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

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli nisap vardır, müzakere

lere başlıyoruz. 
DOĞAN BARUTOUOĞLU (Manisa) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü?.. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Gün-

demin 27 nci madde ile ilgili bir maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha gün
deme geçmedik. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Delivcli'nin, Su
riye Hükümetinin Hatay'ı Suriye hudutları için
de gösteren haritalar bastırılıp Beyrut Hava Ala
nından Türkiye'ye gelen her yolcunun eline bir 
ad e d verdiklerine dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Sayın Deliveli Hatay'ın Suriye hudutları 
içerisinde gösterilmesi mevzuu üzerinde gün
dem dışı söz talebetmektedir. 

Sayın Deliveli bu mevzu yeni bir mevzu mu
dur? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Yeni bir 
mevzu. 

SAFFET URAL (Bursa) ~- Bu mevzuda 
konuştu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Deliveli. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Hatay'ın Su
riye hudutları içine ilhakı Suriye hudutları için
de gösterilmesi vesilesiyle gündem dışı bir ko
nuşma istemem ve Sayın Başkanın bana tevcih 
ettiği bir suali üzerine; emekli sayın bir genara-
lin daha evvel müdahalede bulunmasını tees
sürle karşılamak isterim. 

Bir Akşam gazetesinde gösterilip Beyrut 
hava alanından her istanbul'a gelen yolcuya da
ğıtılan bir hayali Suriye haritası ve bunun için
de de Hatay'ın o hudutlar içine alındığını gös
terir harita mevcut. Akşam gazetesi de bunu 
neşretmiş. 

Arkadaşlar, bundan evvel de konuşmuştum, 
Şam gazetesinde çıkan bir yazı dolayısiyle. Or
da söylediklerimi tekrar edecek değilim. Şam 
gazetesinin neşriyatı dolayısiyle konuşmamda 
onlardan, onların bizden istediği yerin alınabil
mesi için. o büyük ordunun meziyetinden, cen
gaverliğinden bahsetmiştim. Ama o konuşmam
da hiçbir Suriyelinin kendi meziyetine temas 
etmemiştim. Şimdi buraya gelmek istiyorum. 

Arkadaşlar, konuşma belki iki defa olabilir, 
üst üste olabilir, ama bu vadide bizi mazur gö
rün, 10 defa da yaparsak, yapmaya teşebbüs 
edersek mazur görmenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar; vatan parçasının mandalı işga
linin, esaretin altında kalan insanların vatan 
duygusu; her Türkün vatan duygusu müsavi, 
ama eraret altında kalan insanlarda bu hassasi
yet daha fazladır. Konuşma istemekten dolayı 
vaktinizi almış olursam beni mazur görmenizi 
rica ederim. Onun için generalime teessürümü 
beyan ederim. 

Arkadaşlar; bu neşriyata, Hatay'ın Suriye 
haritası içinde gösterilmesine, Suriye'nin muh
telif şehirlerinde yapılan mitingler ve konuşma
larda Hatay aleyhinde ve Hatay'ın Suriye'nin 
bir parçası olduğu yolunda ki iddialara bu kür
süden cevap vermeye değmez. Ama demin arz 
ettiğim hassasiyetimiz bizi buraya getiriyor. Bu
nun için mazur görmenizi rica ederim. 
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Belki Suriye yöneticilerinin yönetimdeki ak- I 
saklıklarını, idaresizliklerini, ölçüsüzlüklerini 
kendi milletinin gözünden kaçırmak için yapıl
mış, söylenmiş bir taktik olabilir ve bu ta kendi
sidir. Çünkü Hatay'a dil uzatmanın,, el atma
nın da imkânı olmadığını biraz sonra ars ede
ceğim. 

Şimdi arkadaşlar Hatay'ı büyük Sariye ha
yali içinde, kendi bastırdıkları haritanın içine 
almışlar. Hatay'ı haritanın içine almak hüner 
değildir. Fiilen almak lâzım. Fiilen nasıl alı
nır? Fiilen alabilmek için Hatay'ın faturasını 
ödemek lâzım. Bu fatura kime ödenir? Evve
lâ iki milletin, - tenzih ederim Büyük Türk 
Milletini, - iki milletin meziyetini ve vasıfları
nı yan yana getirip karşılaştırmak lâzım. Ben 
kendi milletimin, vatanının toprağına dönüyo
rum, millî hudutlar içinde asırlarca 3 kıta üze
rindeki işgalleri dolayısiyle akıttığı kanları da 
kendi vatanımın içine aldığım zaman benim 
vatanımın her karış toprağında, hamurunda 
kanı, çamurunda canı ve her zerresinde haysi
yeti olan bir toprağın içindeyim. Bu toprağı 
alabilmek için şimdi soruyorum Suriyelilere?.. 
«Ey entarili fellah, sen bu toprağa göz dike
bilmek için evvelâ toprağını ortaya koy. Senin 
kendi toprağında, hasbelkader sahip çıktığın 
toprağında ne kanın var, ne canın var, ne de 
haysiyetin var. Kader: Bir samanlar sen be
nim atalarımın asırlarca kölesiydin. Beraber
dik, tesadüfler bizi Fransız esaretine düşürdü. 
Fransız esaretine düştüğü zaman iki vatan par
çasının farkını tebarüz ettirmek isterim. 

Bu vesile ile, Hatay mücadelenin başında 
olup, bugün içimizde bulunan Sayın Sökmen 
ve onun şahsında bütün mücadeleye iştirak 
eden Hatay halkına teşekkürlerimi sunmak is
terim. 

Ben Hatav olarak. Hataylı o"?cır?.k s.^-r^ 
düştüğüm günden itibaren özgürlüğe, istiklâle, 
mertliğe alışmış bir vatan parçasının, Büyük 
Türk Milletinin küçük bir vatan parçası ola
rak, millet parçası olarak alıştığım meziyetle
rimin bana verdiği kudret ve imkânla direnişe 
geçtim. Ama sen Osmanlı devrinde, Osmanlı 
altınına, Fransız devrinde, Fransız Franoına ve 
sonra Rus parasına, uşaklık yapan, selâm ça
kan bir milletsin; Selâm. Ben direnişimin so
nunda esarete düştüğüm günden 1939 senesin-
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de, bu milletin bünyesine kavuşuncaya kadar 
direndim, mücadele ettim. Sen uşaklık yaptın. 
O halde bu toprağın bedelini ödiyebilmek için 
aynı hamurun, aynı çamurun içinde haysiyetli, 
faziletli, toprağına ve vatanına sahip bir değer 
ölçüsü içinde değere sahibolacaksm ki, benden 
bu kıymetli parçayı alınış olasın. 

Ey Suriyelim, sonra bendeki faturayı nere
ye ödiyeceksin nereye? Türk ordusuna. O Türk 
ordusunun senin yanında meziyetlerinden bah
setmeye utanıyorum. Çünkü öyle büyük ordu 
ki, onu seninle kıyaslamak veya senden sonra 
ondan bahsetmek bana zül veriyor. Benim, eğer 
benim insanlarım, benim dış siyaset ve dış po
litika anlayışım millî hudutların haricine çık
maya imkân verse; sen, büyük ordu değil, is
kenderun'da onun bir rüknü olan tümene kâfi 
gelmezsin. (Bravo sesleri alkışlar) Hattâ, hat
tâ, hattâ; senin kaçakçılığını bekliyen jandar
ma alayına kâfi gelmezsin. Onun için haddini 
bil, hududunu bil, benden bir yer isterken bu
nun bedelini Büyük Türk Ordusuna ödiyeceği-
ni bil ve her hangi bir şey isterken de nereden 
istediğini de bil. Kaldı ki, sen daha bir israil 
t3>Ej;m-dan, yediğin tokattan hâlâ sırtındaki 
""vr-ıerJerden knrtrr,mnş değimin. Neyi, kimden 
istiyorsun? 

Tekrar ediyorum; haddini, hududunu bil. 
Bu millet haddini, hududunu bilmiyene Türk 
Ordusuyla bildirir. Saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in, Suriye Hükümetinin Hatay üzerinde 
ileri sürdüğü iddialara ve Suriye Hükümetinin 
kendi hudutları içinde kalan Türklere muahede 
ile sağlanan haklarının dahi vermediğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Kontenjan Senatörü Sayın 
Sökmen eski Müstakil Hatay Cumhurbaşkanı 
olması sıfatiyle aynı hassasiyeti göstermişler 
ve gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sa
yın Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen üye) — Sayın Başkan, birkaç dakika 
fazla konuşmuş olursam müsaadenizi rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Mümkün olduğu kadar hülâsa 
konuşmanızı ben de rica edeceğim Sayın Sök
men. 
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TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 

Seçilen üye) — Sayın Başkan, sayın senatör 
arkadaşlarım; Aziz Atatürk'ün milletine son 
armağanı olan Akdeniz sathı mailinin incisi, 
Cenup serhaddinin bekçisi güzel Hatay hakkın
da Suriyeli komşularımız zaman zaman birta
kım haksız ve mânâsız iddialarını gizli veya 
açık olarak yapmaktadırlar. Hattâ haritaların
da Hatay'ı Suriye'nin bir parçası olarak gös
termekten de çekinmemişlerdir, işte harita.. 
(Suriye haritasını gösterdi) Suriyelilerin Ha
tay'a dair yaptıkları iddia, tamamen haksız ve 
yersizdir. Çünkü güzel Hatay'ın dağlarının, 
vadilerinin, göllerinin, nehirlerinin, ırmakları
nın adları, eski tarihlerde bile, Türkçe yazıl
mış olduğu gibi, ananeleri, darbımeselleri dahi 
eski Türklere aidolduğu meşhur tarihçi Bedu-
gar tarafından teslim edilmiştir. Aynı zaman
da beş asır evvel buralarda seyahat eden, diğer 
bir tarihçi olan Tarante'nin ifadesinde de açık
ça belirtilmiş olmakla beraber, daha bir çok 
asarı tarihiyeden de anlaşıldığı veçhile Garbı 
Asya'da Türkler mevcudiyetlerini gösterdikleri 
günden itibaren, Atabeyler Mısır'ın Türk hü
kümdarları Ramazanoğulları idaresinde yaşa
mış olan bu ülke, nihayet Osmanlı idaresine 
geçmiş olup Haçlılara karşı Hatay Türklerinin 
savaş ve müdafaaları bütün ecnebi tarihlerinde 
apaçık belirtilmiştir. Nitekim Aziz Atatürk bu 
tarihî hakikatlere dayanarak «kırk asırlık Türk 
eli düşman elinde kalamaz» vecizesini tahak
kuk ettirmişlerdir. 

Arkadaşlarım, Birinci Dünya Harbinde Os
manlı Devleti yenilgiye uğrayınca itilâf devlet
leri ile mütareke yapmak mecburiyetinde kal
dığı zaman, mütarekenin imzası anında Türk 
orduları nerelerde bulunuyorsa Türk toprağı 
sayılıp, Türk idaresinde kalması kabul edilmiş
ti. Bu itibarla mütarekenin imza edildiği za
man 41 nci Fırka Hatay'da bulunduğu için 
Hatay'ın Türk idaresinde kalması icabederken, 
Fransızlar mütareke hilâfına 11 Kasım 1918 de 
Hatay'ı işgal ettiler. Bu haksız işgalin bir ak-
sülâmel yaratmasını önliyeceklerini zanneden 
Fransızlar, umumi sulh yapılıncaya kadar bu
ralarını Türkiye namına idare edeceklerini söy
lemekte idiler. Ama tatbikatını menfaatlerine 
göre ayarlıyorlardı. Mütarekenin hudut ve se-
vahilimizde yapılacak seyrü sefere ait ahkâ
mının yeniden gözden geçirmeyi istiyen itilâf 
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Devletleri mümessilleri ile Türk Hükümeti ara
sında 18 Ocak 1918 de kabul edilen anlaşmaya 
göre Hatay'ın sahillerinin Hatay'ın cenubun
daki araplarm iptihari dedikleri Hatay Türk
lerinin Hatay burnu mebde olarak tesbit edil
mişti, Hatay'ın cenubundaki Bayır, Bucak ve 
Hazine nahiyeleri ile Harun kasabası ve Kürt 
dağını Türkiye'ye bırakarak Halep'in 25 kilo
metre şimalinden geçip Elbeyni Beynil yapa
rak aşiretlerini de içine aldıktan sonra Fırat 
nehrine dayanmakta idi. İtilâf devletleri ile 
Türlüye arasında tesbit ve kabul edilmiş olan 
bu hudut Osmanlı İmparatorluğunun Suriye'
deki enkazı üzerinde Şam'da itilâf Devletleri
nin teşkil ettikleri Faysal Hükümeti tarafın
dan kabul edildiği içindir ki, bu hududun ce
nubunu Suriye Hükümeti, şimalini de yukarda 
bahsedildiği veçhile, Türk Hükümeti namına 
diyerek Fransızlar işgal ve idare ediyorlardı. 
Vaziyet bu suretle bir müddet devam etmişse 
ele itilâf Devletlerinin Serhamu anlaşması ge
reğince Musul ve havalisinin İngilizler tarafın
dan işgaline karşılık Fransızlar da 12 Ağus
tos 1920 senesinde Suriye'yi tamamen işgal 
adip Faysal Hükümetini tamamen tasfiye ede
rek Cebelül Lübnan'da, Şam'da, Halep'te, Laz-
kiye'de ve Hatay'da birer ayrı idare kurdu
lar. Kurulan bu ayrı idarede çok devam etme
yip Şam'da diğer yerleri birleştirerek, merkezi 
Şam olmak üzere yeni bir idare kurdular. Ye
ni kurulan bu yerlerin idaresini Beyrut'ta otu
ran Fransız fevkalâde Komseri yürütüyorlar
dı. Hatay'ı Türkiye namına idare edeceklerini 
işgalleri sırasında söyliyen Fransızlar Türk 
varlığını tüketmek için her tedbire başvurma
dan hâli kalmıyorlardı. Fransızların bu kötü 
hareketleri karşısında her türlü mahrumiyet 
içinde silâha sarılıp mücadele eden Hatay 
Türklerine maddi, mânevi yardımda bulunan 
eşsiz insan Aziz Atatürk 1921 de müşkül vazi
yette kalan Fransızlar fevkalâde murahhasları 
Franklenbüyon ile Ankara'ya gönderdikleri bir 
lostluk mesajını kabul ederek «Ankara İfcilâf-
namesi» namı ile tarihe geçmiş olan 1921 An
laşmasını yaptırmıştı. Bu anlaşmanın da sulh 
konferansında bütün vecibatı ile kabul edilmiş 
olduğu halde muahede hükümlerini Fransızlar 
yerine getirmiyerek, dâvayı 1938 senesine ka
dar sürüncemede bırakmışlardı. 1937 de Hatay 
dâvası Aziz Atatürk'ün yüce himmet ve alâka-



C. Senatosu B : 24 13 . 1 . 1970 O : 1 
lan ile Cenevre'deki Cemiyeti Akvama intikal 
etti. Cemiyeti Akvamda aylarca müzakere ya
pıldıktan sonra eski hukuk hak ve hakikata 
istinaden Cemiyeti Akvam Hatay'da bir Cumhu
riyet kurulmasına karar verdi. Bu karar üze
rine 23 Ağustos 1938 de Hatay'da Milletvekili 
seçimi yapıldı. 2 Eylül 1938 de Hatay Millet 
Meclisi toplanarak Hatay Cumhuriyetini kur
du. Meydana gelen bu hal mütarekenin acı 
ve karanlık günlerinden beri Hatay'la ve Ha
taylılarla alâkalanan Aziz Atatürk'ü ve Türk 
Milletini memnun etmişti. Hatay Cumhuriyeti 
bir seneye yakın bir zaman zarfında hakkı ka
za ve icrai Hükümet ettikten sonra Hatay Mil
let Meclisinin 23 Haziran 1939 tarihinde mütte-
fikan verdiği karar ile Hatay anavatana ilti
hak etti. 

Muhterem ve sevgili arkadaşlarım, bütün 
tarihi hakikatler ve olaylar apaçık dururken 
Suriyeli politikacılar Hatay ve Cenubi Türkiye 
hakkında vâki talep ve iddiada bulunmaları 
haksız ve yersizdir. Esasen Suriye Mısır'ın ida
resinde yaşarken, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı 
alınca Suriye kendiliğinden Türkiye'ye iltihak 
etmiş değil midir? Bu suretle Osmanlı idaresi
ne geçmiş olan Suriye 1918 senesine kadar 4,5 
asır Türkiye'nin idaresinde fethedilmiş bir yer 
olarak değil, her türlü hak ve hukuktan âzami 
derecede istifade ederek mesut ve müreffeh 
yaşarken, Birinci Dünya Harbinde Suriye po
litikacıları dinî, ahlâki bütün kaideleri çiğniye-
rek Türkiye'nin bağrından Suriye'nin koparıl
masına yardım ve hizmet etmişlerdir. Suriye 
politikacıları bu yaptıkları nankörce hareketle
rinin cezasını 25 sene hem kendilerine, hem de 
Suriye Milletine çektirmişlerdir. Şimdi bu po
litikacılara sormak lâzım; Hatay mı Suriye'nin 
bağrından koparılmış, yoksa Suriye mi Hatay'
ın Türkiye'nin bağrından koparılmış? Hak ve 
hakikat ve tarih böyle iken haksız ve yersiz 
iddiada bulunan, bulunmaktan çekinmiyen Su
riyelilerden 25 senedir bizim bir haklı isteği
miz var; bu da 1925 Ankara İtilâf namesi yapı
lırken o zaman içinde bulunduğumuz zaruret
ler dolayısiyle kabul ettiğimiz hududun cenu
bunda kalan bir milyona yakın Elbeyni Beynil 
yaparak Türk aşiretlerinin aynı zaman Bayır, 
Bucak ve Hazine nahiyelerindeki Türk halkı
nın haklarının Suriyeliler tarafından çiğnenme
si keyfiyetidir. 

1 Muhterem arkadaşlarım, ırkdaşlarımızın 
millî varlıklarının bir savunması, millî varlık
larının korunması için Ankara'da yapılan iti-
lâfnamenin hatırımda kaldığına göre yedinci 
maddesi aynen şöyle idi: «Türk hududuna mü-
lâsık olup da ekseriyeti Türk olan menatıkta 
yaşıyan Türklerin mekteplerinde Türkçe oku
tulacak, bu suretle orada mütemekkin Türkle
rin lisan, kültür ve harsları devam ve muhafa
za edilecektir.» 

Muahedenin bu maddesi 1945 senesine ka
dar Fransızlar tarafından tatbik ediliyordu, 
1945 te Suriyeliler idareyi Fransızlardan al
dıktan sonra, ilk iş olarak burada bulunan 
mekteplerdeki Türkçe tedrisatı kaldırmak ol
muştur. Bu vaziyetten haberdar olunca mua
hedenin tatbiki için Suriyeliler nezdinde Hü
kümetimizin teşebbüste bulunmasına dair gru-
pa verdiğim müteaddit takrir ve dilekçeleri
me zamanın Hariciye vekilleri daha mühim iş
lerle meşgulüz, vakti gelince alâkalanırız ce
vabını veriyorlardı. 1950 den sonra da Demok
rat Parti İktidarına verdiğim müteaddit dilek
çelerimin de aynı cevapla karşılanmasının se
bebi Suriyeliler Franızlarla yapılmış muahede-
vi kabul etmlyorlarmış, Fransızlarla, yapılan hu
dut anlaşmasını kabul ediyorlar da bu anlaş
mayı kabul etmemeleri yanlıştır. Çünkü Suriye 
Türkiye hududu Kilis'in cenubundan değil Ha
lep'in 25 kilometre şimalinden geçmesi lâzım-

I dır. 

Bu bayramda İstanbul'a gelen eski mesai ar
kadaşlarımdan Kel Mehmet Ağa namı ile mâ-
-oıf müteveffa Aşiret Reisinin oğlu Hasan Ağa
nın yeğeni Ahmet Ağanın verdiği malûmata 
i'öre, biz yaşta olanlar Türkçelerini muhafaza 
etmekte imişler. Yeniler ise; tedrisatın ve mua
melâtın Arapça yapılması yüzünden Türkçe ya
şamıyorlarmış. 80 veya, 100 bin Kıbrıslı soy
daşlarımız için haklı olarak gösterilen alâka ve 
hassasiyetin onda birisini de hududumuza biti
şik olan bu yurttaşlarımızın, muahede ile kabul 
edilen hakları için gösterilmesini Hükümetimiz
den temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aramızda fikir, dü
şünce ve kaanat ayrılıkları olabilir ve vardır. 
Ama, medeni insanlar olarak bu ayrılık birbi
rimizi sevmemize, saymamıza, hattâ haklı dâva-

I larımızda birleşmemize mâni olmamalıdır. Bu 
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itibarla tarihî hakikatlerin birer ifadesi olan 
maruzatıma müzahir olmanızı da Heyeti Celi-
lenizden rica eder, en derin saygı ve selâmları
mı arz eder, sözlerime nihayet veririm. (Alkış
lar) 

3. — Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayan-
giVin; Suriye Hükümetinin birtakım anlaşmaları 
tanımak istemediğine ve her fırsatta bunlar üze
rinde durulduğuna dair demeci 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz, izahat vereyim. 

BAŞKAN — izahat vereceksiniz, buyurun 
efendim. Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; pek değerli iki arkadaşımız 
bir yurt parçasına, Türk Hatay'a karşı serd-
edilen haksız ve manasız iddialar karşısında gö
rüşlerini dile getirdiler. 

Suriye Türkiye'nin komşusu bir memleket
tir. Suriye ile müşterek kültür, müşterek tari
himiz ve bunun izleri vardır. Her iki memleke
tin iyi münasebet yürütmesinde karşılıklı men
faatler de vardır. Türkiye için bir Hatay dâva
sı, Hatay ihtilâfı yoktur. Hatay, bildiğimiz ta
rihî seyri içinde meşru, haklı ve yine tarihi se
beplerle bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Ha
tay'ı kendi mülkü içine alan harita yapmak ko
lay, fakat Hatay'ı Türkiye'den koparmak mu
haldir. (Bravo sesleri) Bu itibarla biz münase
betlerimizde, Suriye ile aramızda bir Hatay ih
tilâfı olduğunu hiçbir zaman kabul etmedik ve 
etmeyiz. 

Ben yüksek huzurunuzu Sayın Sökmen'in 
bir anlaşma hükmünün tatbik edilmemesine dik
kati çekmesi dolayısiyle çıkıyorum. Ankara 
İtilâf namesinin 7 nci maddesinde; «İskenderun 
mmtakası için bir usulü idarei mahsusa tesis 
olunacaktır. Mmtakai mezkûrenin Türk ırkm-

1. — Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu'nun; 
Niğde Üyesi Kudret Baykan'ın Türkiye - Avru
pa İktisadi İşbirliği Parlâmentosuna üye seçimi 

dan olan sekenesi harslarının inkişafı için her 
türlü teşkilâttan müstefidolacaklardır. Türk li
sanı orada resmî mahiyeti haiz olacaktır.» mad
desiyle evvelâ Hatay'a muhtariyet verilmesi ve 
bunun zemini hasırlanmış, sonra da kendileri
nin temas buyurdukları fıkra ile hududa mü-
lâsik yerlerde Türk ekseriyetinin haiz olduğu 
mmtakalarda, Türklere kendi lisanları ve kül
türleri için serbesti verilmesi yolunda bâzı hü
kümler vaz'edilmiştir. Bu anlaşma, Ankara İti
lâf namesi, bilindiği gibi Türkiye ile Fransa 
arasında yapılmış bir anlaşmadır. Malûm tarihi 
seyirle Hatay 1939 da Anavatan'a ilhak edil
dikten ve ondan sonra 1941 de şeklen, 1946 da 
da fiilen Suriye istiklâlini kazandıktan sonra 
bu anlaşmaların birtakım hükümlerini tatbik 
eder olmasına rağmen, bidayetten beri kendisini 
bu anlaşmaların ilzam etmiyeceğini iddia etmiş 
ve tanımamıştır. Bu itibarla kendilerinin de te
mas buyurdukları gibi, bizatihi sancak üzerinde 
hak iddia ederken, bu anlaşmaya tevfikan ken
di müstakil sınırları dahilindeki köyler üzerin
de anlaşma münderecatım tatbik etmeye hiçbir 
zaman tevessül etmemişlerdir. 

Biz, rejimleri farklı da olsa komşularımızla, 
bölgemizdeki devletlerle, uluslararası taahhüt
lerimizin bize serbest bıraktığı sahalarda iyi 
ilişkiler kurmayı, blokçu ve zümreci olmamayı 
prensip sayan bir siyaset izlediğimiz için, Suri
ye ile aramızdaki bu ihtilâfın hallini kültür 
anlaşması akdi sırasında veya diğer sebeplerle 
mütaaddit defalar hassasiyetle izlemişizdir. 
Türkiye ile Suriye arasında Türkiye bakımın
dan hepinizin bildiği ve üzerinde durduğumuz 
emlâk meselesi dışında bizim için her hangi bir 
ihtilâf yoktur. Hatay meselesinde komşumu
zun tutumu dikkatle, hassasiyetle izlenmekte
dir. Arkadaşlarım kendileri de ifade buyurdu
lar, bu haksız ve mesnetsiz iddialar bizi müda
faaya dahi sevk etmiyecek kadar endişeden âri-
dir. Bir sözümü tekrar edeyim; Hatay'ı kendi 
haritası içine almak kolay, ama Türk haritasın
dan koparmak muhaldir, sayın arkadaşlarım. 

Hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

ile ilgili 27 nci maddenin gündemden çıkarılarak 
Başkanlık Divanına iadesine dair önergesi 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündem 
hakkında Saym Barutçuoğlu. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; gün
demin tanzimi ile ilgili ve İçtüzüğe ayları bir 
hususu açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Bu mâruzâtım aynı zamanda Divan 
üyesi olmam hasebiyle bir görev yapma niteli
ğindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü gündemimi
zin 3 ncü sayfasının 27 nci sırasında bir hususa 
kısaca temas ederek gündeme yanlış geçen bu 
maddenin, İçtüzük tatbikatı bakımından, ge
rekli değişikliğin Yüce Heyetinizce alınmasını 
talebedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; Yüce Senatonun ma
lûmudur ki, 25 . 12 . İ 969 tarihli oturumda 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonuna bir bağımsız adayı 
seçmiş bulunuyoruz. Bu seçime iştirak eden 
arkadaşlarımızdan birisi ertesi gün Divana mü
racaat ederek seçimde usulsüzlük bulunduğunu 
ve Divanın tüzüğe aykırı bir davranış içinde bu
lunduğunu itirazen dermeyan etti. Divan, 
29 . 12 . 1969 tarihinde toplanarak bu seçimin 
muteber bulunduğunu ve itiraz eden arkadaşı
mıza bunun tebliğine karar verdi. Bu karar 
2 Ocak 1969 gününde arkadaşımıza tebliğ edildi. 
Arkadaşımız tebligattan 4 gün sonra 6.1.1969 
tarihinde Divanın bu kararma itiraz etti. Hatır-
lıyacaksınız, o gün, 6 Ocak günkü oturumda te
sadüfen bu konuda Sayın Ahmet Nusret Tuna 
da gündem dışı bir söz almıştı. Hattâ, yine arka
daşlarım hatırlıyacaklardır, gündem dışı konuş
ma ile bu meselenin halledilemiyeceğini anlıyan 
sayın arkadaşımız ondan sarfınazar etti, sonra
dan Sayın Başkan Lûtfi Tokoğlu'nun ısrarı üze
rine bu meseleyi gündem dışı olarak huzurunu
za getirdi. O celsede gündem dışı bir konunun 
müzakere edilemiyeceğini, esasen Divanın gün
deminde bulunduğunu birçok arkadaşlarımız 
beyan ettiler ve itiraz ettiler. Başkanlık Diva
nında bulunan Sayın Başkanvekili Lûtfi Tokoğ-
lu aynen tefhiminde, Saym Bayhan karara itiraz 
etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Başkanlık 
Divanının mukaddem tarihte muamelenin doğ
ruluğuna dair almış olduğu karar bu itiraz ne
ticesinde Yüce Senato Heyeti Umumiyesine ge
lecek ve münakaşa edilecektir. O zaman mesele 

I Anayasa meselesi olarak ariz ve âmik görüşüle
cek ve üzüntüler ortadan kalkacaktır. Ittılâımzı 
rica ederim diye bir tefhimde bulundu.. 

Divan Sayın Kudret Bayhan'm bu itirazını 
nazarı itibara alarak 12 . 1 . 1969 tarihli Di
van gündemine bu itirazı aldı. 12 . 1 . 1969 ta
rihinde Divan, ekseriyet bulamadığı için, topla
namadı. Yüce Heyetin malûmudur ki, gündemi 
tâyin etme, tesbit etme yetkisi Divana aittir. Bu
na rağmen Sayın Başkanvekili Lûtfi Tokoğflu, 
bugünkü gündemin 3 ncü sayfasının 27 nci mad
desi olarak bunu, yetkisini aşarak ve Divanın 
yetkilerini de aşarak gündeme koymuş bulun
maktadır. 

Şimdi buna dair Tüzüğümüzün 44 ncü mad
desini okuyalım : «Cumhuriyet Senatosunun 
gündemi Başkanlık Divanınca aşağıdaki sıraya 
göre düzenlenir :» 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Divanı Yü
ce Heyetinize niyabeten ve vekâleten görev yap
maktadır. Bu görevini yaparken sizin vekâleti
nizi ve niyabetinizi her an üzerinde hissetmek
tedir. Binaenaleyh, kendi görevlerinin başkaları 
tarafından aşılmasına, başkaları tarafından ya
pılmasına müsaade etmez, sizin adınıza müsaade 
etmez. 

Binaenaleyh, 44 ncü maddeye aykırı bulu
nan bu gündem tanzimi tamamen yanlıştır. Esa
sen ben meselenin esasına burada girmek iste
mem. Meselenin esası normal prosedürle, tüzük 
hükümlerine göre Heyeti Umumiyeye gelecektir. 
Ama, Başkanlık Divanının karan ile gelecektir. 
O zaman Yüksek Heyetiniz müspet, menfi bu se
çim hakkında kararını verecektir. 

Ben, sadece gündemin tanziminde yapılan bu 
yanlışlığın ve yetki aşmasının tashihi için huzu
runuza çıkmış bulunuyorum ve buna dair de bir 
takrir hazırladım, lütfen takrire iltifat buyurul-
masını ve bunun gündemden çıkartılarak nor
mal yollardan, Başkanlık Divanında müzakere
sinden sonra Yüce Heyetimize gelmesini sağla
manızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Takririn aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Saym üyeler, Cumhuriyet Se
natosunda gündem tanzimi 44 ncü maddeye gö
re yapılır. Saym Barutçuoğlu arkadaşınızın de-

I dikleri doğrudur, 44 ncü maddeye göre yapılır ve 
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44 ncü madde de, Başkanlık Divanı gündemi tan
zim eder der. Fakat, Cumhuriyet Senatosu gö
reve başladığı tarihten bu yana Pazartesi gün
leri, umumiyetle Pazartesi günleri Divan top
lanır, Salı gününün gündemini tanzim eder; 
Perşembe gününün gündemini de nöbetçi bulu
nan Başkan tanzim eder. Nasıl ki, Başkanlık 
Divanı Yüksek Heyetinize niyabeten gündemi 
tanzim ediyor; Başkanlık Divanı toplanamadı
ğı zaman da Başkanlık Divanına niyabeten 
Başkan tanzim ediyor. Bu bir teammüldür. Pa
zartesi günü hangi sebepten olursa olsun, açık
lamak istemiyorum, Divan toplanamamıştır. 
(A. P. sıralarından «Açıkla Başkan» sesleri) 
Divan toplanamadığı cihetle, taibiatiyle, Cum
huriyet Senatosunun çalışmasını sekteye uğrat
mamak için, gündemi Başkanlık Divanına ni
yabeten Başkan tanzim etmiştir. 

Şimdi Sayın Barutçuoğlu bir itirazda bulu
nuyor ve bunun gündemden çıkarılmasını talep 
ediyor. Bu takriri oyladığımız takdirde Yüksek 
Heyetiniz yapılan muamelenin doğru veya yan
lış olduğuna karar verecektir. Yani, bu takriri 
red ederse yapılan işlemin doğru olduğuna ka
rar vermiş olacak, kabul ederse bu takrir gün
demden çıkarılacak. Demek ki muamelenin 
yanlış olduğuna karar vermiş olacak, Yüksek 
Heyetiniz. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Yü
ce Heyet gündeme hâkimdir. Yüce Heyet ister
se bunu gündemine alabilir. Ama, normal pro
sedür, arz ettiğim tarzdadır. Ben gündemden 
çıkarılması için bir talepde bulunuyorum. 

BAŞKAN — Yani bu takrir reddedilirse 
gündemden çıkarılmıyacak demektir. Ben onu 
arz ediyorum. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkanlığın esbabı mucibesini kabul etmi
yorum. 

BAŞKAN — Zaten sayın Barutçuoğlu, sa
yın Bayhan'ın 6 . 1 . 1970 tarihli bir takriri 
var. Bu takrir üzerine Başkanlık Divanında 
ekseriyetle bir karar alınmış. O karar, esasen 
Yüksek Heyetin ıttılaına arz edilmesi lâzım ge
lirken buraya gelmemiş, doğrudan doğruya 
sayın Kudret Bayhan'a tebliğ edilmiş. Saym 
Kudret Bayhan'da bir takrir vermiş ve bu me
selenin bir kere de Umumi Heyette görüşülme
sini istemiş. 

I Şimdi ha bu takrir oya vazedilmiş; ha gün
demden çıkarılıp, çıkarılmaması hususu oylan
mış. Netice itibariyle pek tezad olmıyacaktır. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkanım, o takrir değildir bir itirazname-
dir itirazdır, ve Divanın kararına itirazdır. 
Divanın kararma itiraz, ancak Divanda görü
şülür. Duruma göre Heyeti Umumiyeye sevke-
dilir ve gündemin tanzimi Heyeti Umumiyede 
olursa mesele yoktur. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyede görüşülme
sini takrirle de istiyebilir, efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — He
yeti Umumiyeye gitmesini isterse... 

BAŞKAN — Evet, evet; istemiş. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ama 

sayın Başkanım, Başkanvekilinin gündemin 
tanziminde yaptığı hatanın kabul ve tescil edil
mesi şartı ile olur. 

BAŞKAN — Takririnizi oya koyacağım 
efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Saym Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — ifade buyur

dunuz, yani nasıl ki Divan Senatoya niyabe
ten vazife yaparsa, bâzan teamül gereğince 
Başkanlarda Divana niyabeten gündem yapar. 
Bunun yanlış olduğunu, hatalı olduğunu cevap
landırmak isterim. 

BAŞKAN — Saym Türkmen buyurun. Yani 
bâzan değil, her zaman. Perşembe gündemleri
ni doğrudan doğruya, Divan toplanamadığı için 
tabiî ki doğrudan doğruya Başkan tanzim edi
yor. Teamül budur efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar; teamülle işi hallet
mek ancak sarahat bulunmadığı zamanda müm
kündür. Teamül bâzan bir kaide uyandırır. 
Ama, kanunlarda, yasalarda, tüzüklerde sara
hat gösterilen yerlerde teamülle kaide ihdas 
edilemez. Tüzüğümüz sarahaten der ki, günde
mi Divan tanzim eder. Bu haddi zatında Seno-
taya niyabeten kelimesini kullanmaya lüzum 
bile yoktur. Yani Senatonun gündemini Divan 
tanzim eder. Bunun başka yolu yoktur. Muhte
rem Başkan diyor ki, filhakika pazar günü 
toplanan Divan gündemi tanzim eder. Ama, 
Perşembe gününün gündemini tanzim etmeyi 
Divana niyabeten yapmak üzere Başkana bıra-
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kır. Böyle bir teamül, böyle bir yetki yoktur. 
Divanın bu yetkisini niyabeten Başkana yaptır
maya hakkı yoktur. Bizim tüzüğümüz mevcut 
iken, bu tüzük tadil edilmeden Divanın teamül 
ile bu yetkisini Başkana vermeğe hakkı yok
tur. Bu yol hem yanlış olur, hem de kötü tat
bikat açar. Tasavvur buyurun, Başkanlar ara
sında mevcut değil, tenzih ederim Başkanları
mızı, ama öyle olur ki Başkanlar arasında an
laşmazlık olur, Divan ile Başkanlar arasında 
anlaşmazlık olur. Bir meseleyi Divan getirmek 
istemez, ama bir Başkan kendisi ben niyabeten 
bu hakkı haizim diye herhangi bir meseleyi 
gündeme alma yetkisine haiz değildir. Binaen-
eleyh, tüzüğün bu maddesine istinaden bu yet
kiyi niyabeten yapmıştır. Doğru değildir. Bu 
itibarla Sayın Tokoğlu'nun bunu gündeme al
ması tüzüğe aykırıdır, bugün görüşülemez. Çün
kü yetkisi yoktur, gündeme almaya. Oylanma
dan bile gündemde olmaması telâkki edilmesi 
lâzımdır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 

Efendim anlamadığım bir husus vardır. Ma
dem ki oylama mevzuubahsolaeaktır. Günde
mi Başkanlık Divanı yapmış olduğuna göre, İç
tüzükte böyle olduğuna göre, Başkanlık Diva
nının toplanmamış olmasından dolayı, Başkan 
yapmış gerekçesi ile niçin gündemin bir mad
desi gündemden çıkarılmak isteniyor da, diğer 
maddelere itiraz edilmiyor. 

BAŞKAN — Şimdi takriri oylıyacağım efen
dim. Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sözlü olarak arz etmiş olduğum sebeplerden 
dolayı gündemin Tüzük gereğince 1 defa gö
rüşülecek işler kısmında ve 27 numaralı sıra
da (Sayın Kudret Bayhan'm Türkiye Avru
pa İktisadi işbirliği Parlâmento seçimlerine 
dair 6 . 1 . 1969 tarihli önergesi) nin içtü
zük hükümlerine göre görüşülmesine imkân ol
madığından gündemden çıkarılarak Başkanlık 
Divanına iade edilmesini arz ve talebederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, takrir aleyhinde. 
Buyurun. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, şimdi tüzükte 
bir hüküm var, gündemi Başkanlık Divanı top
lanamazca ne olacak? Genel Kurulun oturumu 
tâyin edilmiş daha evvel, 13 . 1 . 1970 Salı gü
nü Genel Kurul var. Ama gündemi tâyin etmek 
için Başkanlık Divanı her hangi bir sebeple top
lanamamış ise Genel Kurul gündemsiz mi açıla
caktır? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Yeni 
madde konamaz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Demek ki, 
tüzükte bir boşluk var ki, Başkanlık Divanı top
lanamadığı halde Genel Kurul gündemsiz çağ-
rılamaz, oturum açılamaz diye bir hüküm ol
madığı için, bu boşluk bir teamül yaratmıştır. 
Yani, Başkan kendi başına Genel Kurula bir 
gündemle gelmek ihtiyacını tabiî olarak gör
müştür. 

Bu teamüle yer vardır. Çünkü Başkanlık Di
banı toplanamamıştır. Genel Kurulun günü de 
fcâyin edilmiştir daha evvel. O halde, Genel Ku
rala gündemsiz gelmekten ise Başkan tarafın
dan gündemin tâyininde hata yoktur. Diğer bir 
Iıüküm daha var. Genel Kurul gündeme hâkim
dir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Onu 
arz ettim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Başkan 
bâzı meseleleri gündeme almamış ise, Genel 
Kurul kararını alır. Veya gündeme alınmaması 
lâzımgelen şeyleri almış ise Genel Kurul gün
demden çıkartabilir. Bu noksanlıkta böylece 
halledilmiş olduğuna göre, artık Başkanın ken
di basma gündeme aldığı meselelerden bâzıla
rının konuşulmaması arzu ediliyor ise, sırf bu 
gerekçe ile bu nevi meselelerin gündemden çı
karılmasına mâni hüküm yok. Tecviz hükmü 
var. Veya bâzı meseleleri gündeme Başkan 
almamış ise, yine bir takrir ile, almadığı mese
leleri gündeme almak yine Genel Kurulun elin
dedir. Bu itibarla Başkanın yaptığı muamelenin 
haksızlığından bahis ile, gündemden çıkarıl
ması yolundaki takrir usule aykırıdır. Çünkü 
teessüs eden teamül bir tüzük noksanlığına da
yanmaktadır. Bu noksanlığı böylece teamülle 
halletmiştir Başkan. Ama, Başkanın böylece 
hallettiği mesele Genel Kurulu bağlamış olsa 
idi, bu defa Genel Kurulun hukukuna müessir 
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olurdu. Genel Kurulun hukukuna müessir bir 
bağlantı yok. Çünkü gündeme alınan maddeyi 
gündemden çıkarması hakkını haiz G-enel Ku
rul; gündeme hâkim. Ve denir ki, , Sayın Lütfü 
Tokoğlu'nun kendi başına gündeme aldığı 27 nci 
maddeyi teşkil eden meselenin gündemden çı
karılmasını diyebilir. Ama- haksız olarak aldı
ğından dolayı diyemez. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hak
sız efendim, ispat ederim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Mesele bu. 
Ve daima mümkündür. Başkanla mukayyet de
ğiliz Genel Kurul olarak. Konuşmıyacağımız 
mevzu çıkarabileceğimize konuşacağımız mev
zuu da gündemde alabileceğimize göre, hiç bir 
sakınca ve hiçbir tehlike mevcut değildir. Bu 
itibarla bu noktadan takririn reddini istiyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim maksat tüzüğe uygun 
bir tatbikat yapmaktır. Onu Başkanlık yapa
caktır efendim, itirazları da nazarı itibara 
alarak tüzüğe uygun bir tatbikat yapacaktır. 

Takriri okuduk. Takrir, gündemimizin 27 nci ; 
sırasındaki Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhanın, Türkiye - Avrupa ekonomik 
topluluğu karma Parlâmento komisyonu seçim- j 
leri hakkındaki gündem maddesinin, gündem-

6. — SEÇİ 

A - KOMİSYONLAh 

6. — SEÇİMLER 

A - KOMİSYONLARA ÜYE SECİMİ 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizde Komis
yonlara üye seçimi vardır. Bu Cumhuriyet Se
natosu hesaplarını inceleme Komisyonu ile Di
lekçe Karma Komisyonu seçimi vardır. (Gürül
tüler). Bir dakika efendim karşılıklı konuşma
yın. İki komisyonun seçimi vardır. Bu seçim
ler Tüzüğümüzün 17 nci maddesine göre yapı
lacaktır. Kürsüye kutular konacaktır. Diğer 
taraftan. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — öncelikle 
görüşülmesi hakkında bir takririm vardı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, dağıtıldı mı? Bu komisyonun 
üyeleri basılıp dağıtıldı mı? 

den çıkarılmasını istemektedir. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Gündemden çıkarılmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Şimdi gündeme almanın esbabı muc'ibesi 
olarak Sayın Bayhan'ın vermiş olduğu takriri 
okutuyor ve meselenin gündeme alınması hu
susunu tevsik ediyoruz. (Zaten gündemde ses
leri) Bir dakika efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞUL (Manisa) — 
Cumhuriyet Senatosunda gündeme alınan bü
tün meselelerin esbabı muoibesi okunuyor mu? 
öbürlerini de okuyalım öyle ise. 

BAŞKAN — Hayır. Takriri var Sayın Bay
han'ın, o bakımdan söyledim. Peki efendim, 
peki efendim. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Telâşınız 
ne? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ne 
demek telâş? Sen Turgut Cebe'ye dön. (Gü
rültüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sana ne.. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı 
konuşmayınız. Sayın Ucuzal istirham ederim. 

BAŞKAN — Basıldı, dağıtıldı. Şimdi tek
rar dağıtılıyor efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O halde müsaade buyurun, ben konuşayım. 
Usul hakkında bir itirazını olacak. Dağıtılması 
kontenjanlarla ilgili kontenjanlar değişti. Gü
ven Partisine kontenjan tanındı. A. P. nin kon
tenjanı artırıldı. 

BAŞKAN — İşte onları hep okuyacağım 
efendim buradan. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Dağıtılmadı bunlar. Müsade buyurursanız söy-
liyeyim bunları. 

BAŞKAN — Basıldı efendim. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Basılmadı efendim. Bana gelir ilk defa, basıl
madı. 

BAŞKAN — Basıldı efendim. Basılmışları 
burada Sayın Kalpaklıoğlu. Buyurun söz veri
yorum size, buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, bu iki komisyonun üye
lerinin seçilmesi mevzuu diğer komisyonlarla 
beraber bahis mevzuu olduğunda sayın Güven 
Partililer çıktılar, itiraz ettiler. Bizim de bu
rada bir kontenjan hakkımız vardır, dediler. 
Sayın Cemalettin inkaya çıktı, Anayasanın 
ilgili maddesini okumak suretiyle, gruplar de
ğil, Divanın bunu kararlaştırması ve basması, 
ilgilenmesi lâzımgelir, dedi. Bunun üzerine iki 
defa basılmış olan bu komisyonların isimleri 
üzerine seçime geçilmedi. Diğer seçimler ya
pıldı ve bu bir başka güne bırakıldı. Bundan 
sonra mesele müzakere edildi. A. P. nin beş 
tane burada kontenjanı varken, altıya çıka
rıldı sonradan. Güven Partisine hiç verilme
mişken oraya da bir tane verildi. Dokuz kişilik 
komisyon oldu, onbir tane. Bu onbir tane üye
nin ismini ve hangi partiye mensubolduğunu 
ve tamamını bastırıp Divanın bunu daha evvel 
dağıtması lâzımgelirdi. 48 saat sonra da bu
nun, bu basılan ve dağıtılan kâğıtların üzerine 
seçime geçilmesi iktiza ederdi. Ne şimdi biz 
A. P. den altıncı üyenin kim olduğunu biliyo
ruz, çünkü basılmadı ve dağıtılmadı, ne de 
Güven Partisinin bu itirazı üzerine kendileri
ne bir kontenjan tanındı mı ve tanınmışsa han
gi arkadaş bunun içerisine dâhil oldu ve diğer 
Halk Partisi ile serbest üyelerin kontenjanının 
basılmadığı, isimlerinin tesbit edilmediği her
kesçe malûm. Bilmiyorum burada hiçbir arka
daş var mı, ki evet ben 48 saat evvel basılmış 
olarak 11 kişilik listeyi aldım, diyen? Basıldı 
diye sayın Başkanın söylediği hususu, zannedi
yorum ki daha evvel arz etmiş olduğum ve 
dokuz kişilik listenin basılmış ve dağıtılmış 
olmasına mütedairdir. 11 kişilik liste basılma
mış ve dağıtılmamıştır, içtüzüğe göre bu seçi
me gidilmesinin imkânı yoktur. Hürmetlerimle. 
(Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu her iki ko
misyonun seçimleri daha evvel yapılmak istendi, 
komisyona aday gösterilen sayın üyeleri havi 
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listeler dağıtıldı, fakat bir itiraz üzerine bun
lar yeniden tetkike tabi tutuldu, değişen me
selâ Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonunda bir sayın üye ilâve edildi, 
Mehmet Nuri Âdemoğlu. Bu listeler basıldı. 
Nihayet seçimdir, daha evvel de dağıtılmıştır. 
Basıldı, şimdi de dağıtılmış vaziyettedir. Niha
yet sayın üyeler... 

HÜSEYİH KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Dağıtılmadı sayın Başkan. 

BAŞKAN — Reylerini kullanacaklardır. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Yok elimiz

de, dağılmadı sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında Sayın 
Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonu evvelce 
dokuz kişiden teşekkül ediyordu. Bu dokuz 
kişi, bu defa, şimdi işitiyoruz, şimdi öğreniyo
ruz ki bu defa onbir kişiye çıkarılmıştır. Bu
rada partilerin Anayasa gereğince oranları ne
dir? Hesapları nasıl yapılmıştır? Meselâ, C. 
H. P. eskiden dokuz kişilik komisyonda iki üye 
ile temsil ediliyor idi. Şimdi onbire çıkarıldığı
na göre yine iki üye midir, üç üye midir? Bu 
meselenin konuşulması * lâzımgelir. A. P. nin 
eskiden üyeleri beş aded idi. Bir Güven Par
tisinden vardı, iki de Halk Partisinden vardı. 
Şimdi bunların onbire çıkarılmış olduğunu gö
rüyoruz. Bu onbire çıkarılırken bu oranlar, 
bu hesaplar nasıl yapılmıştır? Bunlar aydın-
lanmamıştır, bu liste önümüze gelse idi buna 
itiraz etmek imkânını bulurduk, Danışma Ku
ruluna giderdi, oranlar muhafaza edilmiş mi
dir, edilmemiş midir meydana çıkardı. Bu, 
Sayın Kalapaklıoğlu'nun dediği gibi, düşünül
meden, yani düşünmemize imkân verilmeden 
önümüze getirilmiş bir seçim işidir. Bunun bu
gün yapılmaması iktiza eder. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, itirazlar
da haklılık tarafı var. Ben şimdi durumu tah
kik ettim. Bana verilen malûmatta dağıtılıp, 
dağıtılmadığı meşkûk. Ama bu meseleler daha 
evvel huzurunuza birkaç defa geldiği için, 
belki bu hatayı işlemiş olabilirler, memur ar
kadaşlar. Fakat bu hususu Yüksek Heyetiniz 
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halledecektir. Bu seçimlerin şimdi dağıtılmak I 
suretiyle yapılıp yapılmaması hususunu oyları
nıza arz ederiz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Oy-
lanamaz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Oylama
dan evvel söz istiyorum. 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın İnkaya. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu mese
le daha evvel görüşülmüş idi. Ve bundan evvel
ki yapılan komisyon seçimlerinde itirazımızı sa
yın Senatoya arz etmiş idik. Yine aynı mesele 
gelmiş bulunmaktadır. Tüzüğümüzün 18 noi 
maddesi aynen şöyle diyor : Hepsini okumuyo
rum, sonunda «Komisyonlar üye seçimi aday 
listelerinin üyelere dağıtılmasını takibeden ikin
ci birleşimde yapılır.» Binaenaleyh. Sayın Baş
kanın buradan ifade ettiği ile sabittir ki, biz 
bu basılmış olan listeleri almamış bulunuyoruz. 
Ve tüzüğün bu âmir hükmüne rağmen Sayın j 
Backan bu seçimin yapılıp yapılmamasını Yüce j 
Senato halledecektir, oylarınıza arz edeceğim, j 
diyor. Böyle bir tatbikatı, ben hukukçu deği- ı 
lim ama. her halde hukukçu arkadaşlarım, hu- ı 
kuk tarihinde görmemişlerdir. Tüzükte sarih, ı 
açık bir hükmü ciğniyerek, tarafsız olması lâ
zım gelen bir Başkanlık Divanının, bu tüzü
ğün âmir hükmünü görmemezlikten gelerek, 
meseleyi umumi heyete halletirmek istikametin
de bir tutumun içerisine girmesini, doğrusu 
ben hukukla bağdaştıramadım ve hukukun di- j 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Baykan'ın, Türlüye - Avrupa Ekono
mik Topluluğu Karına Parlâmento Komisyonu 
seçimlerine dair 6.1, 1970 tarihli önergesi 
(4/79) 

BAŞKAN — Şimdi gündemle ilgili bir tak
rir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin tüzük gereğince 1 defa görüşü
lecek işler bölümünün 27 nci sırasında yer alan 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento seçimlerine dair 6 . 1 . 1970 tarihli 

şma çıkısın şahane bir örneği olarak gördüğüm 
için huzurunuza bu meseleyi getirdim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya, hukukun dışı
na çıkılma keyfiyeti yok. Ancak, tüzüğün oku
duğunuz maddesi ilk tatbikattır, bunlar yapıl
mıştır. Basılmış dağıtılmıştır. Fakat itirazlar 
sebebiyle bu güne kalmıştır. Yani tüzükteki o 
maddedeki o tatbikat daha önce yapılmıştır, as
lında. Fakat bilâhara artırma yolundaki itira
za yüksek heyetiniz ittiba etmiş ve artırmış. Bu 
da basılmış, ama dağıtılması bence de meşkûk, 
dağıtılıp dağıtılmadığı belli değil bana verilen 
malumata göre. Bu itibarla ben de yüksek heye
tin temayülüne uyarak bu seçimi yaptırmıyo
rum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Nasıl 
belli değil.. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Bugün da
ğıtıldığını lütfen tescil ettirin. 

BAŞKAN — Tabiî dağıtılacaktır efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan Divandan bir şey soracağım. 
BAŞKAN — Bitti efendim, sorulmaz artık. 

Bitti efendim mesele halledildi. 

SATİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efendim 
evvelden 11 de birdi, simdi 11 de iki oluyor, bu 
doğru mudur? Başkanlık Divanı bunu izah et
sin. 

BAŞKAN — Efendim, bilâhara o izah edile
cektir, seçimler yapılırken. Evet var dosyası. 

önergenin gündemdeki diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Karma Parlâmento Komisyonuna ba
ğımsız üyeler arasından seçilecek üye
ler meyanmda adaylığını koymuş ve ya
pılan seçimin usulüne uygun olarak ya
pılmadığı mülâhazası ile hatanın tashihi için 
26 . 12 . 1989 tarihinde Yüksek Başkanlığa 

7. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 
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müracaat etmiş ve Başkanlık Divanının 
29 . 12 . 1969 tarihli toplantısında, müracaa
tım tetkik edilerek seçimin usulüne tevfikan 
yapıldığı tarafıma 3 . 1 . 1970 tarihinde biidi-
riltmiştir. 

Anayasanın 86 ncı maddesi ve içtüzüğün 
mahsus maddeleri seçimin bir karar olması se
bebiyle salt çoğunluğun şart olduğunu açıkla-
maktadır. Nitekim komisyon seçimlerinde Se
natoda ekseriyet olduğu halde salt çoğunluk ol
madığından neticeye gidilememiştir. Bu sebeple 
Başkanlık Divanının ekseriyetle aldığı bu karar 
tüzük ve Anayasaya uygun değildir. 

Keyfiyetin bir defa da heyeti umumiyede 
görüşülmesine müsaade buyıırulmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Divanın ret 
kararını da okuyunuz lütfen.. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
Bundan evvel Sayın Bayhan bir takrir veri

yor, ve orada diyor ki; «Avrupa iktisadi Kon
seyine bağımsızlar arasından seçilmek üzere 
adaylığımı koydum. Oylamaya 93 Cumhuriyet 
Senatosu üyesi iştirak etmiş, adaylardan Âdil 
Ünlü 35, Kasım Gülek 21, ben de 19 oy almış 
bulunuyorum. 

Seçim Anayasanın 86 ncı maddesi gereğince 
bir Meclis kararı mahiyetindedir. Mevcudun 
salt çoğunluğu bir arada birleşmedikçe, yani 
47 üye bir aday hakkında oy vermedikçe seçim 
yapılmamış sayılır ve seçimin tekrarlanması 
lâzımgelirken Başkan tarafından seçimin bitti
ğinin bildirilmesi Anayasaya tamamen muhalif 
bir tutumdur. İçtüzüğün altıya altı gereğince 
hatanın tashihine tavassut buyurulmasını saygı
larımla arş ve rica ederim,» 

Bu müracaat Divanda görüşülmüş, ekseri
yetle bu istek reddedilmiş ve Sayın Bayhan'a su 
yolda bir tebligat yapılmış: «Türkiye Avrur>a 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Ko
misyonuna bağımsız üyeler arasından seçilecek 
bir sayın üye için yamlan seçimlerin usulüne uy
gun yamlmadığı ve hatanın tashih edilmesi hak
kındaki 2612.1969 tarihli önergesinin Başkanlık 
Divamnın 29 . 12 . 1969 tarihli tonlantısmda te
zekkür edilmiş ve Genel Kurulda yapılmış bu
lunan seçimin tam ve muteber olduğu, bu husu
sun itirazda bulunan sayın üyeye tebliği ekseri
yetle kararlaştırılmıştır.» 

Bilgileriniz rica olunur.» 

Bu tebligat üzerine demin okuduğum Heyeti 
Umumiyede meselenin görüşülmesine mütedair 
inergesi gündeme ve şimdi müzakereye alınmış
tır. Bu hususta söz istiyen sayın üye?.. Sayın 
Kayalar buyurun efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; kısaca meseleyi vaza 
çalıştıktan sonra, kendiliğimden hiçbir şey kat
maksızın, sadece Anayasa Mahkemesi kararının 
ve bir hâdise dolayısiyle ilim heyetine mensup 
Ankara Hukuk Fakültesi Anayasa Profesörü 
ve aynı zamanda Kurucu Mecliste Anayasa Ko
misyonunda bulunan arkadaşımızın mütalâasını 
okuyacağım. 

Meselemiz kısaca şu: Ortak Pazara tarafsız 
arkadaşlardan bir isim tesbit edilecek, seçilecek. 
Adaylar gösterildi. Adaylar arasında filhal se
çim yapıldı. Bir arkadaşımız 34 oy aldı. Diğer 
arkadaşlar ondan daha aşağı oy aldı. O günkü 
birleşime Riyaset eden Sayın Başkan 34 oy ve
yahut 33 oy, - şimdi hatırlamıyorum - o ar
kadaşımızı seçilmiş ilân etti. itirazlar edildi ve 
itirazlar şu hale getirildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; meselenin 
mahiyeti, Anayasanın 86 ncı maddesini bu hâ
disede tatbik edecek miyiz, etmiyecek miyiz? 
Burada düğümleniyor. Yani, seçim bir karar 
mıdır, değil midir? Seçim karar ise, Anayasa
nın 86 ncı maddesini tatbike mecburuz. Ve bi
naenaleyh adedi mürettebin Anayasanın 86 ncı 
maddesinin aradığı ekseriyetle seçimi yapmak 
mecburiyetindeyiz. Asgari 47 oyu arkadaşımı
zın alması gelir. Mesele bu. Yani seçim bir ka
rar mıdır, değil midir? Karar olduğu takdir
de Anayasanın 86 ncı maddesini ne surette tatbik 
edeceğiz? 

Muhterem arkadaşlarım, seçimin bir karar 
olmadığı mahiyetinde bir neticeye varılmış ol
malı İd, izafî çoğunlukla bir seçim kabul edilmiş 
olsun. Aksi halde seçim bir karar olarak kabul 
edilse idi izafî ekseriyetle seçimin kabul edil
memesi lâzımgelir idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda evvelâ 
Anayasanın 84 ncü maddesi ile ilgili olarak Riya
set Divanına tarafsızlar seçilir mi, seçilmez mi 
münakaşaları 1963 senesinde uzun uzun yapılır
ken, Anayasa - Adalet Komisyonunun ilim heye
tinden almış olduğu rapordan bir pasaj okumak 
isterim. 



C. Senatosu B : 24 13 . 1 . 1970 O : 1 

Söylüyor, söylüyor da şöyle devam ediyor 
mütalâa; 23 . 1 . 1963 tarihli mütalâa: «Fakat 
denebilir ki, Anayasanın 86 ncı maddesinde sö
zü edilen toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğu, ancak Meclislerin karar verme ameliyelerine 
uygulanabilir. 

Yapılan iş ise Meclisin bir karan değildir. 
Bir seçim dolayısiyle bu karar verilmiş de de
ğildir. Genel olarak karar verilen hukuki iş
lem değildir, seçimdir. Seçimlere, seçimleri dü-
zenliyen İçtüzük madde 6 uygulanır. Burada
ki nisapta, Meclisin bizzat kendisi, gösterdiği 
telâkki tarzı ve yaptığı tatbikatlarla üye tam
sayısının yarısından bir fazlası olarak telâkki 
etmektedir.» 

Bu mütalâaya verilecek cevap şudur: Bizi 
vuzuha vardıran mütalâa da budur: Senato
da yapılan işlem bir seçim neticesinden ibaret
tir. Bir seçim neticesini tesbit işi de netice
de bir hukukî durumu tesbit eden bir karar
dan ibarettir. Seçim neticesi tasnif tutanağı
nın imzalanması ile veya tasnif heyetinin tuta
nağının Başkanlık Divanınca Genel Kurula 
okunması ile Senatonun bir kararı halinde tes
bit edilmiş oluyor, Meclisin öteki kararları na
sıl türlü alternatifler hakkında, hattâ birbirine 
zıt şeklî teklifler hakkında yapılan oylamalarla 
bunların hepsinin reddedilip, birisinin üzerinde 
irade birleşimi hâsıl etmekle almıyorsa, yani 
alternatiflerden veya şekillerden bâzısını red, 
bâzısını da kabul suretiyle bir karar alınmış 
oluyorsa, seçim yolu ile tesbit edilen karar da 
türlü adaylar veya alternatif adaylardan bâzı
sını reddedip birisinin üzerinde çoğunluk ira
desinin birleşmesini hasıl etmekle bir karar 
almıyor demektir. Binaenaleyh ilmî mütalâa 
buradaki seçimle alınan bir seçimin mutlak bir 
olduğu şeklinde tecelli eder. 

tlmî mütalâayı bir tarafa bırakalım. Fakat 
hepimizi bağlayan ve hepimizi bağlaması lâ-
zımgelen Anayasa Mahkemesinin -yine değerli 
Halk Partisi Grupunun İçtüzüğümüzün 4, 15, 
16, 25, 100, 101 ve 176 ncı maddelerine Ana
yasaya aykırılık sebebiyle vâki itirazı üzerine 
Anayasa Mahkemesinin 964/e 19 esas, 965/11 
karar sayılı kararını aynen yükselk huzurunuzda 
okumak istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi diyor ki, «Bir Yasama 
Meclisinde çeşitli şekillerde karar alınır. Mec

lislerde yapılan bir seçimin de, bir kimsenin 
belli bir göreve yetirilmesini sağlayan bir an
lamı taşıdığı şüphesizdir.» Seçimin bir karar 
anlamını taşıdığı şüphesizdir, Anayasa Mahke
mesi kararı. Nitekim şimdiye kadar yapılan bü
tün oylamalarda da bu böyle anlaşılmış ve 
Yasama Meclislerine yaptığı Cumhurbaşkanı, 
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerinin seçimine ilişkin sonuçlar o ya
sama Meclisinin «kararı olarak Resmî Gazete
de yayınlanmıştır.» Yani seçim bir karardır. 

Dahası var. Yine Anayasa Mahkemesi de
vam ediyor. «Bir Yasama Meclisinde yapılan 
seçimin sonucu o Meclisin aldığı bir kararı 
ifade ettiğine göre, Anayasada başka bir hü
küm yok ise bu seçimlerde de Anayasanın 86 
ncı maddesinde yer alan genel kuralın uygu
lanması gerekir. Anayasanın 86 ncı madde
sinde ise Meclislerin üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanacağı ve başka bir hüküm ol
madığı takdirde toplantıya katılanların salt ço
ğunluğu ile karar vereceği yazılı olduğuna gö
re -çok sarih dikkatinize arz ederim- bir Yasa
ma Meclisi Genel Kurulunda yapılacak her han
gi bir seçimde de bir adayın seçilmiş sayılabil-
mesi için toplantıya katılan üyelerin salt ço
ğunluğunun, yani yarıdan bir fazlasının oyunu 
alması gerekir. Bundan aşağı oy alanların se
çilmiş sayılmasına imkân yoktur.» 

Muhterem arkadaşlarım, devam ediyor 
«Gerçekten Yasama Meclislerinde yapılan se
çimler Meclisin seçime konu olan mesele hak
kındaki görüşünü ve seçimin sonucu da Mec
lisin o konu hakkındaki kararını belirttiğine 
göre. Meclislerde yapılacak her hangi bir seçim 
sonucunun alınmasında da, Anayasada özel hü
kümler yok ise, Meclis kararlarının ne yolda 
verileceğini gösteren genel nitelikteki hüküm
lerin uygulanması gerekir.» 

Muhterem arkadaşlarım, ilim heyetinin ver
miş olduğu rapor, fakat onu teyMeden esas nu
marasını ve karar numarasını zikrettiğim Ana
yasa Mahkemesinin şu sarih beyanı muvacehesin
de Anayasa Mahkemesinin Cumhuriyet Halk Par
tisi kanadının bir itirazını, demin arz ettiğim 
seçim maddelerinin iptali için bir müracaatını, 
inceledikten sonra verilmi'ş olan bu kararın her 
halde o gün Başkanlık Divanını işgal eden de
ğerli arkadaşımız tarafından bilinmemiş olması 
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esbabı mucibesiyle bu karara varılmış olduğu
nu, yani bugün münakaşa mevzuu olan karara 
varılmış olduğunu zannediyorum. Çünkü Sayın 
Atalay eğer Anayasa Mahkemesinin bizi bağla
yıcı bu kararına agâh olsa Mi, sureti katiyede, 
bu neticeve varmıyacaktı. O itibarla bu mesele 
Anayasa Mahkemesinin sarih, bütün yönlerini 
tetkik eden kararı ile vuzuha kavuşmuş bulun
maktadır. Bu itibarla bu seçimin iptalini ve - yi
ne aynı değerli arkadaşlar inşallah seçilir - o 
arkadaşlar üzerinde işlem yapılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen buyurunuz efen
dim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkam 
muhterem arkadaşlarım; biraz evvel konuşan 
'Savın Şeref Kayalar dediler ki, «Daha evvel bu 
seçimin vukubulduğu tarihte Senatoya başkan
lık ©den Sayın Sırrı Atalay her halde Anayasa
nın bağlayıcı olan bu hükmünü bilmemiş ve bu 
itibarla secimin muteber olduğunu kabul etmiş
tir, eğer bilse idi kabul etmez idi. 

Ben de derim ki; Sırrı Atalay bunda hata et
mişse bu mesele divanda görüşülmüş, ve divan 
ekseriyetle seçimin muteber olduğunu kabul et-
mist>. Öbür arkadaşlar da acaba bilmiyorlar-
mı idi, bir. 

İkincisi; şimdi bu karara, divanın verdisi bir 
karara itiraz ediliyor, itirazen bu karar bura
da tetkik duyuruluyor. O halde bu Divanın ka
rarını müdafa edecek bir kimseyi göremiyoruz. 
Bu Divanın kararını müdafa edecek Bakan yok 
ortada, kimse sahip çıkmıyor. Sebep? O halde 
bu isi aceleye getirmeye lüzum yok. Madem ki, 
Sim Atalay hata etmiştir, bilmeden yapmıştır, 
o halde lütuf buyurun bu Başkanın müdafaa
sını Divanda kabul eden azalar ekseriyeti kazan
mıştır. Günkü onun müdafaası demek ki, o ar
kadaşları ikna etmiştir. O halde bu işin müda
faasını Sayın Sırrı Atalay'm halen vazife foabı 
dışarda bulunduğu bir zamana getirip alel acele 
Divanda karar alınmadan sırf Baskanm kendisi
nin gündeme alması anane diyerek, acele olarak 
getirip gündem dışı bugün bir karara gitmiye-
lim. Normal yoldan gelse idi Grup derki' belki 
Sırrı Atalay'da burada olurdu ve bu itibarla bir 
mesele hakkında karar verilirken leh ve aleyh-
de söylenen bütün sözler dinlenir ve ondan son
ra karar verilirdi. Şimdi tek taraflı yalnız iti

raz eden arkadaşım ve onun tezini müdafaa 
eden arkadaşım, burada müdafaada bulunuyor. 
O halde Divanı müdafaa edecek şahsın da bu
rada bulunması lâzım idi. Maalesef Senatoda 
Divanın kararının ekseriyet kararını müdafaa 
eden... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onun şahsı 
ile kaim değildir. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu Senatoda müzakere yaparken biz mu
halif partili arkadaşların... 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, ben ona mü
dahale ediyorum efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Size bir 
şey söyliyeceğim ,arkadaşça söyliyeceğim. Biz 
centilmence, iyi bir niyetle, Senatoya yakışır 
bir tutum içinde bulunmak isteriz. Biz muhale
fette iken ekseriyet hakkına, iktidar hakkına 
elimizden geldiği kadar onları müşkülâta mâ
ruz bırakmamak için gayret sarf ederiz. Fakat 
iktidar grupundan bâzı arkadaşların, çoğunu 
tenzih ederim, bâzı arkadaşlar; şimdi arkadaşım 
Ucuzal oturur ön sıralarda, daima lâf atar, 
uyuşmazlık çıkarır, asapları bozar. Bunu yap
maması lâzım. Eğer biz de baslarsak durum 
nasıl olur? benim söz söylemem hiçbir şey ifa
de etmez. Kızarım, inerim. Fakat onun Vekili, 
Başvekili burada konuşur iken, ben oraya geçer 
(oldu mu), (amma da lâf) dersem. Soyliyemem 
konuşturmam onun vekilini eğer istersem, Bi-
naenlayeh arkadaşdan rica ediyorum... 

OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — VeMl 
hepimizin değil mi?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka... Evet Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Yani bi
zim gösterdiğimiz anlaşmazlığı... (Tehdit mi 
ediyorsun,sesleri) Evet arkadaşımda lâf atan
lardan biridir de onun için... Müsaade edin. Ben 
diyorum ki, arkadaşlar, arkadaşlar sizi temin 
ederim ki, lâf atmaktan bir şey çıkmaz. Hele ik
tidara mensubolan, ekseriyeti elinde tutan, dai
ma reyleri ve meseleleri halletmek imkânına ma
lik olan, arkadaşların böyle lâf etmesi hakika
ten iyi olmaz. Biz de aynı yola gidersek, kendi
leri daha çok mutazarrır olurlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Boş durdu-
j ğumız yok ki zaten! 

— 202 — 
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BASK AF — Sayın Ucuzal lütfen efendim.. 
SALÎH TÜRKMEN (Devamla) — İsterse 

desin ki hodri meydan yapın bakın neler yapa
biliriz bize. Onun için rica ediyorum. Lâf atma
sınlar hâkim olsunlar kendilerine... 

BAŞKAN — Buyurun Türkmen devam edin 
efendim. 

SALÎH TÜRKMEN (Devamla) — Senato
da Başkanlık Divanı bunu müzakere ve bu sö
zümün meşru olduğunu kabul etmiş ve hattâ 
Sayın Tokoğlıı da bu seçimin muteberiyetini 
kabul etmiş, seçilen arkadaşa tebligat yapmış, 
vazifenize devam edin demiş. Mesele burada 
iken ben rica ediyorum, eğer mümkün ise, her 
şeyi dinlemek için bu konuşmanın bugün kara
ra bağlanmıyarak, kararı müdafaa edecek Baş
kanın da burada bulunduğu bir zamana tehir 
edilmesini rica ediyorum. Bu itibarla arz ettim. 
Hepinizi saygı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bu müddetli 
efendim. Yani gidilecek tarih belli, Başkanın ne 
zaman döneceği henüz belli olmadığı için yani 
bu teklifiniz. Evet... Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarını; secini ve karar nisabı 
bakımından Senato tatbikatının bağladığı ilk 
yıllarda belki biraz daha hata yapmak müm
kündür. Fakat şimdi sayın grup başkanımız 
okudu kararlardan bir tanesini, Muhterem ar
kadaşlar; bu Anayasa Mahkemesinin tek kararı 
değil. Pekçok kararlarda secimin bir Meclis ka
rarı olduğunu açıkça belirtmiştir. Ezcümle 
Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin Seçim Kanu
nunu görüşmek üzere bir karma komisyon ku
rulmuştu, 1964 te yapılan değişiklikte. Bu Ada
let ve İçişleri Komisyonundan teşekkül ediyor
du. 73 üyenin oylara iştirak ettiğini hatırlıyo
rum. O zaman 73 üye ile, yine Sayın Başkan 
Sırrı Atalay, komisyon seçimlerinin tekemmül 
ettiğini bildirmiş idi. O zaman Macit Zeren ar
kadaşımız bu seçime karşı itiraz etti. Netice 
itibariyle bu kanun Anayasa Mahkemesine git
miş idi. Anayasa Mahkemesinde gayet açık ola
rak «Seçim bir Meclis kararıdır. 73 üye ile (73 
müspet oy veren var, 2-3 tane müstenkif var,) 
75 üye ile seçim tekemmül etmemiştir, hatalı
dır, fakat Genel Kurulda bu mevzuu müzakere 
edilip hatası Genel Kurulca tashih edildiğine 
göre «Kanunun bozulmasına mahal yoktur» di

ye tekrar bu kısma temas etmiştir. Çok açık bir 
mevzuu; 93 üye iştirak edecek, 34 oy alan seçi
lecek. Yok arkadaşlar. Ne kadar iştirak etmiş? 
93. Yarısından fazla oyun bir şahıs üzerinde 
toparlanması şarttır. Bu kadar açık bu. 

Şimdi gelelim diğer konuya : Bugün müza
kere edilip karara bağlanmalı mı?.. Arkadaş
lar; Sayın Başkanım işaret etti, bu Avrupa 
Ekonomik Konseyinde Türkiye Cumhuriyeti Se
natosunun temsili meselesidir. Elbet şu müzake
relerin bir aleniyeti var. Oraya varılır da Cum
huriyet Senatosundan seçilmiyen bir üye bura
ya gelmiş derlerse her halde kusurumuz daha 
fazladır. Zamanlı bir iş bu. Orada heyet topla
nacak. Fakat gitsin gelsin, o Başkan geldiği za
man da bunu müzakere edip o zaman hallede
lim, Hatalı olur arkadaşlar. 

Şimdi bir itiraz vukubulmuş Başkanlık Di
vanının kararı çok enteresan. Diyor ki; «Baş
kanın orada tuttuğu yolun çok isabetli olduğu
na, hata olmadığına...» arkadaşlar, böyle karar 
olur mu? Bir itiraz var, diyor ki itirazda : «93 
üye iştirak etmiştir. 34 üye üye bir arkadaşa oy 
vermiştir. Bu bir Meclis kararıdır. Meclis ka
rarı olduğuna göre iştirak edenlerin salt çoğun
luğunun bir şahıs üzerinde toparlanması lâzım
dır.» Şunu tetkik eden Başkanlık Divanının da 
şu itirazı çürütücü gerekçeyi göstermesi lâzım, 
Ne diyor? Ondan hiçbir bahis yok. «Başkanın 
tutumunun doğru olduğuna karar verildi» di
yor. Bunu da, Başkanlık Divanının kararlarını 
biliyorsunuz. Genel Kurula gelir. Genel Kurula 
gelmiyor. Ne deniyor? «O zata tebliğine» deni
yor. Arkadaşlar, bizim namımıza karar veren 
Divan, burada Umumi Heyete seçim neticesini 
tebliğ etmiş, falan seçildi demiş. Buna bir itiraz 
var. Buna ait kararın da elbette Umumi Heyet
ten geçmesi lâzım. Başkanlık Divanı kararı 
Umumi Heyete gelmiyor, o şahsa tebliğ olunu
yor. 

Sonra bugün bir şey görüyoruz : Pazartesi 
günü Umumi Heyet gündeminin tesbiti için bir 
faaliyet var. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hal
ledildi o efendim, halledildi artık. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Ona da istinadedilmiyor, onu arz edeceğim. 
Ona da istinadedilmiyor. Muhterem arkadaşla
rım nizamın dediği, gösterdiği en iyi yoldur. 
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Hata yaptık, yine inşallah o arkadaşımız seçilir. 
Fakat Anayasanın emrine, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının emrine elbirliği ile, gönül birliği ile 
uyalım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) 

BALKAN — Sayın Ucuza! 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye Cumhu
riyetini dış memleketlerde temsile yetki verir
ken, her zaman olduğu gibi, büyük bir hassasi
yetle meselenin üzerinde durmak mecburiyetin
deyiz. 

Şimdi bendeniz Divanın aldığı karar üzerin
de durmıyacağım. Bendenizin asıl buraya ge
lip konuşmamın sebebi Sayın Salih Türkmen 
arkadaşımın meseleyi... (0. H. P. sıralarından 
«Cevap veriyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ucıızal, bir dakika, şim
di siz sataşma yönünden konuşuyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sataşma yö
nünden söz almadım... 

BAŞKAN — Bir dakika, bitireyim. Sataşma 
yönünden söz istemediniz. Mevzu üzerinde söz 
istediniz. Lütfen, istirham ediyorum mevzu 
üzerinde konuşmanızı yapın. 

ÖMEE UCUZAL (Devamla) — Meseleyi hu
kukî yönden ele almak mecburiyetindeyiz. Her 
zaman hukuku hâkim kılacağız, itiraz vâki ol
muş, tetkik edilmiş, karara varılmış, varılan ka
rar yine Yüce Heyetinize niyabeten varılmış 
bir karar. Hiçbir zaman Başkanlık Divanının 
almış olduğu kararı kararı mütaakıp ke-
fcinleşmez. Yüce Heyetinizin tasvibine arz olu
nur. Yüce Heyetiniz ya o kararı olduğu gibi 
kabul eder veyahut da aksi de bîr karar verir. 
Hukuk bu. 

Benim demin sayın arkadaşımın isminden 
bahsedişim, ona bir tarizde bulunmak için de
ğildi. Fikrine her zaman hürmet ederim. Ama 
sayın arkadaşım o kararın alınmasına sehebo-
lan seçimin yapıldığı gün Başkanlık yaptığı 
için, o Başkanın burada bulunduğu bir toplan
tıda meseleyi görüşelim dediler. Fikirdir. Ama 
benim bilebildiğim kadar mesele bir sayın ar
kadaşımızın şahsı ile alâkalı olduğu takdirde 
böyle bir düşünceyi kabul etmek normaldir. 
Ama bir vazifenin ifası sırasında yapılmış bir 
tasarrufsa biz mecburuz o işi kanunlara, tüzük
lere göre halletmeye. Bizim içtüzüğümüzde 

karar okluğunda asla bir şüp-
i-Iiniz, yasama meclisleri ya ka-

\1? 

böyls bir madde yoktur. Eangi Başkan kararı 
aldıysa, onun bulunduğu bir toplantıda bunu 
tokrar ele alıp müzakeresini yapalım diye. Ben 
sayın arkadaşımın ismini bu sebeple Sayın Baş
kanını arz etmek mecburiyetinde kaldım. Başka 
bir husus için değil. Bizim içtüzüğümüzde boy
la bir madde yoktur. Ama Divan ekseriyetle 
karar aldı denip bu kararın münakaşasına gi
dildiği saman, hakikaten Divan adına nasıl bu 
karar alındı, neden bu hüküm haline getirildi? 
Arkadaşını bu suali sormakta haklı. Ona da ge
reken cevap verilir. Saygılar sunarım. 

BABZ.âH — Sayın Tığlı. 

ESUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
3a.gkan, muhterer: arkadaşlar; Saym Grup 
."aakanımız Beyefendinin burada okuduğu ve 

izah ettiği üzere, Anayasanın 86 ncı maddesine 
göre seçimin DİJ 
İl3 yek. M'âiûmı 
il un çıkarır, yahut yasama kararı verir, iki şe
kil vardır. Bunun bir karar olmaması veya baş
ka bir şey olması düşünülemez. Karardır. Ka
rar da olsa bu maddeye göre" salt çoğunlukla 
adedi mürettebin yarısından bir fazlasiyle 
Meclis inikad edeceğine göre, asgari olarak ya
ndan bir fazlasının iradesi istikametinde karar 
verir, asgari olarak. Bu itibarla 34 rey alan ar
kadaşımız hakkında se^im kararı verilmemiş 
•'b.-.ruındadır. Buna rağmen Başkan veya Baş
kanlık Divanı zodk"iği/ii bir karara bağlamış 
va ilân etmiş, Bu ne ifade eder? Şimdi mesele
nin tek ihtilaflı noktası seçilmemiş olduğunda 
değil Başkanlık Divanının seçilmiş olduğu yo
lundaki kararının hukukî değerinde toplanmak
tadır. 

Şimdi bunu kanun olarak mütalâa ettiğimiz 
saman, bir kanun usulüne aykırı olarak çıktığı 
takdirde, yani yarıdan noksan oyla bir kanun 
ç>kar, zuhulen bu kanun tam oyla çıktığı ka
naatiyle Reisicumhura gider, tasdik edilir ve 
ilin edilirse; artık o kanun üzerinde Meclisin 
ia?arruf hakkı kalmaz. O bozuk şekilde çıkan 
kanun için nihayet Anayasa Mahkemesine iti
raz edilebilir. Ama çıkmadan Başkanın veya 
Başkanlık Divanının «tasarı veya teklif kanun
laştı» deınk olması, bizatihi kanunlasmamış ol
duğu halde ona kanuniyet vermez. Kabul edin 
ki, mevcudun yarısından bir fazla oy 48 diye
lim. 46 rey verilmişse, kanunlaşmıştır dese bu-
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na kanuniyet keşfettirmez Başkanın bu sözü. 
Zira Başkan böyle bir vazife ile mükellef değil
dir, muvazzaf değildir. Sadece Başkan Meclis
lerin kararlarını açıklar, neticeyi açıklar. Ne
ticeyi açıklama vasıtasıdır. Karar organı ve 
Meclisin aldığı karara hukukilik vasfını veren 
bir sıfatta değildir Başkan. 

Kabul edin ki Senato Başkanı seçeceğiz. 
Anayasaya göre üçte iki ekseriyetle. Ama üçte 
iki ekseriyeti almamış bir aday Başkan seçil
miştir dese, seçilmiş sayılır mı? Scy'lmaz. 
Mesele derhal getirilir, zâtiâliniz Başkanlık ya
parken üçte iki ekseriyeti almadığım açıklamış 
olmanıza rağmen, buna rağmen Başkan seçildi
ğini ifade etmiş olmanız, seçilmemiş Başkanı 
Başkan yapmaz eleriz, tekrar seçime gitmek 
mecburiyeti hâsıl olur. 

Bir adayın bir rey aldığını kabul edin, tek 
reye rağmen Başkan seçilmiştir deae seçilmiş 
olur mu? Bir rey almasiyle, yarıdan bir fasla 
noksan rey alması, arasında hiçbir fark yok. Bi
naenaleyh Başkanın burdaki «seçilmiştir» yo
lundaki noktai nazarı kendine ait ve vazifeni ol-
mıyan bir noktai nazardır. Meclisi bağlıyan bir 
noktai naızar değildir. Gerçekte seçilmemiş olan 
insanı seçilmiş demesi ona seçilmiş vasfını izafe 
etmez, Başkanın bu hakkı yok. Ama Reisicum
hurun başka. Bizatihi kanuniyet kesbetmemiş 
olan bir kanunu ilân edebilir, İlân ettikten son
ra o, kanuniyet kesbeder. Tek yol Anayasa 
Mahkemesine müracaat olur. Ama seçilmemiş 
bir zatı Meclis Başkanı seçilmiştir dese bu bir 
şey ifade etmez. Bu her zaman tekrarlanır, ni
sabı dolduruncaya kadar seçime devam edilir. 

Binaenaleyh, Sayın Başkanın veya Başkanlık 
Divanının adedi mürettibin yarısından bir fa^la 
oy almamış olduğu halde ve böylece seçilmemiş 
olduğunda şüphe bulunmadığı halde o zatı se
çilmiş olarak ilân etmesi bir hukukî değer tak
maz. Seçilmemişi, seçilmiş yapmaz. Bu itibarla 
takrir gereğince tekrar Kudret Beyefendinin se
çime tâbi olmasında zaruret vardır. 

Bu husus kesinleşmiş bir husus da değil. 
Çünkü ne Anayasada, ne Tüzükte «Parlâmen
toya seçilecek şahısların seçiminden şu kadar 
müddet geçtikten sonra artık, noksan oy alsa 
da, muallel de olsa kesinîeşir» diye bir hüküm 
de yok. Vazifeye de başlanmamıştır. Bu iti
barla itiraz yerindedir. Tekrar seçime gedil-

| mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş-

I kan, muhterem arkadaşlar; iki celseden beri bu 
mesele müsakere ediliyor. Meselenin esasına pek 
tema.3 etmek istemiyorum. Çünkü kıymetli ar
kadaşlarım, hukukçu arkadaşlarım enine boyu
na dâvayı halledici, çözüm yolu bulucu bâzı 
kıymetli mütalâalar getirmiş bulunuyorlar. 

Yalnız, şimdi, benim içimde bir mesele kay
namış bulunuyor. Kaynıyan mesele şudur: Şim
diye kadar yaptığımız tatbikat ne idi, bundan 
sonraki tatbikatımız ne olacak? 

Kıymetli kardeşlerim; bir noktai nazardı, 
evet şeyi halledeceksiniz, bir karara varacaksı-

I m>z. Fakat düşünün ki bundan evvelki tatbikat, 
biç de bu kıymetli hukukçu arkadaşlarımızın 
buyurdukları gibi değildir. Buradaki Başkan
lar tatbikatı böyle yapmadılar. Saydılar kaç rey, 
1.5 rey, kaç rey, 7 rey. 15 reyle kabul edilmiş
tir, dediler. Bu karar değil mi arkadaşlar? Bu 
nedir bu? Bu seçim mi? Seçimde olsa karar 
oluyor, karar da olsa, yani bir kanun oylama
mı da olsa bir karar oluyor. E, ne olacak o za-
Tnan? Ben Savın Tığlı'ya da bu noktada iştirak 
edemiyeceğim. Yani «Başkanlar kanunu iste
diği gibi, içtüzüğü istediği gibi tatbik eder.» 
Yok böyle bir şey. Kanunu ve içtüzüğü iste
diği gibi değil. Başkanlar kanunun ve İçtüzüğün 
emrettiği şekilde tatbika memurdur ve bunu 
varmazlarsa, aslında Tüzüğe ve kanuna riayet
sizlikten dolayı vazifelerini en aşağıdan suiisti
mal etmiş olurlar. Onun için bu kapı açık de
ğildir, bu kapı kapalıdır. 

Şimdi bir karara vardıktan sonra elde, çok 
kanunlarımız var. Başkan bir maddeyi oylıya-
cak. Oylamada ekseriyet var mı yok mu baka
cak. 93 ü, 94 ü dolduruyor muyuz, doldurmu
yor muyuz? Oylamada ne kadar arkadaşımız 
oylamaya iştirak etmiştir. Bunları bundan son
ra tek tek hesabedeceğiz. Arkadaşlar başka ça
re yok. Madem ki bu yola geldiniz, madem ki 
meseleyi bu yola getirdiniz, buna tek tek bak
mak mecburiyetindeyiz. Ben burada oturdukça 
her oylamada itiraz edeceğim, isterse Sim Bey 
^elsin, isterse Ünaldı Bey gelsin, isterse başka 
arkadaşlar gelsin, Ben itirazımı yapacağım. 

1 İsterse gruplar Anayasa Mahkemesine götürür-
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ler. Yani işin içinden çıkmak mümkün olmaz. 
iyi bir yol bulunuz arkadaşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka

daşlarım; çok uzamış, bence önemsiz bir konu 
üzerinde konuşuyoruz. Ama mesele g-erek Sa
yın Kayalar'm gerek diğer arakdaşlann temas 
ettikleri açıdan değil, asıl kendi hüviyeti için
de eleştirilmeli ve değerlendirilmelidir. 

Yapılan muamele bir seçimdir. Seçimler hak
kında hukukta ve mevzuatımızda esaslı bir 
prensip var. Seçim ekseriyetle tekevvün eder. 

Ekseriyet bizim hukukumuzda iki suretle 
olur. Eski deyimiyle mevsuf ekseriyet, gayri-
mevsuf ekseriyet. Yani şu ölçüde 1/3, 2/3 gibi 
filân iş de 1/3 olacak, filân iş da 2/3 olacak diye 
hüküm vaz'eden kanunlar mevsuf tur. Yani 
oraya bir nitelik, bir vasıl konmuştur. O seçim
de o aranır. Fakat bir seçimde hiçbir kayıt kon-
mamışsa, orada izafi ekseriyet aranır, izafi ek
seriyet bir fazlayı ifade eder. Yani ne yarıdır, 
ne 1/3 tür ne 1/4 tür ne 1 /5 tir. Dağılan oy
lar arasında izafi çoğunluk kimde ise o seçil
miş kabul edilir. Binaenaleyh bizim mevzuu-
muzda sarih ayrı bir hüküm yoktur. Bu bir ka
rarmış, bu bir kanun. Ne karardır, ne kanun
dur. Ayrı vasfı olan bir hukuk işlemidir. Bu 
hukuk işleminin de ayrı prosedürü vardır, ayrı 
değerlendirmesi vardır. Yani bir seçimde şu ka
dar iştirak etmiş, 92 ile toplanacak, 46 ile seçi
lecek. Evet; ama müstenkif var. Oy kullanmı-
yan var. Binaenaleyh tekevvün eden, tebliğ 
olunan ve bu suretle tamamlanmış olan bir se
çim ancak şahsın niteliği bakımından bozmak 
mümkündür. Seçimin esasları bakımından boz
maya ne hukukan imkân vardır ne Anayasa 
Mahkemesi kararlarını tevsi ve kıyasen bu işe 
tatbik etmeye imkân vardır, izafî ekseriyetle, 
yani ortada izafî çoğunlukla yapılmış bir seçim 
vardır. Başka maksatlarla bu seçimi bozdur
mak mümkündür. Yani seçilenin vasıflan ba
kımından belki mümkün olabilir, ama seçim me
kanizması bakımından o meselenin üzerine git
mek tamamiyle gayri hukukidir, tamamiyle 
Anayasaya ve seçim tatbikatına aylandır. 

Seçim, bir yasama muamelesi de değildir. 
Seçim yasama yetkisi olmıyan heyetlerde de 
başvurulan bir mekanizmadır. Binaenaleyh me
seleyi kendi hüviyeti ve kendi hududu içinde 

mütalâa ederek değerlendirmek lâzımdır. Sayın 
Şeref Kayalar'in ve diğer buna muhalif rey be
yan eden arkadaşların mesnetlerini bendeniz 
haklı ve hukuki görmemekteyim. Bu itibarla 
yapılan muameleyi tamam olarak kabul etmek 
ve münakaşayı burada kesmek lâzmıgelir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 7 sayın üye ko
nuşmuştur. Kifayet takriri vardır. Başka söz 
istiyen sayın üye olmadığı için müzakere... 

EEFET RENDEOİ (Samsun) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — öyleyse takriri okutmaya mec
burum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzekerenin kifaye

tini arz ederim. 
izmir 

Orhan Kor 

Divan Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ederiz. 
Giresun Çanakkale 

Sabahattin Orhon Nahit Altan 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini oyla-
nnıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülen konu içtüzüğün tatbik şeklinden: 

doğan bir anlaşmazlıktır, içtüzüğün 180 nci 
maddesi gereğince gerekli raporu hazırlayıp Ge
nel Kurula sunmak üzere konunun Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Sayın özgüneş; bu konu,Ana
yasanın 86 ncı maddesine uymadığı gerekçesiyle 
müzakere ediliyor, içtüzük maddesine uymadığı 
için değil efendim. Bu tibarla önergenizi oyla
mamız mümkün değildir. 

Şimdi efendim; konu seçimin yeniden yapılıp 
yapılmaması mevzuudur, çünkü o talebedilmek-. 
tedir. Seçimin yeniden yapılması hususunu oy
larınıza arz ediyorum; kabul edenler.... Kabul 
etmiyenler.,. Kabul edilmiştir efendim. Efendim 
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müstenkif kalan arkadaşlarla bir bakımdan şe
yiz.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Mademki oy
lamadır, mademki karardır, kaç kişi iştirak et
miştir, kaç kişi menfî kaç kişi müspet oy kul
lanmıştır; açıklanmalarını istirham ederim. 
(A. P. sıralarından: Bu açık oylamada istenir, 
sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim, (Soldan gürül
tüler) Bir dakika efendim, hallederiz. Bağır
mayın, karşılıklı konuşmayın lütfen efendim. 
(Gürültüler) 

Sayın özden tüzüğümüzde oylamanın şekil
leri vardır, açık oy vardır, işarı oy vardır, gizli 
oy vardır. Şimdi bu işari oydur, işari oyda 
şayet siz ekseriyetin olup olmadığı hususunu 
kasdediyorsanız, ekseriyetin olup olmadığı hu
susunu talebetmenin şekli de İçtüzüğümüzde 
yazılı. Bu itibarla işari oyla kaç kişi müsten
kiftir kaç kişi vermisitir, bunu tefhim etmek 
ihtiyaridir, yani kabul edilip edilmediği, sade
ce tüzüğümüze göre kaibul edilip edilmediği 
beyan edilir tüzüğümüzde öyle yazılı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz kürsüden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşilarım; daha henüz tap
taze müzakere oldu, müzakere daha tazedir, 
ayrılmadık daha bu odadan. Diyoruz ki; Ana
yasayı ve içtüzüğü tatbik edelim. Nasıl tatbik 
edeceğiz? Oylara • katılanların adedini saymak 
suretiyle. Kaç kişi var, kaç kişi oya dâhil ol
du ve ekseriyet var mıdır, yok mudur? Karar 
nısaJbı dediğimiz nisap tahassul etmiş midir, et
memiş midir? Elbette ki Sayın Başkan bunu tes-
bit edecek. Sis istiyorsunuz, ben istiyorum. Siz 
istiyorsunuz, Anayasaya muhaliftir bu seçim, 
diyorsunuz. Ama AnayaJsaya muhaliftir bu 
seçim dediğiniz zaman, arkasından bir seçim 
gelir, onda söylediklerinizi tatbik ettirmek is
temiyorsunuz. Bu olmaz kardeşlerim, bu olmaz. 
Lütfen samimî olalım ve kaideleri orada böyle 
şurada şöyle değil de, kaideleri umumiyetle her 
meselede tatbik edelim ve uyalım. Benim iste
ttiğim bu. Sayın Başkandan şunu istiyorum. 
Şimdi gayet basit efendim, zaten burada o ka
dar büyük bir kiitllemiz yok. Şimdi yavaş yavaş 
hafifledik, muhterem arkadaşlarım lehte rey 

verdiler, ayağa kalkarlar, muhterem Başkanım' 
sayar. Biz aleyhte rey verdik biz de ayağa kal
karız sayarız, müstenkifler var, onlar da meyda
na çıkar var ise, biliyorum, onlar da meydana 
çıkar, mesele pekâlâ anlaşılır. Kıymetli Baş
kanımın dirayeti, ıbu meselelere vukufu bu dâ
vayı halletmeye kâfidir. Rica ederiz tatbikatını 
böyle buyursunlar, yapsınlar. 

BAŞKAN — Sayın özden, tatbikat arzuya 
göre yapılmaz, tatbikat tüzüğe göre yapılır. 
Tüzüğümüzde arz ettim, oylama şekilleri yazı
lıdır ne şekilde.. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Birbirinden 
ûyrı değildir. 

BAŞKAN — Ne şekilde tefhim edileceğine 
varıncaya kadar yazılıdır. Binaenaleyh.. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Tü
züğün o maddesini okuyunuz. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Ekseriyet aran
mıyor. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Kabul edil
di. Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Bir dakika okuyayım. 
Eğer arzu ettiğiniz şekilde bir yol taki-
bedecek olursak, burada her dakika yok
lama yapmak mecburiyeti olur. Ama sa
yın üyeler ihtiyaçları dolayısiyle dışarı çıkıp 
giriyorlar. Bu itibarla tüzüğümüz ne şekilde 
tatbikat yapılacağını yazmıştır. Eğer Heyeti 
Umumiyenin müzakere nisabına sahilbolmadığı 
ddddiası vâridolursa Başkan yoklama yapar. Tü
züğümüzde yazıyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben diyorum 
İd, ayağa kaldırmak hakkına sahipsiniz, niçin 
kaldırmadınız? Niçin yapmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, işari oylamada kabul 
edenler, etmiyenler arasındaki fark bariz şekil
de beli. Başkan onu takdir eder, kabul edilip 
edilmediğini tefhim eder. Ama sayın üyeler ek
seriyetin bulunmadığını iddia ederlerse itiraz 
ederler, yoklama yapılır. Başka türlü arzuya 
göre tatbikat yapmamız mümkün müdür? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Birbirine 

karıştırmıyalim. Ekseriyet var yok; o, ayrı 
dâvadır. Tüzükte ayn maddeler var. Ona isti-
nadetnıiyoruz. Nisap var mı, yok mu? O değil, 
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Karar nisabı mevcut mu değil mi? Bu, sizin bu
nu adeden ifade etmenizle meydana çıkar. 

BAŞKAN — Ama müstenkifleri nasıl anlı
yorsunuz? İşari oylamada müstenkifler sorul
maz. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu yapı
lan muamele usulü hakkında söz istiyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, soru sormama müsaade ede
cek misiniz? 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istersiniz. 
HAYDAR TÜNÇKANAT (Devamla) —. 

Usul hakkında söz istiyorum. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte-
ıem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarını; Yük
sek Senatonun 1931 senesinde kurulduğundan 
itibaren bugüne kadar bu mevzu mütaaddit de
falar müzakere konusu olmuş ve bir sağlam esa
sa bağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç itidalden ayrıl
madan hiç sinirlenmeden konu üzerine gayet 
açık ve soğukkanlılıkla eğilelim. Bugüne ka
dar, yani Yüksek Senatoda kabul edilen içtü
zük tatbikatından bugüne kadar ve İçtüzük he-
rüz kabul edilmeden yani 1981 senesinden iç
tüzük kabul edilinceye kadar tatbikat bu mev
zuda ne şekilde tekevvün etmiştir? Buna bir 
göz atalım. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek 1981 den ev
velki, meclislerde ve gerekse 1961 den sonraki 
meclislerde, her iki mecliste de kabul edilen 
usul şudur : 

Oylar, muhterem Başkanın da ifade buyur
dukları gibi, Tüzükte isimlendirilmiştir, Oyla
ma nasıl yapılır? Gizli oy, açık oy vs işari oy, 
îşari oyda bugüne kadar gerek Meclis kanadın
da ve gerekse Yüksek Senatomuzda hiç bir va
kit kabuller ne kadardı, redler ne kadardı, müs
tenkifler ne kadardı diye bir itiraz ile bu oy 
lama tekrarlanmaz. Ne vakit tekrarlanır? Bir 
tek.. (A. P. sıralarından hafızalarınızı yokla
yın» sesleri.) Arz edeceğim, müsaade buyurun. 
Hafızamız yerindedir, herkesin de hafızalarının 
yerinde olduğunu kabul edelim. 

Ne vakit bu itiraza mâruz kalır? Eğer ret 
ve kabul arasında yeknazarda tefrik edilemi-
yecek yani, kesinlikle belli olmıyacak şekilde 
bir yakınlık mevcut ise. Bunu Mm takdir ede
cek? Bunu Başkanlık Divanı takdir edecek. 

Yani, o anda oturan Başkan ve arkadaşları ile 
beraber bunu takdir edecek. Evet hakikaten 
bir itiraz da vukubulduğu takdirde retlerle 
kabuller arasında pek bariz bir fark yoktur, 
anlaşılmadı, bu itibarla oylamayı tekrarlayın 
diye bir itiraz vâki olursa, o takdirde Başkan
lık da buna kaani ise, o vakit tekrarlanır. Yok
sa, bariz bir şekilde bunlar birbirinden ayır&e-
dilecsk açıklıkta ise, bunun hiçbir vakit tekrar
lanmasına ve bir itiraza mâruz kalmasına imkân 
yoktur. Durum budur, tatbikat bu şekilde cere
yan etmiştir. Ve tüzükler de bunu âmirdir. Bu 
itibarla demin yapılan oylamada hiçbir usuli 
ve kanuni bir salanca, bir aykırılık yoktur. Bu 
şekilde' muameleye tabi tutulmuştur. Binaena
leyh, endişeye de lüsum yoktur. Hâdise normal 
e ereyan etmekte dir. 

Hürmetlerimle. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ile hakkında Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Usul hak

kında, cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYDAR Tüî-TÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, daha evvel ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Siz mi istediniz, Sayın Tığlı 

bir dakika.v Buyurun. Sayın Tunçkanat. 
MEHMET IÎAEEB (Kars) — Usul hakkın

da daha evvel ben istedim efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi. 
EKEEH GÜDEN (İstanbul) — Usul hakkın

da ben de söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 

buyurun halledelim. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, çok mühim bir 

•neşelenin usulünü halletmek için bir usul mü
zakeresi açmış bulunuyorum. Bu meseleyi sü
kûnetle halletmemiz mümkündür. Arkadaşlarım 
"!5ul halikında görüşlerini bildirsinler, Yüksek 
Heyetiniz meseleyi halletsin. 

MEHMET HASSE (Kars) — Sayın Baş
kan daha evvel ben söz istemiştim. Yazdınız 
•:1a. Haydar Bey daha yeni istedi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizden evvel 
istedi Sayın Hazer. 

Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

^îuhterenı arkadaşlarım; şimdi burada cereyan 
t den müzakereler sırasında Anayasanın 86 ncı 
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maddesine göre salt çoğunluğun 47 kişi oldu
ğu Anayasa Mahkemesi kararlarına ve ayrıca 
üniversite ilini heye'derkıkı vermiş olduğu bil
gilere göre burada savunuldu. Sindi, yine bu 
önergenin kabul veya .reddi hakkında bir karar 
ittihaz edecek Yüksek Senato, Bu halde bu d7 
•ûüTi aşağı mıdır, yukarı mıdır? îîğer bandan ev
velki savunulan tezler doğru ise, ki ben de öyle 
oldnğnna inanıyorum. 3u halde,. 

EEDOĞAN ABALI (İstanbul) — Seçim 
oldu.. 

HAYDAR TUNÇTANAT (Tabiî Üye) — 
Karar veriyoruz beyler. Yalnız senim değil kL 
karar veriyoruz. O zaman kari de olsa, gizli de 
olsa, yaralı da oka, böyle olacak. 47 kişi öner
genin lehinde rey kuülamyor mu kullanmıyor 
mu? Mesele bunu tesbit etmekdir. Bu tesbit 
edilmiş midir? Sayın Başkan bunu lütfen anık
lasınlar. 

Savanlarımla. 
KAH Savın Hazer usul hakkında. 

OSMAN S3IÜ GüLTîTOSLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, usul hakkında ben de söz isti
yorum. 

MEHMET H&3ER (I'ars) — Değerli arka-
dadarım; prensiplerden inhiraf edildikçe tüzük
lerin artkğını ve anacağım bu konu da göster
mektedir. Binim prensibiniz kanunlar ve İçtü
zük. Ne diyor bizim şimdiye kadar olan tatbi
katımız ve İçtüzüğümüz? 

İşari oy nedir? Bir oylama muamelelidir. 
işari oyda nisap aranmayacak diye içtüzükde 
r-'arih ayrı bir hüküm var mı? Yok. içtüzükte 
işari oyda nisa'o aranmayacak diye ne sarih, no 
d ? zımni bir hüküm yoktur, bir. 

Tatbikatımız da şöyledir: Bir konu işari oya 
vaz'edildikion sonra kabul edenlerle etmiyen-
îer adeden tasrih olunur. Hele itiraz halinde 
müstenkifi de, kabul edeni de, aleyhte oy vere
ni de tesbit edilmesi lâzımgelir. İtiraz da vardır. 
Eu itibarda Sayın Başkan, bunda İsrar etmeme
lidir. Hem Anayasa ve içtüzükte ayrı bir hü
küm yok, hem seçimlerle meclislerin çalışması 
hakkındaki hükümleri birbirine karıştırdık. 
Hem de sadece bu işari oylamada kaç kabul, 
kaç ret vardır, bunun tesbiti lâzımdır arkadaş
lar. istenen de budur. Kaç kabul edilmiştir, 
kaç ret oyu verilmiştir, kaç müstenkif vardır. 
Ve biraz evvel yani, bundan evvel kabul olunan 
bir usul devam ettirilirse, temadi ettirilirse bu 

Meclisten karar çıkmaz arkadaşlar. Mümkün 
değildir. Yani, daimi olarak istim üzerinde tu
tulacak bütün arkadaşlar. Her an, her safhada 
burada toplanacak, çoğunluk var mıdır, yok 
mudur?.. Halbuki, birinci seçimde itiraz mevzuu 
olan, bu münakaşaların mesnedini ve mihrakı
nı teşkil eden konu halledilmiş. İçtüzüğe uygun, 
kanunlara uygun, Anayasanın 36 ncı maddesi 
ile hiçbir ilgisi olmıyan bir muameledir. O iti
barla .Sayın Başkan bu yapılan son oylamayı da 
esasa irca ederek, meseleyi tüm mihrakına ve 
mihverine oturtmak meeburiyetindediriler. Mü
zakerelerin selâmeti, çalışmalarımızın müspet 
bir sonuca varması için. Bunu lütfen kabul et
sinler, meseleyi burada keselim. 

Teşekkür ederim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben söz is

temiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazılı. 
Şimdi muhterem arkadaşlar.. 

EZREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, siz bir şey tenbih edeceksiniz. Ben sizden 
evvel söz aldım. Müsaade buyurun da arz ede
yim. 

BAŞKAN — Yazılısınız efendim. Sizden da
ha evvel söz alanlar var efendim. 

EXREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak-
ıiiiicia. 

BAŞKAN — Usul hakkında sizden evvel söz 
alanlar var, arz edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, tatbikat ve Yü
ce Heyetin idaresi tüzük maddelerinde yazılı 
'leMe göre olur. Burada her madde kabul veya 
reddolundukca karar sonucunu Başkan «kabul 
olundu» veya «kabul ediiknedi» diye G-enel Ku
rula bildirir; 113 ncü madde. Şimdi bunun dı
şında açık oy vardır. Açık oyun ne şekilde oy
lanacağına dair maddemiz mevcuttur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 105 nci 
madde. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Şimdi burada yapılan itiraz; deniyor ki, 

i§ari oyda ne kadar kabul, ne kadar ret, ne ka
dar müstenkif vardır, nisap var mıdır, yok mu
dur?. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Nisap değil, 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — 47 tane oldu 
mu, olmadı mı? 
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BAŞKAN — 56 oldu efendim, 58 oldu. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî tiye) — O zaman 

başka. 
BAŞKAN — Ama Başkan, şu Tüzüğe göre 

işari oylamada aded bildirmeye mecbur değil
dir. Şayet.. 

SAMİ KÜÇÜK (Taibiî üye) — Mecburiye
tindedir. 

BAŞKAN — (yoruyoruz Başkanız burada, 
adedi sayıyoruz, nisap var mı, yani kabul nasibi 
var mı yok mu görüyoruz ve sayıyoruz, iki 
sayın üye de sayıyor. Ama, bu başka şeydir. 
Burada aded sormak başka şeydir, ki tüzüğü
müze göre, mecburiyet yoktur. Nisap aramak, 
ekseriyetin bullunup, bulunmadığını aramak ayrı 
şeydir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Beyefendi, 
5 kişi ayağa kalkıyoruz, mecbursunuz beyefen
dim, mecbursunuz. O takdirde 106 neı maddeyi 
tatbik ediniz. 

(istanbul üyesi Ekrem özdsn ve dört arka
daşı ayağa kalktılar). 

BAŞKAN — Tamam, 5 kişi ayağa kalktığı 
zaman yapmıya medbururn. (A. P. sıralarından 
«oylama bitti» sesleri). 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız izah edeyim, Ka
nunun ilgili maddesini. 

BAŞKAN — Ama, oylama yapıldı, bitti. 
(C. H. P. sıralarından «oyOamaya itiraz ediyo
ruz» «esleri). 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Oylamaya 
itiraz ediyoruz, elimde madde var. 

BAŞKAN — Buyurun, oylamaya itiraz edi
yorsunuz. Usul müzakeresi bitti efendim. 

OSMAN SEKİ GÜMÜŞO&LU (istanbul) — 
Ne zaman bitti. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bitti efen
dim, bitti. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bir ke
re 105 nei madde var, isterse Başkanım takîbe-
debilir. Netice Başkan tarafından Genel Kurula 
bildirilir, diyor. Tamam. Netice ne demektir? 
Kaç kişi oy verdi, kaç kişi vermedi... (A. P. 
sıralarından «öyle değil» sesleri) 

BAŞKAN — Değil, efendim; değil efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki, değil 

rri? Ekseriyeti siz teşkil ediyorsunuz, istediği
nize değil, edersiniz. Belki, peki, öyle de olsun. 

Bu maddeye ne buyuruluyor, bakalım,- şim
di? «Beş üye ayağa kalkmak suretiyle oylama 
istenirse ayağa kalkmak usulüne başvurulur.» 

Beş kişi kalktık, ayağa kalkacaksınız, şimdi. 
(A. P. sıralarından «Doğru» sesleri). 

BAŞKAN — Ha, şimdi Sayın özden, şimdi 
muhterem arkadaşlar; oylama sırasında her 
hangi bir istekte bulunulmadı. Sadece itiraz, 
tefhim şekline oldu. (C. H. P. sıralarından «oy
lamaya oldu» sesleri) Ve müzakereler cereyan 
etti. Şimdi yoklama yapilması istendi, Tüzüğe 
göre yoklama yapılacaktır, efendim. (0. H. P. 
sıralarından «yoklama değil, oylama istiyoruz» 
•sesleri.) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — 108 ncı mad
deyi tatbik ediniz. (C. H. P. sıralarından «Sa
yın Başkan, istemediğimiz bir şeyi nasıl izafe 
edersiniz? Yoklama değil, oylama» istiyoruz 
sesleri.) 

BAŞKAN — 5 Kişi ayağa kalktı efendim, 
(C. H. P. sıralarından «Ayağa kaJlkmak suretiy
le oylama istedik» sesleri). 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Gündemin 
arkasından gelen Su ürünleri Kanununun mem
leket ekonomisi bakımından önemini kabul et
meseydik yoklama da talebedebilirdik. Yokla
ma istemiyoruz, oylama istiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama istemiyorsunuz, oy
lama istiyorsunuz. (0. H. P. sıralarından «evet, 
onun için ayağa kalktık» sesleri.) 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Oylama 
bittikten sonra, oylama olur mu? 

BAŞKAN — Ama, bir dakika, tüzükteki işa
ri oylama şeklinde aynen tüzüğü tatbik ederini. 

EKREM ÖEDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 108 noı maddeyi lütfen okuyunuz, çok rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 106 ncı madde ma
lûm. Tefhim eder. Kabul edildi, edilmedi. 

Bir dakika efendim, yeniden oylama yapı
yorum, oylamaya itiraz. (A. P. sıralarından 
«Hayır efendim, oylamayı yaptırmayınız» ses
leri.) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ha
yır Başkanım, Tüzük dışı hareketlere burada 
prim vermeyiniz, rica ederim. 

BAŞKAN — Şimdi öyle ise, öyle ise.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Faz
la gürültü ederlerse şey edersiniz yani. (ö, H. P. 
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sıralarından gürültüler ve mahiyeti anlaşılmı-
yan müdahaleler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
ediniz efendim. 

Şimdi karşılıklı arzulara göre burada idare 
etımemiz mümkün değildir, idare mümkün de
ğildir. Neye itiraz edildiği belli olsun, ona göre 
o itirazı halledelim. Ama, yoklama yapıldı, tef
him edildi, ondan sonra yoklamanın (A. P. sıra
larından «oylama» sesleri) Oylama yapıldı, tef
him edildi. Bu oylamanın doğru olmadığını 
Tüzükte madde gösterilmemek suretiyle doğru 
olmadığı iddiasında bulunuluyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurun, arz edeyim. (A. P. 
sıralarından «Kaç defa» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz hakkım 
yok mudur, konuşamaz mıyım, ekseriyetle her 
şeyi yaptıracak mısınız? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın. Sayın özden, lütfen karşılıklı konuşma
mak hallederiz, meseleyi.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim teklifim başka, arkadaşlarım baş
ka birşey söylüyor. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — 108 noı 
maddeyi lütfen okuyunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 106 ncı mad
de gayet sarih. Yoklama değil. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Beyiler, 106 ncı maddeyi oku
yorum, müsaade buyurun. «İşari oyları, Baş
kanla kâtipbr birlikte sayarlar. (C. II. P. sıra
larından «A. P. liler saydılar» sesleri)... «Bun
lar; el kaldırmak sureitiyle verilen oyların mik
tarında anlaşamazlarsa...» ki böyle bir şey de 
yok. «.... veya çoğunluğun mevcudoluşunda 
şüpheye düşerlerse.» o da yok «... veyahut beş 
üye tarafından ayağa kalkmak suretiyle oyla
ma istenirse...» 

SALİM HAZERDAĞ-LI (Elâzığ) — Yok
lama değil, oylama. (A. P. sıralarından «öyle 
olsun» sesleri). 

BAŞKAN — «.. ayağa kalkmak usulüne baş-
vuruıilur.» (0. H. P. sıralarından «oylama başka, 
yoklama başka» sesleri). 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sizin oyla
manıza itiraz ediyoruz, bu beş kişi ile. (A. P. 
'sıralarından «geçti, geçti» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, bu 
şekilde karşılıklı mücadele, münakaşa cereyan 
ederse idare etmek mümkün olmaz. (C. H. P. 
sıralarından «itiraz ediyoruz» sesleri) Şimdi 
oylamayı yaptık. Oylamanın.. (C. H. P. sıra
larından «itiraz ediyoruz» sesleri). Bir dakika 
efendim. Oylamanın şekline önce itiraz edil
medi. (O. H. P. sıralarından «edildi» seleri). 
Dendi ki, miktar bildirilsin. Miktar bildirilir, 
bildirilmez.. (C. H. P. sıralarından «Yoo» ses
leri).. usul münakaşası yapıldı. (G. H. P. sıra
larından «yoo biz neticeye itiraz ediyoruz» ses
leri)... Ama, bu usul münakaşasının sonunda 5 
kişi ayağa kalktı. Ben, yoklama yapılması tale
binde bulunulduğu zannı ile yoklama yapılması
na gittim. Ama.. (A. P. sıralarından «ki, öyle 
idi» sesleri)., ki, önce kalkışta, arkadaşların 
söyledikleri gibi öyle idi. (C. H. P. sıraların
dan «öyle değildi» sesleri.) Bilâhara, 108 ncı 
maddeye göre oylamaya itiraz edildi. Yani, ye
niden oylama, ayağa kalkmak sureitiyle yapıl
sın, dendi. Ama, bu, oylamanın yapılmasından 
asgari 20 dakika sonra oldu. (C. H. P. sırala
rından «20 dakika sonra değildi» sesleri). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz de 
anlamadınız bu işi, ya?.. (A. P. sıralarından 
«Yoklamayı, oylamaya çevirdiniz» sesleri). 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Biz sayıma 
itiraz ettik, tabiî. Bu nasıl olur? Sayın Başkan, 
106 ncı madde sizin tefhiminizden daha sonra 
geliyor, bu itirazlar, o meseleden geliyor. 

BAŞKAN — Ama sayımın şekline ettiniz 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hayır oyla
maya itiraz ettik. 

BAŞKAN — Canım, ben, oylamayı tefhim 
ettim. Oylama tefhim edildikten sonra oyla
manın şekline itiraz edildi. Dendi ki, aded bil
dirin. Tüzüğümüzde işarı,oylamada aded biıldr-
ms olmadığı çin, ben, bunun biMirilmiyeceğini 
söyledim, usul müzakeresi açıldı. Usul müza
keresi, bildirilir, bildirilmez şeklinde idi. Bun
dan sonra 20 dakika geçti, oylamanın tekrar
lanması şekline inkılâbetiti. (Mahiyeti anlaşılmı-
yan gürültüler). Oylatamam, yapamam. Konu
şulan sözlerden usulün dışına çıkmadığım mey-
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-danda. işari oylamada aded tefhimine ait bana j 
bir tek madde gösteremezsiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biz maksadımızı ancak 20 dakika içinde ı 
arz edebildik. 

BAŞKAN — 20 dakika sonra sizin aldınız 
başınıza geldi beyefendi Ben anladım değil. 
(C. E. P. sıralarından gürültüler) Konuşulan 
•sözlerden usulün dışına çıkmadığım meydan
da. İşari oylamada aded tefhimine ait bana tek 
madde gösteremezsiniz. 

EKE1M Ö3DSIT (istanbul)- — Sayın Baş- | 
kan, netice vardır. Neticenin iğinde adedde var
dır. i 

(1) 1312 8. Sayılı basmayazı 8 . 1 . 1970 
tarihli 23 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

13 . 1 . 1970 O : 1 

| HALİL GOîlAL (Aydın) — Siz bunu an
cak 20 dakika sonra anladınız. 

[ SALİM HAZESBAĞLI (Elâzığ) — Kaç ki
şinin olduğunu söylemek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN —- Söyledim efendim. 56 kişi ka
bul oyu kullandı. Oylama yapıldıktan 20 daki
ka sonra itiraz olmaz, adede itiraz olmaz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Neden aya
ğa kaldırmıyorsunuz, neden çekmiyorsunuz? 

I BAŞKAN — Usulsüzlük olur diye yapmı-
| yorum. (ö. H. P. sıralarından gürültüler).. 

Efendini mesele bitmiştir. 

(1) 1281 e 1 nci ek basmayazı tutanağın so-
ıı undadır. 

6. — SE 

A) Komisyonlara üye seçimi (devamı) 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizin başında 
bulunan seçimlerden Araştırma Komisyonuna 
iki sayın üye daha ilâve edilmesi istenmişti. 
Araştırma Komisyonu 9 kişiden mürekkebola-
rak Yüksek Heyetinizin oylarına sunulmuş, ka-
Dul edilmişti. Fakat Sayın Güven Partisinin 
itirazı ve bu komisyonda temsil edilme arzusu 
Yüksek Heyetçe kabul edilmiş ve 11 kişiye ib-

7. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu. Malî ve İk
tisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet Se
natosu 1/1022) (S. Sayısı : 1312) (1) 

BAŞKAN — Şimdi bundan evvel müzake
resi tamamlanmış, oylaması kalmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu 
tasarısının, Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan metni ve Cumhuriyet Senatosunda müza
kere edilen metninin açık oylaması için küre ko
nacaktır ve isim okumak suretiyle oylama yapı
lacaktır. 

ÇİMLER 

| lâğı karargir olmuştu. Bu itibarla yeniden bir 
| tane Adalet Partisinden, bir tane de Güven Pa-
| tisinden iki sayın üyenin Araştırma Komisyo-
j nuna seçilmesi mevsuubahistir. 
j Şimdi. Adalet Partisinden Sayın Orhan Kü-
I rlimoğlu... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. Güven Partisinden Sayın Necip Sey-
j han,.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
j bul edilmiştir. Araştırma Komisyonu teşkil edil-
I mistir. 

İŞLER (Devam) 

< 3. — Su Vrünleri kanun tasarısının Millet 
31cclisiv.ee kahul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Jlillet 31 ecli-
si 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (S. Sa
yın : 1281 e 1 nci ek) (1) 

ı 
BAŞKAN — Eir takrir var bu arada o tak

riri de okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 

Su Ürünleri kanım tasarısı tabedilerek sa-
. yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasarı

nın Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi-
i nin bitmesine az bir saman kaldığından, gelen 
i kağıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki di-
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ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini ara ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Edirne 

Nafiz Ergeneli 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oylama yapacaksanız, deminki tatbikattan 
anlaşıldı ki, oylama yapılmadan evvel beş kişi 
ayağa kalkacağız... (Adalet Partisi sıralarndan 
gürültüler...) Müsaade buyurun arz edeyim. 
Şimdi beş kişi ayağa kalkacağız, ayağa kalk
mak suretiyle oylama yapacağız. Bunu rica edi
yoruz. 

AHMET NUS3ET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim bu açık oy. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade buyu
run, işari oy, 106 ncı maddenin tatbikatını is
tiyorlar işari oyla. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, bu açık oy. 

BAŞKAN — O değil efendim istedikleri. Sa
yın Tuna istedikleri ayrı. Bu takriri... 

DOĞAN BASUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Tuna da anlamadı. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz veriyorum 
Sayın Tığlı. Buyurun. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdi İçtüzüğün 106 ncı maddenine 
göre, oylamadan evvel, oylamanın ayakta ya
pılması istenmez. 5 kişi değil, 15 kişi dahi tale-
betse, usulde bu yol açık değildir. Sadece, işa
ri oylarda iki itiraz müessesesi tanımıştır. Biri
si Başkanlık Divanı, birisi 5 kişilik sayın üye. 
İşari oylarda Başkanlık Divanında bir anlaş
mazlık çıkarsa, 45 - 46 - 47 meselesi. Bu tak
tirde iş ayağa kalkılmak suretiyle tesbit edilir. 
Başkanlık Divanı itiraz etmezse, ekseriyetle oy 
verildiğine, işari oy verildiğine kas nü ise, bu
na kanaat getirmiyen 5 sayın üye ayağa kal
kar, bu işari oyun ayakta yapılmasını istiyebi-
lir. Ama oylamadan evvel itiraz yok iken, bu 
işari oyun ayakta yapılması istenemez. Dâva 
bu. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, 106 ncı maddeyi 
tekrar okursak anlaşılır mesele. «İşari oyları 

Başkan ve kâtipler birlikte sayarlar. Bunlar, el 
kaldırmak suretiyle verilen oyların miktarında 
anlaşamazlarsa...» Şimdi böyle bir mevzu yok. 
«Yeya çoğunluğun mevcudoluşunda şüpheye 
düşerlerse...» o da yok. «Veyahut 5 üye tarafın
da?.! ayağa kalkmak suretiyle oylama istenirse, 
ayağa kalkmak suretiyle usulüne başvurulur. 

p:n:d oylamaya geçiyoruz. Bu oylamaya 
geçtiğimiz sırada 5 üye ayağa kalkacak, diye-
3ûk ki ayağa kalkmak usulü ile işari oylamayı 
yapın diyecek, ona göre işari oylama yapılacak
tı: . 108 ncı madde budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, oylamaya geçi
yoruz. Bu Su Ürünleri Kanununun gündeme 
alınması hususumu oylarınıza arz ediyorum. 
"labul edenler kalksınlar... 

EEFET EENDECİ (Samsun) — Böyle şey 
olur mu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, tüzüğü tatbik 
;t:nek mecburiyetindeyim. Tüzüğe göre bir is
tek var onu yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 
Kabul etmiyenler... Lütfen ayağa kalksınlar. 
kabul etmiyen yok. Şu halde ittifakla kabul 
edilmiştir. 

REFET BENDECİ (Samsun) — İttifak 
3İan mailelerde ayağa kaldırılması dünyanın 
neresinde görülmüştür. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem üyeler isim 
okuyacağım. Lûfcfçn Türkiye Cumhuriyet- Mer
kez Bankası Kanununa oylarınıza kullanacaksı
nız. Lütfen okuyun. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
'Başkan, oylamaya geçmeden evvel bir hususu 
arz edeceğim. Bu tatbikat ile yanlış bir tutu
na girmiş bulunuyoruz. Her zaman ileride bir

takım iltibaslara mahal verir. 106 ncı madde 
öyle tatbik edilmez. (Oylama bitti sesleri...) 

BAŞKAN — Bitti efendim. Sonra başka bir 
naman görüşürsünüz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, oylamanın yapılması hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın üyeler yerleri
ne otursunlar. Su Ürünleri kanun tasarısının 
müzakeresi için gerekli işlem yapılacaktır. 

Lütfen efendim, sayın üyeler yerlerine otur
sunlar. Su Ürünleri kanun tasarısının gündeme 
alınması Yüksek Heyetin kararına iktiran et
miş idi. Şimdi gündemdeki diğer işlere takdi-
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men görüşülmesi hususunu oylıyacağım. Gün
demdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Su Ürünleri kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu. Raporun okunup, 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeler lüt
fen isimlerini yazdırsınlar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben söz 
istemiş ve yazdırmıştım. 

BAŞKAN — Evet efendim, aldım. Aldıkları
mı kaydettim. Lütfen Hükümet ve komisyon 
yerlerini alsınlar. Sayın Adalı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sıram 
kaç efendim. 

BAŞKAN — ikinci sıradasınız efendim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; Su 
Ürünleri Kanunu, çok uzun zamandır memle
ketimizin ihtiyacını duymakta olduğu ve bek
lemekte olduğu bir kanun tasarısıdır. Dağıtıl
mış olan tasarıda, «yürürlükten kaldırılan hü
kümler» başlığı altında 36 ncı madde tetkik bu-
yurulursa, bugüne kadar memleket balıkçılı
ğının ve su ürünlerinin «1287 tarihli Dersaadet 
ve Bilâdi Selasede Midye ve istiridye ihracı 
hakkındaki Nizamname ile 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesi», tatbikatı ile yürütül
düğü yüksek malûmunuzdur. Bu bakımdan uzun 
senelerden beri boşluğu olan ve hakikaten, da
ha evvelki bir celsede bir senatör arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, tâbirimi mazur görün, iptidai 
bir şekilde yapılmakta olan, her balamdan ba
lıkçısı istismar edilen, ürünleri değerlendirile-
miyen ve memleket ekonomisine hiçbir katkı
da bulunamıyan su ürünlerimizin; hattâ, hat
tâ bir devlet kuruluşu olan Et ve Balak Kuru
mu tarafından dahi değerlendirilemiyen su 
ürünlerimizin, bu kanunla değerlendirileceği, 
balıkçılarımızın bir statü içerisine gireceği, 
iş Kanunu kapsamı içerisine alınacağı tasarıda 
teklif edilmiş olduğu için, çok küçük yaştan 
beri bu dertleri dinlemiş, bu insanların içeri
sinde yaşamış, bunların vekilliklerini yapmış 
bir arkadaşınız sıfatı ile evvelâ' tasarının bu

raya kadar gelmesinden dolayı memnuniyeti
mi ifade etmek isterim. 

Yalnız, başka bir çok mevzularda da arz et
tiğimiz gibi, Senatomuzun bitmiyen bir talih
sizliği, kanun tasarısında gördüğünüz aksak 
noktaları burada değiştirmeye çalışacağız. Ama 
bu sefer tasarı tekrar Meclise gidecek. Önü
müzdeki tasarının tetkikinden, anlıyoruz ki, bu 
tasarı 13 . 4 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk 
Komisyona havale edilmiştir. Demek oluyor M, 
dört sene zarfında aşağı - yukarı Senatoya ka
dar gelmiş, ikinci bir defa tekrar Meclise gi
derse bunun uzamasından endişe ediyorum. 
Bununla beraber üzerinde bilhassa durmak is
tediğim bir iki nokta üzerindeki endişelerimi 
belirtmeden geçemiyeceğim. Evvelâ, bu su ürün
leri ve balıkçılığımızla, alâkası olmıyan mınta-
kalara mensup arkadaşlarımızın dahi gazeteler
le ve diğer vasıtalarla üzerinde ehemmiyetle 
durduğu trol mevzuu vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
tasansmda asıl tenMd etmek istediğim nokta 
şu: Kanunun maddeleri tetkik edilirse Tica
ret Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı müştereken 
yetkili kılınmış. Ticaret Bakanlığı bâzı mad
delere girmiş, Tarım Bakanlığı bâzı maddele
re girmiş. Tahsisatı Tarım Bakanlığınca veri
lecek, kontrolü Ticaret Bakanlığı yapacak. 
Bugüne kadar Ticaret Bakanlığında bir Su 
Ürünleri Dairesi var idi. Hattâ bu Su Ürün
leri Dairesi o kadar mühmel, bir kenara bı
rakılmış ki, Ticaret Bakanlığı bunu kendi ça
tısı içerisine dahi almamış, bir sokakta, bir 
apartmanı kiralamış bir köşesine koymuş. Böy
le Tioarst Bakanlığının içerisinde bir Su Ürün
leri Müdürlüğü senelerden beri var. Var ama, 
bu işlerden o kadar bihaber ki; burada biz Sa
yın Ahmet Türkel'in Ticaret Bakanlığı zama
nında, lamba ile elektrikle balık avlamanın 
mahzurları hakkında Sayın Bakana sual tevcih 
ettiğimiz zaman, - tabiî Sayın Bakan bilmez 
Bilecik'li kendi yetkili dairesinden aldığı ma
lûmata istinaden, geldi buraya Yüksek Senato 
huzurunda zabıtlara geçmiştir, bunun zararlı 
değil bilâkis faydalı olduğunu açık açık beyan 
etti. Biz elimizde istanbul Hidro - Biyoloji Ensti
tüsünden alınmış raporlarımız olmasına rağ
men, bunları çıkarıp da bir Sayın Bakan, onun 
şahsında Devletin resmî bir dairesini müşkül du-
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ruma düşürmek istemedik. Ama zabıtlara geç
ti bu beyanla?. Bu tasarıya çok şükür, herhal
de Ticaret Bakanlığından değil de başka bir 
yerden maJjûmat almış olacaklar ki, bu elek
trikle, lamba ile avlanma dediğimiz, elektrik 
ceryanı ile balık avlamanın mahzurlu olduğu it
hal edilmiş. Bu da şu geçen iki sene zarfında 
Ticaret Bakanlığının görüşünde inkişaf oldu
ğu, bilgisini artırdığını göstermesi bakımından 
kayda değer; buna da ayrıca memnun olduk. 
Ama, eğer yine, bu şekilde çalışan Ticaret Ba
kanlığına bu su ürünleri Kanununun tatbika
tını, tevdi edeceksek, böyle kanun çıkarmakla 
bir netice alamayız. Bunuda, açık açık o zaman
dan beri bir türlü söylemek isteyip de fırsa
tını bulamadığım için, bu mevzuu da burada 
söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, trol maddesinin bu 
şekliyle çıkmasında zarar var. 22 nci madde di-
yorki :» 

iç sular, Marmara Denizi, istanbul ve Ça
nakkale boğazlarında her çeşit trol ile su ürün
leri istihsali yasaktır. 

Ancak ilmî maksatlarla yapılacak inceleme
lerde trol kullanılabileceği gibi, «ilmî maksa
dı da anladık - «balıkçılığın inkişafı» - şimdi 
müphem noktaya geldik - «balıkçılığın inkişafı 
ve balık piyasasının kamu yararına düzenlen
mesi amacıyla» bunlar yuvarlak - «Tarım Ba
kanlığı ve Ticaret Bakanlığının müşterek ka
ran ile kurulacak teşekkül marifetiyle trol ba
lıkçılığı yapılabilir.» 

Kıymetli arkadaşlarım, ben size bir şey ifa
de edeyim. Türkiye'ye trolculuğun girmesinde 
büyük ön ayak kim olmuştur biliyor musu
nuz?.. Ticaret Bakanlığına bağlı olan Et ve Ba
lık Kurumu, maalesef. Ve onun getirdiği trol 
yapan motorlar sebebolmuştur. Trol balıkçılığı 
ve trolculuğun önderliğini balıkçılarımıza Et 
ve Balık Kurumu öğretmiştir, maalesef. Simidi 
tekrar, trol bu kadar zararlı iken, alâkalı arka
daşlarımız bilirler, Bâdekarabül Basra, çak 
şükür kontrollar sayesinde artık Marmara'da 
ve boğazlarda korunacak balık kalmamışken bu 
kanun geldi, ayrıca da yetki veriyor. Bence bu 
fıkranın hiç lüzumu yoktur. Burada kaltiyet ve 
sarahat lâzım. Arkadaşlarımız her halde anla
madılar, zaten raporda da bu trol mevzuunda 
yanlış bir ifade tarzı kullanılmış, «Kontrol ol

duğu takdirde trol'un büyük faydaları olduğu. 
görülerek; Tarım ve Ticaret bakanlıklarının 
müşterek kararı ile kurulacak teşekkül marife
ti ile trol balıkçılığının yapılması uygun görül
müştür.» diyor. Yani, büyük faydalar görüle
cek, trolculuktan; rapor böyle söylüyor. Trol
culuğun hiçbir faydası yok, muhterem arkadaş
larım. Denizin dibine ineceksiniz, oradaki su 
ürünlerinin, su besinlerinin cinsleri hakkında 
üniversitelerde yahut bu Tarım ve Ticaret ba
kanlıklarının müştereken kuracağı teşekkül, ne 
is'e o teşekkülün, ilmî araştırmalarında faydalı 
olarak, trolculuğu iyidir, güzeldir diye tavsif 
edecek. Bir defa, rapordaki bu ifadeyi yadırga
dım. 

İkincisi; bu 22 nci maddedeki yuvarlak laf
lar; «piyasanın kamu yararına düzenlenmesi.» 
Bugüne kadar ki tatbikatı ile trol kamu yara
rına düzenlendi. Yani balıkçılığın kökünü ku
rutmak suretiyle, su ürünlerimiz düzenlenmiş 
vaziyette. Hiçbir şekilde muhterem arkadaşla
rını, trol'e müsaade etm iyeceğiz. Hele baş kı
sımda olduğu gibi orta trol'u, dip trol'u, üst 
trol'u. Bunun altından kimse çıkamaz. Biz bu
nu burada nazarî olarak, Ticaret Bakanlığının 
o bir apartman dairesindeki kısımda çalışan 
arkadaşlarınız, deniz üstünde Şubat ayında, 
Mart ayında fırtına da balıkçı ınplariyle çık
mış trol'u atmış. Trol dibe mi gitmiş, dip trol'u 
mu, orta, trol'u mu, onun üstündeki trol'u mu 
bunu tesbit edecektir. Bu şekilde mahkemeye 
sevk edecek, ona göre netice alınacak. Bunla
rın hepsi nazariyatta kalmaya mahkûm. Trol'u 
kesin olarak yasaklamak mecburiyetindeyiz. 
Ancak ilmî araştırmalar sebebiyle trol yapıla
bilir. Onun hâricinde ne Tarım Bakanlığının 
ne de Ticaret Bakanlığının müşterek karan ile 
trol balıkçılığı yapılamaz. Kamu yararına balık 
piyasasının düzenlenmesini istiyorsanız muhte
rem arkadaşlarım, balık piyasasını üç beş tane 
balık ağasının elinden kurtarmakla balık piya
sası düzenlenir. 

Balıksız istihsal kooperatiflerini kurarsınız 
Balıkçılara hakikaten denizin üzerinde ta Ka-
radenizden uskumruyu tutup, 3 gece, 4 gece 
uykusuz kalıp, istanbul piyasasına getirip ora
da Ahmet'e, Mehmet'e üç dört kişiyi geçmiyen 
insana balığı teslim ettirirseniz ve siz devlet te
şekkülü olan Et ve Balık Kurumu buzhanesine 
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o balıkçının balığını sokmaksanız, buzhaneye 
müstahsilin balığını sokmazsanız, balık piyasa
sı düzenlenmez. Et ve Balık Kurumu müstaihsıla 
kapısını kapatmıştır, önce kendi malını koyar. 
yer kalırsa müstahsıla ayıracak, onun haricin
de buzhaneyi elinde tutan zâten bu balık ağa
landır. Balık ağaları buzh?ne-erini de yapmi"-
ti'i". Balıkçı bu günlere?, gecelerce uykusuz ka
lıp, denizde çarpışarak elde ettiği deniz mahsu
lünü, ürününü, getirip muayyen insanlara satar. 
Zaten evvelden bağlanmış, ona. Bu hacları ko
parmak lâzım. Bunlara kredi vermek lâzım. Bu 
tasarının bir yerinde, «kredi maritîm» diye bir 
tâbir geçiyor. Bu tâbire lüzum yok. Buna «deniz 
kredisi» deyip geçmek lâzım. Zaten bunun söz
de tatbikatı var. Ama, teferruata girip kıymetli 
vaktinizi almak istemiyorum. Maddesi geldiği 
zaman arz edeceğim. Ziraat Bankası kaç tane 
balıkçıya tekne sattırmış, kaç kuruşluk kredi 
vermiş? Bunları yüksek huzurunuzda maddesi 
geldiği zaman söyliyeceğim, teker teker. 

Evvelâ bu kredi maritim tâbirinin madde
den çıkarılması lâzım. Türkçe bir tâbir değil. 
Bunun kargılığı deniş kredisidir. Ne maksatla 
konmuş? Her halde Komisyonun dikkat naza
rından kaçmış olacak. Balık üretiminde kullanı
lan tekne, motor, ağ ve sair araç ve gereçleri 
sigortalamak şartiyle, krediye karşılık gösterme 
esasına göre teminat olarak kullanılacağı, gibi, 
bu deniz kredisinin inşallah maddede yazılı şe
kilde işlemesi arzuya şayandır. 

Bir de tasarmm umumi hatları itibariyle ka
naatimce tenkir! edilecek noktası, birçok mev
zuun hallin.} tüzüğe bırakmış olmasıdır, hep tü
züklerle halledilecek. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de mevzu
atın nasıl tatbik edildiğini idareci arkadaşları
mız, hukukçu arkadaşlarımız bilirler. Tüzükler 
bir kuvvet taşımamaktadır, maalesef. Mümkün 
olduğu kadar yasaklayıcı maddeleri kanun met
ninin içeririne koymak lâzımgelir. Tüzükler geç 
çıkar, şu şekilde çıkar, bu şekilde çıkar. Tüzü
ğü yapan biz değiliz. Bizim, mümkün olduğu 
kadar millî irade temsilcileri olan Meclislerin 
yapmış olduğu, kontrolümüz altından geçmekte 
olan kanun maddelerine sarahat vermeye çalış
mamız lâzım. Bu bakımdan bu tasarıda tüzüğe 
atıfların çok bol olduğuna, maalesef işaret et
mek istiyorum. Bunları söylerken tasarının bir
an evvel kanunlaşmasını yürekten arzu ediyo

rum. Uzun senelerden beri her gün içinde oldu
ğum balıkçı vatandaşlarımızın, bu kanunun, bil
hassa lâmba ile balık avı ve trol mevzuu üzerin
de, göllere ve denizlere boya atmak suretiyle ya
pılan avcılığın men'i üzerinde şiddetle durduk
larını ifade etmek isterim. Bugüne kadarki tat-
biktatta, biraz evvel arz ettiğim ve 40 senelik 
nizamnamelerle, bu Zabıtai Seydiye Nizamname-
ıMe hiçMr netice alınmamıştır. Mahkemelere 
verilmiştir. O kadar müphemdir ki, mahkeme
ler karar vermekte müşkülât çekmişlerdir. Ka
rar verememişlerdir. Cezaların düşüklüğü bu
güne kadarki tatbikatı getirmiştir. Şimdi, bir 
ele bu lâmba ile balık avına aidolan - zannediyo
rum 17 nci maddedir - bu mevzu üzerinde dur
mak istiyorum. 

«Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri 
patlayıcı maddeler öldürücü veya uyuşturucu 
maddeler, sönmemiş kireç...» Birinci fıkra doğ
rudur, yerindedir. «Ürünlerin avlanması yasak
tır.» Yani 4 ncü bölüm. «Yasaklar ve zabıta 
hükümleri.» ikinci fıkrası; 

«Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücü
nü gedmemek 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 da müphem ifade. Şimdi sarahaten bura
da bakanlık ve komisyon filerini bildirsin. Ba
kanlık vaktiyle bizim sorumuz üzerine bildir
mişti. Sayın Bakanın ifadeleri zabıtta. Ticaret 
Bakanlığı bu elektrikle avlanmanın faydası ol
duğunu ifade etmiştir. Tarım Bakanlığı bu hu
susta acaba ne düşünüyor? «Tesbit olunacak 

| belli bir aydınlatma gücünü» bunun yüzünden 
İstanbul'da her sene hâdiseler çık^or. Balıkçı
lar birbirini yaralıyor. Vilâyet, polis, jandarma 
hepsi el ele veriyor, yine mâni olamıyorlar. Ama, 
bu kanunun tatbikatı ile mükellef olan, müesse-

İ neler kuracak olan Ticaret Bakanlığı ile Tarım 
Bakanlığının ne düşündüğü belli değil. Ticaret 

! Bakanlığı faydalı gördüğünü evvelce beyan et-
| misti. Ama, Tarım Bakanlığı da hakikaten bu 
İ elektrikle avda fayda mı mülâhaza ediyor ki bu 
i şekilde hüküm konmuş? 

«Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücü-
| nü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydın

latma ve münhasıran denizlerde olta ile avlan-
[ ma su ürünlerinin denizden çıkarılmasında elek-
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troşok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı 
değildir.» 

Elektroşok usulü ya reddedilecektir, ya ka
bul edilecektir. Müphem maddeler koyarsanız 
bununla netice alınmaz, muhterem arkadaşlarım. 
Sayın Komisyona ve Hükümete bu hususu bil
hassa belirtmek istiyorum. Bu maddeye de sara
hat vermek lâzım. «Elektrik cereyanı, elektroşok 
ve hava tazyiki ile su ürünleri avlanması ya
saktır.» Tamam, bitti, ikinci fıkraya lüzum yok. 
ikinci fıkranın ilâvs edilmesinin sebebi hikmeti 
nedir? Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve 
Komisyon burada açıkça söylesin. İkinci fıkrayı 
niçin ilâve etmişler? 

Bunları söylemekten maksadım su: Bunlar 
deniz üzerinde fırtınalı havalarda tatbikat gö
recek muhterem arkadaşlarım. Deniz ürününün, 
avlanan su ürünlerinin denizden çıkarılmasında 
elektroşok usulü uygulanması müsaadeye bağlı 
değil. Yani avlandığı su ürününü denizden çı
karırken elektroşok kullanacak, tutarken elek
troşok kullanmıyacak. Bunu kim tesbit edecek, 
nasıl tesbit edecek? Bunu nasıl getirmişler? Bu 
ne nazariyattır? Yani bunun tatbikini kime ve
riyorsunuz? Nasıl tatbik edilecek bu? Bu kadar 
hâdiselerden uzak hükümler getirilmesi tatbi
katta mevcııdolan ihtilâfları önliyemiyecek, kal-
dıramıyacak bir şeydir. İkinci fıkranın mutla
ka maddeden tavvsdilm.esi zaruridir. Her tür
lü lâmba ile ve elektrik cereyanı ile, elektroşok 
ile, hava tazyiki ile, dinamitle, bomba ile balık 
avlanması yasaktır. Ayrıca «artık» ürünleri de
nizden alırken,.. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, maddeler üzerin
de ayrıca görüşeceksiniz, İstirham ediyorum, 
maddelerin tahliline girmeyin efendim. 

ERDOĞAN ÂDÂLI (Devamla) —• Peki efen
dim, girmiyeylm. Bu balıkhaneler mevzuu var, 
balıkhaneler de, maalesef, Ticaret Bakanbğma 
bağlanacak, Belediyelerden alınacak. Evvelâ, 
belediyelerin bir gelir unsuru ortadan kalkacak, 
yahut gelirler belki, kalacak; idaresi, Ticaret 
Bakanlığına bağlanacak. Bunun da bakanlığa 
bağlanması, pratik tatbikatı bakımından, fay
dalı olacağı kanaatinde değilim. Diyor ki, ka
nun tasarısında «Balıkhane projelerini Ticaret 
Bakanlığı yapar.» Bunu, ben şahsan tebessümle 
karşılıyorum. Ticaret Bakankğı balıkhane pro
jesi yapacak, verecek ve balıkhaneler Ticaret 
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Bakanlığı tarafından idare edilecek, kontrol 
edilecek. Bunun da tatbikinin kabil olacağı ka
nısında değilim. 

Tasarının, memnun olduğumuz maddeleri; 15 
nci maddesi. Bilhassa % 100 su ürünlerinin mu
hafazası için, avlanması için, değerlendirilmesi 
irin yapılacak her türlü yatırımın % 100 indi
rim muaflığına işaret edilmiş olması büyük bir 
teşviktir. Çok faydalı olacaktır. Bunu da tabiî 
hiç söylemeye lüzum yok. Fakat ilâve etmeden 
gecemiyeceğim. 

Eğer, hakikaten Tarım Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı su ürünlerimizin değerlendirilmesi 
^akımından bir şey yapmak istiyorsa, su ürün
lerinin bol çıktığı zamanda muhafaza edilebil
mesi, az cılrtığı zamanda bu piyasanın ayarlan
ması, kamu menfaatine ayarlanması lâzmıdır. 
"Bu, trol vasıtası ile olmaz. Kamu menfaatine 
ayarlanması, balığın bol çıktığı zamanda hem 
müstahsili, o zavallı balıkçının mesaisini değer
lendirecek ve bol tuttuğu zaman denize dökme
sine mâni olacak tesisleri kurmak; piyasada pa-
h'd.1 olan et yerine, su ürünümüzü, kıt zaman
da. bulunmadığı zamanda, piyasaya sürmek su
retiyle hem müstahsilin emeğini değerlendir
mek, hem de kamu yararına piyasayı ayarla
makla olur. Bu tesirleri kurmak lâzım. Bunların 
T--aşında da, hic şüphemiz, buzhaneler gelmekte
dir. Bugün tatbikatta Et ve Balık Kurumunun 
bu muhafaza vazifesini yapamadığı kanaatinde
yiz. 

Gene tasarının 4 ncü maddesinde tarif edil
miş. «voli» yeri nedir, «dalyan» yeri nedir, «sa-
bit dalyan» yeri nedir, «muvakkat dalyan» ne
dir, «dip trolü» nedir, «ortalık trolü» nedir, 
-komHne trol» nedir?. Bu, bir tarif namesi ol
muş. Burada «voli» yerinin tarifinde, bilhassa 
su hususun ilâvesi lâzım. «Denizlerde ve içsu-
larda su ürünleri istihsaline elverişli ve sınırları 
belli su sahalarıdır» denmiş. «Belli kara ve kıyı 
ile alâkası olmıyan su sahaları» şeklinde olma
sında fayda vardır. Çünkü, bu voli yerlerini ki-
ralıyanlar veyahutta Medeni Kanundan evvel 
buraların tapularını almış olanlar; voli yerinin 
sahillerinde oturanlarla daima ihtilâf halinde
dirler ve oraların üzerinde de hak iddia etmek
tedirler. Buna mâni olmak için «voli yeri deniz
deki yerdir. Kara ve kıyı ile alâkası olmıyan 
su sahaları» şeklinde düzeltilmesinde pratikte 
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çok fayda vardır. Bu şekilde açılmış birçok dâ
valar vardır Temyiz Mahkemesinin içtihatları 
vardır. Bu ihtilafı önlemek bakımından «Kara 
ve kıyı ile alâkası olmıyan» şeklinde bir ilâve 
yapılmasında büyük fayda olacaktır. 

Gene, 4 ncü maddede «Kamu tüzel kişileri
ne ait istihsal yerlerinin kiralanması» var. Bu
raya da «Yukarda 1 nci fıkrada vazıh yerler 
asla satılamaz.» şeklinde bir fıkranın ilâve edil
mesinde zaruret var, tatbikat bakımından. Ne 
şekilde kiralanacağı hakkında, orada ikamet 
eden halka kiralanacağı gibi, 4 ncü madde hü
kümleri, yeni ve faydalı hükümler getirmiştir. 
Yalnız «satılamaz» hükmünün konmasında fay
da vardır. Tatbikatta, Hazine yine bu yolla, baş
ka türlü muamele yapmaktadır. Bu sarahatin 
de getirilmesinde fayda var. 

9 ve 10 ncu maddeler üzerinde, Sayın Baş
kanın ikazına uyarak, maddelere geçtiğimiz za
man durmak istiyorum. 

Özel mülkiyetteki «Dalyan ve voli yerleri 
ile bunların kamulaştırılması, dalyan civarında
ki voli yerlerinden faydalanma» diyor, bunlara, 
maddelerinde işaret etmek istiyorum. 

Diğer arkadaşlarıma söz hakkı bırakmak ba
kımından, maddelerde tekrar söz almak imkâ
nına sahibolacağım ümidi ile, tasarının tümü
nün bu değişikliklerle daha faydalı olacağını 
tebarüz ettirmek istiyorum. Şunu da açık açık 
ifade etmek isterim ki, bu tasarı hakikaten Za-
bıtai Saydiye Nizamnamesi ile idare edilmekte 
olan balıkçılığımıza ve bilhassa balıkçılarımıza, 
memleket ekonomisine faydalı olacağına canı 
yürekten inanmaktayım. Maddeler hakkındaki 
mütaakıp önergelerimi bilâhara arz ve teklif 
edeceğim. Sayın Başkandan, sözümü uzattığım 
için, özür dilerim, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALÎM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; benim mâruzâtım ga
yet kısa olacak, 

Tasarının kapsadığı önemli konulardan biri; 
gerekçede de yer alan, «Türkiye'de oturmasına 
izin verilen yabancı uyruklu kimselerin alaba
lık türünün çok azalmasına sebebolduğu ve zatî 
ihtiyaçları sınırsız olduğu için ruhsat tezkeresi 
muafiyeti» diye yazılı olan husustur, 19 ncu 
maddeye de Senato Komisyonumuzca bir fıkra 
eklenmiş, turistlere ve araştırmalara yer veril
miş, 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda, «alabalık 
türünün çok azalmasına sebebolduğu ve zatî ih
tiyaçların sınırsız olduğu» yazılı, doğru. Fakat 
alabalık türünün bir de kaçırılması var. Bu, 
müstesna, dünyada bulunmıyan, istisnaen Tür
kiye'de bulunan bir alabalık türü var ki, bu ala
balık türü Türkiye'den kaçırılmaktadır. Bunun 
da yer almasını gönlüm arzu ederdi. Sadece 
azaldığı yazılı, azalması ile kaçırılması arasın
daki farkları arz edeceğim. 

Şimdi arkadaşlarım, ilk bakışta hakikaten 
bir yabancının Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'
de tüketeceği balık ne olacak diye düşünülebi
lir. İhtiyaç sınırlıdır gibi görünebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iş hakikaten 
suiistimal edilmiştir. 5 -10 yıldan beri, Ameri
kan Sefiri, Tunceli'nin Ovacık kazasında bulu
nan «Munzur suyu» içinde bulunan alabalıkları 
bilhassa bu kuş uçmaz, gidilmesi çok güç olan 
yere, pic - kraft denilen askerî küçük uçaklarla 
gitmekte, doğrudan doğruya Munzur suyunun 
gözesine, başına inmekte ve diffriz denen birta
kım soğutma cihazlarını, uçağın altına yerleş
tirmek suretiyle, bu alabalıkları dosta, ahbaba 
yedirmekte, kendi yediği yetmiyormuş gibi, 
Amerikan Sefaretinin mensuplarının yediği yet
miyormuş gibi, bunları İzmir NATO Merkezine, 
oradan da Napoli'ye, şuraya, buraya sevk et
mektedir, 

Ben zannediyorum ki, bu madde biraz da 
bunun için gelmiştir. Çok suiistimal etti. Bu işle 
Millî Eminyet falan da uğraştı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir de bu 
müstesna, dünyada bulunmıyan balık türünü 
Amerika'ya götürüp Amerika'da ürettiği, ve 
bize mahsus olan ve belki birçok turistin Tür
kiye'ye görmek için geleceği, ilerde gelebileceği 
bu türü Amerika'ya götürdü ve bizden bu ba
lığı kaçırıp götürdü. 

Şimdi bu sözlerimle bir noktaya gelmek isti
yorum. Fazla vaktinizi almıyacağım. Bu, mad
deler üzerinde de konuşulabilir, ama Sayın Baş
kanım, fakat burada arz etmekteki maksadım 
belki halledilir içindir. Şimdi acaba bu yabancı 
uyruklu sözünün içerisine kordiplomatik, yani 
elçiler dâhil midir? Bunlar benim bildiğime 
göre ayrı statüye tabidir. Şimdi bir turist, bir 
yabancı uyruklu tüccar, memleketimize yerle
şen kimse, bu sefirle aynı statüye, aynı mevzu-
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ata tabi değildir. İşi yapan asıl sefirdir, bizzat 
kendisidir. O halde bu yabancı uyruklu sözünün 
içerisine kordiplomatik ve büyükelçiler dâhil 
midir? Bu başında halledilmesi lâzımgelen ko
nulardan birisidir. Maddenin sırası geldiği za
man da takrirlerim olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 
ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; memleketimizde su 
ürünleri denilince akla ilk gelen balık ve balık
çılıktır. Bugüne kadar memleketimiz balıkçılı
ğının inkişafı için muhtelif etütler yapılmış bu
lunmaktadır. Fakat ihraç maddelerimiz arasın
da yer alan sünger ve süngercilik mevzuunda 
esaslı ve ciddî bir inceleme yapılmamış ve mev
zu bir projeye de bağlanmamış bulunmaktadır. 
Hattâ su ürünleri mevzuunda dış ülkelere gön
derilen uzmanlarımızın yalnız balıkçılık mevzu
unda inceleme yaptığı, süngercilik hakkında her 
hangi bir araştırma yapmadığı da bir gerçektir. 

Türkiye sünger istihsali konusunda dünya 
devletleri arasında iyi bir mevki işgal etmekte 
ve sünger donanması ise rakiplerine nazaran 
daha kuvvetli bir durum arz etmektedir. Fakat 
Türk sünger müstahsılları, teknik bilgi ve te
sis noksanlığı sebebiyle, avladıkları süngerleri 
işliyemediklerinden ham olarak, işlenmemiş sün
ger olarak ihracetmektedirler. 

Müstehlik pazarlardaki ithalâtçılar sünger 
satmalırken kendi is sahalarına ve ihtiyaçlarına 
göre bir ebat üzerinde durmaktadırlar. Biz sün
geri işleyip muhtelif boylara ayırmadığımız için, 
bu mevzuu ele alamadığımız için maalesef sün
gerlerimiz ham olarak ihracedilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sünger yurdumuzun 
Ege bölgesi sahillerinde; Çanakkale, İmroz, 
Bozcaada, Antalya, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, 
Marmaris ve Fethiye sahillerinde istihsal edil
mektedir. Bunların başlıca anamerkezini Bod
rum ve Marmaris süngerciliği teşkil etmekte
dir. Sünger istihsalimiz ve ihracatımız önemli 
denecek derecede bugün bir artış kaydetmiş 
bulunmaktadır. Süngerlerimizin kaliteleri diğer 
müstahsil memleketlerin süngerlerinden daha 
üstün olmasına rağmen yalnız Yunanistan'a 
ham olarak ihracedilmektedir. 

Biraz önce sünger mevzuunda, memleket ça
pında, her hangi bir etüdün yapılmadığını ifade 
etmiştim. Süngerciliğimizin geliştirilmesi için şu 
hususların nazarı itibara alınmasını ve bilhassa 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Ticaret Bakanlı
ğının müştereken bu mevzularda gerekli etüdü, 
tetkiki yaparak, sünger ve süngercilik mev-
zuunun bir projeye bağlanmasını zaruri gör
mekteyim. 

Sünger istihsal sahaları ve potansiyeli, sün
ger istihsali ve istihsal usulleri ve problemle
ri, istihsal vasıtaları, kullanılan teknelerin 
gücü ve miktarı, bu konudaki yetersizlikler ve 
problemler, süngerciliğin organizasyonu, mev
cut Sünger Müstahsılları Kooperatifinin duru
mu, süngerciliğin finansmanı ve bugünkü kre
di politikasının genel hedefi ve tatbikatı, su 
ürünleri ile ilgili mevzuat ve doğurduğu prab-
lemler, fiyat ve maliyet meselesi, süngerlerin 
pazarlanması, işletilmesi, işlenmesi; doğrudan 
doğruya ihraç imkânı bulabilmek için işletme 
tekniğinin mutlak surette tesis edilmesi, sünger 
tarlalarımızın gelişmesini temin bakımından 
münavebe usulünün ihdası. 

Değerli arkadaşlarım, müzakeresine başla
dığımız Su Ürünleri kanun tasarısında bir 
münavebe, sünger avcılığının münavebe usulü 
ile yapılması hakkında bir hüküm yoktur. Her 
halde bu mevzular tüzüklere bırakılmış olacak 
ki kanun maddelerine konmamış bulunmakta
dır. Tüzükler yapılırken değerli Devlet me
muru arkadaşlarımızdan ricam, bu mevzuun 
mutlak surette ele alınması ve tüzüklerde sa
rahaten belirtilmesi olacaktır. Çünkü sünger her 
önüne gelen vatandaş tarafından, her motor 
sahibi tarafından avlana, avlana bir tahdit, bir 
bölge ihdas edilmediği için sünger tarlaları
mız tamamen zayıflamış bulunmaktadır. Eğer 
bir münavebe usulü ihdas edersek, münavebe 
ile avlanma yapılacak ve diğer taraftan da 
bu avlanma yapılmıyan yerlerdeki süngerler 
de gelişmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu saydığım mevzu
larda bir araştırmanın yapılarak mevzuun, bi
raz önce ifade ettiğim gibi, Devlet Plânlama 
Teşkilatı tarafından bir projeye bağlanmasın
da sünger müstahsılları yönünden sayısız fay
dalar mevcuttur. Diğer taraftan bugün sünger 
müstahsilinin elinde ihracedilmemiş bir kısım 
sünger bulunmaktadır. Türkiye ile Tunus ara
sında imzalanan 17 Temmuz 1967 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına istinaden 4 Temmuz 1969 tarihin
de Ticaret Bakanlığınca yapılmış bulunan bir 
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protokol mevcuttur. Bu protokolden bilistifa
de elde mevcut süngerlerimizin Tunus'a ihra-
cedilebilme imkânı mevcut bulunmaktadır. Çek 
değerli Bakan arkadaşımdan ricam, bu proto
kolden ve anlaşmadan bilistifade elde mevcut 
süngerlerin ihracının teminini sağlamak olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım; Su Ürünleri Kanunu 
memleketimizin büyük bir ihtiyacını giderecek
tir. Ben konuşmamı burada kesiyorum. Mad
delere geçildiğinde maddeler üzerindeki fikir
lerimizi aynıca Umumi Heyete arz edecek bâzı 
noktalarda da değişiklik yapılmasını taleıbede-
ceğiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — T. C. Merkez Bankası Kanunu
nun oylamasına oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı efendim? Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir efendim. 

Sayın Tuna, buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, ben üzüntülerimi ifade 
etmek üzere söz istedim. Şimdi bir su ürünleri 
mevzuumuz var. Türkiye'nin iktisadiyatından 
bahsedenler, mevcut su ürünlerimizi lâyıkı veç
hile işlediğimiz zaman Türkiye gibi iki misli, 
üç misli halk topluluklarının ferahlıkla geçin-
dirilebileceği ve iktisadi sahada kalkındırılabi-
leceği ifade olunur. Ne zaman böyle imkân, 
araştırma mevzuubahsolsa büyük bir potansi
yel olarak bu su ürünlerinden bahsederiz. 

Şimdi arkadaşlar, bu mevzuu milletçe ümit 
bağladığımız mevzulardandır. Şimdi bu su ürün
leriyle iştigal eden fakir halkın, elinden tutul-
mıyan halkın, ıstırabından bahsetmek istemiyo
rum. Hepiniz bu vatan çocuklarını yakından ta
nımaktasınız. Binbir ıstırap içinde o fırtınalar
da, o dalgalarda çırpınır, çoluk çocuğunun gün-
llük nafakasını temin eder veya edemez arkadaş
larım. 

Şimdi ben mi acaba fazla hayal etmişim? 
Bir Su Ürünleri Kanunu geliyor, geldi gelecek... 
Ben şöyle bir kanun bekliyordum : Şu arz etti
ğim potansiyeli bir defa ele alsın. Ne imkânımız 
var, neyi elde etmekliğimiz mümkün? Bunun 
için kimler çaJlışır? Bu çalışan kimseleri biz nasıl 
teşkilâtlandırırız Bu nafakasını teminden âciz 
vaziyette çırpınan, gecesinde gündüzünde çır
pınan bu vatandaşa nasıl fennî araçlar buluruz? 
Bu fennî araçları nereden temin ederiz? 
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Nasıl temin ederiz?. Temin ettikten sonra 
bunları, onların emrine nasıl tahsis ederiz? Na
sıl su istihsalini artırırız? Bunların şu mevzuda 
gelişmesi için eğitim bakımından neler getirebi
liriz?. Muhterem arkadaşlar hemen şöyle vehle
ten aklıma gelebilen şeyler bunlar. Yani ne ya
parız şu istihsali artırırız, şu geliri artırırız, hem 
orada o vatan evlâtlarının yüzünü güldürürüz, 
hem de memleket iktisadiyatını da kalkındınrız. 

Muhterem arkadaşlar, elimizdeki tasarı 
üzüntü ile ifade edeyim M, bu ağırlıkta değil
dir. Şimdi geçen sefer şu üzüntülerimizi ifade 
ettik, bir itirazda bulunduk, 130 küsur madde
lik bir hazırlık olduğunu bâzı komisyonların bu
nu kırpması suretiyle 30 - 40 maddeyi getirdiğini, 
acilen komisyonun kurulması teklifi suretiyle 
yeni hükümler getirilebileceğini ve hiç olmazsa 
bâzı hükümlerin yürürlüğe konması suretiyle 
bâzı imkânların sağlanabileceğini düşündük ve 
bunu komisyona iade ettik. Üzüntüyle ifade ede
yim ki, maalesef beklediğimiz hale gelmemiş. 
Birkaç hayırlı adım var fakat beklediğimiz, 
ümidettiğimiz şekilde değil. Şu anda tashihinin 
de mümkün olacağına kaani değilim. Hakika
ten bâzı hükümlerde bâzı ufak ihtiyaçları kar
şılıyor. 

Efendim bu teşkilât Tarım Bakanlığına mı 
bağlı olsun, büyük bir dertmiş bu, yoksa efen
dim Ticaret Bakanlığına mı bağlı olsun? Bu ar
kadaşlar tâli iş. Bu tâlisinin tâlisi. îlk defa şu 
teşkilâtı kuralım, bir bol istihsal eder hale ge
tirelim, ondan sonra teşkilât ha falan bakanlığa 
bağlı olmuş, ha falan bakanlığa bağlı olmuş ol
sun. Bugünkü haliyle hazırlanan tasarı bu. Ha
kikaten yalnız satmayı düşündüğüne göre, Ti
caret Bakanlığına bağlanması uygundur. Ama 
asıl müstahsili ele alırsak elbet bu takdirde de 
Tarım Bakanlığının vazifeli olması kadar tabiî 
bir hal olmaz. 

Şimdi benim muhterem Hükümetimden şu 
ricam var : Su Ürünleri Kanunu çıkararak, «bu 
kanunu çıkarttık, bu ihtiyaç kapısı kapandı ar
tık bu işi bitirdik denmesin.» Rica ediyorum, 
geçirilecek hiçbir vakit yok. Bu kanun çıkmasiy-
le beraber yeni bir kanunun hazırlığına başla
sınlar. Bu ricada bulunmak üzere söz aldım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın tzmen buyurun. 
MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

U.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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memleket ekonomisinde, halkımızın beslenmesin
de, millî gelirimizin tekevvününde çok büyük 
değeri olan Su Ürünleri Kanununun, kanuniyet 
kazanmak üzere müzakere mevzuu olmasını ve 
bu safhaya gelmesini şükranla karşılıyarak söz
lerime başlamak istiyorum : 

Bu mevzu çok mühim bir mevzu olduğu hal
de, bu kanuna kadar bundan 100 küsur sene 
evvel, bir zabıta kastıyla çıkarılmış bulunan 
ZaJbıtai Saydiye Nizamnamesi adı verilen bir ni
zamnameyle idare edildiği malûm. Bu mevzu 
üzerinde umumi bütçe müzakerelerinde, mevzu
un temas ettiği dolaylı konularda, uzun görüş
meler yapılmış birçok temennilerde bulunulmuş, 
bu kanunun hazırlığı vaitleri ve Meclise biran 
evvel şevki hususunda birçok hükümetler vait-
lerde bulunmuş, fakat bu vaitler bugünkü Hü
kümet tarafından yerine getirilmek üzere bulun
muştur. Bu hususu hakikaten şükranla kaydet
mek yerinde olur. 

Bendeniz bu konuşmayı daha ziyade bir 
temenni olarak yapmak istiyorum. O da şu
dur : Maalesef bir gerçeği ifade etmemiz lâ-
zıgelir. Bu ve buna benzer kanun tasarıları, 
komisyon kararları biz parlömanterlerin tet
kikine sunulmak üzere vaktinde tevzi edilemi
yor. Lüzumlu bilgi ve malûmatı alamıyoruz. 
Ben şahsan alamıyorum. 

Yine benim üzüntü ile karşıladığım bir 
usul var, o da bu gibi bilhassa mühim kanun
ların gerek komisyon raporları, gerek Hükü
met gerekçeleri burada okunmuyor. Bu sebep
le de bu gibi kanunlar hakkında düşünceleri
mizi, bilgilerimizi, temennilerimizi ifade ede
cek bilgilere sahibolamıyoruz. Bu kanun da 
bu suretle müzakereye alman bir kanundur, 
benim görüşüme göre. Bu itibarla maddelere ge
çilmeden önce kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde konuşan arkadaşlarımıza cevap arz et
mek üzere Sayın Bakanımızın söz alacağını 
tahmin ediyorum. Benim kendilerinden şu ri
cam var : Bu umumî izahları sırasında, bu 
kanunun şevkini icabettiren zaruret ve gerçek
ler nelerdir? Zabıtai Saydiye Nizamnamesi de
nilen bu nizamname ile şimdiye kadar erişi-
lemiyen gayelere bu kanun bizi eriştirecek mi
dir? Kanunun maddelerinde birçok hükümler 
var. Bu hükümleri kristalize eden birtakım ik
tisadi, idari vesair mucip sebepler var. Bu mu

cip sebepler bu maddelere ne dereceye kadar 
aksetmiştir? Bizim sahillerimizden çok daha 
az sahillere sahip birçok memleketler, ki cüm
lece malumdur, bu su ürünlerinden büyük ser
vetler edinmişler, dünya piyasalarında büyük 
mevki sahibi olmuşlar, millî gelirlerinde ve 
döviz gelirlerinde mühim kaynaklar sahibi 
olarak büyük neticeler elde etmişlerdir. Bizim 
şimdiye kadarki şikâyetlerimiz, bu muazzam 
serveti değerlendirememektir. Bâzı hallerde de 
bu servetin kaynağını tahribedici birtakım 
davranışlar olmuştur. Bu kanun evvelâ kanun 
olarak bu serveti kemali ile değerlendirmeye el
verişli midir? bir. 

Şimdiye kadar şikâyetçi olduğumuz, kısmî 
dahi olsa, yapılan tahribatı gerek hüküm ola
rak, gerek müeyyide olarak, gerek teşkilât ola
rak önliyecek durumda mıdır? Şimdiye ka
darki imkânlarla çok basit âlât ve edevat ile 
binbir türlü fedalkârlıkla çalışan balıkçıları
mızın, su ürünü üreten üreticilerimizin, bu 
kanundan sonra ne ölçüde takviye edileceğini, 
teşkilât olarak teknik cihaz ve alet olarak ne öl
çüde takviye edileceğini, iktisadi, teşkilât, kre
di vesair imkânlar olarak ne ölçüde takviye 
edileceğini, Sayın Bakanımızın umumî olarak 
izah etmelerinde fayda olduğu kanısındayım. 

Ayrıca bu kanunun hazırlanmasında ve bu 
safhaya gelmesinde, bu kanunun esas yürütü
cüsü Tarım Bakanlığı mı olmalıdır, şimdiye 
kadar olduğu gibi Ticaret Bakanlığı mı olma
lıdır konusunda, duyduğum kadarı ile, bildi
ğim kadarı ile birçok müzakereler, münakaşa
lar olmuştur. Bu vesile ile bir hususu arz et
mek isterim ki; memleketimizde bâzı hizmetler 
birçok bakanhklararasmda vazife ve salâhi
yet bakımından bölünmüştür, tedahüle uğra
mıştır. Bir kısım hizmetlerin bir kısmı 
şu bakanlıkta bir kısmı bu bakanlıkta
dır. Bunları geç vakit tafsil etmeye 
lüzum görmüyorum, malûmdur. Yalnız bu bö
lünmeler çok defa işin icabı, gereği değil, bir
takım takdiri ölçülere göre yapılmaktadır. Yani 
bir hizmetin neresinden neresine kadar, eğer 
lazımsa, muhtelif bakanhklararasmda taksi
mi mi lâzımdır; neresinden hangi bakanlığın 
müdahalesi, ele alması gereklidir? Bu husus
ta şimdiye kadar benim bildiğim objektif öl
çüler yoktur. Birtakım alışkanlıklar, öteden-
beri devam edegelen tatbikat hâkim olmak-
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tadır, daha ziyade. Bu tedahüller hizmetlerin 
vaktinde görülmesinde, arzu edilen neticenin 
alınmasında son derece engel teşkil etmekte
dir. Bu kanunla zannediyorum ki, su ürünleri 
mevzuu Tarım Bakanlığı üe Ticaret Bakanlığı 
arasında taksim edilir şeklinde bir teklif var. 
Yani bu mevzuda Tarım Bakanlığının da yet
kileri var, Ticaret Bakanlığının da yetkileri 
var. Bu yetkilerin taksimine esas olan ölçü 
nedir? Bu hususlarda bizi tenvir ederlerse, 
gerek mevzuun heyeti umumiyesi hakkında 
tam ve salim bir fikir edinmek, gerekse mad
delerin müzakeresinde düşüncelerimizi bilgile
rimizi, nâçiz kanaatlerimizi ifade etmek üzere 
bize yardımcı olacaklarını tahmin ediyorum. 
Benim temennilerim bundan ibarettir, teşek
kür ederim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı siz komisyon 
üyesisiniz, muhalefet şerhi de koymamışsınız, 
binaenaleyh tenkM sadedinde bir konuşma yap
manız tüzüğümüze göre mümkün değil. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Lehin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Leh'inde konuşacaksınız? Bu
yurun Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; senelerdenberi de
vam edegelen bir ıstırabın, zannederim tedavi 
çaresini bulmak üzereyiz. Muhtelif toplantılar
da, Meclislerin müzakerelerinde, bütçe konuş
malarında devamlı olarak dile ğetirdinimiz su 
ürünlerinin korunması, bir disiplin altına alın
ması hususundaki dilekler nihayet bir tasarı ha
linde toplanmış ve çok geç kalmış olsa bile, 
Meclislere sunulmuştur. Millet Meclisinden ge
len metin Senato Umumi Heyetinde müzakere 
edildikten sonra tekrar Senato Komisyonuna 
geri verilmiş, yeniden müzakere edilmiştir. Bu
günkü imkânlar dâhilinde bâzı eksiklikleri ol
makla beraber bu tasarı su ürünleri istihsaline, 
pazarlanmasına, teşMlâtlandırılmasına önemli 
değişiklik getirmişe benziyor. Onun için tasarı
nın müddeti içerisinde kanunlaşması ve mem
leket ekonomisinin hizmetinle girmesinde büyük 
ölçüde fayda vardır. 

Kanunun getirdiği yeniliklerden bir tanesi 
su ürünleri istihsalinde çalışanların kredi im

kânlarını ipotek karşılığı göstermemek kay
dı ile; ki bir temenni olarak Ziraat Bankasına 
görev verilmiştir, Ticaret Bakanlığı ile Ziraat 
Bankası bir araya gelerek su ürünlerinde istih
sal yapacak olanlara kısa zamanda kredi veril
mesini sağlıyacaktır. Bu suretle senelerden beri 
su ürünlerinde istihsalde bulunanların kredi 
imkânları sağlanmış olabilir. 

Saniyen bu seneki tatbikat da göstermiştir 
ki, depolama tesisleri bu konunun gelişmesi için 
önce düşünülmesi lâzım gelen meselelerden bi
risidir. Et ve Balık Kurumu, et konusunida ol
duğu gibi, bu konuda da bu meseleyi başarı ile 
yürütememiştir. Nitekim bu sene istanbul'da 
Palamut a!kını sırasında meydana gelen idare
sizlik ve beceriksizlik memleketimize milyon
larca liraya ve ona tekabül eden döviz kaybına 
sebebolmuş, palamut bankları sokaklarda tane
si 50 kuruştan satümıştır. Bunları buzhaneden 
geçirdikten sonra Almanya'ya ve dış memleket
lere ihraç imkânını- geniş ölçüde değil, vasat 
ölçüde bile sağlıyamamışızdır. Onun için bu is
tikamette yeni kurulacak olan teşkilâtın önem
li görevleri olduğu kanısındayım. 

Ayrıca, denizlerde balık avcılığı esaslı bir 
disiplin altına alınıyor, bu tasarı ile. Trol ko
nusunda komisyon geniş izahat verecektir. Ama 
denizlerde balık ve yem dengesini muhafaza 
etmek için trol'un bir bakanlık, biir devlet gö
revi olarak tatbikata intikal ettirilmesinde fay
da mülâhaza ediyorum. 

Kanunun getirdiği önemli değişikliklerden 
birisi de, şimdiye kadar denizlerimizde balıkla
rı mahvederces'ine yapılan bâzı çalışmaları çok 
hafif cezalarla karşıladığımız halde, şimdi bu 
ağır suçlara ağır cezalar getirmiş olmasıdır. 
Hakikaten bugüne kadar Türkiye 1de denizlerde 
dinamiteilik yüzünden, trol yüzünden, ve sair 
zararlı avlanmalar yüzünden hâlâ balık bulabi-
Myorsak, demek ki Türkiye karasuları ve iç de
nizlerinde son derece zengin balık yataklarına 
sahibiz demektir. 

Sayın senatörler, dinamit âdeta sahillerin 
çok yanında, şehirlerin dibinde, meskenlerin 
hemen kenarında atılmaktadır. Dinamit rahat 
rahat kullanılmaktadır, halen buna mevcut mu
hafaza teşkilâtı karşı koyamamaktadır. Bu yüz
den bırakın balık neslinin göreceği geniş zarar
ları, sahillerdeki tesisler bile zarar görecek ha-
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le gelmiştir. Şimdi buna ve trol kullanmak su
retiyle yapılacak avcılıklara 5 seneden 10 sene
ye kadar, 5 000 liradan 20 000 liraya kadar ol
mak üzere çok geniş ve son derecede müessir ce
zalar vaz'edilmiştir. En mühim olan bütün bun
ları dikkatle takibetmektir. Üstelik bu suçla
rın meşhut suçlar kanununa göre, muhakemş 
usulüne göre muhakeme edileceği de kanuna it
hal edilmiştir ki, bu da kanunun muvaffakiyet
le tatbik edilmesi için yararlı konulardan biri
si halindedir. 

Kanundan bu çerçeve içinde, benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu 
kanunu çıkarmakla kalmayıp, tüzükleri biran 
evvel tanzim etmek ve derhal tatbikata geç
mek suretiyle, son derecede müessir bir neti
ce almaya imkân vardır. Çünkü, komşumuz 
Yunanistan modern gemilerle, modern avlanma 
usulleri ile kendi karasularımıza kadar sokula
bilmekte, girmekte ve kendi karasulanmızdaM 
balıkları avlıyarak memleketlerine götürmekte
dirler. O itibarla bunlara karşı müessir bir fa
aliyete geçilmesi gereklidir. Hükümetin inşal-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, kooperatiflere ve kişilere açılan hay
vancılık kredilerine dair yazılı soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı Gürhan 
Titrek'in cevabı (7/561) 

Yükek Başkanlğa 

Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

ıSırn Atalay 

1. — 1 . 1 . 1969 tarihi ile 1 . 4 . 1969 tarih
leri arasında kontrollü, projeli, yetiştirici, be

lan bu ihtiyaçlara cevap vereceği kanaatiyle 
çalışmalarında başarılar ve kanunun hakikaten 
memleketimize yararlı olmasını temenni ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, daha söz istiyen 

dört sayın üye vardır. Ondan sonra yapılan 
konuşmalara Sayın Komiyonun ve Sayın Baka
nın cevap vermesi var. Müddetimiz dolmak 
üzeredir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

SALİH HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yonun hazırlanması için Perşembeye kalsın 
efendim. 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası kanun tasarısının açık oylamasına 88 
sayın üye iştirak etmiş, 85 kabul, 3 ret oyu 
kullanılmıştır. Nisap hasıl olmadığı için, yarın 
oylaması tekrarlanacaktır. 

Müddetimiz dolduğu için yarın, 14.1.1970 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

sici hayvan edinme veya her hangi bir nam ve 
şekilde, kooperatiflere, kişilere açılan hayvan
cılık kredilerinin iller itibariyle miktarı ne ka
dardır? Vâki olmuş istem ve işlemlerin 'Genel 
Müdürlükçe tasvipleri ve talepçinin eline kre
disi henüz geçmemiş olanları varsa bunların da 
iller itibariyle miktarı nedir? 

2. — Yukarda belirtilen sürede açılan veya
hut açılması kararlaştırılan kredilerin 5 000 
liradan az olanların iller itibariyle sayısı ne ka
dardır? 5 000 liradan yukarı açılmış yahut 
açılması kararlaştırılmış kredilerin iller itiba
riyle kimlere kaçar lira kredi verildiği veya ve
rilmesinin kararlaştırıldığı. 

• • mmm>—*+-

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. 0. 9 . 1 . 1970 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Şube remzi ve No : 111.103 6/399 

Konu : Sun Atalay'-
ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

ilgi : 14 . 4 .1969 tarih ve 9771 - 7/561, 4011 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın kooperatiflere açılan hayvancılık kredi
leri ile ilgili önergesinin cevabı üç nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Malûmları olduğu üzere; Bankalar Kanunu
nun 74 ncü madde hükmüyle bankaya ve ban
kanın müşterilerine ait sırların yetkili merciler
den gayrisine açıklanması yasaklanmış bulun
maktadır. 

Bu durum muvacehesinde bankalarca özel 
kişilere açılmış bulunan kredi miktar ve nevile-
rinin sözlü veya yazık soru önergeleri münase
betiyle açıklanmasına imkân bulunmamakta
dır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı V. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın önergesiyle ilgili hususların toplu ceva
bıdır. Ayrıntılı bilgiler ilişik cetvellerde gös
terilmiştir. 

1 . 1 . 1969 ilâ 1 . 4 . 1969 tarihleri arasın
da; 

a) Zirai Krediler Müdürlüğünce 67 ilde 
28 618 üreticiye veya hayvan yetiştiricisine 
45 482 074 liralık kredi açılmıştır. Ek. 1. 

Yukarda belirtilen tarihler arasında 5 000 
liradan az veya 5 000 liradan yukarı açılması 
kararlaştırılan kredilerin iller itibariyle mikta
rının bilinmesine muhasebe plânına göre imkân 
sağlanamamıştır. 

Bununla beraber, şubelerimizin bu konu
daki re'sen kredi açma yetkisi 5 000 liranın 
üstündedir. Bu nedenle açılmış bulunan kredi
lerin 5 000 liradan yukarı bulunduğunun müta
lâası uygun ise de, az olanların mevcudolduğu-
nu da kabul etmek gerekir, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki hedeflere ulaşmak ama-
ciyle, bu mevzudaki uygulamanın yeniden göz

den geririlmiş, özellikle bir projeye dayanarak, 
düzenli bir hayvancılık işletmesi kuracak üre
ticiler lehine kredi yönünden geniş imkânlar 
sağlanmıştır. 

b) Kontrollü Zirai Kalkınma Kredileri 
Müdürlüğünce, programın tatbik edildiği 15 il
de, hayvancılık kredileri konusunda 344 üre
ticiye 6 541 070 liralık kredi açılmış olup, 
5 000 liranın üstündedir. Ek. 2. 

c) 1967 yılında kabul edilen 933 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerine uygun ola
rak geliştirilmesi öngörülen sektörlere banka
nın aracılığı ile Teşvik ve Geliştirme Müdürlü
ğünce özel uygulama esaslarına göre krediler 
açılmaktadır. Ek. 3. 

Bu müdürlük anılan devrede 16 ilde 98 üre
ticiye 13 364,63 liralık kredi açılmış, bu kredi
nin ise 3 029 595 lirasını kullandırmıştır. Açı
lan kredilerin tamamı da 5 000 liranın üstün
dedir. 

d) Tarım Kredi Kooperatiflerinin Eylül 
1968 ayı mizanına göre 42 180 ortağa büyük
baş hayvancılık kredileri konusunda 32 109 167 
liralık küçükbaş hayvancılık mevzuunda da 
25 165 ortağa 23 923 539 liralık kredi açılmış
tır. 

öte yandan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
mizan ve bilançoları önergedeki sorulan cevap
lamaya yeterli değildir. Bu yönden iller itiba
riyle ve 5 000 liralık limit bakımından sorular 
cevapsız kalmıştır. 

Bankamızca doğrudan doğruya müstahsıla 
açılan hayvancıhk kredierinin 1 . 1 . 1969 -
31 . 3 . 1969 tarihlerindeki ikrazat tutarları ile 
borçlu adedlerinin illere göre dağılışını gösterir 

cetveldir. Ek : 1 
Borçlu 

iller Lira Kr. adedi 

Ankara 
Bilecik 
Bolu 
Çankırı 
Çorum 
Eskişehir 
Kırşehir 
Kütahya 
Uşak 

1 587 193 
559 124 
786 128 
635 699 
624 049 

1 144 604 
23 000 

2 039 176 
1 256 483 

63 
47 
90 
02 
78 
82 
00 
51 
56 

435 
300 
464 
540 
357 
81 
4 

3 612 
239 
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iller 

Yozgat 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Çanakkale 
Denizli 
İsparta 
İzmir 
Manisa 
Muğla 
Bursa 
Edirne 
İstanbul 
Kırklareli 
Kocaeli . 
Adapazarı 
Tekirdağ 
Adana 
Antalya 
Gaziantep 
Antakya 
Mersin 
Maraş 
Ağrı 
Artvin 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Urfa 
Van 
CrİTPCİlITI 
VTJJL VO14X1 

Gümüşane 
Kastamonu 
Ordu 
Rize 
Samsun 

C. Senatosu 

Lira Kr. 

249 960 
622 147 

1 612 482 
952 906 
345 867 
531 037 
711 671 
823 832 
910 430 
915 153 
784 219 
349 574 
589 971 
635 846 
216 629 
506 895 
741 267 
153 375 
963 710 
129 770 
619 565 
570 144 
141 700 
437 960 
751 201 

1 672 083 
748 996 

3 567 692 
163 050 
249 320 
106 900 
65 045 
35 400 
68 453 

392 384 
244 378 
799 205 
298 209 
304 606 

1 049 215 
276 904 
357 661 
634 156 

35 
50 
13 
79 
01 
83 
68 
70 
90 
89 
30 
60 
75 
31 
71 
52 
96 
85 
75 
00 
05 
48 
00 
90 
00 
61 
93 
05 
00 
00 
00 
00 
00 
35 
66 
24 
60 
43 
00 
81 
00 
v v 
30 
00 

B : 24 

Borçlu 
adedi 

156 
510 

1 269 
314 
246 
158 
953 
184 
459 
143 
949 
428 
130 
540 
18 
34 

966 
66 

633 
50 
66 

110 
160 
257 

1 461 
180 
511 

2 255 
138 
120 
74 
13 
3 

61 
134 
102 
542 
426 
90 

292 
430 
341 
256 

13 . 1 . 1970 O : 

iller 

Sinop 
Trabzon 
Zonguldak 
Adıyaman 
Amasya 
Elâzığ 
Malatya 
Sivas 
Tokat 
Tunceli 
Afyon 
Kayseri 
Konya 
Nevşehir 
Niğde 

il adı 

1. — Afyon 
2. — Muş 
3. — Kars 
4. — Elâzığ 
5. — Erzurum 
6. — Erzincan 
7. — Tokat 
8. — Bursa 
9. — Konya 

10. — Samsun 
11. — Aydın 
12. — Manisa 
13. — Eskişehir 
14. — Denizli 
15. — İsparta 

Not : Kontrollü 

1 

Lira Kr. 

45 346 
928 700 
114 612 
34 081 

1 480 312 
190 099 
119 924 
521 323 
268 465 
47 739 

2 682 194 
618 603 

2 844 774 
76 186 

553 264 

45 482 074 

Çiftçi 
adedi 

32 
1 

30 
6 
2 

54 
18 
15 
6 

34 
54 
25 
25 
33 
9 

344 

20 
00 
66 
20 
02 
75 
27 
73 
51 
95 
03 
96 
15 
34 
43 

83 

zirai kalkınma 
programı halen 15 ilde tatbik ed' "Imel 

Borçlu 
adedi 

11 
537 
13 
27 

448 
40 
6 

138 
1 012 

46 
1 684 

89 
1 622 

13 
672 

78 618 

Ek : 2 

Yatırım 
kredisi 
toplamı 

611 630 
12 000 

698 740 
155 525 
28 500 

887 250 
275 800 
227 050 
143 500 
630 055 
708 121 
723 400 
863 408 
443 091 
133 000 

6 541 070 

kredileri 
dedir. 
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ili 

Adana 
Ağrı 
Antalya 
Bingöl 
Elâzığ 
Erzurum 
Gümüşane 
Antakya 
İstanbul 
Kars 
Konya 
Muğla 
iSivas 
Tunceli 
Uşak 
Van 

Hayvancılık 
Ek : 3 

31 . 3 . 1969 
tarihi itiba-

Çiftçi Açılan kredi riyle kullan-
adedi 

3 
35 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

43 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

98 

miktarı 

558 880 
4 654 078 

216 000 
75 000 

112 000 
420 000 
210 000 
133 000 
90 000 

5 273 775 
156 000 
476 800 
370 000 
131 600 
85 000 

402 500 

13 364 633 

dırılan miktar 

50 000 
1 343 060 

62 785 
45 000 
70 000 

104 000 
— 
— 
— 

999 950 
13 000 

196 800 
— 

100 000 
45 000 

— 

3 029 595 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Senatö
rü Hamdi Özer'in, Polislerin muayene ve teda
vilerine dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Ba
hanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/623) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilişikte sunduğum soruların içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 3 . 12 . 1969 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

1. — Polislerin, bakmakla mükellef bulun
dukları aile fertlerinin, muayene ve tedavileri 
ve bunların ilâçları Devletçe sağlanılmamakta-
dır? bu husus Bakanlıkça düzeltilecek midir? 

2. — Harcırah Kanununa göre iller arasın
da görevli giden memurlara verilen harcırah 
polislere verilmemektedir. Bunun nedeni ile bu 
hakkın tanınması yolunda Bakanlıkça bir işlem 

Not : Teşvik ve Gelişme Kredileri Müdürlü
ğünce açılan kredilerin ayrıntılı cetvelidir. 

' yapılmasının düşünülüp düşünülmediğinin açık
lanması, 

3. — Fazla mesaiden dolayı memurlara sa
at başına 7 ve işçilere 6 lira zam verilmekte
dir. Halbuki polislere bu zam en çok 35 kuruş
tur. Memur ayda 146 saat, polis 360 saat ve 

i* izinler kesilirse 720 saat mesai yaparlar, nor
mal olarak memurlardan 214 saat fazla çalışan 
bu meşakkatli kütle bunun karşılığında 75 lira 

I almaktadır. Bunlara da saat başına diğerlerine 
takdir edilen zam verilecek midir? Bu adilâne 
bir hak tevzii olmaz mı? 

4. — istanbul gibi büyük bir ildeki polisle
rin ilâç reçeteleri Sirkeci'deki Beşir Kemal Ec
zanesinde geçerlidir, Pendik ve Sarıyerdeki 
bir hastanın Sirkeci'ye gidip bu ilâcı alması 
yapacağı yol masrafı ve hasta takadı karşısın
da ne dereceye kadar mümkün olacaktır? Ken
di parası ile almayı veya parası yoksa alma
mayı tercih edeceğine yol açmaz mı? Her semt
te bir eczane ile bunu temin etmek uygun ol
maz mı? Aynı eczanede bulunamıyan ilâcı di
ğer bir eczaneden almasına yardımda bu daha 
uygun olmaz mı? 

5. — Kadro polisine, Toplum Polisine veri
len 225 lira zammın verilmemesinin sebebi ne
dir? Kadro polisi devamlı vazifededir işler on
larda başlar ve onlarda biter, Ertesi gün isti
rahat hakkı tanınmaz. Bu bakımdan 225 lira 
kadro polislerine de zam tanımak veya fazla 
mesai zammı içinde mütalâa etmek mümkün 
değilimdir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 12 . 1 .1970 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 3. B. 2 

Konu : Senatör Ham
di özer'in soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 4 . 12 . 1969 gün ve Kanunlar Md. 
10115/5712 - 7/623 sayılı yazınız. 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer'in 
Yüksek Başkanlığınıza vermiş olduğu yazılı 
soru önergesindeki, polisin aile fertlerinin mu
ayene ve tedavileri ile ilâçlarının Devletçe sağ
lanıp sağlanamıyacağı, iller arasında görevli 

[ polislere niçin yolluk verilmediği, polislere di-
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ger memurlarda olduğu gibi saat başına fazla 
mesai ücreti verilip verilemiyeceği, İstanbul'
daki Emniyet mensuplarının ilâçlarını muhte
lif semtlerdeki eczanelerden alabilmeleri için 
kolaylık gösterilip gösterilemiyeceği ve Top
lum Polisine verilen 225 liralık ödeneğin, genel 
hizmetlerde çalıştırılan polis memurlarına da 
ödenip ödenemiyeceği hususu incelendi : 

Bugünkü mevzuat muvacehesinde; Emniyet 
mensuplarının muayene ve tedavileri ile ilâçla
rı ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertle
rinin sadece muayeneleri ücretsiz olarak Dev
letçe karşılanmaktadır. 

Her memur gibi polise de iller arasında ge
çici görev verildiğinde Harcırah Kanununa gö
re yolluk ödenmektedir. Soru önergesinde ba
his konusu olanların bölge trafik zabıtasında 
görevli memurlar olduğu anlaşılmaktadır. Bun
lara da 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 
maddesi ile 7244 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesi ile bütçenin 12.816 ncı maddesi gere
ğince geçici olmamasından ve özelliği bakımın

dan maaşlarının % 15 i kadar tazminat veril
mektedir. 

Emniyet mensuplarına, 6564 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine istinaden fazla mesaileri kar
şılığı her ay maktuan 75 lira ödenmektedir. 

istanbul'da çalışan Emniyet mensupların
dan hastalananların rahatlıkla ve daha kolay 
bir şekilde ilâçlarını alabilmelerini temin için 
istanbul Valiliğine gerekli direktif verilmiştir. 

Genel hizmetlerde çalışan ve günlük vazife
si bittikten sonra evinde istirahata çekilen kad
ro polisine maaşı ile 165 lira tayın bedeli ve 75 
lira fazla mesai başka ödenek verilmemekte 
Toplum Polisine ise kışla hayatı yaşamaları se
bebiyle bunlara ilâveten 14 . 7 . 1967 tarihinde 
kabul edilen 911 sayılı Kanunla Toplum Zabı
tası ödeneği adı altında 225 liralık bir tazmi
nat verilmektedir. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 88 

Kabul edenier : 85 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 0 
Oya kplümıyanlar : 94 

AI^A üyelikler : 1 

TABİİ ÜYELBR 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ün al di 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAEA 
Hıfzı Oğu. iekata 
Mansur Ulu «oy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Örîıon Tnğrul 

BİTLİS 
Orhan K ü r ü r ^ m 

BOLU 
Alâettin Yılmıaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk ""'uayttirk 

[Kabul 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erd ^an 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
SakiD Hatunoğlu 
Edip oomunoğlu 

ESKİŞEHİR 
t ^sr Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Delîveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip ÖzdoİLy 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

edenler] 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrera Özden 

İZMİR 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami T \n 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İSL. .lisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâha ̂  ün Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin ö^rbürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
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ANKARA 
Mahmut Vural 

[Reddedenler] 
DENİZLİ | 

Ali Kemal Turgut j 

[Oya katilmıy anlar] 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

TABİÎ ÜYBUBR 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek ( t ) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(Î.A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menıteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlı. 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüpîti 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

>««»*• 

229 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 1 . 1970 Salı 

Saat : 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 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ueuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözılü sorusu (6/528) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş/a fbağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat S arlı cali'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanibul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve 'Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/535) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

12. —- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamonu'nun yol, 
su ihtiyacını karşılıyacak YSE Bölge teşkilâtı
nın kurulmasına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/541) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Melbrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaiş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/543) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . —• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu-

(Devamı arkada) 



nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet Se
natosu 1/1022) (S. Sayısı : 1312) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 12 . 1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİE DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketi'nin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner-
gesi (10/31) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-
di Agum'un, yasama dolmınnlmjazlığiîiıın kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
'Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/672) (S. Sayısı : 1318) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karaveüoğkı'num yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/691) (S. Sayısı : 1319) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'ın yasama dokımnlmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/692) (S. Sayısı : 1320) 
(Dağıtana tarihi : 30 . 12 . 1969) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
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! Şevket Köksal'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkımda Başbaikaaılık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/693) (:S. Sayısı : 1321) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye
si Maeât Zeren'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/694) (S. Sayısı : 1322) 
(Dağıtıma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lüt
fü Bilgen'in yasama dolkunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/695) (S. Sayısı : 1323) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 .1969) 

12. •—• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Alâeddin Yılmaztürk'ün yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/699) (S. Sayısı : 
.1324) (Dağıtma : 30 . 12 . 1969) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/700) (S. Sayısı : 1325) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/704) (S. Sayısı : 1326) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'm yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/711) 
(S. Sayısı : 1327) (Dağıtma tarihi: 30 . 12 . 1969) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
zaffer Yurdakuler'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/717) (S. Sayısı : 1328) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke-



resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/725) (S. Sayısı : 1329) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/728) (S. Sayısı : 1330) (Da
ğıtma tarihi : 30.12.1969) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Karaman'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/730) (S. Sayısı : 1331) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgeıı'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/739) (S. Sayısı : 1332) (Dağıtma ta
rihi : 30 . 12 . 1969) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtsever'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/760) (S. Sayısı : 
1333) (Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

22. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Kemal Turgut'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/765) (S. Sayısı: 1334) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 12 . 1969) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ema-
nullah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/794) (S. Sayısı: 1335) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 12 . 1969) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Fa-

kih Özlen'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/780) (S. Sayısı : 1336) (Dağıtma ta
rihi : 30 . 12 . 1969) 

25. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/810) (S. Sayısı : 1337) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1969) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/834) (S. Sayısı : 1338) (Dağıt
ma tarihi : 30 .12 . 1969) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan'ım, Türkiye - Avrupa Ekono
mik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonu 
seçimlerine dair 6 . 1 . 1970 tarihli önergesi 
(4 - 79) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Erzurum, Şenkaya eski Ekrek köyü 
öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hak
kında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gereğin
ce meslekten ihracı hakkında Millî Eğitim. Ba
kanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/219; Cumhuriyet Senatosu 
2/271) (S. Sayısı : 1339) (Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1970) 





Toplantı : 9 
Cumhuriyet 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 3Iüdürlüğü 
Sayı : 1769 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Su ürünleri kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. F&rruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 . 4 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kundan 
8, 13, 22 ve 28. 5 . 1969 tarihli 90, 92, 97 ve 98 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 210) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 10 . 1 . 1970 
Geçici Komisyonu 
Esas No: 1/1026 

Karar No: 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 5 . .1909 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık 
oy ile kabul edilen, Su Ürünleri kanım tasarısı Komisyonumuzun 8 . 1 . 1970 ve 9 . 1 . 1970 ta
rihli birleşimlerinde ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet temsilcilerinin verdikleri tamamlayıcı bilgiler ve komisyonumuzun iki günlük mesaisi 
neticesinde aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü bâzı maddelerde değişiklik yapma zorunluluğu hâ
sıl olmuştur. 

Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı uyruklu kimselerin alabalık türünün çok azalması
na sebebolduğu ve zatî ihtiyaçlar sınırsız olduğu için ruhsat tezkeresi muafiyeti sportif maksatla
ra matuf olmak üzere sınırlandırılmıştır. 

Kooperatiflerin kalkınmasını sağlamak amacı ile kooperatif birliği kooperatif veya köy birlik
lerinin büyük sermayedarların eline geçmesine engel olarak istihsal mıntakasındaki halkın yarar
lanmasını temin etmek için kooperatiflerin kolay kredi temin etmesini hedef tutan ve kalkınmada 
büyük yardımı olacak Maritim sisteminin tatbiki ile kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barı
naklarına ilâve edilen üstyapı tesislerinin de 24:30 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın pa
zarlıkla kooperatiflere verilmesi uygun görülmüştür. 

1281 e I nci ek 
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Kurulmuş ve kurulacak tesisler üzerinde balık üretiminde hayati bir ehemmiyet taşıyan balık 
geçidi veya asansörlerin yapılması balıkçılığımızın inkişafı bakımından mecbur tutulmuştur. 

Balıkların besin maddesinin tükenimini önlemek, dip balıklarının miktarını bilmek, gelişme
lerini temin etmek, balıkçılığın inkişafı ve balık piyasasının kamu yararına düzenlenmesini sağ
lamak amacı ile, bir kontrol olduğu takdirde trolün büyük faydaları olduğu görülerek; Tarım ve 
Ticaret bakanlıklarının müşterek kararı ile kurulacak teşekkül marifeti ile trol balıkçılığının ya
pılması uygun görülmüştür. 

Kurulacak Su Ürünleri Müessesesinin nasıl bir teşkilât olacağı belli olmadığından 32 nci maddede
ki Su Ürünleri Genel Müdürlüğü veznesi, ilgili vezne olarak değiştirilmiştir. 

Denizlerde çalışan su ürünleri nıüstahsıllarmm sosyal güvenliklerini teminat altına almak için 
İş Kanunu kapsamına alınması uygun görülmüş ve Komisyonumuzca geçici 4 ncü madde olarak 
ilâve edilmişti]'. 

Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden ötürü Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 36, geçici birinci maddesi değiştirilerek ka/bıü edilmiş 
ve geçici 4 ncü madde ilâve edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Gfenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Edirne Erzincan Kara Afyon K. 

M. Nafiz Ergendi Fehmi Bay soy Yusuf Ziya Ayrım Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Üye Üye üye Üye 

içel Gaziantep İstanbul Balıkesir 
Lûtfi Bilgen Salih Tanyeri Ekrem Özden Nejat Sarhcalı 

Üye tiye 
Rize Trabzon 

O. Mecdi Agun A. Şakir Ağanoğlu 

Gumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281 e 1 nei ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Su ürünleri kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

8 Umul 

MADDE 1. — Deniş ve içsularda su ürünleri istihsali bu I:?.mm hükümlerine tabidir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen teeimlerüu t-reler i oşağıdarbr : 
Su ürünleri : Denklerde ve içsularda bulanan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtala

rıdır. 
(Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren hayranlar hariç.) 
Su ürünleri müstahsıîları : Deniş vj içsularda su ürünleri istihsal &&?sa gerçek ve tüsel kişi

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

istihsal vasıtası kurulabilen, kullanıla! iki? «aı sahaları lir. 
İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin küle: ali. :a a e kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, teç

hizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislrUir. 
İçsular : Göller, suni göller, lagünler, bamj gülleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar, 

akar sular, mansaplar ve üretme havumarıelrr, 
Lagünler : Denizle irtibatı vs denizin eeküü :. 
Mansaplar : Akarsuların gol veya üermlere 

lan ve sınırları mahallî şartlara gere iaebit eüa 
Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek i 
Dalyan 3 eri : Bir veya müteaddit- sabit ye, 

sahalarıdır. 
Sabit drüyan : Deniz ve içsularda :u ürürle: 

veya beton "e benzeri manialarla çevrilmek r : 
veya tabiî olarak çevrilmiş; sn sahalarından mey. 

m e/cmere 
e.rpgı VegUem'e al'iarsuy-aı etkisi altında ka-
ak su iü. ünleri üühmline elverişli sahalardır. 
yağılan m'eis akülerdir. 

muvakkat dalyan karmaya elverişli istihsal 

kiksal etmek için kazık, ek, çubuk, tel, taş 
yh, vinı.-ları değişmeyerek şekilde kurulan 
.a getirilen diple külhanı tesislerdir. 

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

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

Dip trolü : Gemiler ile çekilmek suretiyle "emin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini 
istihsale mahsus trcî ağları ve bu ağlarla yar ık n su ürünkri istihsalidir. 

Orta su trolü : Münhasıran göçücü balıkla ;m istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin 
suyun ortasından veya yüsüne a akın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürün
leri istihsalidir. 

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

Gemi : Tonajı ve adı ne olursa o!sun; derem vs içsukrüa su ürünleri istihsalinde, naklinde, 
islenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, pıt, sah mavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo
torlu bilûmum yüzer vasıtalardır. 

Cumhuriyet Senatosu ( S. Sayısı : 1281 e 1 nci eki 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Su ürünleri kanun tasarısı 

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

Tarifler 

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

rıdır. 
(Kara avcılığı Kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç) 
Su ürünleri müstahsılları : Deniz ve içsularda z\ı ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. 
istihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir is

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

zat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir. 
îçsular : G-öller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar, 

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

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

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

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

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

Voli yeri : Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli ve sınırları belli su sahaları
dır. 

Dip trolü : Bir veya daha çok gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip 
su ürünlerini istihsale 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 cakilen trol ağlan 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. 
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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 

müstahsıUar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine, Devlet Su işleri G-enel 
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 Baaknlığınca 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 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 İktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların 

•Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281 e 1 nci ek) 
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BÖLÜM : II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

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

Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendile ri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına ruh
sat tezkeresi almak zorundadırlar. 

Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için bunların sahip veya donatanları da, ayrıca 
ruhsat 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 

müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman ve Devlet Su işleri Teşkilâtına önceden vize et
tirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle yasak olmıyan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal 
edecek Türklerle yabancı turistler ruhsat tezkere si almak mecburiyetinde değildir. 

Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
esaslar bir tüzükle tesbit olunur. Bu maddede ki 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 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler 
ve nehir ağızlarındaki su ve av yerleri ile deniz ve iosulardaki su ürünleri istihsali hakkı, o 
yerde kurulan ve üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere tüzüğüne g-öre istihsal bölgelerinde ikamet 
eden ve yönetmelikle tesbit edilecek şartları haiz olan kooperatif birliği, kooperatif veya köy bir
liklerine 2490 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ön çelikle ve pazarlık suretiyle ilgili bakanlıkların 
mütalâası alınarak Tarım Bakanlığınca kiraya verilir. 

ilânı takiben bir aylık süre içinde böyle bir talep vâki olmazsa özel ve tüzel kişilere 2490 sa
yılı Kanun g-ereğince ilgili bakanlıkların mütalâası alınarak kiralanır. 

Kira şartnamelerinin teknik şartlan ve süreleri mahallerinin özellikleri nazara alınarak il
gili bakanlıklarca tesbit olunur. 

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 İktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların geniş-
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genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi 
su ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Tarım Bakanlığının muvafaka
tinin alınması lâzımdır. 

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. — îçsuların 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 ail dalyanlardan geçiş 

MADDE 8. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanların kiracıları veya bun
ları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak bazı 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 işlerinin özel mülkiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni 
Kanun hükümlerine göre tesbit olunur. 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

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

Ancak dalyan sınırlan 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 lıavi proje ve 
plânları vermek suretiyle Tarım Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 
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letilmesi, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen seklinin değiştirilmesi gibi su ürünleri 
istihsaline tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Tanın Bakanlığının mütalâası alınması lâzımdır. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci maddesi uyum kabul edilmiştir. 

MADDE 9.-— Millet Meclisinin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştınl-ması 

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. 

Vretme havuzları 

MADDE 11. — Ticari maksatla karada üretme havucu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 
istiyenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirı:ıek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve plân
ları vermek suretiyle Tarım Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 
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Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı 
takdirde gerekli müsaade Tarım Bakanlığınca verilir. 

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

BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırına 

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. 
Taıim 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. C. Ziraat Bankası G-enel 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 
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Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı takdir
de gerekli müsaade Tarım Bakanlığınca verilir. Deniz ve iç sularda yapılacak üretme havuzları 
da yukardaki hükme tabidir. Ancak bu gibi üretme havuzlarının tesisine izin verilmeden önce 
seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip etmedikleri hususunda Ulaştırma Bakanlığının müta
lâası alınır. Deniz ve iç sularda yapılacak üretme havuzları için 4 ncü maddenin son fıkrası hü
kümleri tatbik olunur. 

BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırma 

MADDE 12. — Millet Meclisinin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kooperatifleşme 

MADDE 13. — Su ürünleri müstahsılları 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ve meslekin özellik
lerine uygun kooperatif ve birlikler kurabilirler. 

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

Kooperatif ve birliklerin anamukavelename formülleri T. 0. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
ile Ticaret Bakanlığının ilgili dairesi tarafından müştereken hazırlanır. 

T.C. Ziraat Bankası su ürünleri üreten ve üretimini bizzat satan kooperatif ve şahıslara açacağı 
kredilerde üretim ve pazarlamada kullanılan bütün araç ve gereçler Kredi Maritim sistemi (Balık 
üretiminde kullanılan tekne, motor, ağ v.s. benzeri araç ve gereçleri sigortalamak şartiyle krediye 
karşılık gösterme esası) na göre teminat olarak kullanılacağı gibi, üretim, depolama ve pazarlama 
tesisleri tapu veya kira mukavelesi esasına göre de teminat olarak kullanılır. 

Denizcilik Bankası da aynı esasa göre kredi açabilir. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 14. — Tarım Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgü
lerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparak uzmanlar idaresinde ücretli 

•Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281 e 1 nci ek) 
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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 yapacakları yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 
193 sayılı G-elir 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 nıaksadiyle, su ürünleri is
tihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alman her türlü vergi, resim ve harçları 
indirmeye veya tamamen kaldırmaya, 

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

BÖLÜM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yanağı 

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 Sulan Kanununun 8 nci maddesinde yazılı balıkçılık sahasına veya içsulara girmeleri 
ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281 e 1 nei ek) 
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veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları açabilir, Propaganda eğitim ve öğretim için lüzumlu ted
birleri alır. 

Teşvik ve himaye 

Muaflıkla.!' 

MADDE 15. — Gerçek ve tüzel kişilerin su ürünlerinin istih3al, muhafaza, işleme ve nakliye
sine miitaallik faaliyet kollarına yapacakları yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı 
Gelir v'srgisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile eklenen 8 nci bölümün ek 3 ncü 
maddesindeki yatnım indirimi nisbeti % 100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun geçici 7 nci 
maddesi ile 193 sayılı Kanun an geçici 4 ncü ma idesi uygulanmaz. 

Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barınaklarına ilâve edilen üstyapı tesislerinden faydalanma 
hakkı kooperatif birliği veya kooperatiflere süreıi on yıldan as olmamak üzere Maliye Bakanlı
ğınca 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmak i sın pazarlıkla kiraya verilir, ilân edilen 30 gün
lük süre içinde kooperatiflerden talep vâki o lmaca 2490 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakan
lığınca özel veya tüzel kişilere ihale eiilir, 

MADDE 16, —• Millet Meclisinin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

; BÖL TM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 17. — Bemb.ı, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik ce
reyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri avlanması yasaktır. 

Tesbit okınaeak belli bir aydınlatma gücünü göçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydınlatma 
ve nıımlıasmjm denizlerde olta ile avlanan su ürünlerinin denirden çıkarılmasında elektroşok usu
lünün uygulanmam, müsaadeye bağlı değildir. 

Bu maddenin uygulanmalına ait esamar tüzük:; gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 

MADDE 18. — Millet Meclisinin 18 nci madlesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabancıların •su ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 19. — Türk vatandaşı olmıyan kişi^rin su ürünleri istihsal etmek 'üzere 476 sayılı 
Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinde yazılı balıkçılık sahasına veya üç sulara girmeleri ve 
bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 
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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. 

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. 

Trol 

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

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

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

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta kullanılması memnuiyeti 

MADDE 23. — Zamanlar, mevsimler, cins, nev'i, 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. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281 e 1 nei ek) 
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Ancak, 3 ncü maddenin 7 nci bendinde yazılı yabancı turistler ile Tarım Bakanlığının müsaa
desi gereğince 12 nci maddede gösterilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hü
kümden müstesnadır. 

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 

MADDE 20. — Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda >su ürünlerinin geçmesi
ne veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması 
yasaktır. 

Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülâtör gibi tesislerde su ürünleri
nin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansörlerin yapılması ve bunların devamlı olarak işler 
durumda bulundurulması mecburidir. 

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 21. — a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları ge
reken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları; 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, za
manlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve istihsali yasak olan 
su ürünlerinden arızî olarak istihsal olunanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bunlar için ya
pılacak sair muameleler tüzükle düzenlenir. 

Su ürünlerinden yapılacak insan gıdaları ile sanayide 'kullanılacak maddelerin imalât, stan-
dardizasyon, iç tüketim, ihracat ve bunların kontrol usulleri tüzükle düzenlenir. 

Trol 

MADDE 22. — a) iç sular, Marmara Denizi, istanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit trol 
ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Ancak ilmî maksatlarla yapılacak incelemeler de trol kullanılabileceği gibi, balıkçılığın inkişafı 
ve balık piyasasının kamu yararına düzenlenmesi amacıyla Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı
nın müşterek kararı ile kurulacak teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı yapılabilir. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli re imalâtta kullanılması memnuniyeti 
MADDE 23. — Zamanlar, mevsimler, cins, nev'i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istih

sali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle 'olursa olsun 
satışı, nakli, imalâtta 'kullanılması yasaktır. i • 

17, 22 nci umdeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünleri zabıt ve müsadere edi
lerek haklarında 27 ve 32 nci madde hükümleri uygulanır. 

•BÖLÜM - V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 24. — Millet Meclisinin 24 ncü maddeci aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1281 e 1 nci ek) 
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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 Balıkhanelerde 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 Bakanlıkların ca müştereken hazırlanır. 
Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ayrılır, ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye ödenir. 

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 balıkhanesi buhmmıyan yerle ."de uygulanmaz. 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge ver m el: 

MADDE 26. — Ticaret Bakanlığı, su ürünle i i 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 ferdi 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 İdmseler 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 ma id elerinde yasüı islerin gerektirdiği giderleri karşı
lamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 29. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarım, 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 'jtirerek mevzuata göre gerekli muameleyi yapma
ya yetkilidir. 
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— 17 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE 25. — Millet Meclisinin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir; 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermeli 

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

İstenilen 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 hükümleri istisnaen kullanılması 

MADDE 27. — Millet Meclisinin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödenek 

MADDE 28. — Millet Meclisinin 23 nci mad:i> si aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 29. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkları su ürünleri müstahsıllarını, su ürünleri ile iş
tigal eden tacir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, balıkhaneleri, istihsal yerlerini ve is
tihsal vasıtalarını Bakanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle teftiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre 
gerekli muameleyi yapmaya yetkilidir. 
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Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi verebilir. 

BÖLÜM : VIÎ 
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 de görülür. 

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 VG Jandarma teşkilâtının bu
lunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri üyeleri yukardald görevleri yapmakla mükel
leftirler. 

Zapt edilen 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 görüimiyenler derhal mahallin en büyük maliye memuru marife
ti ile ve Maliye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde belediye veya ihtiyar hsyeti 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 G-enel Müdürlüğü vezne
sine gönderilir. 

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

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

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

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

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına vs imha şekline mahkeme karar ve
rir. 
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Bu bakanlıklar diğer memurlarına da bu görevi verebilir. 

BÖLÜM - VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 30. — Millet Meclisinin 30 ncu imaiddlasi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tarım Ve Ticaret Bakanlıkları teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri üe 
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 istina
den konulan yasaklardan dolayı, bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tut
mak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını zaptetmek ve bunları, 32 nci madde hükmü mahfuz kal
mak şartı ile, adlî mercilere teslim etmekle vazi'eli ve yetkilidirler. 

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurdan, 
kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve Hükümet veteri
ner ve doktorları, Ticaret ve Tarım bakanlıkları mamurları ile Emniyet ve Jandarma teşkilâtının 
bulunmadığı yerlerde iköy muhtar îve ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki görevleri yapmakla mü
kelleftirler. 

Zapt edilen su ürünleri 

MADDE 32. — Zaptolunan su ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün değilse en yakın veteriner hekim veya Hükümet, 
•bslsdiye veya sağlık merkezi tabiplerinden biri^s veya Devlet hastanesinde muayene ettirilmek 
suretiyle gıdası olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler derhal mahallin en büyük maliye me-
Tiiaru marifetiyle ve Maliye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafın
dan '©n yakın ısatış yerimde açık artırma suretiyje satılır. 

Satışa ait bir zabıt varakası tanzim olunarak satış bedeli tahkikat [neticesin© (kadar ladlî (mer
cilerin emrinde olmak üzere Maliye veznesine amaneten yatırılır. 

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. 
Zaptolunıan ısu ürünlerinden kullanılması veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin ra

porlarıma müsteniden sanayide (kullanılır veya imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tevsik edilir. 
Zar» t edilen su ürünlerinden insan gıdası olacak kullaınılmıyan ve muhakeme (neticesine kadar 

muhafazasına imkân olmıyanlar için de yukarı iaki esaslar uygulanır. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen muhafa
zası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleştikten sonra bedeli ilgili vezneye 
gönderilmek üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar 
verir. 
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BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 34. — Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve 
tahditlerle mükellefiyetlere ayları 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 nsı fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili 
mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan 500 
liraya kadar, 

2. üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi sahip 
veya donatanları 100 liradan 500 liraya kadar, 

3. Ruhsat teskerelerini 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 G00 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 ka dar 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 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 lira

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

e) 19 ncu maddenin birinci bendindeki suçu bilyen 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 yazılı maddeler gemilerde bulunması yahut, 
25 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe ayları 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 kabîl 
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. 
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BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 34. — Millet Meclisinin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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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 vs 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 ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yakardaki fıkraya 
göre cezalandırılır. 

Orta su trolünü veya kombine trollu diptrollu olarak kullananlar hakkında yukardaki 
1 ve 2 nci fıkralarda yazılı cezalar verilir. 

22 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere aylan olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 5Ö0 liradan 1 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de sapt ve müsadere olunur. 

i) 23 ncü madde ile satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasak edilen m 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) 26 nci madde gereğince Tarım Bakanlığı tarafından istsnilen 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 alt 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 ıııevad 
tezyidine dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve 
İstanbul ve Tevabiî Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin bâzı mevaddmı 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 OuUrması na izin verilen yabancı 
uyruklu kimseler ile 12 nci maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara 
uygulanmaz. 
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BÖLÜM - IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 35. — Millet Meclisinin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 30. — 27 Ağustos 1237 tarihli Dersaadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye ih
racı hakkındaki Ninamname, İS sefer 1299 tarihli Zabıtai Seydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298 ta
rihli Der saadet ve Tevabiî Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul ve 
Tevabiî Balıkhanesine mütaallik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Seydiye Nizamnamesine bâzı 
mevad tezyiline dair 18 . 1 . 1828 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1928 tarihli ve Zabıtai Sey
diye ve İstanbul ve Tevabiî Balıkhane İdareleri nizamnamelerinin bâzı mevadını muaddil 820 sa
yılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddenin IV No. lu 
bendi ile 5837 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 ile 12 nci maddeye göre etüt ve araştırma işle
rinde çalıştırılacak, yabancılara uygulanmaz. 
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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 maddeye 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 yazık hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Su ürünleri Teşkilât Kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu kanunun 
kiralamalara ilişkin hükümleri Maliye Bakanlığınca 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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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 maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri ile 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı Kooperatifler kanunlarına göre teşkilâtlanmak istiyen-
ler statülerinden âdi Genel Kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile 
kooperatiflerini feshedebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 931 sayılı iş Kanununun 5 nci maddesinde şu kadarki, den sonra baş-
lıyan kısmına (e) fıkrası ilâve edilmiştir. 

e) Deniz iş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalışan su 
ürünleri müstahsılları ile ilgili işler. 

MADDE 37. — Millet Meclisinin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisinin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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