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1. —• GEÇEN TUT 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında iki memleketin toprakla
rından akan nehirlerin sularından faydalanma
da işbirliği yapılması konusundaki Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı açık oya sunuldu ve tasarının ka
nunlaşması kabul olundu. 

Konya Üyesi Sedat Çumralı; Cumhurbaş
kanı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğini ziyaret eden Dışişleri Bakanı ihsan Sabri 
Çağlayangil'in, protokol dışı konuşmaları da 
kapsıyan ve her sahada tahakkukunu arzu et
tiği. Türk - Rus iyi komşuluk münasebetleri 
istikametindeki görüşmelere dair bilgi vermesi
ni istedi. 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil; 
Türk - Sovyet münasebetlerinin gün geçtikçe 
inkişaf gösterdiğini, iktisadi ikili anlaşmaların 
uzun vadeli anlaşmalar haline getirilmesine çalı
şıldığını, karayolu nakliyatı ve konsolosluk ko
nularında yeni anlaşmalara gidilmesi hususunda 
çalışıldığını, iki Hükümetin Kıbns konusunda 
esasta mutabık olduklarını belirtti. 

Başkan; 26 Kasım 1969 Çarşamba günü saat i 
15,00 te Birleşik Toplantı yapılacağını bildirdi. 

Cumhurbaşkanının Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliğine yapacağı ziyarette kendileri
ne refakat edecek heyete Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mustafa Gülcügil ve Ferid Melen'in ka
tılmalarına ve Anayasanın 78 nci maddesi gere
ğinin yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve kabul olundu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın 500, 
Tabu Üye Mehmet özgüneş'in 524, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca 'nm 495, 
İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in 539 sayılı 

sorularının görüşülmesi ilgili bakanların; 
Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm 534 sayı

lı sorusunun görüşülmesi soru sahibinin; 
Kırşehir üyesi Halil özmen'in 516, 521, 
Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün 523, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagü'in 528, 531, 
Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm 529 sayılı so

rularının görüşülmesi ilgili bakan ve soru sa
hiplerinin hazır bulunmaması sebebiyle gelecek 
soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm, Denizli sınırları içinde birbirini ke-

ANAK ÖZETİ 

sen kara ve demiryollarına dair sözlü sorusunu 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe; 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında, özel gün
lerinde dağıttıkları ikramiye ve hediyelerin bir 
yıllık yakûnuna dair sözlü sorusunu, Başbakan 
adına Devlet Bakanı Ref et Sezgin; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Zi
ya Ayrım'm, Araş Nehri kıyısına yapılacak 
şedde dair sözlü sorusunu; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı; 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Meb
rure Aksoley'in, turneye çıkan tiyatro oyuncu
larının uğradıkları tecavüze dair sözlü sorusu
nu, içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu cevap
ladı. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Ekrem 
Özden'in. Gençlik ve Spor Bakanlığının ihdası
na dair sözlü sorusunu, Başbakan adına Devlet 
Bakanı Refet Sezgin soruya cevap verebilmek 
için 15 gün mehil istedi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Eaydar 
Tunçka,nat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolu-
nan Kredi Anlaşmasına dair Senato araştırma
sı istiyen önergesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı ve araştırma açılması ve dokuz üye
lik bir Araştırma Komisyonu kurulması kabul 
olundu. 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 ve 2 sayı
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanım teklifi görüşüldü ve kanunlaşması kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pazar 
günü istanbul'da vukubulan olaylara dair Sena
to araştırması istiyen önergesinin görüşülmesi; 
ilgili Bakan ve önerge sahibi bulunmadığından. 
gelecek birleşime tehir edildi. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sı muvacehesinde, Başkanvekillerinin Genel Ku
rul görüşmelerine katılıp katılamıyacakları hak
kında Ana/yasa ve Adalet Komisyonu raporları 
ve Başkanlık Divanı kararının görüşülmesini; 
Başkan, konuyu Divana kendisi getirdiği için, 
gelecek birleşime bıraktı. 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında Se
nato araştırması istiyen önergesinin görüşülme
si, ilgili Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Na-
hit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlelerinin 
kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabmm ve 
(A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle 
(B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında içtüzük 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünal'dı'nm, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 59, 60, 
72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunun görüşülmesi, Baş
kanın teklif sahibi olması; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm 8 Temmuz 1969 günü Kayseri'de 

vukubulan hâdiselere dair Senato araştırması 
istiyen önergesinin görüşülmesi ilgili Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Şükran Ozkaya'nm. iller Bankası ve Banka ta
rafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu kişi
lerine dair Senato araştırması istiyen önergesi
nin görüşülmesi; ilgili Bakan ve önerge sahibi
nin hazır bulunmaması sebebiyle gelecek birle
şime bırakıldı. 

Su Ürünleri Kanun tasarısının görüşülmesi, 
Hükümet ve Komiıyon hazır bulunmadığından 
gelecek birleşime talik olundu. 

27 Kasım 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üere Birleşime saat 17,10 da son 
verildi. 

B aşikar? Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Melımei Ünaldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, Edirne'den Viyana'ya ka

dar Türk Şehitlerinin durumuna dair sözlü soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/539) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — Tahsis edildikleri gayelerle kullanılma
larına imkân veya lüzum kalmıyan harb Sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında
ki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna 

bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/241; Cumhuriyet Senato
su. 1/1012) (S. Sayısı: 1283) 

i>o« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Müzakere nisabımız vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin; Sa
nat Enstitüleri öğrencilerinin boykotları ile ilgili 
demeci 

BAŞKAN — Kayseri Senatörü Sayın Hüs
nü Pikeçljgil Erkek Sanat enstitülerinin boyko
tu ve alınması gerekli tedbirler üzerinde gündem 
dışı söz talebefanektedir. 

Aktüel bir konu olduğu için, buyurun Sa
yın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. 

Sanat Enstitülerinin boykotu uzun süreden 
beri devam eidiyor. Boykota girdikleri vakit hu
zurunuza gündem dışı söz alarak çıkmadım. 
Hâdiselerin seyrini takibetmek fırsatını kazan
mak istedim. Ve hâdiselerin seyrini takibettim, 
meslektaşlarımla da konuştum. 

Şimdi haddizatında gençlerimizin boykota 
girmesinin nedenleri var. Ama bunun başka 
yollardan aranma tarafı da mümkündür. Sanat 
enstitüsü mezunu arkadaşlarımız, teknisyen 
okullarına lise mezunlarının alınmasiyle boyko
ta giriyorlar. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı, benim 
kanaatimce, gündelik değil, uzun vadeli karar
lar almak mecburiyetindedir. 

Bu boykotlarda tahrik olması ihtimalini 
söyliyenler de var. Fakat, bununla bareber, 
tahrik oluyorsa, tahrikin nedenleri varsa tah
rikçilere de fırsat vermemek icabeder. Elbette 
tahrikçiler fırsat gözetir, bir açık nokta bul
duğu vakit gençleri tahrik edebilir. Bu başka 
bir meseledir. 

Sanat enstitüsü, bilhassa meslek okulları
nın 5 Yıllık Plânda kendi sahalarında üni
versiteye alınması için karar vardır. Bunun 
üzerinde bugüne kadar durulmamıştır. Meslek 
okullarına üniversite kapıları kapalı durur
ken bunların da gideceği tek bir nokta var
dır, teknisyen okulları. Diğer meslek okul
larının da Gazi Eğitim Enstitüsü, Yükssk is
lâm Enatitüsü ve benzeri... Böyle okullar açıl
dığı zamanda sanat enstitüsü mezunları imti
hanla alınıyor, lise mezunları iki sene müd
detle imtihansız alınıyor. Bu; gençlerin üze
rinde aksi tesirler yapıyor, aksi tesir bırakı
yor. 

Şimdi liseden mezun olan arkadaşlarımız 
teknik sahalara yöneltilmek istendiği için, bu 
düşünülüyor. Ama bir taraftan 6 sene el ma
hareti kazanmış sanat enstitüsü mezunları bu 
teknisyen okullarına imtihanla alındığı vakit 
reaksiyon duyuyorlar. Reaksiyonları bundan 
ileri geliyor. 

O halde Millî Eğitim Bakanlığının ne yap
ması lâzım bu hususta? 

Benim kanaatime göre bir ["a lise me
zunlarının iki senelik bir eğitimi zamanında el 
mahareti kazanılacağı pek da belli değildir. 
Teknisyen okulları 30 aded açılmıştır. Ama bu 
teknisyen okullarına kalifiye öğretmen bıılun-

! ması düşünülmüş müdür? Düşünülmemiştir. 
Bu öğretmen meselesi de bir bakımdan Millî 
Eğitim Bakanlığının zorlıyacağı, yani zorlana
cağı meselesidir. 

Sanat enstitüsü mezunları da buraya imti
hansız girmek isterler Meslekdaşlarımıza göre 
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«El mahareti kazandık, biz de lise mezunları 
gibi imtihansız girelim» derler, imtihansız ola
rak alındığı takdirde bütün sanat enstitüsü 
mezunları teknisyen okullarına gidecektir, kad
ro dolacaktır, nihayet ehil insanların bu okul
lara girme imkânı sağlanmıyacaktır. Şu halde 
bir imtihan var. Bir imtihan olması zaruri. 
Bununla beraber bu gençlerin haklı tarafla
rını da tatmin etmek, yani onlara da hak ver
mek için Millî Eğitim Bakanlığının âdil dav
ranması, lise mezunlarına da bir imtihan aç
ması zaruridir. Çünkü bir tarafta imtihan var, 
bir tarafta yok. Bir. tarafta meslek okullarına 
üniveriste kapıları kapalı, lise mezunlarına kapı
ları açık. Meslek okulları sahasına, yani bunlara 
yükselme imkân ve fırsatı verilmiyor. Şu halde 
Millî Eğitim Bakanlığının gençlerin vicdanını 
tatmin edecek esaslı, köklü kararlar alması, 
köklü kararlarla gençleri tatmin etmesi lâ
zımdır ve elzemdir. Bunu almadığı müddetçe, 
gençler tatmin olmadığı müddetçe tahrik
ler olacaktır, gençler tahrike kapılabilecek-
tir. Gençtir, heyecanlıdır, haklı tarafları ola
bilir. 

Ben gençlere şunu söylemek isterim : Sa
nat enstitüsü mezunları bir boykota girdi. 
şahsan yakından bilirim, sanat terbiyesi aldık
ları için bunu aşırılığa götürmüyorlar, aşırı 
hareket etmiyorlar. Bu, memnuniyet vericidir. 
Sanat terbiyesi almamış olsaydı belki aşırı
lığa gidebilirlerdi. Sanat terbiyesi alan insanla
rın hakkını biz müdafaa edeceğiz. Bu genç ar
kadaşlarımız derslerine başlamalı, ama sena
törler ve millî eğitimciler bilhassa bunun üze
rinde durmalı. Hükümet 2 nci Beş Yıllık Plân
da almış olduğu kararı tatbik etmeli. Yani 
meslek okullarının seviyesini yükselterek üni
versiteye girme haklarını verebilmeli. 

Bir misal verebiliriz : öğretmen okulları 
mezunları, Gazi Eğitim Enstitüsüne girer. Fa
kat yüksek öğretmen okuluna giremez. Aynı 
zamanda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
giremez. Buna mukabil lise mezunlarının hepsi 
Gazi Eğitim Enstitüsüne girerler, oradan me
zun olabilirler. Bunun gibi diğer meslek 
okulları da öyle. imam - Hatip Okulu mezun
ları, ilahiyat Fakültesine giremez, Yüksek İs
lâm enstitülerine girebilirler. 

Bunla mukabil Mise mezunları oraya girebi
lir. Demek ki, Türkiye'de maarif sistemimizde 
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bir dengesizlik var. Genç kabiliyetlerim yüksel
mesine imkân vermeme durumu var. Şu genç
lerin üzerindeki mlezar taşını kaldırmalı, genç
lere üniversitelerin kapılanım açmalı. Meslek 
>okull!arının kültür dersleri kifayetsiz ilse sene
ler ilâve etmeli ve dengeyi sağlıyarak bu im
kânları bu gençlere de hazırlamalı. Huzursuz
lukları Millî Eğitim Bakanlığı süratle ortadan! 
kaldırmalı. Dileğim budur. Saygılarımızla. 

Yalınız genç arkadaşlarımızdan tekrar be
nim ricam; okullarına dönmelidirler. Burada 
inaklarını anyaöâk insanlar vardır. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

2. — Kütahya Üyesi Orhan Akça'nın, Cum
hurbaşkanının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
ne yaptığı resmî ziyareti, Rusya'nın Arap dev
letlerine yardım olarak gönderdiği Mig uçakla
rının Türkiye'de ikmâl yapmaları, Sovyetlerin 
Türkiye'ye açtığı yardım kredisi ve protokol dı
şı konuşma haklarında demeci. 

BAŞKAN — Kütahya Senatörü Sayım Or
han Akça Sovyet RuSya ile ilşjkileriımlize müte
dair gündem dışı söz talebetmektedir. (Bu 
mevzu geçen birleşim görüşüldü sesleri) Bu 
mevzu Sayın Akça geçen birleşimde (Sayın Dış
işleri Bakanı tarafımdan ârdz amâk burada izah 
edildi. Bunun dışımda ve bu ıseyalhatla ilgili bir 
görüşme midir bu görüşmeniz, yoksa sadece 
umUmi olarak bir... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Bu izahatın 
dışındadır ve aynı zamanda seyahatla ilgilidir. 

BAŞKAN — Yani mütemmim bir görüşme, 
buyurun bayıra Akça. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan Yüce Senatonun değeri üyeleri; Sayım 
Cumhurbaşkanımızın Sovyet Rusya'ya yapmış 
olduğu son seyahatte protokol harici bir müla
katın cereyan ettiği ve fakat (bu mülakatın ne
lere ımüstenidolduğu Hariciye Vekâleti tarafım
dan bir komünıikeyle efkârı umuımiyeye bdldi-
rilmediği için bu konuşmayı yapmak mecburi
yetimde kaldım. 

Sayın senatörler; gerek yeri ve gerekse dış 
basımda, Sovyet Rusya'nın Arap ülkelerime vâ
ki yardımı sadedimde sevk etmiş olduğu Mig 
uçaklarının bizim üslieriımıizdem faydalanmak 
suretiyle ikmâlerinli yaptıkları ve bu hususta 
Dışişleri Bakanlığınım musaadiesinin lâhik oldu
ğunu öğrenmiş bulumu^oruz. 
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Yine Düşüşleri Bakanlığı tarafından bir ko-
miinıükeyle hıalk efkârı aydınlatılmadığı için, bu 
müsaadenin bir enternasyonal irtifak olup ol
madığı, yahut da bir defaya mahsus bir müsa
ade olduğunu da anlamamış bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetli Kuzey Atlantik Anlaşmaları mümzileri 
meyanında bulunduğuna göne, bu anlaşmanın 
tarafımıza tahmil ettiği vecibelere tahammül ve 
bahşetmiş olduğu haklaridan da istifade edeceği
miz tabiîdir. ıŞüpihesizdıir ki, Hükümetimiz tara
fından, Sovyet uçaklarının ikmallerine ait mü
saadelerin sebketmiş olması muvacehesinde, bu 
Kuzey Atlantik Anlaşmasının ruhuna ne derece 
uygun düştüğünün takdirini Yüce Senatoya terk 
ediyorum. 

ikinci bir husus: Yine yerli ve yabancı mat
buattan öğrendiğimize göre, Sovyet Rusya ile 
iSovyet Rusya tarafımdan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti lehine büyük bir kredinin açıldığı 
ve teknisyenlerin memleketimize sevk edilmek 
üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Solun 
ve komünizmin tecrim edildiği bir memlekette, 
teknisyenlerin memlekete celbinde çok büyük 
'mahsurların mievcudolduğunu izah etmek iste
rim. NATO Genel Sekreteri Mlanlio Brosio ma
lî müşaviri olan bir Türk'ün bugün askerî mah
kemelerde yargılandığı bir anda ve Bulgaris
tan muavin konsolosunun Edirne'de casusluk 
yaparken suç üstü yakalandığı bir devrede ve 
Amerikan denizcilerinin sulara gömüldüğü bir 
viaısattia teknisyen davet etmenin mesuliyetini 
demlide edecek bir merciin mevcudiyetini ka
bul eıtmiyorum. 

Şayanı dikkattir ki, iktisaden geri kalmış 
memleketlerde teknisyen namı altında gelen 
iSovyet elemanlarının umumiyetle memleketin 
harim ismetine sokulmak suretiyle birtakım 
gizli sırların dışarı faş'edildiği muhakkaktır. 
600 kişilik bir teknisyen heyeti, ailesiyle bera
ber binlerce kişi »ettiğine göre MİT in korkuyo
rum ki, bunların arkasına koyacağı adamların 
adedinin hiç de yüzlerden aşağı olmıyacağı ta
biîdir arkadaşlarım, 

Bu itibarla eğer Sovyet Rusya ile son za-
nııanida gelişen ilişkilerimizin memleketin çıka
rına ve yararına olduğu hususunda anllyamadı-
ğımız ve bilmediğimiz birtakım sebepler var
sa ve bunların ifşası umumi olarak mahzurlu 
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mütalâa; ediliyorsa, hükümet tarafından, gizli 
celse talebedilmelk suretiyle bunlar hakkında 
senatörleri ve milletvekillerini hükümetimizin 
tenvir etmesini diler, hepinizi saygı ve hürmet « 
îorimle selâmlarım efendim. 

3. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Dev
lete iş yapan mütaahhit ve taşöron istih
kaklarını zamanında alamadıklarına dair de
meci. 

BAŞKAN — Artvin Senatörü Sayın Fehmi 
Alpaslan «Devlet borçlarının ödenme şekli âcil 
tedbirleri gerektirir mahiyet almıştır» Bu ko
nuda gündem dışı söz tale'betmektedir. Buyu
run Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPAİSLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, bilhassa yatı
rımcı dairelerin mütaahhit ve taşöronlara olan 
ve piyasada yapmış oldukları alış verişlerle il
gili bulunan borçlarını bir türlü zamanında ve
rememekte olduğunu, bundan evvel iki defa da
ha yüksek huzurunuza gündem dışı söz almak 
suretiyle arz etmiştim. 

Elbettcki Hülkümetin mesul zevatı bu mev-
suları duyuyorlar, biliyorlar ve belki bâzı bile
mediğimiz, tedbirlerini de koymuş bulunabili
yorlar. Yalnız bâzı öyle hâdiselerle karşılaşılı
yor ki. insanın hakikaten içi sızlıyor. Mütaahhit 
vatandaş veya taşöron vatandaş bakımından ol
duğu kadar, devletin itibarı bakımından ela çok 
kötü vaziyetler meydana geliyor ve bu piyasa 
mekanizmasını da alabildiğine bozuyor. Devlet 
•mütaahhidine borçludur, aylarca istihkakını ver
mez, mütaahhit taşörona borçludur para ver
mez, taşöron işçiye borçludur, para veremez, iş
çi esnafa borçludur veremez ve bu devridaim 
içerisinde piyasa allak bullak hale geliyor ve 
bir çok insanın canı yanmaikta, iflâsa yüz tut
muş vaziyette bulunmaktadır. Daha sıcağı sıca
ğına, dün uçakla gelirken, Karayollarının Bur
sa bölgesinden 800 000 lira istihkakı olan Rize'-
li tanıdığım bir hemşehrimizin bir kuruş para 
allamamak yüzünden, oradaki şoförlerin ve iş
çilerin çok ağır tecavüzlerine, taaruzlarına ma
rnı; kaldığı ve bayramın gelmekte olduğu şu 
sırada, ns içen bulunduğu yere, ne de çoluk ço
cuğunun başına dönemez vaziyette olduğunu 
âdeta ağlar halinde kendisinden dinledim. 
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Arkadaşlarım bunun üzerinde Devlet kesin 
bir tedbir almaya mecburdur ve Devletin bu 
kadar çok, âdeta müflis insanların durumuna 
düşürülmesi de yakışık almıyan bir haldir. O 
itibarla eğer piyasadaki sesler hükümetimizin 
kulağına gelmiyorsa buradan ifade etmeyi lü
zumlu buldum. Lütfen hem müteşebbise önem 
veriîdiğirii ifade eden bir iktidarın mesuliyeti 

1. — Su ürünleri kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meeclisi 
1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (S. Sayı
sı : 1281) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin ikinci defa görüşülecek işler bö
lümünün birinci görüşmesi yapılacak işler kıs
mında Cumhuriyet Senatosu 1/1026 sayılı Su 
ürünleri kanun tasarısının, kanunun Türk ikti
sadi ve içtimai hayatına etkili olması bakımın
dan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet, Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Söz alan arkadaşlarımızın isimlerini okuya
cağım. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen, yani 
bundan evvel söz istiyen arkadaşların isimleri
ni okuyorum : 

Sayın özden, Sayın Baysoy, Sayın Ucuzal, 
Sayın Agun, Sayın Gündoğan, şahsınız adına 
mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

(1) 1281 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

içerisinde bulundukları için, ama ondan daha 
çok devamlılık ifaide elden Devletin Hükümetler1 

elliyle daha fazla rencide edilmemesi için bu 
mevzua gün geçirmeden bir çare bulunsun. Bu 
hususu arz etmek için huzurunuza geldim. Say
gılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde müzakerelere geçi
yoruz. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — ıSayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım, üç tarafı 
denizlerle çevrili Türkiye'de su ürünlerine 
maalesef, bundan evvel, lâyıkı veçhile önem ve
rilmemişti. Gelip geçen hükümetler milyarların 
heba olup gitmesine ve denizlerden çıkanların. 
tekrar denizlere iadesi suretiyle büyük, yararlı 
ürünlerin mahvolmasına sebebiyet vermişlerdir. 
Gelen bu kanun tasarısı büyük boşluğu doldu
racaktır. Ağır ceza müeyyideleri ve kontrollar-
la Türkiye'de su ürünleri hakiki kıymetini bu
lacaktır. Bu kanun, Anayasa kadar önemlidir. 
Çünkü bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. îç - Ana
dolu'dan tutunuz da Doğu'ya, Batı'ya, Güney'e 
kadar her tarafında yaşıyan Türkler su ürün
leri ile ilgilidirler ve bu, dolayısiyle de mem
leket içindeki meseleleri halledebilecek, deniz 
ürünlerine bir yön verebilecek kanunun mevcu
diyeti de bir Anayasa kadar önem taşımakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun Su Ürünle
ri Genel Müdürlüğünün biran evvel kurulma
sını öngörmektedir. Filhakika kanun getirilmiş
tir, bunun üzerinde muhterem arkadaşlar noktai 
nazarlarını bildireceklerdir. Fakat Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü ihdas edilmedikçe, yetkili bir 
mercie bu kanunun vazife ve salâhiyetleri tev
di edilmedikçe kanunun iyi yürüyeceğini ta
savvur edemeyiz. Bu boşluğu Hükümetin biran 
evvel dolduracak bir teklif veya bir tasarı ile 
halletmesi zaruridir, kanaatindeyim. 

Şimdiye kadar Cumhuriyet devrinde ve 
Cumhuriyet devrinden evvel su ürünleri mese-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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leşi kanunu muvakkatlerle ve nizamnamelerle 
ele alınmıştır. Aradan yarım asırdan daha faz
la, hattâ bir asra yakın zaman evvel tedvin 
edilmiş mevzuatla bugün su ürünlerinin halle
dilmesine imkân olmadığı aşikârdır. Bu yasa; 
su ürünleri meselesine bir yön vermiş ve mu
halif, muvafık bütün partili arkadaşlarımızın 
her bütçe geldiği zaman söyledikleri meseleleri 
bu tasarı halletmiş vaziyettedir. 

Tasarı, kanaatimizce, ürünlerin tekrar üre
tilmesi, tutulması şekillerini, eğitim, kurslar ve 
meslek okulları, kredi meselesini, kooperatif
lerin kurulması, barajlardaki su ürünleri mese
lelerini, karada balık çiftlikleri kurulması şe
killerini, dalyanlar ve voli meselelerini halle-
dici mevzuatı getirmiştir. Trollerle avlanma 
meselesi Türkiye'nin en mühim meselelerinden 
birisidir. Şimdiye kadar iç ve dış sularda, Mar
mara'da, Boğaz'da, Karadeniz'de ve Akdeniz'de, 
Ege mıntakasında trollerle avlanma dolayısiyle 
su ürünleri yok edilmiştir. Ve maalesef, halen 
mevcudolan ve az da olsa mevcut müeyyideler 
de tatbik edilmemiştir ve edilecek durumda da 
değildir. Antrparantez söyliyeyim ki, böyle 
mevzuatı getirmek ve cezai müeyyideleri getir
mek de kâfi değildir. Onları tatbik ve kontrol 
edecek bir büyük teşkilâta da ihtiyaç vardır. 
Kara sularında tirol yapan bir adamı dışarıdaıı 
takip etmek mümkün değildir. Motorlarla ve 
süratli vasıtalarla bunları takibetmek ve bunla
rın üzerine gidip zabıt varakaları tutmak ve 
süratle suç üstü kanunlarına göre mahkemelere 
sevk etmek ve en ağır cezalarla cezalandırmak 
iktiza eder. 

Arkadaşlarım, tiroller hakkındaki 21 nci 
maddede bir yıldan üç yıla kadar hapis, iki bin 
liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezası 
tertibedilmiştir. Hakikaten bundan evvelki mü
eyyideler çok azdı. Hattâ Millet Meclisi komis
yonundan, Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine 
getirildiği zaman da bu müeyyideler azdı. Mil
let Meclisindeki müeyyide aynen komisyonda 
kabul edilmiştir. Sonra, en mühim mesele de 
sularımıza pis ve zehirli suların dökülmesidir, 
izmit Körfezinde son zamanlarda birçok fabri
kalar açılmıştır. Bunların pis sularını körfeze 
dökmeleri, belediye nizamlarına ve hıfzıssıhha 
kanunlarına göre, mümkün değildi, halen de 
mümkün değil. Ama maalesef, herkesin, hattâ 

ilgililerin gözlerinin önünde bu pis sular İzmit 
Körfezine dökülmektedir. Gazetelerde makale
ler çıkmıştır, aramızda bulunan inci Paşa bu 
mevzularda birkaç tane makale neşretmiştir. Ve 
maalesef ilgililer bunun üzerinde durmamışlar
dır. işte kanunun 17 nci maddesi bu gibi su
ların kara sularımıza dökülmesini menedici 
mevzuat getirmiştir. 

Arkadaşlar, balıkhaneler de çok mühimdir. 
istanbul gibi en medeni memlekette balıkhane 
çok pistir. Bütün balıklar yerlere dökülür ve 
Halic'in pis suları ile yıkanır. O Haliç ki her 
zerresinde bin bir türlü mikrop vardır. Balıklar 
işte o sularla yıkanır, istanbul halkına, ve is
tanbul dışına da vasıtalarla sevk edilir. O Türk 
vatandaşı da o Halic'in pis suları ile yıkanmış 
balıkları yerler. Şimdi, balıkhane idareleri bele
diyelerin emrindedir. Bu kanunla Ticaret Ba
kanlığının emrine geçecek olan balıkhaneler, 
Ticaret Bakanlığı tarafından yeni balıkhaneler 
yaptırılmcaya kadar, belediyelerin elinde kala
caktır. Benim Hükümetten ricam, biran evvel 
balıkhane meselelerini hallederek, belediyelerin 
elinde murakabesiz bir şekilde bulunan bu balık
hanelerin ciddî bir şekilde ele alınmasını temin 
edici mevzuatın getirilmesi ricasından ibaret ka
lacaktır. 

Asıl mesele, su ürünlerinin muhafazasıdır. 
Muhterem arkadaşlar, doğduğum, büyüdüğüm 
istanbul'da en büyük facia budur. Allah'ın bize 
verdiği o güzel manzaralar içinde yaşıyan envay 
türlü balıklar mevsim mevsim istanbul'a hücum 
eder ve balıklar karaya vurur. Ama, balık ağa
lan vardır, balık ağaları. Yalnız toprak ağa
ları, su ağalan değil; balık ağaları da var. Ama, 
balık ağalan, hani bizim denize attığımız ağ de
ğil, paralı, sermayedar ağa. Bu ağaların elin
dedir balıklar. Kooperatifler kurarlar. Ama 
kooperatif, âzalann elinde değil, o kooperatifi 
kurmuş, yaşatmış ve ondan para çekmeye memur 
olan sermayedarın elindedir. İşte o sermaye
dar arkadaşlar; balık büyük hücum yaptığı za
man; balığı tutmuş, ufak bir motoru ile gelmiş, 
buzhaneye getirecek adamın balığını aldırmaz. 
Kendi balıklarını aldırır buzhaneye ve o suret
le de o zavallının tuttuğu balıklar oraya buraya 
bedava tarafından satılır ve satılmıyanlar da 
denize dökülür. Fakat, balık ağasının, deniz 
ağasının o balıklan, buzhanedeki balıklar balık 
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olmadığı zaman kıymet iktisabeder ve piyasa
ya sürülerek değer fiyatından birkaç misli pa
halı olarak ahaliye satılır, işte arakdaşlar, yal
nız felâket bu balıkların denize dökülmesi değil, 
hakiki balıkçı olan kimselerin de bu deniz ağa
ları yüzünden uğradıkları felâketlerdir ve bunun 
altında da en büyük ıstırabı çeken, et alamayıp, 
balığa muhtaçolan o zavallı halkımızdır. 

Arkadaşlarım; balık veya su ürünleri ban
kası yani, ben ona kısaca Su - Bank diyorum, 
böyle bir banka kurulmalıdır. Bu banka küçük 
sermayedar olan, - Ama hani kredi tevziatı fi
lân gibi bâzı ıstıraplar çekiliyor, o ıstıraplar ol
mamalı. - hakiki ihtiyaç sahibine bu balık 
bankası kredi verebilmelidir. Ve sosyal güven
likleri korunmalıdır balıkçıların. Bugün bir ba
lıkçı sitesi yoktur. Avrupa'da, Amerika'da, Ja
ponya'da tetkik edilirse balıkçılar himaye altın
dadır. Türkiye'de hakiki balıkçılar himaye al
tında değildir. Sosyal güvenlikleri ve siteleri 
yoktur. Meselâ; istanbul'da Kumkapı'da, Sarı
yer'de, Yenikapı'da birçok balıkçılar ufak ufak 
evlerde perperişandırlar. Bunlar için evler ve 
lokaller temin etmek, ağlarını gerecek sahalar 
vücuda getirmek ve kurulacak kooperatiflere 
ortak yapmak hiç şüphesiz ki idareci arkadaş
larımızın ve bilhassa iktidarın vazifeleri cümle
lin den'dir. 

Arkadaşlarım, yine mühim bir nokta da; 
su ürünlerinin ihracatım kolaylaştırmaktır, is
tanbul'da bize çok müracaat vâki olur. Adam 
her şeyini hazırlamıştır, soğuk hava tertibatı 
olan kamyonlar vücuda getirmiştir. Fakat bir
takım yazışma ilar, birtakım vaadler, birtakım 
müşkülâtlar yüzünden hududa kadar gidip de 
ilerlemiyen ve kokan balıklar vardır. Ve ih
racatı maalesef 'düzgün bir hale getirememişiz-
dir. ihracat meselesi döviz meselesidir. Bunun 
üzerinde kuvvetle ve kudretle çalışmalıyız, 
Aıüsadaşlar, işte burnumuzun dibinde Yunanis
tan, işte Rusya. Bilgi ile, vukufla bu işlerin 
başımda bulunan muhterem bir arkadaşım anlat
tı; Trabzon'dan dışarı bakılıyor; bir şehri âyin 
denizin üstünde, bir ışık tufanı. Nedir bu? Üç 
yüz tane Rus balıkçı gemisi... 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 
iktisadi değil, gösteriştir o. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben ikti 
s atçı değilim, hukukî tarafını anlatıyorum, 
Olabilir, siz de lütfedersiniz Şakir Bey, biz de 

anlarız bunu. Biz cahiliz bunu anlayamayız. 
BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko

nuşmayın. Devam buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Adamlar 
oriaida tutuyorlar balıkları, temizliyorlar, ku-
tuluyörlar ve ondan sonra da ihraç gemileri
ne yüklüyoriar. Bilmiyorum, iktisatçılar belki 
bunu gayri iktisadi bulurlar. Ama, bana göre, 
şöyle ufak görüşlerle, iktisadi olduğu kanaa
tindeyim. Aksi mütalâayı da hürmetle dinle
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, konserve fabrika
ları ve bu fabrikaların iptidai malzemeleri; iş
te, tuzu, diğer malzemeleri, kutuları, tenekele
ri ve saireyi de bulmak müşkülâtının da her 
zaman vâki olduğu bize yapılan ihbarlarla an
laşılmaktadır. Hükümetimizin konserve fabri
kaları meiselesine de el atmasını temenni ede
riz. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar su 
ürünleri meselesi Et - Balık Kurumu çerçevesi 
içerisinde mütalâa ediliyordu. Gerek iktidar
dan olsun, gerek muhalefetten olsun ve gerek
se ortada bulunan gruptaki arkadaşlarımız ol
sun bu kürsülere geldikleri zaman Et - Balık 
Kurumunun iyi çalışmadığını, bilhassa balık 
meselesine önem vermediğinden şikâyet edil
miştir. Ve hepimiz tek ses olarak deriz ki; bu, 
Et ve Balıik Kurumunu ikiye ayıralım; kendi
si, et işiyle meşgul olsun ve balık işini başka 
başka bir kuruma verelim. Senelerce söyiemi-
şizdir, beş senedir altı tane bütçe geldi, bu büt
çeler içinde herkes, her vatandaş, her senatör 
ve hattâ her milletvekili bunu ifade etti ve bir 
formül bulunamadı, inşallah bu kanım tize 
bu temennilerimizin tahakkuk etmesi için bir 
ışık tutmuş olacaktır. 

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü teşkil edilir
ken Tarım Bakanlığındaki kıymetli elemanlar
dan elbette istifade edilecektir. Bu önemli ko
nuya da Başbakanın ehemmiyet vereceği ümi
dindeyim. Çünkü; biz, komisyon olarak, tabiî 
arkadaşlarım izah. edeceklerdir; ben, detayına 
girmiyorum, Tarım Bakanlığına bağlı bir te
şekkül olarak mütalâa edilmiş, Sanat oya gelin
ceye kadar. Fakat, biz, Ticaret Bakanlığına 
bağlanmasını daha uygun gördük ve önümüz
deki tasarı Ticaret Bakanlığının kontrolü altın
daki müesseseleri göstermektedir. Balıkhaneler, 
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Ticaret Bakanlığına ve su ürünlerine taallûk 
eden meseleler Ticaret Bakanlığına bağlanmış
tır. Tabiî, Tarım Bakanlığına aidolan ve ora
da vazife gören balıkçıilık işleriyle meşgul olan 
birçok arkadaşlarımız vardır. Fakat, hemen 
ifade edeyim ki, bütün Türkiye'de; bu, balık 
işi 1 kişilıik bir müdürlükle idare edilmektedir. 
11 kişi. Bu da iktisadi midir, bilmiyorum? Bel
ki iktisadi olabilir, fazla mlamur kullanmama
sı. Ve istanbul'da da balık müdürlüğü ıdiye hiç
bir şey yok, lâğvetmişler. İzmirtöe hiç kurul
mamış. Samsun, Trabzon filân, hele onlarda 
hiç yok... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Aleyhijndg jmi konuşuyor, yoksa lehinde mi 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın özden, zatıâliniz bura
da... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) - Hep lehinde 
konuşuyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir dakika, bir dakika... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İmzası var 

raporda. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — İmzam var, 

lehinde konuşuyorum ve dertleri dile getiriyo
ruz... 

BAŞKAN — Bir dakika, zatıâliniz komisyon 
üyesisiniz, muhalefet şerhiniz de raporda mev
cut değil. Bu itibarla sadece lehinde konuşabi
lirsiniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) - Ben, lehin
de konuşuyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — ... ve ge

len kanunu methediyorum. Yalnız, bâzı temen
nilerde bulundum, bu da yasak değil, tabiî. Te
mennilerde bulunabilirim, kanunun aleyhinde 
konuşmuyorum ki. Diyorum ki, Sayın Başbakan, 
Sayın Hükümet... 

BAŞKAN — İzah etmeyiniz efendim, ta
mam; lehinde konuştuğunuzu beyan ettiniz, de
vam buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — E... zaten 
sonuna geldim Sayın Başkan, belki sizi üzdük, 
fazlaca... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söyliyeceği-
ni söyledin. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ama, be
nim maksadım, balık meselesini dile getirmek 
içli ve bu kanun; belki de noksanları olabilir, 
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belki de tatbikatında da bâzı noksanlarının 
olacağı meydana çıkabilir; fakat, bugünkü ih
tiyaçlara hiç olmazsa cevap verir mahiyettedir, 
diyorum. Tabiatiyle imzam vardır, kabul et
mişimdir, kanun iyidir. Ancak, bâzı temenni
lerde bulundum. 

Şimdi, Su Ürünleri Kanununun kapsamına 
giren işyerlerinde çalışan ve sosyal güvenlik
leri bulunmıyan fakir, kimsesiz, hamiden 
mahrum, bora ve fırtınalar içinde çalışan, an
cak bir ekmek parası alabilen, balık ağaları
nın elinde, deniz ağalarının elinde esir oian 
balıkçıların sosyal güvenliklerini de dile getir
meliyiz ve onlara yardımcı olmalıyız. Bu şeref 
de, getirecek iktidara aidolacaktır. Burada da 
bakınız, iktidarı övüyorum, yani. Kızmayınız, 
kızacak bir şey yok, bunda. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, beni dinlediniz, 
lütfettiniz, çok teşekkür ederim. Kanunun he
pimize, bütün Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; hakikaten senelerce 
ihmal edilmiş; fakat, Türkiye iktisadiyatı üze
rinde ve aynı zamanda beslenmemiz bakımın
dan çok büyük önemi olan bu Su ürünleri Ka
nununun huzurumuza gelmiş olmasından dola
yı memnun olmamak imkânsızdır. Bu hususta 
emeği geçen arkadaşlara şahsım adına teşekkür 
ederim. 

Yalnız, bâzı noktalara temas edeceğim. Ev
velâ, kanunun tümü üzerindeki görüşlerimi 
arz edeyim. Bilâhare de, maddelerin görüşül
mesine sıra geldiği zaman benim görüşlerime 
uymıyan veya tenkid etmek lâzımgelen kısım
ları da maddeler görüşülürken arz edeceğini. 

Malûmunuz olduğu üzere Türkiye geniş bir 
deniz varlığına maliktir. Fakat, 1938 den 1969 a 
kadar olan istatistikleri şöyle bir gözden geçi
recek olursak, balık istihsalimizde gözle görü
lür bir şekilde bir istihsal yapılmamıştır, şim
diye kadar. Buna mukabil, bundan 15 sene 
evvel bu işi ele alan Hindistan ile Pakistan is
tatistiklerine baktığımız zaman görüyoruz ki, 
bu istihsal onlarda yüzde 500 nisbetinde artmış 
bulunuyor. Temenni ederiz ki, bundan sonra
ki çalışmalar da bizdeki istihsali böyle hızlı 
artırır. 
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Şimdiye kadar su ürünleri teknolojisi, pa- I 
zarlaması, üretilmesi, korunması gibi tedbir
lerde çok geri kalmışız. Halbuki, Türkiye ba
lık varlığı itibariyle zengin bir memlekettir. 
Denizlerimizde 250 çeşit balık mevcuttur ve 
bunların arasında dünya piyasasında tutunan 
nevilerinden bol miktarda vardır. Meselâ; yı
lan balığı, yengeç, İstakoz, midye, dünyanın 
en iyi balıklarından birisi olan alabalık; ama, 
şimdiye kadar sahipsizlik yüzünden nerede ise 
nesli kesilmek üzere idi. inşallah bundan sonra 
üretme sahalarımızı genişletir ve dünyaya bol 
bol alabalık ihracedebiliriz. 

Verim olarak da, bugüne kadar göllerimiz
de hektara 50 kilogram, iogöllerde 20 kilogram, 
akarsularda 600 kilogram verim alabilmişiz. 
Denizlerimizinki zaten malûm. O havaya ve 
Alladım vergisine bağlı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, belki bu ba
lıkçılık biraz daha ileri gidebilirdi. Fakat kim 
ne yapacağını bilmez bir vaziyette şimdiye ka
dar işledi. Ne oldu? Et - Balık Kurumunda 
bir • müdürlük olarak çalıştı. Bir hamle ya
pıldı, bir sürü balıkçı gemileri getirtildi. Bun
lar bir veya iki tanesinden Hidrobiyoloji Ens- ı 
titüsü istifade eder, gerisi istinye koyunda ha-
rabiye yüz tutmuş vaziyette dururlar. 

Diğer taraftan balıkçılık yalnız tutmak de
ğil, asıl mühimi, onu kıymetlendirmek ve mu
hafaza etmektir. Nitekim üç gün evvel gazete
lerde görüyoruz. O kadar palamut gelmiş ki, 
bir saman için avlanmayı bırakmışlar. Allah 
bize vermiş, ama biz kıymetlendirmesini bil
miyoruz. işte halik akımı durdu, haydi bu 
sefer fiyatlar yükseldi. Bir taraftan etsizlikten 
şikâyet ederiz, bir taraftan da böyle balıklar 
var. Ne olmuş? Bir bakıyoruz, bir soğuk zin
cir kurulması lâzım. Programda vardı, ama ne 
yapalım ki, Et - Balık Kurumu bu işi pek iyi 
organize edemedi. Ve bugün mevcut depoları 
istihsal mevsimini nazarı itibara alırsak, 
% 2,5 unu ancaik karşılıyacak durumdadır. 
Çok zaman da zaten et depo ettiği yerlerde 
balık koyamıyor; kokusu ve sairesi bakımın
dan. Nihayet hu gelmiş geçmiş şeyler üzerinde 
fazla durmıyacağım. Biz esas mevzuumuza ge
lelim. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunu tetkik 
edince bir üzüntümü ifade edeceğim. Bâzı 
kanunları elinize alıyorsunuz tam tarifine s 
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I uygun. Efradını cami, ağyarını mâni. Fakat 
bâzan da nedense böyle alelacele mi geçiyor 
yahut iyi dikkat ini edilmiyor ve benim bir is
tirhamım olacak. Lütfetsinler bu kanunlar gel
diği zaman, bilmiyorum, ayrıca bir redaksi
yondan geçirilsin. Çünkü encümen böyle keli
me üzerinde ve bir bir bağlantılar üzerinde 
fazla duramıyor. Şimdi meselâ şunun üzerinde 

!bir iki misal vereyim. Bir yere bakıyorsunuz 
'bir Türkçe kelime, arkasından bir Arapça, 
öbürü bilmem ne bir kelime. Faraza yedinci 
sayfaya bakıyoruz. «Madde 3. - Su ürünleri» 
Bu Türkçe bir kelime. Ondan sonra hemen 
arkasından «istihsalini bir nizama bağlamak», 
satırın altında «su ürünleri ruhsatı tezkeresi 
ihdas olunmuştur.» «İhdas» kelimesi lûgattan 
yahut halk dilinden kalkalı epey zaman oldu. 
Binaenaleyh bunların artık biraz üzerinde 
dursak her halde okunurken göze batmaz ve 
daha iyi olur. Sonra yine 20 nci maddede yan-
yana konmuş, «nevi» ve «çeşit.» Ben bunun 
ikisini bir mânada kabul ediyorum. Eğer ayrı 
mânaları varsa lütfedip izahatta bulunduk
ları zaman tarif buyururlarsa memnun kala
cağım. 

Şimdi kanunun yine tenkid edeceğin taraf
larından birisi de muhterem arkadaşlarım, tâ
birimi mazur görün , pek hovarda hareket 
ediyoruz. Şimdi 26 ncı maddeye bakalım. 26 ncı 
maddede ne yapıyor? Yasak hükümler malûm; 

|- ama, ilmî bakımdan bir işi tetkik ettirebilmesi 
için o yasak hükümleri, o ilim heyeti de tanı
mıyor. Yani o ilim heyeti, dilediği gibi balık 
avlamakta serhest. Tabiî bir tecrübe, ilmi tet
kik için. Sonra bu avladığı balıkları ne ya
pacağız? imha ediyoruz. Peki ilim heyetine an
lattık bunun kötü 'bir tarafı yok. Pekâla 
gıdai bir değeri var. Niye imha ediyoruz. Ve-
levki yenmiyecek bir durumda olsun, bugün 
ıbir tarafta daha var. Bizim bir de hayvan 
yemi sanayiimiz var. Siz bilir misiniz ki, biz 
bugün ihtiyacımız olan balık ununu Türkiye'
den temin edemiyoruz da ithal ediyoruz. 11-
hette ederiz. Çünkü böyle maddelerde bir ta
raftan imhayı kabul eder de, yani bunlardan 
istifade etmek imkânını düşünmezsek, daha 
çjok zamanlar hariçten ithal etmek mecburij-e-
tinde kalacağız. 

Mühim gördüğüm bir nokta daha var ar-
s kadaşlar, bu trol mevzuunda, lehte ve aleyhte 
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o kadar şeyler dinledik ki, itimat edin bana 
hani birazda bu işle ne bileyim, veteriner ol
mam hasebiyle balıkçılıkla ve balık mahalle-
leriyle ilgili bir insan olarak biraz alâkalan
dım, hangisi doğru hâlâ daha bir karara 
varamadım. Yani trolü kullanması mı faydalı, 
kullanılmaması. Ama nihayet mantığım şunu 
ieabettiriyor bana. Balık açık denizde yumurta 
yapmaz. Muhakkak sahilde yapar. Sahilde 
okluğuna göre, bir sahil şeridi de muayyen bir 
kilometreden sonra trolü kullanmaya cevaz ve
rilmemelidir. Sahile yakın bir şeritte kullanılma
malıdır. Ama, açık denizde niçin trolü yasak 
ederiz. Olmaz. 

ikincisi; trol yine tarife göre, sizin tarifi 
söylüyorum, iki türlü trol vardır. Dip trol, 
orta trol. Dip trol ne yapacaktır? Denizin di
bindeki malzemeyi alacaktır. Orta trol ne ya
pacaktır, ortadaki balıkları alacaktır.. Orta
daki balıkları daha ziyade nerede kullanacak
lar? Balık akımlarında kullanılır orta trol. 
Balık akımı başladığı zaman zaten balık ke
male gelmiş ve bir yere ^hicret ediyordur. 
Binaenaleyh, ora trolü kullanmakta hiçbir 
mahzur olmaması lâzımgelir.. Ama tutmuşuz 
bir madde koymuşuz, demişiz ki, işte Mar
mara Denizinde, Boğazda şurada burada ba
lık avlaması yasaktır. Şimdi ben komisyon
dan bir şey istirham ediyorum; bu madde ted
vin edilirken hakikaten bu işte salahiyetli 
adamların görüşleri alınmış mıdır, yoksa bir 
tarafın tesiri altında kalarak veyahut madde 
öyle geldiği için trolü baştan aşağı yasak 
mı etmişiz? Bu hususun bilhassa aydınlanma
sını istirham edeceğim. Madde üzerinde gö
rüştüğüm zaman tekrar mevzubahsederiz. Fa
kat bir hazırlık olsun diye şimdiden söyle
mek ihtiyacını duydum. 

Yine yasak hükümler kısmında bir şey daha 
var. Onu da şimdi burada tebarüz ettireyim 
bilâhara döneriz ona. O da şu : Yasak madde
lerle balık avcılığı yapanları yakalıyacak va
zifeliler tâyin edilmiş burada. Jandarması, 
gümrük memuru işte şu bu falan filân saydık
tan sonra şöyle diyor : Tarım Bakanlığı me
murları. Yani bir Tarım Bakanlığı memuru 
bir yerden geçerken bakacak ki, birisi gayri-
kanuni balık avlıyor. Vazifesi şu kanun öyle 
yapmış, gidecek adamın elindeki malzemeyi 
zaptedecek, zaptı tutacak. Nasıl olur yani? 

Havsalam almadı benim. Ama, vecibeyi ve
riyor. Faraza ben bir Tarım Bakanlığı me
murunu görsem, ki, böyle gayrikanuni balık 
avlanan yerden geçiyor, onu gördüğü 
halde müdahale etmiyor, şu kanuna göre ben 
onu mahkemeye vermem lâzım artık. Yahut da 
mesul etmem lâzımgelir. O halde bu madde
nin de üzerinde durulup bir tetkikten geçiril
mesi faydalı olur kanaatindeyim. 

Diğer maddeler geldiği zaman teker teker 
üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. Hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan değerli arkadaşlarımın fikirlerine ben de 
aynen iştirak ederim. Hakikaten su ürünlerimi
zi hukukî yönden bir esasa bağlıyan, bir emek 
mahsulü tasarı ile karşı karşıyayız. Memleke
timizin büyük gelir kaynaklarından birini teş
kil eden su ürünleri meselesi 97 yaşında bulu
nan bir nizamnameden başlayıp bugüne kadar 
çeşitli kanuni hükümlerle disiplin altına alın
maya çalışılmış ise de maalesef beklenen neti
ce temin edilememiştir. G-erek su ürünlerimizin 
değerlendirilmesi, gerekse vatandaşın ihtiya
cını karşılama yönünden teşkilâtsızlık, gerek
se ihracat yönünden gerekli tedbirlerin alın
maması suretiyle memleketimizin büyük bir 
kaynağını verimsiz hale getirmiştir. Elimizde
ki kanun tasarısı su ürünlerini değerlendirme 
bakımından disiplin altına alıp, hem vatanda
şın ihtiyacını karşılama, hem de ihracatı yö
nünden imkânlar sağlamanın çabasını ara-
Eiiş. Bu bakımdan tasarıyı müspet karşıla
maktayım. Ancak benden evvel konuşan Feh
mi Bey arkadaşım gibi ben de tasarının bâzı 
maddeleri üzerinde eksikliklere kendi kanaa
timce raslamış bulunmaktayım. Bilhassa hem 
memleketin büyük bir gelir kaynağı, hem ikti
sadi, hem içtimai yönden büyük bir kaynak ola
rak kabul ettiğimiz ve devamlılığında fayda 
umduğumuz bu su ürünlerinin tahribata yönün
de birtakım tasarı cezai hükümler getirmiştir, 
tetkik buyurdunuz gördünüzki bu cezai hüküm
ler tasarının ehemmiyetiyle kabili telif değil. 
Hükümler bâzı yerde çok zayıf düşmüştür-, ye
ri geldiği zaman gerekli değişiklik önergele
rini arz edeceğim. Ama umumiyet itibariyle ta-
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san evvelâ hukukî yönden 97 yıldan bu tarihe 
kadar meydana getirilmiş, birçok,, affedersi
niz, kesmekeşliğe son vermektedir. 5 - 6 tane 
nizamname, onun iki, üç misli kanuni değişik
likler, e.. Ondan sonra su ürünlerinden bek
lenen verimliliği beklemek hakikaten çok güç. 
Ama şu tasarı bunu hemen hemen yüzde yüz 
bir nizam altına alınmış bulunmaktadır. Böylece 
gerek istihsal yönünden hizmet alacaklar, gerek
se teşkilât kurup bunu değerlendirecek kimseler, 
gerekse vatan sathında kurulmuş olan baraj -
lardaki yetişen mahsûlleri değerlendirmek isti-
yenler hattâ yetiştirmek suni göller tesis etmek 
gayretine girecek insanlara bu tasarı büyük 
yardım yapmaktadır. Elde edilecek istihsalin 
değerlenmesi yönünden kooperatifleşmeyi teş
vik ettiğine göre bu yöndeki ikinci Beş Yıl
lık Plânın hedefleri çerçevesi içinde bu kay
naklardan elde edilecek mahsûllerin değerle
neceğine de kanaat getirmiş bulunmaktayım. 
Yalnız demin de arz ettiğim gibi tasarının ce
zai hükümleri bâzı yerlerde zayıf düşmüştür. 
Meselâ herkesin ittifakla işaret ettiği dina
mit, bu kabîl şeyler, bilhassa tahribat yapan 
sistemlerle balık istihsali, veyahut su ürünleri 
istihsali yönünden hareket eden insanlara ve
rilecek cezanın miktarı kanaatimce çok az
dır. Bilhassa gemilerle yapılacak dip troll, orta 
troll, gibi şeyleri kontrol edecek bir kontrol 
sisteminin kurulmadığı da tasarının içerisinde 
beyan edilmektedir. Orta troll yoliyle istihsalde 
bulunan kimselerin dipten bu işi yapıp yap
madığını kontrol edecek her hangi, bir teşkilâ
tı da tasarı tesbit etmiş kanaatinde değilim, 
yeri geldikçe onları arz edeceğim. Ama uzun yıl
lardan beri bu kaynağı gittikçe çökertmiş bu
lunan hukukî prensipleri ortadan kaldırmak 
bakımından tasarı, ciddî bir tasarıdır. Bu ba
kımdan tasarıya müspet oy vereceğim. Üzerin 
de durulduğu takdirde bunun, bâzı değişiklik 
lerle mükemmel bir hale geleceği kanaatin
deyim. Burada sözümü keser, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağun. 

OSMAN MECDİ AĞUN (Rize) — Saym Baş
kan, sayın senatörler, hemen söze başlarken arz 
edeyim, tasarının ve raporunun, komisyona iade-
edilmesini talebedeceğim. Bu sebeple söz al
dım, konuşmam bunun etrafında olacaktır. 

Filhakika, komisyon yaptığı bâzı tadillerle ta
sarıyı can evinden vurup, ruhsuz bir ceset ha
line getirmiş, böylece Yüksek huzurunuza gel
miştir. Komisyonun tadillerinden sonra tasa
rı 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
adaptesi hâlini almıştır. Halbuki su ürünleri 
kanun tasarısını çoktan beri bekliyorduk. Bek
lememizin mühim sebepleri vardı. 

Herhalde su ürünlerinin iktisadi, sosyal mü
him bir mesele teşkil ettiği fikrinde müştere
kiz. Hattâ, ihtimal komisyona sorulsa, o da, el
bette tasarının iktisadi ve sosyal yönü vardır, 
der. Fakat bir de bu iktisadi ve sosyali yö
nün ehemmiyeti derecesinde duygulanarak, 
buna göre hüküm getirmek vardır. Komisyon 
bu duyguya sahibolsa idi tasarı da gelişme ve 
teşvik faslım teşkil eden hükümleri kaldıra
mazdı. Komisyon bu faslı ortadan kaldırdı ise 
bu tasarının iktisadi bir yönü olduğunu kabul 
etmedi demektir. Bu tasarının ekonomimiz üze
rinde tesirini düşünmedi demektir. G-erçekten 
raporda tasarının ekonomik ve sosyal yönü 
üzerinde tek cümle, hattâ tek kelime yoktur. 
Bu mühim noktayı bu kadar sükût ile geçen 
tasarı, yok demektir. Acaba su ürünleri bir 
servet kaynağı mıdır? Servet kaynağı ise millî 
gelire, meselâ, 4 milyar katabilir mi? Su ürün
leri bakımından sularımızın zenginliği derecesi 
nedir? Dünyada birinci sayılır mıyız? Yoksa 
6 ncı olur muyuz? Komisyon hangisini kabul 
etmiştir? Her halde pek az bir şey zannetmiş
tir. Mühim değildir demiştir. Meselâ bu, kay
nak bakımından dünya birincisi isek, yine aynı 
hükümleri mi getirirdi Komisyon? Gelişme ve 
teşvik için Millet Meclisinden gelen metinde bu
lunan hükümleri çıkarır mı? 

Fenikeliler devrinde balıkçılık vardır, bu
gün yine vardır. Yüz sene evvel 1872 de yani, 
1299 tarihli Zaibıtai Saydiye Nizamnamesi çık
tığı zaman vardı. Bugün yine vardır. Acaba 
arada ne kadar fark vardır veya var mıdır? 
Bu farkı komisyon beğeniyor mu? Kâfi görü
yor mu bu gelişmeyi? Beğenmiyorsa, gelişme 
ve teşvike ait hükümleri nasıl kaldırdın, nasıl 
kıydın demek lâzımdır saym Komisyona? Peki 
asırlardır bu gelişme olmadı ise aynı hüküm
lerle, aynı eğitim noksanlığı içinde bu gelişme 
nasıl olacak? Sayın Komisyon o hükümleri çı-
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kardınız, yerine ne koydunuz? Hiç. Bari başka 
yol gösterse idiniz. 

Su ürünleri meselesinin bir sosyal yönü 
var mıdır? Komisyon bunu kabul eder mi? Ne
dir bu yönü? Türkiye'de ne kadar nüfus ba
lıkçılıkla alâkalıdır? 7 milyon olduğunu bil
miyor mu? 750 köyün yalnız balıkçılıkla uğ
raştığını bilir mi? Türkiye'de kaç balıkçı ge
misi vardır? Bu teknelerin durumu nedir? Bun
ların kaçı modern denecek evsaftadır? Kaçı 
köhne ve perişandır? Bunları bu köhne ve pe
rişan durumdan çıkarmak için gelişme ve teş
vike dair hükümleri getirmiyecek isek bu tasa
rıya ne lüzum vardı? Bu ceza kanunu mudur, 
yoksa balıkçıyı refaha ulaştırmak gayesiyle mi 
•hazırlanmıştır? Hangisi? Halk arasında bir söz 
vardır; «Balık, beni yiyen doymasın, beni tu
tan hayır görmesin» demiş. Bu sözü halkımız 
niçin söylemiştri? Bu söz doğru mudur? Doğ
ru ise bir maddelik bir tasarı getirmek lâzım 
idi: «Su ürünlerini avlamak yasaktır» dan iba
ret. Fakat böyle de yapılmamış. Bir tasarıda 
uğraşılmış. Aşağıya çekilmiş, yukarıya çekil
miş ; dostlar alış verişte görsün diye mi bilmem. 
Balıkçılığın makûs talihini yenmek mümkün 
değil midir? Gelişme ve teşvik için konan iki 
madde dahi kâfi değil iken, onları da çok gö
rüp bunları tasarıdan hangi yürekle çıkardı
nız sayın Komisyon? Balığın mühim bir gıda 
maddesi olduğunu bilir misiniz sayın Komis
yon? Balığın mühim miktarda protein ihtiva 
ettiğini kabul ediyor musunuz? lezzetle yenen 
bir madde olduğunu bir tarafa bırakalım, pro
teine herkesin ihtiyacı yok mudur? Proteinin 
en önemli bir gıda maddesi olduğunu bilmiyen 
var mı? Balığın böyle bir madde olduğunu bi
len komisyonun istihsalin azlığı karsısında bu 
gelişme ve teşvik hükümlerini metinden nasıl 
çıkardı? Nasıl çıkardığını anlamak zordur. 
Raporun ve tasarının bu sebeple tekrar komis
yona iadesini arz ediyorum. Gelişme ve teşvik 
maddelerini çıkarmakla tasarı; ruhsuz bir mad
de halini almıştır. Tasarı bu hali ile 1299 tarih
li Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin Türkçeye 
çevrilmiş bir kopyası halini almıştır. Dinamit
le balık avlamanın cezasını bir aydan altı aya 
çıkarmakla balıkçılığı kurtarmak mümkün mü? 
Bu ne kadar kolay ve basitmiş de şimdiye ka
dar kimsenin aklına gelmemiş. Komisyon ken

disine tevdi edilen sağlam meseleyi yanlış teş
his ile perişan ederek getirmiştir. Komisyon, 
bir taraftan da raporunda, su ürünlerinin bir
çok meseleleri olduğunu kabul ediyor. Birçok 
meseleleri vardır diyor, ama bunların nelerden 
ibaret olduğunu saymıyor. Bunları diyor, tü
züklere bıraktık. Yani, kanun yapmak hakkın
dan istinkaf mı ediyoruz? Parlâmento, çok şü
kür 680 kişi, bütün meselelerini ihtiva eden bir 
kanun yapar elbette. Komisyon su ürünleri me
selesini kavrayamamıştır, önemini takdir ede
memiştir. Böylece ve bu sebeple tasarıyı ruh
suz ve heyecansız bir hale getirmiştir. Bu se
beplerle tasarının ve raporun komisyona iade
sini arz ve talebederim. Saygılarımla. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; İlk de
fa olarak bu kürsüde çok haz duyduğum bir 
konuşmayı dinlemiş olmanın bahtiyarlığı için
deyim ve benden evvel konuşan Sayın Mecdi 
Agun'u yürekten, candan tebrik ederim. Haki
katen eğer Mecdi Agun kadar beliğ ve veciz 
bir sekide fevkalâde isabetli teşhislerle ifadei 
meramda bulunamazsam bu benim aczimdir. 
Mecdi Agun'un da üstünlüğüdür. Tekrar onu 
tebrik ederim. 

Aynı şeyleri hemen hemen söylemek için 
kürsüye geldim. 

Değerli arkadaşlarım, bu Su ürünleri kanu
nu ile Türkiye'de ne yapmak istediğimizi', seçil
miş insanlar olarak, kendi kendimize sorarsak 
hangi cevabı alırız. Sanıyorum ki, Su ürünleri 
kanunu ile, şimdi tedvin edilmek istenen Su 
ürünleri kanunu ile Türkiye'nin ihtiyaçları ara
sında hemen hemen hiçbir irtibat yoktur. Ve 
Sayın Mecdi Agun'un dediği gibi, Su ürünleri 
kanununun bugünkü metni, hele Senato Komis
yonu tarafından bu hale getirilmiş olan metni, 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin Osmanlıcadan 
Türkçeye çevrilmesinden başka, ama başka hiç
bir unsur ihtiva etmiyor. Ufak tefek ceza artış
ları da galiba tuzu biberi kabilinden olmuş. Hal
buki bana öyle geliyordu ki, ben öyle anlamak 
isterdim ki, Su ürünleri kanunu ile Türkiye'de 
bii' su ürünleri politikası, ekonomi politikası 
güdülmesi kaydedilmeli idi ve bu Su ürünleri 
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kanunu; Zabıtai Saydiye, avlanmayı birtakım 
zabıta kayıtları, zabıta kayıtları altında tutma 
kanunu yerine, şümullü bir ekonomi politikası 
ihtiva etmeli idi. Sanırım ki, Komisyonda da 
bize cevap verirken, efendim, bu kanun içinde 
öyle maddeler var ki, bunlar işte sizin istediği
niz ekonomi politikalarını geliştirmeye yetmez 
mj? Ve faraza kanunun bir maddesinde Tarım 
Satış Kooperatifleri biçiminde kooperatif kur
mak gibi bir tedbir sizin indinizde dkonlomi po
litikası sayılmaz mı? Diyecektir. Yahut da her 
hangi bir maddesinde kredi düzeninin de nizam
name ile bir şekle bağlanacağını ifaJde öden 
madde size ekonomi politikası ifade etmez mi? 
ü'Sfı sözler edecektir. Halbuki bunlar kanaatim
ce ekonomj politikasının, özellikle bir ülkede 
hem besin bakımından, hem endüstri bakımın
dan, hem ihraç bakımından çok mühim bir ürü
nün nasıl elde edileceği, nasıl muhafaza edile
ceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl ihraoedileceği 
gibi temel politikaları ihtiva etmesi lâzııngelir-
di bu kanunun, ki ancak o takdirde bu kanuna 
Su ürünleri politikasını kapsıyan bir kanun, 
bir ekonomi politikası kanunu demek mümkün 
olurdu. Halbuki bu kanuna bakarsanız, tekrar 
etmeme müsaade ederdeniz, Zabıtai Saydiye Ni
zamnamesinden hemen, hemen hlybir fark yok 
gibidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de su ürün
leri için bir ekonomi politikası gütmeye ihtiyaç 
var mıdır, Türkiye böyle bir zorunluluk içinde 
midir? Diye sorarsanız size dünya ülkelerinden 
vereceğim bâzı rakamlarla Türkiye 1de su ürün
leri politikasının nasıl geliştirilmesi gerektiği, 
hattâ önemli bir Devlet konusu olduğu derhal 
ispatlanmış olacaktır. 

1968 deki rakamlara dayanarak söylüyo
rum. Bugün belki biraz daha artış vardır. Dün
yada 65 milyon ton balık tutulduğunu yazıyor 
istatistikler. 65 milyon ton balık. Bakınız balık 
istihsalinde hangi ülkeler hangi rakamlarla ne 
seviyededirler ve sonra Türkiyetöe ne seviyede
dir. Ve tabiî Türkiye'nin seviyesini, malik ol
duğu denizleri de söylemek suretiyle, biraz da
ha kolay anlaşılacak Şekilde beyan edeceğim. 

Şimdi bu 65 milyon ton balıktan sırası ile 
okuyorum. Yüksek istihsal ortalamalarını oku
yorum. En çoğunu 8 milyon küsur tonla Peru, 
7 milyon küsur tonla Japonya, Ş milyon küsur 

tonla Kızıl Çin, 5 milyon küsur tonla Sovyet 
Rusya, 2 milyon küsur tonla Norveç, 2 milyon 
küsur tonla Amerika Birleşik Devletleri, 1 mil
yon küsur tonla Şili, 1 milyon küsur tonla Hiı-
distan, 1 milyon küsur tonla ispanya, 1 milyon 
küsur Kanada, 1 milyon irlanda, 1 milyon ingil
tere, 1 milyon Danimarka, 1 milyon ton tabiî tonla 
bunlar Endonezya 800, Fransa 700 blm, daha sonra 
filipinler yediyüzbin ton, daha sonra yediyüzbin 
Güney - Kore, altıyüsbin Batı - Almanya, Âltı-
yüzbin Güney - Batı Afrika, altryüzbin Kuzey -
Kore, beşyüzbin de Güney - Afrika. Türkiye 
ise, bir rivayete göre yetmisbin, bir rivayete gö
re de 114 bin ton civarında balık tutar. Ve Tür
kiye'nin sahillerinin de asgari üebin küsur mil 
okluğunu söylerler, ölçmediğim için bilmiyo
rum, rakamları söylüyorum. Üçbin küsur millik 
bir sahili olan memleket. Bir sürü akarsuyu olan 
bir memleket; Ama balık istihsalinde yüzbin 
ton civarında bocalayıp duruyor. Peru'da se-
kizmilyon ton balık tutulduğu bir dünyada yaşı
yoruz. Şimdi, altmışbes milyon ton balık istih
sal edilen dünyada yerimizin küçüklüğünü gö
rüp, bunu plânın birincisinde ve ikincisinde şu 
şu rakamlara çıkarmayı öngören bir ülkede, su 
ürünleri adı altında tedvin edilen bu kanımda 
bu temel politikaları, yani Türkiye'de balık is
tihsalini artırıcı politikaları getirmemenin anla
mını anlamak mümkün değildir. O itibarla bu 
zabıta kanununun ya tekrar ele alınıp temel eko
nomik politikaları ihtiva eder bir hale dönüştü
rülmesi, ya da hemen tez elden bu zabıta kanu
nunun yanında temel politikaları ihtiva eden ve 
su ürünleri istihsaline, muhafazasına, dağıtımı
na ve ihracına dair bir temel kanun getirmek zo
rundasınız. Aksi takdirde, biraz evvel Sayın 
Mecdi Agun'un dediği gibi, Fenike devrinden 
kalma bir balıkçılık faaliyeti içinde Türkiye'yi 
bocalayıp durursunuz. Soruyorum, bu kanun, 
ki Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bir başka 
türlüsüdür. Türkiye'de bu seviyede bulunan ba
lık istihsalini hangi teknikle ve teşvik yolu ile 
veya her- hangi bir politikası ile bir tedbir ile 
nasıl ihracedecektir? Nasıl bu kanunla Türkiye 
tutulan balığı muhafaza edecektir? Bunlara ih
tiyaç yok mudur? Ben öyle sanıyorum M, bizim 
halletmeye mecbur olduğumuz iş budur. Yoksa, 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinde yarım altından 
on altına kadar cezai nakdi kesilir deme yeri
ne, üç aydan altı aya kadar hapis verilir, demek 
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suretiyle Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerinin, 
istihsalinin artacağını ummak benim kanaatimce 
hayalden ileri gitmez. 

Şimdi, bizim görüşümüz odur ki, A. P. ikti
darı ekonomi politikasında, daima tekrar etmi
şimdir, mevcudiyeti bulunmıyan tamamen üto
pik bir kuvvete dayanır. Sanır ki, bu memle
kette bütün ekonomi dallarında fevkalâde ge
lişmiş bir sektör vardır, her türlü araştırma, 
ileri teknik, sermaye ve diğer malı sektör onun
la elele Türkiye'de sanayileşme de, tarım da, 
ticaret de, diğer hususlar da çok kısa zamanda 
hemen bahar çiçekleri gibi açacak, büyük mev-
valar verecek. 

Şimdi su ürünleri Kanunu görüyoruz, yina 
mevhum bir sektör. Burada birtakım zabıta ted
birleri almakla yetinen A. P. iktidarı anlayışı sa
yesinde mevhum bir sektör. Bir balık istihsal-
cileri sektörü, Türkiye'de balık istihsalini, mu
hafazasını dağıtımını ve ihracını temin edecek
tir. Halbuki, Türkiye'de bugün balık istihsal 
eden kişiler en geri teknikle çalışırlar. En az 
sermaye ile iş görürler ve yaptıkları balıkçılık, 
ekonomik güçsüzlükleri yüzünden, balık bir 
nevi eğlence balıkçılığı olur. Pazar günü ta
tilde vakit geçirmek için balık tutmakla Tür
kiye'de yapılan balıkçılık arasında ticari balık
çılık arasında bir fark yoktur. Teknik gerilik, 
bilgi noksanlığı, araç, gereç noksanlığı, sermaye 
yetersizliği; hiçbir teknik ve Devlet himayesi 
yok, bununla balıkçılık yapacaksınız ve bunun
la en büyük bir servet kaynağını, hani tabiatın 
Türkiye'ye bahşettiği servet kaynağını, meselâ, 
kalkınmamızın temellerinden biri yapacaksınız. 
Bu mümkün değildir. 

öyle ise Türkiye'de su ürünleri için bir poli
tika güdecek bir iktidara ihtiyaç vardır, önce. 
Yoksa, bu günkü iktidar gibi, mevhum bir var
lığı. umulan bir sektöre bırakıp da birtakım za
bıta tedbirleri ile Türkiye'nin su ürünlerini ge
rektiği seviyeye çıkarılacağını ummak başka iş
lerdeki aldanmaların aynıdır. Balıkçı barınak
ları ismi altmda geliştirilmekte olan bir teknik, 

Türkiye'de meselâ balıkçılık yani su ürünleri istih
salinde önemli bir Devlet meselesidir. Bunun gi
bi araştırmalar yapmak için kurulmuş bâzı mü
esseseler, Devlet eliyle kurulmuş müesseseler 
maalesef iyi çalıştırılmamış olabilirler. Bugün 
balıkçılıkta, daha doğrusu su ürünleri istihsalin
de önemli birtakım adımlar atmışlardır, öyle 

sanıyorum ki, Türkiye'de su ürünleri istihsalin
de ve muhafazasında ve ihracında Devletin mü
essir eli bulunmadıkça bir adım ileri gitmek 
mümkün değildir. Hele Türkiye'de balıkçılıkta 
da bütün ekonomik dallarda olduğu gibi maa
lesef yaygın bir sömürü düzeni elindedir. Hiç 
kimse inkâr edemez M, balık mubayaası, ki bu 
kanunda böyle öngörülmüş, Zabıtai Saydiye Ni
zamnamesinde olduğu gibi balıkhanelerde satı
lacak. Bu usûl yüzünden kendiliğinden sömürü
yü doğuruyor, başka sebepler yanında. Balık 
bol oluyor, geri vasıtalarla tutuluyor, muhafa
zası vesairesi için elde imkânlar yok. Getirdiği
niz balıkhanede balık derhal çok düşük fiyata 
alınıyor. Kim tarafından? Alıcılar tarafından, 
kabzımallar tarafından. Sonra muhafaza edili
yor veya konserve edilip çok daha yüksek fiyat
larla satılıyor. Bir balıkçılar tayfası var, daha 
Türkçesi bir balıkçı sınıfı var adeta. Çiftçi gi
bi, sanayici gibi bir zümre bir sınıf bunlar. Bun
lar küçük küçük tekneler içinde veya 
vasıtalarla Türkiye'nin istihsalinin büyük 
kısmını temin etmeye çalışıyorlar. Bunla
rın yanında ekonomi güçleri büyük olan 
büyük dalyancılar, büyük voliciler, büyük 
trolcüler ve buzhane sahipleri tabiî bu 
güçlerine dayanarak sömürü düzenini küçük ba
lıkçı aleyhine sürdürmekte devam ediyor. Ka
nunda bunlara dair hiçbir tedbir yok. 

Ekonomi politikası dendiği zaman, A smdan 
Z sine kadar bir sahada düzenleyici kanun an
lamına, düzenleyici maddeler getiren kanun 
olursa ona ekonomi politikası ihtiva eden ka
nun derler. Yoksa, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, babadan kalma usullerle ve Türkiye'de bü
yük serveti bir tarafa itercesine sadece zabıta 
tedbirleri almak suretiyle Türkiye'de ekonomik 
adım atıldığını iddia etmek yersizdir. Acaba ko
misyon, bu kanunu geri alıp bu politikaları ihti
va eder bir hale getiremez mi? Onu ben de Mec-
di Ağun gibi sormak istiyorum. 

Şimdi kanunun bence bir zabıta kanunundan 
ileri gitmemiş oluşu büyük bir eksiklik, ama ka
nunun zabıta kanunu olarak da yeterli olmadı
ğına işaret etmek isterim. Maahaza zabıta kanu
nu, yani hiçbir ekonomik politikayı ihtiva etmi
yor bu kanun, ama zabıta tedbirleri getiriyor. 
Yeterli midir . Hayır. Kanımca bu kanunda za
bıta tedbirleri de noksandır. 

— 440 — 
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Önce şunu söyliyeyim. Bu kanunda zabıta 
tedbiri olarak getirilen hususlar tabiî yeni de
ğil. Bunlar Zabıtai Saydiye Nizamnamesinde 
var. Yalnız isim değişikliğiyle burada tekrar 
dile getirilmiş. Ve önemli olan maddesi, zabıta 
maddesi üzerinde daha ziyade teksifi dikkat 
edip acaba zabıta kanunu olarak da kifayetli 
midir? Onu arz etmeye çalışacağım. 

Bu kanunda zabıta tedbiri olarak en mühim 
tedbir trol' tâbir ettikleri sürtme usulü balık 
tutmaya mâni olucu hüküm teşkil etse gerek, 
zabıta tedbiri olarak. Bu da Senato metninde 21 
nci madde olmuş. Millet Meclisi metninde 22 nci 
madde imiş, bir madde kalkmış falan. Şimdi mü
saade ederseniz bu troll suretiyle balık tutmayı 
yasaklıyan maddede alınan tedbirler zabıta ted
biri olarak kâfi midir, değil midir? Bu aslında 
bir aldatmaca mıdır, ya da daha doğrusu kendi 
kendini kandırma mıdır, değil midir? Dikkatle
rinize arz edeceğim. 

«Trol . Madde 21. — a) " içsular, Marmara 
denizi, istanbul ve Çanakkale boğazlarında her 
çeşit trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. îlmî 
maksatlarla yapılacak incelemelerde troll kulla
nılabilir.» 

Bu Zabıtai Saydiye Nizamnamesinde vardır. 

«b) Karasularımız dâhilinde dip trolü ile 
su ürünleri istihsali şekli ayrı bir tüzükle düzen
lenir...» 

Şimdi içsular dedikleri şey tabiî kanunun ta
rifinden anlıyorsunuz, bu göller, nehirler ve sa-
irelerdir, başka bir şey değildir, troll ile balık 
avlanmasını, dip troü ile balık avlanmasını ya
saklıyan tek bir fıkracık var : Marmara Denizi 
ve iki boğaza ait. Geri kalan deniz sahalarında 
ve karasularında dip trol ile su ürünleri istih
salini tüzükle düzenlemeye yönelmiş komisyonu
muz,. işte bu tüzükle düzenleme kanaatimce dü
zenlemenin en hafif şekli. Trol ile avlanma şe
killerini ihtiva edecek bir tüzüğün nasıl çıkarı
lacağını bilmiyoruz ve kanun tedvin eden insan
lar olarak, yahut Meclis olarak biz bu troll ile 
karasularda balık avlanmanın yasaklanması şek
lini bilemiyeceğiz, tüzüğe bırakacağız bunu. O 
tüzükte hangi teamül hâkim olacak? Onu bile
miyeceğiz. Belki balıkçılardan bu işle meşgul 
olan insanlardan başka Türk efkârı umumiyesi 
de bilemiyecek. Neden tüzükle düzenliyorsunuz 
karasularda trol ile balık avlanmayı da kanun

la düzenlemiyorsunuz? Kanun maddesi olması
nın ne mahzuru var? Ama benim kanatim şu : 
Hele bu kanunun neşrinden altı ay sonra da uy
gulanacağına dair madde var, hem o zamana 
kadar, hem tüzükle düzenlenme suretiyle aslın
da bu trolün, çok şikâyetler alındığı için, ka
nunda kaldırılıyormuş gibi gösterip yine deva
mını sağlamaktan ileri gitmiyecek bu madde. 
Bunu kanunla düzenlemeniz lâzımdı. Hele orta 
su trolü hakkında 20 nci madde hükümleri uy
gulanır, dediğiniz zaman, 20 nci maddeye ba
karsanız, orada hemen hemen bu orta su trolünü 
yasaklayıcı, sadece yasaklayıcı, ama ağır ceza 
ile müeyyidelenmiş bir hüküm görmezsiniz. 

Ve orta su trolünün dip trolü olarak kulla
nılması yasaktır demek suretiyle de dip troluna 
içsularda, Marmara'da, Boğazlarda âdeta cevaz 
vermek gibi olur. 

Şayet trol ile balık avlanmasına karşı iseniz, 
maksadınız bu ise bu maddede yazdığınız şekil
de (orta su trolü ile balık avlanması yasaktır) 
cümlesi kâfi değildir. Çünkü hemen dip trolü 
haline dönüştürülmeye müsaittir bu orta su tro
lü. Ama öyle değil. Nitekim öyle değil de. Trolü 
mubah görüyorsunuz. 

Benim elime yazılı vesika tutuşturdular tâ
bir caizse. Türkiye Cumhuriyeti senatörlerine 
açık mektup. Yazan İsmail Özkul. Balıkçılık mü
tehassısı, Ticaret Bakanlığı Su Ürünleri ve Av
cılığı eski müdürü. Adam burada açıkça «trol 
ile balık avlanmanın yasak edilmesinin bir cina
yet olduğunu, trol ile balık avlanmadığı takdir
de Türkiye istihsalinin bugünkünden çok daha 
aşağı düşeceğini, trolün asla balık cinslerine, 
yavrusuna, yumurtasına ve sairesine hiçbir za
rar vermiyeceğini» söylüyor. Ama bunun karşı
lığında da birtakım bilimsel raporlarla trolün 
balık yumurtalarını, özellikle balık yavrularını 
mahvüperişan ettiğini söyliyen, raporlar da söy
lendiği aşikâr. Hattâ bu işle yakın zamana ka
dar meşgul olmuş ikinci müdürlük seviyesinde 
bir kişi «trolla balık avlanma Tür'kiye'de balık 
istihsalini düşürmüştür» diyor. Güzel misaller 
veriyor. Azalmış olan balık cinslerimizi ortaya 
koyuyor, bütün bunların hepsinin troldan ileri 
geldiğini söylüyor. 

Dahası var. Bugün Türkiye'de yunus balık
larının avlanması yüzünden birtakım göçmen 
balıkların avlanacak sahaların dışına kaçtıikla-
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rını, yunusların da ballıkları Boğazlara, Marma
ra'ya sürmek gibi tabiî görevlerinden alıkondu-
ğunu, yunus avcılığının Türkiye balıkçılığına 
büyük zarar verdiğini söyliyecek kadar da mü
tehassıs kişilerin raporlarını da okuyorsunuz. 

Hemen aklıma gelmişken söyliyeyim, niçin 
bu bizim komisyonumuz, komisyonlarımız, Mil
let Meclisinin olsun, bizimki olsun bu konularda 
mütehassıs kişilerin raporlarını bu kanun tasa
rılarına eklemezler. Allah aşkınıza bakın sayın 
arkadaşlarım, şu kadarcık küçücük bir kâğıdın 
içine sığdırılmış bir kanun. İşte bir senatörün 
elindeki imkân bu. Başında bir sayfayı bile tut-
mıyan bir Geçici Komisyon raporu, geri yanı 
sırf Millet Meclisi metniyle, Senato Geçici Ko
misyonunun kabul ettiği metin. Nasıl iştir bu? 
Neden balık ve su ürünleri mütehassısları, mü
esseseleri ve buna benzer ecnebi, yerli uzmanlar 
tarafından verilmiş raporları göremiyeyim, biie-
miyeyim? Kendim araştırayım, nerde bulayım 
bunları? Komisyona gideceksiniz, komisyonca, 
çok defa bizim burada bir gün içinde kanun mü
zakere etme durumunda bırakıldığımız bilinmez 
şey mi? 

Binaenaleyh, ne olur, Başkanlık Divanımız 
böyle mühim kanunlardaki uzman raporlarının 
birer suretini ekleseler. Kıyamet mi kopar yani? 
Kimse bir şey bilmez. İşte burada elimdeki bil
mem balıkçılık mütehassısı ismail Efendinin ra
poru, bilmem bir tarafta Japonların raporu, bir 
tarafta bilmem ne isimli adamın raporu. Ama 
bunlar nihayet benim şahsan toparladığım şey
lerdir. 

Nedir trolü menettiğiniz, yahut trolü serbest 
bıraktığınız? Bunun esbabı mucibesi nedir? Bu
nu bize açıklıyacak bir şey vermemiş olmanız 
kusur değil mi? Neyse, o kusuru bir tarafa bıra
kalım, çaresi yok böyle gelmiş böyle yidiyor ga
liba. Trotlda dahi, ki, Türkiye'de çok münakaşa 
mevzuu olmuş daha doğrusu Türkiye'de büyük 
şikâyet konusu olmuş trolda dahi bu kanunda 
gerekli zabıta tedbirleri yoktur. Ve kanaatimce 
bu kanunla eski halden ileriye zabıta tedbiri ola
rak da gidilemiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; bu kanunda bir hu
sus daha var. Ben yanlış anlamış olmıyayım, 
komisyon onu her halde söyler. 17 nci madde : 
Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri pat
layıcı maddeler, öldürücü veya uyuşturucu 

maddeler, sönmemiş kireç ve Tarım Bakanlığı
nın müsaadesi alınmaksızın elektrik cereyanı 
ev elektroşok ile su ürünleri istihsali yasaktır. 
«Evet, fakat yine bir makalede okudum, bin
lerce mumluk gaz lâmbaları, tâbir caiz ise lüks 
lâmbaları yahut karpit lâmbaları da bu elekt
rik ışığının veya elektroşokun tesirini yapar
mış. Burada Taslamadım. Acaba tadadı ve tah
didi mahiyette midir; «ve saire» olmadığına 
göre öyle gözüküyor. Bu karpit veya lüks lâm-
basiyle balık tutulduğunu da bilirim. Bir san
dalın iki yanında kocaman iki tane lüks lâmba
sı asılır, bunlarla gidilir İstanbul'da balık tutu
lur. Bunların elektrikle alâkası yoktur. Bunlar 
o ışığa balığı getirir ve balığı kolay tutturur. 
Peki bombası, dinamiti anlaşıldı, elektrik an
laşıldı, elektroşok anlaşıldı. Pejki bu karpit ve 
lüks lâmbaları aynı şeyi yapmıyor mu? Bilme
me imkân yok, mütehassısı değilim. Ama bura
da bir eksiklik varmış gibi geliyor ban'a. Hani 
bunu niçin söylüyorsunuz? Şu bakımdan : Za
bıta tedbiri olarak da eksik bu kanun. 

Yine zabıta tedbiri olarak bakınız bir nok
sanlığı arz etmeye çalışacağım : 21 nci madde
deki. yasaklara yani «Trol!» ve tahditlere aykı
rı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satanlar, 
nakledenler veya bunları imalâtında kullanan
lara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunmakl'a beraber, ayrıca suç ko
nusu su ürünleri de zabıt ve müsadere olu
nur. Halbuki başka bir maddede «Troll ile ba
lık avlamış olanların, yakalandıkları takdirde 
hapis cezalarına duçar olmaları» yazılı. Birin
ci defasında tuttukları su ürünleri müsadere 
edilir, ikinci defasında balıkçılık alet edevatı 
müsadere ediliyor. Bunlara bu ceza lâyık görü
lüyor. Mümkündür. Troll ile balık avlamak 
kötü bir av şeklidir. Mümkündür, böyle kabul 
elilsbilir. Peki; bunların ürünleri kendi elle
rinden çıkıp da satanların eline, nakledenlerin 
eline geçerse o zaman ceza 500 liradan 1 000 
liraya kadar oluyor. Ben eminim ki yüz binler
ce liralık, hattâ milyonlarca liralık balık tutu
labilir ve bunlar o anda yakalanmıyabilirler. 
Bir başkasının eline bu balıklar geçer, o mil
yonlar elde edebilir. Fakat belki troll yapan
lar ceza görürler, hapisaııeye girerler, ama sa
tanlar? 500 lira para cezası verirler, kurtulur 
giderler. İkisine de aynı cezayı vermediğiniz 
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takdirde troll ile balık avlıyanlarla hususi sa
tıcılar, nakledenler, bu işin kaçakçılığını ya
panlar doğmaz mı? Doğar. Tekrar ediyorum; 
işte zabıta bakımından dahi bir eksikliktir bu. 
Nitekim birçok kaçakçılık böyle yapılır. Asıl 
kaçakçı hapis cezasını değil, malın elinden çık
ması korkusu ile hareket eder ve malı başka 
ellere devrettikten sonra hapisaneyi boylama
yı da göze alır. 

Daha birçok maddelerde bu noksanlıklar 
görülebilir. Özellikle yine yanlış anlamış olmı-
yayım, komisyondan rica ediyorum, bu koo
peratifleşme için konulan maddede, eğer yan
lış bir şey anlamıyorsam, 13 ncü maddede (su 
ürünleri müstahsılları 2834 sayılı) tabiî bu
rada yanlış yazılmış onu da biliyorsunuz, 2834 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birilikleri 
hakkındaki kanun ile 2838 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanununa göre ve meslekin 
özelliklerine uygun kooperatif ve birlikler ku
rabilirler. 

Bu kooperatif ve birlikler, «Su Ürünleri 
Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Kooperatif
leri Birliği», ve «Su Ürünleri Kredi Koopera
tifleri» ismini alırlar. 

Demek ki kooperatif kurmaya kalkıldığ, 
takdirde yalnız bu 3 nevi kooperatif veya birlik 
kurulacak. İstihsal kooperatifi kurmak iste
dikleri zaman bu kanun mâni mi olacak? Öğ
renmek istediğim şey bu. Yoksa Kooperatif Ka
nununa göre hareket etmelerinde mahzur var 
mıdır? Bence belirsizdir. Ne olurdu burada bun
lar kurulabilir ama «balık üretenler tâbiri ca
izse istihsal edenler, istihsal kooperatifi dahi 
kurabilirler» denebilirdi, yahut hiç değilse 
«mâni hüküm yoktur» beyanı ile belki ilerideki 
bir ihtilâfı da önlemiş olurdu. Halbuki balıkçı
lık da kooperatif kurmaya müsait bir çalışma 
düzeni vardır. Bildiğiniz gibi balıkçılıkta koo
peratifin hemen hemen kendisi vardır. Bir reis 
ve tayfalar bir vasıta içinde belli araçlarla ba
lık avlarlar. Sonra balık ürününü kooperatif
lerdeki gibi kârını değil, ürününü paylaşırlar. 
İkili birli paylaşırlar. Reis iki alır, tayfa bir 
alır ve böylece balık ürünleri kooperatiflerde 
kasdedilen şekilde ekonomik bir üleşim veyahut 
bir bölüşme süreci içindedirler. Ben şahsan ka
nun tedvini için komisyonda bulunsaydım balık 
istihsalinde, su ürünleri istihsalinde esasen ken

disinin yapılmasında mevcudolan kooperatif
çilik tekniğinin bu kanun içinde yer almasını 
öngörürdüm. Çok kolay olurdu. İkili birli tak-
simli bir balık tutma şekli Türkiye'de cari iken, 
reisler ve tayfalar arasında taksim böyle iken. 
Bu kanun belki olsa olsa 1299 senesinden beri 
Osmanlı Devletinden kalma bir nizamname ye
rine geçmenin, eh işte, şerefini taşıyacaktır. 
Ama maddelerde de söyliyeceğim gibi, hiçbir za
man su ürünleri ekonomi politikasiyle ilgisi ol-
mıyan Osmanlı nizamnamesinin Türkçeye çevril
mesinden öteye bir yenilik getirmiyen, bu ka
dar emeğe de acımaya değer bir faaliyetin eseri 
olarak niteliyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya buyurun efendim. 

CEMALETTİNİNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler, su ürünleri yö
nünden büyük bir potansiyele sahip ülkemiz için 
çok lüzumlu bulunan ve şu anda görüşülmekte 
bulunan kanun tasarısının, geç de olsa, Yüce 
Senatoyo kadar gelmiş olmasını büyük bir mem
nuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler; hepinizce malûm olan 
7200 Km. uzunluğunda sahilleri irili ufaklı 
60 kadar gölü ve önemli sayıda akar suları ve 
buralarda 250 cins balık zenginliği bulunan 
memleketimizin 18 sefer 1299 tarihli Sultan 
ikinci Abdülhamit Hanın iradei seniyesiyle yü-
rürülüğe giren Zabitai Seydiye Nizamnamesi es-
pirisi içerisinde bugüne kadar idare edilmiş ol
ması, 87 yıldan bu yana su ürünleri yönünden 
görüş ve düşüncelerde sosyal ve ekonomik ha
yatta pek çok değişmelerin takibine imkân ver
memiş ve su ürünleri zenginliklerimizin kıymet-
lendirilmeleri mümkün olamamıştır. 

Görüşülmekte olan tasarı bu sahada bütün 
ihtiyaç ve dertlere cevap verecek durumda ol
mamakla beraber, bir başlangıç olarak yine de 
faydalı bir iş olarak mütalâa etmek icabeder. 

Sayın senatörler, huzurunuza gelen tasarının 
uzun bir geçmişi vardır. 1952 - 1957 yıllarında 
yapılan iki teşebbüs akim kalmış, bilâhara A. P. 
Hükmetlerinden evvel Hükümetlerin hiç ele 
almadığı, düşünmediği bu tasarı A. P. iktidarı 
ve Hükümetleri zamanında düşünülmüş ve şu 
anda şuraya Yüce Senatoyo kadar getirilmiştir. 
Bu itibarla Sayın Halk Partisi Sözcüsü Gündo-
ğan'm fikrine katılmak mümkün değildir. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şah
sım adına konuştum. 

BAŞKAN — Şahsı adına konuştu efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Bi-
lâhara plânlı döneme girişimizden bu yana, ikin
ci 5 Yıllık Kalkınma plânlarında üzerinde 
önemle durulmuş ve nihayet huzurunuza getiri
lebilmiştir. Bunu memnuniyetle karşılamak 
icabeder. Bugün Türkiye'de yapılan tetkiklere 
göre 25 000 kadar su ürünleri üreticisi vardır, 
aynı tetkiklere göre 6 000 balıkçı teknesi mev-
cııdolup, bunun 2 000 kadarı motorludur. Bir 
balıkçıya düşen yıllık üretim miktarı 5 ton ka
dardır. Yabancı ülkelerde ise bu üretim mese
lâ ispanya'da 9 ton, isveç'te 20 ton, İngilte
re'de 41 ton, Fransa'da 10 ton, Danimarka'da 
40 ten, irlanda'da 100 tondur. 

Dünya milletleri arasında balık üretimi ba
kımında 37 nci sırayı işgal, etmekte olduğumuz 
ve fert başına tüketimin iki ilâ üç kilograma an
cak ulaşabildiğini, halbuki başka çeşitli hayvan
sal gidalarla da beslenen memleketlerde bu mik
tarların 10 ilâ 100 kilogramı bulduğu göz önüne 
alınırsa su ürünleri üretiminde kaynaklarımızın 
zenginliğine rağmen ne kadar geri olduğumz 
büyük bir üzüntü ile müşahede edilecektir. 

İhracat yanında su ürünlerinin iç tüketim yo
luyla değerlendirilmesi Türkiye için büyük bir 
önem. taşımaktadır. Halkımızın hayvansal pro
teinli gıda temininde karşılaştığı güçlük çok bü
yüktür. Millî beslenme konusunda mevcut hay
vansal proteinli gıda açığının en iktisadi şekil
de su ürünleri ile kapatılabileceği aşikâr olma
sına rağmen, bugüne kadar mevzuat ve teşki
lâtta gerekli iyileştirmenin yapılamayışı, kredi 
vs pazarlama noksanlıkları, saklama ve taşıma 
için gerekli ve yeterli yatırımların tahakkuk 
edememesi, eğitim ve araştırma yetersizliği gibi 
sebeplerden ötürü ihtiyaçlar karşılanamamış ve 
su ürünleri kaynaklarımız heder olup gitmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu mev
zuda önemli tedbirler getirilmiş ve ümit verici 
hedefler öngörülmüş olup, bu tasarının kanun
laşması ile de plânın gerçekleşmesi kısmen de 
olsa mümkün olabilecektir. Gereği ve yeteri ka
dar istifade edemememizin elbette birçok sebep
leri vardır, Bunları kısaca özetlemek ieabeder-
se, şöylece sıralamak mümkün olacaktır. 

1. Balıkçılığımızın; göçücü balıkları hedef 
tutan bir üretime dair üretim gayesi taşıması 
ve bunların peşinden koşulmıyarak, ayağımıza 
kadar gelmesinin beklenilmesi; 

2. iç sularda su ürünleri yetiştirilmesinin 
üretimin ve değerlendirilmesinin çok yetersiz ol
ması; 

3. üretme havuzları tesis ve işletilmesinin 
henüz ele alınmamış olması; 

4. üretilen su ürünlerinin değerlendirilme
sine yetecek tesislerin mevcut bulunmaması; 

5. Su ürünleri üretiminde kullanılan tah
ripkâr usulleri bertaraf edecek müessir ve hızlı 
hareket kabiliyeti olan murakabe ve muhafaza 
teşkilâtının kurulamamış olması; 

6. Su ürünleri üretiminde mal ve can emni
yetini sağlıyacak barınak, liman ve sigorta tesis 
ve tedbirlerin gayrikâfi oluşu; 

7. Su ürünleri üreticilerinin tam ve yeterli 
şekilde teşkilâtlanamamış olması, kredi imkân
larının dar oluşu; 

8. Su ürünleri işlerinin bir elden müessir bir 
şekilde idaresini sağlıyacak bir teşkilâtın kuru
lamamış olması; 

9. Su ürünleri için çok lüzumlu olan hidro-
biyolojik ve teknolojik araştırmalar, araştırma 
ve etütleri süratle, kifayetle yapacak organların 
bulunmaması; 

10. Su ürünleri sahasında çalışanların mes
lekî eğitim ve kifayetli kültürden yoksun ol
ması ; 

11. Halkımızın tüketim alışkanlıklarında 
önemli ve yaygın değişmenin yaratılamamış ol
ması... 

Sayın senatörler, yukarda 11 madde olarak 
arz ettiğim hususlara daha da ilâveler yapmak 
elbette ki, mümkündür, önümüze gelen kanun 
tasarısını bu açıdan tetkik edecek olursak mem
nuniyet verici husulslan tesbit etmekle benalber, 
bâzı noksan ve hatalı durumiların'a da değinme
den geeemiyeceğim. 

Su ürünleri ile ilgili işlerimizin, günün şart
larına uygun şekilde sevk ve idaresini, kaynak
larımızın zararlı avcılıklardan korunması içim 
cezai müeyyidelerin ağırlaştınlmlaısı, üreticinin 
kooperatifleştinilmesi, satış ve kredi koopera
tiflerinin teşkili, Su Ürünleri Genel Müdürlü
ğünün kurulmasına dolaylı şekilde de olsa im
kân verilmesi gibi faydalı ve lüzumlu tedbirle-
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rin bu tasarı ile getirilmiş olmasını memnuni
yetle ve şükranla karşılamıamaya imfkân yoktur. 
Ancak, Meclis Geçici Komisyonunun yerinde ve 
isabetli görüşünü Senato Geçici Komisyonunda 
hiçbir ciddî, yeterli ve inandırıcı sebebe dayan
dırılmadan Tarım Bakanlığına veren yetkileri 
Ticaret Bakanlığına dönüştürülmüş olmiasını 
olumlu karşılamadığımı ifade etmek isterim. 
Çünkü Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
plânlarında su ürünleri mevzuu tarım sektörü 
içinde mütalâa edilmiş olduğu gibi hemen he-
men bütün dünya memleketlerinde; meselâ Al
manya'da Belçika^da, israil'de, Japonya'da, in
giltere'de ve Hollanıda^da bu görev tarım ba-
kanlıklarınia vierilmiştıir. Ayrıca Ticaret Ba
kanlığının, birkaç il müstesna, hiçbir ilde teş
kilâtı yoktur. Halbuki Tarım Bakanlığımın yurt 
(Sathımda ilçelere kadar uzanan teşkilâtları var
dır. Kanunla verilecek olan görevleri daha ko
laylıkla ve liyakatla yapması mümkündür. On
lara ilâveten Ticaret Bakanlığı 25 yıldır bu 
hususta hiçbir faydalı hizmetin siahibi olama
mıştır. Mütahassıs eleman yetiştirme, araştırma 
ve ürtötme hususlarında Tarım Bakanlığı geniş 
imkânlara sahiptir. Bu itibarla su ürünleri ile 
dllgili yetkilerin bu kanunla Tarım Bakanlığı
na vertilımesimin isabetine işaret etmek isterlim. 

Yine bu tasarıda iç sularda üretim ve tüke
tim mevzuunda hemen hemen hiçbir olumlu ted
bir getirilmemiştir. Halbuki iç sutlarda ürıetim 
önemli bir konudur. Bugün israil özel havuz-
larida ürettiği yılan balıklarını Almanya'ya ih
raç etmektedir. Etüt ve araştırma mevzuJarıma 
su ürünleri yan sanayiine gereken ağırlıklar 
bu tasanda verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de tahrip
kâr usullerle su ürünleri üretimi yaygın hal
dedir. Hattâ adedleri çok az olan bâzı vurgun
cular denizlerde balık üretimini kanun dışı sa
nat haline getirtmjiş bulunmaktadırlar. Denizi 
bulunan vilâyetlerin senatörleri bu ıstırabı ga
yet iyi bilirler. Tasarıda bu mevzuda ağır ce
zai müeyyideler getirilmiş olmasını memnuni
yetle karşılamakla beraber, takdir edersiniz 
ki, cezaları tatbik etmıek suçluların yakalan
ması ile mümkündür. Sadece cezanın ağırlığı 
suçun işlenmesine mâni olamaz. Suçluyu yaka-
lıyaoak süratli ve müessir çalışan bir teşkilâtın 
kurulması lüzumludur. Tasarının 30 ncu mad
desi ile bakanlık memurlarından, köy muhtar

ları ve ihtiyar heyetlerinle kadar tahripkâr 
usullerle su ürünleri üreticilerinin takibinin 
öngörülmüş olması mücadeleyi yaygın hale ge
tirmiş, ama sürat getirmemiştir. Görevli or
ganlar süratli araç ve gereçlerle donatılmadığı 
müddetçe, Türkiye şartlarına göre, bunların 
takibi mümkün olamıyacaktır. Misal olarak 
vermek icabederse; meselâ Zabitai Saydiye Ni
zamnamesinde de Trol ile balık avlamak yasak 
olmasına rağmen, bunun önüne geçilemıediği 
bir vakıadır. Bu itibarla tahripkâr usullerle 
su ürünleri üreticilerini bertaraf edecek sürat
li ve müessir bir murakabe ve muhafaza teşki
lâtı kurulmasının bu tasarıda getirilmemiş ol
masını önemli bir noksanlık olarak ifade et
mek isterim. 

Su Ürünleri Genel Müdüriüğünün kurulaca
ğı hususu kanun tekniği bakımındam tasarıda 
daha açık ve seçik şekilde ifade edilmiş olması 
iöaibederdi. Ayrım su ürünleri üreticilerinin 
sosyal yandım ve sosyal güvenliğe kavuşturul
masının da tasarıda yerini bulamamış olmasını 
ayrıca üzüntüye vesile teşkil ettiğini beyan et
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayın inkaya daha uzun süre
cek mi efendim?... 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Hayır efendim, bitiyor efendim. Ayrıca, bu ka
nunda ifade edilen yedi tüzük çıkarılması hu
susunu da kamun yapma tekniği bakımından 
uygun bulmakla beraber, Türkiye'deki tatbi
katları göz önüne alınırsa, yedi tüzüğün çıka
rılması uzun bir zamana vabeste olacağı içim, 
bu yönden de kanunun işlemez hale gelmesi 
ihtimali mevcudolduğuna işaret etmek isterim. 

Muhterem iarkadaşlarım; bütün bu izahatım 
muvacehesinde ve benden evvel konuşan arka
daşlarımın kıymetli fikirlilerinin kanun tasarı
sında yer bulmasını temlinen sayın komisyondan 
bu kanun tasarısının geri almasını ve kıymet
li arkadaşlarımızın beyanlarını da içine alacak 
şekilde bu tasarıda tadilât yaparak Yüce Sena
toya getirmesini temenni ©der, bu vesile ile Yü
ce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler; su ürünleri ka
nun tasarısı geldiği zamam balık ve balıkçılığı
mızın nedenlerinin lâyıkiyle dile getirileceğini, 
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(bilhassa iktisadi sahada balıkçılığın memleke
timizin iktisadi durumuna büyük katkılarda 
bulunacağını ümMetmiştik. Türkiye'miz, 7 200 
kilometrelik bir kıyı şeridine sahiptir. Akar 
sularımız 145 000 kilometre, göllerimizin işgal 
etmiş olduğu saha 303 bin hektar kadar. Bu 
durum karşısında Türkiye'nin dünya milletleri 
nezdinde su ürünleri bakımından ön seviyede 
gelmesi icabederdi. Halbuki, teşkilât yoksunlu
ğu, sermaye kifayetsizliği, araç ve gereç nok-
iöanlığı ile bilhassa teknik bilgi noksanlığı bu
güne kadar balıkçılığımızın ve su ürünleri is
tihsalimizin dûn derecede kalmasına sebebol-
anuştur. Türkiye'de hemen hemen bu kıyı şeri
dinde, göller kenarında ve akar sular civarın
da 12 128 köy bulunmaktadır ki, bunlar da Tür
kiye nüfusunun hemen hemen % 40 ını teşkil 
etmıelktedir. Elimize geçen raporltard&n edindi
ğimiz bilgilere göre, bilhassa 1960 yılında Hü
kümetimizin balıkçıkğımızın nedenlerini tesibit 
etmek için, Japonya'dan davet etmiş olduğu 
heyetin tanzim etmiş olduğu raporda, Türkiye'
nin geniş bir kıyı şeridine sahibolflnası ve biyo
lojik yaşantılar bakımından da su ürünleri is
tihsalinin çok ileri bir seviyede olmasını tah
min ederken, Türkiye de bunun aksini nıüşa-
hade ettiklerini ve Türkiye'deki su ürünleri 
durumunun kaderine terk edilmiş bulunduğu
nu tebarüz ettirmiş bulunmaktadırlar. 

Yalnız, balıkçılığımızın ve su ürünlerimizin 
inkişafı ile ilgili olarak bugün Ticaret Bakan
lığına bağlı Su Ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğü 
ile bilhassa bu müdürlükteki yetkilerin ekseri
sini Et - Balık Kurumuna devretmiştir. Fakat, 
bunların yapmış oldukları işler şu: Ancak yal
nız İstanbul balıkhanesinden gelen istatistikî 
malûmatı toplamak, bunları dosyalamak ve bir 
de balık avlama yasaklarını 1882 tarihindeki 
Nizamnameye göre tatbik ettirmek. 

Şimdi, demin konuşan komisyon üyesi ar
kadaşlarımdan bâzıları ve birtakım arkadaşlar, 
balıkçılığımızın Et - Balık Kurumunda iyi yü-
rütülmediğini izah ettiler. Fakat bir taraftan 
da her halde Et - Balık Kurumunun Ticaret Ba
kanlığına bağlı bulunduğunu unutmamaları ge
rekir. Bu açıkça meydanda iken, benimi gibi ba
lık yemesinden başka balık ve balıkçılığın ne 
olduğunu bilmiyen komisyon üyesi arkadaşları
mın tasarıdaki bâzı yetkileri uzun yıllardır; 
çünkü nihayet Ticaret Bakanlığı ve Tarım Ba-

kanlığndaki uzmanlar yanyana gelerek hangi 
yetkiler hangi tarafta olduğu takdirde balıkçı
lık ve su ürünlerinin nisbeten inkişaf edeceğini 
tartışmışlar ve bâzı hususlarda antant kalmış
lardır. işte bu tasarı öyle hazırlanmışken, ko
misyon üyesi arkadaşlarımın yetkileri, hattâ 
bâzı komisyon üyesi arkadaşlarımın ileri sür
düğü gibi valilerin yetkileri kısılıyormuş, sanki 
ruhsat vermekle valinin yetkisi genişliyecekmiş 
nedeni ile kısıntılara gitmelerini iyi karşılama
dım. Su ürünleri istihsali bakımından, demin de 
arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, hakikaten 
dünyada çok geri durumdayız, iç denizlerimiz
den 120 bin ton, göllerimizden de 6 bin ton 
olmak üzere senede 126 bin ton istihsalimiz ol
maktadır. Halbuki Türkiye'nin şartları bunu in
kişaf ettirebilmek için çok müsait, ikinci Beş 
Yıllık Plânda Türkiye su ürünleri tarım sektö
rü içerisinde mütalâa ediliyor. Ve aynen şöyle 
maddeliyür : 

«Balık avcılığını belirli noktalarda balık 
akımlarının aranmasına yöneltmek. Açık deniz
lerde balıkçılığı inkişaf ettirmek, araştırma ve 
yem teknolojisinin uygulanmasında Devletin 
öncülük etmesi, üretim ve değerlendirmenin 
avcı ve balıkçı teşkilâtlarına dayandırılması, Su 
ürünleri kanununun biran evvel çıkarılması...» 
Ve bilhassa fert başına iki, üç kilo olan istihsa
limizin de daha yüksek bir seviyeye çıkarılma
sını sağlamak. Şimdi hakikaten bâzı zamanlar 
işimize geldiği şekilde örnek olarak Avrupa 
memleketlerini alıyoruz. Meselâ diyoruz ki, Ja
ponya, Almanya, Holânda gibi devletler balık
çılıkta ileri. Peki, bunlarda balıkçılık teşkilâtı 
nereye bağlı? Tarım Bakanlığına. Fakat bize 
gelince burada başka istikamete çeviriyoruz. 
Hattâ öyle durumlar oluyor ki, muhterem ar
kadaşlar, balıkçılık üzerine ihtisas yapmış olan 
çok kıymetli elemanlarımız vardır. Üç, dört se
ne evvel bugün Almanyada açık denizlerde filo 
idare eden - balık avcılığında - kıymetli bir gen
cimiz vardı, babası şimdi rahmetli oldu, kendisi 
etmesi için bana başvurmuştur. Kendisini Tica
ret Bakanlığına kadar götürdüm. Fakat, maa
lesef kendisini' burada Su Ürünleri Şubesinde ba
rındırmadılar. Tekrar Almanya'ya bırakıp gitti. 
Hattâ Almanya'da balıkçılığın ve su ürünleri
nin inkişafı için muazzam bir yardım da getire
cek durumda idi. Tekrar bırakıp gitti. Yani ele-



C. Senatosu B : 11 27 . 11 . 1969 0 : 1 

manianınız vardır fakat, bizdeki teşkilâtlar ma
alesef balıkçılık ve su ürünlerimden ziyade bir 
geçim kaynağı şeklindedir. Şu umum müdürlük 
sana bağlı, yok bana bağlı falan gibilerden be
nim elemanım istifade etsin, seninki etsin du
rumundadır. Bunları bir tarafa bırakarak haki
katen memleketin iktisadi bünyesine mühim kat
kıda bulunacak yöne doğru gidilmelidir. Meıe-
lâ; Japonların tesbit etmiş oldukları raporda 
Karadeniz kıyı şeridinde fındık, tütün, çeltik 
ve saireden senede elde ettiğimiz gelir 2,5 mil
yar lira, hemen hemen gayet basit usullerle bu
radan 2,5 milyar liralık balık elde edebileceği
miz söylenmektedir. Bu kadar açık ve bariz ha
kikatler meydanida iken, biran evvel bu ise bir 
çare bulmamız ve bilhassa insan beslenmesinde 
büyük önemi olan hayvani proteinin, balıkçılığın 
bilinmediği» şark bölgelerinde de istihlâkini yap
tırmamız yerinde olsa gerektir. 

Şimdi Su ürünleri G-enel Müdürlüğünün ne
reye bağlı olacağı tasarıda açık olarak belirtil
memiştir. Muhterem arkadaşlarım, madem ki, 
bu komisyon bir ihtisas komisyonudur, ihtüsas 
Komisyonu üyesi arkadaşlarım bunu kesin ola
rak belirtsinler ve şimdi bir genel müdürlük ku
rulduğu zaman bütçeye bir sürü de külfet yük
lüyor. Bâzı malûmatları verecek bir teşkilât var
ken, ikinci bir teşkilâtı kurup da, bugün zaten 
memur aJdedi gayet fazla olan Türkiye'mizde 
tekrar kambur üzerine bir kambur getirmekte 
bir mâna yoktur. 

Şimdi, benim temennim şudur ki; demin 
son konuşan arkadaşımın da temas ettiği gibi, 
Tarım Bakanlığı, teşkilâtı bakımından yurdun 
her bir tarafına yayılmıştır. Tasarıda bir mad
de var, 3 ncü madde idi galiba, orada, suni 
göller ve balık tarlaları meydana getirilmesi 
için buradaki arazinin durumunu Ticaret Ba
kanlığına devrediyor. 

Muhterem arkadaşlar, Ticaret Bakanlığının 
toprakla uğraştığı vâki midir? Toprak, su 
üzerinde? Dün ben Tarım Bakanlığında iken 
bir şeye şahidoldum Birisi alabalık yumurtası 
getirmek istiyor, bir yerde üretecek, bir göl
de Bunun için Ticaret Bakanlığı Tarım Ba
kanlığından mütalâa soruyor. Oradan gelecek, 
mütalâa verecek, tekrar buna göre bu vatan
daşa cevap verilecek. Vatandaşın işlerinin sü
rüncemede kalmaması ve işlerin sürati bakı

mından bunun bir elde toplanmasında fayda 
vardır. 

Bu yönden ben, komisyonun getirmiş oldu
ğu tasarıyı pek uygun bulmadım. Memleketi
mizin iktisadiyatı bakımından çok önemli olan 
bu mevzuun esaslı şekle bağlanması için bu 
kanun tasarısının sayın komisyon tarafından 
geri alınarak üzerinde tekrar esaslı bir tartış
ma ve araştırma yapılmasını, mütehassıslar 
dinlenmesini ve ona göre dörtbaşı mamur bir 
tasarının huzurunuza getirilmesini teklif ede
ceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, buyurunuz. 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 1854 te Malt-
hus'ün ileri attığı bir teoriden sonra deniz üre
timi gün geçtikçe önem kazanmıştır. Malûmu
nuz olduğu üzere Malthus, insanların nüfusu 
bu. tempo ile arttığı takdirde yakın bir gele
cekte insanlığı açlık beklemektedir, demiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım, önceki konuşan 
arkadaşlarımın işaret ettiği gibi; Türkiye, 
deniz ürünleri, su ürünleri bakımından hakika
ten dünyada değeri az bulunan bir memleket
tir. Bizlere kalan bütün mesele, • bu ürünü, 
Allanın verdiği bu nimeti lâyıkiyle kıymetlen-
direbilmektir. 

Aziz arkadaşlarım, hemen şuna işaret ede
yim ki, önümüze gelen tasarıyı kısaca gözden 
geçirdiğimiz zaman komisyonun buna lâyık 
olduğu önemi vermediğini derhal görürüz. 
Gerçi komisyon üyesi arkadaşlarımız da belki 
kendi düşüncelerine göre haklılardır. Bakıyo
rum, ihtisas komisyonu olması icabeden bu 
komisyonda balıktan anlıyan arkadaşlarımız 
yok. Hale gitsinler, balığın avlanmasını, yetiş
tirilmesini, teknik yönlerini bilmeyi bırakınız, 
balığın tanınmasında dahi bir isabet kaydede
mezler. Demin bir arkadaşımın işaret ettiği 
gibi, bu arkadaşlarım, balığı yemesini bile 
tam mânasiyle bilemezler, gibi geliyor, bana. 
Çünkü, balığın çok çeşitli yemekleri vardır. 
Müsaade buyurursanız komisyon üyelerine ba
kalım; Sayın Yiğit Köker, Ankaralı, belki de 
hayatı boyunca yarım metre sudan geçme
miştir... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu,. istirham edi
yorum, komisyonu tahlil etmeyin, söyliyece-
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ğinizi söylediniz, fikirlerinizi söylemekte de
vam edin, lütfen. 

Ö. LÛTFİ HOÖAOĞLU (Devamla) — Efen
dim, fikirlerime ağırlık verebilmek için, ka
nun tasansmın ciddiyetle ele alınmadığını izah 
edebilmem için elbette ki bu işe aşina olmıyan 
arkadaşların karışmış olduğunu ifade etmem 
lâzım. Nasıl anlatayım, kanun tasarısının isa
betli olmadığını? Peki arkadaşlarım, liste he
pinizin önündedir, dikkat buyurursanız göre
ceksiniz, balığın ismini dahi ancak 20 yaşın
dan sonra duyan arkadaşlar bu kanunla ilgi
lenmiştir. 

Diğer bir husus, muhterem arkadaşlar, ka
nun tasarısını o kadar gayriciddî hazırlamış
lardır ki, kelimelere dahi dikkat etmemişler. 
Bakınız, arkadaşım da işaret etti, 2 nci mad
dede, su ürünleri, denizlerde ve içsularda bu
lunan nebatat, dikkat buyurunuz, nebatat ve 
hayvanlar ile... Peki, be birader, mademki bir 
tanesine «nebatat» dedin, ötekine neden «hay
vanat» demiyorsun? Yani, olur iş mi bu? 

Gelelim, diğer tarafa : Bir tarafta «denizle 
irtibatı» öteki tarafta «denizin etkisi». Komis
yon güzel Türkçemizi dahi bu tasarı ile peri
şan etmiştir muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi, komisyonun çalışma tarzına kısaca 
işaret ettikten sonra arkadaşlarımın boş bırak
tığı veyahut boş bıraktıklarını zannettiğim bâ
zı teknik hususlara işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, balıkçılık dünyada 
ikiye ayrılır. Bir; tatlı su balıkçılığı, bir de 
mâlûmuâliniz; tuzlu sır balıkçılığı. Yani, deniz 
bahkcılığı, iç su balıkçılığı. Deniz balıkçılığını 
da; kıyı balıkçılığı, derin su veyahut açık de
niz balıkçılığı diye bir tasnife tabi tutarlar. 
Haddizatında bu tasnifin yapılmasında isabet 
de vardır. Çünkü, bu tasnifin içerisine giren ba
lıkçılığın kendilerine has özellikleri vardır. Tek
niği değişir. Bilfarz, misal olmak üzere arz ede
yim; derin su balıkçılığında ve deniz balıkçılı
ğında, kıyı da dâhil, avlanmak tekniği ve ko
ruma daha çok önem kazanır. Üretimde; insan-
gücünün pek tesiri olamaz. Ama, tatlı su balık
çılığında koruma tekniği yanında, üretim de de
ğer kazanır. Mâlûmuâliniz, dünyanın birçok 
memleketlerinde balık, aynen tavuk yetiştirilir 
gibi, kuluckahanelerde yetiştirilir, üretilir, ne
hirlere ve göllere verilir. Buna İngilizcede 

«hatchery» derler. Birçok arkadaşlarımız her 
halde bu tekniği görmüşlerdir. 

Hülâsa; muhterem arkadaşlar, bugün balık
çılık tamamen ilim ve tekniğe dayanan bir iş
kolu haline gelmiştir. Nitekim, izlanda Adasın
da muhiti bulunan Salmon balığının Kanada'da 
senenin hangi mevsiminde, hangi ayında bulu
nacağını, ileri memleketlerdeki balıkçılar pekâ
lâ bilmektedirler. Buna, bilim ışık tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı hazır
lanırken mahiyetini kaybetmiş gibi de geliyor, 
bana. Bu kanun, teknik kanundur, bunun hiç 
şüphe götürür tarafı yoktur. Nasıl ki, sığır ye
tiştiriciliği varsa nasıl ki, tavuk yetiştiriciliği 
varsa; nasıl ki, koyun yetiştiriciliği varsa bu
gün bir de balık yetiştiriciliği vardır. Bu, işin 
teknik tarafıdır. Bunun cezai tarafı, hukukî 
yönleri hukukçu arkadaşlarımızı ilgilendirir ve 
onlar tâli kısmıdır. Esas; teknik yönüdür. Ta
sarıda ağırlığının, teknik olması gerekirdi. Mec
listen gelen tasarıda, biraz isabet olmasına rağ
men, elbette ki eksik tarafları mevcut, ama 
kıymeti ölçülemiyecek kadar mesai sarf etmiş
ler ve bu konuya eğilmişlerdir. Bizim arkadaş
lar ise bu konu, teknik mi, sosyal mı veyahut 
ağırlığı iktisadi mi? Daha bunları ölçmeden 
derhal, bir kalemde Meclisin görüşlerini sil
mişler. Ne imiş? Efendim, valilerin yetkisi yok
muş, bir arkadaşımızın söylediği gibi, Öteki ta
rafın bilmem nesi yokmuş. Canım, efendim vali 
de Karadenizde yetişen hamsiye karışmasın. Ne 
olur, yani? Valinin yetkisi, hamsiye emir ver
mek olmasın. Bunun esas tarafı, valinin otori
tesi değil ki. Bu, milletin geçim kaynağı, bes
lenme kaynağı, muhterem arkadaşlar. 

Türkiye, balıkçılık bakımından, cidden çok 
önemlidir. Bunu ne yapalım? Komisyonda bulu
nan arkadaşların isteklerine göre, Tarım Bakan
lığından alalım bunu. Alınız, güzel, alın, bunu 
verdik biz, Ticaret Bakanlığına. Hep beraber 
vereceğiz, nitekim, sığırcılığa da verelim, ko
yunculuğa da verelim. Ticaret Bakanlığının va
zifesi, muhterem arkadaşlarım. Balık yetiştiri
lir. Balığın yetiştirilmesi vardır, arz ettiğim gi
bi. Yakalanır, temizlenir, ambalaj edilir, satışa 
hazır vaziyete gelir, ondan sonra başlar, Ticaret 
Bakanlığının vazifesi; ona, pazar bulmaya gay
ret sarf eder ve vazifesi burada baslar. Ne işi 
vardır balığın yetişmesi ile? Herkesin kendi işi 
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içinde kalmasının, hele bugünkü ihtisas asrında, 
memleketimizi çok daha emin yollara getirece
ğine kaaniyim, muhterem arkadaşlarım. 

Bugün insanlar birim sahada âzami miktar
da organik madde istihsaline çalışıyor. İnsan 
nüfusu süratle artıyor. Birim sahadan âzami or
ganik madde. Bu organik madde, ya bitki olur 
veyahut hayvan olur. Aynı iş bu. Bu, teknik 
işidir, bu, bir ölçü isidir, hesap işidir. Öyle yer
ler vardır ki, topraktan, birim sahadan alacağı
nız bitkisel organik miktarından; yetiştireceği
niz balık miktarı çok daha faydalı, çok daha 
kârlı ve kazançlı oluyor. Bunlar hesap isi ve tek
niğe dayanır. Binaenaleyh, bu bakımdan kanu
nun bu yönüne iştirak etmeye imkân yoktur. 
Arkadaşlarımızın birçoğu da işaret buyurdular. 
Balık bakımından Türkiye, çok zengin, doğru. 
Hattâ, Bafra'da bulunan bir gölün, balık çeşidi 
bakımından, dünyada en zengin göl olduğunu 
söyliyen balıkçılar mevcuttur, yani, dış âlem
deki balıkçılar bunu söyler. Denizlerimiz geniş. 
Buna karşılık bize düşen vazife, bu hazır para
yı denizden toplamak oluyor. Ziya Ayrım ar
kadaşımız işaret etti, yapılan mütehassıs hesap
larına göre, Karadeniz kıyı bölgesinde bütün 
zirai ürünlerden alınan gelirden varlık istihsali, 
eğer tekniğe uygun, bilgiye uygun balıkçılık 
yapılırsa, çok daha üstün oluyor. İki milyar 
lira tahmin ediliyor, Karadeniz'deki balıktan 
yılda elde edebileceğimiz gelir. Ama, biz ipti
dailikten kurtulamamışız ki... Bizim balıkçılığı
mız, yine arkadaşlarımızdan birisinin işaret et
tiği gibi, sportif mahiyette, gerçi maksat ka
zançtır ama, işin mahiyetine ve büyüklüğüne 
bakarsanız sportif mahiyetten ileri geçemiye-
cek bir durumdadır. Binaenaleyh, muhterem 
arkadaşlar, bu kanun üzerine, çok istirham edi
yorum, bugünkünden daha fazla eğilmek duru
mundayız. Bunu iyi bir şekle sokalım, bundan 
geçinen 750 köy var. Demin, Mecdi arkadaşımın 
işaret ettiği gibi, bir sürü aile bütün geçimini, 
istikbalini balığa bağlamıştır. Millî gelirimiz 
bakımından da önemi çok büyüktür. Bu sebep
ten biraz daha fazla üzerinde duralım. Teklif 
olarak şunu arz ediyorum : Tasarıyı, komisyon 
arkadaşlarımız geriye alsınlar ve gücenmezler
se kendileri de komisyondan istifa etsinler, yer
lerine bu işi az - çok bilen arkadaşlarımız gel
sin, daha iyi bir durumda bu kanunu çıkara
lım, 
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Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının komisyona iadesi yo

lunda bir takrir verilmiştir. Bu takriri okutma
dan evvel komisyonu dinleyip, ondan sonra tak
riri okutup oylarınıza arz edeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, komisyona iade edilmesi dolayı-
siyle faydalı olacağına kaani olduğum bâzı hu
suslar vardır. Söz sıram da gelmiştir, zannedi
yorum. Lütfederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Söz sırası zatıâlinizde değil, 
daha size dört kişi var efendim. Daha sırada 
çok arkadaşımız var, Komisyonu dinliyelim. 
Ondan sonra gerekirse sizleri de dinleriz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, usul bakımından bir noktayı ifade etmek 
isterim. Mademki, ortada geri alınmasına dair 
bir takrir vardır, Sayın Komisyon eğer geri al
mayı kabul ediyorlarsa izaha lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — İşte, komisyona söz veriyorum, 
geri almayı kabul ederse beyan eder, etmezse 
fikirlerini ortaya koyar, ondan sonra takriri 
okutur, oylarım efendim. 

Buyurun, Geçici Komisyon adına Sayın Er-
geneli. 

FERİD MELEN (Van) - Takririn aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takriri daha okutmadım efen
dim. Okuttuğum zaman veririm. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, 90 senedir tatbik edilmekte olan 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin, ufak tefek 
tadilleri ile, bugüne kadar uygulandığı hepini
zin malûmudur. Zaman zaman iktidarlar, hükü
metler tasarılar hazırlamışlar fakat hiçbiri Za
bıtai Saydiye Nizamnamesini ortadan kaldıra
cak şekilde kanuniyet iktisabetmemiştir. Niha
yet 1962 - 1963 senelerinde hazırlanmış olan 
Hükümet tasarısı ve parlömanterlerin verdikle
ri teklifler, üzerinde Millet Meclisinde uzun 
uzadıya müzakere cereyan etmiş ve Hükümet 
teklifinin birçok maddeleri değiştirilerek hattâ 
birkaç maddesi kabul edilerek, Millet Meclisinin 
hazırladığı metin Senatoya sevk edilmiştir. Bü
tün bu teklifler, tasarılar ve bugüne kadarki 
safahat birer birer tetkik edildikten sonra Ko
misyonumuzda son şeklini almıştır. Ben, nâçiz 
arkadaşınız, Hocaoğlu'nun dediği gibi, bu sa-
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hada teknik adam değilim. Fakat bunun idaresi 
ile meşgul olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle ba
lıkçılığımız hakkında sizlere biraz malûmat ver
dikten sonra neticenin, takdirlerinize aidoldu-
ğunu arz edeceğim. 

Arkadaşlar, biliyoruz M; tarihimizi tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, biz Orta - Asya'
dan gelmiş bir ırkın evlâtlarıyız. Orta - Asya'
dan gelen biz Türkler, Evliya Çelebi'nin dediği 
gibi, yalnız ve yalnız kara ürünleri ile meşgul 
olmuşuz, denize ehemmiyet vermemişiz. Çünkü, 
Evliya Çelebi diyor ki, «Koyunundan ve kuzu
sundan başka ürünü geçim vasıtası tanımıyan 
Türkleri denize alıştırmak çok güçtür.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ta Evliya 
Çelebi'den beri devam edegelen bir zihniyet,.. 
Nihayet, 1872 senesinde Abdülhamit zamanında 
balıkçılığın zaptırapt altına alınması düşünül
müş ve bir Zabıtai Saydiye Nizamnamesi tedvin 
olunmuştur. Bu nizamname o zamanın hukukî 
esaslarına göre kanun mahiyetindedir ve bugü
ne kadar ufak - tefek tadillerle tatbik edilmiş
tir. 

Şimdi, arkadaşlar uzun seneler bekledikten 
sonra, huzurunuza kadar gelen bu tasarı, kabul 
edilmediği takdirde, Komisyonumuz yeniden 
mesai sarf edebilir, elbette ki ihtisas erbabı ar
kadaşlarımızı da dinliyebilir. Fakat, biz Ko
misyon olarak, şimdiye kadar verilen bütün ra
porları tetkik ettik, bugüne kadarki tatbikatı 
gözden geçirdik ve nihayet bu tasarının, Hükü
met teklifinden ve Millet Meclisi tadilâtından 
başka olarak kendimize göre birkaç maddesini 
hariç bırakarak, hemen hemen bütün maddeleri
ni değiştirdik. 

Arkadaşlar, 3 200 mil kıyıları olan ve üç 
tarafı denizle muhat bulunan bir memleketin 
balıkçılığını burada bütün fecaatiyle izah etmek 
lüzumsuzdur. Bunun fecaatini hepimiz her gün, 
her zaman görüyoruz ve hattâ geçen hafta iki 
milyon kilo toriğin denizlere iade edilmesinin fe
caati de artık izahtan uzaktır. 

Şimdi arkadaşlar, bunun için balıkçılığa za
man zaman ehemmiyet verilmiş, tasarılar ha
zırlanmış, teşkilât kurulmuş ve en nihayet 1983 
senesinde Et - Balık Kurumu teşkil olunmuştur. 
Bu Et - Balık Kurumunda da bendeniz bir müd
det çalıştığım için bu hususta kısaca malûmat 
arz edeyim. Marshall yardımından verilen 20 
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gemi ve yardımlarla Et - Balık Kurumunun ba
lıkçılık fonksiyonu harekete geçirilmiş, fakat 
yine teessüfle ve teessürle arz edeyim ki, Et -
Balık Kurumu dahi et endüstrisine son derece 
ehemmiyet vermiş, balığı ihmal etmiştir. Niha
yet zamanıma kadar İstanbul'da Balıkçılık Mü
dürlüğü, Belge Müdürlüğüne bağlı bir servis ha
linde iken, ben, naçizane hizmetim olsun diye, 
müstakil bir müdürlük kurdum ve orada mev-
cudolan gemileri bu müdürlüğe bağladım ve 
bütün denizlerimizde araştırma, avlama ve nak
liye hususlarını bu müdürlüğün meşguliyeti sa
hasına ithal ettim. Bu suretle kısmen, kısmen 
diyorum, memleketimizin o kadar geniş sahilleri
ne ve balıklarına rağmen, yine istenilen miktar
da balıkçılığımızı ihya etmek imkânı elde edile
memiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Hoeagil'in de işaret bu
yurduğu gibi, belki rakamlarda biraz mübalâğa 
olacaktır; yalnız Karadenizden 2 milyon liralık 
balık hâsılatı sağlanabileceğini ileri sürmüştür. 
Bsnim zamanı âcizanemde verilen Japon Heye
tinin raporuna nazaran, ilk hamlede 1 milyar li
ra ve bunun döviz mukabili olarak 100 milyon 
dolârm dış finansman olarak sağlanması kabil
dir. Bu, muhakkaktır. İşte bunun için zaman 
zaman iktidarlar, hükümetler harekete geçmiş
le!', fakat bugüne kadar buna muvaffak oluna
mamıştır. Netice hepimizin malûmudur. 

Şimdi arkadaşlar, balıkçılığımız, ben ilim 
adamı, fen adamı olmamama rağmen, kendi 
edindiğim malûmatı arz ediyorum; Karadeniz 
balıkçılığını evvelâ ele alayım; Karadenizin or
tası 2 244 metre derinliğindedir ve orada da ba
lıkların yaşamasına imkân yoktur, zehirli gaz
lar balıkların yaşamasına imkân bırakmamak
tadır. Binaenaleyh bizdeki balıklar daha ziyade 
soğuk bölgelerden, Rusya'nın sahillerine doğru 
gider ve oradan Boğaza gelir ve göçmen balığı 
dediğimiz sürüler Boğazdan geçerler. Nitekim, 
bu defa da 2 milyon kilo olarak elde edilen ve 
sürü halinde Boğazları geçip giden, balıklar 
gibi. 

Şimdi arkadaşlar, bu göçmen balıklarının ne 
zaman, Boğazlara gireceğini, Boğazlarda ne za
man yakalanacağını, bütün balıkçılar bilir, ilim 
adamları kadar, balıkçılarımız da bilir. Bittec-
rübe anlaşılmıştır ki, Eylül ile Aralık ayı arasın
da muazzam göçmen baliği sürüsü Boğazlara gi
rer. 
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Arkadaşlar, bizim sanayi bakımından, balık 
sanayii bakımından hiç mesabesinde olmamız 
hasebiyle bu sürü halinde geçen balıkları tuttu
ğumuz zaman ya denize dökeriz, yahut da ucuz 
satarız. Hattâ, hattâ nakil vasıtaları, firigorofik 
nakil vasıtaları bulunmaması hasebiyle en yakın 
ilçelerimize, illerimize dahi balık gönderemeyiz. 

Arkadaşlar, balıkçılığımız bu kadar fecî du
rumdadır, bu muhakkak. Arkadaşlarımın ten-
kidleri yerindedir. Balıkçılığımız eğer arzu edi
len şekilde, istihsale yarar surette teşkilâtlanır
sa, demin de arz ettiğim gibi, memleketimizin 
dış finansman açığının en az üçte birini sağlı-
yacak durumdadır. Dış finansman açığının üç
te birini yalnız balıkçılıktan elde edebiliriz. 

Arkadaşlar, ben Komisyonun bir üyesiyim, 
burada arkadaşlarımı dinledim, dinlediğim ka
dar kendilerine cevap arz edeceğim. Şimdi... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, Komisyon geri alacak mı, almı-
yacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAZİF 
ERGENELİ (Devamla) — Efendim, bunları 
izah ettikten sonra takdirinize bırakacağım. 
Eğer tensibetmiyorsanız... 

BAŞKAN — Efendim cevap vermeyin, şim
diye kadar 8 sayın üye fikirlerini beyan etmiş, 
Komisyon da fiikrlerini ortaya koyacak, veril
miş olan takrirler muvacehesinde Yüksek Heye
tiniz bir karara varacak. Onun için lütfedin Ko
misyonu dinliyelim arkadaşlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, en mühim meseleye trol avcılığı bakımın
dan arkadaşlarımızla beraber derinliğine Fik
ret Gündoğan arkadaşımız temas buyurmuş 
ve iyi bir noktaya değinmiştir. 

Arkadaşlar, trol balıkçılığı muzur mudur, 
değil midir? Faydalı mıdır, memleket balık
çılığına zararlı mıdır? Bu hususu şimdiye ka
dar teşkilâta, Hükümete intikal eden ilim adam
larının raporlarına - ki 35 tanedir ve bu ra
porlar Ticaret Vekâletinde mevcuttur - göre 
trol balıkçıkğmı ele alan Ticaret Bakanlığı 
tasarıya trol balıkçılığı için bir madde koy
muştur ve bu madde ile tamamen trol balık
çılığını menetmemiştir, trol balıkçılığı avlan
masının bir nizamname ile tesbit edileceğini 
Hükümete bırakmıştır. 

Arkadaşlar, «trol balıkçılığı faydalıdır» 
diye elimde raporlar var; ilim adamlarının 
raporları var. Şimdi, trol balıkçılığı kıyıda 
yapılır, açık denizlerde yapılır ve bizim kara 
sularımızda yapılır. Trol balıkçılığı derin
de yapılır, suyun ortasında yapılır, üze
rinde yapılır. Trol balıkçılığı bâzı ilim adam
larının mütalâasına ve iddiasına göre asla za
rarlı değildir ve bütün dünya bu trol balıkçılı
ğım yapmaktadır, sürütme usulüyle gemileri 
kullanan memleketlerin bu şekilde balık istih
sali sureliyle kendi millî gelirlerinin % 47 si 
kadar millî gelir sağladıklarını da, gene rapor
larından, anlıyoruz. Binaenaleyh, trol balıkçı
lığı mutlaka zararlı değildir ve bu, işte elim
deki Japon heyetinin, en zon zamanı âciza-
nemde verilen raporunda da, mezkûrdur. Elim
de yine balıkçılık mütehassısı Nail Beyin ra
porları da vardır. Bu raporlara göre trol balık
çılığı zararlı değildir, faydalıdır. Eğer haki
katen bütün konserve fabrikaları ile, nakliye 
gemileriyle, sürütme yapacak gemileriyle bera
ber bir filo kurduğumuz zaman, bu filoyu mey
dana getirdiğimiz zaman Türkiye, gelirinin en 
AZ yarısını balıkçılık sahasında sağlamış ola
caktır. 

Arkadaşlar, bir de bu mütalâalara zıt olan 
trol balıkçılığı hakkındaki tarihî ve ilmî mü
talâalar var. Trol balıkçılığının men'i nere
den gelmiş? Bir müellif diyor ki; arkadaşlar, 
«şahzadeler, mutbak masrafını dalyanlardan, 
voli mahallerinden temin ederdi» Vaktaki, trol 
balıkçılığı Marmara'da ve Karadeniz'de baş
lamıştır, dalyanlar bundan müteessir olmuştur. 
Sultan Abdülhamit Zabıtai Saydiye Nizamna
mesine böyle bir hüküm koymakla trol balık
çılığını menetmiştir. Bu iddia da var. Yani, 
daha ziyade şahsi menfaatlerin hâkim olduğu 
hususu burada galip bir duruma geliyor. 

Arkadaşlar, trol balıkçılığı üzerinde za
man zaman etütler yapılmıştır, muhtelif ilini 
adamlarının raporları, ecnebi memleketlerden 
getirilen uzmanların raporları tetkik edilmiş
tir. Trol balıkçılığının bizim memlekette fay
dalı olup olmadığı hususu tebeyyün edinceye 
kadar bu, muallâkta kalacaktır ve bizim 22 nci 
maddemiz, her iki ihtimali de düşünerek, o şe
kilde tedvin edilmiştir. Binaenaleyh, trol ba
lıkçılığı, ilmî bakımdan zararlıdır, bir taraftan 
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veteriner sahasında otorite olan ilim adamları
nın mütalâalarına göre, trol balıkçılığı tarihî 
bakımdan bu şekilde menedilmiştir, haddizatın
da faydalıdır. Şimdi, biz bunun her ikisini de 
nazarı itibara alarak, 22 nci maddeyi öyle ted
vin ettik. 

Arkadaşlar, bu kanunun eksik tarafı şu
dur: Ama, Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
yerine kaim olan bu kanun daha ziyade, balık
çılığımızı idare ve teşkilât bakımından değil, 
ilmî ve fennî cihetten nazarı itibara alınarak 
tedvin edilmiştir ve Senatoya kadar gelmiştir. 
Haddizatında, eğer bunu bir de organizasyonunu 
ihtiva eden tasarı gelse idi, o zaman zannedi
yorum ki, bu itirazların bir çoğu bu kürsüde 
dermeyan edilemiyecekti, işte eksik taraf bu
dur. 

Arkadaşlar, teşkilât için neler lâzımdır, ki 
bu kanunla alâkası yoktur. Avlanma araç ve 
donatımının temini, başka bir deyimle, modern 
alanda bir kıyı deniz ve açık deniz balıkçı filo
sunun teşkili ve donatılması. Bizde böyle bir 
filo yok. 20 parça gemimiz var. O da istinye'-
de yatıyor. Bunun altı tanesi avlanma, altı 
tanesi araştırma, altı tanesi de nakliyede 
istihdam ediliyor. Hattâ, balık nakletmek için 
bunları kullanamadığımızdan dolayı idame mas
raflarını karşılamak üzere «Kâr» gemisini ki
raya veriyoruz. «Kar» gemisi en büyük balık 
nakliye gemisidir, kiraya veriyorduk. Kıbrıs'a 
verdik, italyanlara verdik. Biz, kendimiz kul-
lanamıyorduk; çünkü, balıkçılığımız yok. Bi
naenaleyh bu sahada geriyiz. Buna mukabil 
arkadaşlar, bir gün Trabzon'daki Balık Unu 
fabrikasının inşaatına teftişim esnasında bal
konda oturuyordum. Uzaktan muazzam bir alev 
semaya fışkırmış, sanki bir şehrain var. Sor
dum müdüre nedir bu «Rus filosunun balık 
avlama projektörleridir» dedi. Kaç parçadır 
bu dedim. Yalnız Karadeniz'deki Rus filosu 
300 parçadan mürekkep arkadaşlar. Bizim 
T. Cumhuriyetinin, o da istinye'de yatan 20 
parça gemisi var. Bu 300 parça geminin içeri
sinde konserve fabrikası da var. Orada kon
serve ediyor, bütün dünyaya sevk ediyor, nak
liye gemileri orada araştırması orada, avla
ma gemileri de orada, 300 parça... Binaenaleyh, 
biz ancak bugün kendi imkânlarımızla 20 par
ça gemiyi dahi kullanacak durumda deği

liz. Bu, nihayet resmî sektör bakımından mâ-
ruzaiımdır. Şahısların, elbette, balık isihsali 
var. Sayın Hocagil'in buyurduğu gibi, spor
tif mahiyette olduğu gibi, elimdeki ingiliz ra
porundaki, «sizdeki balıkçılık, amatörlüktür», 
daha profesyonel hale gelmemişsiniz» diyor. 
Bu raporu okuduğumuz zaman hepimizin göz
leri yaşarır. üç tarafımız deniz, 3 500 mil saha
mız var, bizim balıkçılığımız amatör balıkçı
lık. 

Arkadaşlar, bir de balık icaretine gelelim: 
Bizim küçük balıkçılarımız da var, orta takat-
ta balıkçılık yapanlarımız da var, geniş mik
yasta balıkçılık yapanlarımız da var. Kayıkla, 
sandalla balıkçılık yapanlarımız da mevcut. 
Ufak takatta motorlarla balıkçılık yapanlar 
da var, büyük mikyasta; birkaç tane de mo
torlu balıkçı vasıtalarımız var. Bizdeki balık 
avcılığı, daha ziyade, monopol arz eder 
ve birkaç şahsın elindedir, isimlerini burada 
arz etmek istemiyorum, birkaç kişiye münha
sırdır. Bunlar, balık kabzımalıdır, bunlar bir 
araya gelmişler bir kooperatif kurmuşlar, ser
mayesi 100 milyon liradır. Fakat bütün top
lanan balıklar bu, bir iki firmanın eline girer. 
100 milyon liralık sermayenin % 90 ı onlara ait
tir. Küçük balıkçılar onlara götürmeye mecbur
dur. Çünkü, onlardan kredi almıştır, onu ödi-
yecektir; ödiyecektir ki yeniden kredi alsın. 
Bir taraftan balıktan kâr sağlarken, diğer ta
raftan da, kabzımallık hissesini de alır. Sayın 
Ferid Melen bilirler, biz balıkçılıktan % 12 re
sim alırdık. Bunu ilga ettik. Şimdi, % 5 bele
diye, % 6 da kabzımal alıyor, yine hesap aynı 
hesap. 

Şimdi,muhterem arkadaşlarım, balıkçılığı
mızı kooperatif halinde idare etmek ve bu koo-
paratifleri finanse edecek iktisadi Devlet Te
şekkülü mahiyetinde bir kuruluşa bağlamak. 
Bu, banka da olabilir, Japon Heyetinin en son 
1958 - 1959 zamanındaki raporunda banka tek
lif ediyor, ama, bizim İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bünyesini pek bilmiyor da onun için 
münhasıran banka mevzuu üzerinde durmuş
tur. 

Arkadaşlar Devlet Demiryolları, PTT gibi 
de iktisadi Devlet Teşekkülü olabilir. Ama, bu
günkü Et - Balık Kurumundan tamamen ayrıl-
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malıdır. Arkadaşlar, Balıkçılık Bankası ku
rulması bize garip gelmesin, Tütüncüler Ban
kası yok mu? Bağcılar bankası yok mu? Ma
denciler bankası yok mu? Niçin Balıkçılık ban
kası kurulmasın? Elbette kurulmalıdır ve bu 
banka bunun bütün teşkilâtını ihtiva etmeli
dir, kredi müesseseleriyle beraber balıkçılığa 
yararlı olmalıdır. 

Şimdi ikinci fıkraya geliyorum, «rasyonel 
bir eğitimin yapılması ve gerekli teşkilâtın 
kurulması» arkadaşlar, bizde eğitim için za
man, zaman balıkçılık kursları açılmıştır. Fa
kat bunlar birer ilim adamı yetiştiremezler. 
Asıl ilim adamı yetiştiren, İstanbul'daki Fen 
Fakültesi, Veteriner Fakültesidir, yine şu mü
nasebetle arz edeyim; bu teşkilâtın, âtide ye-
lecek teşkilât Kanunu, nereye bağlanacağı son
ra teemmül edilecektir. Bu nihayet Zabıtai Say-
diye Nizamnamesinin boşluklarını dolduracak 
ve yokluğunu aratmıyacak bir kanundur. Teş
kilât Kanunu değildir. Şimdi, biz de bunu ko
misyonda bunu uzun konuştuk. Ziraat Vekâ
letine mi bağlıyalım, Ticaret Vekâletine 
mi bırakalım? Hükümet teklifi, Ticaret Vekâ
letine bağlanmıştır bu teşkilâtı. Millet Mec
lisindeki komisyon, Tarım Bakanlığını ele al
mıştır ve bütün maddelerinde bu fonksiyonu 
Tarım Bakanlığına bağlamıştır. Biz, her iki 
tarafı da, derinden derine mütalâa ederek ni
hayet vasat bir noktaya vâsıl olduk ve ona 
göre de komisyon raporunu hazırladık. Ne
reye bağlıyacağız Orman Umum Müdürlüğü 
der ki, «orman sahasındaki göllerde balık üret
me bana aittir.» Devlet Su İşleri der ki, «baraj
larda, kanallarda, suni göllerde balık üretimi 
bana aittir.» Denizlerde balık avcılığı Ticaret 
Bakanlığına bağlıdır. Çünkü, Et - Balık Kuru
mu bana bağlıdır. Ziraat Bankasını niye Zi
raat Vekâletine bağlamadık şimdiye kadar, 
Toprak Ofis neden Ticaret Vekâletine bağlı
dır? 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Yetiştiricilik beyefendi, yetiştiricilik. 

KOMİSYON ADINA M. NAFİZ ERGE-
NELi (Devamla) — Elbette bunların da ele 
alınması lâzımdır, ben şahsan bunları kabul 
ediyorum. Arkadaşlar, bugün Tarım Bakanlı
ğında. Veteriner Umum Müdürlüğü vardır ama 
balıkçılık şubesi bir müdürlük halinde idare 

edilir, ilmi saha da orada kalır. Ama, buna 
mukabil, Millî Eğitim Bakanlığı der ki, «Hid
robiyoloji Enstitüsü bana bağlıdır.» Bu, ni-
çindir? ilmi tetkik ve araştırma yapacak Hid
robiyoloji Enstitüsü Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlıdır. Bunun, sosyal işleri de Çalışma Ba
kanlığına bağlı olmak lâzımdır. Balıkçıların 
yaşayış tarzlarını sağlamak, onların hayat tarz
larını takilbetmek, ihtiyarlıklarında, sakatlık
larında, maluliyetlerinde duurmlarını tanzim 
etmek bana aittir, der. 

Bütün bunların heyeti umumiyesini düşün
düğümüz zaman, biz komisyon olarak teslbit 
ettik, tetkik ettik, fonksiyon itibariyle en çok 
müsait durumda olan Ticaret Bakanlığına bağ
ladık. Binnetice arkadaşlar, bu iç ve dış ti
careti ilgilendirir. Ama, Ticaret Bakanlığı 
doğrudan -doğruya bunu kendisi mi yapacak
tır? hayır. Yine bunlarla koordine halinde, 
organizasyon halinde çalışacaktır. Bunda şüphe 
yoktur. Yapmazsa, vazifesini yapmamış ba
lıkçılığımızı ihya hususunda veyahut da ba-
lıkçlığımızın tekâmülü sahasında noksan iş yap
mış olur. Ama, demin de arz ettim, fonksi
yon itibariyle en galip Bakanlık, Ticaret Ba
kanlığıdır, biz de bunu kabul ettik. Ama, Teş
kilât Kanunu geldiği zaman arkadaşlar, hep 
beraber düşünürüz ve tüm olarak deriz ki, 
teşkilâtı ile beraber Tarım Bakanlığına bağ
lıdır. Nitekim, bir misal arz edeyim : Vak
tiyle iller Bankası Umum Müdürlüğü içişleri
ne bağlı idi. imar ve iskân Vekâleti kurul
duğu zaman kanunlarda hiç tadilât yapılmadı, 
bir madde ile gelindi ve bütün içişleri Bakan
lığına aidolan yetkiler yeni kurulan imar ve 
İskân Vekâletine devrolundu. O zaman düşü
nülebilir. Sayın Ali Hocagil, elbette o zaman, 
komisyonlar da ilmî bilgisi ile, kudreti ile 
çok faydalı olacaktır, bunda şüphe yoktur. 
Ama, Teşkilât Kanununun gelmesi lâzım. İşte 
o Teşkilât Kanununu izah ediyorum burada. 

Şimdi, geliyorum üçüncü hususa. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — İnşallah 

ileride bir Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı 
kurulur da hepsi oraya devrolunur, biter. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELi (Devamla) — Fikrimizde o husus 
da var, şimdi geliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmıya-
lım. 
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ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa

yın Başkanım; komisyon, şimdi tasarıyı geri 
alıyor mu, almıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, komisyon fikrini 
söylüyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Sendika çağırmıştır 
ve bu bakanlığın kurulmasını da mevzu olarak 
ele alacağını büdirnıiştir. Bendeniz o kadar 
ileri gitmiyorum, bir Orman Biakanlığı kurulur 
da neden bir Hayvancılık ve Su Ürünleri Ba
kanlığı kurulmasın? Elbette kurulur. Ve bütün 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ile beraber banka
lar, ne olursa olsun, bu bakanlığa bağlanabilir. 
Siyasi, iktisadi, malî mümessili; Hayvancılık ve 
Su Ürünleri Bakanlığı olabilir. Zaten muhte
rem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı teşkilâtına 
bakın, o kadar mahmuldür ki, bir de bu teşki
lâtı oraya bağladığımız zaman kendiliğinden 
ikiye ayrılmak zarureti hâsıl olacaktır, bir ba
kanlık halinde idaresinin mümlkün olmadığı an
laşılacaktır. Ama zamanla. 

Şimdi arkadaşlar, balıkçı liman ve barınak
larının tesisi ve donatılması, yükleme, boşalt
ma, depolama ve muhafaza tesislerinin yapımı, 
bunlar Teşkilât Kanununun yapımı ile ilgili. 
Bununla alâkası yok gelecek. Biz bir madde 
koyabiliriz; şu kadar gün zarfında teşkilât ka
nunu teşrii meclise gelecektir. Bunu koyabili
riz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Koyamayız, koyamayız. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Şimdi arkadaşlar 
«iç ve dış tüketim merkezlerine ürünün taze 
olarak ulaştırılmasına, hava ve deniz ulaştırma
sında gerekli yolların ve firigorofik taşıt araç
larının teminini...» Bu, kanunla alâkalı değildir 
ki; o, bir teşkilâtın teferruatından bir fonksi
yon. Bu itibarla, bununla alâkası olmadığını 
tebarüz ettirmek istiyorum. 

Arkadaşlar, sosyal tesislerin kurulması. De
min de arz ettim, balıkçı siteleri kurmak ve 
bunlara mümkün olduğu kadar iyi bir hayat 
standardı sağlamak. Biz zürraı, işsizi düşünü
yoruz da balıkçı kısmını neden düşünmiyelim? 
En ziyade himayeye muhtaç, dalgalarla çarpı
şan bu zümredir, arkadaşlar. Balıkçılık ve ba
lıkçılarımız, sosyal bakımdan en çok himayeye 

muhtaç durumdadır. Deniz ürünleri ile ilgil 
endüstrinin kurulması, konserve yağ ve sair 
fabrikalarının tesisi. 

Muhterem arkadaşlar, iki milyon Mlo balık 
geçiyor da bunları tutup balık unu halline ge
tirecek fabrikamız yok. Bir tane Trabzon'da 
var. O da, o havalinin balıklarını alır ve za
man zaman da âtıl vaziyete gelir. Çünkü, balık 
avlanamamıştır. Bunu, muhtelif yerlerde kur
malıyız. Başka memleketler; Japonya olsun, 
Peru olsun silolar meydana getirtmişlerdir, her 
siloda bir konserve fabrikası, bir yağ fabrikası 
mevcuttur, denizin ortasında. Biz, daha kıyıla
rımızda bile yapamadık. 

Muhterem arkadaşlarımız; bugün, şu anda 
Karadeniz sahillerine gitmek mümkün olisa, 
oradaki balık depolarının kapısını açtığınız za
man içeride iki teneke peynir, üç teneke yağ
dan başka belki dörtyüz kilo balık bulabilirsi
niz, bundan ibarettir. Bütün, hepsi zararına ça
lışır ve bomboştur.. 

Arkadaşlar, bütün bu izahatım, eğer bura
da konuşan sayın arkadaşlarıma, cevap teşkil 
etmişse ve sonradan gelecek teşkilât kanunu 
ile düşündükleri, teemmül ettikleri her husu
sun nazarı itibara alınmasını âtiye bırakmayı 
münasip görürlerse o zaman bizim komisyon 
olarak sevk ettiğimiz ve 90 seneden beri bekle
nilen bu tasarı kanunlaşsın. Komisyona iade 
edilirse belki daha mükemmel bir tasan getiri
lebilir diye akla gelebilir. Fakat şunu arz ede
yim ki, faydasızdır. Bu tasarının biran evvel 
kanuniyet iktisabetmesi, 92 seneden beri tatbik 
edilen Zabıtai Saydiye Nizamnamesini ortadan 
silecektir. Komisyon adına arz ve teklif ediyo
rum. Tümünü kabul edip maddeleri geldiği za
man tadilleri nazarı itibara alalım. Bu kanun 
biran evvel çıksın ve boşluğu doldursun. Bu 
tasarının kanuniyet kesbetmesi için zaten şura
da kaç günümüz kaldı. 

-Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın 
Baysoy, Buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Şimdi, sa
yın arkadaşımızın balıkçılara sosyal hakların 
verilmesini can ve gönülden arzu edenlerden 
olduğu anlaşıldı. Ama, tasarıya bu yönde bir 
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klayıit konmamış, meselâ «balıkçılıkla meşgul 
olanlar, tarım işçisi sayılır» dense mesele hal
ledilirdi. Böyle bir tadilii düşünüyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Zatıâliniz lütfen 
sayın senatör olanak bu teklifi yapın, konuşa
lım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, soru. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkanım, konuşma yapan ark&daışlarımız-
dan bir tanesi; «bu tasarı hazırlanırken ilmî 
kurumlardan, üniversitelerden ve yetkili uz
manlardan mütalâa veya rapor alınmadı mı?» 
diye sormuştu. Bu soruya oevap verilmedi. Lüt
fen suali komisyon olarak cevaplandırsınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, biz komisyon olarak, hepimiz ayrı ayrı 
bu sahada derin tetkikat yaptık. Bendeniz şah
san birçok ecnebi raporları okudum, tecrübemi 
de ilâve ettim ve komisyona faydalı olduğuma 
kaaniim. Ama kendimi bir uzman veyahut bir 
ilini adamı olarak ortaya atarsam haknaşinas-
lık olur. Fakat tecrübelerimle faydalı olduğu
ma kaaniim, mütalâalarım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım. 
CEMAL YILDIRIM (istanbul) — Bu tasarı 

geri alınırsa bir ay içinde bu noksanlıklar ikmal 
edilerekten yine Yüce Senatoya getirilmesi 
mümkün değil midir? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tasarının bir aylık müddeti 
yoktur, efendim. («Var» sesleri) Evet var, önü
müzdeki birinci aya kadar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Şimdi sayın arka
daşlar, bütün tenkidleri kemali dikkatle dinle
dim. Hepsi teşkilâta ve ilme dayanıyor, ilmî 
bakımdan hazırlanmış bir tasarı değildir bu. 
O ilmî fonksiyon, demin de arz ettiğim gibi, 
muhtelif müesseseler vardır, hidrobiyoloji ens
titüsü, bilmem nesi, oralara aittir. Teşkilât ba
kımından bütün bunların noksanlığı Teşkilât 
Kanunu ile ikmal edilecektir. Bu, balıkçılığımı
zın zaptı rapta alınması için hazırlanmış bir ka
nundur. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, benim konuşma imkânım olma
dığı için sual olarak ifade etmeye çalışacağım. 
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«Su ürünleri Genel Müdürlüğü» diye bir 
makam var mıdır Bir makam yoksa teşriî or
gan, hayalî bir makama, mevcudoknıyan bir ma
kama salâhiyet verir mi? Bu zamana kadar Par
lâmento hayatında, mevcudolnııyan bir makama 
salâhiyet verilmesi görülmemiştir. Teşkilât Ka
nunu ilerde gelecekmiş, ilerde Meclis, «Su Ürün
leri Genel Müdürlüğüne lüzum görmüyorum.» 
derse ne yapılacaktır, o zaman bu kanun ne 
olur? Bunun cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. Mevcudolnııyan bir makama salâhiyet ve
rilmesi suretiyle bu kanunun anafikri sakatlan
mış olur. 

Sonra, o cezai hükümler. Sayın sözcü dedi
ler ki, trol hem faydalıdır, hem zararlıdır. Muh
terem arkadaşlarım, bu kanun trolü o kadar za
rarlı görmüş ki, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası vermiş. Yani, yasak balık tutana üç yıl 
ceza vermiş, muazzam bir ceza vermiş. 

Sonra deniyor ki, «Tüzüğe uymıyanlara şu 
kadar ceza verilir.» Anayasa «Suç ve ceza ka
nunla gösterilir.» diyor. Halbuki burada, «iler
de çıkacak tüzüğe konacak hususlara riayetsiz
lik halinde şu, şu cezalar verilir.» deniyor. Böy
le kanun görülmüş müdür? 

Bunları rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, Sayın Tuna üç 
noktada fikirlerini söylediler. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Biliyorum efendim. 

Sayın arkadaşlar, tekraren arz ediyorum; 
Su ürünleri Umum Müdürlüğü tasavvur edil
miştir, bu kanunda. Bu umum müdürlük, de
min de arz ettiğim gibi, mülhak bütçe ile idare 
edilen bir umum müdürlük olur, ama ben bu
na muarızım şahsan, mülhak bütçe ile idare edil
diği zaman Muhasebei Umumiye Kanunu, Ar
tırma - Eksiltme Kanunu araya girer ve balık
çılığımız yürümez, iki şekilde umum müdürlük 
halinde idaresi mümkündür. Su Ürünleri Umum 
Müdürlüğü, iktisada Devlet Teşekkülü mahiye
tinde olur. O, Teşkilât Kanunu ile tâyin edile
cektir. Sermayesi, vasıtaları, sahası, onunla tes-
bit olunacaktır. Demin sözlerime başlarken arz 
ettim; bu kanun eğer Teşkilât Kanunu ile be
raber gelse idi, zannederim ki, şurada bulunan 
arkadaşların hiçbiri itirazda bulunmıyacaktı. 
Eksik olan o. Ama, bu Teşkilât Kanununun bi
ran evvel gelmesini komisyonumuz da raporunda 
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dereetmiştir, Hükümetten rica etmiştir, biran 
önce gelsin diye. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ergeneli, Sayın 
Tuna'nın suali şu; Sayın Tuna diyorlar ki: «Ha
len mevcut bir Su Ürünleri Umum Müdürlüğü 
olmadıkça bu kanuna hangi esasa istinaden «Su 
Ürünleri Umum Müdürlüğü» diye kurulmamış 
olan bir teşkilâtı koyuyorsunuz. Onu cevaplayın 
lütfen, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAFİZ ERGE
NELİ (Devamla) — Arz edeyim, efendim. Bu
gün, halen, Su Ürünleri Müdürlüğü mevcuttur, 
müstakil müdürlük halinde, Ticaret Bakanlığın
da vardır. 

Et - Balık Kurumunda da bir Balıkçılık Mü
dürlüğü vardır. Merkezi, istanbul'dur. Vasıta
ları, teşkilâtı tamamdır. Ama, gayrikâfidir. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, ikinci suallerin
de, tezattan bahsettiler. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAFİZ ERGE
NELİ (Devamla) — Şimdi, Anayasaya muha
lif olan noktaları da tetkik ettik, Komisyon 
olarak Anayasaya muhalif olan kısımları çı
kardık. Ama, yine Sayın Nusret Tuna, Ana
yasa Komisyonu Başkanı olmak ve ihtisası dâhi
linde bulunmak kaydiyle, o maddeye sıra geldiği 
zaman Anayasaya muhalefetini bir takrirle Ri-
yesete sunar ve Heyeti Umumiye kabul ederse 
mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim... Birini 
halledelim ondan sonra. Sayın Tuna, bir suali
niz daha mı var?.,. Buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, konuşma imkânı olmadığı için 
böyle arz edeyim. Ellerinde Hükümet tarafın
dan verilmiş İSO küsur maddeyi ihtiva eden ve 
bütün arkadaşlarımızın itirazlarına cevap veren 
dört başı mamur düşünülmüş bir tasarı var mı
dır? 

Millet Meclisinde bu tasarı serapa bir kıyım
dan geçmiş, diğer alâkalı hükümler atılmış. 
30 - 37 maddeye indirilmiş midir? Bizim komis
yonumuz faaliyete geçtiği zaman, Millet Mecli
sine Hükümetin verdiği tasarıyı tetkik ve on
ların çıkardıklarını da tekrar müzakere etmek 
suretiyle, lüzumlu maddeleri de koyarak, huzu
rumuza dört başı mâmur bir tasarı getiremezler 
miydi? Yani, aslında tasan güzel hazırlanmış, 
komisyon bunu 30 - 37 maddeye indirmiş, indi
rirken de aralarındaki münasebeti kesmiş, Su 

Ürünleri Umum Müdürlüğü yok, arkadaşlar. 
Komisyon bunu geri alıp huzurunuza dört başı 
mâmur bir tasan getirebilirdi. Neden böyle 
yapılmamıştır? Komisyonumuz birçok madde
leri çıkarmış ve hayali bir makam kurmuştur. 

BAŞKAN — Soru, anlaşıldı değil mi, efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAFİZ ERGE
NELİ (Devamla) — Evet. Arz edeyim efendim. 

Biz, Komisyon olarak, Hükümetin getirdiği
ni, Millet Meclisinin tadilini, Sayın Öztürkçine'-
nin şahsan hazırladığı tasarıyı ve diğer bâzı par
lamenterlerin hazırladıkları teklifleri ayrı ayrı 
inceledik. Millet Meclisi Geçici Komisyonunun 
metnini de nazarı itibara alarak bâzı tadilât 
yaptık. Tasarıya, en uygun şekli verdiğimize 
kaaniiz. 

Sayın Nusret Tuna, Hükümetin teklifiyle, 
Millet Meclisi Geçici Komisyonunun ve bizim 
Komisyonun tedvin ettiği maddeleri yan yana 
getirdiği zaman görürler ki, Hükümet teklifinin 
5 - 6 maddesi müstesna, diyebilirim ki, Millet 
Meclisi Geçici Komisyonu hepsini değiştirmiş ve 
yepyeni bir tasarı hazırlamış. Biz, Millet Mec
lisi tasarısının, Maliye Vekâletinin; bilhassa ver
giler, resimler ve ruhsat tezkereleri harçları ba
kımlarından olan düşüncelerini de nazarı itibara 
alarak, tasarıya son şeklini verdik. Yani, bun
ları etüt etmemiş, nazarı itibara almamış deği
liz. Bütün bunları inceledikten sonra son şek
lini verdik. 

BAŞKAN — Peki, efendim? 
Sayın Betil, buyurunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
Komisyonun, Hükümet tasarısı ile mutabık ol
ması şart değildir. Millet Meclisinden gelen 
metinle de mutabık olması şart değildir. Komis
yon raporunda «Komisyonun çalışmaları sıra
sında Çalışma, Ticaret, Tarım ve içişleri bakan
lıkları temsilcileri de hazır bulunmuşlardır» de
niyor. Hükümet tasarısına ve Millet Meclisinde 
kabul edilen metne nazaran çok değişik bir me
tinle karşı karşıyayız. Bu değişikliğin gerek
çesi hakkında çok kısa olan raporda hiçbir iza
hat yok. Mutabık olmıyabilirler ama mutabık 
olmamanın sebeplerinin, bizim tenevvür edebil
memiz için, bildirilmesi lâzımdı. Komisyonlar, 
bisi aydınlatmak, bize yardımcı olmak için va-
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zife görür. Halbuki raporda bu hususta hiçbir 
kayıt yoktur. 

BAŞKAN — Siz, soru mu soruyorsunuz, ko
nuşuyor musunuz, efendim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Niçin raporu 
bu tarzda yazmadılar? Niçin Hükümet tasarı
sından ayrıldılar? Niçin Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen metinden ayrıldılar? Gerekçe 
yok. Bakanlık temsilcileri Komisyonla muta
bık mı, değil mi? Raporda sarahat yok, Tenev
vür edemiyoruz, tereddüt içindeyiz, isabetle oyu
muzu kullanamamak endişesi içindeyiz. Tenev
vür etsin bizi Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAFİZ ERGE-
NELİ (Devamla) — Muhterem arkadaşar, sa
yın arkadaşımın temas buyurduğu noktayı şu 
şekilde arz ve izah edebilirim. Biz bu tasarı 
ile ilgili bakanlıkların bütün mümessillerini da
vet ettik, hepsini ayrı ayrı dinledik. Her Ba
kanlık mümessili, bu teşkilâtın kendisine bağ
lanmasını veyahut umum müdürlük halinde 
idare edilenlerin de bu tasarıda sarahaten yer 
almasını istediler. Biz, bütün bunları dinledik
ten sonra en mutavassıt ve en mâkul olan şekli 
verdik. 

Şunu arz edeyim; Bakanlık mümessillerinin 
mütalâalarını gerekçeye dercedemeyiz, team-
mül değildir. Kendi mütalâalarımız, Parlamen
terlerin mütalâaları dercedilir. Onların noktayı 
nazarlarını dinleriz. Biz, size niyaJbeten vazife 
ifa ediyoruz. Her halde bize itimadınız var. 
Bu tasarıyı, bütün mütehassısları bütün uz
manları ve Bakanlık mümessillerini dinliyerek 
tesbit ettik, geldik. Bunu arz etmek istiyorum. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sual soracağım. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ki

fayet, sorulara da şâmildir. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, işçilerimiz, kemali memnuni
yetle ifade edelim ki, 20 seneye yakın bir za
mandır sosyal teminata mazhar oldular. Ko
misyon sözcüsü beyefendi, denizcilerin tehli
keli durumlarına işaret buyurdular. Fakat bu, 
bir efsun gibi uçtu gitti. Madem ki, denizciler 
tehlikeye mâruz, en evvel bunların sosyal te
minata bağlanması lâzımgelirdi. Bunlar mual
lâkta kalmıştır. Bâzı arkadaşlarımız «zirai iş

çiler gibidir, binaenaleyh Sosyal Sigortaya tabi 
değildir» dediler. Komisyonda, «acaba bir mad
de ile bu temin edilebilir mi?» dendi. Sosyal 
Sigortalar «hayır» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, lütfen efen
dim, sualinizi kısaca toparlayın, efendim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Bu 
iş ne kadar talik edilecektir? 

Esasında vaziyet şudur: Yalnız işçiler için 
değil, Güven Partisinin bir prensibi vardı, şa
yanı takdirdir, «esnaf dahi sosyal sigortadan 
istifade etmelidir» derler. Binaenaleyh diğer 
esnafı sosyal sigortaya dâhil etmesek bile 
daimî tehlikeye mâruz denizcilerin sosyal si
gortaya tâbi olması lâzımdır. Bunun geçmesi 
caiz değildir. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Ergeneli. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA M. NAFİZ 

ERGENELİ (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım; biz, demin de arz ettiğim gibi, balıkçı
larımızın sosyal durumlarını düşündük. Fakat 
bunu, Teşkilât Kanunuyla halletmenin lâznmgel-
diği kanaatine vardık. Zabıtai Saydiye Nizam
namesinin yerine kaim olarak balıkçılığı zap-
tırapta alma mahiyetini ve fonksiyonunu tes
bit bakımından bu tasarıyı hazırladık. Hepini
zin düşüncelerinize, saygiyle iştirak ediyorum. 
Hükümetten, komisyon olarak, raporumuzda 
da rica ettiğimiz gibi biran evvel Teşkilât Ka
nunu gelsin ve balıkçılarımıza da, maziye şâ
mil olmak üzere, sosyal haklar tanınsın. Biz 
bunu kabul ediyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

Takrirleri okutuyorum, efendim: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Senatoda belirtilen görüşlerin ışığı altın
da, bir defa daha gözden geçirilmek üzere, ta
sarının komisyona iadesini rica ederim. 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşmelerin ışığı altında tekrar tezekkür 
edilmesi gayesiyle, Su Ürünleri tasarısının ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 
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Yüksek Başkanlığa 
Su Ürünleri kanun tasarlısının Tarım ve 

Ticareti bakanları huzuruyla, Hükümet tara
fından Meclise verilen tasanlar ve Millet Mec
lisi metinleri mukayese edilerek, yeniden metin 
hazırlanmak üzere komisyona iade olunmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kara istihsalimiz kadar bir değer taşıyan su 

ürünleri kanun tasarısının, önemine binaen, Ko
misyona geri verilmesini arz ederim. 

Kars 
Ziya Ayrım 

FERÎD MELEN (Van) - Takrir aleyhinde 
söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Ben de 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; bendeniz bu tasarının Komisyona veril
mesinde ciddî bir fayda mülâhaza etmiyorum. 
Söz sıram gelseydi arz edecektim. Bundan fay
dalanarak birkaç cümle ile arz edeyim : 

Arkadaşlarımızın hemen hepsi, bu tasarının 
balıkçılığı geliştirmemiz için yeterli bir tasarı 
olmadığını, delilleriyle, ortaya koydular. Bun
ların hepsine katılırım. 

Şimdi, bu dar müddet içerisinde bunu Ko
misyona verdiğiniz takdirde, Komisyon, arka
daşlarımızın arzu ettiği gibi noksanları tamam-
lıyarak bir tasan meydana getirebilecek halde 
midir? Hemen arz edeyim ki; bendeniz de bu 
Komisyona dâhil olsam, bu şartlar içerisinde 
bu, mümkün olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bir hatıramı arz et
meme müsaade edin. Vaktiyle bu balıkçılık iş
lerimiz, vergi alınması, Balık Resmi alınması 
sebebiyle, Maliye Bakanlığına ve benim bir za
man başında bulunduğum umum müdürlüğe 
bağlıydı. Balık Resmini yine o devrede kaldır
dık. İlk trol meselesi gelmişti. Arkadaşlar te
mas ettiler; Saydı Mahi Nizamnamesinin aynı
dır. İtiraf etmeli ki, Saydı Mahi Nizamnamesi, 
bu hazırlanandan daha eksik değildir, bunu ka
bul etmek lâzım. Saydı Mahi Nizamnamesi 
Düyunu Umumiye tarafından - biliyorsunuz 

balık varidatımız bir tarihte borçlanmıza kar
şılık Düyunu Umumiye İdaresine bırakılmıştı -
o tarihteki ilmî bilgilere dayanılarak hazırlan
mış olan en iyi nizamname idi. Çünkü, hâdiseler 
öyle getirdi ki, birçok meselelerle karşı karşıya 
kaldık ve birçok ilim adamlarına müracaat et
tik. Verdikleri mütalâalann hemen çoğunun 
yanlış olduğu, Saydi Mahi Nizamnamesindeki 
esaslann daha doğru olduğu neticesine vardık. 
Bunun birisi, trol meselesidir. Saydı Mahi Ni
zamnamesinde «Sürütme usuliyle avcılık yasak
lanmış»!. 

Muhterem arkadaşlar, bizim için en kuvvetli 
delil bu oldu ve o vakit trol'ü tekrar men ettik. 

Şimdi, görüyorum ki; bu tasarıda da trol 
yasak mı, değil mi henüz halledilmiş bir dâva 
değildir. Bu tasanda da kâh yasaklanmış, kâh 
yasaklanmamış. Anlaşılıyor ki memleketimizde 
henüz bu mesele lâyıkiyle bilinmemektedir ve 
bu şartlar içerisinde de bizim de bir neticeye 
varmamıza elbette ki imkân yoktur. Şimdi, 
Meclis olarak trol'u yasaklıyacak mıyız, yoksa 
trol'a bir açık kapı bırakacak mıyız? İtiraf 
edeyim, ben bir karar sahibi değilim ve bu hu
susta müspet veya menfi oy verecek durumda 
da değilim ve hiçbirinizin olmıyacağma da emi
nim. Bu sebeple bu tasanyı Komisyona havale 
etmenizde hiçbir ciddî fayda görmüyorum. 

Bu mevzular öyle mevzulardır ki; başka 
memleketlerde artık bunları böyle vekâletlerde-
ki bürolara hazırlatacak kanun tasansiyle tan
zim edemezler, etmiyorlar. Enstitüler kuruyor
lar, araştırmalar yapıyorlar ve velhâsılı yıllar
ca süren araştırmalar sonunda bir tasan mey
dana getiriyorlar; nihayet tetkike dayanıyor, 
ilmî bir esasa dayanıyor. O vakit öyle bir ta
sarı belki hatalı olabilir şüphesiz, ama az hata 
ile gelebilir. Ve günün birinde birisi trol adıyla 
anılan yeni av vasıtasını getirerek Marmara'da 
avlanmaya başlamış. Şikâyet oldu. Trol sürütme 
midir, değil midir? O tarihte balıkçılıkla meş
gul olabilen birçok fakültelerde, şurada burada 
ilim adamlanna sorduk ve bugün arkadaşımızın 
da ifade ettiği £ibi, çeşitlli raporlar aldık. Trol 
faydalıdır, trolün hiç zaran yoktur, trol mahve
der. Raporlar bunlar. Bu raporlar karşısında 
Maliye Bakanlığı apışmış kalmıştı. Nihayet trola 
müsaade etti. «Trol zararsızdır» mütalâasında 
bulunanlann sayısı daha çoktu, trola müsaade 
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etti. Kısa bir zaman sonra, tabiî haklı olarak bir 
kıyamet koptu. Yeniden tetkik ©dildi. Bu defa 
trolü menetti. Evet, bu defa trolla avlanmayı 
menettiler. Bunun üzerine Devlet Şûrasına gitti, 
Devlet Şûrası trolla avlanmaya müsaade etti. 
Bizim kararımızı kaldırdı. Yeniden fırtına kop
tu. Nihayet, bir akıllı zata rasladık. O zat bize 
bir delil ikame etti. Dedi ki : «Bırakın şunları, 
Girit'i tetkik edin. Girit'te vaktiyle, bundan 50 
sene evvel, tıpkı Türkiye gibi, Girit'in etrafında 
balık mevcutmuş. Fakat, Girit'te bir gaflete dü
şerek, o tarihte sürütme memnuiyetini kaldır
ımsılar ve bugün Girit'in etrafında tek bir balık 
kalmamıştır.» 

Bunu komisyona iade ediverdiğiniz takdirde, 
bir şey olmıyacaktır sanıyorum. Çünkü, Hükü
metin tasarrufu ile geliyor ve sanıyorum ki; be
nim de imzam vardır; çünkü onun esası 1962 de 
hazırlanmıştır. Hükümetin tasarısı da 1962 de 
hazırlanmıştır ve o vakit imza ederken aynı acı
yı duymuştum. Çünkü beklediğimiz, herkesin is
tediği hakikaten balıkçıllığımızın geliştirilmesini 
sağlıyacak bir tasan değildi. Ama bir boşluk 
dolduracaktı. Bugün bunu yapacağız. E, müza
kere edip bir neticeye de varamayız. Bırakırsak 
kendiliğinden kanunlaşır. Bu durumda bence en 
iyisi bunu reddetmek; çünkü Hükümet Senato
dan geri alamaz, reddettiğimiz takdirde Meclise 
gidecek, o vakit Hükümet Meclisten geri alır ve 
Hükümetin geri alması imkânını sağlamak üzere 
bu tasarıyı reddederek Meclise iade etmek sure
tiyle, Hükümete bir iki sene daha bu mevzu 
üzerine eğilerek icabında enstitü kurdurarak, 
ilmî bir tasarı meydana getirilmesini temindir. 
Ancak balıkçılığımıza böyle hizmet edebiliriz. 
Aksi takdirde getirilen şey, arkadaşlarımızın da 
izah ettiği gibi, Saydı MaJhi Nizamnamesinin 
tercümesinden başka bir şey değildir. Aslında 
zararlı değildir. Ama korkarım ki; şu olur : İşte 
işte balıkçılığımızı tanzim edecek, geliştirecek 
bir kanun çıkardık diye yapabiliriz ve balıkçılı
ğımız da olduğu yerde sayar. Bu sebeple bu tak
ririn reddedilmesini ve tasarının tümünün reddi
ne oy verilmesini rica edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, takrirlerin le
hinde... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanun konusu, 
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hakikaten Senatomuzda önemli bir müzakere ko
nusu oldu. Yüksek ıttılalarınıza arz edilen tak
ririn lehinde konuşacağım. Şu sebeple; önce sa
yın komisyonun bu kürsüden ifade ettiği bir hu
susu tescil ettirmek ihtiyacını duyuyorum. 

Su ürünleri istihsalinde veya özelikle... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, efendim yeni

den müzakereye başlamadık, lütfen takrirlerin 
aleyhinde, yani takrirlerin kabul ©dilmesi için 
fikirlerinizi kısaca izah buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Baş
ka ne yapacağım? 

BAŞKAN — Takririn lehinde söz istediniz 
efendim, umumi olarak müzakere sadedinde söz 
istemediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, başka ne yapacağımı sandınız? 

BAŞKAN — Var burada, sıranız var, müza
kereye devaım etmeye karar verdiği takdirde 
Yüksek Heyetiniz, sıradasınız o zaman geniş 
ölçüde konuşmak hakkına sahipsiniz, ama şim
di, sadece takririn lehinde söz istediniz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne ko
nuştum ben sayın Başkanım? Daha başlatma

dım ki, bir hususu tesbit etmek... 
BAŞKAN — Bir hususu tesbit edemezsiniz, 

takrir aleyhinde, komisyonun fikirlerine cevap 
veremezsiniz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ko
misyonun fikirlerine cevap vermiyorum sayın 
Başkanım, ne oluyorsunuz, rahatsız mısınız? 

BAŞKAN — Ne demek istiyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müsaa
de buyurun, konuşmadım ki, daha lehinde, 
aleyhinde... 

BAŞKAN — Ama efendim, komisyona ce
vap veremezsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben ne konuşacağımı bilecek kadar 
hürüm ve benim konuşmam kanunların temi
natı altındadır. 

BAŞKAN — Buyurun, konuşun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
komisyon, burada su ürünleri istihsalinde, 
özellikle balıkçılığımızda bozuk bir düzenin 
var olduğunu, sarahat ve feragatle ifade ettiler. 
Düzenin bozuk olduğu bir yerde bu kanunla 
Türkiye iktisadiyatına yardım etmek mümkün 
değildir. İBu kanun kendi gerekçesinde, daha 
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döğmüsu raporunda yazdığı gibi, ikinci Beş 
Yıllık Plân hedeflerine cevap vermek için ha
zırlanmış değildir. Halbuki raporda, «ikinci 
Beş Yıllık Plân hedeflerine uygun bâzı neti
celer istihsali öngörülmüştür.» denmektedir. 
Buna rağmen bu kanunda, ikinci Beş Yıllık 
Plânın öngördüğü balık üretimi veya ürün is-
tihsalindeki artış ve diğer hususların hiçbirisi 
yok. 

Bu kanunda; Zabıtai Saydiye, avlanmaya 
dair yasak hükümleri ihtiva eden maddelerde, 
yine komisyonun ifade ettiği gibi, tereddüt
ten başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bugün 
binlerce, yıüzbinlerce balıkçı, bu zabıta kanu
nunda, özellikle trolda nasıl bir rejim takibe-
dileceğini beklemektedirler. Bizzat komisyo
nun ; trolün faydası veya zararı hakkında ke
sin kanaate varamamış olmanın doğurduğu te
reddütle, yirminci maddeyi tedvin ettiklerini 
ifade etmesi, bu kanunun geriye alınmasına, 
sadece zabıta kanunu çıkarılsa dahi, kesin hü
kümleri ihtiva etmesine katı zarureti ifade et
mez mi? Hal (böyle olunca beş yıl gibi uzun 
zaman üzerinde durularak, bir memleket eko
nomisi meselesi olarak ele alman ve ikinci Beş 
Yıllık Plân hedeflerinin tahakkuku için bir 
vasıta olarak getirilen bu tasarıda ne plân 
hedeflerine uygunluk, ne de zabıta hükümle
rine yeterlilik yok iken bu tasarının buradan 
geçmesi veya, Sayın Melen'in dediği gibi, baş
ka bir zaman içerisinde konuşulmasına gitmek 
nevema bir ihtiyacı gereksiz ertelemek anlamı
na veya yanlış hükümlerle düzenlemek anla
mına gelir. Bu itibarla verilen takrirler yerin
dedir, komisyon bunu almalıdır ve Hükümetin 
tasarısı, diğer hazırladıkları raporu ve saireyi 
de ihtiva etmek suretiyle, yeniden, maksada 
uygun şekilde, düzenlemelidir. Aksi takdirde 
bu kanunla hiçbir iş yapılmaz. 

Saygılarımı sunarım. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Giresun) — 

Usul hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır, bitti efendim, takrirle

rin lehinde ve aleyhinde konuştu arkadaşlar, 
bitti. Şimdi takririn oylama safhası başladı. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, bir 
teklif bir takrir de yok. Komisyon yeniden 
neyi müzakere edecektir? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi takrirleri din
lediniz, takrirlerin üç tanesi; görüşmelerin ışığı 

altında komisyona iadesini talebediyor. Görüş
meler, saat 15,00 ten beri devam etti ve görü
şen arkadaşlar her hususa temas ettiler. Bu iti
barla burada kastedilen mâna; tasarının tümü
nün komisyona iadesidir. Yani, bir hususu gös
tererek değil, her maddesinin yeniden gözden 
geçirilmesi noktasında toplanıyor talep. Bu iti
barla şimdi, tasarının komisyona iadesini isti-
yen takrirlerin... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — istiyoruz Sayın Baş
kan, komisyona geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri istiyorsunuz, mesele kal
madı efendim. 

. ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, vuzuha kavuşması gereken bir hu
sus var, onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Yani usul hakkında mı Sayın 
Ağanoğlu? 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun^ kısaca lütfen. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; müzakeresini yap
tığımız kanun tasarısının birinci maddesindeki 
...«Su ürünleri istihsali...» ifadesi yanlış bir is
tikamette anlaşılıyor. Bu kanun, bir istihsal 
Kanunu değil. Bu kanun, tabiatın sularımızda 
ürettiği ürünlerin toplanması tekniği ile top
lanması şartları ile ilgili bir kanundur. Bu iti
barla, üretim konularına taşarak kanunu ge
nişletmeye imkân yoktur. Komisyona iadesi ha
linde yine, su ürünlerinin hasadı mânasında, 
toplanması mânasında mevcut hükümleri derli 
toplu hale getirecek bir tasarı olacaktır. Su 
ürünleri tarım ürünlerini gibi ekip - biçmek ya
ni, evvelâ üreterek, sonradan toplama mânasın
da bir kanun değildir. Tabiatın ürettiğini top
layıp ortaya çıkarma mânasında bir hasat ka
nunu olduğuna göre, bu tasarının olduğu gibi 
kabulünde fayda vardır. Çünkü, bugün derli 
toplu olmıyan, dağınık olan hükümleri bir ara
ya getiriyor, bize zaman kazandırır, bugünkü 
dağınıklığı ortadan kaldırır. Ama, gerek sahil
lerimizi teşkil eden deniz sularında, gerekse 
iç sularda, su ürünlerini artırıcı tedbirler, su 
ürünlerimizi zenginleştirici tedbirler tamamen 
ayrı bir mevzudur. Nasıl ki, veteriner teşkilâ
tı Türkiye'de hayvancılığı geliştirir, fakat ge
liştirilen hayvanları özel teşebbüs Et ve Balık 
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Kurumu ahr, değerlendirirse, bu kanun da ta
biatın ürettiği mahsulleri toplayıp, istifade edi
lir hale getirmek için bir tekniği ve bunun şart
larını derli toplu hale getiriyor. Böyle bir ka
nunu komisyona iade etmekle yeni bir şey ka
zanacağımıza kaani değilim. Zamanımız heba 
olacaktır, tasarının müzakere edilip, çıkarılma
sında fayda görüyorum; Yüce Heyetinize arz 
ederim. 

Saygılarımla,. 
BAŞKAN — Usul olmadı ama, şunu anlıyo

ruz; Saym Ağanoğlu usul bakımından yine bir 
şeyler getirdi «Tasarının müzakeresi yanlış 
bir istikamete sevk edildiği için, bu netice çık
tı» demek isterler. 

Komisyon, müzakerelerin ışığı altında, yeni
den tasarıyı gözden geçirmek üzere geri isti
yor. öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Arz edeyim, Sayın Baş
kan. 

Şimdi, biz komisyonda bu tasarıyı, geniş 
geniş, üç gün tetkik ettik. Hükümet tasarısını 
da tetkik ettik, ilgili mütehassısları dinledik 
ve bir neticeye vardık. Bu tasan üzerinde, bu
gün yaptığımızdan başka türlü bir değişiklik 
yapmak da pek mühim değildir. Bu, Umumi He
yete de yapılabilir; maddenin şu veya bu şekil
de olması. Ama bu tasarı ile yeni bir müessese, 
arkadaşlarımın istediği bir havanın bu tasarıya 
girmesi mümkün değildir. Çünkü, Hükümet ta
sarısı vaktiyle Meclise sevk edildiği zaman 150 

küsur madde ile bir teşkilât getirilmiş, Millet 
Meclisi Geçici Komisyonu bu tasarının içerisin
den, bugün Meclisten gelen ve bizim komisyo
numuzun bâzı değişiklikler yaptığı, 30 küsur 
maddeyi seçmiş almış ve teşkilât olduğu gibi 
geride bırakılmıştır; «Su ürünleri Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı» diye. Şimdi biz komisyon 
olarak yine bunun üzerinde düşündük. Ama, 
bu ayrı bir mevzu, geniş bir zaman istiyen bir 
mevzu. Bu sebeplerle o teşkilâtı bu tasarının 
içerisine sokmayı uygun görmedik. Ama, arka
daşlarımız, taslarının komisyonca tekrar görü
şülmesini arzu ederler, Umumi Heyetin kanaati 
de bu yoldadır. Komisyon, arkadaşların bu te
mayüllerine ve umumi görüşmede gösterilen 
temennilere, dileklere ve itirazlara gereken ce
vabı vermek ve tekrar toplanıp mevzuu müza
kere için tasarıyı geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Tasan geri verilmiştir, efen
dim. Yalnız, istirhamımız; bu tasarının komis
yonda yeniden, burada belirtilen hususlar da 
nazan itibara alınarak, bütün üyelerin arzu et
tiği şekilde bir rapora bağlanması hususunu Di
van olarak bilhassa rica ediyorum. 

Müzakere nisabında Başkanlık Divanı şüp
heye düşmüştür, yoklama yapılacak efendim. 

(isim okunmak suretiyle yoklama yapıldı^) 
BAŞKAN — Salonda müzakere nisabı ol

madığı anlaşıldığından 2 Aralık 1969 Salı günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

— 461 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

11 NCİ BİRLEŞİM 

27 .11.1969 Perşembe 

iSaat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARAR
LAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Aıtaklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «BaşikanveMlleriniri Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katüamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üye-
:i Naihit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle

lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran özkaya'nın, iller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketi'nin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen Öner
gesi (10/31). 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Su ürünleri kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Müllet 
Meclisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) 
(S. Sayısı : 1281) (Dağıtma tarihi : 18.11.1969) 
(Görüşme süresi : 19 .1 .1970) 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Su ürünleri kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/190; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1026) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 210) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1769 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin '28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde 'öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile ikalbıü edilen, Su Ürünleri kanun tasarısı, (dosyası ile 'birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Mac&i Bajşkaim 

Not: Bu tasarı 13 . 4 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8, 13, 22 ve 28 . 5 . 1969 tarihli 90, 92, 97 ve 98 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. Sayıssı: 210) 

Geçici Komisyon raporu 
15 . 11 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/1026 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet {Meclisinin .28 . 6 . 1969 'tarihli ve 96 ncıi birleşimimde -öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek ıaçıik oyla ıkaiboıl edilen ism ürünleri ikanıum tasarısı iGumjhuriıyelt İS'emaltasu tamtun^ 'Heyetinin 
geçici (komisyon kurulması hakkımdaki kararı gereğince 'Malî ve KktiBıadi İşler {Kosmisyıonıu Akuaya-
sa ve Adalet Komisyonu, Tarım GEomisyonfli, (Bütçe (ve .Plân Komisyonlarından seçilıen üçer ki
şiden ıknırulu 'ombeş kişilik geçici komisyonda 14 . 11 . 1969 ve 15 . i l i .. ,1969 ıgünlerâinlde jyaptı-
ğı ıdevaımlı toplantılarda ımüzakere ^edilerek iılgili bakanlığıln telm^Mleriınıin ide löktir ve injatalâaila-
rı alınarak müzakere edilerek görüşülmüştür. 

Tasarınım görüşülmesi sırasında Çalışma Bakanlığı, Ticaret (Bakanlığı, (Tarım, -Bakanlığı, içiş
leri 'Bakanlığı temsilcileri ide (hazır bullrunıdurul.nuştur. Yukarda zikredilen iki günlük sürekli 
çalışma sonunda kanun tasarısının Millet Meclisinden (gönderilen Imetnd üzerimde 1, 2, 8, ,4 ''5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, !28, 29,(30, Öl, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 nci maddeleriyle geçici ikinci maddesi değiştirilmiş buliummıaiktadır, (Bu ideğişiMilklerin bir iküsmı 

1281 
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madde ilâvesi ve madde çıkarılması şeklinde olduğu içim Millet Meclisinden gelem metnin madde 
numaraları değişikliğe uğramış ve aşağıda zikredilecek maddelerdeki kanunun esasına tesir «edeoı 
değişiklikler yapılmış ve ekli metninde gösterildiği şekilde kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca su ürünleri kanununu görüşürken mühim bir mesele üzerine de par
mak basmış bulunmaktadır. Şöyle ki, bu kanunla birçok (müesseseler kurulmuş, vazifelendirilmiş, 
birçok mesele ortaya konmuş bulunmasına göre bu meseleleri halledecek mesul bir müessesenin 
(mevcudiyeti aranmıştır, bununla komisyonumuz kanun metninde ismi sık sık geçen Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğünün biran önce kurulması için gerekli teklif ve tasarıların kanun haline geti
rilmesi temennisinde bulunmuştur. Bu kanunun müspet neticeler verebilmesi için Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğünün biran önce kurulması gerekmektedir. 

Komisyonumuz bu kanunda verilen birçok yetkilerin hangi bakanlık veya makam tarafın
dan kullanılacağı hususu üzerinde de titizlikle durmuştur. Birçok va-zifelerin Millet Meclisi met
ninde Tarım Bakanlığına verilmiş olmasını, ileride kurulacak Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 
Ticaret Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük veya İktisadi Devlet Teeşebbüsü olması sebebiyle 
ve evvelce alışıla gelen Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmış işler ve kurulmuş müdürlükler gibi 
sebeplerle Tarım Bakanlığına verilmiş bulunan çok yetkilerin bu bakanlıktan alınarak Ticaret 
Bakanlığına verilmesini uygun bulmuş ve metindeki maddeleri bu yolda düzeltilerek kabul edil
miştir. 

Ayrıca bu kanunda ruhsatların veriliş şekli hakkımdaki Millet Meclisi metni üzerinde de ge
niş görüşmeler yapılmış ve neticede ruhsatların ilgili valiliklerce verilmesi şekli komisyonca uy-
gıun mütalâa edilerek metin bu düşünce tarzına uygun olarak düzeltilerek kabul edilmiştir. 

Bu tasarı ile birçok meselenin tüzüklerle halli kabul edilmiş ilgili maddeler de bilhassa işa
ret edilmiştir. Birçok mesele bu tüzüklerle halleiileceği cihetle 'tasarı kanunlaştıktan sonra bu 
tüzüklerin biran önce hazırlanarak meriyete konulması komisyonumuzca temenni edilmiş ve işin 
rapora da ialınması kararlaştırılmıştır. 

Bu kamun tasarısı İkinci Beş Yıllık Plânın kabul ettiği kooperatifleşme ve kooperatif kuru
luşlarına su ürünlerinden istifade 'edebilme ve su ürünleri istihsalinde, işletmesinde faydalı olma 
vazifelerini vermiştir. Tasarının kanunlaşması halinde plânın bu hedefine uygun çalışmalara da 
başlama şartları tahakkuk etmiş olacaktır. 

İşbu tasarı öncelik ve ivedilikle gülüşülmek üzere komisyonumuzca görüşülerek karara bağ
lanmış bulunmakla Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkam ISÖZCÜ Üye Üye 
Ankara Samsun Edirne Mardin 
Y. Kölcer R. Rendeci N. N. Ergeneli B. S. Baykal 

Üye Üye Üye Üye 
Samsun Tokat Adana İstanbul 
R. İsıtan A. Altuntaş M. Öztekin E. Özden 

% e 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Su ürünleri kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Şümul 

MADDE 1. — Deniz ve içsularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdadır : 
Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bulunan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtala

rıdır. 
(Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç.) 
Su ürünleri müstahsılları : Deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişi

lerdir. 
İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir 

istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır. 
İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, teç~ 

hizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir. 
İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, aıklar, 

akar sular, mansaplar ve üretme havuzlandır. 
Lagünler : Denizle irtibatı ve denizin etkisi altında bulunan göllerdir. 
Mansaplar : Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında ka

lan ve sınırları mahallî şartlara göre tesbit olunacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 
Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek için yapılan sabit tesislerdir. 
Dalyan yeri : Bir veya müteaddit sabit yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal 

sahalarıdır. 
Sabit dalyan : Deniz ve içsularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, taş 

veya beton ve benzeri manialarla çevrilmek suretiyle, sınırları değişmiyecek şekilde kurulan 
veya tabiî olarak çevrilmiş su sahalarından meydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir. 

Muvakkat dalyan (yüzer) : Şamandra, duba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek su
retiyle kurulan su mahsulleri istihsaline mahsus tesislerdir. 

Voli yeri : Deniz ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları 
belli su sahalarıdır. 

Dip trollu : Gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini 
istihsale mahsus troll ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 

Orta su trollu : Münhasıran göçücü balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin 
suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen troll ağları ve bunlarla yapılan su ürün
leri istihsalidir. 

Kombine troll : Dip ve orta su trollunu yapmaya elverişli troll ağları ve bunlarla yapılan 
su ürünleri istihsalidir. 

Gemi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, deniz ve içsularda su ürünleri istihsalinde, naklinde, 
işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo
torlu bilûmum yüzer vasıtalardır. 

Çumıhanriyet Sematolsu -(ıS. Sayrısı : 1281) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABJJh ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsal İra kanun hükümlerime tabidir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen (terimlerin tarifleri af ağıdadır : 
Su ürünleri : Denizlerden; ve iÇisularda bulunan nebatat ve hayvanlar ile bunların yumurtala-

rıdır. 
(Kara avcılığı Kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç) 
Su ürünleri müstahsıjlan : Deniz ve âçsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. 
İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir is

tihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır. 
İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalinde kufllanılan gemiler ile her türlü malzeme, teçhi

zat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir. 
İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâitörler, kanallar, arklar, 

akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleridir. 
Lagünler : Denizle irtibatı ve denMn etkisi altında bulunan göllerdir. 
Mansaplar : Akarsuların göH veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan 

su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 
Üretme ve yetiştirme yerleri : Su ürünlerini üretmek ve yetdşjtdrmek için yapılan tesislerdir. 
Dalyan yeri : Bir veya mütaaddit sabit yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal sa

halarıdır. 
Sabit dalyan : Denizlerde ve içsularda su ürünleri istiihsal eıtmek için kazık, çit> çubuk, tel, taş 

veya beton ve benzeri manialarla çevrilmek suretiyle, sınırları değişnıiyecek şekilde kurulan veya 
tabiî olarak çevrilmiş su sahalarından meydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir. 

Muvakkat dalyan (yüzer) : Şamandıra, duba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek sure
tiyle kurulan su mahsulleri istihsaline mahsus tesislerdir. 

Voli yeri : Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli ve sınırlan belli su sahaları. 
Dip Trolü : Bir veya daha çok gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip 

su ürünlerini istihsalle mahsus trol ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 
Orta su trolü : Münhasıran göçmen balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyun 

ortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsa
lidir. 

Kombine trol : Dip ve orta su trolünü yapmaya elverişli trol ağlan ve bunlarla yapılan su 
ürünleri istihsalidir. 

Gemi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, denizlerde Ve içsularda su ürünleri araştırmasında, istih
salinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, salmavna gibi vasıtalarla 
buharlı veya motorlu bilûmum yüzer vasıtalardır. 

Cum'huriyet $enatoBU (S. Sayısı : T28İ) 
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Millet Meclisinin ikabul ettiği metin 

BÖLÜM - II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak ve bu sahada çalışanların du
rumlarını ve çalışmalarını yakından izlemek maksadiyle (Su ürünleri ruhsat tezkeresi) ihdas 
olunmuştur. 

Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına su 
ürünleri ruhsat tezkeresi almak (zorundadırlar. 

Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için, bunların sahip veya donatanları da, ayrı
ca ruhsat tezkeresi almakla mükelleftirler. 

Ruhsat tezkeresi Tarım Bakanlığınca veya Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerce verilir. 
Ancak iki ve ikiden fazla kişi veya gemi için müşterek ruhsat tezkeresi verilmez. 

Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgililere gösterilmesi mecburidir. 
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda <su ürünleri istihsal edecek 

müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine, Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki sahalarda ise adı geçen Genel Müdürlüğe önce
den vize ettirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle veya zati ihtiyaç için olta, el ağları, sepet, zıpkın, su tüfeği 
gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de otur
masına izin verilen yabancı uyruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değildirler. 

Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
hükümler Tarım Baaknlığmca tesbit olunur. Bu maddedeki tezkereler bedelsiz olarak verilir. 

Denizde can ve mal koruma hakkındaki 4922 sayılı Kanun ile buna müteferri Tüzük ve yö
netmelik hükümleri saklıdır. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin kiralanması 

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufunda bulunan Dalyanlar, Voliler ve iç sulardaki Su ürünleri istihsal hakkı, 
o yerde kurulan ve nitelikleri yönetmenlikle tesbit edilecek şartları haiz olan Kooperatif ve Köy 
birliklerine öncelik ve pazarlıkla, özel ve diğer tüzel kişilere kapalı zarf veya artırma usulle
riyle Tarım Bakanlığınca kiraya verilebilir, 

Kira müdetleri bir seneden az ve on seneden fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve zaruretler 
dolayısiyle yahut masrafları kiracı tarafından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve inşaat do-
layısiyle bu gibi istihsal yerlerinin yirmi seneye kadar müddetle kiralanmaları caizdir. 

Üretme havuzu kurulacak istihsal yerleri istisnai olarak 30 seneye kadar kiraya verilebilir. 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki değişiklikler 

MADDE 5. — Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların 
genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi 
su ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Tarım Bakanlığının muvafaka
tinin alınması lâzımdır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin. 

BÖLÜM - II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak maksadiyle (su ürünleri ruhsat tez
keresi) ihdas olunmuştur. 

Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına ruhsat 
tezkeresi almak zorundadırlar. 

Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için bunların sahip veya donatanları da, ayrıca ruh
sat tezkeresi almakla mükelleftirler. 

Ruhsat tezkereleri ilgili dairelerin mütalâası alınmak suretiyle valiliklerce verilir. 
Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgililere gösterilmesi mecburidir. 
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek 

müstahsıUar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman ve Devlet Su işleri Teşkilâtına önoeden vize 
ettirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle veya zatî ihtiyaç için olta, el ağları, sepet, zıpkın, su tüfeği 
gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de 
oturmasına izin verilen yabancı uyruklu Mmseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değildirler. 

Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
esaslar bir tüzükle tesbit olunur. Bu maddedeki tezkereler bedelsiz olarak verilir. 

Denizde can ve mal koruma hakkındaki 4922 sayılı Kanun ile buna müteferri tüzük ve yö
netmelik hükümleri saklıdır. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin kiralanması 

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanlar, voliler, göller, nehirler ve nehir ağızlarında
ki su av yerleri ve iç sulardaki su ürünleri istih şali hakkı, o yerde kurulan ve üyeleri 5 seneden 
az olmamak üzere o yerde ikamet eden, yönetmelikle tesbit edilecek şartları haiz olan koopera
tif veya köy birliklerine öncelik ve pazarlıkla verilir, özel ve tüzel kişilere kapalı zarf veya 
artırma suretiyle Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

Kira şartnamelerinin teknik şartlan ve süreleri mahallerinin özellikleri nazara alınarak ilgili 
bakanlıkça tesbit olunur. 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki değişiklikler 

MADDE 5. — Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akarsu bağlanması, buraların ge
nişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi su 
ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Ticaret Bakanlığının muvafakatinin 
alınması lâzımdır. 
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Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

MADDE 6. — Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden ön
ce su ürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tesbiti için ilgililerce Tarım Bakanlı
ğına müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir. 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

MADDE 7. — içsularm sulama, enerji istihsali gibi maksatlarda kullanılması halinde bu 
sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak 
tedbirlerin ilgililer tarafından alınması şarttır. Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tarım 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

MADDE 8. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanların kiracıları veya bun
ları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının 
dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine mü
saade etmekle mükelleftir. 

Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar icap ve teamüller de 
nazara alınarak Tarım Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

Hazinenin veya Devlet Su İşlerinin özel mülkiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni 
Kanun hükümlerine göre tesbit olunur. 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

MADDE 9. — Dalyan sınırları içinde veya dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri 
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, bütün su ürünleri müstahsılları buralardan ser
bestçe faydalanabilirler. 

Ancak dalyan sınırları içinde olup, mevsimine göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu za
manlarda dalyanın avlusu cihetindeki Hazineye veya Devlete ait voli yerlerinden faydalanma 
hakkı dalyan sahip veya kiracılarına aittir. Dalyanın arkasında kalan Hazineye ait voli yerle
rinden dalyan kurulu bulunduğu zamanlarda dahi bütün su ürünleri müstahsılları faydalana
bilir. 

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştırılması 

MADDE 10. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil 
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inikatlar 
haricolmak üzere) sahiplari tarafından bizzat veya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 5 se
ne işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaştırılabilir. 

Üretme havuzları 

MADDE 11. — Ticari maksatla karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 
istiyenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve 
plânları vermek suretiyle Tarım Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 

Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı 
takdirde gerekli müsaade Tarım Bakanlığınca verilir. 

Cumihuriyet Senatosu .(;S. Sayısı : 1281) 



— 9 _ 

Geçici Komisyonun kabul ettiği mjetin 

Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

MADDE 6. — Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce su 
ürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tesbiti için ilgililerce Ticaret Bakanlığına mü
racaat olunması ve Bakanlıkça lüzum gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir. 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

MADDE 7. — içsuların sulama, enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu su
larda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak tedbir
lerin ilgililer tarafından alınması şarttır. Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ticaret Bakan
lığınca tesbit olunur. 

Kamu, tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

MADDE 8. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanların kiracıları veya bun
ları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının 
dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine müsaaide 
etmekle mükelleftir. 

Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecek hususlar icap ve teamüller de nazara 
alınarak Ticaret Bakanlığınca tesbit ve ilân oluıur. 

Hazinenin veya Devlet Su işlerinin özel mülkiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni 
Kanun hükümlerine göre tesbit olunur. 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

MADDE 9. — Millet Meclisinin 9 ncu maddeci aynen kabul edilmiştir. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli türleriyle bunların kamulaştırılması 

MADDE 10. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil 
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inkıta-
lar haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 
5 sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaştırılabilir. 

Üretme ve Yetiştirme yerleri 

MADDE 11. — Ticari maksatla karada üretme ve yetiştirme yerleri tesis ederek su ürünleri ye
tiştirmek iötiyenler bu tesislerin yerini ve mahi /etini bildirmek ve işletmeye ait malûmatı havi 
proje ve plânları vermek suretiyle ilgili valiliğe müracaat etmekle mükelleftirler. 

Sağlık, memleket ekonomisi, seyrisefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahsur bulunmadığı tak
dirde gerekli müsaade ilgili valiliklerce verilir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metlin 

Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuzları da yakardaki hükme tâbidir. Ancak bu gibi 
üretme havuzlarının tesisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip et
medikleri hususunda Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır. Deniz ve içsularda yapılacak 
üretme havuzları için 4 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırma 

MADDE 12. — Tarım Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırmaları 
yapmak ve yaptırmakla görevlidir. 

Bu araştırmalar Tarım Bakanlığı tarafından Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üniver
sitelerin ilgili enstitülerine ve Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilecek diğer yetkili uz
man ve müesseselere yaptırılır. 

Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Tarım ve Ticaret Bakanlığı
na teklif ve tavsiyelerde bulunurlar. 

Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedbirleri alır. 
Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca te

min ve araştırma müesseselerine tahsis olunur. 
Tarım Bakanlığı tarafından tanzim edilecek olan etüt ve araştırma programlarının esasları 

araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katılacağı bir komite tarafından hazırlanır. 
Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yaptıracağı araştırmalara ve bunların gerçekleşme

sine mâni olmaz. 

Kooperatifleşme 

MADDE 13. — Su ürünleri müstahsılları 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkındaki kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ve mesle
kin özelliklerine uygun kooperatif ve birlikler kurabilirler. 

Bu kooperatif ve birlikler «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Koopera
tifleri Birliği» ve «Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri» ismini alırlar. 

Kooperatif ve birliklerin anamukavelename formülleri T. G, Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Ticaret Bakanlığı ilgili dairesi tarafından müştereken hazırlanır. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 14. — Tarım Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve 
görgülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparak yerli ve yabancı 
uzmanlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları açabilir. Propaganda 
eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır. 

Teşvik ve himaye 

Muaflıklar 

MADDE 15. — Gerçek ve tüzel kişilerin su ürünlerinin istihsal, muhafaza işleme ve nak
liyesine mütaallik faaliyet kollarına yapacaklan yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Deniz ve içsularda yapılacak üretme ve yetiştirme yerleri de yukardaki hükme tabidir. Ancak 
bu gibi üretme ve yetiştirme yerlerinin tesisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir en
gel teşki'l edip etmedikleri hususunda Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır. 

BÖLÜM - III 

Gelişme teşvik ve himaye 

Etüt ve araştırma 

MADDE 12. — Su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırma ve etütler üniversite-
lerce de yapılır, üniversiteler araştırma ve etütlerin neticesinde Baikanlığa teklif ve tavsiyede de 
bulunurlar. Bu teklif ve tavsiyelerden mümkün ve uygun olanlarının gerçekleşmesine çalışılır. 
Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yaptıracağı araştırmalara ve bunların gerçekleşmesine 
mani olmaz. 

Kooperatifleşme 

MADDE 13. — Su ürünleri müstahsılları 8234 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri 
hakkındaki kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ve meslekin özellik
lerine uygun kooperatif ve birDkler kurabilirler. 

Bu kooperatif ve birlikler, «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Kooperatif
leri Birliği» ve «Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri» ismini alırlar. 

Kooperatif ve Birliklerin anamukavelename formülleri T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
ile Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanır. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 14. — Ticaret BaJkanlığı, Su Ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgü
lerini artırmak maksad3yle, diğer Bakanlıklar ile de işbirliği yaparak yerli ve yabancı uzmanlar 
idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları açabilir. Propaganda eğitim ve öğre
tim lüzumlu tedbirlere alır. 
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Miillet Meeliisinin îkabıü ettiği metan 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen 8 nci bölü
mün ek 3 ncü maddesindeki yatırım indirimi nisbeti % 100 olarak uygulanır. 202 sa
yılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi uygulan
maz. 

MADDE 16. — Su ürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak maksadiyle, su ürünleri is
tihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında ahnan her türlü vergi, resim ve harçları 
indirmeye veya tamamen kaldırmaya, 

Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meceanen vermeye 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BÖLÜM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 17. — Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü ve
ya uyuşturucu maddeler sönmemiş kireç ve Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elek
trik cereyanı ve elektroşok ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücünü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydın
latma ve münhasıran denizlerde olta ile avlan-ma su ürünlerinin denizden çıkarılmasında elek
troşok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tüzükte gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 

MADDE 18. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına 
veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsula
ra ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesi
sat yapılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 19. — Türk vatandaşı olmıyan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sa
yılı Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinde yazılı balıkçılık sahasına veya içsulara girmeleri 
ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

Ancak, 3 ncü maddenin 7 nci bendinde yazılı yabancı turistler ile Türkiye'de oturmasına 
izin verilen yabancı uyruklular ve Tarım Bakanlığının müsaadesi gereğince 13 ncü maddede 
gösterilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden müstesnadır. 

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 

MADDE 20. — Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin 
geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engel
ler yapılması yasaktır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Su ürünleri kredileri 

MADDE 15. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarının kredi ihtiyacını, meslekin husu
siyetlerine uygun usul ve şartlarla imkân nisbe'inde temin ile görevlidir. 

Su ürünleri kredilerinin işleyiş tarzı tüzük ile tesbit olunur. 

BÖLÜM - IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 16. — Bomba, torpil, dûna/mit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler sönmemiş kireç ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik 
dereyanı ve elektroşok ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücünü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydınlat
ma ve münhasıran denizlerde olta ile avlanma su ürünlerinin denizlerden çıkarılmasında elektro
şok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tüzükte gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi veya akıtılması 

MADDE 17. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına veya
hut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, âlet ve edavata zarar veren maddelerin iç sulara ve 
denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi, akıtılması veya döküleceği, akıtılacağı 
şekilde tesisat yapılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin veya akıtılmasının yasak olduğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 18. — Türk vatanidaşı olmıyan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sayılı 
Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinlde yazılı balıkçılık: saihasma veya içsulara girmeleri ve bu 
sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

Ancak 3 ncü maddenin 7 nci bendinde yazılı yabancı turistler ile Türkiye'de oturmasına izin 
verilen yabancı uyruklular ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi gereğince 14 ncü maddede gösteri
len etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden müstesnadır. 

Akarsularda engellemeler yapılması yasağı 

MADDE 19. —•• Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçme
sine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması benzeri engeller yapılması yasaktır, 
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Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 21. — a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri, 
çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları, 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, 
zamanlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve 
istihsali yasak olan su ürünlerinden arızî olarak istihsal olunanların deniz veya iç sulara 
iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muameleler, tüzükle düzenlenir. Tüzükte bu konularla il
gili olarak konulacak hükümlere aykırı hareket yasaktır. 

Troll 

MADDE 22. — a) İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit 
troll ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmî maksatlarla yapılacak incelemelerde troll kullanıla
bilir. 

b) Karasularımız dâhilinde dip trollu ile su ürünleri istihsali şekli ayrı bir tüzükle düzen
lenir. Bu tüzük hükümlerine aykırı olarak dip trollu ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

c) Orta su trollu hakkında 21 nci madde hükümleri uygulanır. 
Ancak orta su trollunun dip trollu olarak kullanılması yasaktır. 
d) Münhasıran sünger avında kullanılan kankava troUden sayılmaz. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta kullanılması memnuiyeti 

MADDE 23. — Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle is
tihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zaıfında her ne suretle olursa ol
sun satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

17, 22 nci maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerinin satılması, nakle
dilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır. 

BÖLÜM : V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 24. — Balıkhaneler, su mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı, mu
hafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlandığı yerlerdir. 

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunurlar. Ancak Balıkhane yapılıncaya kadar belediye

lerin idaresi devam eder. 
Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâası alınarak Ticaret 

Bakanlığınca yapılır. 
Ticaret Bakanlığınca idare edilen Balıkhane lerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin 

% 5 ini geçemez. 
Bunun dışında her ne nam ile olursa olsun başkaca bir resim ve ücret alınamaz. 
Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanır. 
Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ayrılır, ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye ödenir. 
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Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 20. — a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri, 
çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile aunlarm kullanma usul ve esasları, 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrisefer, tsknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, za
manlar, su ürünleri cimsleri, nevileri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflan ve istihsali 
yasak olan su ürünlerinden geçici olarak istihsal olunanların deniz veya içsulara iadeleri veya bun
lar iıçin yapılacak sair muameleler, tüzükle düzenlenir. Tüzükte bu konularla ilgili olarak konula
cak hükümlere aykırı hareket yasaktır. 

TroU 

MADDE 21. — a) İçsular, Marmara Denizi, istanbul ve Çanakkale Boğazlannda her çeşit 
tvoll ile su ürünleri istihsali yasaktır, ilmî maksatlarla yapılacak incelemelerde troU kullanılabi
lir. 

b) Karasulanmız dâhilinde dip trollu i'le su ürünleri istihsali şekli ayrı bir tüzükle düzenle
nir. Bu tüzük hükümlerine aykırı olarak dip trolln ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

c) Orta su trollu hakkında 20 nci madde hükümleri' uygulanır. 
Ancak orta su trollunun dip trollu olarak kullanılması yasaktır. 
d) Münhasıran sünger avında kullanılan kankava trolden sayılmaz. 

Yasak su ürünlerinin satışı nakli ve imalâtta kullanılması memnuiyeti 

MADDE 22. — Zamanlar, mevsimler, cins, nev'i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istih
sali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet sarfında her ne suretle olursa olsun 
satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

16, 21 nci maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerinin satılması, nakle
dilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır. 

BÖLÜM : V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 23. — Balıkhaneler, su mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı, mu
hafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlandığı yerlerdir. 

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunurlar. Ancak balıkhane yapılıncaya kadar belediye

lerin idaresi devam eder. 
Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâası alınarak Ticaret Ba

kanlığınca yapılır. 
Ticaret Bakanlığınca idare edilen balıkhanelerde alınacak ücreti miktarı satış bedelinin % 5 

ini geçemez. 
Bunun dışında her ne nam ile olursa olsun başkaca bir resim ve ücret alınamaz. 
Ücret tarifesi Ticaret Bakanlığınca hazırlanır. 
Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ayrılır, ve ertesi ayın sonuna kadar belediyeye ödenir. 
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Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE 25. — İstihal olunan su ürünlerinden karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhanelerde 
yapılır. 

Balıkhanelerde satılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhanelerde sa
tılması mecburi olmıyan asgari miktarlar bir tüzükle düzenlenir. 

Bu hüküm balıjkhanesi bulunmıyan yerlerde uygulanmaz. 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

MADDE 26. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilir. 

istenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edilen müddet içinde ve istenilen şekilde vermeye 
mecburdurlar. 

Bu madde gereğince verilen ferdî ve hususi bilgi ve belgeler ifşa edilemiyeceği gibi verenler 
aleyhine delil ve vesika olarak da kullanılmaz. 

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen kullanılması 

MADDE 27. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkları münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar 
yapılması maksadiyle ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin muayyen 
yerlerde ve muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kulla
nılmasına müsaade edebilir. 

Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mah
sulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur. 

Ödenek 

MADDE 28. — Bu kanunun 12, 14 ncü maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri karşı
lamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine lüsumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 29. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarmı, su ürünleri ile iştigal eden tacir, 
sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, balıkhaneleri, istihsal yerlerini ve istihsal vasıtalarını Ba
kanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle teftiş ve kontrol e ttirerek mevzuata göre gerekli muameleyi yapma
ya yetkilidir. 

Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi verebilir. 

BÖLÜM : VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 30. — Bu kanunda yazılı suçlara ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümlerine gö 
re yapılır. 

18, 19, 22 nci maddelerdeki suçlara ait dâvalar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda yazılı 
diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemelerin ie görülür. 
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Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE 24. — Millet Meclisinin 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

MADDE 25. — Millet Meclisinin 26 ncı maddesi 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaerı kullanılması 

MADDE 26. — Ticaret Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması 
maksadiyle ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usulleri muayyen yerlerde ve 
muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasını 
müsaade edebilir= 

Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mah
sulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur, 

Ödenek 

MADDE 27. — Bu kanunun 12, 14 ncü maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri karşı
lamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 28. — Millet Meclisinin 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 29. — Bu kanunda yazılı suçlara ait kovuşturma suçüstü hükümlerine göre yapılır. 
17, 18, 21 nci maddelerdeki suçlara ait dâvalar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda ya

zılı diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 
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MADDE 31. — Tarım ve Ticaret Bakanlıkları teşkilâtlarında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri 
ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların muhafaza ve murakabesi ile vazifelendiri
len memur ve hizmetlileri ile emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna istinaden 
konulan yasaklardan dolayı, bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suç
ta kullanılan istihsal vasıtalarım zaptetmek ve bunları, 32 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartı 
ile, adlî mercilere teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurları, ka
mu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve Hükümet veteriner 
ve doktorları, Ticaret ve Tarım bakanlıkları memurları ile Emniyet ve Jandarma teşkilâtının bu
lunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki görevleri yapmakla mükel
leftirler. 

Zaptedüen su ürünleri 

MADDE 32. — Zaptolunan su ürünlerinden, insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme neti
cesine kadar muhafaza edilmesi mümkün değilse en yakın veteriner hekim veya Hükümet, bele
diye veya Sağlık Merkezi tabiplerinden birine veya Devlet hastanesinde muayene ettirilerek insan 
gıdası olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler derhal mahallin en büyük maliye memuru marife
ti ile ve Maliye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın 
satış yerinde açık artırma suretiyle satılır. 

Satışa ait bir zabıt varakası tanzim olunarak satış bedeli tahkikat neticesine kadar adlî merci
lerin emrinde olmak üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli Su ürünleri Genel Müdürlüğü vezne
sine gönderilir. 

Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin rapor
larına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tevsik edilir.. 

Zaptedüen su ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılmıyan ve muhakeme neticesine kadar 
muhafazasına imkân olmıyanlar için de yukardaki esaslar uygulanır. 

Müsadere olunun eşya ve su ürünleri 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen muhafa
zası mümkün su ürünleri üs istihsal vasıtaları hüküm kesinleştikten sonra bedeli Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar ve
rir. 

BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 34. — Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve 
tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir : 

a) 1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal 
edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları halde bu fıkradaki gaye 
ve maksat dışında su ürünleri istihsal edenler 6 nci fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili 
mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan 500 
liraya kadar, 
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MADDS 30. — Ticaret Bakanlığı teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşek
küllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların muhafaza ve murakabesi ile vazifelendirilen memur ve 
hizmetlileri ile emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna istinaden konulan ya
saklardan dolayı, bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kulla
nılan istihsal vasıtalarını zapdetmek ve bunları, Sİ nci madde hükmü mahfuz kalmak şartı ile, 
adlî mercilere teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

Sahil ve orman muhafaza teşkilâtı mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurları, kamu tüzel 
kişilerine bağlı muhafız bekçi ve korucular ila gümrük, belediye ve Hükümet veteriner ve dok
torları, Ticaret ve Tarım bakanlıkları memurları ile emniyet ve jandarma teşkilâtının bulunmadı
ğı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri yukardaki görevleri yapmakla mükelleftirler. 

Zapdedilen su ürünleri 

MADDE 31. — Millet Meclisinin 32 nci maddssi 31 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

MADDE 32. — Millet Meclisinin 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

OBÖLÜM - VIII 

ıCeza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 33. — Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve tah
ditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal 
edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıklan halde bu fıkradaki gaye 
ve maksat dışında su ürünleri istihsal edenler 6 nci fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mer
cilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan 500 liraya 
kadar, 
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2. üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi sahip 
veya donatanları 100 liradan 500 liraya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya kadar, 
Hafif para ile cezalandırılır. 
b) 11 nci madde gereğince Tarım Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu kuranlar 

500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men ve mas

rafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına karar verilir. 
c) 17 nci maddedeki yaksaklara göl ve akar sularda riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya kadar 

hapis cezası ile birlikte 100 lira ilâ 500 liraya kadar ağır para cezası ile. 
17 nci maddedeki yasaklara denizlerde riayet etmiyenler 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası ile 

birlikte 5 000 lira ilâ 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
d) 18 nci maddeye göre çıkarılacak tüzükte İd yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et

miyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi tesis sahipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 lira

dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle bera
ber masrafları kendilerine aidolmak üzere tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine karar 
verilir. 

e) 19 ncu maddenin birinci bendindeki suçu işliyen şahıslar 2 seneden 4 seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 17 nci maddedeki ya zıh maddeler gemilerde bulunması yahut, 
25 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmesi halinde verilecek hapis ce

zası bir yıldan aşağı olamaz. 
f) 20 nci maddeye aykırı hareket edenler 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası 

ile cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri men edilmekle beraber masrafları kendilerine aidolmak 
üzere mânilerinin zarar vermiyecek hale getirilmelerine karar verilir. 

g) 21 nci maddenin (a) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil 
su ürünlerini bilerek satanlar^ nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 200 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edi
lir. 

h) 22 nci maddenin (a), (b), (c), (d) fıkraları ile bu maddeye ait tüzükteki dip trolla müta-
allik yasak ve tahditlere ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler bir yıldan 3 yıla kadar hapis 
cezası ile birlikte 2 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve istihsal 
olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

Tekerrür halinde 2 misli cezaya hükmolunur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kulla
nılan istihsal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerden diptrollu ağları denizde veya toplanıp 
boldoya alınmış durumda tesbit edilenlerle göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden küçük 
diptrollu ağlannı her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yukardaki fıkraya 
göre cezalandırılır. 

Orta su trollunu veya kombine trollu diptrollu olarak kullananlar hakkında yukardaki 
1 ve 2 nci fıkralarda yazık cezalar verilir. 
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2. Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi sa
hip veya donatanları 100 liradan 500 liraya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya kadar, 
Hafif para ile cezalandırılır. 
b) 11 nci madde gereğince müsaade almadan üretme ve yetiştirme yeri kuranlar 500 liradan 

1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men ve mas

rafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına karar verilir. 
c) 16 ncı maddedeki yasaklara göl ve akar sularda riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya kadar ha

pis cezası ile birlikte 100 lira ilâ, 500 liraya kadar ağır para cezası ile. 
16 ncı maddedeki yasaklara denizlerde riayet etmiyenler 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası 

île birlikte 5 000 lira ile 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
d) 17 nci maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et

miyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Suç, fabrika imalâthane ve atelye gibi tesis sahipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 liradan 

5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle beraber 
masrafları kendilerine aidolmak üzere tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine karar ve
rilir. 

e) 18 nci maddenin birinci bendindeki suçu işliyen şahıslar 2 seneden 4 seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan is
tihsal vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 16 ncı maddedeki yazık maddeler gemilerde bulunması yahut, 
24 ncü madde gereğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmesi halinde verilecek hapis 

cezası bir yıldan aşağı olamaz. 
f) 19 ncu maddeye aykırı hareket edenler 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası 

üe cezalandırılır bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle beraber masrafları kendilerine aidolmak 
üzere engellerin zarar vermiyecek hale getirmelerine karar verilir. 

g) 20 nci maddenin (a) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zabt ve müsadere 
olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aylan hareket edenlere 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Ve suç kokusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu 
kabil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunların imalâtında kullananlara 200 lira 
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Ve aynca suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere edilir. 

h) 21 nci maddenin a, b, c, d fıkraları ile bu maddeye ait tüzükteki dip trolla mütaallik ya
sak ve tahditlere ve mükellefiyetlere aykırı harsket edenler bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
ile birlikte 2 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve istihsal olu
nan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Tekerrür halinde 2 misli ceza hükmolunur. Ve suç 
konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerden dip trollu ağları denizde veya toplanıp 
boldova alınmış durumda tesbit edilenlerle göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden küçük 
tip trollu ağlarının her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yukardaiki fıkraya 
göre cezalandırılır. 

Orta su trollunun veya kombine trollu dip trolü olarak kullananlar hakkında yukardaki 1 
ve 2 nci fıkralarda yazılı cezalar verilir. 
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22 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur. 

i) 23 ncü madde ile satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasak edilen su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya imalâtta kullananlar hakkında 100 liradan 500 liraya kadar hafif para ce
zası hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

j) 25 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur. 

k) 28 ncı madde gereğince Tarım Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya 
yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BÖLÜM — IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 35. — Kanunun 17, 18, 21, 22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 36. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye ih
racı hakkındaki Nizamname 18 sefer 1299 tarihli Zabıtai Seydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298 ta
rihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul ve 
Tevabiî Balıkhanesine mütaallik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer rüsumun 
tezyidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabitai Saydiye Nizamnamesine bâzı mevad 
tezyidine dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve 
istanbul ve Tevabiî Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin bâzı mevaddını muaddil 820 sayılı Ka
nun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV No*, lu bendi 
ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57 No. su yürürlükten kaldırılmıştır. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesinin 
7 nci bendine uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı 
uyruklu kimseler ile 12 nci maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara 
uygulanmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik olun
maz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş 
olan su ürünleri kooperatiflerinden 13 ncü madleye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri 
ile Tarım Kredi Kooperatifleri kanunlarına göre teşkilâtlanmak istiyenler statülerinde âdi Genel 
Kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile kooperatiflerini feshedebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 18, 21, 22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler yürürlü
ğe girinceye kadar 36 ncı maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına devam 
olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281) 



— 23 — 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

21 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere ayları olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası hukmolunmakla beraiber ayrıca suç konusu su ürünleri de zabt ve müsadere olunur. 

d) 22 nci madde ile satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasak edilen su ürünleri satanlar, 
nakledenler veya imalâtta kulananlar hakkında 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri z^yt ve müsadere edilir. 

j) 24 ncü maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zabt ve müsadere 
olunur. 

k) 25 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya 
yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BÖLÜM : IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 34. — Kanunun 3, 16, 17, 20, 21 ve 24 ncü maddelerine ait tüzükler kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur, 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 35. — Millet Meclisinin 36 nci maddesi 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 3, 16, 17, 20, 21 ve 24 ncü maddelerine ait tüzükler yü
rürlüğe girinceye kadar 35 nci maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına 
devanı olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Su ürünleri Teşkilât Kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu kanunun 
kiralamalara ilişkin hükümleri Maliye Bakanlığınoa yerine getirilir. 

MADDE 37. — Bu kanunun 13 ncü maddesi ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı tari
hinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 38. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü geçiri maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisinin 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisinin; 38 nci maddesi 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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