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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nun tasarısı tekrar açık oya sunuldu ve tasa
rının kanunlaşması kaibul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında 
Senato araştırması istiyen önergesi üzerindeki 
görüşmeler bitirildi ve bir Araştırma Komis
yonu kurulması ve komisyonun onbir üyeli, ol
ması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüse
yin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 yılı Kayseri'de 
vukubulan hâdiselere dair Senato araştırması 

istiyen önergesinin, konunun mahkemeye inti
kal etmiş olması sebebiyle, gündemden çıka
rılması hakkındaki önerge kabul edildi ve 
önerge gündemden çıkarıldı. 

15 Ocak 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,40 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Vnaldı 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 
Kâtp 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Tasarı 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı mad
delerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasansı-

2. — GELEN KÂĞITLAR 

um Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/108; Cumhuriyet Senatosu 1/1041) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet 
20 şer gün) 

*>9<i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

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

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa

yın Mucip Ataklı, Polis Enstitüsü ve öğ
rencilerinin durumunu açıklamak ve Hükü
metten konu ile ilgili taleplerde bulunmak üze
re gündem dışı söz talebetmişlerdir. Gündemi

mizde iki tane günü dolan kanun tasarısı ve 
teklifi var. Aynı zamanda bu istek aktüalitesi
ni kaybetmiş bir mevzu olduğu cihetle sözttü 
soru yapılması ricasiyle söz verilenıiyeceğini 
arz ederim. Eğer direniyorsanız oya koymak 
mecburiyetindeyim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, aktüalitesini kaybetmemiştir, bir. ikincisi; 
çok kısa bir konuşma olacaktır. Ve Hükümete 
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yardımcı olmak maksadiyle dile getireceğim bu 
konuyu. Direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın üye direnmektedir. Ken-

1. —• İstanbul Üyesi Ekrem ÖzdenMn, Ana-
vasanın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hük
münün çok geniş mânada alınarak araştırma 
önergelerinin gündemden çıkarılmasının doğru 
olmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden gecen za
bıt hakkında söz talebinde bulunmuşlardır. Bu
yurun Sayın özden. 

dişine söz verilip verilmemesi hususunu oya 
arz edeceğim. Söz verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

tedbirlerin alınması zaruri ve kati idi. Bu şekil
de gelen Anayasa maddesi muhterem arkadaş
larımızın da.. 

BAŞKAN — Sayın özden, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? Biliyorsunuz ki, zaptı sa
bık hakkındaki görüşmeler, bir evvelki müza
kerelerde zapta yanlış geçen, eksik geçen bâzı 
beyanların düzeltilmesi şeklinde olur. Siz âdeta 
usul hakkında konuşuyorsunuz. Onun için istir
ham ediyorm eğer geçmiş zabıtta yanlış veya 
noksan geçmiş, yani yapılan beyanlardan ve 
müzakerelerden eksik geçmiş, yanlış geçmiş bir 
husus varsa bu hususu işaret buyurmanızı rica 
edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Değerli Baş
kanım; mesele, o celsede yapılan muamelenin 
yanlış yapıldığını ve zapta bu şekilde yanlış 
geçirildiğini ifade etmekten ibarettir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Karara bağ
landı. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız, kanunlar karşısında kararların 
bir şey ifade etmiyeceğini takdir buyurursu
nuz. Müsaade buyurursanız ben, naçizane fi
kirlerimi arz edeyim, tabiî karar hem Heyeti 
Umumiyenindir, hem de Başkanlığı idare eden 
sizin gibi kıymetli arkadaşlanmındır. Sözüm 
şuraya gelmişken arz edeyim : «Yargı yetki
sinin kullanılmasiyle ilgili ibaresi» bilâhara 
yapılan geniş müzakereler sonunda metne ilâ
ve edilmiştir ve hukukçular arasında geniş mü
zakereler olmuştur, sayfalarca müzakere zabıt
ları vardır. 

Kıymetli arkadaşlarım, zabıtlara geçirilme
si ve ilerdeki tatbikata esas olması için bu kı
sa mâruzâtımı arz ediyorum. O gün müzake
releri takibeden komisyonun Sözcüsü Nurettin 
Ardıçoğlu, «bunun kıstası, dâvaların görülme
sine ve hükme tesir edici mahiyette soruların 
sorulamıyacağıdır, krıteryum budur» diyor. 
Burada mevzuubahsolan mesele, dâva hakkın
da değildr . Buradaki mesele, siyasi bir araş
tırma, siyasi bir soruşturma idi. Bu kapıyı 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bundan evvelki otu
rumda Sayın Atmaca'mn vermiş olduğu bir 
önerge üzerine görüşme yapılmadan takrir oku
tulmuş ve bu takrir lehind-3 ve aleyhinde mü-
talâlar dinlendikten sonra başka bir üyeye söz 
verilmeden oya vaz'edilmiş ve, Anayasamızın 
132 nci ve içtüzüğün 58 nci maddeleri gereğin
ce bu önergenin Senatomuzda görüşülemiyeceği, 
mucip sebebiyle reddedilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu muamele Anayasa
nın ruhuna ve İçtüzüğümüzün sarih beyanına 
uygun değildir. 

Bir kere Anayasamızın 132 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası «görülmekte olan bir dâva hak
kında yasama meclislerinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz» ve saire diyor. Ben, bilgilerimi ta
zelemek için temsilciler Meclisi zabıtlarını ve 
hukuçu arkadaşlarımızın mütalâalarını okudum 
ve dinledim. Bu madde, bilindiği üzere, «görül
mekte olan bir dâva hakkında yasama mec
lislerinde soru sorulamaz» şeklinde temsilciler 
Meclisine getirilmiştir. Bir ihtilâli mütaakıp 
yapılan Anayasa, hiç şüphesiz ki, o ihtilâlin mu
cip sebeplerini nazarı dikkate alarak kötü 
hallerin tekrarlanmaması için yargıçların bak
makta oldukları dâvalar üzerinde gayet titiz 
bir şekilde hareket edilmesi ve adalete toz kon-
durulmaması için elden gelen gayret sarf edil
mişti. Hiç şüphesiz bu doğrudur. Dâvalara 
müessir olmamak, onlar hakkında bir şey söy
lememek, yasama meclislerinde müzakereler ce
reyan etmemek ve dâvaların seyrine ve verile
cek hükümlere müessir olmamak için gereken 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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kapatmak caiz değildir, arkadaşlar. Sözücü 
uzun uzun izah ediyor. Hattâ biraz daha ileri 
gidiyor. Diyor ki; «Bir hâkim bir dâvayı 1 sene
de bitirmesi lâzımgelirken 2 senede, 6 ayda bitir
mesi lâzımgelirken bir sene sürdürmüş. Son 
tahkikatın açılması lâzımgelirken uzun müd
det devam etmiş. Bunlar dahi sorulabilir.» di
yor. Yani demek istiyorum ki, hem siyasi ma
hiyette olan meseleler dâva konusu olsa dahi bu
rada müzakere edilir, hem de yargıçların vazi
fe suiistimalinin dahi, bu maddeye rağmen ve 
bu maddenin sarahatine güre, burada müzake
resinde hiçbir sakınca yoktur. O zaman, muh
terem arkadaşlarım, Anayasanın bize getirmiş 
olduğu murakabe hakkından, tetkik hakkın
dan ve her şeyin üstünde bütün daireleri ve 
kurumları murakabe ve denetleme haklanndan 
bir nebze olsun feragat etmiş oluruz ki, bunu; 
hiçbir kaide, hiçbir kimse sizlerin ve Millet 
Meclisinin elinden alamaz ve almasına da im
kân yoktur. 

Bu noktayı nazarı ifade ediyorum. Tutu
mun yanlış olduğunu beyan ediyorum ve P'ere-
ken tetkiklerin yapılmasiyîe, bu mevzuda Tem
silciler Meclisinin tutanakları da tetkik edile
rek, mevzua bir istikamet verilmesini rica edi
yorum. Her gelen soru, «Bu mahkemededir, 4 
sene mahkemede kalacaktır, fakat Mecliste de 
bir kelimei vahide söylenemez.» Yok böyle şey 
arkadaşlar, Yok böyle şey. Hâkim de suiisti
mal ederse bu kursuya getireceğiz, Dâvaların 
haricinde olan siyasi mesuliyetler varsa bura
ya getireceğiz, Yeter ki, hâkimin kanaatine 
ve hâkimin vereceği karara müessir bir soru 
sormıyalım. «Bu dâvada niye böyle karar ver
diniz, Mehmed'i, Hasan'ı tevkif ettiniz de 
Ali'yi niye tevkif etmediniz?» diye bir soru so
rulmaz, Bunda beraberim, Bunun haricinde 
siyasi sorular sorulabilir. Hükümetin mesuliye
ti açıkça ifade edilebilir, eleştirilebilir. Hattâ 
hâkimlerin mesuliyeti var ise onlar da bu kür
süden ifade edilir. Adalet Bakanı gelir burada 
beyanda bulunur, 

Hürmetlerimle. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Deminki ka

rarla ilgili müsaade buyurursanız bir sual sora
cağım. 

15 . 1 . 1970 O : 1 

! E AŞK İ N — Hangi kararla efendim? 
"HÜ3£YİH ÖZTÜEK (Sivas) — Söz verme

me kararmmla ilgili, usul hakkında. 
BAŞKAN — Usulde bir yanlışlık yok efen

dim. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Var. 
BAŞKAN — Ne yanlışlığı var? Söyleyin. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Aktüalitesi 

kayboım-amm bir olay?., Polis Koleji öğrencileri 
her gün bir yerlere tâyin edilmeye... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
0 iekiir" Tüzük Başkana vermiştir, Başkan 
takdir hakkım kullanmıştır, sayın üye diren
miştir. Heyeti ITımmıiyenin hakemliğine mü
racaat edilmiştir. Tüsük, tamamen yerine ge
tirilmiştir efendim, 

Bir Başkanlık tezkeresi var, okutuyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş

kan Polis Kolejinde tâyinler. Haklar çiğneni
yor Oy çoğunluğuna dayanılıyor, 

ö?.T23 UCUZA~L (Eskişehir) — Tüzüğü oku. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Hakları çiğ

neniyor. Tayinler devam ediyor. 
B AF KAN — Lütfen efendim, söz vermedim. 
ÖMBE ' TTCT^L (Eskişehir) — Tayinlerin 

devam ettiğini nereden biliyorsun? 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — inceledim, 
biliyor-m, Üzerinde duracağım, o zaman da 
kafamza vuracağım. Otur yerine hasta adam. 
Dışarı çık. 

B ^ r A N — Sayın ömürk, lütfen sükûneti 
ihlâl, etmeyin. 

KüSSYrN ÖZTÜEK (Sivas) — Beyefendi, 
?eu Balkan diktan soru soruyorum, neden mü
dahale ediyor? 

BAŞKAN — Siz yapıyorsunuz, sebebiyet 
verivommnuz. bu şekilde karşılıklı oluyor. 

J-PmFTîN ÖZTÜRK (Sivas) — Elli tanesi 
01 m no k"/meta olur, 

P,A~-TfAN — Sebebiyet vermeyin, efendim. 
H Ü ^ Y İ N Ö Z T F R K (Sivas) — Ben soru 

sordmm. reden müdahale ediyor? 

BAŞKAN —- Sayın öztürk, Tüzüğü tatbik 
edeceğim. 

HÜSEYİN ÖETÜRK (Sivas) — (Ömer Ucu-
İ zaVa hitaben) Dışarı çık, çık dışarı, haydi. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kuru
lunun 1970 maM yılı Bütçe kanunu tasarısının 
Genel Kurulda görüşülme günleri ve usulü ile 
ilgili kararı 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Bir Başkanlık tezkeresi var, 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
12 Ocak 1970 tarihli toplantısında alınan 4 sa
yılı karar ilişikte sunulmuştur. Yüksek tas
viplerinize arz olunur. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı yerine 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
kararı 

Karar No. : 4 
Karar tarihi : 12 Ocak 1970 

1. — Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan 19 gün içinde karara bağlanması gere
ken 1970 yılı Bütçe Kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda ilişik prog
ramda tesbit edilen gün ve saatlerde görüşül
mesi, 

2. — Başbakandık hariç, Bakanlık Bütçeleri 
Anayasanın 94 ve içtüzüğün 88 nci maddesi ge
reğince; üyelerin, Bakanlık ve Daire Bütçele
riyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini 
her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sıra
sında açıklaması, bölümler ve değişiklik öner
geleri üzerinde ayrıca görüşme yap ı lmaks ın 
okunup oya va'zedilmesi, 

3. — Görüşmeler tahmin edilen saatlerden 
evvel biterce, bir sonraki bütçenin görüşülmesi-
na başlanması ve günlük program bitinceye ka
dar gece de görüşmelere devam, edilmesi, 

4. — Bütçeler üzerinde şahısları adına konu
şacak sayın üyelerin, o bakanlık bütçesinin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşül
mesine ait programda tesbit edilen günden bir 
giin önceden başlamak üzere, Cumhuriyet Se
natosu. Genel Kurulunun çalışma saatleri için
de bizzat Başkanlık Divanında görevli nöbetçi 

GENEL KURULA SUNUŞU 

| kâtip üyelere yazılı müracaatla söz sırası al-
| ması, 

| 5. — Aktarmalar ile müddet yönünden mü
zakeresi lüzumlu kanun tasarı ve tekliflerine 

| dair gündeme alma, öncelik ve ivedilik takrir-
| 1er is in 1970 Bütçe kanun tasarısının nıüzakere-
! si arasında verilebilmesi ve Genel Kurulca hak-
I laıiîida gündeme alınması kararlaştırılan kanun 

tasarı ve tekliflerinin bir arada müzakeresinin 
yapılması, 

6. — Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler
de, grup sözcülerinin konuşmalarının tahdide 
tabi tutulmaması, ikinci kez konuşmalarının bir 
defayı mahsus olmak üzere 30 dakika, Bakanın 
ikinci kez konuşmasının (1) saat ile tahdide-
d.ilmesi, kişisel görüşlerini belirtecek sayın üye
lerin konuşmalarının ise 30 dakika ile kayıtlan
ması, 

7. — Bakanlıklar ve Katma Bütçeli Genel 
Müdürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasın
da grup sözcülerinin konuşmalarının 30 daki
ka, grupların ikinci kez konuşmalarının 15 da
kika ile tahlidedilmesi, kişisel görüşlerini be
lirtecek sayın üyelerin konuşmalarının ise 10 
chkika ile kısıtlanması, bakanların cevap hak
in, sorulara verilecek cevaplar hariç olmak üze
re 1 ?°at 30 dakika ile takyidedilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. 
Lûtfi Tokoğlu 

C. Senatosu Bsk. Y. 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Başkanvekili 

Hüseyin Atmaca 
Katip 

Sami Turan 
Kâtip 

Adil Ünlü 
Kâtip 

Nahit Altan 
idare Âmiri 

Şeref Kayalar 
A..P. Grup Başkanı 

Fchırü J\lpasan 
G,?, Grup Başkanı 

Sırrı Atalay 

Başkanvekâli 
(Bulunmadı) 
Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
Zerin Tüzün 

Kâtip 
Akif Tekin 

idare Âmiri 
Muzaffer Yurdakuler 

İdare Âmiri 
Necip Mirkelâmoğlu 
C H P . Grupu Adına 

Mucip Ataklı 
M.B. Grupu Bşk. vekili 
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BAŞKAN — Bütçe müzakerelerinin umumi 
heyette Anayasaya uygun şekilde ve müddeti 
içerisinde görüşülebilmesi için Danışma Kuru
lumuzun almış olduğu kararı dinlediniz. 

Tasvibinize arz ediyorum, kabul edenler.. 

6. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Su ürünleri kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (S, 
Sayısı : 1281 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1970) (1) 

BAŞKAN — Bundan önceki Birleşimde ön
celik kararı alınmış ve müzakeresine başlanmış 
olan su ürünleri kanunu tasarısının görüşülme
sine devam ediyoruz. 

Kanun tasarısı ürerinde altı sayın üye ko
nuşmuş, dört- sayın üye de sıradadır. Şimdi, ta
sarının tümü üzerinde müzakerelere devam edi 
yonız. Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar. (Hükümet ve Komisyon yerlerini al
dılar) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
EEGENELİ (Edirne) — Söz istiyorum, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon söz mü isti
yorsunuz efendim? . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
EEGENELİ (Edirne) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına, Komisyon 
Başkanı Soym Ergeneli, buyurun efendim, 

Sıradaki arkadaşların isimlerini okuyorum. 
Saym Orhon, Saym Bilgen, Sayın Soydan, 

Saym Bingöl, Sayın İsmen... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Saym Başkan, muhte
rem arkadaşlar, Su ürünleri tasan sı daha evvel 
Umumi Heyete, Yüksek Heyetinize gelmiş, 
Komisyonumuza iade edilmişti. Komisyonda 
uzun usadıya müzakereler cereyan etmiş ve 

(1) 1281 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
13 . 1 . 1970 tarihli 24 ncü ve 1281 S. Sayılı 
basmayanı 27 . 11 . 1969 tarihli 11 nci birleşim 
tutanağının sonmıdadır. 

\ MEHMET HAZER (Kars) — Kararı teksir 
ederseniz okuma imkânı olur... 

; BAŞKAN — Teksir edilip dağıtılacak efen-
| dim. 
! Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil-
i mistir. 

İŞLER : 

bilâhara, bundan evvelki toplantıda, yine Hu
zuru Âlinize sunulmuştu. 

Şimdi, Komisyonumuzun son tetkik ettiği 
tasarı üzerinde muhtelif arkadaşlar söz aldılar 
ve bâzı tenkidierde bulundular. Bu tenkidlere 
cevap arz ederken bundan sonra mukadder olan 
suallere ve tenkidlere de cevap vermiş olacağı
mı sanıyorum. Komisyonumuz bu hususlarda 
Yüksek Heyetinizi tenvir vazifesini üzerine al
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, öteden beri bu tasarı 
üzerinde söz alan arkadaşlarımız bilhassa trol 
üzerinde durmuşlardı, yani denizlerde, sularda 
trol, sürütme usulü ile, yapılacak balık avlan
masının faydaları, zararları üzerinde mütalâalar 
beyan etmişler, tenkidlerini ileri sürmüşlerdir. 
Şimdi, ben trol hakkında kısaca malûmat arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, açık denizlerde av ya
panlar ki, bunun memleket kıyı avcılığına men
fi her hangi bir tesiri olmıyacaktır. Zabıtai Say-
diye Nizamnamesinin trolü yasak eden hüküm
lerinin bâzı kayıt ve şartlarla tâdil edilmesi lâ
zımdır. İskendarun'da sürütme usulü ile balık
çılık halen yapılmaktadır. Türk balıkçılığının 
iktisadi temeli, ihracatın geliştirilmesine isti-
nadettirilecek ise halihazırdaki yalnız kıyı ba
lıkçılığı istihsali tatminkâr olmıyacaktır. Plâjik 
deniz balıkçılığını geliştirmek hayati bir zaru
ret haline gelmiştir. Plâjik deniz balıkçılığı, su 
mahsulleri kaynaklarını açık denizlerde ariyan, 
bilhassa bu hususa yüksek nazarlarınızı çekmek 
i ler im, piyasanın muhtelif taleplerine cevap 
verecek maddeleri bol miktarda düşük fiyatla 
istihsal eden mekanizmadır. Su ürünleri uzman
ları muhtelif mütalâalarda ve noktai nazarlar-

| da bulunmuşlardır. Bunlardan meselâ; su ürün-
I leri uzmanı Nail Kuran diyor ki ; Zabıtai Say-
j diye Nizamnamesi, balıkçılığımızın geri kalma-
| ?.ma çok büyük tesir yapmıştır, sürütme ağla-
| rım yasak etmiştir, halbuki bu usul başka mem-
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leketlerin tekâmülünü mucibolmuştur. Sürütme 
ağlarının balık yumurtalarını tahribettiği iddia 
olunmuştur, halbuki ne balık yumurtasını ve ne 
de balık neslini tahribetmez. Bugün en mede
ni memleketlerde balıkçılık için trol, yegâns av 
vasıtası olmuştur. Balıkçılık mütehassısı, eski Su 
Ürünleri Avcılığı Müdürü İsmail östürk'ün, bü
tün senatörlere yayınlanan bu açık mektu
bunda ; 

1. 22 nci maddenin, yani tasarının 22 nci 
maddesinin aleyhinde bulunmaktadır. Trol ya
sak edilmemelidir, istihsali, ihracatı artırmak 
için bu usulün kabul edilmesi lâzımdır. Bugün
kü 120 bin tonluk istihsal on misline çıkabilir. 
Bu usulün men'inden birkaç dalyancı ve kab
zımal müstefidolmaktadır. En yakın deniz kom
şularımız makinalı vasıtalarla balıkçılık filoları 
meydana getirmişlerdir. Balık yumurtaları plâ-
jik oldukları, yani suyun üst tabakalarında bu
lundukları için, onların tahribedilmeleri bahis 
konusu olamaz. Balık ağı gözlerinin büyüklüğü
nü tâyin etmek suretiyle küçük balıklar koru
nabilir.» 

Bir de, 1959 yılında Hükümet tarafından 
Türkiye'ye davet edilen Japon heyetinin, rapo
rundan da biraz bahsetmek isterim : 

Muhterem arkadaşlar, bu Japon heyeti de, 
şiddetli kontrol altında bulundurulmak suretiy
le trolün bilhassa istihsalâtı artırmak, ihracatı 
geliştirmek bakımından faydalı olacağı mütalâ
asını ileri sürmüştür. 

Sayın arkadaşlarım, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ismet Baran, 
«Çok sıkı tedbirler alınmak, şiddetli kontrol 
yapılmak şartiyle trol yani, sürütme usulü ile 
balık avlanması, memleketin iktisadiyatına mü
him faydası olur» diyor. İstanbul Fen Fakültesi 
Hidrobiyoloji Enstitüsü Uzmanı Tank Özaslan 
da, aynı mahiyette mütalâa dermeyan etmiştir. 

Şimdi, arkadaşlar, Hükümet tarafından Mec
lislere sevk olunan tasarının 22 nci maddesinin 
gerekçesinde diyor ki, «Su ürünlerinin istihsa
linde kullanılan araçlar belirli nitelikte olmak 
lâzımdır. Av yerleri tesbit edilmelidir. Balık 
cins ve nevilerine göre kullanılacak ağ ve saire-
nin de tahdidine gidilmelidir. Bütün bunları ka
nunla tesbit etmek mümkün olmadığından, tü
zükle tesbiti düşünülmüştür.» 23 ncü maddenin 
gerekçesinde de, «Sürütme usulü, verimi artır

maktadır. Fakat, nesil üzerinde her yönden etki 
yapmaktadır. Dip, orta ve satıh trolü yani, yü
zeydeki troller üç şekilde kullanılan bu sistem, 
bilhassa sahillerde balıkları kaçırmakta, yuvala
rını ve barınaklarını bozmakta, küçüklerini av
lamak suretiyle nesilleri üzerinde etkili olmak
tadır. Bunun kullanılması, kullanma zamanları 
ve emsali gibi hususiyetleri dolayısiyle, sıkı bir 
kontrola tâbi tutulması gerekmektedir.» 

Senatör arkadaşımız; Sayın Rifat Öztürkçi-
ne diyor ki, «Eski mevzuata göre, sürütme usu
lü ile su mahsulleri avcılığı sahilden itibaren 
üç mil mesafe dâhilinde ve Çanakkale, İstanbul 
boğazları ile Marmara denizinde yasak edilmiş
tir.», Zabıtai Saydiye Nizamnamesinde. «Ancak, 
umumi ve teknik surette tatbik edilen büyük bir 
memnuiyetin dayanağı yoktur. Sahile yakın yer
lerde sürütme usulü ile balık avlanmasının mah
zurlu olduğunun mucip sebebi, dipten sürtüle
rek çekilen alkarva ve dip trolü ile balık yu
murtalarının bulunduğu yosunlu zemin üzerin
de avlanma halinde varidolabileceğini ilmî oto
riteler tarafından teyidedilmektedir. Balık yu
murtalarına yataklık eden bu gibi sahalar ise, 
muayyen ve mahduttur. Halbuki orta ve satıh 
üzerindeki trolde bu vâridolamaz. Satıh trolün
de balık yumurtalarının zarar görmesi bahis 
konusu değildir. Trol usulü ile balık avlamanın 
yüksek randımanlı olması dolayısiyle balıkçılık 
sanayiinin inkişafına âmil olmaktadır. Balıkçı
lığı ileri, Avrupa memleketlerinde sürütme ağ
ları başlıca av vasıtalarını teşkil etmektedir. 
Binaenaleyh, sahilden itibaren muayyen bir me
safe içerisinde tamamen menedilmesinin doğru 
bir hareket olmıyacağı anlaşılmaktadır. O hal
de, trol memnuiyetinin tesbit ve tâyininin Tarım 
Bakanlığına bırakılmasının ve ilmî esaslarının 
bir tüzükle düzenlenmesinin muvafık olacağı 
ileri sürülmüştür.» 

Eski Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşının da bir teklifi vardır= Bu teklif de 
daha evvel Millet Meclisi Komisyonunda müza
kere edilmiştir ve Millet Meclisi metninin tesbi-
tinde de bâzı bölümleri alınmak suretiyle istifa
de edilmiştir. Trol yani, diğer deyimle sürütme 
usulü, kontrollü, tahditli ve kararında yapıldığı 
takdirde dip balıklan istihsalinde bolluk ve 
ucuzluk yaratan bir sistemdir. Aksi takdirde, 
zararlıdır. Dip trolü halen, gerekli ilmî ve tek-
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nolojik araştırmalara ve tecrübelere istinadedil- | 
mek suretiyle, bu çeşit istihsalin tabi olacağı 
usul ve esaslar tüzükle tanzim olunmalıdır. Orta 
su trolü teknolojiye, ilme uygundur. Ancak, bu 
tip trolün, dip trolü olarak kullanılmasını önle
yici hükümler düşünülmelidir. 

Eski Zonguldak Senatörü, Tevfik İnci'nin 
yine Millet Meclisi Geçici Komisyonunda nazarı 
itibara alman teklifinde; trol usulü kontrollü, 
tahditli ve kararında yapıldığı takdirde dip ba
lıkları istihsalinde bolluk ve ucuzluk yaratan 
bir sistemdir. Aksi takdirde, sarar tevlideder. 
Geri kalanı aynen Ahmet Şener'in, demin arz et
tiğim mütalâası, mahiyetindedir ve ona iştirak 
etmektedir. 

22 nci maddenin tesbitinde; biz komisyon 
olarak; Hükümet, milletvekili ve senatörlerin 
tekliflerini ve bundan evvel yapılan müzakere-
lerdeki konuşmacıların tenkid ve irşatlarını, 
uzun uzadıya tetkik ettik. Komisyonda hazır bu
lunan uzmanların, ki içlerinde Ankara Veteri
ner Fakültesi Su Ürünleri Kürsüsü Öğretim Üye
sini ve istanbul Fen Fakültesi Hidrobiyoloji 
Enstitüsü Genel Sekreterini ve diğer temsilcileri 
dinledik. Ve bu suretle Hükümet teklifine bir 
fıkra ilâve ederek maddeyi Millet Meclisinden 
gelen metin olarak tesbit ettik, Bu madde ile, 
iç sular, - Bilhassa İstanbul Senatörü bulunan 
arkadaşlarım bu fıkraya dikkat buyurmaları 
lâzımdır. Çünkü, trol üzerinde son derece hassa
siyet göstermektedirler, kendi sahalarıdır - Mar
mara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazların
da her çeşit trolle su ürünleri istihsali yasak 
edilmiştir. Ancak, ilmî araştırmalar maksadiyle 
yapılacak trole müsaade edilmiştir, bu da gayet 
tabiîdir. Balıkçılığın inkişafı ve balık piyasası
nın kamu yararına düzenlenmeği amacı ile Ta
rım ve Ticaret bakanlıklarının mü^te^ek kararı 
ile kurulacak bir teşekküle imkân bırakılmıştı", 
Bunu da biz komisyonda tabiî addettik, Çünkü. 
kamu menfaati mevzuu!: ahsol dr ğu saman, bir 
kamu teşekkülünün bu trolü kullanmamda bil
hassa iktisadi ve teknik bakımdan faydalar mü
lâhaza ettik, Karadeniz. Ege Denizi ve Akdeniz-
de karasularımızda trolle halûk avlanması bir 
tüzükle tanzim olunacaktır. Demek ki, arkadaş
lar Marmara'da, İstanbul ve Çanakkale boğaz
larında mutlak surette trol yasaktır. Açık de
nizlerde bilhassa Ege Denizi ile Akdeııizin açı- j 
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ğmda bulunan denizlerde üç mil mesafeden da
ha fazla olan yerlerde açık deniz balıkçılığı da
hi bir tüzükle tesbit edilecektir. 

Şimdi arkadaşlar, açık denizlerde, eğer Hü
kümet serbest bırakmışsa, bu, tabiîdir. Ancak 
1970 yılında buna başlamak ne şahıslar için, ne 
Devlet için asla mümkün olamıyacaktır. Çünkü, 
vasıta, pazarlama, istihsali nakletme gibi mü
him ve hakikaten zor olan bir mekanizmayı ih
ya etmek, meydana getirmekle ancak mümkün 
olacaktır. 1970 yılı kalkınma plân ve programın
da; 1970 yılında açık deniz balıkçılığına Dev
letçe gidilerniyeceği vasılıdır. Bu itibarla orta 
su trolünün, dip trolü olarak kullanılması 
22 nci madde ile yasaklanmıştır. Münhasıran 
sünger avında kullanılan kankava, trolden sa
yamıyor. Bu, maddede sarahaten mezkûr. 23 ncü 
madde ile de müsadere hükmü vaz'edilmiş ve 
yasaklar konulmuştur. Bu şekilde, trol hakkın
da konuşan arkadaşlarıma, tatminkâr cevap arz 
etmiş olduğuma kaaniyim. Tasarının 21. 22 ve 
23 ncü maddelerinin müzakeresi sırasında ko
misyon namına verilen bu bilgilerin arkadaşla
rım tarafından nazarı itibara alınmasını rica 
ederim, 

Sayın arkadaşını İstanbul Senatörü Erdoğan 
Adalı balıkhanelere temas buyurmuştu. 24 ncü 
maddede balıkhanelerin ne şekilde kullanılacağı 
ve kimler tarafından idare edileceği ve inşası
nın hangi mercie ait bulunduğu yazılıdır. Ve bu 
madde, Meclisten gelen metnin aymdır, Hükü
met teklifininde 25 nci maddesini teşkil etmek
tedir. Bu maddede balıkhaneler tarif edilmiştir. 
Balıkhaneler birer satış yeridir. Binaenaleyh 
h p ı ı , idaresi; Ticaret Bakanlığına bağlanmış
tır. Ancak, balıkhaneler yapılıncaya kadar; be
lediyelerin mevcut balıkhaneler üzerindeki ne
zaret. murakabe ve idaresi devam edecektir. Hü-
küme'in gerekçesinde, bugüne kadarki mevzuat 
arasmda, bunların niteliğini gösteren hükümler 
bulunmadığına işaret edilmiştir. Bu tasarı ile 
balıkhanelerin ıslahına doğru ilk adım atılmış 
olacaktır, Eu maksatla balıkhane varidatını 
yüzde beşi miktarında bir tahsis ile Ticaret Ba
kanlığı bu konuyu, bilhassa sağlık yönünden de, 
işletme imkânını elde etmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşım, Erdoğan Adalı tasarıda; 
tüzüklerden sık ?ık bahsedildiğini, birçok tüzük
lerin çıkmasına bağlandığını ileri sürmüştür. 
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Arkadaşlar, kanunlar, teferruatına karlar, bü
tün hükümleri ihtiva etmez, Kanun maddeleri
nin esasları dâhilinde her türlü şekil ve şartlar, 
tüzükle t-esbit olunabilir, Balıkçılık gibi ilmî, 
teknik, idari, hukukî, inzibati, şeklî birçok yen
leri bulunan bir konunun tüzükleri de; elbet'.c, 
çok olacaktır. Bundan sonra bir Ea%ıi? 
ye Nizamnamesiyle iktifa olıınnryacaki 
mafih bu nizamnameye göre düzenleme 
genelgeler, talimatnameler do mevcuttu: 

*7di-
Maa-

Sayın Elâzığ Senatörü «m m 
bilhassa alabalık üzerinde durarak turb 
bu balıklan serbest avlamalarına mâni 
edecek hükümlerin tasarıda yer almadığı. 
sürmüştür. 

•dağlı, 
rderm 
tenkil 
n iü er i 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aldığı
nı, aldığını. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAIT'Â M, HAFÎZ 
EUGENELÎ (Devamda) — Muhterem arkadaş
lar, Salim Hazerdağlı'nm bulunduğu bölgenin 
içinden geçen Mim nur suyunun kenar: uda ba
lık avlamış bir arkadaşmış olarak bu Munzur 
suyundaki balıkçılık hususunda kısaca malû
mat arz edeyim. Gözler denilen bir dağın ete
ğinden fışkıran sulardan husule yelen ""îr dere 
vardır. Bunun adı Munzur dereri. İTelıiv derd-
lemiyecek kadar suyu azdır. Ernnn içinde ala
balık vardır, Benini C0 srne evvel bildiğime rpr-
düğüme göre o havalinin halkı l:u alabalıkla
rı avlamayı günah addetmiştir. Balıklar ora
da doğar ve orada ölür. Vaktiyle oralara ka
dar yollar mevcudolmad-ğı için turistler de 
gidemezdi. Fakat, simdi mükemmel asf-İt "yal
lar vardır. Turistler gitmiştir. .Ancak; spor 
maksadiyle, bir de olta ile balık tutmaya tu
ristlere ve ecnebilere imkân verilmiştir. Müsaa
de istihsali de yine idarecilere brrala'm^tır. 
Şimdi, arkadaşlar alabalık hakikaten dünyada 
pek nadir bulunan balık türüdür. Bunun nesli
nin tüketilmesi memleketimiz için sararlı olur. 
Bir de Abant gölünde alabalığa benzer bir ba
lık türü vardır. Ecnebiler bunu da avlamak 
üzere göle geldikleri zaman kendileri bakk av
lanmaktan menedilmektedir. Günkü, Abant 
gölünde balık avlama imkânı, idaresi ve malî 
bakımdan faydaları, doğrudan doğruya özel 
idareye aittir, özel-İdare, bunlarm istihsali ile 
meşgul olmaktadır ve civardaki lokantalara, 
şahıslara bu özel İdare tarafından satılmakta

dır. Bu gölde spor maksadiyle dahi balık av
lanması mümkün değildir. 

Sayın Muğla Senatörü ilyas Karaöz arka
dayım, süngercilik konusunda dilekte bulundu
lar. Zabıtlarda vardır. Eükümet elbette sün
gerciliği ve sünger istihsali ile uğraşanların 
teşvik ve himayesi için teferruatlı tedbirler 
alacaktır. Bu tasarının 22 nci maddesinde mün
hasıran sünger avında kullanılan kankavanm 
trolden sayılamayacağı hükme bağlanmıştır. 
Yani, trol gibi tahdidi hükümlere tabi değil
dir, Avlanması serbesttir. Sünger de su ürünleri 
mey an -udadır. Her türlü avlama, sevketme 
muaflık gibi ve diğer su ürünleri müstahsılla-
rznnı tabi olduğu hükümler tatbik olunacak
tır, süngercilik hakkında da, 

.Sayın Kastamonu Senatörü Nusret Tuna, 
bilhassa balıkçıların himaye ve teşviki üzerinde 
hassasiyetle durdular, haklıdırlar. Biz komis
yon olarak bu ciheti de nazarı itibara aldık. 
Balıkçılığın kooperatif halinde teşkilâtlanma
sını, kredi almalarının hukukî ve malî hüküm
lerini 13 ncü madde ile hükme bağladık ve za
ten kısmen Millet Meclisinden gelen metinde 
ele vardır. Biz daha geniş mikyasta tesbit et
tik. Eğitim ve eğretim hususunda da tasarıda 
hüküm vardır. Vergi ve resim muafiyetleri de 
15 nci madde ile kabul edilmiştir. Birçok ileri 
memleketlerde balık istihsali, sanayii ve bu 
ide uğraşanlar, çok mikyasta devlet himaye
sine yardım: na mazhar olmaktadırlar. Elbet
te ki Sayın Senatör Nusret Tuna, bilhassa bunu 
ideal olarak, ileri sürmüşlerdir. Bu ideal üze
rinde hükümetimiz elbette çalışmalar yapa
caktır. Hassasiyet göstermesi de yerinde olur. 
Bu tasarı ile sağlanan himaye ve teşvikten 
maada daha şümullü ve faydalı hükümlerin teş
kilât kanununda yer almasını biz de temen
ni ederiz. Hükümetimiz de bunu elbette düşü
necektir. 1970 yılı progTamı ile birçok yerlerde 
balıkçı liman ve barınaklarının inşası ve bun
ların müstahsil emrine verilmesi temin edil
miştir. Sayın Nusret Tuna'nm arzusunun bir 
kısmı da bu şekilde tahakkuk etmek üzeredir. 
Programda, balıkçılık kredilerinin yeniden göz
den geçirileceği, ahşap teknelerin bile gayri
menkul ipoteği yerine geçmesi için çalışmalar 
yapılacağı, yazılıdır. Programda mevcuttur bu. 
72 nci sayfa. Biz bu tasarıda, balıkçıların İş 
Kanununa tâbi olmasını, dolayısiyle Sosyal Si-
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gortaya bağlanmasını da kabul ettik. Bunun
la beraber 13 ncü madde ile programdaki ipo
tek hükmü bu tasarıda da yer almıştır. 

Sayın Kontenjan Senatörü Mehmet İzmen 
arkadaşımız Millet Meclisinin Su Ürünleri ta
sarısını görmediklerini, kendilerine tevzi edil
mediğini ileri sürmüşlerdir. Arkadaşlar, Su 
Ürünleri tasarısının geçirdiği safhaları kısaca 
arz edeyim : Kendilerine de bu hususta cevap 
arz etmiş oluyorum. Millet Meclisi, Su Ürünleri 
Tasarısını 2 Haziran 1969 tarihinde Senatoya 
sevk etmişdir. Ara yere tatil girmiştir. 1 Ka-
sım'da açılan Senatodan sonra komisyonlar ye
nilenmemiş, eski komisyonların devamının 
Anayasaya uygun olduğu da kabul edildiğinden 
eski, birinci Geçici Komisyon 15 . 11 . 1969 ta
rihinde toplanarak tasan üzerinde müzakerele
rini yapmış, tadillerle tasarıyı Genel Kurula 
sevk etmiş ve buna ait tasarı üyelere tevzi olun
muştur. Bu tasarı ve rapor üzerende, Genel Ku
rulda 27 . 11 . 1969 tarihinde uzun uzadıya mü
zakereler cereyan etmiştir. Tasarı, bu müzakere
ler, münakaşalar neticesinde Komisyona iade 
olunmuştur. Yani bu tasarının aslı, tâdile uğra
mış metni, daha evvel zaten üyelere tevzi olun
muş idi. 

Bu müzakereler 27 . 11 . 1969 tarihli? zabıt
ta mevcuttur. 

Komisyon seçimleri sonradan yeniden yapıl
mış, geçici komisyon ancak 10 . 1 . 1970 tari
hinde teşkil olunabilmiş ve rapor basıldıktan 
sonra 13 . 1 . 1970 tarihinde toplantıdan evvel 
senatörlerin dolaplarına, bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, balıkçılığımız hakkın
da yukardan beri kâfi malûmat arz ettim. Za-
bıtai Seydiye Nizamnamesini Sayın İzmen ar
kadaşımız çok iyi bilirler, çünkü tatbik etmiş
lerdir. Bilhassa tatbikatına âmir olarak nezaret 
etmişlerdir. 

Şimdi, arkadaşlar; Hükümetin 7 . 11 . 1969 
tarihinde, Cumhuriyet Senatosunda ve Millet 
Meclisinde okunan programında şöyle bir pasaj 
var; «Sahil köylerimizde yaşıyan vatandaşları
mızın, denizle olan münasebetlerini kolaylaştır
mak ve müstahsil hale gelebilmelerini sağlamak 
amacı ile, küçük barınaklar, iskeleler, çekerek 
yerleri yapmaya hızla devam olunacaktır.» 
Devletin 1970 yılı programında; «Türkiye, tabiî 
imkânlara sahJbolmakla birlikte, su ürünleri üre
timi şimdilik, umulan bir seviyeye ulaşamamış

tır.» diye yazılıdır. Açık deniz balıkçılığına ge
çilemediğini programa dercetmiştir. 

Pazarlama ve organizasyonları yetersizdir. 
demiştir. Toplu üretim mevsimleri dışında su 
ürünleri fiyatları yüksek biir seyir taMbetmiş-
tir. 1968 yılında su ürünleri üretiminde % 12 
civarında azalma olmuştur. Yani şahıslar, bilhas
sa özel sektör, balık istihsalinde ya kâfi dere
cede faaliyet gösterememiştir veya tabiî şart
lar imkân bırakmamıştır. 

Muhafaza için teknolojik gelişmelere, henüz 
geniş çapta yer verilmiş değildir. 

Arkadaşlar, 1968 yılında Karadeniz'de 91 200 
ton, istanbul'da 24 480, Marmara'da 8 440, Ege'
de 8 160, Akdeniz'de 6 800 ton balık istihsal 
edilmişte. Bunun mecmuu 136 bin tondur. Şim
di, sayın arkadaşlarım bir de dünya istihsalâtı-
na bakalım: 

Peru, yılda 8 milyon 789 bin ton balık istih
sal etmektedir. Japonya 7 milyon 77 bin, Kızıl 
Cin 6 milyon, Sovyet Rusya 5 milyon 5 yüz bin 
ton, Norveç 2 milyon 5 yüz bin ton, Şili 1 mil
yon 4 vüz bin ton. Hindistan 1 milvmı 370 bin 
ton, ispanya — aşağı - yukarı kısmen Akdeniz 
menıleketj olan — İspanya 1 milyon 370 bin, 
Kanada 1 milyon 380 bin ton, irlanda 1 milyon 
244 bin ton, ingiltere 1 milyon 70 bin ton, Da
nimarka bir milyon 2 yüz bin ton, Fransa 8 yüz 
bin ton, Batı - Almanya 650 bin ton, Türkiye, de
min de arz ettiğim gibi, 1968 yılında 136 bin ton 
balık istihsal etmiştir. 

1970 yılı Kalkınma programında, Devletin 
yaptırmakta olduğu ve yaptırdığı balıkçı barı
nakları şunlardır: Kumkapı, Fatsa, Marmara 
adası, Finike barınakları bitmiş, 1969 yılında 
hizmete girmiştir. Şile, İğneada, Ereğli, 1970 te 
Rize, imroz, Rumeli, 1971 de. Karaburun, iskef-
ye, Kışla önü, Teke önü, 1972 de hizmete gire
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa çok mühim 
bir noktaya temas ediyorum: Şahıs başına taze 
balık, tüketimi bizde, yılda 1 buçuk ilâ iki kilo
gramdır. Bu, bâzı ileri memleketlerde 95 kilo
ya kadar çılmıaktadır. 1968 yılında 219 milyon 
liralık balık istihsalinden ancak 29 milyon lira
lık balık ihracedilebilmiştir. Yani takriben 3 mil
yon dolardır. Halbuki arkadaşlar, benim idaresi
ni deruhte ettiğim müessesede bulunduğum za
man, bana verilen raporlara göre, «Asgari ola
rak ilk hamlede yılda 1 milyar Türk liralık ba-
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lık istihsali ve ihracı mümkündür.» Denilmişti. 
Bu, dolar olarak senede yüz milyon ihracat do
larıdır. Ve bu bizim dış finansman açığımızın 3 
te birini karşılayacak mahiyettedir. Hattâ, uz
manlar, «ikibuçuk milyar Türk liralık balık istih
sali mümkündür. Bunun en az yansından fazlası 
ihracolunaJbilir.» demişlerdir. Yani, mübalâğa de
ğilse, bizim memlekete balık ihracından, pek
âlâ, iki yüz milyon liralık dövizin girmesi müm
kündür. 

Balık istihsalinde 191 memleket arasında 
37 nci geliyoruz, ihracatta 25 nci sıradayız. 
7 120 kilometre uzunluğunda sahilimiz vardır. 
Yani 2 700 mil kadar. 60 kadar göl ve akarsu-
yumuz mevcuttur. 250 çeşit balık denizlerimizde, 
göllerimizde, akarsularımızda yaşamaktadır, 
mevcuttur. 

Yunanistan, yanıbaşımızdaki komşumuz, 15 
yıl evvel balıkçılık hususunda çok geride iken 
ve senede 8 bin ton istihsal yaparken, bugün is
tihsali, yüz bin tona çıkarmıştır, bize yaklaşmış
tır ve belki de yakın zamanda geçecektir. 

Türkiye'de zamanının tamamını balıkçılıkla 
geçiren 19 500 müstahsil vardır. Zamanının bir 
kısmını balıkçılıkla geçiren ve diğer bir kısmını 
başka istihsalle uğraşan 4 bin beş yüz müstahsil 
vardır. Süngercilikle uğraşan da bin kişi kadar
dır. 

Su ürünlerinde kullanılan tekne adedi, 6 283 
tür. 1 783 ü motorludur, 1948 yılma nazaran 
umumi tekne tutarında, tonajında % 79 nisbe-
tinde bir artış vardır. Özel sektör tarafından 
kurulmuş olan kooperatif adedi 32 dir. Ortak 
adedi de 1 713 tür. 

Muhterem arkadaşlar, Zabıtai Seydiye Ni
zamnamesi 1881 yılında, Muharrem Kararname
sinin bir neticesi olarak, kurulan Düyunu Umu
miye idaresince el konulan Devlet gelirlerini 
sağlamak gayesiyle yürürlüğe konmuştur. Za
man, zaman bâzı tadil ve ilâvelerle, ilgalarla 
Iberaber bugün bu Zabıtai Seydiye Nizamna
mesi, memleket balıkçılığına asla cevap vere
cek mahiyette değildir. Bu nizamname hü
kümleri ile bugünkü modern balıkçılık ve sün
gercilik işlerinin idamesine imkân yoktur. 

1954 - 1957 yıllarında su ürünleri tasarı
ları Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ka
nun haline gelmediği için kadük olmuştur. 
1962 yılında hazırlanan tasarı da kanuniye* 
iktisaJbedememiştir. Nihayet 11 Nisan 1956 ta

rihinde Büyük Millet Meclisine sevkedilen Hü
kümet tasarısı ile diğer tekliflerin, Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda müzakeresi ya
pılmış 17 Şubat 1967 tarihinde birçok deği
şikliklerle Millet Meclisi Umumi Heyetine 
gönderilmişti. Millet Meclisinin 28 Mayıs 1969 
tarihli 98 nci Birleşiminde kabul edilen ka
nun tasarısı 2 Haziran 1969 tarihinde alelacele, 
kadük olmasına mahal kalmaması için, Sena
toya sevk olunmuştur. Sonraki safhalar hak
kında yukarıda malûmat arz etmiştim. Su 
ürünleri ile ilgili teşkilâttan da bahsettikten 
sonra sözlerime son vereceğim. 

Arkadaşlar, su ürünleri tasarısının tatbi
katı ile meşgul olacak, meşgul olmayı isti-
yen birçok teşekküller vardır. Hukukçuların 
ifadesiyle, ben bu yazıyı, bir hissei şayiaya 
benzetiyorum. Hissei şayialı mal gibi, taksim 
edilemiyen, taksimi mümkün olmıyan bir msvzu 
olarak düşünürüm. 

Şimdi arkadaşlar, su ürünleri işleri ile 
meşgul olan teşkilât, Ticaret Bakanlığı Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kuru
mu, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü, İstanbul Fen Fakültesi Hidrobiyo
loji Araştırma Enstitüsü ve Üniversitenin 
Veteriner Fakültesi. Meclislere sevkolunan ve 
teklif olunan tasarılarda balıkçılık işlerinin 
sevk ve idaresi için patronaj veya dirijan ola
rak gösterilen bakanlıkların da arz edeyim, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. Hükümet tasa
rısında,, Ticaret Bakanlığı kabul edilmiştir. 
Halen, istanbul Senatörü teklifçi Rifat Öztürk-
çine Tarım Bakanlığını ileri sürmüştür. Milletve
kili Ahmet Şener ve arkadaşları Ticaret Ba
kanlığını kabul etmiştir. Eski Zonguldak Se
natörü Tevfik İnci Ticaret Bakanlığını ka
bul etmiştir. Senatonun Birinci Geçici Komis
yonu, yani Millet Meclisinden geldikten ve 
1 Kasım 1969 tarihinde Senato açıldıktan son
ra teşkil olunan Geçici Komisyonda Ticaret 
Bakanlığı kabul olunmuştur. Senato Heyeti 
Umumiyesinde cereyan eden müzakereler neti
cesinde, tasarının komisyona iadesinden sonra, 
yeniden teşkil olunan komisyon, şimdiki Ge
çici Komisyon uzun usadıya müzakereler
den sonra ilmî ve teknolojik olanlar için Ta-
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rım Bakanlığını hâkim kılmış, idari ve ti
cari kısımları için de Ticaret Bakanlığını gös
termiştir. Basan icabında mutlak olarak müta
lâa alınması hükme bağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; sise balıkçılığımı
zın mazisi, hal ve istikbali hakkında kâfi ma
lumat verdiğimi zannediyorum. Komisyonunuz, 
i]im adamlarını, uzmandan,, teknisyenleri, hu
kukçuları ve idarecileri Koınis3/ona davet ede
rek.. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Balık
çıları çağırdınız mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Mütalâaları alınmış, 
bilgileri dinlenmiş ve tasarı; Millet Meclisi met
ninde bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle, Yük
sek Heyetinize sunulmuştur. Tasarının bütünü 
ile en mükemmel şeklini aldığına kaaniiz. An
cak, maddelerin müzakeresi sırasında değerli 
irşat ve ikazlarınızla, noksanlıkları varsa ikmal 
ve hataları ıslâh olunabilir. 

Sayın senatörler, yalnız şunun bilinmesi lâ
zımdır. Bu tasarının tatbikatı ile meşgul ola
cak teşkilât tasarısı da yakında B. M. M. ne 
sevk olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu tasarı, bâzı sa
yın senatörlerin iddia ettiği gibi, 90 yıldır uy
gulanan Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin kop
yası değildir. Zamanın şartlarına, bu sahada 
ileri katta bulunan memleketlerdeki tatbikata, 
teknolojideki terakkiye, son ilmî esaslara, gö
rüşlere ve her türlü politik düşüncelerden ta
mamen uzak. ekonomik ve sosyal icaplara göre 
hazırlanmıştır. Bu tasarının tümü reddedildiği 
takdirde yeniden, ki bâzı arkadaşlar bunları 
^baiki müzakerede teklif edeceklerdir, tasarının 
tümü reddedildiği takdirde yeniden hazırlana
rak B.M.M. ne şevki yıllar sonra ancak mümkün 
olabilecektir. Hesap Uzmanları kanun tasarısı
nı misal olarak gösterebilirim. 90 yıllık köhne 
nizamnamenin bir müddet daha dermansız, ki
fayetsiz olarak yaşamasına mahal bırakmaya
lım. Tasarının kanunlaşma süresi 18 Ocak 1970 
günü bitecektir. Hepinize derin saygılarımı su
narını sayın senatörler. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa

yın Başkan, mühcerem senatörler, sayın Komis
yon Başkanının geniş izahlarından sonra bende
nizin mâruzâtım pek kısa olacak. 

I Su ürünleri kanun tasarıları üzerinde ko
nuya giren mevzularda Yüce Meclislerde sene
lerdir, uzun boylu görüşmeler, tartışmalar cere
yan etmiştir ve hemen hepimiz su ürünleri is
tihsalini nizama bağlıyacak bu kanunu çıksın 
rîiye özlemle beklemişizdir. Demin sayın sözcü, 
bundan evvelki tasarıların Mecliste geçirdiği 
safahatı, Senatoda geçirdiği safahatı enine bo
yuna izah ettiler. Ehemmiyeti, hakikaten üze
rinde çok durulmasını icabettiren bir mevzu 
üzerindeyiz. Memleketimizin üç tarafı deniz-

j dir. ülkemizde zengin istihsale müsait, avcılığa 
müsait sular vardır. Bütün dünya, yakın bir 
gelecekte dünyada bir gıda buhranının önlen
mesi için çareler aranırken, gözlerini denizlere 
dikmişlerdir. Deniz istihsalinden ümitlenmekte-
dirler. Biz, henüz bu ürünlerin istihsalini, pa-
sarlanmasını, nizamlanmasını yeni ele alabilmi
şiz. Elimizde, izah edildiği gibi, köhne bir Say
diye Nizamnamesi var. Şimdi, bsn bu tasarıla
rın Mecliste geçirdiği safahatla teklif sahiple
rinin, hükümet tasarısının ne yapmak istediği 
hususundaki espri ile son Karma Komisyonda 
uğranılan tadilât üzerinde durmak istiyorum. 

Tasarının esasını; Hükümet tasarısı ile sa
yın eski Zonguldak Senatörü Tevfik İnci'nm 
teklifi teşkil etmektedir. Elimizdeki tasan, bu 
iki tasarıdan eklektik bir şekilde elimize gel-
n ij bulunmaktadır. Her iki tasarıda da su 
ürünlerinin nizama bağlanması konusundaki 
espri; otoriteyi Ticaret Bakanlığı olarak tanı-

İ mistir. Şimdi, Senatodaki son görüşmesinden 
sonra Geçici .Komisyona intikal edince bâzı 
tâdillerle bu maddelerdeki Ticaret Bakanlığı 
ibarelerinin Tarım Bakanlığı olarak değiştiril
mesinin, kanaatimce icapsız değişikliklerin, tas
hihi için Yüce Senatonun dikkatlerini çekmek 

I için huzurunuza çıkmış bulundum. 

Sayın sözcü çok g'eniş izahat vermiş bulunu
yorlar. Ben, sadece maddelerin müzakeresi sı
rasında vâki değişikliklerin «Ticaret Bakan
lığı» ibaresinin silinmesi suretiyle, Tarım Ba-

j kanlığına tanınmış bulunan yetkiler üzerinde 
durulmasını ve Millet Meclisinden geldiği şe
kilde, Ticaret Bakanlığının kabulünü şimdiden 
nazarı dikkati arınıza arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1281 e 1 nci ek sıra sayılı tasarı hakkında 

yeter sayıda sayın üye konuşmuş ve konu ay
dınlanmıştır. 

Görüşmelerin yeterliliğini arz ve teklif ede
rim. 15 . 1 . 1970 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN •— Sayın Bilgen, aleyhte söz isti
yorsunuz. Buyurun. 

LûTFi BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Su Ürünleri Kanunu, Türki
ye'de halk?a. protein ihtiyacım karşılama Ka
nunu demektir. Bu bakımdan bu kamınla,. Türk 
siyasi edebiyatına yeni terimöer girmiştir. Bir 
arkadaşımız bunu tenkid mahiyetinde konuştu
lar. Kredi maritim sistemi, sadece balıkçılığı 
değil, Türk denizciliğini de ilerde kurtaracak 
bir sistemdir. Bu hususta Senatomuzun aydın
lanması gerekmektedir. Biz, bunu kısa keserek, 
çabucak geçecek kanunlardan saymıyoruz. Ben 
şahsan, bu Su ürünleri Kanununun çıkması idn 
müspet oy kullanacağı::?. Fakat, burada üzerin
de konuşulacak çok mevzular vardır. Tasarı 
değişik bir şekilde ele alınmış, Meclise tekrar 
gidecektir. Bu bakımdan yetenliğ-i doğru bul
muyorum, Müzakerelere devam edilmesini isti
yorum. . 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik onegesim oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Su Ürünleri kanun tasarısının 
tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarmza arz edi
yorum. Kabuil edenler... Kabul etmiy3n!cr... Ka
bul edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Su Ürünleri Kanun tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler şümul 

Madde 1. — Denizlerde ve içsularda su 
Ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabi
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Sayın Adalı söz istiyor musu
nuz? 

M. EEDOĞAN ADALI (İstanbul) — ikinci 
maddede söz istiyorum Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
•mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Tarifler 
Madde 2 .— Bu kanunda geçen terimlerin 

tarifleri aşağıdadır : 
Su ürünleri : Denizllerden ve içsularda bu

lunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumur
talarıdır. 

(Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren hay
vanlar hariç) 

Su ürünleri müstahsılları : Deniz ve içsular
da su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel ki
şilerdir. 

İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale el
verişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi 
bir istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen 
hu sahalarıdır. 

İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsa
linde kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, 
teçhizat, alet, edevat, yemler, takım, ve tesis
lerdir. 

İçsular : Göllter, suni göller, lagünler, ba
raj gülleri, bentler, regülâtörler, kanallar, ark
lar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirime 
yerleridir. 

L&srünler : Denizle ivtib-atı ve denizin et-
kişi altında bulunan göllerdir, 

Mansaplar ; Akarsuların göl veya denizlere 
açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında 
kalan su ürünleri istihsaline eivorisl.1 sahalar
dır. 

Üretme ve yetiştirme yerleri : Su ürünle
rini üretmek ve yetiştirmek için yapılan tesis
lerdir. 

Balyan yeri : Bir veya mütaaddit sabit 
yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istih
sal sahalarıdır. 

Sabit dalyan : Denizlerde ve içsularda su 
ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, 
tel, taş veya be i sn ve benzeri manialarla çevril
mek suretiyle, sınırları değişmiyecek şekilde ku
rulan veya tabiî olarak çevrilmiş su sahalarından 
meydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir. 
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Muvakkat dalyan (yüzer) : Şamandıra, du
ba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek su
retiyle kurulan su mahsulleri istihsaline mah
sus tesislerdir. 

Voli yeri : Denizlerde ve içsularda su ürün
leri istihsaline elverişli ve sınırları belli su sa
halarıdır. 

Dip trolü : Bir veya daha çok gemiler ile 
çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek 
dip su ürünlerini istihsale mahsus trol ağları 
T e bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 

Orta su trolü : Münhasıran göçmen balık
ların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin 
suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan 
çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürün
leri istihsalidir. 

Kombine trol : Dip ve orta su trolünü yap
maya elverişli troll ağları ve bunlarla yapılan 
su ürünleri istihsalidir. 

G-emi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, de
nizlerde ve içsularda su ürünleri araştırmasın
da, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kulla
nılan kayık, sandal, yelkenli, sat, salmavna gibi 
vasıtalarla buharlı veya motorlu bilûmum yü
zer vasıtalardır. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, bir tabı hatası var: 2 nci maddede «Su 
ürünleri» dedikten sonra; «Denizlerden» değil, 
«Denizlerde ve iç sularda» olması lâzım. 

BAŞKAN — Evet; «Denizlerden ve iç su
larda...», «n» fazla, tabı hatası; düzeltilmiştir 
efendim. «Denizlerde ve iç sularda» olarak dü
zeltilmiştir. 

Buyurun, Sayın Adalı. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, evvelâ 
şu hususu belirtmek isterim. Sayın Komisyon 
Sözcüsü burada gerçekten faydalı malûmat ver
di. Kendisine teşekkür ederiz. Tabiî zamanı gel
diği zaman cevaplarımızı arz edeceğim. Birta
kım ilmî otoritelerden bahsetti. Birtakım ensti
tü müdürlerinden ve heyetlerinden raporların
dan bahsetti. Bunlar yıllardan beri Türkiye'de 
var, muhterem arkadaşlarım. Hidrobiloloji Ens
titüsü var, Veteriner Fakültesi var. Burada is
mi geçen zatı muhteremler, bu kürsülerin başın
da... Ama, Türkiye'nin balık üretimi hâlâ Ko
misyon Başkanının söylediği yerde. Bunun bir 
faydası olmamış. Elimizde, dün aldığımız, Tür

kiye'nin muhtelif yerlerindeki balıkçı dernekleri 
başkanlarının telgrafları var, onları da yeri 
geldiği zaman okuyacağım. 

Şimdi, kıymetli arkadaşlarım, şu maddenin 
tedvini dahi, biz naçizane avukatlık mesleki sı
rasında böyle maddelerle karşılaştığımız zaman 
«Yahu nasıl olur bu şekilde kanun tedvin edilir 
mi, vazıı kanun bunu hiç tetkik etmemiş mi, 
komisyondan bu geçmemiş mi?» diye mahke
mede birbirimize düşerdik. Buraya gelip biz de 
teşriî organa katıldıktan sonra, tabiî o zaman, 
ne kadar haksız yere hüküm verdiğimizi anladık. 
Şu ikinci maddenin yazılış metnindeki kelimeler 
dahi içinde bulunduğumuz, Türkçe bakımından, 
çıkmazın ve anarşik devrin aynası. Kanun, Su 
Ürünleri kanun tasarısı, «ürün» cztürkçe. «Su 
ürünleri istihsali».. «İstihsali» Arapça. Aşağı 
doğru su ürünlerinin tarifine geçmiş. «Su ürün
leri müstahsılîarı»,. «Su ürünleri üreticileri» 
demek lâzımgelirken, «Su ürünleri müstahsıl
îarı» Bütün kanunun, başından sonuna kadar, 
bu «Müstahsil» tâbiri çok mühim, ağırlık sik-
îet merkezi bunun üzerinde. Bunu bir tarafa 
bırakıyoruz. Komisyon bunun üzerinde durma
mış. Adliye Bakanlığı bütçesi sırasında defaat-
le Sayın Tuna arkadaşım ve bendeniz üzerinde 
durduk. Dedik ki, hâkimler ayrıldı, savcılar ya
kında ayrılmak üzere, Adliye Bakanlığının mü
başir tâyininden başka bir işi kalmıyor. Hiç ol
mazsa şu kanunların tedvininde Bakanlık olarak 
faydalı olsun, kanunların tedvininde bize yar
dımcı olsun. Maalesef olmuyor. Kanun tedvini 
Geçici Komisyonlarda oluyor. Ne tâbirler üze
rinde duruluyor, ne Türkçe kelimeler üzerinde 
duruluyor, bu şekilde geliyor. Ve biz burada 
Umumi Heyet halinde hep birlikte kanun tedvin 
ediyoruz. 

Şimdi, bendenizin teklifi şu: «Voli» yeri 
tarifi var, «Denizlerde ve iç sularda su ürün
leri istihsaline elverişli ve sınırları belli kara ve 
kıyı ile alâkası olan belli su sahaları» demiş. 

Biraz evvel Komisyon Başkanı arkadaşım 
anlattı. Anlattıklarının hepsi doğru ama kitap 
ürerinde doğru, tatbikatta yeri yok. Meselâ; 
Hazine, Sapanca gölünü kiraya vermiş, bir şah
sa. Adam o kısa kira devresi zarfında âzami 
ne istifade ederim, diye Sapanca gölü içeri
sinde trol yapmış. Ve Sapanca gölünü, çok şü
kür Marmara gölü gibi, kum gölü haline ge-
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tirmiş. Ne balık var, ne bir şey var, hiçbir şey 
yok. Kira müddeti bitmiş, Allahaısmarladık 
demiş, gitmiş. Bunlar olurken bir taraftan ta
biî bu Japonya'daki, İzlanda'daki balıkçının 
verdiği rapor, Türkiye'nin Sapanca gölünde 
tatbik edilmek üzere kanun tedvin edilmiş. 

Madde ile belki alâkası yok ama ben istiyo
rum ki, şu Su Ürünleri Kanunu Türkiye'nin ba
lıkçılığını kalkındırsm. Sayın Komisyon Baş
kanının verdiği rakamlar, 7 bin kilometrelik sa
hilimiz, şu kadar ton istihsalimiz, Şili'nin şu 
kadar ton istihsali, ihracatı falan... Bu kış, iki 
ay evvel İstanbul'da palamutun çifti 25 kuruşa 
satıldı, kimse yüzüne dönüp bakmadı. Bun
ları nasıl değerlendirebileceğiz, o zavallı fakir, 
fukara denizin üzerindeki balıkçı üç beş tane 
balık madrabazına, balık ağasına esir olmuş. 
ömrü billâh balığını getirip ona teslim etmek 
mecburiyetinde, bunu nasıl önliyeceğiz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Balığın da 
ağası olur mu? 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Var 
Beyefendi, balığın da ağası var. Bunları nasıl 
önliyeceğiz, bunları bu kanunla tashih edebile
cek miyiz, etmiyecek miyiz? Mesele burada. 

Voli yerinin tarifini yazmış. Bu, yanlış muh
terem arkadaşlarım. Bu hususta Temyiz Mah
kemesinde müteaddit emsal kararları var. «Voli 
yeri» demek, karanın yakınında olan, sahilde 
olan ve balığın çokça çıkmakta olduğu, devamlı 
çıkmakta olduğu yer demektir. Adama, Hazine 
voli yerini kiraya veriyor. Tabiî Millî Emlâke 
ait bugün. Voli yerini kiralıyan, sahil üzerin
de hak iddia ediyor. Çünkü, balıklar ağlar atıl
dıktan sonra sahilden toplanmaya çalışılır, sa
hilden çeker balıkçı ağlarını. Binaenaleyh, di
yor «Voli yerini kiraya vermek suretiyle voli
nin sahilini de bana kiralamıştır» bu işin tat
bikatı bu şekildedir. Buna vuzuh vermek lâzım. 
Bu şekilde ihtilâflar çıkmıştır, sahilde arazisi 
olanlarla voli yerini kiralıyanlar arasındaki dâ
valar derdesttir hâlâ Temyiz Mahkemesinde. 
Bunları önlemek bakımından «Su ürünleri is
tihsaline elverişli ve sınırları belli» kelimesin
den sonra «Kara ve kıyı ile alâkası olmıyan 
su sahalarıdır» şeklinde maddeye sarahat ver
mekte fayda var, Bu bakımdan bunun ilâve
sini istiyorum. Nasıl olsa komisyon müteaddit 

tadiller yapmış, Millet Meclisine iade edilecek. 
Bunun tadili için bir önerge veriyorum, bir. 

İkincisi; maddenin birinci fıkrası «Bu ka
nunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdadır» di
yor. Tarifleri sıralamış. Bendenizin nazarı dik
katini celbetmedi. Belki komisyondaki arka
daşım görmüştür. Burada voli yerinden sonra 
dip trolü, orta su trolü, kombine trol diye tro
lü üç kısma ayırmış tariflerde. Yüksek ma
lûmunuzdur ki, kanun tekniği bakımından ka
nunda haşiv olmaz, yani kanunda fazlalık, ka
nunda lüzumsuz kelime olmaz. Şu üç trol; dip 
trolü, orta su trolü ve kombine trol tarifleri 
kanunun başka yerinde geçmemektedir. Komis
yon bunları niye atlamış? Şunun için atlamış. 
Millet Meclisinden gelen 22 nci maddede orta su 
trolü, dip trolü diye trollere ayırmış. Millet 
Meclisindeki metne göre şu tarifler yerinde. 
Ama Cumhuriyet Senatosu, trolü tek tipe irca 
etmiş. Dip trolü, orta su trolünü, hepsini kal
dırmış. Bu bakımdan ikinci maddedeki trolün 
üç türlü tarifi, kanun tekniği bakımından, haşiv 
mahiyetindedir, fazlalık mahiyetindedir. Bun
ların da kaldırılması lâzımdır. Bu bakımdan da 
bir takrir veriyorum. 

Diğer trol mevzuundaki mâruzâtımı madde
sine saklamak üzere hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye?... Yok. Madde hakkında değiş
tirme önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Su Ürünleri kanun tasarısının ikinci madde
sindeki (Voli yeri) tarifinin aşağıdaki şekilde 
tadilini rica ederiz. 

«Voli yeri: Denizlerde ve iç sularda su 
ürünleri istihsaline elverişli ve sınırları belli, 
kara ve kıyı ile alâkası olmıyan su sahalarıdır.» 

İstanbul. Balıkesir 
Erdoğan Adalı Cemalettin İnkaya 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire iştirak 
ediyor mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu?.. 
DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 

VEKİLİ GÜRHAN,TİTREK (Çankırı) — Edi
yoruz. 
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FERİD MELEK (Van) — Takrir aleyhinde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, bu takrirde tarif edilen şekilde, sahii ils 
irtibatı olmıyan bir voli yeri sanıyorum ki, 
bulmak güçtür, yani takriri böylece kabul etti
ğiniz takdirde voli yeri kalmayacaktır. Veli yer
leri umumiyetle sahillere yakın yerler ve sahile 
müntehi olan yerlerdir. Bilmiyorum mütehassıs
lar bu hususta ne derler. Ben, Maliye'de vaktiy- \ 
le, Gelirler Umum Müdürü olarak Sevdi Bahri | 
Nizamnamesinin uzun zaman tatbikatiyle uğraş- ! 
mış bir arkadaşınızım. O vakitten kalan bilgile- | 
rime göre voli,... dalyan, umumiyetle bunlar sa- \ 
hile bağlı yerlerdir. Zaten «voli» demek, balığın | 
çok bulunduğu yer demektir. Belki olabil ir , î îa- j 
diren sahilden uzak bir sahada da balık toplulu- \ 
ğu bulunabilir ama umumiyetle sahile bağlı yer- J 
lerdir. Bunlar aslında özel mülkiyete de mevzu i 
olmazlar. Devletin hüküm ve tasarrufu altında | 
bulunan yerlerdir. Bunların kiraya verilmesi 1 
mevzuu, bir nizamı âmme meselle si olarak orta- | 
ya çıkmıştır. Yoksa açık denizde balık avlan- j 
ması nasıl serbest ise voli yerinde de balık avlan- j 
ması serbest bırakılabilir ama bunlar mahdut 
yerler olduğu için ve herkes oraya üşüşeceği için j 
serbest bıraktığınız takdirde büyük bir mücade- ; 
le mevzuu olacaktır, Bundan dolayıdır ki, o va- | 
kit Saydi Bahri Nizamnamesi kalktığı ve Ticaret ! 
Bakanlığına devredileceği zaman bunun bir ki
ra mevzuu olarak devam ettirilmesi düşünülmüş
tür ve böylece devam ettirilmesi de zaruridir. 
Ama, bu kirayı balıkçılık kooperatiflerime ver
mek. orada avlanan balıkçıları bir araya getire
rek tercihan onlara vermek, bunlar sanıyorum 
ki, tasanda yer alması lâzımgelen hükümlerdi, 
kısmen de var. Bunlar olabilir. Ama, kiraya ver
mezseniz, serbest bırakırsanız, herkesin orada 
avlanmasına imkân verirseniz o takdirde de kan 
gövdeyi götürebilir. Ama, voli yerini sahilden 
ayrı tasavvur etmek de mümkün değildir. Şu 
olabilir; sahiller başkalarına aidolabiiir, burayı 
Hazine kiraya verirken sahildeki mülk sahiple
riyle bâzı anlaşmalar yapması, onlara tazminat 
verilmesi düşünülebilir. Ama, dediğim gibi, bu 
takriri kabul ettiğiniz takdirde, zannediyorum 
ki, voli yeri diye bir şey kalmaz. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Müsaa
de ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — İzah ettiniz. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum, 
BAŞ.KAH -•- Takririn aleyhinde Sayın Me-

len'e söz verdim, Sayın Melen takririn aleyhin
de konuştu efendim. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — İzah 
sadedinde, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adalı, takriri
nizi isah edin. 

M, ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdi, 
muhale-varn arkadaşlarım; Sayın Melen arkada
şım ız:r. korur malarından, yanlış anlamadıysam, 
':u voli ye;- erir in kiraya veriliş tarzı ayrı mev-
aau.i Tatbikatta, açık voli yerleri vardır, kiraya 
verilmiş voli yerleri vardır. Talebin fazla oldu
ğu yani bahğm çıkt-ğı voli yerleri Millî Emlâk 
taraf"T<dan müzayede ile kiraya verilmektedir. 
FiiJivat budur Şimdi, bkim. burada istediğimiz, 
kime kiraya TT*riIim.F kooperatifler kurulsun, 

y ı Tkr o??âı oturanlara verilsin, münferit 
a'r-.da-' hic Mkkçıkkla alâkası olrnıyan insanlar 

n da buradan istifade etsin, o mıı-
hif-.ir. balıkçılar* açıkta kalmasın, bunlar önlen-
?m. E:-ten bunlar?, ait madde var. O ayrı. Bura
da ikmci madde; tarifler üzerinde duruyor. 
•-•Voli yeri- dediğimiz zaman kaydettiğimiz ne
dir9 Buna bir sarahat vermeye çalıştık. Bizim 
o'a^re'ianâa b—ı Hazinenin lehine hem de tatbi-
k-'^aki ih'^âtları cr'eyici bir husustur. Yani 
voli yerini kiraladığınız zaman voli yerinin de-
maa a i dol ar, daıizdau ir. t ifa d ey e aidolan bir hu-
ar? o•-'"::ğunu <?•• arifle tebarüz ettirmeye çalış

ı r ok yeri-^ dediğimiz zaman bunun 
'ara da dâhildir. Meselâ; Fenerbahçe'-
da T~GH aoaha^i vardır, Millî Emlâk 

b';a 
ıh< 

tık. Yoksa 
"<""aKne 
ran varı 

irs ya verdimi z-man çıkıyor kiracısı di
yar k"' •••v:,;di yari, Payın Melen'in iddia ettiği 
£\"Y. k:y-ya. da "âmildir, binaenaleyh Fenerbah
çe burnurdan Hiftehavudara kadar olan bütün 
eab.il üzorinds banim hakkım vardır. Bu sahili 
kul1 anmak mecburiyetindeyim. Bunu da beraber 
kiraladınız, Voli yeri tâbirinin içinde bu da 
memzuotur.» 

REFET REîTDECİ (Samsun) — Sınır. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Sınır, 
denizde sınır. Karayla beraber sınırı yoktur. Bu-
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nu belirtmek bakımından diyoruz ki, «voli yeri» 
dediğimiz yer, balık avlanmaya mahsustur ve 
denizdedir. «Sınırları belli» ifadesinden sonra 
«kara ve kıyı ile alâkası olmıyan su sahalarıdır.» 
Zaten tasarı «sınırları belli su sahalarıdır» de
miş. Biz, buna bir açıklık, bir sarahat getirmek 
bakımından, ihtilâfları önlemek bakımından, 
«kara ve kıyı ile ilâkası olmıyan su sahalarıdır» 
dedik. Bu, tatbikatta birçok ihtilâfları önliye-
cek mahiyette olup bir açıklık getirmekten baş
ka bir şeyi yoktur, Bu hususu arz ve teklif edi
yorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Hatipten soru sorulamaz ama konuyu anlıya-
madık. 

BAŞKAN — Konu için soru soracaksanız 
komisyondan ve Hükümetten sorarsınız. Hatip
ten sorulmaz. Belki bir ihtilâfa düşersiniz, Tüzü
ğümüze göre hatipten sorulmaz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sizden soralım. 

BAŞKAN — Benden de soramazsınız tabiî, 
Sayın Adalı, teşekkür ederim, 
MUSLÎHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Komisyon iştirak ettiğine göre, rey verece
ğiz, anlaşılmıyan bir nokta var ortada, lütfen 
açıklansın diye soru sormalıyız. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurur efen
dim. Rey vereceksiniz ama müzakerenin bir usu
lü var. Müzakere bitti, Takrir okundu, Takri
rin aileyhinde bir sayın üye konuştu. Takrir sa
hibi takririni izah etti, Hükümet ve Komisyona 
«iştirak ediyor musunuz, etmiyor muşunu s» di
ye soruldu. Şimdi oylama safhasına geçtik. 

MUSLİHİTTİN YÎLM4Z MF-TE (.Adara) 
— Sayın Başkan bu safhada sorulur. 

BAŞKAN — Hayır sorula as efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) - - Kpr^ati-

mizce madde üzerinde konuşmak mümkündür. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Rendeei, ikinci 
madde ürerinde Sayın Analı konuştu, Say^ı 
Adalı konuştuktan sonra madde ürerinde başka 
söz istiyen sayın üye dedim, kimse çıkmadı. 
Yok dedim ve madde."in müzakeresi bitti. Tak
rir okundu, takrir üzerindeki işlem de bitti. 
Şimdi oylama safhası başladı. Söz veremem 
efendim, rica ederim. 

REFET RENDECİ (Samsun) —. S;tz isteni
yorum, bir ciheti hatırlatacağım. Bu takrir sc-

| bcbiyle Komisyon bir yanlışlığın içerisine düş
müştür. Hükümet tasansiyle Komisyonun ge
tirdiği metin arasında fark olduğu halde tak
ririn maksadı, anlaşılamaması sebebiyle, yanlış 
bir tarifin içerisine girilmiştir. Komisyondan 
lütfen yeniden sorularak,,. 

BAŞKAN — Soracağım efendim. Takrire ne
den iştirak ettiklerini elbette ki söylerler. 

BEFET RENDECî (Samsun) — Bir sual 
sorduktan sonra, mütalâalarını serd etseler... 

BAŞKAN — O mevzu kapandı efendim. 
Saym Komisyon ve Sayın Hükümet iştirak 

ediyorlar mı? Bu takrire, yani «Kara ve kıyı 
ile alâkası olmıyan su sahalarıdır» şeklinde de
ğişiklik istiyen takrire iştirak ediyor musunuz? 

MEHMET KAZER (Kars) — Sayın Başkan 
dî-'h:, ev^el iştirak ettiklerini söylediler fakat 
takrir üzerindeki müzakereler bitmedi? 

BAŞKAN — Takrir üzerindeki müzakere 
bitti efendim, 

MEODİ AGUN (Sise) — Saym Başkan, Hü
kümetten veya Komisyondan sorabilirsiniz. Ben 
de parmağımı kaldırdım oturduğum yerden, 
Komisyonda:! sual soracağım., 

BAŞKAN — Evet ama müzakere sırasında 
.•'.ora'n'.irrüniz. Yani onu kasdettim. Maddenin 
müzakereni bitti. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu 
I efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BA.YSOY (Erzincan) — İştirakimizi az evvel 
ar/î et iniştik efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
- Sayın Başkan, usuli bir noktaya temas ede
ceğim, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Usul hakkında söz veririm, bu
yurun efendim, 

niJSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
~- Saym Sıskan, savcı değer arkadaşlarım, 
müzakereleri boşuna uzatıyoruz gibi geliyor ba-

) na, Yani Sayın Başkanın teamülü bırakıp da 
bua;ün böyle bir tutum içerisine girmesinin an
lamım ben bilemedim. Şimdi, Saym Adalı bir 
takrir verdiler. Bu takrire Hükümet ve Komis
yon. i-tirak etti, ilk nazarda Komisyon hemen 
cl.o-5-ru buMu, bunu. Arkasından Say?n Melen 

I konurdu, takrirdeki hatalar meydana çıktı. Vak~ 
j tiyle böyle bölgelerde memuriyet icabı bulun-
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muştuk, hafızalarımızı yokladık, hakikaten Me
len, haklılar. «Bunun hakkında hatibe sual so
rulmaz, Hükümete sorulmaz, madde hakkında 
söz verilmez» deniyor. Oylamaya geçmeden, 
madde hakkında söz vermek mecburiyetinde
siniz. «Oylamaya geçildi» diyorlar. Hayır, oya 
sununcaya kadar söz vermek mecburiyetindesi
niz. Şimdiye kadar daima böyle oldu, bugün 
niçin değiştirilir bu? Yani ben, zannediyorum 
ki, Sayın Başkan biraz istical gösterdiler ve söz 
vermemek gibi yanlış bir yola gidildi, şimdiye 
kadar Cumhuriyet Senatosunda daima oya su
nulurken dahi söz istiyene söz verilmiştir. Bi
naenaleyh burada şu konuda açıklığa kavuşa
bilmek için söz vermesini istirham etmek için 
huzurunuzu işgal ettim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim., Tüzüğe göre söz ve
remem, madde üzerinde müzakere bitti, takrir 
üzerinde muamele başladı. Takririn aleyhinde 
konuşuldu, lehinde konuşan olmadı, takrir sahi
bi takririni izah etti. Şimdi, artık muamele te
kemmül etti. 

MUSIÎHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Anlaşılmadan rey mi vereceğiz? 

BAŞKAN — Şimdi, takrire oy kullanacak
sınız, maddeye değil Beyefendi, Onun için tak
rir üzerindeki muamele bitti. 

MACÎT ZEREN (Amasya) — Sayın Başka
nını, usule dair bir noktayı yerimden aydınlat
mama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Nedir bu usul? 
MACİT ZEREN (Amasya) — Bir takrir var, 

bu takririn lehinde, aleyhinde Tüzükte adedi 
belli olan arkadaşlarımız konuştular. Bu tak
rir, komisyonca benimsendiği dakikada, yeni 
bir metin meydana gelmiştir ve eski metin kal
dırılmıştır, bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — öyle değil, efendim. Yeni bir 
metnin meydana gelebilmesi için, Yüksek He
yetin oyları ile, o takririn kabul edilmesi lâzım, 
daha takrir kabul edilmediği için yeni bir me
tin meydana gelmemiştir, efendim. Takriri oy
larınıza arz edivorum. Kabul edenler... 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan, neden 
iştirak ettiğinizi mi söyliyeceksiniz? 

i DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Devamla) — Ha
yır efendim, çok özür dilerim, daha evvel an
lamadan, yani Hükümet tasarısındaki metni 
dikkate almadan aniden «kabul» sözü çıktı ağ
zımdan, çok özür diliyeceğim... 

BAŞKAN — Bir yanlışlığın tashihi mahiye
tindedir bu, Tüzüğümüzde yeri vardır, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Devamla) — Bu 
kanunun hususiyeti, muhtelif fonksiyonlardan, 
muhtelif safahatlardan geçerek gelmiş, elimiz
de üç, dört tane metin var. Hükümetin sevk 
etmiş olduğu tasarı başka, Meclisin kabul et
tiği başka, bizim komisyonlarımızın kabul et
tikleri de bambaşka metinler olarak karşımıza 
çıktığı için, bu bakımdan arada irtibat kur
makta biraz zorluk çekiyoruz, onun için söz 
aldım. Hükümetin teklif etmiş olduğu tasarıda 
«Deniz ve içsularda su ürünleri istihsaline el
verişli, sahile bitişik ve sınırları belli su saha
larıdır» şeklinde voli yeri tarif edilmiştir. Mil
let Meclisimiz de aynen bunu kabul etmiştir. 
Binaenaleyh ben Millet Meclisindeki metnin 
aynen kalmasını, komisyon metninin... 

BAŞKAN — Yani, ikinci maddedeki metnin 
kalmasını istiyorsunuz. Takrire iştirak etmi
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim; 
FERİD MELEN (Van) — Bitişik olmıyan 

voli yoktur. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, tamam, mesele 

anlaşıldı. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Bir takriri

miz var efendim, Millet Meclisi metninin ay
nen kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, takrire komisyon iltihak 
ettiler, Hükümet iltihak etmedi. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Takririmi 
izah edeyim. 

BABKAN — Sayın Rendeci, takririnizi izah 
| edeceksiniz, buyurun efendim. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, takririn müzakere
sinden sonra bir hata yapıldığının farkına var
dım, o hatayı düzelttirmek için bu takriri tak
dim ettim, takririm şu : 

Sayın Başkanlığa 
ikinci maddedeki «voli» tarifinin Millet Mec

lisi metnindeki gibi kabulünü rica ederim. 
Saygılarımla. 

Samsun 
Refet Rendeci 

REFET RENDECİ (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlar, tarifi yaparken, eski 
tarifi ile, ağyannı mâni, efradını cami olması 
lâzım. Şimdi, voli tarif edilecek, volinin ta
rifini biz bu kanunun içerisine koymaz da sı
nırlarını ve şeklini tarif etmezsek yann yapı
lacak mukavelelerde, tapulara tescil edilecek 
hudutlarda, idari bakımlardan tarif edilecek 
hudutlarda, müşkülât çekilir ve volinin tarifi 
o zaman bu muameleyi yapan kişilerin anlayış-
lanna kalır. Halbuki kanun yapılırken, ne voli
dir, ne değildir, kanun metninin içerisinde bu
nun açıkça belli olması lâzımdır. 

Şimdi, komisyonun kabul ettiği metinde voli 
için diyor ki; «Denizlerde ve içsularda su 
ürünleri istihsaline elverişli ve sınırlan belli 
su sahalan.» Nerede sınırları belli su sahası? 
Karada mı, denizin içerisinde mi? Bu, belli 
değil. Halbuki Millet Meclisi metni meseleyi 
sarih olarak halletmiş, voli için diyor ki; «De
niz ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli, 
sahile bitişik ve sınırlan belli su sahalarıdır.» 
Şimdi, denizle bu volinin, av sahasının irtiba
tını kurmalısınız ki, tarif meydana çıksın, 
aksi halde tarif olmaz. Bu sebeplerle Millet 
Meclisi metninin kabulü suretiyle bu metinde
ki voli tarifinin kabulünü rica ediyorum. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Takririn lehirde, aV.vh'nfa 
söz istiyen savın üye? Yok. Buyurun komis
yon. Orada mikrofon var, neden iştirak ettiği
nizi lütfen söyleyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, bun
dan evvel teşkil olunan geçici komisyonda 
Sayın Rendeci de mevcut idi. İlk defa 
gelen tasarıda, ikinci defaki tasarıdaki hüküm 

I birinci defakinin aynıdır. Sayın Rendeci 
de imzası ile iştirak etmişti, şimdiki, takriri ile 
birinci iştirakini ihlâl etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon, iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 

ERGENELİ (Devamla) — Ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — iştirak ediyorsunuz, Sayın 

Rendeci'nin takririne. 
Hükümet? 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKA
NI VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankın) — 
Efendim, Millet Meclisindeki metne, aynen 
Hükümet tasarısına uyması itibariyle, iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci'nin takririne 
Hükümet ve Komisyon iştirak ediyorlar. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Su ürünleri kanun tasarısının 2 nci madde

sindeki (Dip trolü) ve (Orta su trolü) tâbir ve 
tariflerinin 22 nci madde Senato Komisyonu 
tarafından değiştirildiğinden (A) haşiv mahi
yetinde kalmıştır. 

Cemalettin İnkaya Erdoğan Adalı 
Balıkesir istanbul 

BAŞKAN — Sayın Adalı, bunun tayymı 
mı istiyorsunuz. Bunu izah edin. Çünkü tak
ririnizde ne istediğiniz belli değil efendim. 
Lütfen takririnizi izah edin. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Tak
ririmizde belli de üslûbu beyanda belli olmadı. 

BAŞKAN — Belki öyle oluyor, buyurun 
efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Tabı 
hatası var. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Hata, 
tabı da mı, hitabette mi, artık belli değil. 

Şimdi efendim, Komisyona soruyorum; ta
rifler diyor, madde 2; tarifleri; teker teker 
saymış. Bu tariflerin içinde «dip trolü, orta 
trolü, kombine trol» demiş. Hangi maddede 
bu kanunda geçen terimler aşağıdaki şekilde 
tarif edilmiştir? Hangi maddede bu tâbirler 
geçmiş? Komisyon izah etsin, varsa kalsın. 
Yoksa boşu boşuna dört tekerlekli bisiklet 

I nedir, onu da mı tarif edelim?... Varsa, ko-
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misyon söylesin «şu maddede geçiyor» diye. 
22 nci maddeye, Millet Meclisi metninde var. 
«Orta trol nedir, dip trol nedir» diye. Bizim 
22 nci maddede bir tek trol geçiyor; «iç su
lar, Marmara Denizi, istanbul ve Çanakkale 
boğazlarında her çeşit trolle su ürünleri is
tihsali yasaktır.» Başka yerde dip trolü, orta 
trol.... 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — 22 nci 
maddede taJbı hatası var. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Yok, 
bizim elimizdeki metinde... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Tabı ha
tası var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, tabı hatası mı 
diyorsunuz efendim? Neresinde efendim? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Millet 
Meclisi metnindeki (B), (C), (D) fıkraları ge
çici komisyonda 22 nci maddenin (B), (C), 
(D) fıkraları olarak aynen kabul edilmişti. Fa
kat, tabı hatası olarak buraya konmamıştır. 
Tereddüt ondan ileri gelmektedir. Komisyon 
bir takrir hazıriıyacak ve bunu düzeltecektir, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Hazırlıyor komisyon, peki efen
dim. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; bu, tamamen usulsüz 
oldu. Dağıtılmış olan metin... 

BAŞKAN — Yani, Saym Adalı'nm istediği 
şey; takrirle elde ediliyor mu efendim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Temin edi
liyor. 

BAŞKAN — Saym Adalı, takririnizde, iste
diğiniz hususun ,Komisyon tarafından hazır
lanmakta olan bir takrirle düzeltileceği beyan 
edilmektedir. Komisyonla temas buyurun lütfen. 

Takririnizi geri alır mısınız efendim? 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Eğer 
netice hâsıl oluyorsa, Komisyonun da sözcü
leri, galiba içtüzüğe aykırı olarak, çeşitli 
oldu, 

'BAŞKAN — Başkanı var efendim. Başkanı, 
geçen komisyonun da sözcüsü idi. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bü
tün azaların iştiraki daha faydalı oluyor ta
biî. Yalnız benim elimdeki metin, bilmiyo
rum, kaçıncı nüshası? içtüzüğe göre dağıtılan 
nüsha elimizde. Diğeri burada olmadığı için 

bu takriri verdim. Eğer düzeltiliyorsa, 22 nci 
madde.... 

BAŞKAN — Soralım efendim komisyona, 
sayın komisyon düzeltiliyor mu istenen hu
sus?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Evet. 

BAŞKAN — Düzeltiliyor. 
Takririnizi geri alıyor musunuz Saym 

Adalı?. 
M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Saym Adalı, takririniz iade 
edilmiştir. 

Takrir geri alınmıştır efendim. Şimdi mad-
d3 üzerindeki müzakere bitmiştir, İkinci mad
deyi değişik şekliyle oylarınıza ar? ediyorum.. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kafcu.l edilmiş
tir. 

REFET RENDECi (Samsun) — Yalnız de
ğişiklikle birlikte konsun efendim. 

BAŞKAN — Zaten değişiklikle beraberdir. 
Nazara alman bir takrir vardı, o takrirle ka
bul edilen değişiklikle birlikte koyduk oya. 

BÖLÜM : II 

Sn ürünleri istihsali 

Â) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

RaJt.sal tezkiresi 

Madde 3. — Su ürünleri istihsalini bir ni
zama bağlamak maksadiyle (Su ürünleri ruh
sat tezkeresi) ihdas olunmuştur. 

Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler ken
dileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adı
na ruhsat tezkeresi almak zorundadırlar. 

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

Ruhsat teskereleri ilgili dairelerin müta
lâası alınmak suretiyle valiliklerce verilir. 

Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda il
gililere gösterilmesi mecburidir. 

Orman bölgelerinde veya sulama tesisleri
nin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal 
edecek müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini ma
hallî orman ve Devlet Su İşleri Teşkilâtına ön
ceden vize ettirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle yasak olmı-
yan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri 
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istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ruh
sat tezkeresi almak mecburiyetinde değildir. 

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

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

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Kimden, Komisyondan mı, 
Hükümetten mi efendim? 

MEHMET İZFIEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Komisyondan veya Hükümetten. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, burada «bedelsiz» diye bir 
tâbir vardır. Bu «bedelsiz» tâbiri harçsız mâ
nasına da gelir mi? Bunun izahını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — 8 nci fıkrada «bedelsiz» tâbiri 
var. «Bu tezkereler bedelsiz olarak verilir» di
yor. Sorulan sual anlaşıldı mı efendim? Komis
yon mu, Hükümet mi cevap verecek?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Hiçbir bedel hare alın
madan verilmesini kabul ettik. 

BAŞKAN — Bedel ve hare. Hepsi dâhil, 
hare da dâhil. Peki efendim. 

Sayın Orhon, sual mi soracaksınız? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen
dim, metinde «ruhsat tezkerelerinin verilme 
tarzı, şekil ve muhteviyatı ile, müddeti ve yeni
lemesine ait esaslar bir tüzükle tesbit olunur» 
diyor. Merci gösterilmiyor. Halbuki Millet Mec
lisinin kabul ettiği metinde, ınerci olarak, Ta
rım Bakanlığı gösteriliyor. Bu, Hükümet ta
sarısından gelen esaslar olduğu için, Ticaret 
Bakanlığı olarak kabulü için bir önerge vermiş 
bulunuyorum. Ona da teşmil edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Yeri gelince muamele göre
cektir efendim. 

Sayın Ucuzal madde üzerinde söz mü isti
yorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır Baş
kan, ben bir önerge vermiştim, sırası geldi. 
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BAŞKAN — Sırası geldiği zaman muamele
ye konacaktır. 

Sayın İzmen söz mü istiyorsunuz? 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sorduğum sual hakkında bir tavzih 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Cevap verdiler, «bedel ve hare 
dâhil» dediler. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, izin verirseniz vakit 
kaybetmemek için kürsüye gelmiyorum. Bir 
daha tekrar edeyim. Malum efendim, bedel, bir 
vesikanın, temini içindir. Tatbikatta kıymetli 
evrak adı verilen bir sürü evrak vardır. Bedel, 
bunların ifade ettiği şeydir. Hare ise, belli ka
nunların alınmasını emrettiği ve Devletin yap
tığı hizmet mukabili bir vergidir. Komisyon, 
«bizim buradaki kasdımız; bedel ve haredir» 
dedi. Tatbikatta bedel ve harcın aynı kabul 
edilmesi doğru bir şey değildir. «Hare da buna 
dâhildir» demek doğru bir şey değildir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.)v— Bedel kelimesi de kullanılacak, «hare» 
kelimesi de kullanılacak, ikisi de hukuk bakı
mından yanyana olamaz. Bâzı kanunlarda «her 
türlü hare ve resimden muaftır» der. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyorsu
nuz. Sayın Ucuzal buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Su ürünleri is
tihsalini bir nizama bağlamak üzere getirilen 
bu kanun maddesinde, daha evvel sayın arka
daşımızın tevcih ettiği soru sebebiyle, söz al
mak mecburiyetinde kaldım. Maddenin 8 nci 
fıkrasında ruhsat tezkerelerinin verilme şek
li, tarzı tesbit edildikten sonra ruhsat tezke
relerinin bedelsiz olarak verilmesi gibi bir hü
küm vaz'etmiş. Şimdi, aynı maddenin ikinci 
fıkrasına bakarsak su ürünlerinin müstahsıhna, 
yani balık istihsalini kendisine iş edinen tica
ret erbabına verilmesi lâzımgelen bir ruhsat 
mahiyetini taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de her 
sanatkâra, sanatını icra edebilmesi için, mut
laka muayyen mercilerce verilmesi lâzımgelen 
ruhsatlar, muayyen bir ücret karşılığı alına
rak verilmektedir. Pasaport alacaksınız muay
yen bir bedel ödüyorsunuz. Bir madenci ruhsat 
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alacak bir bedel öder. Silâh taşıması kanunen 
uygun görülen vatandaşlar bu ruhsatı aldığı 
zaman devlete muayyen bir ücret öder. Be
lediye hudutları içerisinde açılan bütün iş yer
leri bedeliyeden bir ruhsat alır, Mukabilinde 
bir ücret öder. Ama, 3 ncü maddeyi tetkik et
tiğimiz zaman bu da bir ticarettir, bu da bir 
sanattır diyelim, isin vasfına göre. Bu isi ti
cari maksatla yapması lâzımgelen özel ve tüzel 
kişilerin alacağı ruhsat hiçbir bedele tabi tu
tulmamakta. Arkadaşlar, Anayasanın eşitlik 
hükmü, bu maddede getirilen metinle, kanaa
tim odur M, ortadan kaldırılmakta. Bir tica
retin veya sanatın ifası sırasında resmî merci
lerce verilmesi lâzımgelen ruhsat mutlak su
rette bir bedel veya harca tabidir. Sebebi; ruh
satı tanzim eden dairenin memuru muayyen bir 
zamanını bu ruhsatın tanzimi için geçirmek 
mecburiyetindedir. Bu zaman zarfında sarfedi-
len emeğe karşı o müessese memuruna bir üc
ret ödemektedir. Şimdi bakıyoruz, sayın arka
daşımın da ileri sürdüğü gibi, Tarım Bakan
lığı, Ticaret Bakanlığı muayyen bakanlıklardan 
bir husus sorulacak. Ondan sonra valilikçe bir 
daire ihdas edilecek. Bütün sahil vilâyetle
rinde binlerce vatandaşımızın iç göller civarın
da o kadar vatandaşımız balık istihsali için tez
kere istiyecek. E, bu onbinleri, yüzbinleri bu
lacak. Balık istihsali için verilecek tezkereler 
için Devlet bir emek sarfedecek ve sarfedilen 
emeğe karşılık bir bedel ödiyecek. Burada is
tisna tutulan kimseler mevcut. Onlara bir ruh
sat verilmemesini ortadan kaldırmış ama, be
nim kanaatim odur M, ticari vasıf ve mahiyet 
taşıyan balık istihsali gibi bir hareketin içeri
sine giren özel ve tüzel kişiler bu işi yapabil
mek için alacakları ruhsatın karşılığında bir 
bedel ödemek mecburiyetindedirler. Çünkü, 
Türkiye'de ne kadar ruhsat veriliyorsa hep
sinin karşılığında ruhsatı veren merciler bir 
bedel almaktadır. Onun için burada bir istisna 
yaratmaya, bilmiyorum, hem Anayasamızın 
hükmü müsait değildir, hem de ticaret yapan 
kimseye durup dururken, bir sürü emek ve mas
raf karşılığı tanzim edilen ruhsatı, bedava ver
mek doğru değildir. Bu sebeple bu 8 nci fık
ranın sonundaki cümlenin kaldırılmasını, böy
lece verilecek ruhsatların da mercilerince bir 
bedel mukabilinde verileceğinin sağlanmasını 
teıninen bir takrir arz ettim. Takrire iltifat 

i buyurmanızı istirham eder, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa

yın Başkanım, eğer soruma Komisyon yerin
den cevap verirse benim konuşmama lüzum 
yok. Demin arz etmiştim. Sevk olunan Hükü
met tasarısında, «ruhsat tezkereleri verilme 
tarzı şekil ve muhteviyatı ile yenilenmesine ait 
esaslar, Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur» 
diye bir ibare vardır. Meclisten gelen metin
de bu, Tarım Bakanlığınca tesbit olunur den-

I miş, burada hiçbir merci gösterilmemiş. Bu de
ğişikliğin sebebi nedir? 

Bu takdirde tüzüğün hangi mercice tesbit 
1 edilmesini düşünmüşlerdir? Onun izahını rica 

ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Komisyonumuzda Ta
rım Bakanlığına mı, Ticaret Bakanlığına mı 
bağlansın diye uzun münakaşalar oldu, za
manı gelince zaten arz edeceğiz. Bâzı esbabı 
mucibeler dolayısiyle Tarım Bakanlığına, Ti
cari kısmının da Ticaret Bakanlığına bağlan
ması temayülü uyandı ve o şekilde maddeler 
hazırlandı. Ancak, zaten tüzük aşağıda tasrih 
edilecektir. Bu tüzükler Tarım Bakanlığınca, 

i ticari kısımları balıkhaneyi ilgilendiren kı
sımları Ticaret Bakanlığınca hazırlanacaktır. 
Binaenaleyh ayrıca bu maddeye tekrar konul
masına lüzum görmedik. Ama, konulmasında 
da hiçbir mahzur yoktur. Gerekirse burada da 
tasrih edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın, Aydmer buyurunuz, 

HİDAYET AYDÎNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar hem balıkçılı
ğı teşvik edelim, diyoruz, hem de üç - beş kuruş 
hare için vatandaşları oradan oraya, şuradan 
şuraya koşturacağız, ilânlardan on kuruş pul 
almırmış, geçen gün gittim adliyede on kuruş
luk pul aradım yok. Bu on kuruşluk pul için 
otomobil parası verip başka yerden pul almaya 
çalıştım. Bırakın bunu. Anayasayı ihlâli imiş, 
Anayasa varsın bu kadan ihlâl olsun. Ne müna
sebet efendim. Bütün kanunlarımızda, «İtirazlar
da, adlî muamelâtta, hiçbir hare alınmaksızın şu 

I vesika verilir» diye sarahat var. Binaenaleyh, 
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aynı veçhile «hiçbir hare ve resim alınmak
sızın» ibaresinin «bedelsiz» yerine konmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Aynı 

mahiyette tekrar oluyor. Muhterem arkadaşla
rım; madde vâzıınm maksadı, su ürünleri istih
salini bir nizama bağlamak. Bugüne kadar olan 
şekli bir nizama bağlamak maksadiyle ruhsat 
tezkeresi alma mecburiyetini koymuş. Gaye, ge
lir temin etmek değül. Gaye, istihsali nizama 
bağlamak. Bu tatbikat da olmaz, deniz motor
ları vergiye tâbidir. Arkasından koştururlar sa
bahtan akşama kadar, hiçbir şeyinin ruhsatı 
yoktur. Motor çalıştıran adam ruhsat almıyor, 
balıkçıyı gidip tezkere alacaksın, bir de üstelik 
hare vereceksin dediğiniz zaman, hiçbirisi gidip-
te tezkere alma tarafına yanaşmaz. Karadenizin 
îğne Adasının açığına gideceksin, teskeresi var 
mı, yok mu? diye soracaksın, bu olmaz. Bu, ga
yeyi teşvik bakımından gayet yerindedir. Yal
nız, biraz evvel Sayın tzmen Beyefendinin söy
lediği gibi, Devlet geliri ya vergidir, ya harçtır, 
ya resimdir. Bunun ismini koymak lâzım. Bedel
siz dendiği zaman teskere kâğıdı bedava verilir. 
Nasıl vergi beyannamesi bedava verilir. O mâ
naya geliyor. Bunun için «h&r türlü harç ve re
simden muaftır» umumi bir tâbirdir. Bütün ka
nunlarda kullanılıyor, ama balıkçı vatandaşları
mızı madem ki, teşvik etmek istiyoruz ve istih
sali nizama bağlamak gayesi ile teskere veriyo
ruz, maddenin olduğu şekilde kalması, ancak bu 
«bedelsiz» ibaresine sarahat verilmesi lâzımdır. 

Bir de Orhan arkadaşımızın hakkı var. Tü
zük her halde harçsız olduğu için, hangi Bakan
lık alırsa alsın diye ihtilâfa düşmemişler bu hu
susta. Harç almmıyacağı üzerinde de durmamış
lar. Bunun da hangi Bakanlık tarafından veri
leceğinin belli edilmesi için zaten takrirler veril
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, oylarınızın bu şekil
de kullanılmasını arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özden... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, ben söz almıyacaktım 
çünkü, mesele gayet basit. Hiç bakılmamış; ce
miyete, iktisadiyata taallûk eden haklan hiçbir 
surette ele alınmamış; Meşrutiyetten beri ihmal 
edilmiş ve ekmeklerini balıkçılıktan kazanmış 

binlerce kişiyi bir muayyen istikamete doğru gö
türebilmek için bir tasarı gelmiştir. Bu tasan 
üzerinde münakaşa ediyoruz. Hükümet de esa
sen bu maddeyi «teskereler bedelsiz olarak veri
lir» diye sevk etmiş, komisyon da bu şekilde ka
rar vermiş. Dâva, arz ettiğim gibi, su ürünleri 
ile meşgul olan vatandaşlan himayedir, bir ada
leti temin etmektir. Saym Ucuzal diyor ki, «eşit
liği temin etmiyor, ihlâl ediyor.» Var. Hattâ 
icra iflâs Kanununda bile var. «Harçsız verilir» 
diye, bâzı kanunlarda «harçsız, resimsiz vesika
lar» diye yazılıdır. Onlarda mı muhalif oluyor?. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — itiraza 
mütaallik, itiraz ettiğine dair bedelsiz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bedelsiz, 
İcra iflâs Kanununda vardır. Bedelsiz vesika ve
rilir. Hayır, bu bedele tâbi olmadığı için icra
dan alacaklı, borçlu olanlar da eşitliğe tâbi ol
muyorlar diye bir hüküm o zaman ne söylendi, 
ne de şimdi söylenebilir. Onun için benim kanaa
timce, hattâ diğer arkadaşların buyurduklan 
gibi, «bedelsiz» tâbirinde, bir müphemiyet varsa 
bunu da izale etmek için, harç, resim, ve bedeli 
de üçünü de beraber izah etmekte fayda vardır. 
Çünkü, Sayın Izmen'in buyurduğu gibi, «bedel» 
tâbiri, harç ve resime de pek uymuyor. Bunu ko
misyonda da münakaşa ettik. Bunu arz edeyim, 
eğer «harç, resim ve bedelden muaftır» derse
niz, mesele daha ziyade tavazzuh etmiş olur ve 
ihtilâfı bahsolmaz. 

Eşitsizlik yoktur. Sırf teşvik maksadiyle 
sevk edilmiş bir fıkradır. Bu şekilde tadilinde, 
kabul edilmesinde fayda vardır kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Izmen. 

MEHMET IZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
tî.) — Muhterem arkadaşlanm, özür dilerim, 
bu kanunun biran evvel çıkmasını arzu edenler
denim. Yalnız, kanunlarda malî külfet tahmil 
eden hükümlerin, diğer hükümlerde haydi, hay
di fakat. Bu hükümlerin evleviyetle çok açık ve 
sarih olması lâzım. Yann tatbikata geçildiği za
man, arzu edilmiyen veya arzunun muhalifi isti
kametinde birtakım neticeler hâsıl eder. Eski 
meşhur bir söz vardır. «Bir şeyden maksat ne 
ise hüküm ona göredir.» Maksadımızı evvelâ 
tesbit edelim, hükmü de ona göre ifade edelim. 

Malûm; bedel, bir malın, değişilmesinde, de- . 
ğişenler arasında takarrür eden bir değerdir. 
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Adı üstünde mübadelenin bir tarafı. Şimdi, «be
delsiz» tâbirinden bendenizin anUadığını, lâfız
dan anladığım şudur; Devlet, eşhasa bâzı yetki
ler vermek, bâzı salâhiyetler tanımak için birta
kım vesikalar verir; seyahat için pasaport verir, 
Hüviyeti tesbit için nüfus cüzdanı verir, evlen
me ruhsatnamesi verir, bunlar... 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Silâh 
taşımak için verir... 

MEHMET İZMEN (Devamla) — Silâh ta
şımak için vesika verir. Eskiden bunların üstün
de yazılı bir bedeli vardı. Bu gibi kâğıtlarada 
kıymetti evrak denirdi. Üstünde kıymetli ya
zılı evrak. 

Bu ifadeden bendeniz bunu arılıyorum. Bu, 
bir. ikincisi; «bedel» tâbiri sayın Komisyon' 
adına konuşan arkadaşımız, «harcı da ihtiva 
eder» dedi. «Bedel» kelimesi hiçbir zaman har
cı ihtiva etmez. Malûmuâliniz devletin «hare» 
adı altında vatandaşlara yaptığı h'kmstin bir 
nevi bedeli, fakat adı «hare» olan bir bedel 
alınır. Deminki, saydığım, vesikalardandır. Bun
ları tanzim eden iki kanm: vardır. Birisi; Dam
ga Vergisi Kanunu, birisi Harçlar Kanunu. 
Buralarda; hangi çeşit vesikalar, bâzısı nispî. 
bâzısı matbu olmak üzere ne gibi harca tabidir, 
sayılmıştır. 

Bendenizin, bu vesile üs. bir temennim var. 
oda şu; Eğer biz burada yalnız bedeli kastedi
yorsak, bu tabir kâfi. Arkadaşlarımız, su ürün
leri ile iştigal eden vatandaşlarımızı bir edeil
de teşvik ve himaye kastı ile IıarelarJ-n da 
muaf tutulmasını arsa ediyorsa, o .saman bunun 
olsa,, olsa Harçlar Kanununda Harabat vermek 
suretiyle haili mümkündür. Dünkü: biraok hu
suslarda; maalesef; arakarımiarda bulunan bü
kümler dışında, müteferrik karanlarda birta
kım hükümler konur. Bir vergi teais eden ka
nunlar, birtakım Ast; emlerin mAieasidir, bu ve 
•bu maksatla istisnai hükümleri konmuştur. IA.v 
nu müteferrik kamaniara kovduğumuz takdir
de, hem takibi san derse? a:;r olmakta. hem de 
bu nizamı tesis eden sktomkr bozulmaktadır. 
O itibarla, eğer bu badelden maksat yalnız kâ
ğıdın bedeli ise bununla iktifa edilebilir. Eğer 
harçlar da kasdediliyama yani. Bam;;a Vsrgi-
si Kanununda vs Harçlar Ilanııntnda • olduğu -
mı tahmin ederim liötosi vardır, oradaki hary-
iar kasdediliyersa buna sarahat vermek iktiza. 

eder. Görüşümü tekrar edeyim; bu sarahatin 
bu kanunda değil öbür kanunlarda verilmesi 
sayanı temennidir. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ISA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, bu maddede bir kayıt, benim 
mânevi inanışlarımı biraz tırmaladı, onun için 
huzurunuzu işgal ettim. 

Sondan üçüncü fıkrada, «münhasıran spor 
maksadiyls yasak olmıyan bölgelerde ufak vası
talarla su ürünleri istihsal edecek Türklerle ya
bancı turistler» diyor. Kendi vatanında ruhsata 
tabi cumayı kabullenmiş, buna -alışmış ve bir 
bedel ödiyerek de bunu satınalnıış olan turiste 
Türkiye'de bir imtiyaz tanıyoruz. Ve diyoruz 
ki ; «sizden bir ruhsat almıyacağız, istediğiniz 
gibi gidim g33İm> Benim kendi vatandaşım 
ruhsata tabi, fakat yabancı turist pasaportlu 
adam tezkereye tabi değil. Muhterem senatör
ler, fevkalâde kıymetli Alabalıkların bulundu
ğu yerlerde hususi tayyare ile gelip balık av
layanları gördük. O çok kıymetli balıklar böy
lece yabancıların eline gitti ve buraların hemen 
Iıomen kaynaklan kurumak üsere^ özel bir im
kân, Lütfedin şu tâbiri kanun, maddesinin içine 
derce cmiyelim, zaten mütaakip fıkrada ruhsat 
tezkerelerinin verilme tarzı, muhteviyatları ile 
müddeti, yenilenmesine ait esaslar bir tüzükle 
tesbit edilir mevzuu var. Eğer gerekiyorsa, eğer 
Aizum ve zaruret var."?a ileride bu konu kıymet-
İmdiriîir ve düşünülür. Bilhassa kanım metnine 
.•".Aiyazk bir mevzu olarak dercini ben hoş go-
iv^sdim. Lir takrir vererek hnnnıı metinden 
cakanda asını ara ediyorum, iltifatınızı dilerim, 
üüraradarkak. 

BA.p"ÂIA — Sayın Hazerdağk. 
SALİM HAZSRDAC-LI (Elâzığ) — Muh-

tererrı arkadaşlarım; bu madde çok uzadı. Sa-
vrı arkadanım isa Bingöl tarafından ileri sürü-
ka, şu Alabalık konusu zaten 19 ncu maddede 
3 :r ahmş, onun için bu maddede konuşulması 
y 'H değil. İÜ nrı madde geldiği zaman o Ala-
••alüa konura usun usadıya konuşulacak. Onun 
kir! madde var. Bu sebepüe maddeyi değiştir
mekte fayda yok, saygılarımla. 

3 AŞA AN •— Sayın Uouzal. 

öMSI't UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, deAerli crkadardarım, konuşmamdan son-
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ra gelen çok değerli arkadaşlarım konuşma 
tarzları itibariyle bendenizi töhmet altında bı
raktıkları için ikinci defa huzurunuza geldim. 
Burada bütün arkadaşlar düşündüklerini soyli-
yecekler. Benini düşünüş ve görüşüm bu isti
kamette. Burada her türlü atıfetlerin içerisine 
girilir, girmeye yetkiniz vardır. Bu bir atıfet 
maddesi veya hükmü olarak kabul ediliyorsa 
benim buna bir diyeceğim yok. Ama, falan yer
de bu var, filân yerde şu var, elenirken, oralar
dan alman vesikaların yeniden bir muameleye 
tabi tutulduğu, o muameleye tabi tutulduğu 
yerde de birtakım harçların ödendiği arkadaş-
larımca bilinmektedir. Çok özür dilerim, bu işi 
yapanlar müstahsıllardır, bu vesikayı alacak 
olanlar müstahsili ardır. Bir maddede t u müs
tahsili balık ağası diye tarif eden arkadaşmı, 
o maddeden sonra gelen bir maddede de gelir 
«efendim, iğneada'da balık avlıyan vatandaşı
mızı nasıl nizam içine alırız» der. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de nizamı te
sis eden müesseselerde şu veya bu şekildeki ha
reketleri hoş görmeye veya hoş göstermeye kim
senin hakkı yoktur. Müsaade ederseniz ben de 
söyliyeyim. Falan veya filân dağın tepesinde 
veya filân ovada bulunmuş bir madeni isleten 
adamı bulup nereden yakalıyacağız gibi bir es
babı mucibe bizi maden ruhsatı bedava verilir, 
veya verilmem gibi bir fikre gctürnıemelidir. Fi
kirdir, ben arz ettim. Ama takdir Yüce Heyeti
nizindir. İsterseniz yedinci fıkrada olduğu gibi 
spor veya günlük hareketleri sebebiyle balık 
tutan vatandaşlarınım muaf tuttuğunuz gibi 
bütün balıkçıları da muaf tutarsınız. O saman 
gemiler, bilmem neler, çıkar gider getirir, alır 
götürür. Değerli arkadaşlarım, ticaret yapacak
lar, vergi vereceklerdir gayet tabiî. Ama, bu ti
caret yapma imkânını sağlıyan ruhsatı alırken 
biz mecburuz bir hare ve bir bedel almaya. Be
nim mâruzâtım bu idi. Senim bölgeleri itiba
riyle balıkçılık yapan değerli vatandaşlarımıza 
buradan bir imkân sağlamak düşüncesi içeri
sinde bir fikir ileri sürenlere hürmet ederim. 
Ama, İcra iflâs Kanununda ama filan yerde 
yer gösterilmeye kalkıldığı takdirde ben de 
mecburum fikirlerimi arz etmeye. Bu sebeple 
söz aldım, tekrar arz ediyorum, arkadaşlarım 
bu ticareti kabullenip bu ticaretle de para ka
zanmak arzusunda olan ve bunu kendisine iş 
edinen vatandaş, bir berberin belediyeden ruh

sat alırken ödediği hare gibi, bir hare ödemek 
mecburiyetindedir. Bu da kanunun ve Anaya
sanın getirdiği bir hükümdür, tekrar arz ede
rim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, söylemediğiniz 
bir sözü izafe ettikleri için mi söz istiyorsunuz? 

M, ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sa

yın Uuoıızal'a evvelâ şunu söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnız Sayın Adalı, istirham 

ediyorum, birbirinizi incitmeyiniz. 

M. EEDOĞAN ADALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, kendisi ne söyledi ise aynı cümleleri 
tekrar ederek konuşacağım ben de; öyle konuş
maz isem, o zaman sözümü kesersiniz. 

Sayın Ucuzal dedi ki, «Kendi seçim bölgesi 
hakkında yani seçmenlerine selâm söylemek 
îûaksadiyle buradan konuşur.» Bunu söylemek 
istedi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yarısı da 
benim. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ arkadaşıma şunu söyle
mek isterim ki, bilmediğim hiçbir konuda Yük
sek Huzurunuza çıkmak haddini bilmezliğini 
göstermem («Estağfurullah, estağfurullah» ses
leri) Bildiğim konuda konuşurum, bu bir. Hiç
bir yere de selâm söylemek arzu ve niyetinde 
de değilim. Arkadaşlarım bilirler, mümkün ol-
iı. Lig II kadar şu kürsüyü de az işgal etmeye ça
lışıyorum. Bir defa bu «kullandığı tâbirini» ha
fiflik olarak kabul ediyorum ve kendisine iade 
ediyorum. Saniyen ben dedim ki ve hâlâ diyo
rum ki, kendileri bilmezler. Ne seçim bölgesin
de balıkçılık vardır ne de bir balıkçı sandalı
na hayatında binmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul'da ve Mar
mara'da yüzlerce, binlerce balık müstahsili de
diğimiz, balıkçı dediğimiz, denizden ağla balığı 
yakakyan insan, üç - beş kişi için çalışmaktadır. 
Müstalısıllar deniz ağasıdır demedim ben. Tâbiri 
caizse birtakım ağalar namına balıkçılar saba
ha kadar denizde çalışmaktadır, dedim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zabıtlar or-. 
tada. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Böyle 
söyledim, muhterem arkadaşlarım; isimlerini 
de söylerim ama burada bulunmıyan insanlar 
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hakkında konuşmak tab'ım değil, kimlerin, 
kimler namına çalıştığı malûm. Bağlanmış
lardır iki sene evvelden üç sene evvelden borç
lanmışlardır onların namına çalışırlar. Bütün 
gayem bu kanunla bu denizlerde çalışan in
sanları bunların elinden kurtarmaya gayret 
edersek bunların emeğini değerlendirmeye ça
lışırsak maksada vâsıl olmuş oluruz, dedim. Ve 
bu maksada vâsıl olurken de bu ruhsat tezke
resi mevzuunda, küçük gelirler üzerinde dur-
mıyalım. Çünkü, kanun vâzunm, yani Hükü
metin de komisyonun da hepimizin maksadı ne
dir? istihsali bir nizama bağlamak. Maksat 
bu. Bu madde gelir temin edilmek için vaz'-
edilmiş bir madde değil. Gayeyi aşmıyalım. 
Maksat istihsali nizama bağlamaktır ve bunun 
için de, «ruhsat tezkeresi alınsın» denmiş. Bu
nun zımnında bir bedel bahis mevzuu edilmiş 
bu bedeli, yani daha doğrusu muhterem izmen 
Beyefendinin gayet vâkıfane izah ettiği gibi; 
bedeli, bu vesikanın karşılığı olarak kabul et
mek lâzım. Bedelin yanma Sayın Aydmer'in 
de verdiği takrire iştirak ederek, «bu ruhsat, 
bedelden, harcdan ve resimden muaftır» madde
sini koyalım, diğer birçok şeylerde olduğu gibi. 
Benim ifadem budur. Yoksa bütün müstahsıl-
lar, yani yıllar yılı içinde beraber yaşadığım, 
defalarca beraber denize çıktığım, lodosunu, 
poyrazını yediğim, zavallı, nafakasını, ekme
ğini zor temin eden balıkçı vatandaşıma; «ba
lık ağasıdır» diyeceğim ve ondan sonra da bu
raya geleceğim; «kendisinden bedel alınma
sın» diyeceğim. Kendi fikrini kuvvetlendirmek 
için, başkasının fikrini değiştirmeye lüzum 
yok. Arkadaşımın fikri muhteremdir. Çıkmış 
konuşmuş ama buna, gayemin tam 180 derece 
zıddmda, fikir isnadetmeye de hakkı yok. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; bendeniz, 

konuşan sayın üyelere hatırlatıyorum; birbi
rinizi incitmeyin. Tüzüğe uygun söz istemeler
de, elbette, söz vermeye mecburum. Ama, bu 
müzakere bu tarzda uzayacak. 

Sayın Ucuzal, sataşma dolayısiyle söz istedi. 
Tüzüğümüze uygun bir istemdir, elbette söz 
vereceğim, mecburum. Ama, bu gibi birbirini 
incitici sözlerle müzakereleri uzatmamalarını 
arkadaşlarımdan hassatan istirham edeceğim. 

Komisyon adına Sayın Komisyon Başkanı 
Ergeneli, buyurun efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Takririm okunsun da komisyon ona 
da cevap versin. Lehinde mi, aleyhinde mi 
açıklansın. 

BAŞKAN — Takrirlere sıra gelmedi efen
dim. Henüz madde üzerinde görüşmeler devam 
ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
NAFİZ EFGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu tasan, tetkik buyu-
rulduğu takdirde, hemen hemen her maddesin
de balıkçılığı ve balık müstahsıllarını himaye 
ve teşvik eder, hükümler mevcuttur. Balık 
ticaretiyle uğraşan birkaç kişi var ise balık 
müstahsili, demin de arz ettiğim gibi, doğrudan 
doğruya balık müstahsili olan 19 800 kişi var
dır. Dolayısiyle balıkçılıkla iştigal eden 8 bin 
kişiyi de ilâve edecek olursak, 27 bin kişidir. 
Biz asıl ön plânda ve ön safta himaye ve teş
vik bakımından bu balıkçı zümresini, balık 
müstahsıllarını nazarı itibara aldık, 3 - 5 kişi 
için bedel, hare ve resim düşünmedik. Bura
da, hakikaten, bir eksiklik vardır. Takrirlerle 
ikmal olunacaktır. «Bedelsiz verilir, resim ve 
harçlardan müstesnadır.» denilebilir. Yalnız 
vergi kısmını buraya ithal edemeyiz. O, 15 nci 
maddede müzakere edilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sataşma dolayı

siyle söz istemiştiniz, buyurun. Sayın Ucuzal 
istirham edeceğim, işaret ettiğim hususlara 
lütfen itina buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 20 nci asırda her 
insan, doğup büyüdüğü memleketindeki bilgi
lerle teçhiz edilmiş kabul edilemez. Bu sebep
ten fazla zamanınızı almamak için, huzurunu
zu fazla meşgul etmemek için «hafiflik» keli
mesini sarf eden arkadaşa «hafiflik» kelime
sini iade etmek için huzurunuza geldim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

başka sayın üye var mı? Yok. Madde üzerinde
ki müzakereler bitmiştir. 

Şimdi madde üzerinde verilmiş olan takrir
ler sıraya göre okunup, oylanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 

Su Ürünleri Kanununun 3 ncü maddesinin, 
7 nci fıkrasındaki «yabancı turistler» tâbiri-
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nin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Muş 
İsa Bingöl 

BAŞKAN — Bu takrir, tektir. Bu takrir 
üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen sayın üye 
var mı?.. Saym Melen, aleyhinde mi söz isti
yorsunuz? 

FERİD MELEN (Van) — Evet, aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, bunu bir turist için imtiyaz say
mamak lâzım. Turist bunu bir sanatı muta-
de halinde Türkiye'de yapacak değil. Türki
ye'ye geldiği zaman rahatlıkla avlanmasını 
sağlamak için bu hükmü koymuşlardır ve 
Türkiye'ye bir turist çeşitli sebeplerle gelir. 
Deniz için gelir, kaplıca için gelir, avlanmak 
için gelir. Binaenaleyh, Türkiye'ye gelişleri 
teşvik etmek lâzım. G-elir gelmez sahile gider, 
oltasını atar; yakasına yapışırsınız, «efendim 
senin ruhsatın yok, avlanamazsm» derseniz 
ertesi gün biner uçağına geri gider. Binaen
aleyh, bunlar zaten amatör olarak gelir, av
lanırlar. Bu, turist celbi için faydalı bir hü
kümdür. Arkadaşımız lütfetsin bunu çıkarma
sınlar. Turistten gelecek faydanın üzerinde de 
elbette durmaya ihtiyaç yoktur. Böyle bir 
ruhsatı almaya kendisini mecbur etmiyelim. «Gi
dip Devlet dairesinden bir ruhsat alacağım, ondan 
sonra avlanacağım; bu kadar külfete girmem» 
der ve gelmez ve bu ruhsatı istemiyen memle
kete gider. 

BAŞKAN — Takririn lehinde kimse konuş
madı... Takrire Komisyonla Hükümet iştirak 
ediyor mu efendim ... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

8 nci fıkra ile ilgili takrirleri okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan 1281 e 1 nci ek S. 
Sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 8 nci fıkra
sındaki; «bu maddedeki tezkereler bedelsiz ola

rak verilir» cümlesinin maddeden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

«Tezkereler ücret karşılığı verilir.» 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Başkanlığa 
Maddedeki; «bedeliz olarak» kelimesinin 

kaldırılarak yerine; «hiçbir hare ve resim 
alınmaksızın» ibaresinin konmasını arz ve tek
lif ederim. 

Cumhurbaşkanlığı S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Başkanlığa 
Su ürünleri kanun tasarısındaki Hükümet 

tasarruflarını ve koordinatörlüğünü icraya yet
kili ve görevli Bakanlığın tasarının bütün mad
delerinde, Hükümet teklifinde olduğu üzere 
Ticaret Bakanlığı olarak, değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

Başkanlığa 

3 ncü maddenin 8 nci fıkrasında yer alan; 
«ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve 
muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
esaslar bir tüzükle tesbit olunur.» ibaresinin, 
Hükümet tasarısında olduğu gibi; yani, 
«ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı; şekil ve 
muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
hükümler Ticaret Bakanlığınca teöbit olunur» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu takrirleri 
okuttum. Takrirler, önce çıkarılmasını, sonra 
değiştirilmesini, sonra da ilâvesini istiyen tak
rirler olarak sıraya konur, Tüzüğümüzce. 
Şimdi, çıkarılmasını istiyen birinci takrir, Sa
yın Ucuzal'm takririni okutuyorum. 

Aleyhinde Sayın Agun söz istediler, verece
ğim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri aldı Saym Ucuzal. ikinci 
takriri okutuyorum. 
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(Cumhurbaşkanınca S Ü. Hidayet Aydı-
ner'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde lehte, aleyhte 
söz istiyen sayın üye? Yok. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bedel dâ
hil mi?.. 

BAŞKAN — O kısımları tekrar okutayım. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Takriri izah edeyim. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydı-

ner'in önergesinin ilgili kısmı tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Agun aleyhinde, buyu

run. 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Saym Başkan, 

sayın senatörler; bu konuda Sayın Komis
yon Başkanı ve sayın Hükümet, bedelsizden 
maksadın her türlü harç ve. resimden muafi
yet olduğunu ifade ettiler. Bu husus zapta 
da geçer ve bu suretle maksat hâsıl olur. O 
bakımdan tekrar değişiklik önergesi verilmesi 
bir külfettir. Bunun böylece kabul edilme
sini istirham ediyorum. Yalnız zapta geçilmesi 
şartiyle. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Takririni izah etmek üzere 

Sayın Aydmer, buyurun, 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem Başkan, saym arkadaş
lar; benden evvel aleyhte konuşan arkada
şımız, izmen arkadaşımızı dinlememiş olacak
lar ki, bu bapta ihtisası vardır, «bedelsiz keli
mesi her şeye şamildir» buyurdular. 

Bedel başkadır, harç ve resim başkadır. Bu, 
herkesin bildiği bir mütearifedir. Fakat, aksi 
dahi olsa, vuzuh ve sarahatten niçin kaçalım 
efendim? 

Zaten bedel mevzuubahis değildir. Bedeli 
kaldırmak suretiyle bedeli mevzuübahis etme
diğimiz zabıtlara da geçmiş bulunuyor. Ara
nan şey, hare, resim alınacak mı? Hare da alın-
mıyacak, resim de alınnııyacak. Demin arz et
tim, 10 kuruşluk pul için vatandaşı bir gün iş
ten alıkoymıyalım. Rica ederim, kabul edin. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — «Be
del dâhil» yapalım. 

BAŞKAN —• Bu ibareyle bedelin de alın 
maniası kasdediliyor. Komisyon ve Hükümet 
lıı takrire iştirak ediyor mu?.. Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar. Takriri oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir başka takriri okutuyorum. 
(Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un «Tica

ret Bakanlığı olarak değiştirilmesini istediği» 
önergesi tekrar okundu) 

HÜSNÜ DİKEÇLîGİL (Kayseri) — Üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni izah ede
cek efendim. Üzerinde olmaz Sayın Dikeçligil, 
tüzüğümüz «lehinde ve aleyhinde» diyor. 

Aleyhinde, buyurun Sayın Mete. 

MüSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
hakikaten bu maddede bakanlık ismi yok. Ama, 
takrirde var, onun için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanunun uy
gulanması bazen bir, bazen çeşitli bakanlıklara 
bırakılır. Bazen de tüm, bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür, der. Yalnız madem ki şu ka
nun, işleri derleyip, toparlıyacak, koordinasyo
nu sağhyacak bir kanundur, şu halde bununla 
en çok ilgilenecek, kanunda yazılı görevlerden 
en cok sorumlu bakanlığın bu kanunu yürüt
mesi çıkarılacak tüzükleri de o bakanlığın ha
zırlaması yerinde bir görüş olur. 

Burada fikrimi açıklamak için misal verece
ğim : 4 ncü maddede diyor ki : «Hazinenin ve-
y/ı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mül
kiyetinde veya, - burada isimler sayıyor ve so
nunda - Tarım Bakanlığınca kiraya verilir» di
yor. Halbuki o maddede, yine imkân bulursam 
açıkhyacağım, orman içindeki sulardan ve göl
lerden bilhassa spor avcılığı, sportif anlamda 
bir avcılık yapmak imkânına sahibolacak va
tandaşların bu dertleriyle, konulariyls, orman 
içindeki sularda balık yetiştirilmesiyle Tarım 
P^ka^bfTi r;??.'"'"?! olamıyacaktır, arkadaşlarım. 
Bunu. Orman Bakanlığı yapacaktır. 

Ticaret Bakanlığının bâzı görevleri var ama 
şu kanun tüm görevleri çoğunluk olarak Ta
rım Bakanlığına vermiştir. Öyle ise sayın ar
kadaşınım burada «ruhsat tezkerlerinin verilme 
tarzı sekil ve muhteviyatiyle müddeti hakkın
daki hasırlanacak tüzüğün» ve yine ilâve edi
yor «diğer bütün Tarım Bakanlığına mevdu 
görevlerin Ticarat Bakanlığına verilmesi» yo-
lurrlakl. teklifinin, bu kanunda çok güzel bir 
değiştirme yapılmıştır, kanunun ruh ve maksa-
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dma uygun olmıyacağı, komisyon görüşünün 
daha isabetli olduğu kanisiyle aleyhinde oy ve-
nlmesini istifham ederim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Takrir sahibi Sayın Orhon. 
RBFET RENDECİ (Samsun) — Bu mevzu

da biz de görüşeceğiz. Fakat madde, Ticaret Ba-
kanlığiyle, Tarım Bakanlığiyle ilgili olan bir 
madde değil. Madde müzakeresinde... 

BAŞKAN — İşte onu ben şimdi izah edip 
de kendilerine!en bu takrirlerin neden verildi
ğini soracaktım, efendim, 

REFET Rir.NDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, o zaman bizim bu mevzudaki görüşümüzü 
bildirmeye imkân olmıyacak, 

BAŞKAN — Sayın Orhon, şimdi bu madde
de Tarım Bakanlığı tâbiri geçmediği için sizin 
değiştirme takrirlerinizdeki hususiyeti arkadaş
lar anlıyamıyorlar, bunu izah buyurun lütfen. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen
dim, elimizdeki çeşitli metinler dolayısiyle, 
Karma Komisyondan önceki Komisyondan çı
kan metinlere gere o takriri vermiştim.. Fakat, 
simdi tetkikattan anlaşılıyor ki, zaten burada 
bir zühul olarak hiçbir merci tâyin edilme
ni iştir, tiislik için. Bu münasebetle... (A. P. 
sıralarından «Valilikler çıkarır» sesi) Valilik
ler tüzük o/»karam?»a beyefendi., Bu münasebet
le ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve 
muhteviyatiyle müddeti ve yenilenmesine ait 
esaslar bir tüzükle tesbit olunur. Halbuki ko
misyona gelen metinde bu, Tarım Bakanlığınca 
tesbit olunuyordu. Aslında Hükümet tasarısın
da «Ticaret Bakanlığı» der. Ve maddenin esa
sı da, şimdi burada bu kanun su. ürünlerini bir 
nizama bağlamak kasdiyle getirilmektedir, Al
lah için, şurada bu espriye uygun hareket ede
lim. Bunu kim getirmiş? Hükümet getirmiş. 
Hükümet ne diyor bunda? «Ticaret Bakanlığı 
Tranu yapar» diyor, yapmalıdır diyor. Neye 
diyor? Çünkü, bu hususta Hükümet Ticaret Ba
şkanlığına çeşitli direktifler vermiş. Daha ev
vel Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bunun kanun 
tasarısını hazırlamış. Nasıl yapılacağını, ne
ler yapılacağı baklanda Bakanlıkta geniş tetki-
kat var, Tarım Bakanlığında bu işte bir şey 
yok. (A. P. gıdalarından «nerden biliyorsun» 
sesleri) Ticaret Bakanlığında var efendim. Var. 
Bütçe Komisyonu konuşmalarında ıttıla kesbet-

tim. Bütçe Komisyonu konuşmalarını takibeden 
sayın, senatörler buna ıttıla kesbetmiştir. 
Çünkü, bunun aslı, bu daha evvel Et ve Balık 
Kurumu diye bir müesseseye bu hizmetler 
verilmek istenirdi. Zamanla balık işlerinin 
Et ve Balık Kurumu tarafından yapılamıya-
cağı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reorganizas-
yon Komitesince de Kamu İktisadi Teşebbüsü 
şeklinde bir kanun tasarısı hazırlanıp Meclise 
sevk edildiği de belli, biliniyor. Bundan balık 
işleri ayrılmış ve geçen seneler komisyon mü-
zakeratmı, Ticaret Bakanlığı Bütçe müzekara-
tını takibedenler şuna ıttıla kesbetmişlerdir ki, 
Ticaret Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
veya hattâ bir Kamu İktisadi Teşebbüsü şeklin
de çalışması hakkında Genel Müdürü de vazi
felendir mistir. Komisyon müzakerelerinde öğ
rendik ki, bunun tasarısı dahi hazırlanmıştır. 

Sonra, istirham, ediyorum, şuradaki ruhsat 
niçindir? Ziraat için mi, ticaret için mi? Ruh
sat alıyor ne yapıyor? İstihsal yapıyor. Bu istih
sal ne olacak? Pazarlanacak. pazarlama, tica-
;;.;t v^r-vsım. Eımu yapıp yapamayacağını tâyin 
edecek mevci de, gayet tabiî, Ticaret Bakanlığı 
olmak gerekir. Niçin bunda taassup gösteri
liyor, akliT-i ermiyor. Rica ederim, şimdi bu 
madde hakkında, görüşlerimi arz ettim bu ba
kımdan ruhsat tezkeresi verilecek ve bunun ne 
şekilde verileceğini tesbit edecek tüzüğün Tica
ret Bakanlığınca tesbit edilmesine dair olan öner
geme iltifat buyıırulmasmı istirham eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Orhon bu takrir ile mad
deye Ticaret Bakanlığının konulmasını teklif 
ediyorsunuz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Hükümete söz verece
ğim.; ancak Sayın Orhonım iki takriri vardır, onu 
dr, okutalım. 

(Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı Gürhan Titrek. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI VE
KİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Muhte
rem Başkan, Sayın arkadaşlar, söz alış sebebim, 
Sn ürünleri Kanununun Hükümet tasarı halin
de 11 . 4 . 1968 tarihinde Büyük Millet Mec-
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tisine şevkinden sonra geçmiş olan bâzı hâdise
ler üzerende durmak ve bugünkü Hükümetin ar
zusu hilâfına getirilmiş olan durum hakkında 
birazcık izahat vermek isterim. 

Yalnız bu izahatı verirken Ticaret Bakanlı
ğı veya Tarım Bakanlığı şeklinde bir iddia ile 
karşınıza çıkmış değilim. Bizim Hükümet ola
rak aradığımız husus; hizmetin en iyi şekilde 
yürütülebilmesidir. Yoksa o Bakanlık mı yap
sın bu Bakanlık mı yapsın, hepsi Hükümetin 
unsurudur. Yalnız bu arada bunun bir iddia ha
line geldiğini, maalesef, tesbit ediyoruz. Zira, 
Büyük Millet Meclisinde müzakereler sırasında 
kanunun, biraz sonra söz almak mecburiyetinde 
kalmamak için tekrar onu da izah edeceğim, bir
çok anamaddeleri üzerinde durulmadan Tarım, 
Ticaret Bakanlıkları münakaşasına girilmiş ve 
Hükümet tasarısı bir tarafa itilerek ye-» yeni 
bir metin ortaya çıkarılmış. Ve böyle ki, iki ta
ne koskocaman madde de unutulmuş. Birim 
komisyonumuz da maalesef getirmemişler. O 
maıd^e^eri okuyayım: «İstihsal yerlerinin sınır
landırılması» lütfen elinizdeki metinleri tetkik 
ediniz, ne Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 
metinde ne de iki komisyonumuzun kabul ettiği 
metinde bu sınırlandırmaya ait en ufacık bir 
maddeye raslıyamıyacaksınız. Halbuki çok mü
himdir. öyle tahmin ediyorum ki, bir arkada
şım bunların maddeye alınması için, bu tasarıya 
girmesi için bâzı teklifleri yapmış olacaklar. 

Şimdi, bu iddiaları bırakalım arkadaşlar. 
Her şeyden evvel vicdanen şuna kanaat getire
lim, bu kanunun tatbiki ile balıkçılarımıza ne
ler kazandırabileceğiz ve onları birazcık daha 
yükseltebilmek, gelirlerini çoğaltabilmek için, 
onlara bu imkânları verebilmek için ne gibi bir 
çalışmanın içine girmiş olmamız lâzımgelir. Bu 
kanun, arkadaşlar, çıktığı zaman şunu zannet-
miyelim ki, fakir balıkçılarımız hop diye bir
den kalkınacaktır. Hayır, arkadaşlar. Bu kalkın
manın, yani balıkçıların ve balık servetinin yük
seltilmesi için hukukî esasları getirmektedir. 
Hukukî esas getirmekle iş bitmez. Ticaret Ba
kanlığında balıkçılığımızın inkişafı için bâzı 
tedbirler düşünülmektedir ki, takdir edersiniz 
bu iş daha ziyade ticari mahiyette oluyor. Bir Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü düşünülmektedir, 
arkadaşlarım. Et ve Balık Kurumu birbirinden 
ayrılacak, et kısmı ayrı, balık kısmı ayrı. Ba
lık kısmı da Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne 

bağlanacak. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ku
rulmadan, bunu teşkilâtlandırmadan balıkçıları
mıza arzu ettiğimiz şekilde yardım etmemize, on
ların kalkınmasına ve balıkçılığımızın geliştiril
mesine imkân ve ihtimal yoktur, arkadaşlarım. 
Bu, yetiştirmekle olmaz. Bâzı arkadaşlarımızın 
zihinlerinde bu oluyor. Tanm Bakanlığı daha 
iyi olur, bâzı yetiştirme imkânlarını daha iyi 
temin eder, diyorsunuz. Tasarıyı tetkik ediniz. 
ileriM maddelerde üretim kısımlarında Tarım 
Bakanlığı değil, yine Hükümet tasarısında oldu
ğu gibi, Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 
metinlerde olduğu gibi, bu iş üniversitece, biyo
loji enstitülerine veriliyor. E, bugün halen Tür
kiye'mizi bir tetkik edelim; DSÎ barajları da 
balık yetiştirmek için bâzı faaliyetlerde bulu
nur, öyleyse bunu Enerji Bakanlığına bağlıya
lım. Eğer buradan hareket edersek Tanm Ba
kanlığı bunu mutlaka daha iyi yetiştirir zihni
yetiyle böyle bir mücadele içerisine giriyorsak 
hata ederiz, arkadaşlanm. 

Düşüneceğimiz husus, işin ticari mahiyetidir. 
Ve bu kanunla o husus gelmektedir. Balığı ya
kalamışsınız, üretmişsiniz de, satış durumlarını 
temin edemedikten sonra ne işe yarar arkadaş
larım? Bugün takriben 100 bin ton civannda 
Türkiye'mizde balık elde ediliyor, ama Türki-
yemizin daha birçok yerlerinde belki balık gör
memiş vatandaşlarımız var. Bırakın dışarıya ih
racı, her şeyden evvel, şu milletimizi bir balık 
yeme imkânına kavuşturalım. Bunu nasıl yapa
cağız? Tarım Bakanlığı bunu yapabilecek mi? 
isin ticari cihetidir. Ağır olan durum, ticari cihe
tidir arkadaşlarım. O bakımdan çok rica edece
ğim, bir yanlışlık olmasın her şeyden evvel bu du
rum üzerinde bilhassa düşünmenizi istirham edi
yorum. işi bir iddia halinde değil, balıkçılığın ha
kikaten kalkınabilmesi için bundan sonra kuru
lacak olan teşkilâtlann, Ticaret Bakanlığına da 
bağlı olacağını düşünerek, burada verilen yetki
lerin de Ticaret Bakanlığına verilmesini istir
ham ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Hükümet, takrire 
iltihak ettiğinizi bu esbabı mucibe ile izah etmiş 
bulunuyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde söz verdim 
daha evvelce. Talîririn birini geri alıyor Sayın 
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Orhon. Ticaret Bakanlığına bağlanması husu
sunu derpiş eden kısmın maddeye girmesine da
ir okuttuğum ikinci takrir üzerinde mesele gö
rüşülüyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sual so
racağım. 

BAŞKAN — Evet, sual sorabilirsiniz. 
Buyurun, Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Halen, mer'i 

Teşkilât Kanununda, Ticaret Bakanlığı bün
yesinde Su Ürünleri Dairesi var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, siz de suali
nizi sorunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Bakan, bu konunun bir Bakanlık mevzuu yapıl
mamasını ileri sürdü, gayet güzel. Aklıma şöy
le bir şey geliyor; dünyanın her tarafında bu 
üreticiliği Ticaret Bakanlığı mı yapıyor, yoksa 
Tarım Bakanlığı mı yapıyor? 

ikincisi; israil'de balıkçılık çiftlikleri kurul
du. Bu, Tarım Bakanlığı uhdesinde midir, yok
sa Ticaret Bakanlığı uhdesinde midir? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Canlan) — 
Muhterem arkadaşlarım, daha evvelden de arz 
ettim mutlaka üretim üzerinde durarak bir ne
ticeye gidemezsiniz. Bunu birlikte mütalâa et
memiz lâzım. İsrail, denizde balık üretiyormuş, 
ben de sizden şunu sorayım; Ticaret Bakanlığı
nın böyle tesisi olmuş olmasın, «Yani Umum 
Müdürlüğü olmuş olmasına rağmen Devlet Su 
İşlerinden başka» ki o da son yıllarda barajla
rın kurulması neticesinde gol sularında balık 
yetiştirme yoluna girmiştir, memleketimizde 
hangi tesis vardı, istanbul'daki Hidrobiyoloji 
Enstitüsünden ba^ka bunlarla uğraşan, mües
sese vardır? Tarım Bakanlığı dahi bizzat 
kendisi bunu yapmamaktadır. O zaman ne 
olacak? Muhtelif şekilde daireler kurula
cak. Bu, millî serveti artırma yoludur, 
mutlaka Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakan
lığı. şu, bu yapacak değildir, en nihayet 
ileriki maddelerde bâzı yetkiler verilmek
tedir, nereye? Üniversiteye, Hidrobiyoloji Ens
titülerine, Devlet Su işleri Teşkilâtına ve bu 
arada arkadaşımın sorduğu suale, şimdi teknisi-
yen arkadaşım yolladı, cevap vereyim; balıkçı
lık işleri Birleşik Amerika'da, içişleri Bakan

lığına bağlı, Japonya'da Ziraat Bakanlığına 
! bağlı, Kana'da Balıkçılık Bakanlığı diye ayrı bir 
j Bakanlığa bağlı, Yunanistan'da Sanayi Bakan-
j lığına bağlı, Endonezya, Portekiz'de Ulaştırma 
| Bakanlığına bağlı. Ne yapalım, o zaman biz de 
| Dahiliye'ye mi bağlıyalım? 
j BAŞKAN — Sayın Tunakan. 
! RUHİ TUNAKAN (Manisa) — Sayın Ba

kan bir taassuptan bahsetti, ben söz almak iste
mezdim. Yalnız bir misâl vereceğim; balık 
mevzuu tamamen istihsal mevzuudur. Bu bakım
dan kendileri biraz evvel buyurdular ki Ameri
ka'da içişleri Bakanlığına; Japonya'da Tarım 
Bakanlığına bağlıdır. Sormak isterim; bu bir 
istihsal mevzuu olduğuna göre, istihsal bakımın
dan Tarım Bakanlığına; ticaret bakımından da 
Ticaret Bakanlığına bağlanabilir. Ben, şahsan 
bir meslek mensubu olarak, taassuptan üzül
düm. 

! BAŞKAN — Siz sual sormadınız ama biz bu 
hususu sual şeklinde kabul edelim, yani nede
nini öğrenmek istediniz. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 

VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — 
Muhterem arkadaşım, boşuna alınmışsınız, ben 
taassup derken, Ziraat mühendislerini kasdede-
rek bir mâna ifade etmedim, niye almıyorsunuz? 
ikisini birlikte mütalâa etmek lâzımdır, dedim. 
Üretim ve patis, Memleketimizde bugüne ka-
darki tatbikatımızda gördüğümüz ve bugün ko
nuşmuş olduğumuz hususlar; üretimden ziyade 
satış mevsularıdır. Bu, satış imkânsızlıkların-
dandır, yoksa üretmeden değil. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, Tarım. Bakanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı 
oteun derken Türkiye'de tarımın her türlü ge
lişmesini teknik şartlarım hasırlıyan Tarım Ba-
kanbğı olduğuna *röre Toprak Mahsûlleri (Kişi 
niçin Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır? Onu 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mevzu dışıdır, efendim. Sayın 
Bakan, cevap vermek zorunda değilsiniz. 

Sayın Zeren. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Su Ürünleri 

Teşkilât Kanunun da yakında Meclislerimize 
sevk edileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu tasarının bugüne kadar Meclisle-
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re sevk edilmesine mâni olan sebep; kurulacak 
teşkilâtın bir Genel Müdürlük mü, yoksa İkti
sadi Devlet Teşekkülü mü olması seklindeki mü
nakaşalardır. Anlaşılyor ki, bu nokta halledil
miş bir safhaya gelmiştir. Bu sebebi ne şekilde 
izah ederler. İktisadi Devlet Teşekkülü mü, 
yoksa bir genel müdürlük teşkilâtında mı top
lamak isterler, bunu lütfederler mi? 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — 
Sayın Zeren, bu hususta kesin bir bilgiye sahip 
değilim; İktisadi Devlet Teşekkülü mü. yoksa 
bir genel müdürlük şeklinde mi olacağı hak
kında kesin bir bilgim şu anda yok. Münakaşa
lar devam ediyor. Ama, benim şahsi kanaatimi 
sorarsanız, ve müdafaa edeceğim husus da bu
dur, bir İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde bu
nu geliştirmek her halele balıkçılık için daha 
yerinde olacaktır ve bu yolda da çalışmalar 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ağım. 
MECDİ AGUN (Rize) — Bu kanun tasarı

sının birinci maddesi; bu kanunun gayesini 
şöyle açıklıyor; diyor ki; «Denizlerde su ürün
leri istihsali bu kanun hükümlerine tâbidir.» 
İstihsali derpiş ediyor. Bu böyle olunca ticari 
mevzuatla nasıl ilgilendiriliyor? Sayın Orhon, 
Tarım Bakanlığına mı aidolsun, yoksa Ticaret 
Bakanlığına mı aidolsun şeklinde müdafaasını 
yapmaktadır. 12 nci maddede bunun nasıl ya
pılacağı şeklinde bir madde ayrılmıştır. Orada 
derpiş edilen husus, burada biraz telâş edilerek 
bu maddeye intikal ettirilmiş bulunmuyor mı?? 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKâFI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — 
Efendim, Sayın Orhon'un telâşını ben burada 
cevaplandıracak değilim. Bir de telaşları niye 
olsun, bilmem tabiî, yalnız Sayın Ağım, bahset
tiğiniz birinci madde; «Denizlerde ve iç sularda 
su ürünleri istihsali bu kanun hükmüne tâbidir:•> 
doğrudur. «İstihsali» diyoruz, sisin mantığımız
dan hareket edildiği saman «Tarım Bakanlığına 
bağlı» dediğimizde buradaki istihsalden mühim 
olan nedir? Mevcudu almak, yani denizlerde 
ne gibi bir istihsal yoluna gidilecektir diye ka
nunda bir şey var mı? Üretimi nasıl artıracağız 
veyahut da balığı nasıl yetiştireceğiz diye ka
nunda bir hüküm yok. İstihsali üzerinde duru
yoruz. Yani, netice itibariyle arkadaşlar, şunu 
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demek istiyorum; yalnızca Ticaret Bakanlığına 
bağlı kalsın, yalnızca da Tarım Bakanlığına 
bağlı kalsın. Bu, Hükümet olarak, diğer ilgili 
bakanlıklar veyahut da genel müdürlükler ola
rak artık ele almamız İazımgelen bir mevzudur. 
Yoksa gu teşkilât bu teşkilât iddialarından çı
karmamız ve en güzel organize şekli ne ise, onu 
yapmamız lâzımgelir. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Melen'e 
söz vereceğini. Usul hakkında söz istediler, usul, 
esas meseleden evvel gelir efendim. Belki, söy-
liyecekleri sözler, müzakerenin mecrasını değiş
tirebilecektir. 

Buyururuz, 

FEEÎD MELEN (Van) —• Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu türlü bir müzakere 
ile bâzı çetin mevzuların aydınlanmasına imkân 
olmadığını, gördüğümüz tatbikat ile, anlamış 
bulunuyoruz. Maddeler müzakere edilirken., bâ
zı tadil teklifleri geliyor. Bu tadil teklifleri iki 
hususa taallûk edebilir. Birincisi; maddenin 
müzakeresi sırasında aydınlanmış bir hususa 
taallûk edebilir. O vakit bu tadil teklifi üze
rinde bir lehte bir aleyhte konuşmak suretiyle 
iktifa etmek mümkündür, Ama, bâzı tadil tek
lifleri büsbütün yeni bir mevzu getirmektedir. 
Burada olduğu gibi. Böyle olunca, sadece bir 
lehte bir aleyhte konuşmak suretiyle meseleyi 
aydınlatmak mümkün olmadığı gibi, üye arka
daşlarımızın o yeni mevzu hakkında fikirleri 
olabilir. Onların da ortaya dökülmesine imkân 
bırakmıyoruz. Ve böylece bir meseleyi aydınlat
madan karara götürme gibi sakım bir yol tutu
yoruz, gibi gelij'or bendenize. Bu türlü bir mü
zakere usulü ile bu gibi meseleleri hakikaten 
salim bir çözüm yoluna bağlamaya imkân yok
tur, Şahsa:'i ben aydınlanmadan reyimi kullan
maya mecbur oluyorum ve o zaman da bu yüz
den kullanamıyorum. Binaenaleyh, maddenin 
müzakeresi sırasında üzerinde durulmamış yep-
je'Aİ bir mevzu; bir tadil teklifi ile ortaya atı-
lıyorsa, onun yeniden bir müzakere mevzuu ya
pılmasında zaruret vardır. Tüzüğümüzün esp
risine uygun olanı da budur. Aksi halde, mese
leleri kapatıyoruz, aydınlanmadan müzakere 
ediyoruz, Ve yanlış karara götürüyoruz. Hal
buki, müzakere disiplini, mümkün olduğu ka
dar. mevzuun aj'dmlanmasmı sağlıyan bir di
siplindir. Yoksa mevzuu, karanlıkta kalarak, 
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kısa zamanda reye götürülmesini sağlıyan bir 
müzakere disiplini sayılmamak lâzımdır. 

Şimdi burada, önerge yepyeni bir mevzu ge
tirmiştir. Maddenin müzakeresi sırasında karşı
mızda bu yoktu. Ticaret Bakanlığına mı bağlı 
bağlı olsun? - Bundan sonraki maddelerle de 
ilgisi var, bu mevzuun - Tarım Bakanlığına mı 
bağlı olsun, başka bir yere mi bağlı olsun ve
yahut meseleyi bu şekilde mi bırakalım. Bu
nun hakkında görüşlerimiz vardır. Böyle bir 
lehte, iki aleyhte iki arkadaşa konuşma inhi
sar ederse, biz görüşlerimizi ortaya koyamaz
sak, emin olun, bu mevzu haklımda salim bir 
karara varmamış oluruz. Dünyanın her yerin
de de bu böyledir. Ben Avrupa Konseyinde bu
lundum, bunlar yeni bir mevzu telâkki edilir. 
Bu nevi tadil teklifleri ile yeni bir mevzu orta
ya atılınca, ayrı bir müzakere mevzuu telâkki 
ediliyor. Doğrusu da budur, başka türlü ol
maz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, fikriniz, kanaa
tiniz muhteremdir. Ancak, tüzük gereğince mü
zakereleri idare etmek mecburiyetindeyiz. Bu
yurduğunuz şekle göre her kanunun müzake
resinde yeni yeni mevzular ortaya atıldıkça, ye
ni yeni müzakereler açılacak olursa • müzakere
ler bitmez. Bu itibarla Tüzüğümüzde gösterilen 
şekle uymak zorundayız. 

Usul hakkında Sayın Ay diner. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Boyuna 

sözle mi geçecek? 

BAŞKAN — Sayın Adalı, usul hakkında söz 
istenince vermek mecburiyetindeyim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, aşağıda buna 
mahsus madde varken bu hususun bu maddede 
halli yani Ticaret Bakanlığına mı bağlı olsun, 
Ziraat Bakanlığına mı bağlı olsun meselesi, mev
zuu müzakere olmamalı idi. Fakat bir kere ol
du, bu yola çıktık. Mesafeyi kat ederek hemen 
hemen yarıyı geçtik. Sayın Bakan izahat verdi, 
arkadaşlar izahat verdi. Zamanımız dardır, ka
nunun ikmâli lâzımgelir. Başlamışken bu işi 
neticeye bağlıyalım. Mesele anlaşılmıştır. Rica 
ederim bir daha dönüş yapıp ela bu kadar mü
zakere, bu kadar müşavere ve bu kadar Baka
nın izahatından sonra, arkadaşlar da kâfi de
recede konuşmalar ve sualleri ile meseleyi hal
lettiler, geri dönmeliyim. Bu maddede, madem 

ki bu iş halledilmiştir. «Ticaret Bakanlığı» de
riz ve aşağıdaki maddede bunu kabul eder, 
halleder gideriz. Şayi ekal kanunu en doğru ka
nundur. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya, sual mi soracak
tınız, buyurun efendim?.,. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Bakan beyanlarında «mesele, bahk istihsali 
meselesi değil, satış meselesidir. Bu bakımdan 
Ticaret Bakanlığına bağlanması lâzımgelir» de
diler. Şimdi, istihsali yapılamıyan, iyi istihsal 
edilemiyen şeyin satışı nasıl olacak? Yani bu
rada ağırlık satıştan evvel istihsal değil midir? 

ikincisi; Sayın Bakan dediler ki, «bu işler 
Amerika'da İçişleri Bakanlığına, Yunanistan'
da Sanayi Bakanlığına» bağlıdır. Biz o Bakan
lığa bağlı olsun, bu Bakanlığa bağlı olsun de
mekle meseleyi halledemeyiz. Mesele şu; aynı 
mantıkla gidersek madem Amerika'da içişleri 
Bakanlığına bağlı, Yunanistan'da Sanayi Ba
kanlığına bağlı, Türkiye'de de Tarım Bakan
lığına bağlı olmalıdır. 

BAŞKAN — Mesele oylarınızla halledile
cektir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — İkin
ci sualim daha bitmedi efendim. Sayın Başkan 
sabırsız bir hal içindesiniz. Eğer benim sualle
rimi... 

BAŞKAN — Hica ederim efendim, farkında 
değilim. Bitirdiğinizi zannederek öyle konuş
tum, Sabırsızlık değil, itham etmeyin istirham 
ederim. Yanlış görmüşsünüz. 

Buyurun. 
CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Ben 

öyle gördüm. 
Yine Sayın Bakan konuşmalarında «Devlet 

Su işleri, barajlarda balık üretimi yapıyor. O 
halde Enerji Bakanlığına bağlıyalım» dediler. 
Benim bildiğim kadarı ile Devlet Su işleri ba
lık üretimi yapamaz, araştırma yapar. Acaba, 
Devlet Su işleri bahk üretimi mi yapıyor, yok
sa benim söylediğim gibi bir araştırma mı ya
pıyor? Bu hususun aydınlatılmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet.. 

I DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKAN 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, evvelâ 

I ikinci sualden başlıyayım. Devlet Su İşleri ba-
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rajlarda bir çok tetkikler yapıyor ve balık da 
üretiyor. Şimdi bana verilen bilgiye göre de 
Hirfanlı barajında bir milyon değerinde üret
me tesisleri bulunmaktadır. Ben de size nakle
diyorum. 

Herhalde yanlış anlattım veya yanlış bir an
lama oldu, belki ben ifade edemedim, şimdi 
istihsal dediğimiz zaman meselâ; tarımdaki gibi 
yani bir fındık, bir buğday istihsali gibi dü
şünmeyelim bunu. Benim demek istediğim 
şu, bugünkü hallerde, Tarım Bakanlığına da 
bağlanmış olsa, münhasıran Tarım Bakanlığı; 
Devlet Su İşlerinin yaptığı gibi, muhtelif ba
rajlarda veya sularda kendi basma bir şey 
yapamıyacaktır, kanunun diğer maddelerine 
bakarsanız göreceksiniz, üniversitelere, hidro
biyoloji enstitülerine ve Devletin diğer yet
kili kılman müesseselerine vermiştir bunu. Bu
radaki mühim olan husus ticari dedim, yani 
mevcudoîan balığı çıkarıp, iç piyasa veya dış 
piyasada kıymetlendirebilmek ve bu yüzden ek
mek yiyen balıkçılarımızı da biraz daha refa
ha götürebilecek tedbirleri getirebilmek ki, 
bu da, anagayesi itibariyle, herhalde ticaridir. 

BAŞKAN — Hükümet takrire neden iştirak 
ettiğini izah etti. Şimdi komisyon iştirak ediyor 
mu, etmiyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Müsaade ederseniz kür
süden hangi esbabı mucibe ile Tarım Bakanlığı
na bağlı kalmasını arzu ettik, izah edeyim. 

REFET EENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, hiç arzu etmediğimiz bir müzakerenin 
içine girdik. Biz bu mevzuda konuşmak isti
yorduk. Komisyonda bu mevzu günlerce konu
şuldu. Bize de imkân verilsin. Bir takrir me
selesine bağladınız. Ayrı bir müzakere açılsın. 
rica ederim. Niçin bu mevzuda fikrimizi söyle
miydim. Evvelce maddede böyle bir şey yok
tu. «Takririn lehinde, aleyhinde konuşulur» 
dediniz ve bizi bağladınız. 

BAŞKAN — Nasıl müzakere açayım, yani 
tüzüğün hangi maddesine göre müzakere aça
yım, mümkün değil. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Başkan 
olarak takdir buyurun, mesele hakkında müzake
re açın. Fikrimizi söyliyelim. Şimdi bağlandık, 
konuşamıyoruz. Tüzüğün içerisine bizi soktu
nuz, bıraktınız. Fikirlerimizi söyliyemiyorus, 

I Rica ederim, bir yol bulun. Takdir buyurun, bir 
karar alın. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, bana tüzükte 
yol gösterin, onu tatbik edeyim. Ama, tüzükte 
mümkün olanı yapabiliyorum ancak. Ben re'-
sen iş görecek durumda değilim. Tüzükle bağ
lıyım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bir takrir veriyorum, maddenin müzake
resi kesilerek bu meselenin ayrı bir müzakere 
mevzuu yapılması hususunda takrir veriyo
rum. Yapabileceğimiz iş bu. Ama, konuşmadan, 
müzakere hakkımız olmadan karara bağlıyo
ruz, sonra da rey veriyoruz. Bendeniz komis
yonun iki gündür müzakerelerinde bulundum. 
Ama burada konuşamadım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yon maddelerde izahat versin. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; bu su ürünleri Tarım Bakanlığı
na mı bağlansın, Ticaret Bakanlığına mı bağ
lansın diye komisyonda uzun urun tartışmalar 
oldu. Ve nihayet dörde beş bir rey ile, Tarım 
Bakanlığına bağlı olması neticesine varıldı. 
Yalnız dikkat buyurulursa her şey Tarım Ba
kanlığına bağlı değildir. Arkadaşlarımızın be
yan buyurdukları kısımlar, zaten ticari kısım
lar Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır, ileri
de maddeler gelecek göreceğiz. Ticari kısım
lar Ticaret Bakanlığına, ama diğer taraflar da 
Tarım Bakanlığına bağlanmıştır. Nihayet 
bunlar bir Hükümetin üyeleridir. Bizim komis
yonumuzun arzu ettiği şey, hem istihsali ço
ğaltma imkânlarını hazırlamak, hem de işler 
yapılırken daha kolaylıkla yürütülmesini te
min etmektir. Meselâ; bugün ruhsat tezkeresi 
dolaüısiyle vilâyetlere bâzı vazifeler veriliyor. 
E, soruyoruz Ticaret Bakanlığına, bütün vilâ
yetlerde sizi temsil eden kimseniz var mı? Yok. 
Hükümetin tasarısında, «Ticaret Bakanlığınca 
ruhsat tezkereleri verilir.» diyor. Halbuki, Ta
rım Bakanlığının teşkilâtı bütün vilâyetlerde 
geniş mikyasta bulunduğu için daha kolaylık
la sağlanabilir. Asıl üzerinde durulan ikinci 
mühim nokta : Biz bu Su ürünleri kanun ta
sarısı ile nehirlerimizde, göllerimizde ve bil-

I hassa yeni yapılacak köy göletlerinde balıkçı-
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lığı yetiştirmek, teşvik etmek imkânlarını âza
mi derecede teşvik etmekle bunu yapacak tek
nik elemanı bulabilmek gayesiyledir. Ticaret 
Bakanlığının, Tarım Bakanlığı kadar bu işe 
eğilebileceğine kaani olmadığımız için bu kıs
mının Tarım Bakanlığında kalmasını uygun 
bulduk. Ama, zaten sadece Tarım Bakanlığı de
ğil su ile ilgili olan Devlet teşekkülü. Bakıyo
ruz, Meteoroloji Umum Müdürlüğü dahi balık 
yetiştirmeye başlamış. Yani bütün gayemiz, 
mümkün olduğu kadar balık istihsal ve yetiş
tirilmesini daha kolay yürütebilecek imkânla
ra sahibolduğunu gördüğümüz Tarım Bakanlı
ğına teknik kısımlarının bırakılmasını, ticari 
kısımlarının da Ticaret Bakanlığına bağlı kal
masını derpiş ettik ve komisyonumuz da bunu 
kabul etti, huzurunuza getirdik. Takdir sizle
rindir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, istirham ediyo
rum, tüzük dışı beni bir tatbikata zorlamayın. 

Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

önergenin lehinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Bitti efendim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

Aleyhinde konuşuldu, lehinde konuşulmadı. 
MEHMET HAZER (Kars) — «İM kişiden 

fazlasına söz verilemez» diye söylediğiniz mad
de hangisidir? 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde ve lehinde 
birer üyeye söz verilir efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hangi mad
deydi efendim? 

BAŞKAN — Şimdi, ezbere maddeleri bilmek 
mecburiyetinde değilim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Zatıâlinizin is-
tinadettikleri maddeyi öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bulayım. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri. 
Sayın Sabahattin Orhon arkadaşımızın öner
gesi bu kanunun hangi bakanlığa bağlanacağı 
ve hangi bakanlık tarafından yürütüleceğini 
tâyin edecek, kanuna istikamet verecek önem
de bir önergedir. Kanunun 3 ncü maddesinde, 
ilk defa, bu kanunun Hükümet içerisinde han
gi yetkili bakanlık tarafından yürütüleceğini 
göstermektedir. Bu bakımdan önemi vardır. 
Bu önerge ile kanunun istikameti belli olacak. 

Su Ürünleri Kanunu bugüne kadar eski ve çe
şitli nizamnamelerle yürütülmekte olan su 
ürünleri konusunu ve bugüne kadar Ticaret 
Bakanlığı eliyle yürütülmekte olan işleri 
derleyip toparlıyor, bunlara yeni bir hüviyet 
getiriyor. Su ürünleri dendiği zaman di
ğer tarım ürünlerinden farklı bir mahiyet 
taşır. Su ürünleri tabiatın ürettiklerini top
layıp piyasaya arz etmek mânasını taşır. 
Buğday gibi, toprağı hazırlıyarak ekip ye
tiştirmek mânasında değildir. Su ürünleri
ni tabiat yetiştiriyor, umumiyetle denizle
rimizde, kısmen göllerimizde yetişiyor. Bu 
ürünlerin çeşitli özel teşebbüslerce toplan
masını, piyasaya arz edilmesini, muhafazasını 
bu kanun yeni ölçülere bağlıyacaktır. Bu
güne kadar çeşitli nizamnamelerle bu işler 
yürütülüyordu. O halde doğrudan doğru
ya Tarım Bakanlığını ilgilendiren tarafı yok
tur. Nitekim bizim teşkilâtımızda Tarım Ba
kanlığının ilgilendiği birçok konuların da 
ticaret safhası, ticaretle ilgili kısımlarını yö
neten müesseselerin hepsi bugün Ticaret Ba
kanlığına bağlıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Et ve Balık Kurumu, Ziraat Bankası ve da
ha birçok müesseseler. Tarım Bakanlığı, bol 
miktarda üretilme için teknik çalışmalar yapan 
bir Bakanlıktır. Ticaret safhası başladığı 
andan itibaren, bunlar Ticaret Bakanlığı
nın idare ettiği, ona bağlı bulunan mües
seseler tarafından yürütülmektedir. Su ürün
leri de bu mahiyettedir ve bugüne kadar 
böyle yürüye gelmiştir. Denizlerin ürettiği 
balığın toplanması balıkhanelere getirilmesi, 
soğuk hava depolarında muhafazası, piya
saya çıkarılması, iç piyasalarda sarfı, dış 
piyasalara ihracı, bunun için lüzumlu mües
seseler, teşkilât, kredi ve vasıtalar bu ka
nunla yeniden derlenip toparlanacaktır. O 
halde bugüne kadar bu işleri yürüten Ba
kanlıktan alınarak bugüne kadar bu işler
le meşgul olmıyan bir Bakanlığa verilmek su
retiyle bunlar yürütülemez. Yürütülmesi ko
lay olmaz. O bakımdan Sayın Orhon'un 
verdiği önerge kanuna hakiki hüviyetini 
kazandıracak bir önergedir. Üçüncü madde
de Ticaret Bakanlığına bağlı olmasının tas
rih edilmesinde isabet olacaktır. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 
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EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz, Sa
yan özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, çok özür dili-
yerek huzurunuza geliyorum, içtüzüğün tâ
dil tekliflerine dair olan 9 ncu bölümün, 
94 ncü maddesinin son fıkrasını okuyorum. 

«Tasarı veya teklifin Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülmesi sırasında, yeri gelince 
teklifinin sahibi gerekçesini açıklar» Yeri 
gelmeden yapılan müzakere bence yersizdir. 
Kanaatlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — O yeri geldiği zamandaki ka
sıt, önergeye sıra geldiği zamandır, önerge
ye sıra gelmiştir, tadil teklifinin sahibi öner
gesini izah etmiştir. 

Sayın Hazer, bu sorduğunuz husus bir
çok maddelerde vardır. Ancak, sarahaten hiç
bir maddede olmadığı için, bu, bir gelenek 
halinde teamül halinde tatbikata devam edil
miştir. Size arz ederim. 

Meselâ ivedilik önergesinin lehinde, aley
hinde birer kişiye söz verilir. Diğer önerge
lerde aynı mahiyette tatbikat görmüştür. Bi
naenaleyh teamül budur. Bunun aksine eğer 
usul hakkında bir madde gösterirseniz, o usu
lü tatbik ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim?. 
Buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, usul hakkında ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, tadil teklifleri hak
kında tüzüğümüzde, bir bölüm vardır. Bu bö
lüm, 94 ncü maddede başlar 99 ncu maddede 
biter, özel hükümler var, tadil teklifleri hak
kında. Yani diğer maddelerden ayn hükümler 
vardır. Bu hükümlerin arasında Sayın Başka
nın temas buyurdukları bir takyit yok. Ay
rıca, 99 ncu madde de müzakerelerin devamım 
gerektirir açıklıkta bir hüküm vardır. 99 ncu 
madde : «Bir tasan veya teklife yeni maddeler 
eklenmesi istenmesi halinde bu bölüm hüküm
leri uygulanır.» diye geniş ve müzakereleri bağ-

lamıyan, tahdit etmiyen bir hüküm sevk et
miştir. Binaenaleyh Sayın Başkan, özel bölüm
deki hükümleri daraltmadan ziyade ona ge
nişlik vermek imkânını gene tüzüğün bu 
hükümleri içinde mütalâa ederek tıkantı de
ğil, mecra bulmak mecburiyetindeyiz. Bi
zim heyetin vazifesi kanun yapmaktır. Kanun 
yapmak için de, fikirlerin açıklanması, konuş
maların devamı esastır. Tadil teklifleri ve kifa
yetler ancak bu fikirler açıklandıktan sonra, 
düşünülebilir. Binaenaleyh riyaset makamının 
göz önünde tutacağı konu; fikirlere mecra bul
mak ve mecra vermektir, iç Tüzükte tahdit edi
ci malî bir hüküm yok. Arz ettiğim gibi, bilâkis 
9 ncu bölümde, sarih ve genişliğine bir hüküm 
vardır. Sayın Başkan lütfederlerse bu istika
mette müzakereler bir neticeye bağlanabilir ve 
bu tereddütler de giderilebilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, yeni bir mecra 
bulabilmek için usul hakkında söz verdim, 
ama yeni bir mecra gösteren bir usul konuşma
sına rastlamadım. Zatıâlinizin, okuduğunuz 
madde yeni bir madde teklifi halinde, halbuki 
yeni bir madde değil, maddeye bir fıkra eklen
mesine mütedairdir. Ama, sorduğunuz husus, 
gerek ivedilik hakkında, gerek usul teklifi 
hakkında, gerek başka konuşmalar hakkında 
bir Mite, bir aleyhte söz verilir, işarı oya baş
vurulur şeklinde bir çok maddelerde ibare var
dır. Ve bu teamül devam edegelmiştir. Bu iti
barla söylediğiniz bir tek maddede tadil tekli
fi üzerinde böyle bir kayıt kovmaya tüzüğümüz 
lümm görmemiş. Bu itibarla bir mecra aramak 
için söz veriyorum, usul hakkında. 

Sayın Dikeçligil. 

REFET RFNDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, Dikec'igil konuşımcaya kadar bir kaç cüm
le arz edeyim. Tekriri müzakere, ancak madde 
oylandıktan sonra olur. Henüz madde oylan
madı. 

BAŞKAN — ileride, yani tümü üzerinde ka
ti oylamaya gitmeden, tekriri müzakere olur, 
o şekilde tatbik edeceğiz. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Aynı mad
de üzerinde müzakere açalım öyle ise, aynı 
maddenin müzakeresi bitmiş madem ki, mâni 
bir durum yok. Tekriri müzakere ile bu madde-
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nin yeni baştan müzakeresine bağlıyalım. Tek
lif ediyorum, takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Takrir verirsiniz olur, onda 
bir mâni yok. 

Buyurun usul hakkında. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, İçtüzüğün hükümlerini tatbik ediyor
sunuz zatıâliniz. Sayın Ferid Melen Beyefendi
nin de ortaya attığı gibi, şimdi arkadaşımızın 
takririnde, yepyeni bir mesele ortaya çıkıyor. 
Bu meseleyi enine boyuna, elbette ki, konuşmak 
iktiza eder. Ben sayın bakandan sual sordum. 
«Filân memleketde böyle olur» dedi. «Japonya'
da Tarım Bakanlığı bakıyor» dedi. «israil de 
şöyle oluyor» dedi. E., demek ki, tartışma... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, Tüzükte mü
zakere tarzına ait bir usul söyliyeceksiriiz. Mü
zakereye devam etmiyoruz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben müzakereye devam etmiyorum ki, 
fikrimi ifade etmek için elbette ortaya bir şey 
koyacağım, bu usul böyle olsun diyeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Rica 
edeyim, istirham edeyim efendim. Müsamaha
nız geniştir, sonra tecrübeli bir Başkan arka
daşımızsınız. Elbette sözün nereye geleceğini 
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Dakeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi, 
Sayın Başkan, gerek Millet Meclisinde, gerek
se Senatoda komisyon kurulmuş. Bu komisyon
da, tahmin ediyorum ki, komisyon hükümetle 
mutabakata varmış. Burada geliyor, çelişme, ol
duğuna göre ben nasıl tatmin olurum da rey 
verebilirim. Siz, bunu dar tutarsanız, bir lehde 
bir aleyhde konuşturursanız doğru olmaz. Me
selâ, arz edeyim, bir ticaret mensubu arkadaşı
mız şimdi lehinde konuşjtu. Takrir veren arka
daşımız da ticaret mensubudur. E.. Tanm men
subu arkadaşlarım var. Mesele ortaya yayılma
dan sen «buna rey ver» de olmaz. Şimdi, si
zin müsamahanız, görüşünüz aynı zamanda 
Başkanın inisiyatifi bu meseleleri halleder ve 
konuşma imlkânlarmı bize verir, bahşeder. Fik
rimizi söyleriz, tatmin edildikten sonra mühim 
bir kanun olan bu kanunu kabul ederiz. Ren-
deci arkadaşımızın da dediği yerinde, istirham 
edeyim, bazen tüzüğün kısır hükümlerine değil, 
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yüksek idarenizle, yüksek ferasetinizle bu işi 
halletmeye imkân vermelisiniz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — ikazımda hakhymışım, usul 

hakkında bir şey söylemediniz Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Daiha 

ne söyliyeceğim usul hakkında. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Şimdi, madde üzerindeki, yani 

takrir üzerindeki görüşme bitmiştir. Sayın Ren-
deci bir tekriri müzakere takriri vermişlerdir. 
Ancak, bu tekriri müzakere; bir madde müza
kere edilir, kabul edilir, ondan sonra tasarının 
tümü oylanmadan önce tekrar o kabul edilmiş 
olan madde üzerinde bir takrirle, Yüksek Heye
tiniz kabul ettiği takdirde, müzakere açılır. He
nüz, oylama yapılmamış olduğu için bu tekriri 
müzakere takririni alıkoyuyorum, ileride yeri 
geldiğinde, muameleye arz edeceğim. 

Şimdi, Sayın Orhon'un takririni okutup oy-
lıyacağım. 

(Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takriri oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü maddeyi kabul edilmiş olan deği
şiklikle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin 
kiralanması 

Madde 4. — Hazinenin veya Devlet Su İşle
ri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dal
yan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve 
nehir ağızlarındaki su ve av yerleri ile deniz ve 
içsulardaki su ürünleri istihsali hakkı, o yer
de kurulan ve üyeleri 5 yıldan az olmamak üze
re tüzüğüne göre istihsal bölgelerinde ikamet 
eden ve yönetmelikte tesbit edilecek şartlan 
haiz olan kooperatif birliği, kooperatif veya 
köy birliklerine 2490 sayılı Kanuna tabi ol
maksızın öncelikle ve pazarlık suretiyle ilgili 
bakanlıkların mütalâası alınarak Tanm Bakan
lığınca kiraya verilir. 

ilânı takiben bir aylık süre içinde böyle bir 
talep vâki olmazsa özel ve tüzel kişilere 2490 
sayılı Kanun gereğince ilgili bakanlıkların mü
talâası alınarak kiralanır. 
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Kira şartnamelerinin teknik şartları ve sü
releri mahallerinin özellikleri nazara alınarak 
ilgili bakanlıklarca tesbit olunur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üyeler; Sayın Hazerdağlı, Sayın Adalı, 
Sayın Pırıltı, Sayın Rendeci ve Sayın Yılmaz 
Mete. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben, be
şinci maddede konuşmak istiyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Bundan vazgeçiyorsunuz peki. 

Sayın Rendeci, söz mü istiyorsunuz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Adalı yok. Sayın Pırıl
tı, buyurunuz. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; dördüncü madde
nin birinci fıkrası, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan dalyan, voli yerleri göller, ha
vuzlar ve nehirler baklanda köy birliklerine, 
kooperatif birliklerine ve kooperatiflere bir rüç-
haniyet tanıyor. Bu saydığım yerler, muhtelif 
köylerin hudutları dâhilinde olursa köy bir
liklerini bir dereceye kadar haklı buluruz, on
lara veririz. Fakat bir köyün hükmi şahsiye
ti, hudutları dâhilinde ise dalyan göl veya 
nehir, bu takdirde köy hükmi şahsiyetlerine 
bir hak tanınmıyacak gibi bir netice çıkıyor, 
hattâ katı ibare çıkarıyorum. Bunun için bu 
maddede bir değişiklik önergesi veriyorum ve 
şöyle diyorum: «Beş yıldan az olmamak üzere, 
tüzüğüne göre istihsal bölgelerinde ikâmet 
eden ve yönetmelikle tesbit edilecek şartları 
haiz olan kooperatif birliği, kooperatif, köy 
veya köy birliklerine 2490 sayılı Kanuna tabi 
olmaksızın öncelikle ve pazarlık suretiyle il
gili bakanlıkların mütalâası alınarak Tarım 
Bakanlığınca kiraya verilir», yani köy hükmi 
şahsiyetine de verilebileceğini dercedersek fay
dalı olur. Aksi takdirde arkadaşlar, bir köyün 
hudutları dâhilinde kalan bir yere dalyan ve
ya göl veya nehire talep vâki olduğu "zaman 
illâ ki diğer bir köyü de şerik koşma gibi bir 
durum hâsıl olur ki, köy birliği ihdas edilmiş 
olması icabediyor, maddenin anlamı o mâna
da. Bu takdirde de bir nizamı değil, köyler 

arasında ihtilâf doğurucu bir unsuru getirmiş 
'oluyoras. Bunun için takdir buyurursanız bu
rada bir «köy» ibaresini koyduğumuz zaman 
her hangi bir köyün hudutları dâhilinde ka
lan bir golde, dalyanda bir köy hükmi şahsiye
te müracaat ettiği takdirde de 2490 sayılı Ka
nuna tabi olmaksızın bir işletme hakkını ala
bilmiş, kirayla tutabilmiş olsun. Bu hususta bir 
takrir verdim, takririme iltifat etmenizi istir
ham ediyorum, saygılarımla, 

BAŞKAN — İki takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin gündemde bulunan Su 

ürünleri kanun tasarısının müzakeresinin biti
mine kadar devamını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

ilyas Karacz 

Yüksek Başkanlığa 
Şu ürünleri kanun tasarısının müzakeresi

nin sonum kadar çalışmalara devam olunma
sını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Takrirle
rin aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Muhte
rem arkadaşlar, çok mühim bir kanunun mü
zakeresini yapıyoruz. Üçüncü maddeyi, tahmin 
ediyorum, iki saatten beri hattâ daha uzun 
zamandan beri müzakere ediyoruz. Geriye 
hayli madde var. Tekriri müzakere için takrir 
de vardır. Bugün bitmesi imkânsız. Kaldı 
ki yerine getirilmesi icabeden bir vecibe de 
var. Sayın Başvekilin bir daveti de vardır. 
Bu bakımdan başka bir günde müzakeresini 
kararlaştırabiliriz. Talikini istirham edece
ğim. 

LÛTFi BİLGEN (İçel) — Takririn lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Bu tasarı, Mec
listen geldiği ve Komisyondan çıktığı şekiller 
arasında büyük fark arz ediyor. Eğer biz bu
gün bunu biteremezsek yarm da ekseriyet 
bulacağımız şüpheli. Onun için sonuna kadar 
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dayanalım, bu kanunu bitirelim. Belki de \ 
bitiremeyiz, saat 24 ü, 1 i, 2 yi buluruz, çok | 
kolaylaştırırız. Belki bir çıkar yol buluruz,. j 
Ama, bu çok bozuk şekliyle Meclise geri gl- I 
decek. Bu bakımdan bu takririn kabul edil
mesini ve bitirinceye kadar burada kalma- j 
mızı teklif ediyorum, saygılarımla. j 

i 
BAŞKAN — Okunan takrirleri dinlediniz, ! 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- | 
yenler... Takrirler kabul edilmiştir. j 

Sayın Mete.. i 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) | 
— Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
dördüncü maddede kooperatif birliği, koope
ratif ve köy birliklerine 2490 sayılı Kanuna 
tâbi olmaksızın, öncelikle ve pazarlık suretiyle, . 
ilgili bakanlıkların mütalâası alınarak Tarım 
Bakanlığınca bu yerlerin kiraya verileceğini 
belirten bir birinci fıkra var. Bu kanun tasa- , 
rısı hazırlanırken Orman Bakanlığının henüz \ 
kurulmamış olduğu kanısındayım. Çünkü, or- i 
man bölgelerinde bilhassa güzel göllerin ol- ! 
duğu sahalar, turistik yerler olarak Orman Ba- i 
kanlığmca gerek iç turiste gerek dış turiste ; 
hoş görünür tarzda hazırlanmaktadır. i 

Buralarda balık yetiştirilmektedir, Tarım 
Bakanlığının mütalâasını almak suretiyle dahi 
olsa, buradaki, sadece sportif şekilde ancak 
balık avlanabilecek yerlerin bâzı kimselere ki
raya verilmesi her halde hoş bir manzara arz 
etmiyecektir. Düşününüz; orman içerisinde ga
yet güzel bir göl, bu gölü balık avlansın diye 
kiraya vermiş, Tarım Bakanlığı. Gölün kıyı
sına çeşitli barakalar yapmış adam, istihsal 
ettiği balığı havada saklıyacak değilya? Koy
mak için, yatmak için, kalkmak için. Oranın 
manzarası nahoş bir şekil alacaktır. Ben, bil- ; 
hassa orman içindeki ufak gölleri, akarsuları, '' 
ancak tabiî güzelliği bakımından, istifade edi- : 
lebilen bir şekilde düşünüyorum. Buralardan | 
ticari maksatla balık avlanmasına imkân gör- j 
müyorum. Bu sebeple takrir arz edeceğim. | 
Bunda derim ki; Su ürünleri kanun tasarısı- ! 
nm 4 ncü maddesinin birinci fıkrasından 
sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Orman bölgelerinde bulunan göl ve akar
sularda balık avlanması hakkındaki esaslar, 1 
Orman Bakanlığınca düzenlenir. Bu yerlerde î' 
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] yalnız spor maksadiyle balık avlanabilir.» 
j Aksi takdirde orman içerisine çirkin bir man-
| zara sokacağız. Mesele şöyle düşünülebilir : 
I «İlgili Bakanlığın müsaadesi alınarak denili

yor.» Müsaade vermesin Orman Bakanlığı. 
I Muhterem arkadaşlarım; «teşkilâtın eline 
i sen buraya sahibol» diye vermediğimiz yeri si-
I yasi bir sebeple oraya gelen Bakanın iki sa-
Ş tırlık yazısına teslim edersek akıbetini ga-
I ranti altına almış olamayız. Ama, teşkilâta 
| teslim edersek teşkilât sabibolur, emek sarf 
I etmiştir, bir değil, birkaç kişi meşguldür. 
j Koskaca bir teşkilât meşguldür. Onlar bu emek

lerini oraya sarf ettikleri göz nurunu değer
lendirirler ve bu yerleri böyle siyasi bir bas
kıyla şu veya bu şahsın eline geçmesine mâni 

. olurlar. Lütfen iltifat buyurunuz, bu fıkra
nın ilâvesinde hiçbir sakınca görüleceğini zan
netmiyorum. Sadece güzel bölgelerimizi, hiç 

, olmazsa, korumuş oluruz. 
j Saygılarımla. 

I ' BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Sayın, Rendeci, söz istediniz efendim, bu-
j yurunuz. 
i 

i REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu madde hakikaten 
çok mühim bir madde, kooperatifleşmenin teşvi
ki, kooperatiflerin kuvvetlenmesi ve kooperatif
çiliğin gelişmesi mevzuunda ikinci plâna hüküm
ler konmuş. Bu hükümlerin tatbiki cümlesinden 
olmak üzere kooperatiflere bâzı göllerde avlan
ma hakkının verilmesi ve bu suretle kooperatif
lerin balıkçılık yapabilmesi mevzuu üzerinde 
Maliye Vekâletince durulmuş. Maliye Vekâleti 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü bu nevi göllerin 
mahallinde bulunan köylere, köy kooperatifle-

; rine verilmesi mevzuunda kararlar vermiş. Bilâ-
hara Danıştaya müracaat edilmiş. Danıştay 

| Saydiye Nizamnamesi muvacehesinde, plân hü-
| kümlerine matuf, olarak kooperatiflere bu nevi 
j göllerin işletilmesinin verilmesini menetmiştir. 
I Yani verilen kararı iptal etmiş. Bu suretle, Say

diye Nizamnamesi hükümleri meriyette olmak 
sebebiyle, plânın öngördüğü hükümler ve pren-

I sipler bertaraf edilmiştir. Şimdi; bu madde; 
bu göllerin işletme hakkının mahallî kooperatif
lere verilmesi hususunu getirmektedir. Ancak, 

I Sayın Pırıltı arkadaşımız bir noktaya temas et-
* tiler. O cihete de, kısaca, kendi görüşümü arz 
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etmek istiyorum. Bunun köy kooperatiflerine ve
rilme mevzuu, hakikaten, plânda derpiş edilmiş 
ama, bir de suiistimali var, bunu nasıl önleriz? 
Komisyonda evvelce bunun müzakeresini yapar
ken, böyle uydurma kooperatifler hemen üç beş 
kişinin bir araya gelmesi suretiyle Hazinenin bir 
malını devletin bir malını yağma etmesinler di
ye, dedik ki; «asgari 5 sene o köyde oturan ve 
o kooperatife giren kimseler» yani öyle bir koo
peratif teşekkül etmişse 5 seneden beri o mahal
de oturan kimselerden meydana gelecek bir koo
peratife verilsin ki, dışarda balıkçılığı ticaret 
haline getirmiş kimseler bu şekilde gelip de o 
köyün içerisinde bulunan gölleri istismar etme
sinler. Biz bunu buraya kadar zorlaya, zorlaya 
getirmişken, sayın arkadaşımız bir de dedi ki; 
«köy hükmi şahsiyetine verili versin» köy hük
mi şahsiyeti, köyü idare eden muhtardır. Muh
tara ticaret mi yaptıracağız? Köy kooperatifine, 
orada teşekkül etmiş, nizamnamesine göre teşek
kül etmiş, tarım istihsal kooperatifleri mahiye
tinde teşekkül etmiş kooperatiflere verilebilir. 
Ama, köy hükmi şahsiyeti ticaret yapamaz. Ney
le yapacak, işi kim kontrol edecek? Bu, bence 
işi fazla ileri götürme mânasına gelir, zannımca 
bu bakımdan yanlış bir yoldur. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi burada bir me
sele var. Bundan evvelki maddede müzakeresi
ni yaptığımız, kabul edilmiyen bir takrirde ba
his mevzuu edilen mevzuu, yine burada da kar
şımıza çıkıyor ki, bugüne kadar Türkiye'deki 
bu nevi gölleri, bilhassa göl ve delta mevzuu 
olan yerleri ve diğer yerleri, Millî Emlâk Ge
nel Müdürlüğü idare etmiş, Millî Emlâk Genel 
Müdürlüğü 2490 sayılı Kanuna göre ihaleye çı
karmış, bunları kiralamış. Meselâ; bugün Sil
vanlı, barajında geniş miktarda balık yetiştiril
miş ve 4 - 5 seneden beri Silvanlı Barajının ba
lık istihsal hakkı mütaahhitlere verilmiş, müta-
ahhitler işletiyor ve bilhassa Arap ülkelerine, 
Suriye'ye ve saireye geniş miktarda balık ihra-
cediyorlar. 

Şimdi, bir de benim memleketimde bulunan 
bir mevzudan, kısaca, bahsedeyim : Samsun'da 
Kızılırmak deltasında balık gölleri var, 36 tane 
göldür, bunlar. Bunları, Millî Emlâk Genel Mü
dürlüğü ihaleye çıkarır, 2490 sayılı Kanuna gö
re mütaahhitlere verir, havyar çıkarılır, balık 
çıkarılır. Efendim, bir sürü işletme şekilleri var

dır. Mahallindeki köylüler bir tane; iki, üç tane 
kooperatif teşekkül etti, bu gölleri istediler. Fa
kat bugünkü mevcut mevzuat muvacehesinde 
bunları vermek mümkün değil. Ama, şimdi 2490 
sayılı Kanuna göre bunların verilmesi takdirin
de kayıtlan, mütaâhhitlerin şartnameleri, gölle
rin durumu ve sairesi, geniş olarak, Millî Emlâk 
Genel Müdürlüğünde var. Tutmuşsunuz bunu 
buradan almışsınız, hiç bu işleri bilmiyen, tec
rübesi olmıyan Tarım Bakanlığına götürmüşsü
nüz, göllerin ihaleye çıkarılma mevzuunu, ya
bancısı olduğu bir mevzuu vermişsiniz. Olmaz 
bu, arkadaşlar. Yanlış bir iş yaparız. Senelerden 
beri Millî Emlâk Genel Müdürlüğü bu mevzuun 
üzerinde çalışmış, yönetmelikler hazırlamış, tü
zükleri var, kendilerine göre tecrübeli eleman
ları var. Bafra'nın balık göllerini Bafra ziraat 
teknisyeninin idaresine bırakamazsınız. 36 tane 
gölün, 1,5 milyon liraya, 2 milyon liraya ihaleye 
çıkarılan bir gölün idaresini kazadaki bir ziraat 
teknisyeni yapamaz. Bu maddeye konulmuş olan 
hüküm, bu bakımdan sakattır, yanlıştır. Tarım 
Bakanlığı değil, gene Millî Emlâk Genel Müdür
lüğü tarafından 2490 sayılı Kanuna tabi olma
makla beraber o kanunun şartları içerisinde mu
rakabesini yapacak, tetkikini yapacak ve bu göl
leri ilgili kooperatiflere verebilecek, veremedik
lerini 2490 sayılı Kanuna göre, yine Hazineye 
gelir kaydedilmek üzere, mütaahhitlere devrede
cek. Bu bakımdan buradaki bu hüküm yanlış
tır. Bunun değiştirilmesi için bir de takrir tak
dim edeceğim. Takrire iltifatlarınızı rica ede
rim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — 4 ncü maddeyi, 
Sayın Pırıltı arkadaşımızla Sayın Rendeci ar
kadaşımız ayrı ayrı anladılar. Bu madde hük
münü tahlil edersek iki ayrı noktai nazarm 
birleştiğini göreceğiz. 

Şöyle ki; «Su ve av yerleri ile deniz ve iç 
sulardaki su ürünleri istihsali hakkı, o yerde 
kurulan ve üyeleri beş yıldan aşağı olmamak 
usare, tüzüğüne göre, istihsal bölgelerinde ika
met eden ve yönetmelikle tesbit edilecek şart
lan haiz elan kooperatif birliği, kooperatif ve
ya köy birliklerine, 2490 sayılı Kanuna tabi 
olmaksızın, öncelikle ve pazarlık suretiyle ilgili 
bakanlıkların mütalâası alınarak Tarım Bakan
lığınca kiraya verilir.» 
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Şimdi, bir köyün içinde değil de birkaç kö
yü ilgilendiren bir yer ise kooperatif birlikleri 
alacaklar. Pırıltı arkadaşımız derler ki, «Eğer 
bir tek köyün hududu içerisinde ise, burada köy 
birlikleri kasdediliyor, o saman ihtilâf çıka
caktır, o köyde istihsal hakkı olmıyan başka 
kornşu köy de hak iddia edecektir, gürültü ko
pacaktır. Bunu düzeltmek için köy hükmi şah-
tiyetine hak tanıyalım» derler. Halbuki, şurada 
bir hüküm var : «Kooperatif birliği, kooperatif 
veya köy birliği». Buradaki kooperatif madde
si meseleyi hallediyor, sanıyorum. Çünkü, yu
karıda da kooperatife girmek için istihsal ye
rinde beş sene oturmak şartı var. O halde bir 
köyün hududu içerisinde bulunan av yeri, istih
sal yeri o köyün kendi hakkıdır. O köyde beş 
sene kalan kimseler de o köye ait bir kooperatif 
kuracaklardır. O halde burada bir «kooperatif» 
kelimesi vardır, o köyün kuracağı kooperatif
ten de, o köylü olmak şartiyle, faydalanacaktır. 
O da istihsal yerine hâkim olacaktır. Böylece de 
iki köy arasında bir ihtilâf olmıyacaktır. 

Sanıyorum ki, Sayın Rendeci arkadaşımızın 
teklif ettiği «köye verilmek» mecburiyeti kal
kar. «İlgili bakanlıkların mütalâası alınarak 
Tarım Bakanlığınca kiraya verilir» denir. 

Komisyonda Orman Bakanlığı temsilcisi ar
kadaşımız da, Sayın Mete arkadaşımın dedik
leri gibi, turistik değeri çok güzel olan bir yer
de balık avlanmaması tezini müdafaa ettiler. 
Benim şahsi kanaatim şudur; ki buraya da gi
ren odur, bir göl, bir ırmak var, turistik değeri 
de var. Ama, fevkalâde zengin balık da var. 
Biz memleket olarak sineğin yağını çıkarmak 
zorundayız. Turistik değeri vardır diye gölün 
içindeki balığın da avlanmasını önliyecek deği
liz. Hem turistik değerini koruyacağız, hem de 
gölün içindeki baliği çıkartacağız. Bunun için 
de ilgili bakanlıkların mütalâasını alacağız, on
larla işbirliği yapmak suretiyle hem o turistik 
değeri muhafaza edeceğiz, hem de göldeki çok 
balığı çıkaracağız. O köyde çıkan istihsal mad
desi olan balığı da o köyün hakkı olarak tanı
yacağız. 

Sanıyorum ki, bu madde bütün bu tereddüt
leri giderecektir. Aynen buna oy vereceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Arzım, 
muhterem arkadaşlar, her halde yanlış anlaşıldı. 
Ben, kooperatiflere böyle bir tercih hakkı tanın
masın, demiyorum. Kooperatif kurulmuş ise, ev-
leviyetle, tabiî ki, bunu 2490 sayılı Kanunun 
dışında olarak kiralıyabilecek; kooperatif bir-. 
ligi teşkil edilmiş ise, evet; köy birliği olur ise, 
evet; ama, tek başına bir köy olursa ne olur 
endişesiyle takririmi takdim etmiştim. 

Efendim, bir kooperatif kurmak külfetine 
katlanmıyan bir köy için acaba durum ne olur? 
İşte bu endişe ile ben diyorum ki, «ve köy» 
kelimesini eklediğimiz takdirde ileride bir koo
peratif kurmamış, kooperatif birliğine girmemiş 
veya köy birliği dışında kalan göl, dalyan ve 
sair yerler hakkında köyün de bir kiralamak 
hakkı, 2490 sayılı Kanun dışında olabilsin, dü
şüncesiyle takrir vermiştim. İltifat buyurmanızı 
tekrar istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Vaz
geçtim, takririmi de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhon vazgeçtiler. 
Madde üzerinde başka söz istiyen sayın üye?. 

Yok. Takrirler var, takrirlere geçiyoruz, önce 
değişiklik istiyen takrirler var, onları muame
leye koyuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere etmekte bulunduğumuz Su ürün
leri kanunu tasarısının 4 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

(Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan dalyan, voli 
yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağız
larındaki su ve av yerleri ile deniz ve iç sular
daki su ürünleri istihsali hakkı, o yerde kuru
lan ve üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere tü
züğüne göre istihsal bölgelerinde ikâmet eden 
ve yönetmelikle tesbit edilecek şartları haiz 
olan kooperatif birliği) kooperatif veya köy ve 
köy birliklerine 2490 sayılı Kanuna tabi olmak
sızın öncelikle ve pazarlık suretiyle ilgili bakan
lıkların mütalâası alınarak Tarım Bakanlığınca 
kiraya verilir.) 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 
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BAŞKAN — Takririn leh ve aleyhinde söz 
istiyen sayın üye?... 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu takrir ve
silesiyle bir hususu arz edeyim. Köy birlikleri 
özel kanununda ayrı mânadadır. Arkadaşımızın 
takririni kabul edersek iki kanun arasında bir 
çelişme olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu?.. Etmiyorlar. Takriri oylarımza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

İkinci değişiklik takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin 1 noi fıkrasındaki, «Tarım 

Bakanlığınca» ibaresi yerine, «Mali'ye Bakanlı
ğı» kelimelerinin ilâvesini rica ederim. Saygıla
rımla. 

Samsun 
Bef et Rendeci 

BAŞKAN — Yani, takrir Tarım Bakanlığı 
yerine Maliye Bakanlığı kelimesinin ikamesini 
istemektedir. Takrir üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümet ve Komisyon iştirak edi
yor mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Etmiyoruz. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Efen
dim, geçici 3 ncü madde var. Kanun, «Su ürün
leri Teşkilât Kanunu yürürlüğe girinceye kadar 
bu kanunun kiralamalara ilişkin hükümleri Ma
liye Bakanlığınca yerine getirilir.» diyor. Böy
lece takrire lüzum yoktur, kendiliğinden Maliye 
Bakanlığına vermiştir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Madde ay
rı, geçici madde ayrı. Burada madde var. Mad
de sarih olarak Tarım Bakanlığı demiş. Hazine
ye gelir getiren bir mevzu. Geçici madde ile bu
nu halletmek mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde ile halletmek 
mümkün olmadığı kanaatlidesiniz. Komisyon ve 
Hükümet iştirak ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — iştirak etmiyoruz. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Etmiyorlar. Takriri oylarımza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin, «Hazinenin veya D. S. i. 

Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan.» cüm
lesinden sonra «baraj» kelimesinin eklenmesini 
saygıyla arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Bu takrir, «baraj» kelimesinin 
ilâvesini istemektedir, Takrir üzerinde söz isti
yen sayın üye?... Yok. Hükümet?.. Katılıyor, Ko
misyon?... Katılıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. 

Bir başka takrir var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin 1 nci fıkrasının sonuna aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ©de
rim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

«Bu gibi yerleri kiralıyan kooperatif birliği 
veya köy birlikleri bu haklarım başkalarına 
devredemezler.» 

MEHMET HAZER (Kars) — Buradan mü
saadenizle arz edeyim. Köylerin mallarının dev
rine dair mevzuatımızda hususi hükümler var
dır. Burada tasrih etmeye lüzum yok. 

BAŞKAN — Yoktur. 
Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu 

efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Kooperatiflerin elin
den, istanbul'dan gelen kabzımallar, tüccarlar 
alıverMer. Bunun da önüne geçmek istiyo
ruz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Takrir aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde, yerinizden 
söylediniz. 

(Kooperatifler zaten devretme hakkına haiz 
değildirler, sesi) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSAN (Erzincan) — Sayın Başkan, görüşü-
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müzü arz etmek Merim: Umumi kanunlarda hü
kümler vardır. Köy ve kooperatifler bu malları 
devredemezler. Kooperatif bir tiparli mevzu için 
pekâlâ bâzı şeyler yapabileceği gibi asıl mühim 
mesele; bu kanunun tatbikatçıları, falan kanun
da bu var mı, falan kanunda şu var mı diye, 
taşrada bu kadar geniş malûmatı bilen memuru 
bulmanın imkânı yoktur. Ama, şu kanunu oku
yup ona göre amel edeceği için burada bu mad
deyi koymadığımız takdirde bir yanlış yola gi
debilir. Bu maddeye konulmasında bir maJhzur 
görmüyoruz. 

BAŞKAN — Yani, maddeye vuzuh getirece
ğe gerekçesiyle, iştirak ediyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Evet.. 

BAŞKAN — Hükümet. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Yüce 
Heyetin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet, Yüce Heyetin tak
dirine bırakıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir başka takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Su ürünleri kanun tasarısının 4 ncü madde
sinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve ekiif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

«Orman bölgelerinde bulunan göl, ve akar 
sularda balık avlanması hakkındaki esaslar 
Orman Bakanlığınca düzenlenir. Bu yerlerde yal
nız spor maksadiyle balık avlanabilir.» 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Komisyon?.. İştirak etmiyor, 
Hükümet?... iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 4 ncü maddeyi kabul edilen değişik
liklerle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda 5 nci madde olarak yer alması iste
nen bir teklif var, okutuyorum. Yani yeni bir 
madde teklifi: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki hususun 5 nci madde ola

rak ilâvesini arz ve tekljf ederim. 
Muğla 

ilyas Karaöz 

İstihsal yerlerinin sınırlandırılması 
Madde 5. — Devletin hüküm ve tasarrufu al

tında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Ta
rım Bakanlığı temsilcisinin Başkanlığında Mali
ye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci ile 
mahallî kadastro veya tapu memuru, o yerin 
Sulh Hukuk Hâkimliğince tâyin edilecek birisi 
araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünleri 
istihsalinden anlıyan 3 bilirMşMen kurulu bir 
heyet marifetiyle teamülen malûm ve muayyen 
bulunan veya kira mukavele veya şartnamele
rinde gösterildiği veçhile 3 nüsha zabıt ve kro
kiyle tesbirt olunur. Bu zabıt ve krokilerin bir 
nüshası Ticaret, bir nüshası Maliye Bakanlığına 
verilir. Bir nüshası da mahallî tapu dairesinde 
lııfzolunur. Tarım Bakanlığınca zabıt ve kroki 
Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve man-
saplarının sınırlarının tesbitinde yukarıdaki he
yete en yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet 
Su işlerinin mülkiyet ve işletmesindeki yerler
de ise bu genel müdürlük temsilcisi de katılır. 

Hazinenin ve Devlet Su işlerinin mülkiye
tinde olan istihsal yerlerinin sınırlarının tesbi
tinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede zikredilen heyette vazife gören 
memurların harcırahları ile bilirkişiler için mah
kemece takdir edilecek ücret Tarım Bakanlığı 
tarafından ödenir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklifi daha ev
vel gördü mü efendim 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben de bu
nu arz edecektim. 

BAŞKAN — Evet efendim. O itibarla bu ye
ni bir madde eklenmesine dair olan teklifi... 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Takririmi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğümüz'e göre izah etmek 
hakkınız. Siz feah ederken, biz komisyona tak
ririnizi verelim. 

Buyurun Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan 

değerli senatörler, su ürünleri konusunda kay-
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naklarm bir işletme halini aldığı yerlerde bun
ların sınırlarının tesbiti lâzımdır. Aksi halde 
birçok ihtilâflar zuhur edecektir. Gerek Dev
letin, gerek ferdin ve gerek kiracıların hakları 
bakımından lüzumlu görülen sınırlandırmanın 
mutlak surette yapılması lâzımdır. Hükümet ta
rafından sevk edilen tasarının sekizinci madde
sinde bu husus yer almış bulunmakta idi. Ge-
rek Millet Meclisinde ve gerekse Cumhuriyet 
Senatosu komisyonlarında müzakere edilirken 
bu husus nazarı itibara alınmamış bulunmakta
dır. Onun için bendeniz bir önerge takdim edi
yorum, mutlak surette bu tasarıda bu sınırlan
dırma keyfiyetinin yer alması zaruretini duyu
yorum. Esasen, Hükümet tarafından sevk edi
len tasarının gerekçesinde de bu husus zikredil
miş bulunmakta idi. Zannediyorum ki, bu madde 
zühulen çıkarılmış bulunmaktadır, bir yanlışlık 
eseri olarak çıkarılmıştır. Bu önergeye değerli 
arkadaşlarımın iltifat buyuracağına emin bulu
nuyorum, saygılar sunarım efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden, usul 
hakkında. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 97 nci mad
de hükmü cari olacağına göre, evvelâ kıymetli 
arkadaşımızın verdiği takrir havale edilecek 
Komisyona... 

BAŞKAN — Edildi efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Komisyon, 

bu takriri istedi mi; istemedi mi? istemedi ise 
arkadaşımın konuşması doğru değildir, cevap 
vermek hakkına sahip değildir. 

BAŞKAN — Bu takririn üzerinde izahat ver
mek her zaman hakkıdır, o balamdan. Komis
yon tetkikiatını bitirdi mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Tetkik ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, zamandan tasarruf 
maksadı ile, müsaade ederseniz, Sayın Kara-
öz'ün tasarıya yeni bir madde ilâvesine dair 
takririni de okutayım ve onu da Komisyona ve
relim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki hususun altıncı madde 

olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Muğla 

İlyas Karaöz 

Yeni istihsal yerleri 
Madde 6. — Yeniden kurulacak veya kendi

liğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin sınır
larının tesbitinde de 5 nci madde hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Karaöz'ün iki 
tane takriri vardır; birisi beşinci madde, birisi 
altıncı madde yerine kaim olmak üzeredir. Bu 
takrirler Komisyona havale edilmiştir, Komisyon 
kabul eder veya etmezse ona göre muamele gö
recektir. 

Şimdi, vakit kaybetmemek için, bilâhara bu 
takrirlerin müzakeresine dönülmek kaydiyie, 
tasarıdaki beşinci maddeye geçiyoruz. Şayet 
verilen takrirler kabul edilecek olursa madde 
numaralarında yeniden değişiklik yapılacaktır. 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki 
değişiklikler 

Madde 5. — Genel, katma ve özel bütçeli 
idareler ile Devletin ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan is
tihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların 
genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi 
su ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüs
lerde önceden Tarım Bakanlığının mütalâası 
alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Baraj ve suni göllerde alınacak 
tedbirler 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

Sayın Bingöl. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, kanunun tümü üzerinde ko
nuşmak imkânını bulamadık, kifayet takriri 
dolayısiyle. Biraz evvel beşinci maddede söz is
teyip fikirlerimi arz etmek istedim, muhterem 
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Başkan, oylamaya geçildiğini ifade ettiler, bu 
sebeple 6 ncı maddede söz almış bulundum. 

Arzım; bu kanunun beşinci altıncı yedinci 
sekizinci ve bilâhara 20 nci maddelerinde Dev
let Su İsleri Genel Müdürlüğüne, 6200 sayılı 
Kanunla verlmiş olan yetkilerin, birçok ko
nularda, tahdidi mevzuuibahsolmaktadır. Muah
har kanun, daJha evvel çıkarılmış olan kanun
larla verilen yetkileri bertaraf edebilir. Şimdi, 
birçok mevzularda mütalâa alınması, ruhsat 
alınması gibi konularda, Devilet Su İslerinin ça
lışmaları tahdidedilmektedir. Bu konuyu her 
maddede mutlaka bir tadil şeklinde beyan et
memek ve kanun tekniğini, görüşüme göre, kıy
metlendirmek üzere 35 nci maddeden sonra bir 
madde teklif etmek suretiyle beşinci, altıncı 
yedinci, sekizinci ve yirminci maddelerde Dev
let Su işlerinin çalışmalarım tahdideden husus
ların ve Teşkilât Kanunu ile tanınmış hakla
rın maihfuz kalınmasını temin etmek üzere bir 
rnadde vaz'ını, muhterem Başkanlığa daha evvel 
sunduğum bir takrir ile istirham etmiştim. Bu 
maksatla Kanunun bu maddesi müzakere edilir
ken söz aldım, orada mevzuuibahsolan takrire 
iltifatınızı istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, Komisyona havale edilmiş olan tak
riri tekrar okutuyorum, Komisyon ve Hükümet 
iştirak ediyorlar. 

(Muğla Üyesi ilyas Karaöz'ün önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takrirde «Ticaret Bakanlığı» 
diye ğeçeıı yerlerin «Tarım Bakanlığı» diye dü
zeltilmesi haliyle Komisyon iştirak ediyor. Bu 
takririn, beşinci madde olarak tasarıya ithaline. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Ben muhalifim. 
BAŞKAN — Neye? 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Kabulüne mu
halifim. 

BAŞKAN — Oyunuzu kullanmışsınız, konuş
mak mı işitiyorsunuz. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Evet, takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, takririn 
aleyhinde. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; metni okuyamadım, yalnız 
dinlediğimden anladığıma göre, bir su ürün
leri istihsal yerleri var. Bunların sahipleri de 
var. Meselâ; Hazine, meselâ; her hangi bir 
umum müdürlük. Bir kimse bir şeye sahip ise, 
onun hudutlarını da bilir. Ve bu hudutları da 
tapu sicilleri tesbit eder. Bu, bir karışıklığa se
bebiyet verecektir, lüzumsuz bir külfet yüMü-
yoruz memurlara veyahut idareye. Ben o. ka
naatteyim ki, bunun hiç yeri ve lüzumu yoktur. 
Birçok ihtilâflara sebebiyet verecektir. Ko
misyon gidecektir, bir hudut tâyin edecektir. 
Bu hudut belki başkasının arazisine, mülküne 
tecavüz edecektir. Bu komisyonla bu dâva hal
ledilemez. Bunun hallini yapacak müesseseler 
hukukumuzda vardır. Tapu sicili müessesi, Ta
pu Kadastro Müessesesi ve diğer müesseseler 
bunu halleder. Biz burada ayrıca yeni bir te
şekkül kuruyoruz, kanatindejdm. Buna lüzum 
yoktur. Ve ehline de tevdi etmiyoruz bu işi. Bu 
itibarla reddini arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, madde
de yalnız Devletin tasarrufunda bulunan dal
yanlardan bahsedilmektedir. Şahıslarla alâkası 
yoktur. Takrir, Devlet dalyanlarının, voli ma
hallerinin hudutlarım tesbit için bu komisyonun 
kurulması zaruretini ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şimdi, Komis
yonca da kabulü uygun bulduğu yeni 5 nci mad
deyi okutup oyunuza arz edeceğim. 

istihsal j/erlerinin sınırlandırılması 
Madde 5. — Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Ta
rım Bakanlığı temsilcisinin Başkanlığında Ma
liye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci ile 
mahallî Kadastro veya Tapu memuru, o yerin 
Sulh Hukuk Hâkimliğince tâyin edilecek birisi 
araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünle
ri istihsalinden anlıyan 3 bilir kişiden kurulu 
bir heyet marifetiyle teamülen malûm ve mu
ayyen bulunan veya kira mukavele veya şart
namelerinde gösterildiği veçhile 3 nüsha zabıt 
ve krokiyle tesbit olunur. Bu zabıt ve kroki
lerin bir nüshası Ticaret, bir nüshası Maliye 
Bakanlığına verilir. Bir nüshası da Mahallî 

311 — 



O. Senatosu B : 26 15 . 1 . 1970 O : 1 
Tapu Dairesinde hıfzolunur. Tarım Bakanlığın
ca zabıt ve kroki Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve man-
saplarmm sınırlarının tesbitinde yukarıdaki he-
7>ete en yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet 
Su işlerinin mülkiyet ve işletmesindeki yerler
de ise bu genel müdürlük temsilcisi de katılır. 

Hazinenin ve Devlet Su İdlerinin Mülki
yetinde olan istihsal yerlerinin sınırlarının tes
pitinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede zikredilen heyette vazife gören 
memurların harcırahları ile bilirkişiler için 
laâhkemece takdir edilecek ücret Tarım Bakan
lığı tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Şimdi, teklifin tasarıya beşinci 
madde olarak eklenmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarıya 6 ncı madde olarak geçmesi husu
sunda, Komisyonca da tetkik ve tasvibedilen 
altıncı maddeyi okutuyorum. 

Yeni istihsal yerleri 

Madde 6. — Yeniden kurulacak veya ken
diliğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin sı
nırlarının tesbitinde de 5 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bir evvelki kabul edilen madde 
uygulanacak. Komisyon ve Hükümet iştirak et
mektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Tek
lif, tasarıya 6 ncı maddede olarak girmiştir. 

Daha önce müzakeresi yapılıp kabul edilen 
tasarıdaki beşinci maddenin 7 nci madde olarak 
düzeltilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce müzakeresi yapılıp kabul edilen 
6 noı maddenin 8 nci madde olarak düzeltme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 
Madde 9. — içsuların sulama, enerji istih

sali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu 
Bularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, 
muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak 
tedbirlerin ilgililer tarafından alınması şarttır. 
Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tarım 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

Madde 10. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan dalyanların kiracıları veya 
bunları işletenler belirli bir geçim veya istih
sal faaliyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat 
erbabının dalyanın faaliyetine zarar vermemek 
şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçme
lerine müsade etmekle mükelleftir. 

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

Hazinenin veya Devlet Su İşlerinin özel 
mülkiyetinde bulnan yerlerde geçiş hakkı Me
deni Kanun hükümlerine göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bir takrir verilmişti sahibi geri 
aldı efendim. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, maddelerde değişiklik olduğu 
için ilk nazarda 10 ncu madde, şimdi 12 nci 
madde oldu. Onun sırası gelince okunsun. 

BAŞKAN — Evet. Madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

Madde 11. — Dalyan sınırları içinde veya 
dışında Hazineye veya Devlste ait voli yerleri 
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, 
bütün su ürünleri müstahsıları buralardan ser
bestçe faydalanabilirler. 

Ancak dalyan sınırları içinde olup, mevsi
mine göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu 
zamanlarda dalyanın avlusu cihetindeki Hazi
neye veya Devlete ait voli yerlerinden fayda
lanma hakkı dalyan sahip veya kiracılarına 
aittir. Dalyanın arkasında kalan Hazineye ait 
voli yarlerinden dalyan kurulu bulunduğu za
manlarda dahi bütün su ürünleri müstahsıiTları 
faydalanabilir. 

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dal
yanlardan da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile 
Obumların kamulaştırılması 

Madde 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil 
edilmiş olan daJlyan ve voli yerleri (olağanüstü 
sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inkıta-
lar haricolmak üzere) sahipleri tarafından biz
zat veya kiraya verilmek suretiyle devamlı ola
rak 5 sene işletilmediği veya terk edildiği tak
dirde kamulaştırılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Soydan buyurunuz. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. «Medeni Kanunun yü
rürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına ta
puya tescil edilmiş olan dalyan ve voli yerleri» 
diyor. Şimdi, Anayasamıza göre mülkiyet, fer
din tabiî haklarından olup, tasarruf hakkı bâzı 
takyitlerle Anayasa icabı olduğuna göre bura
da «tapu siciline bağlı olan dalyan ve voli yer
lerinin sahipleri tarafından bizzat ve kiraya ve
rilmek suretiyle devamlı olarak 5 sene işletil
mediği» diyor. Şimdi, beş sene işletilmediği 
mevzuu bir kamulaştırmaya sebeboluyor. Hal
buki kamulaştırma mevzuu kamu yararına ola
caktır.. Kamu yararına olarak yapılan tasar
rufta 2 şekilde dâva açılacaktır. Biri idari dâ
vadır. «Kamu menfaati yoktur» diye dâva açı
labilir. Bir de bedele dâva açılacaktır. Şimdi; 
sene, müddet, Anayasamızda mülkiyeti 5 sene 
kullanmama, kamu yararına bir hak tesis et
mez. Şu hale göre ben; bu 5 sene müddeti hem 
Anayasa, hem de Medeni Kanunun hükümleriy
le çelişik vaziyette görmekteyim. Bu hususta 
da 5 seneyi kaldırmak suretiyle bir takrir 
Yüksek Riyasete vermekteyim. Kabulünü rica 
eder, sözlerime son veririm. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Su Ürünleri kanun tasarısının 12 nci mad

desinin son kelimesinin «kamulaştırıhr» şeklin
de tesbitini arz ve teklif ederiz. 

istanbul Balıkesir 
Erdoğan Adalı Cemalettin inkaya 

Manisa 
Ruhi Tunakan 

BAŞKAN — Yani bu takriri «kamulaştırı
labilir» tâbirinin «kamulaştırıhr» şeklinde de-

I ğiştirilmesini istemektedir. Komisyon ve Hükü
met bu değişikliğe iştirak ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Bu konuda komisyon
da ilk görüşme oldu. Şimdi, bâzı fevkalâde hal
ler var burada. «Fevkalâde haller vâki» oldu
ğu takdirde. Olmadığı takdirde «5 sene sonra 
kamulaştırılabilir» deniyor. Ancak, mal sahibi
nin bir mahkemeye müracaatı ve bu arada fev
kalâde hallerden - tasrih edilmediğine göre -
meselâ, şöyle konuşmalar geçti. Bilfarz, balık 
akımı istikameti birkaç sene için değişmiş ise 
bu, tabiî âfet sayılmaz. Ama, tabiî âfet etmiş 
kanuna. E, adamın da elinde olmadığı halde ba
lık akımı istikameti değişmiştir. Binaenaleyh o 
dalyanı veya o voli yerini kullanamamıştır. Bu 
gibi ihtilâfların ileride bir mercie gideceğini dü
şünerek «Kamulaştırılabilir» kelimesini o ba
kımdan elâstiki koyduk. Ama, takdir Yüksek 
Heyetindir. 

BAŞKAN — Yani Yüksek Heyetin takdiri
ne bırakıyorsunuz. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Bendenizin de 
bir takriri vardır. 

BAŞKAN — Var sizin takririniz de ayrı 
muamele görecektir. Aynı mahiyette mi? 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Sizin takririniz ayrıca muame
le görecektir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiş
tir. 

ikinci bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Madde 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tes
cil edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağan
üstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki 
inkitalar hariç olmak üzere) sahipleri tarafın
dan bizzat veya kiraya verilmek suretiyle de
vamlı olarak tasarruf edilmiyorsa kamu men
faati sebebiyle kamulaştırıhr, şeklinde arz ve 
teklif ederim. 

Maraş 
Hilmi Soydan 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen. 
Yok. Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu? 

I Etmiyor. 
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Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yapılan değişiklikle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üretme havuzları 

Madde 13. — Ticari maksatla karada üret
me havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 
istiyenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bil
dirmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve 
plânları vermek suretiyle Tarım Bakanlığına 
müracaat etmekle mükelleftirler. 

Sağlık, memleket ekonomisi seyrüsefer, tek
tik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı 
takdirde gerekli müsaade Tarım Bakanlığınca 
verilir. Deniz ve iç sularda yapılacak üretme 
havuzları da yukardaki hükme tabidir. Ancak 
bu gibi üretme havuzlarının tesisine izin veril
meden önce seyrüsefer bakımdan bir engel teş
kil edip etmedikleri hususunda Ulaştırma Ba
kanlığının mütalâası alınır. Deniz ve içsular-
da yapılacak üretme havuzları için 4 ncü mad
denin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu buyurunuz. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; balık üretmek için 
üretme havuzları tesis edilmesi, su ürünleri ye
tiştirilmesi için istihsal yerleri kurulması ile ilgili 
bir maddeyi müzakere etmekteyiz, istihsal yer
leri, akarsuların genişletilmesi, doldurulması, 
kurutulması, kısmen veya tamamen havuz şek
line ifrağiyle birtakım durgun sular meydana 
getirilmektedir. O halde buralarda, durgun su
larda bilhassa sıtma sürfe, sivrisinek sürfeleri 
de üriyecektir. Eskiden beri pirinçlik ve bu 
gibi durgun sularda yapılacak işler hakkında 
Sağlık Bakanlığının mümesillerinin de bulun
ması ve Sağlık Bakanlığının mütalâsı alınması 
lâzımgelir. Ve halen sıtma mücadelesi eradi-
kasyon şeklinde de olsa, devam etmektedir ve 
bu yüzden de birçok yerlerde sinek ve sıtma 
henüz devam ediyor. Binaenaleyh; burada 
13 ncü madde de «yeni tesis edilecek su ürün
lerini yetiştirmek istiyenler bu tesislerin yeri
ni, mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait ma
lûmatı havi proje ve plânlarını vermek suretiy
le Tarım Bakanlığına müracaat mecburiyeti 
tahmil» edilmektedir. Bunun; «Tarım Bakanlığı 

ile Sağlık Bakanlığının mütalâasının alınması 
lâzımdır» şeklinde değiştirilmesini bir önerge 
ile teklif edeceğim. Bunun böyle olması lâzım. 
Hattâ yetişemedim, burada idim. Ama, 5 nci 
maddeye, bilhassa 5 nci maddeye Tarım Bakan
lığı ile beraber, «Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı» kelimesinin da ilâvesi icabediyor. 
Onun için ayrıca tekriri müzakere teklif ede
ceğim. Bunun bu şekilde değiştirilmesi sıtma 
bakımından, hastalık bakımından memlekete 
büyük faydası vardır. Tarım Bakanlığı ile be
raber, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
da birlikte tetkik ve karara bağlaması icabet-
mektedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bilgen. 
Sayın Somunoğlu, takriri veriyor musunuz? 
LÛTFİ BİLÖ-EN (İçel) — Efendim, bu 

madde üzerinde Sağlık Bakanlığının ayrıca bir 
grup olarak çağrılmasına lüzum yok. Çünkü, 
sivrisinek mücadelesinde göllerdeki balıklar za
ten bir mücadele vasıtasıdır. O bakımdan ayrı
ca Sağlık Bakanlığının mütalâasını almaya lü
zum yok. Hattâ birçok hallerde sivrisinek mü
cadelesi için balık yetiştirilir, durgun sularda. 
Biz bu balık havuzlarını kurmak suretiyle doğ
rudan doğruya Sağlık Bakanlığına yardım et
miş olacağız. Bu bakımdan bunun değiştirilme
sinde lüzum yoktur kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, bekliyoruz 

efendim. 
Sayın Somunoğlu'nun, şifahen arz ettiği se

beplere istinadeden, takririne iştirak edip et
mediğiniz hususunu sayın komisyon izah ede
cekler, buyurun efendim. 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELî (Edirne) — Sayın Başkan, sağlık 
yönü, memleket ekonomisini gelişleten teknik 
ve ilmî bakımlardan mahrum bulunmadığı tak
dirde, gerekli müsaade Tarım Bakanlığınca ve
rilir. Yalnız sağlık bakımından değil, ekonomi 
seyıüfsefer gibi. Binaenaleyh, Tarım Bakanlığı 
yalnız bu hususlarda değil, zaten çeşitli ba
kanlıkların mütalâasını alır. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, Komisyonu 
dinlemediniz; bakın komisyon «zaten bu mad
de de; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, 
bunun sağlığa uygun olup olmadığına dair bel
gesini alacak ve ona göre Tarım Bakanlığı mu-
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amele yapacak» demektedir. Yani, ayrıca, 
«Sağlık Bakanlığının» ilâvesine lüzum olmadı
ğına işaret ettiler. 

EDİP SOMTJNOĞLU (Erzurum) — 5 nci 
maddede yok, onun için tekriri müzakere tek
lif edeceğim. 

BAŞKAN — O madde geçti. Komisyon iş
tirak etmiyor, ilâvesine lüzum olmadığına işa
ret etti. Hükümet de lüzum görmüyor. Takriri 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 13 teki Tarım Bakanlığına müracaat 

kelimesinden evvel «Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına» da ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

BAŞKAN — Takrire, Hükümet ve komisyon 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiy enler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırma 
Madde 14. — Tarım Bakanlığı su ürünleri 

ile ilgili her türlü ilmî ve tek:ıik araştırmaları 
yapmak ve yaptırmakla görevlidir. 

Bu araştırmalar Tarım Bakanlığı tarafından 
Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üni
versitelerin ilgili enstitülerine ve Tarım Bakan
lığı tarafından görevlendirilecek diğer yetkili 
uzman ve müesseselere yaptırılır. 

Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütle
rinin neticelerine göre Tarım ve Ticaret Bakan
lığına teklif ve tavsiyelerde bulunurlar. 

Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçek
leşmesi için gereken tedbirleri alır. 

Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için 
gerekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca 
temin ve araştırma müesseselerine tahsis olu
nur. 

Tarım Bakanlığı tarafından tanzim edilecek 
olan etüt ve araştırma programlarının esasla

rı araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün ka
tılacağı bir komite tarafından hazırlanır. 

Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yap
tıracağı araştırmalara ve bunların gerçekleşme
sine mâni olmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Madadeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kooperatifleşme 
Madde 15. — Su ürünleri müstahsıllan 2834 

sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanununa göre ve meslekin özel
liklerine uygun kooperatif ve birlikler kurabi
lirler. 

Bu kooperatif ve birlikler «Su Ürünleri Sa
tış Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Koope
ratifleri Birliği» ve «Su ürünleri Kredi Koope
ratifleri» ismini alırlar. 

Kooperatif ve birliklerin anamukavelename 
formülleri T. G. Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğü ile Ticaret Bakanlığının ilgili dairesi tara
fından müştereken hazırlanır. 

T. C. Ziraat Bankası su ürünleri üreten ve 
üretimini bizzat satan kooperatif ve şahıslara 
açacağı kredilerde üretim ve pazarlamada kul
lanılan bütün araç ve gereçler Kredi Maritira 
sistemi (Balık üretiminde kullanılan tekne, mo
tor, ağ v.s. benzeri araç ve gereçleri sigortala
mak 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 kul
lanılır. 

Denizcilik Bankası da aynı esasa göre kredi 
açabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, evvelce 13, şimdi 15 nci mad
de bizi hayli meşgul etti ve Türkiye'de bir ek
sikliği tamamlamak için bilhassa burada «kre
di maritim» sistemi deyimini istiyerek kullan
dık. Şu bakımdan; bir arkadaşımız - sanıyorum, 
Erdoğan Adalı idi - «kredi maritim» karşılığı 
Türkçe bir kelime bulamaz mı idiniz? Dediler. 
Bulurduk ama belki doğru olurdu, belki olmaz-
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di. O kadar çok yabancı kelime kullanıyoruz 
ki, hani, akşamdan beri konuştuğumuz kelime
lerin içerisinde hemen terimlerin yüzde 90 ı ya
bancı. menseli, ya Arapça, ya Garp dillerinden 
gelmekte. Biz «Kredi maritim» in tam karşılı
ğını bulamayız. Fransız terminolojisinden ge
len bu kelimenin kökünde «Kredi ele la mer» ol
ması lâzımgelirken onlar da daha geniş mâna 
ifade etsin diye «Kredi meritim» demişlerdir. 
Bu, hem deniz vasıtalarına, hem de denizle ilgi
li tesislere dayalı kredi sistemi demektir. 

Biz Türk siyasi edebiyatına ilk defa bu «Kre
di meritim» i getiriyoruz. Bu kelime piyasaya 
çıkacak, belki çok mükemmel bir Türkçe karşı
lık da bulunacak. Bunu zaman gösterecek. Me
selâ, piyasaya bugün «yargıç» ve «savcı» diye 
iki kelime atılmıştır. Ama, «savcı» tutmuştur, 
«yargıç» tutmamıştır. Buna benzer bir hayli 
şeyler vardır. Bu bakımdan, biz dil uzmanı ol
madığımıza göro, sadece fikri getireceğiz. Ni
çin bu fikir üzerinde ısrar ediyoruz ve ben ni
çin söz aldım. Şunun için; 

Bizim Devlet Denizyolları, usun müddetten 
beri hep zarar eder, hiç kâr ettiğini hatırlamı
yorum. Bunun üzerine bir araştırmaya giriş
miştim. Çok eskiden getirilmiş bir heyetin ra
poru var bizim denizcilik hakkında, «Eğer dün
yada zarar etmek için bir müessese araştırılsa 
buna benzer bir müessese kurulabilir» der. Bu 
neticeye varıyor. Yunanistan'da, Norveç'te, 
Fransa'da, ingiltere'de denizcilikte Derlemiş 
memleketlerin hepsinde bu «Kredi maritim» sis
temi tatbik edilmiş. Esası şu: Bizim bankala
rımızın kredi esasından tamamiyle farklı, insan
lara ve insan beynine açılan bir kredi, bu kre
di maritim. Bir kaptan ekibini kuruyor, bizde
ki kredi müesseselerine müracaat ediyor 3 - 5 
milyon kredi istiyor veya yüzbin kredi istiyor 
bir küçük motor tekne için. Hemen bizim kre
di sistemimize göre gayrimenkul teminatı iste
niyor. Hem de alacağı paranın bir, iki katı faz
lası olmak üzere. Elinde 3 - 5 milyonluk gay
rimenkulu olan insanlar zaten denize açılmaz
lar. Denizcilik biraz da macera işidir, hattâ azı
cık da içerisinde korsanlık da vardır. Böyle 
olunca da Türkiye'de bakıyoruz, birkaç arma
törün dışında gemi sahibi olan kimse yok. Ka-
radanizden Akdenize kadar bütün limanlara 
bakıyorum. Bir tek beşyüz tonluk gemiye sahi-
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bolan insan yok. O halde bunun kökünde bir-
şey yatmaktadır. Biz bu kredi maritim sistemi
ni evvelâ küçük balıkçı gemilerinde bir tecrübe 
edelim, başarılı olursa ileride bütün Devlet De-

j nizyollannın yerine bu sistemi ikame edebiliriz, 
şöyle: Kredi maritim sisteminde kabiliyetli bir 

ı kaptan, ticaret ekibine makinasım, çımacısına 
j kadar, teslim eder. Pay sistemi üzerine bir or

taklık kurar. Bir bankadan kredi ister, alır 
i kredisini bu gemi bankaya ipotek edilir, Deni

ze açılırlar. Türkiye'de bunun benleri kamyon
culuk vardır. Nevşehir kamyonculuğu denir. 
Nevşehirliler, hakikaten, çok iyi kamyonculuk 
yaparlar. Üç beş kişi ortak olurlar çıkarlar ay
larca dolaşırlar ve bir sene içerisinde kamyo
nun parasını çıkarırlar. Bu kredi maritim sis
teminde, o esasa göre çalışan, pay sistemine 
göre çalıştığı ve herkesin ortak olduğu için, ve 
ayrıca başka bir ağa veya patron olmadığından, 
bir iki sene içerisinde gemi parasını çıkartıyor, 
ikinci ve üçüncü bir gemi oluyor. Böylece, şim
di geriye kalıyor bankanın verdiği paranın teh
likeye düşmesi, denizde gemi batarsa 113 olur? 
Mutlaka Loyd'a dayanan bir sigortaya giriyor 
bu iş. Artık beş - on milyonluk bir gemiyi sigor
ta eden müessese gemiyi batıraıamaniü çaresi
ne bakıyor. Onun tesisini, onun motorunu ve 
onun radarını kontrol ediyor. Böylece o da ga
ranti ediyor. Kaptan da bir can ta-j:d*ğ;na göre 
elbette gemi batırmıyacaktır, batarsa bile hom 
banka parasını kurtaracak hem de bu sistem 
devam edecektir. Şimdi biz, kredi maritim sis
temini de Türkçe karşılığı bulunmak üzere, bu 
kanuna koyarsak, küçük tekneleri olan, motoru 
olan kayıkçılar, 10 tonluk, elli tonluk, yüs ton
luk gemileri olan balıkçılar bundan faydalana
caklardır. Dediler ki, Sayın Erdoğan Adalı ar
kadaşımız, «hangi banka, hangi adamın kayığı
nı sattırmıştır?» Kayığa, banka kredi vermiyor 
ki, sattırsın. işto biz o kayjğa kredi almaya ça
lışıyoruz. Meselenin ruhu budur, bu bakımdan 
bu maddenin kabulünü, böylece ileride Türkiye'
de yepyeni bir sistemle bütün karasularımızın 
d?r;:nda da nakliye yapacağımızı ümidetmek is
tiyorum, kendi limanlarımızda gördüğümüz ec
nebi bandıralı gemiler bizi üzmektedir. Bu sis
temde bundan da kurtularak her tarafta Türk 

i Bayrağının dalgalanacağını ümidediyorum bu 
I teklife Meclisten gelene biz bir madde ekledik, 
! aynen kabul edilmesini diler, saygılar sunarım. 

316 — 



G. Senatosu B : 26 15 . 1 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen.sayın üye yok, bir takrir var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 

Su Ürünleri Kanununun 15 nci maddesinin 
1 nci ve 2 nci fîk^aiarmnı «su ürünleri müstah-
sılları 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri hakkındaki kanun ile 2836 sayılı Ta
rım Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı Kanu
na tabi istihsal Kooperatifleri ve mesleğin özel
liklerine uygun kooperatif ve birlikler kurabi
lirler. Bu kooperatif ve birlikler Su Ürünleri 
İstihsal Kooperatifleri, Su ürünleri Satış Koo
peratifleri, Su Ürünleri Satış Kooperatifleri Bir
liği ve Su ürünleri Kredi Kooperatifleri ismini 
alırlar.» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, bu takririnizi 
açıklar mısınız efendim? 

J Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Kendisi, Ko
misyon üyesidir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, bir dakika efen
dim. Komisyon üyesi iseniz muhalefet şerhiniz 
olmadıkça bu muameleyi yapmamız mümkün 
değil. Usul hakkında mı konur.acaksınız, o hal
de, usul hakkında konuşun, buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, rindi, 15 rakamını 
alan ve «kooperatifleşme-:- matlâbmı taşıyan 
madde komisyonda görüîüliu'ken, kanunun Se
natodaki birinci görüşmesinde arkadaşlarımızın 
tuttuğu ışık içinde mütalâa edilmişti. Ve o gö
rüşmeler esnasında kan'ina istihsal kooperatif
lerinin konulması hususu da vardı. Hatırladığı
ma göre Komisyondaki görüşmede bu maddeye 
istihsal kooperatifleri, madde numaracı tasrih 
edilmek suretiyle, konulmuştu. Ben, bunun için 
bir komisyon üyesi, olarak, ileride bu fıkralar 
sık sık maddelerde geçeceği için, kitabette bir 
yanlışlık olduğu kanaatiyle bu takriri verdim, 
umuyorum ki, Komisyon da bu takrire katıla
caktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Usul konuşması yapmadınız 
ama, takririniz, usulümüze göre, muamele gör-
miyecektir. Çünkü, muhalefet şerhiniz yoktur, I 
maddeyi aynen kabul etmiş sayılıyorsunuz, im- | 

zanız olduğuna göre. Takrir muameleye kon-
mamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan bir 
hata oldu, istihsal kooperatifleri vardı fakat 
zannediyorum ki, daktilo hatası olarak geçme
miş; bir maddi hata vardır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Eğer bir hata varsa düzeltil
mesi mümkün. 

Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 

ERGSNELÎ (Edirne) — Sayın Başkan, eğer bu 
takriri bir diğer arkadaş tekabbül ederse biz 
bu takrire iltihak ediyoruz, bence bu nokta ka
rışıklığa gelmiştir, ilâve ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
maddeyi oyladım, bir tekriri müzakere takriri 
hazırlar ve bu takriri de bir arkadaşımız tekab
bül ederse sonunda bunu tashih ederiz. 

Eğitim ve öğretim 

Madde 16. — Tarım Bakanlığı, su ürünleri 
istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgü
lerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar 
ile de işbirliği yaparak uzmanlar idaresinde üc
retli veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları 
açabilir, propaganda eğitim ve öğretim için 
lu.3um.lu tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teşvik ve himaye 
Muaflıklar 

Madde 17. — Gerçek ve tüzel kişilerin su 
ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme ve nakli
yesine mütaallik faaliyet kollarına yapacakları 
yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanu
nun 13 nci maddesi ile eklenen 8 nci bölümün 
ek 3 ııcü maddesindeki yatn-ım indirimi nisbeti 
% 100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun 
geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü madesi uygulanmaz. 

Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı ba-
I rmaklarma ilâve edilen üstyapı tesislerinden 
I faydalanma hakkı kooperatif birliği veya koo-
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pcratiflere süresi on yıldan as olmamak üzere 
Maliye Bakanlığınca 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. 
ilân edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler
den talep vâki olmazsa 2490 sayılı Kanun gere
ğince Maliye Bakanlığınca özel veya tüzel ki
şilere ihale edilir, 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, buyurun. 
1LYAS KAEAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere buğday, 
tütün, pamuk, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, 
kuru incir, zeytinyağı ve antepfıstığı gibi ürün
ler Devlet destekleme alımlarına konu teşkil 
etmekte ve bu maksatla, hükümetçe temin edi
len alım kredileri milyonlarca lirayı bulmakta
dır. Bilhassa ihracata konu teşkil eden ürün
lerin desteklenmesi, müstahsilin korunmasında 
en büyük faktör olmaktadır. 

Sünger, yurdumuzda Ege ve Akdeniz sahil
lerinde avlanan bir üründür İşletme tekniğinin 
Türkiye'de yeterli seviyede bilinememesi iç 
piyasalarımızda talebinin çok az bulunuşu, bu 
ürünün ihracım zaruri kılmaktaidır. Ancak, dış 
pazarları elinde tutan ve işleme tekniğine sa-
hibolan Yunanistan süngerlerimizin başlıca alı-
cısıdır. Bu sebeple dış pazar imkânının bize ge
niş çapta kapalı olması, sünger müstahsılları-
ımzı her yıl artan maddi ve mânevi bir yüke 
sokmaktadır. Malî portesi itibariyle Türkiye'
de istihsal edilen süngerlerin toplam tutan 
10-15 milyon lirayı geçmemektedir. Bilhassa 
Bodrum ve havalisinde avlanan süngerlerin ih
racı, kalite ve miktar itibariyle önem taşımakta
dır. iç ve dış piyasalarımızda pazar!anmasında 
güçlük çekilen sünger de bu bölgede istihsal 
edilmektedir. Ege ve Akdeniz kıyılarında bulu
nan sünger müstahsili, geçimini genellikle bu
na bağlamış, arazisi hiç olmıyan veya çok az 
olan kimselerdir. Bu sebeple ihracata konu teş
kil eden diğer ürünlerde olduğu gibi süngerin 
de, Hükümetçe lüzum görülecek ahvâlde, des
tekleme konusu yapılması sosyal ve iktisadî 
zaruret icabı olmaktadır. Esasen miktar itiba
riyle çok cüzi bir finansmana ihtiyaç gösteren 
sürçerin desteklenmesi, çok nazlı bir müşteri 
olan Yunanlı alıcının, uygulamakta olduğu ve 
devamım istediği entrikalarına mâni olacaktır. 
Bu suretle sünger müstahsili kendini toparla
ma, bölge ve yurt ekonomisine kendi hissesine 
düşen nisbette müspet katkıda bulunmak imkâ

nını karsılıyabilmesi için tasarının 17 nci mad
desine bür fıkra eklenmesi zarureti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 17 nci mad
desine şu şekilde bir fıkra eklenmesi, sünger 
müstahsilinin desteklenmesine yardımcı olacak
tır ve sünger müstahsilini içinde bulunduğu 
müşkülâttan kurtaracak halikmmasına vesile 
teşkil edecektir. Teklif ettiğim fıkra şudur : 

«Hükümetçe, lüzum görüldüğü ahvâlde ürü
nün değerlendirilmesi, dolayısiyle müstâhsi
lin (sünger müstahsilinin) korunması maksa-
diyle sünger mevzuunda destekleme alımı yapı
labilir. Bu maksatla kurulmuş veya kurulacak 
Su Ürünleri Kooperatif, Birlik veya Merkez Bir
ilikleri görevlendirilebilir. Destekleme alımı ka
rarnamelerle yürütülür. Finansmanı Hükümetçe 
temin edÜlir. Destekleme alımını Ticaret ve Ma
liye Bakanlığı müştereken yürütür.» 

önergemin mahiyeti bundan ibarettir. De
ğerli arkadaşlarımın bu önergeye iltifat buyur
malarını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye var mı-.. Yok. Takrirler var oku
tuyorum 

Sayın Başkanlığa 
17 nci maddenin son satırındaki; «Maliye 

Vekâletince» kelimelerine yerine «Maliye Ba
kanlığınca» sekilinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın takrir sahibi bunu, mad
den: >ı sonlarında bir defa; «Maliye Bakanlığın
ca.» geçiyor, ikinci defa «Maliye Vekâletince;» 
birbirinden ayrı olmasın, yeknesak olsun diye, 
vermiş. Komisyon iştirak ediyor mu?.. İştirak 
ediycr. Hükümet iştirak ediyor mu?.. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKAN 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — İsti-
r?.k ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak ediyor. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bizim eli
mizdeki metinin her ikisinde de : «Bakanlığı» 
yazıyor. 

BAŞKAN — Aslında komisyondan gelen 
metinde «Vekâletince» olduğu için burada ona 
göre düzeltilmiş ve ona göre okundu. Değişik-: 
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lik takririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci takriri okutuyorum : 

Cumhuriyet; 'Senatosu Başkanlığına 

Su ürünleri Kanun tasarısının 17 nci mad
desine asağıdalki fıkranın eklenmeslini arz ve 
teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

«Hükümetçe, lüzum görüldüğü ahvâlde, 
ürünün değerlendirilmesi, dolayısiyle sünger 
müstahsilinin korunması maksadiyle sünger 
mevzuunda destekleme alımı yapılabilir. Bu 
maksatla kurulmuş veya kurulacak Su Ürünle
ri Kooperatif, Birlik veya Merkez Birlikleri gö
revlendirilebilir. Destekleme alimi kararname
lerle yürütülür. Finansmanı Hükümetçe temin 
edilir. Destekleme alımını Ticaret ve Maliye 
Bakanlığı müştereken yürütür.» 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Yüksek heyetin tak
dirine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Hükümet işti
rak ediyor mu? 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKAN 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza arz edÜyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmedi. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, yeniden oylama yapılmasını rica ediyo
rum 

BAŞKAN — Peki, yeniden oylıyalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
JBAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, böyle 
şey1 olur mu? 

BAŞKAN — itiraz ediyorlar, iyi sayılmadı
ğını zannediyorlar. Takriri yeriiden oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul e'tmiyen-
ler.. Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edilen değişikliği ile oyları
nıza ars ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Su ürünlerinin istihsal ve ih
racatını artırmak maksadiyle, su ürünleri is

tihsal've vasıta ve malzemelerinde ithal sırasın-
ra alınan her türlü vergi, resim ve harçları in-
dirm'eye veya tamamen kaldırtmaya, 

Yunus balığı avcılığına gerekli tüfek ve fi
şekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 

Yasaklar* ve zabıta hükümleri 
Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

Madde 19. — Bomba, torpit, dinamit, kap
sül ve benzeri patlayıcı nladdeller öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kirteç ve Tarım 
Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik 
cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürün
leri avlanması yasaktır. 

Tesibit olunacak belli bir aydınlatma gücünü 
geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydınlat
ma ve münhasıran denizlerde olta ile avlanan 
•su ürünlerinin denizden çıkarılmasında elektro
şok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı de
ğildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tü
zükte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sular'a zararlı madde dökülmesi 

Madde 20. — Su ürünleri veya bunları istih
lâk edenlerin veya kullananların sağlığına ve
yahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, 
alet ve edevata zarar veren maididelerin içsula-
ra ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya ci
varlarına dökülmesi Veya döküleceği şekilde 
teiisat yapılması yalaktır. 

Hangi maddelerün dökülmesinin yasak oldu
ğu tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 
Madde 21. — Türk vatandaşı olmıyan kişi

lerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sayı
lı Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinde ya
zılı balıkçılık sahasına veya iç sulara girmele
ri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri 
yasaktır. 

Ancak, 3 ncü maddenin 7 nci bendinde yazılı 
yabancı turistler ile Tarım Bakanlığının mü
saadesi gereğince 12 nci maddede gösterilen 
etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancı
lar bu hükümden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Madde met
ninde «12 nci madde tâbiri» geçmektedir. 12 
nci madde 14 ncü madde olarak değiştirilmiştir. 
Bu Sekilide madde metninin düzeltilmesi lâzım
dır. 12 nci madde 14 ncü madde olarak değişti
rilmelidir. 

BAŞKAN — 8 nci madde 10 olacak, madde 
içerisinde «7 nci bend» demiş, o yok; 12 nci 
madde, 14 olacak. Bir değişiklik oluyor. 8 nci 
madde, 476 sayılı Kanunun 8 nci maddesidir, 
onda değişiklik yok. Yalnız bu kanunun 12 nci 
maddesi 14 oluyor. Bu tashihatla birlikte mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 
Medde 22. — Tarım Bakanlığının müsaade

si alınmadan akarsularda su ürünlerinin geç
meline 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 ürün
lerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya 
asansörlerin yapılması ve bunların devamlı ola
rak işler durumda bulundurulması mecburi-lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istiyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınım arz eûiyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 
Madde 23. — a) Su ürünleri istihsalinde 

kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları 
gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kul
lanma usul ve esasları; 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüse
fer, teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsim

ler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, 
ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve istih
sali yasak olan su ürünlerinden arızî olarak is
tihsal olunanların deniz veya iç sulara iadeleri 
veya bunlar için yapılacak sair muameleler tü
zükle düzenlenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Trol 
Madde 24. — a) İç sular, Marmara Denizi, 

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit 
trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Ancak ilmî maksatlarla yapılacak incele
melerde trol kullanılabileceği gibi, balıkçılığın 
inkişafı ve balık piyasasının kamu yararına 
düzenlenmesi amaciyîe Tarım Bakanlığı ve Ti
caret Bakanlığının müşterek kararı ile kuru
lacak teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı ya
pılabilir, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Komisyon olarak iza
hat vermek istiyoruz. 

İLYAS KARÂÖZ (Muğla) — Bu maddede 
noksan bir tabı var.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, bu mad
dede evvelâ bir tabı hatası var, Millet Meclisi
nin kabul ettiği metindeki b, c, d, fıkralarının 

I aynen bunun altında yazılması lâzımgelirken, 
bu, her nasılsa matbaada ihmal edilmiş galiba. 
Binaenaleyh bu. kısmın aynen buraya intikali 
lâzımgeliyor, Bunu arz ederim, 

İkinci mühim konu, trol üzerinde gerek Ko-
nıisj^onumıızda gerek bundan evvelki konuşma
larda Senatomuzda, gerekse matbuatta birbiri
nin tamamiyle aksi olan iddialar söylenmek
tedir. Bin de Komi^von olarak bu iş üzerinde 
bir hayli durduk. Ye sayın arkadaşını netice ola
rak şu karara vardık ki, trolün normal göz 
büyüklüğü tesoit edilir ve muayyen mevsim-

j lerde, muayyen yerlerde trol avı yapılırsa trol 
| zararlı değil. Ancak, bizdeki tatbikatta olduğu 
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gibi, yerine göre, trol gözleri küçültülür ve za
man, mevsim, balık akımı ve balık yumurtlama 
mevsimlerini nazarı itibara alınmadan, rastge-
le, eğer trol avına çıkılırsa trol külliyen zarar
lıdır, 

Şu halde is dönüyor, dolaşıyor işi bir kont
rol altına alma mevzuuna geliyor. Trol faydalı. 
Şöyle ki, nihayet bizim memleketimizde daha 
çok geçici balık var. Yani muhacir balıklar 
var. Bunu akımı zamanında orta trolle avla
mazsak diğer vasıtalarla yaptığımız avlarda 
bir hayli balığı nafile yere denizlerimizden 
uzaklaştırmış olacağız. 

Bir sayın arkadaşımız «trol avı diye bir ke
lime geçiyor, bu, memleket ekonomisine zarar
lıdır diye tenkitte bulundular. İste, memleket 
ekonomisine, trolün o zaman faydası olacaktır. 

Diğer bir taraftan bir mevsim kabul edin 
ki, o mevsimde Marmara Denizinde bol miktar
da balık üremiştir. Bir denizin veya bir gölün 
kapasitesinden çok balık bulundurduğunuz 
takdirde ondan sonra o balıklar birbirlerine 
zararlı olacaktır. Demek ki, böyle zamanlarda 
da trolü kullanmak, iktisadi bakımdan, faydalı 
olacaktır 

İşte, biz bu fayda ve mahzurlarını bir araya 
getirerek trolü bir yerde tamamen yasakla
dık ama Tarım Bakanlığının ve Ticaret Ba
kanlığının, iîmî heyetleriyle birlikte, tesbit 
edeceği gün ve zamanlarda kontrollü olarak 
trol avlanmasına müsaade edilmesini burada na
zarı itibara aldık. Yine yukarda da arz ettiğim 
gibi trolün favda veya zararı tamamiyle kont-
rola bağlı olan şeydir. Ne kadar yasak ederse
niz edin denizin ortasındaki avcıyı, bugünkü 
şartlarda, kontrol etmek kolay bir is değildir. 
Limandan çıkan gemiyi, arayın tarayın, trolün 
v.s. yi üzerinden alın fakat limandan uzaklaş
tıktan, denize biraz açıldıktan sonra gelecek 
her hangi bir motorla trolü da getirir ve yine 
bildiğini yapabilir. 

Şu halde bütün mesele, mevzuu zaptı rapt al
tına kontrol altına almaktan ibarettir. O bakım
dan Komisyonumuz ancak bir çareyi bulmuş, 
huzurunuza getirmiştir. Takdir sizlerindir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; trol hakkında kamu efkârı

nın düşüncesi şudur. Trol, bir jenosittir. Yıl
lardan beri matbuat tek taraflı işliyerek bunu 
böyle anlatmıştır. Ben de şahsan çok yakın bir 
zamana kadar trolü böyle anlıyordum. Jenosit 
bir canlı ırkının bir türünü kazıma, onun 
eradikasyonudur. Fakat bilim adamlarımızdan 
bunun içyüzünü öğrendikten sonra ben şahsan 
fikrimi değiştirdim ve trolün, Devlet eliyle tat
biki halinde, bir jenosit olmaktan çıkıp büyük 
balığa küçük balığı yutturmamak işi olduğunu 
anladım. Trol bugün için öyledir. Denizle
rimizde, ki zaten yasalk ediyoruz, kontrol saha
mızda. Mevcut küçük balı!kları yiyecek kadar 
büyümüş balıklan biz yiyemezsek onlar birbir
lerini yiyecekler ve balık nesli tükenecek. İşte 
trolün mânası bu. Bu balkımdan trolün bir 
Devlet fidanlığı gibi, balık çiftlikleri gibi Ta
rım Bakanlığının elinde kontrollü bir şekilde 
kullanılması halinde Türk balıkçılığının çoğa
lacağı, genişliyeceği bir de burada çok sözü edi
len balık madrabazlarının elinde balık fiyatla
rının oyuncak edilmemesi için gereikmektedir. 
Bu bakımdan Kızılay'da piyasaya bakıyoruz, 
Ulus'ta piyasaya bakıyoruz yenebilecek bahk 
normal zamanlarda bir keçi etinden daha paha
lı, koyun etinden daha pahalı, tavuk etinden 
daha pahalı, kuş etinden daha pahalı. Halbuki 
bu hayvanların hepsinin balkımı için bir mas
rafa, bekçiye, ahıra, yeme, gıdaya ihtiyacı var. 
Balık, Allah'ın denizlerde bedava olarak yarat
tığı protein fabrikası. Demek ki, bu kadar 
yüksek fiyat bâzı tekelcilerin, ki yüz milyonluk 
kooperatifte 50 - 60 - 80 milyon lira hissesi olan 
bu insanların tekelinde bir metadır, Allah'ın 
verdiği bol proteini Türk halkından böyle esir-
gemekteidirler. İşle, trol yapmak suretiyüe ba
lık piyasası fiyatı ayarlanaca|k, bir de miadı 
gelen balıklar rahatlıkla toplanabilecek. Ancak, 
bunu özel sektöre bırakamıyoruz. Kontrol ede-
miyeceğimiz için kati olarak yasaklanmıştır. 
Marmara ve Boğazlar bölgesinde hem piyasa 
kontrolü, piyasa tanzimi hem de balıkçılığın 
inkişafı için Devlet eliyle yapılmasında da 
zaruret vardır. Bunun da böylece maddede ya
zılmış olduğu gibi kabul edilmesini isterim. An
cak. burada bir maddî hata olmuştur. Komis
yon sözcümüzün bunu düzeltmek için söz aldı
ğını zannetmiştim. Aslında Komisyonda (A) 
fıkrasından sonra B, 0, D maddeleri de geçti-

— 321 — 



C. Senatosu B : 26 15 . 1 . 1970 O 

ği halde yazılmamış. Bunların eklenmesi için 
ben bir takrir hazırladım. Fakat Komisyonda 
olduğum için imza edemiyeceğim. Eğer bir ar
kadaş bunu îekabbiil ederse bunun üzerinde 
muamele yapılsın. 

İsterseniz o teklifi okuyayım, (a) dan son
raki maddeler şu: 

«t») Kara sularımız dâhilinde dip trol ile 
su ürünleri istihsali sekli ayrı bir tüzükle 
düzenlenir. Bu tüzük hükümlerine aykırı ola
rak dip troluyla su ürünleri istihsali yasaktır. 
c) Orta su troloı hakkında 21 nci madde hü

kümleri uygulanır. Ancak, orta su trolünün 
dip trol olarak kullanılması yasaktır. 

d) Münhasıran sünger avında kullanılan 
kankava, troldan sayılmaz.» Bunu öbür tarafa 
geçirirsek, madde düzelecektir, hakilki şeklini 
alacaktır. Yalnız bir arkadaşımız takrir ver
sinler veyahut da tekabbül etsinler. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ben te
kabbül ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, efendim bu 
maddede yeniden bir ilâve yapmayı gerektidiğini 
ifade ettiniz, fakat madde Komisyondan bu şe
kilde gelmiştir. Eğer bir tashihat varsa madde
yi geri almak zorundasınız. Geri alıp yeni bir 
pekliyle getirirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Takrirleriyle birlikte Komisyo
na geri verilmiştir. % 

24 ncü madde Komisyona iade edilmiştir. 
Madde : 25 deki tabı hatası düzeltilmiştir «Mem-
nıüyeti» olacaktır. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta 
kullanılması memnuiyeti 

Madde 25. — Zamanlar, mevsimler, cins, 
nev'i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle 
istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfında her ne surette olur
sa olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması ya
saktır. 

17, 22 nci maddeler hükümlerine aykırı ola
rak istihsal edilen su ürünleri zabıt ve müsade
re edilerek haklarında 27 ve 32 nci madde hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu maddeler değiştirildiği için 
17 nci madde 19, 22 nci madde 24, 27 nci madde 

| 29, 32 nci madde, 34 ncü madde olarak düzel
tilmiştir. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi bu tashihli şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : V 

Balıkhaneler 
Balıkhaneler ve satış üzerinden 

alınacak ücret 

Madde 26. — Balıkhaneler, su mahsullerinin 
acık artırma ile toptan satışının yapıldığı, mu
hafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlandığı 
yerlerdir. 

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Bakanlık tarafından 3Tapüır ve idare olunur

lar. Ancak Balıkhane yapılıncaya kadar bele
diyelerin idaresi devam eder. 

Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının mütalâası alınarak Tica
ret Bakanlığınca yapılır. 

Ticaret Bakanlığınca idare edilen balıkhane
lerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin 
% 5 ini geçemez. 

Bunun dışında her ne nam ile olursa olsun 
başkaca bir resim ve ücret alınamaz. 

Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanır. 

Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ay
rılır, ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Balıkhane dışında satış yasağı 

Madde 27. — istihsal olunan su ürünlerin
den karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhane
lerde yapılır. 

Balıkhanelerde satılması mecburi olan su 
ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhane
lerde satılması mecburi olmıyan asgari miktar
lar bir tüzükte düzenlenir. 

Bu hüküm balıkhanesi buîunmıyan yerlerde 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

Sayın Ueusai, sual soracaksınız, buyurun. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Fiyatı tes-
bit edecek kurul kimdir? Komisyon bunu izah 
ederler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Umumi hükümlere gö
re. 

BAŞKAN — Belediye kontrolü altında balık 
hane idaresi mi tesbit eder, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Devamla) — Umumiyetle sa,tışa arz 
edilen şeyler; arz ve talep kaidelerine göre satı
lır. Eğer balıkhaneye fazla gelmişse veyahut 
da Ticaret Bakanlığının depolarında fazla mik
tarda balık bulunduğundan fiyat yükselmişse, 
gayet tabiî, bir tanzim satışı yapacaktır, nevema 
kendisi bir fiyat koyacaktır ama, buna tamamiy-
le hâkim olmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

BAŞKAN — Balıkhane idaresi tesbit eder, 
belediyenin kontrolü altında, tabiatiyle. 

Srym Ucuzal bir şey mi söyliyeceksiniz efen
dim? 

ÖMEE, UCUZAL (Eskişehir) — Ben, kilosu 
kaça diye bir sual sormadım, fiyati tesbit ede
cek kurul kimdir? Dedim. Arz ve talep kaide
sine göre.... 

BAŞKAN — İşte, onu söyliyor efendim. Arz 
ve talep kaidesine göre balıkhane idaresinin tes
bit edeceğini söylediler. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok, Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli hükümler 
Bilgi ve belge vermek 

Madde 28. — Tarım Bankalığı, su ürünleri 
müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik 
lüzumlu göreeiği bilgileri ve belgeleri istiyebilir. 

İstenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edi
len 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yasak vasıta ve hükümlerin 
istisnaen kullanılması 

Madde 29. — Ticaret ve Tarım bakanlıkları 
münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırma
lar yapılması maksadiyle ve su ürünleri avcılı
ğında kullanılması yasak vasıta ve usullerin 
muayyen yerlerde ve muayyen müddetle, bu hu
susta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler ta
rafından kullanılmasına müsaade edebilir. 

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

ödenek 
Mads 30. — Bu kanunun 12, 14 ncü madde

lerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri karşı
lamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 
lüzumlu ödenek konulur. 

BAŞKAN — Burada geçen 12 nci madde 
14, 14 ncü madde 16 olarak tashih edilmiş şek
liyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş ve murakabe 
Madde 31. — 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 vası-
tasiyle teftiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre 
gerekli muameleyi yapmaya yetkilidir. 

Bu bakanlıklar diğer memurlarına da bu gö
revi verebilir. 

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

BÖLÜM : VII 

Usul hükümleri 
Muhakeme usulü 

Madde 32. — Bu kanunda yazılı suçlara ait 
takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümlerine gö
re yapılır. 

18, 19, 22 nci maddelerdeki suçlara ait dâva
lar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda ya
zılı diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mahke-
lerinde görülür. 

BAŞKAN — 18 nci madde 20, 19 ncu madde 
21, 22 nci madde 24 ncü madde olarak tashih 
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edilmiş şekliyle 32 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 33. — Tarım ve Ticaret Bakanlıkları 
teşkilâtında ve bakanlığa bağlı su ürünleri ile 
ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç-
suların muhafaza ve murakabesi ile vazifelen
dirilen memur ve hizmetlileri ile emniyet ve 
jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna 
istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu ka
nun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt va
rakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıta
larını zaptetmek ve bunları, 32 nci madde hük
mü mahfuz kalmak şartiyle, adlî mercilere 
teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı 
mensupları, belediye zabıtası âmir ve memur
ları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi 
ve korucular ile gümrük, belediye ve Hükümet 
veteriner ve doktorları, Ticaret ve Tarım Ba
kanlıkları memurları ile Emniyet ve Jandar
ma Teşkilâtının bulunmadığı yerlerde köy muh
tar ve ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki gö
revleri yapmakla mükelleftirler. 

BAŞKAN — Maddede geçen 32 nci madde 
34 ncü madde olarak tashih edilmiş şekliyle 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zaptedilen su ürünleri 

Madde 34. — Zaptolunan su ürünlerinden 
insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün 
değilse en yakın veteriner hekim veya Hükü
met, belediye veya sağlık merkezi tabiplerin
den birine veya Devlet hastanesinde muayene 
ettirilmek suretiyle gıdası olarak istihlâkin
de mahzur görülmiyenler derhal mahallin en 
büyük maliye memuru marifetiyle ve maliye 
teşkilâtı bulunmıyan yerlerde belediye veya 
ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerin
de açık artırma suretiyle satılır. 

Satışa ait bir zabıt varakası tanzim olunarak 
satış bedeli tahkikat neticesine kadar adlî 
mercilerin emrinde olmak üzere Maliye vezne
sine emaneten yatırılır. 

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. 

Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması 
veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin 

j raporlarına müsteniden sanayide kullanılır ve
ya imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tevsik 

| edilir. 
Zaptedilen su ürünlerinden insan gıdası ola-

rak kullanılmıyan ve muhakeme neticesine ka
dar muhafazasına imkân olmıyanlar için de 
yukardaki esaslar uygulanır. 

LÛTFİ BİLG-EN (içel) — 4 ncü satırda bir 
matbaa hatası vardır, «insan gıdası» olarak 
tashih edilecek. 

BAŞKAN — Bu tabı hatası mı acaba? Dör
düncü satırda, «gıdasından» evvel «insan»... 

I LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Meclisten 
gelen kısım aynen kabul edilmiş. Komisyona, 
tabı hatası, olarak eksik gelmiş. 

BAŞKAN — Tabı hatası olarak eksik gel
miş. Dördüncü satırda «gıdasından» evvel «in
san» kelimesini düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi bu tashih edilmiş şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

Madde 35. — Bu kanun hükümlerine göre 
mahkemece müsaderesine karar verilen muha
fazası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıta
ları hüküm kesinleştikten sonra bedeli ilgili 
vezneye gönderilmek üzere Maliye veznesine 
emaneten yatırılır. 

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülen
lerin imhasına ve imha şekline mahkeme ka
rar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü madde Komisyondan gelmiştir. Oku
tuyorum, 

I Sayın Başkanlığa 
24 ncü madde aşağıdaki şekilde tedvin edil

miştir : 
Trol 

Madde 24. — a) İç anlar, Marmara Deni
zi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çe
şit trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Ancak ilmî maksatlarla yapılacak incele
melerde trol kullanılabileceği gibi, balıkçılığın 
inkişafı ve balık piyasasının kamu yararına 

j düzenlenmesi amasiyie Tavım Bakanlığı ve Ti-
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caret Bakanlığının müşterek kararı ile kuru
lacak teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı ya
pılabilir, 

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

e) Orta su trolü hakkında 23 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

Ancak orta su trolünün dip trolü olarak kul
lanılması yasaktır. 

d) Münhasıran sünger avında kullanılan 
kankava troldan sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Bir sualim var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika ben tashihleri söy-
1 iyeyim de, sualinizi sonra sorarsınız. 

Bu (G) fıkrasında gecen 21 nci madde 23 
olar?k tashih edilmiştir. 

Buyurun Sayın Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan 24 ncü maddenin tadili ile trol kul
lanılması yasak edildiği ahvalde, yeni madde 
tedvini suretiyle, ilmî ihtiyaçlara veyahut icap
lara göre, aynı zamanda trol serbest bırakıl
maktadır. Fakat, Geçici Komisyon kabul et
miş olduğu madde bu yasağı sureti katiyede 
kaldırıyor. Sadece Tarım Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığının müşterek kararı ile kurulacak bir 
teşekkül marifeti ile trol balıkçılığı yapılabi
lir, diyor burada. Trolün zararları tamamen 
izale edilmiş olduğu halde yeni tedvin edilmiş 
olan madde ile bu mahzurlar izale edilmiş bulu
nuyor mu. bulunmuyor mu? 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; biz, trolün niçin yasak edilmesi 
lâzımgeiir ve faydalı tarafları da nelerdir? Bun
ları biraz evvel arz etmiştik. Anlıyorum ki, Sa
yın arkadaşımızı tatmin etmemişiz. Tekrar iza
hına çalışalım. 

Komisyonumuza çağırdığımız bu işin tek
nisyenlerinden öğrendiğimiz bilgi şudur; şa
yet trol ağları normal delik büyüklüğünü havi 
ise, ve muayyen mevsimlerde, muayyen yer
lerde trol avı yapılır ise, hiçbir mahzur ve za

rarı yoktur, bilâkis faydası vardır. Faydası şu; 
bir yerde fazla balık çoğaldı mı, kapasitenin 
üstüne çıktım oradaki balıklar diğer balıkları 
imha tarafına gider. Bu bakımdan bu mevsim
lerde oralarda trolle av faydalı olur. 

İkincisi, bizim memleketimizde balıklarımı
zın birçoğu muhacir balıktır. Karadeniz'den 
kalkar, Marmara'ya doğru akın yapar. Bu mu
haceret sırasında eğer biz normal trolümüzü 
kullanıp da avlama yapar isek, bol miktarda 
balık avlamak imkânına sahip oluruz ve mem
leket sularımızdan akar sulara balığın gitmesi
ne mâni oluruz. Ama, arz ettiğim gibi, bunun da 
muayyen zaman ve mevsimde yapılması lâzım
dır. Şu halde bundan şu neticeyi çıkardık; tro
lü saptı rapt altında muayyen zamanlarda, il
min söylediği şekilde kullandığımız takdirde, 
trol zararsızdır. Ne zaman ki, Türkiye bir de
niz zabıtasına ama, bihakkın vazifesini yapa
bilecek deniz zabıtasına, sahibolduğu gvm belki 
trolü serbest bırakacaktır, bu Devlet. Ama, bu
gün bu imkânlara sahiboîmadığımız için şu
rada, şurada, şurada avlama yasaktır fakat bir 
nizam altında, kısa da olsa bir nizam altında, 
şu zamanlarda yahut şu şartlar altında trolle 
balık avlanmasına cevaz verilmesi tarafına gir
dik. Yani, istikbale matuf bir şeyin kapısını aç
mış olduk. Hükümetin tutumuna bağlıdır. İyi 
idare edilir ve iyi tutulursa zararsız şekilde 
trolle av yapılabilir. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Ale'yhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; sayın sözcünün 
vermiş olduğu izahatı dinledim. Trolün esasta 
zararlı olduğu kabul ediliyor ve trol yasakla
nıyor. Ancak, bâzı zaruretlerden dolayı trolün 
yapılması da icabettiği kabul ediliyor. Binaena
leyh, trolün bir zaptı rapta alınması zaruri ve 
bâzı yerlerde ise yapılması gerekli. Şimdi, ted
vin edilmiş olan yeni madde ile trol nevama bir 
serbest bırakılma ve bu takdirde de zararlı bir 
işlem niteliğini kazanacaktır. Halbuki, birinci 
maddede trolü kullanabilecek bir fıkra getirmi
şiz. Burada deniyor ki, «Tarım ve Ticaret Ba
kanlığının müşterek kararı ile kurulacak te-

j şekkül marifeti ile trol balıkçılığı yapılabilir.» 
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Demek ki, trolün Türkiye'de tatbik edilmesi 
icabettiği ahvalde yani, balık hücumunun ço
ğaldığı ahvalde zaten siz trol balıkçılığını ya
pacaksınız. Bunu da çok güzel bir zaptırapt 
içerisine almışsınız. Bunu serbest bırakıp bâzı 
trol avcılığının mahzurlarını bu memlekete ika 
etmek istiyeıı insanların eline niye verirsiniz? 
Binaenaleyh birinci şekliyle madde doğrudur. 
Serbestliğe sokmaya hacet yoktur. Trolün fay
daları zaten kuracağınız teşekkülle tatbik mev
kiine irca edilecektir. Bu maddeye, yani tadi
le iltifat edilmemesini hassaten rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, siz Komisyon 
üyesi olduğunuz için lehte konuşabilirsiniz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Lehte konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Efendim, Sayın 

Demir Yüce her halde bir hususa dikkat etme
diler gibi geliyor bana. 24 ncü maddede (a) 
fıkrasında hassaten yasak edilen yerler yazıl
mıştır. «iç sular, Marmara denizi, istanbul ve 
Çanakkale boğazlarında her çeşit trol ile su 
ürünleri istihsali yasaktır» Halbuki Karadeniz-
de, Akdenizde ve Ege denizinde trol hakkında 
bir kayıt yoktur. Çünkü, bilim adamları bizim 
bu çevre denizlerimizde trol yapmanın bize bir 
zararı olmadığını söylemişlerdir. Bilâkis istih
sal bakımından da fayda vardır. Trol zararlı
dır. Ama, bir ilâç kadar zararlıdır, iyi doze 
edilirse, şarttır. Striktin gibi bir şey. Dozunda 
kullanılmak şartiyle yerinde faydalıdır. Ama, 
rasgele kullanıldığı takdirde de zararlıdır. 
Onun için ilâçlar kontrol altında yapılır, satı
lır. Trol'e Devletin eliyle yapılacak ve tatbik 
edilecek. Her halde aydınlandı, sanıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen Sayın üye? 

Yok. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — O mad

deye esas olan takriri geri alıyorum. 
BAŞKAN — Hayır sizin takririnizle ilgisi 

yok. Komisyon geri aldı, efendim. Sizin takriri
nizle alâkası yok. 

Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde tashihli şekliyle, yani (c) fık
rasındaki 21 nci madde 23 ncü madde olarak 
tashih edilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 
Cezalar 

Madde 36. — Bu kanundaki ve bu kanuna 
müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve 
tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket 
edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiş
tir : 

a) 1. — üçüncü maddenin ikinci fıkrasına 
göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri is
tihsal edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tez
keresi almakla mükellef olmadıkları halde bu 
fıkradaki gaye ve maksat dışında su ürünleri 
istihsal edenler 6 nci fıkra gereğince ruhsat 
tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden 
fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal 
edenler 50 liradan 500 liraya kadar, 

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

3, — Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda 
ilgililere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya 
kadar, 

Hafif para ile cezalandırılır. 
b) 11 nci madde gereğince Tarım Bakan

lığından müsaade almadan üretme havuzu ku
ranlar 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı müm
kün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men ve 
masrafları failine aidolmak üzere kaldırılması
na karar verilir. 

c) 17 nci maddedeki yasaklara göl ve akar 
sularda riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya kadar 
hapis cezası ile birlikte 100 lira ilâ 500 liraya 
kadar ağır para cezası ile. 

17 nci maddedeki yasaklara denizlerde ria
yet 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 tüzük
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere ria
yet etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi tesis 
sahipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmek-
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le beraber masrafları kendilerine aidolmak 
üzere tesislerinin zarar vermiyecek hale geti
rilmesine karar verilir. 

e) 19 ncu maddenin birinci bendindeki su
çu işliyen şahıslar 2 seneden 4 seneye kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikle
ri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanı
lan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 17 nci maddedeki 
yazılı maddeler gemilerde bulunması yahut, 

25 nci madde gereğince hazırlanacak tüzü
ğe aykırı hareket edilmesi halinde verilecek 
hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz. 

f) 20 nci maddeye aykırı hareket edenler 
100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para ce
zası 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 çı
karılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 li
radan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarıla
cak tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir ve 
suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olu
nur. Bu kabil su ürünlerini bilerek satanlar, 
nakledenler veya bunları imalâtında kullanan
lara 200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası verilir. Ve ayrıca suç konusu su ürünle
ri zapt ve müsadere edilir. 

h) 22 nci maddenin (a), (b), (c), (d) fık
raları ile bu maddeye ait tüzükteki dip trolla 
mütaallik yasak ve tahditlere ve mükellefiyet
lere aykırı hareket edenler bir yıldan 3 yıla 
kadar hanis cezası ile birlikte 2 000 liradan 
20 000 liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. Ve istihsal olunan su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

Tekerrür halinde 2 misli cezaya hükmolu
nur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde 
kullanılan istihsal vasıtaları da zapt ve müsa
dere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mev
simlerden diptrollu ağları denizle veya topla
nıp boldoya alınmış durumda tesbit edilenlerle 
göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden 

küçük diptrollu ağlarını her ne suretle olursa. 
olsun gemilerinde bulunduranlar da yukarda^-
ki fıkraya göre cezalandırılır. 

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

22 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere^ 
aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini sa
tanlar, nakledenler veya bunları imalâtında 
kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunmakla beraber ayrı
ca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere 
olunur. 

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

j) 25 nci maddedeki balıkhane dışında, 
satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 li
radan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile; 
cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

k) 26 nci madde gereğince Tarım Bakan
lığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler 
veya yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Bir matbaa hata
sı var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen nerede? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Bu sayfanın 
başında (H) bendinin sonunda «dip trolle mü
taallik» kelimesi tek (1) ile olacak yani; (Trol) 
şeklinde. 

BAŞKAN — Evet efendim, nazarı itibara 
alacağım. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. (B) ben
dindeki 11 nci madde 13 ncü madde olarak, 
(C) bendindeki 17 nci madde 19 ncu madde 
olarak, gene aynı bendde 17 nci madde 19 ncu 
madde olarak, (D) bendinde 18 nci madde 
20 nci madde olarak, (E) bendinde 19 ncu mad
de 21 nci madde olarak, gene aynı bendde 
17 nci madde 19 ncu madde olarak, aynı bend
de 25 nci madde 27 nci madde olarak, (F) ben
dinde 20 nci madde 22 nci madde olarak, (G) 
bendinde 21 nci madde 23 ncü madde olarak, 
(H) bendinde 22 nci madde 24 ncü madde ola-
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rak, gene aynı bendde 22 nci madde 24 ncü 
madde olarak, (i) bendinde 23 ncü madde 25 
nci madde olarak, (J) bendinde 25 nci madde 
27 nci madde olarak, (K) bendinde 26 nci mad
de 28 nci madde olarak tashih edilmiş şekli ile 
maddeyi oylarınıza arz ediyorlm. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IX 
Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 
Madde 37. — Kanunun 17, 18, 21, 22 ve 25 

nci maddelerine ait tüzükler kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay için
de yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, bu 
maddeler Divanca değiştirilir. 

BAŞKAN — Tabiî, 37 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Bu maddedeki 17 
nci madde 19, 18 nci.madde 20, 21 nci madde 
23, 22 nci madde 24, ve 25 nci madde 27 nci 
madde olarak tashih edilmiştir. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 37 nci maddeden sonra 38 nci mad
de olarak, tasarıya geçmesi istenilen bir takrir 
var. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Su ürünleri kanunu tasarısının 37 nci mad

desinden sonra aşağıda arz olunan metinde bir 
38 nci madde ilâvesi teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Muş 

isa Bingöl 
Madde 38. — Bu kanunun 7, 8, 9, 10 ve 

22 nci maddelerinde öngörülen hususlarda 6200 
sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü vazife 
ve salâhiyetleri hakkındaki Kanunda Devlet 
Su işlerine tanınan haklar ve yetkileri bakidir. 

BAŞKAN — Komisyon gördü bu takriri. 
iştirak ediyor musunuz? Peki, Hükümet de iş
tirak ediyor. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir ve 
38 nci madde olarak tasarıya girmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 39. — 27 Ağustos 1287 tarihli Der-

saadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve istiridye ih-
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racı hakkındaki Nizamname, 18 sefer 1299 ta
rihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 
1298 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane 
İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarih
li İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine mütaallik 
Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerin
de muharrer rüsumun tezyidine dair 465 sayılı 
Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesine bâzı mevad tezyiline dair 
18 . 1 . 1826 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Ni
san 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve İstanbul 
ve Tevabiî Balıkhane idareleri Nizamnameleri
nin bâzı mevaddmı muadil 820 sayılı Kanun, 
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 maddenin IV No. lu 
bendi ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu 
cetvelin 57 No. su yürürlükten kaldırılmıştır. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü mad
desindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesi
nin 7 nci bendine uygun hareket eden yaban
cı turistler ile 12 nci maddeye göre etüt ve 
araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara 
uygulanmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik 
olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye? Yok. Maddenin alt satırındaki 
12 nci maddenin 14 ncü madde olarak tashih 
edilmiş şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yayımlan
dığı 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 teş
kilâtlanmak istiyenler statülerinden âdi Genel 
Kurul toplantıları için derpiş olunan toplan
ma ve karar nisapları ile kooperatiflerini fes
hedebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 13 ncü maddenin 15 nci madde 
olarak tashih edilmiş şekli ile maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici Madde 2. — Bu kanunun 17, 18, 21 
22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler yürür
lüğe girinceye kadar 36 nci maddede yazılı hü
kümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Geçen 17 nci maddeyi 19 ncu 
madde olarak, 18 nci maddeyi 20 nci madde 
olarak, 21 nci maddeyi 23 ncü madde olarak, 
22 nci maddeyi 24 ncü madde olarak, 25 nci 
maddeyi 27 nci madde olarak ve 36 nci madde
yi de 39 ncu madde olarak tashih edilmiş şek
liyle geçici ikinci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 3. — Su ürünleri Teşkilât 
Kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu kanunun 
kiralamalara ilişkin hükümleri Maliye Bakan
lığınca yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 4. — 931 sayılı îş Kanununun 
5 nci maddesinde şu kadar ki, den sonra baş-
lıyan kısmına (e) fıkrası ilâve edilmiştir. 

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

sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ikinci 
maddesinde tarif edilmiştir. Bu tarife göre «ara
zide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yolları ile 
nebat, hayvan veya hayvan mahsulleri istihsa
linde bulunmaya veya bu mahsulün yetiştirici
leri tarafından işlenip değerlendirilmesine çift
çilik ve bu işlleri devamlı olarak yapanlara d& 
çiftçi denir.» Değerli arkadaşlarım, su ürün
leri işlerinde uğraşan insanların hayatlarının 
garanti altına alınmasına şiddetle taraftarım. 
Ancak, 931 sayılı İş Kanununun birinci madde
sinde şu hususlar yer almış bulunmaktadır. 
«Bir hizmet akdine dayanarak, her hangi bir işte 
ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran 
tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı 
yere işyeri denir» 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan su ürün
lerinde, su ürünlerinin istihsalinde çalışan insan
ların faaliyetlerini tarımdan sayıyoruz, diğer ta
raftan bunları 931 sayılı îş Kanunu hükümleri
ne sokmak istiyoruz. Gelir Vergisi Kanununun 
muaddel] 52 nci maddesinde şöyle bir kayıt bu
lunmaktadır : «Bâzı nebat ve hayvan nevilerin-
de istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde 
yapılmaması, zirai faaliyetin mahiyetini değiş-
tirmiyeceğinden, denizlerde yapılan bu çeşit faa
liyetin zirai faaliyetlerden mâdut bulunduğu» 
Vâzıı kanun der ki, «bu işlerde çalışan kimseleri 
himaye etmek maksat ve gayesi ile bu hüküm 
getirilmiştir». Biz burada geçici dördüncü mad
de ille su ürünleri müstahsıllarmı, su ürünlerinin 
istihsalinde çalışan kimseleri 931 sayılı iş Kanu
nunun kapsamına aldığımız takdirde büyük bir 
hata yapmış olacağız, tatbikatta müşkülât çeki
lecektir. Keza bunlara 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu da tatbik edilemiyecektir. Öğren
diğime göre Çalışma Bakanlığı 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununu geniş bir revizyona tâbi 
tutmuş bulunmaktadır. Burada bunlara da yer 
vermek imkânı mevcuttur. 931 sayılı îş Kanu
nunda ayrıca bir hüküm getirmek suretiyle ba
lık, sünger avında çalışan kimselerin bu kanun
lar, gerek 506 gerekse 931 sayılı îş Kanununa 
tabi kılmak suretiyle bunların sosyal güvenlik
lerini temin etmek imkân dahilindedir. Ayrıca, 
kanun yapma tekniği bakımından Su ürünleri 
kanunu tasarısının bünyesinde bunun bulunma
sına imkân yoktur. Hatalı bir iş yapmış olaca
ğız. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, buradan geçici dördüncü madde üzerinde 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — istediğinizi hatırlamıyorum, 
Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, bu madde kanun yapma bakımından ha
talı bir maddedir. Bu bakımdan izahında fay
da gördüğüm için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Saym Karaöz, oylama esnasın
da söz verilmez ama, usul hakkında ve bir hata
nın tashihi sadedinde konuşacağınızı anladığım 
için söz veriyorum, buyurun efendim. 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım, çiftçi ve çiftlik işleri, 4753 
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Diğer taraftan değerli arkadaşlarım, 931 sa
yılı îş Kanununun 26 ncı maddesi ücreti tarif 
etmiş bulunmaktadır,» 

«Madde 26. — Ücret : G-enel anlamda ücret, 
"bir kimseye bir iş karşılığında, bir işveren ve
ya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nak
den ödenen meblâğı kapsar» balık avcılığında 
çalışan insanlar, sureti katiyede, her hangi bir 
kimseden, bir işverenden, kanunun tarif ettiği 
mânada bir ücret almamaktadır. 931 sayılı îş 
Kanunu hizmet akdini tarif etmemiştir. Fakat, 
Borçlar Kanununun 313 ncü maddesi hizmet ak
dini tarif etmiş bulunmaktadır. Borçlar Kanu
nunun 313 ncü maddesini de tetkik ettiğimiz za
man bu husus, genel prensiplere aykırı düşmek
tedir. 

Diğer taraftan değerli arkadaşlarım;- Sosyal 
sigortacılık mevzuunda bilcümle getirilecek de
ğişiklik ve yeniliklerin 5434 sayılı Kanunun 132 
nci maddesinde mevcudolduğu üzere, 506 sayılı 
Kanuna ek ve tadili şeklinde yapılması hususu, 
kanun tedvin tekniğinin esas prensiplerinden 
biri olduğu cihetle, su ürünleri ile ilgili hususi 
bir kanuna ait kanun içinde sosyal sigortalara 
ilişkin hükümlerin yer alması bu genel prensibi 
bozacaktır. 

Çünkü, 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının (A) bendinde; tarım işlerinde 
çalışanların sigortalı sayılamıyacakları hükme 
bağlanmış bulunduğuna; su ürünleri işleri de 
tarım işlerinden mâdudolduğuna göre, sigorta 
hükümlerinin tatbiki imkânsız olacaktır. Bina
enaleyh, şu çıkardığımız hususi kanunda - üzü-
lerekten ifade ediyorum - şiddetle arzu ettiğim 
halde, bu insanların sosyal güvenliklerini temin 
edemeyiz. 506 sayılı Kanunun hazırlanmakta 
olan tadili içine ithal etmek, ayrıca 931 sayılı îş 
Kanununun 5 nci maddesine bir fıkra eklemek 
suretiyle ancak bu değişikliği yapabiliriz. Aksi 
halde bütün statüyü bozmuş oluruz. Bendeniz 
istemiyerek bu mevzuda bir önerge tevdi ediyo
rum. Yeri burası değil ama, muhterem arkadaş
larım, bu insanların mutlak surette sosyal gü
venliğe kavuşmaları lâzımdır. Anayasanın da 
icabı budur. Bunu hususi kanunda yaparsak esa
sı bozmuş olacağız. Çünkü, özellikleri ayrıdır. 
Bugün sünger avına çıkan bir insan, balık avı
na çıkan bir insan; her hangi bir iş, işverenden 
15 lira, 20 lira gibi bir ücret almamaktadır. Sa
hillerde yaşıyan arkadaşlarımız gayet iyi bilir

ler, balıkçıları mutlak surette yarı hisse ile ve
yahut da 1/4 hisse ile çalışırlar. Hangi esas dâ
hilinde ücret tahakkuk ettireceksiniz? Sosyal 
Sigortalar Kanununda gerçi bir hüküm var; üc
ret karşılığı çalışmıy anlar hakkında «asgari bir 
ücret hükümleri tatbik edilir» şeklinde bir hü
küm var. Ama, bu hususu, 506 sayılı Kanundaki 
bu maddeyi, su ürünleri müstahsıllarmda, su 
ürünleri istihsalinde çalışan işçilerimize tatbik 
etmek çok zor. Çalışma Bakanlığından rica edi
yorum; 506 sayılı Kanunun revizyonunu ele al
mış bulunmaktadırlar. Su ürünlerinde çalışan 
insanların sosyal güvenliklerini, hayatlarını ga
ranti altına alan bir hüküm getirmelerini ve bu 
mevzuu tetkik etmelerini, zabıtlara geçmesi ba
kımından, Sayın Başkanım, burada ifade etmek 
istiyorum. Arkadaşlarım, bunun başka çıkar yo
lu yoktur. Mutlak surette diğer kanunda bu 
hükmü getirip; veyahut da ayrıca bir kanun 
teklifi yapmak suretiyle bunu halletmemiz ica-
betmektedir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Takrir var, okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Su Ürünleri Kanununun geçici 4 ncü madde
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Muğla 
îlyas Karaöz 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz istiyor
sunuz. 

Buyurun, Sayın Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, İlyas Ka
raöz arkadaşımız, Su Ürünleri Kanunu ile, bu 
mevzularla uğraşacak kişilerin sosyal emniyet 
içerisine alınmasını temin edecek ve 931 sayılı 
Kanuna eklenecek bir fıkra ile ilgili ek mad
deyi eleştirdiler. Bunu vukufla yaptılar, bel-
îki yeri burası değildir ama hukukî görüşlerin
de haklılıklar vardır. Fakat hususi bir kanun
la bunların sosyal haklarının rabıtalanmış ol
masını bir nimet telâkki ederek; Çalışma Ba
kanlığı, «Tanm İşçileri Kanununda bir tatbikat 
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hatası görüyorum veya tatbik edemiyorum» 
dediği takdirde bu değişikliği yapalım. Bina
enaleyh, gelmiş bir hukukî imkânı elimizle red-
detmiyelim. Takririn kabul edilmemesini istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Takrire, Komisyon iştirak edi
yor mu efendim?.. Etmiyor. Hükümet iştirak 
ediyor mu?.. 

DEVLET BAKANI VE TİCARET BAKAN 
VEKİLİ GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sa
yın Başkan, Hüjkümet olarak bizim görüşümüz; 
su ürünlerinde çalışan vatandaşlarımızın sosyal 
garanti altına alınması yolundadır. Arkada
şımız, vermiş olduğu takrirde, bir istisnai ma
hiyet olur', dsmek istiyorlar. Fakat ben, sa
bahleyin Çalışma Bakanı arkadaşımla da temas 
etmiştim. O da bu maddeyi muvafık karşılı
yordu. Yani Hükümet olarak görüşümüz, bi
zi, bu takrire iştirake götüremiyecek. Bu va
tandaşlarımızın da Sosyal Sigortalar kapsamı 
içerisine girmesini canı gönülden arzu ediyo
ruz-. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon işti
rak etmiyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 40. — Bu kanunun 13 ncü maddesi 
ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Buradaki; «13 ncü 
maddenin 15 nci madde» olarak tashih edilmiş 
şekliyle maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 41. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tekriri müzakere takriri var, okutuyorum. 

Sayın: Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1281 e birinci ek sıra 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinin tekriri mü
zakeresini rica ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi tadil önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Su ürünleri Kanununun 15 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarının : «Su ürünleri 
müstahsılları 2834 sayılı Tarım Satış Koopera
tifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanun ile 
2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
1163 sayılı Kanuna tabi istihsal kooperatifle
ri ve meslekin özelliklerine uygun kooperatif 
ve birlikler kurabilirler. 

Bu kooperatif ve [birlikler «Su Ürünleri is
tihsal kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış koo
peratifleri», «Su Ürünleri Satış kooperatifleri 
Birliği ve Su Ürünleri Kredi kooperatifleri» is
mini alırlar» şeklinde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Muş 
isa Bingöl 

BAŞKAN — Bu okunan takrirdeki hususa-
tm, komisyonda müzakere ve kabul edildiği 
beyan edildi. Şimdi, bu takrirle istenen husus 
maddenin neresine girecek efendim? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Maddenin ikinci 
paragrafının sonuna eklenecek. 

BAŞKAN — Yani, «... ismini alırlar» dan 
sonra konacak, öyle mi efendim? Yanlış bir 
iş yapmıyalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — «ismini alırlar» en son
ra «olacak, araya girecek. 

BAŞKAN — Takririn sonunda «ismini alır
lar» var, ondan sionra koyarsanız iki kere olu
yor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — «Su ürünleri koopera
tiflerinden» sonra girecek ve «ismini alırlar» 
en sonda olacak. 
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İSA BİNGÖL (Muş) — Müsaade ederseniz, 
bu fıkranın metnini okuyayım. 

BAŞKAN — Lütfen okuyun. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Birinci fıkra aynen 

kalacak. Değişen kısmı okuyorum : (Bu koo
peratif ve birlikler «Su Ürünleri istihsal Koo
peratifleri', «Su ürünleri Satış Kooperatifleri», 
«ıSu Ürünleri Satış Kooperatifleri Birliği ve 
Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri» ismini alır
lar.) şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Yani paragrafı okudunuz. Bu 
şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye? 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Grup adına lehte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına, maalesef 
söz veremem. Şimdiye kadar tutumum şudur: 
Grup başkanlarının veya başkanvekillerinin im-
zasiyle verebiliyorum. Aksi takdirde, tatbi
katta, bâzı anlaşmazlıklar oldu. O bakımdan 
siz lehinde konuşacaksınız. 

LÛTFi BİLGEN (içel) — Grup adına iste
miştim, şahsım adına konuştum. 

BAŞKAN — Siz lehinde, şahsınız adına ko
nuşabilirsiniz. Ama grup adına, yetkili grup 
yöneticileri olmadığı için söz veremem. Daha 
evvelki tatbikatlarım da böyledir, özür dilerim. 

LÛTFi BİLGEN (içel) — Ama, Sayın Baş
kan, gitmeden evvel sayın grup başkanından 
yetki aldım, grup adına konuşmak için. 

BAŞKAN — Ama, bana bildirselerdi Sayın 
Bilgen. Teamülümü bozmayın. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclise iade 
edilecektir. 

2. — 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) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan «Erzurum, Şenkaya eski 
Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel 
Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) 
bendi gereğince meslekten ihracı hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin ce
zasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi 
18 Ocak 1969 Pazar günü sona erecektir. 

Bundan böyle teklifin gündemde mevcut bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Anasaya ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Kanun teklifinin öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Sayın Demir Yüce, Sayın Somunoğlu, 
Sayın Atmaca, Sayın Ucuzal. 

Saym Demir Yüce buyurun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; öğretmen, he
pimiz için ana ve baba değerinde mukaddes bir 
varlıktır. Hepimiz öğretmenimizi bu yaşımızda 
gördüğümüz zaman dahi, ilkokuldaki yedi ya
şında bulunduğumuz zaman kendisine göster
miş olduğumuz hürmeti ve hattâ korkuyu hâlâ 
göstermekteyiz. Binaenaleyh, öğretmen, bizim 
için mukaddes olan; öğretmen, hiçbir veçhile 
hata yapmıyan, suç işlemiyen kişi demektir. 
Bendeniz her hangi bir suç işliyen kişinin, es
babı mucibeleri kuvvetli olduğu takdirde, Yüce 
Meclislerin, Anayasanın kendisine vermiş ol-

(1) 1339 sıra sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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duğu haklar çerçevesi içerisinde, af yetkisini 
kullanmasının aleyhinde değilim. Af, Allahm 
bir hakkıdır ve insanlara kendisinden intikal 
ettirmiş olduğu en büyük merhamet hislerinden 
biridir. 

İnsan, affı ve merhameti kullandığı nisbette 
yücelir. Binaenaleyh, bendeniz bu affın karşı
sında değilim. Muhakkak ki, Yüce Meclis hiçbir 
itiraz mercii kalmamış olan bir öğretmenin, bir 
vatandaşın son ilticagâhı olan, T.B.M.M. olarak, 
en esaslı şekilde tetkikatmı yapmış ve bir va
tandaşımızı atıfetinden istifade ettirmek sure
tiyle affa mazhar kılmıştır veya kılmak istemek
tedir. 

Bundan dolayı mesudum. Yalnız, Meclisler 
af yetkilerini kullanırken ve biz affa parmağı
mızı kaldırıp o vatandaşımızı affın nimetlerine 
lâyık kılarken bizim bir hâkim niteliğinde bü
tün esbabı mucibelere vâkıf, delilleri kuvvetli 
olarak vicdanımızın sesini yerine getirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu da kabul etmemiz 
lâzımgelir. Binaenaleyh, ben bu af teklifi ile 
getirilmiş olan Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun bizlere sunduğu gerekçeyi çok zayıf bul
maktayım. Bu gerekçede «Evrakta yapılmış 
olan sahtekârlığın başka bir kişi tarafından ya
pıldığı ve bunun mahkeme tarafından her han
gi bir veçhile tahrifattan suç telâkki edilme
miş olması» karara raptedilmişken sonra bu 
Mübeccel Morkoç ismindeki öğretmenin bu tah
rifatı yaptığı iddiası ortaya atılmış. Bu öğret
men için her hangi bir veçhile bir emsal mah
keme kararı varken, öğretmen 113 sayılı Af Ka
nunundan istifade etmek durumiyle karşı kar
şıya gelmiş. 

Halbuki, 113 sayılı Af Kanunu «ben aftan 
istifade etmek istemiyorum» demek hakkını 
bahşetmiş olmasına rağmen, bu öğretmen arka
daşımız bu kanunun «aftan istifade etmek iste
miyorum» hükmünü kullanmamış, yani mahke
mede kendisi de Züleyha hanımın beraeti gibi, 
bir beraet istihsali mümkün iken kullanmamış 
ve inzibati cezanın bugün kendisine tahmil et
miş olduğu ağır yükten kurtarılmayı Yüce Mec
lislere tevdi etmiştir. Binaenaleyh bu çok kısa 
esbabı mucibeyle gelen Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun raporunu gayrikâfi buldum. Bu 
hususta izahat verirlerse, gayet tabiî ki, bir va
tandaşımızı affetmek gibi çok güzel bir hissi

mizi kullanacağımı ifade ederek, bizi tenvir et
melerini istirham eyliyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Somunoğlu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; Şenkaya ilçesinin bir 
köyünde Mübeccel Morkoç isminde bir öğret
menin, öğrencilerinden birisi ağır hasta olmuş; 
onun yerine Züleyha isimli ve okuldan mezun 
olmıyan birisine hasta öğrencinin diplomasını 
verdiği iddia edilmiş ve kendisi mahkemeye ve 
aynı zamanda disiplin kuruluna verilmiş. Sorgu 
hâkimliği tarafından soruşturmadan sonra Zü
leyha hakkında, yani diplomayı haksız olarak 
aldığı iddia edilen öğrenci hakkında, men'i mu
hakeme kararı vermiş. Züleyha da bu diploma
yı Köy Ebe Okuluna girmek için almış, veya 
kendisine verilmiş. Sonra Mübeccel Morkoç Şen
kaya Asliye Ceza Mahkemesinde muhakeme 
edildiği sırada 113 sayılı Af Kanunu çıkmış. Bu 
aftan istifade edememiş ve bu sırada Vilâyet 
Disiplin Kurulu kendisini meslekten ihraç ka
rarı vermiştir. İhraç kararından sonra idari bir 
dâva açmak için Danıştaya müracaat ediyor, fa
kat Danıştay a müracaatında geciktiği için red
dediliyor. Binaenaleyh bütün yollar kapanmış 
oluyor. Bu şekilde T.B.M.M. ne müracaat edi
yor ve Millet Meclisi de kendisine bir atıfet 
olarak, muhakeme edilmeden beraet etme ihti
mali ve diğer Danıştay ret kararları v.s., bü
tün yollar kapandığı, için kendisi, Millet Mec
lisi tarafından affediliyor. Bu suretle teklif Se
natomuza geliyor. Anayasa ve Adalet Komisyo
numuzda Mübeccel Morkoç'un bu atıfetten isti
fade etmesinde fayda mülâhaza ediliyor. Bu şe
kilde 11 seneden, beri bekliyen bir öğretmenin 
durumu hakikaten acıdır. Kendisi hürriyete ve 
hattâ saadete kavuşmuş olacak. Teklifin kabul 
edileceğini ümidederek aynı şekilde ben de ter
vicini teklif eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; eğitimde esas, 
ceza değil cezaya sebebolan olayların önlenmesi 
için tedbir almaktır. Af, ulvi bir şeydir, bir 
atıfettir. Bu meslekdaşımm Yüce Meclisler ta
rafından affa uğraması, affedilmesi benim için 
bir meslekdaşı olarak sevinç verici bir husustur. 

Ancak, bu vesileyle bir noktaya değinmek 
isterim : Türkiye'de binlerce Mübeccel, diyebi-
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lirim ki, ufak - tefek hatalar yüzünden veya 
yanlışlıklar yüzünden cezaya çarptırılmış, mes
lekten ayrılmıştır. Millî Eğitimce bu gibiler 
için umumi bir af çıkarılması hususunun ele 
alınmasını temenni ve rica ediyorum. 

Asıl söz almamın diğer bir sebebi; ceza ve
ren kanun : 4557 sayılı Kanunun (E) bendi ola
rak gösterilmiştir. 4557 sayılı Kanun, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçe aktarmasiyle 
ilgili 1944 tarihinde çıkan bir kanundur. 4357 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (E) bendi 
seklinde düzeltilmesi lâzım. Çünkü, ceza 4357 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (E) bendine 
gcr'e verilmiştir. Bu bakımdan birinci madde
nin ve başlıktaki 4557 sayılı Kanunun (E) 
bendinin değiştirilmesi için bir önerge veriyo
rum. Bu şekilde düzelltilirse bir hata da tashih 
edilmiş olacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç vak
tinde huzurunuzu fazla meşgul etmiyeceğim. 
Elimizdeki teklif, Anayasanın 64 ncü maddesi
nin Yüce Meclislere verdiği bir yetkinin kulla
nılmalından ibarettir. Benden evvel konuşan 
değerli arkadaşlarım da Meclislerin bu âtifet 
hakkının kullanılmasından memnun oldukları
nı açıkladılar. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Burada 
bir öğretmen olarak, bu vatandaşımızın müsned 
sucu işlediği belli değil. Kaldı ki, işlenen suçun 
hâdiseye sebebiyet verdiği iddia edilen küçük 
Züleyna tarafından yapılan tahrifatın, kanu
nun aradığı iğfal unsurunu taşımadığı, bu se
beple Züleyha hakkında Erzurum Sorgu Hâ
kimliğinin bu suçtan dolayı meni muhakeme ka
ran verdiği, yine teklifin gerekçesinde açıkça 
ifade edilmektedir. Ama, bununla yetinilmemiş, 
her nedense yeni bir şikâyet sebebiyle öğret
men hanım hakkında açılan dâva 113 sayılı Af 
Kanunu ile ortadan kaldırılmış. 

Değerli arkadaşlarım; bir muhterem arka
daşım, «neden Af Kanununun getirdiği hüküm
lerden istifade ederek, mahkemeden duruşma-
smm devam ederek bir neticeye bağlanmasını 
istemedi de böyle bir yola tevessül ettiler» de
diler. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul etmek lâzım 
ki, aslında her vatandaşın kanunları bilmesi 

I gereklidir. Ama, görülüyor ki, teklifte bu öğ
retmen hanım mağduriyetini ortadan kaldır
mak için Devlet Şûrasına başvurmuş, disiplin 
kurulunun verdiği cezayı ortadan kaldırmak 
için. Orada da Devlet Şûrasına açılacak dâva
nın müddetinin ne kadar olduğunu bilmediği 
yine teklifin gerekçesinde meydana çıkmakta
dır. Şimdi, mahkemede açılan dâva devam et
sin, mahkemeden devamını istesin. Beraet ka
rarı alarak böyle bir teklife sebebolmasın der
ken, bu vatandaşın, Devlet Şûrasına açılacak 
dâvanın da müddetini bilmediği göz önüne alı
nırsa, vatandaş kanun hükümlerini yerine ge
tirmek için tanınan hakların müddetlerini de 
bilmiyor demektir. Şimdi, 16 yıl bu memlekete 
hizmet etmiş bir öğretmenin 16 yıl sonra şu ve
ya bu his altında kendisini suçlu duruma dü
şürecek bir fiile iştirak edeceğini kabul etmek 
zordur. Ama, bir disiplin kurulunun hakkında 
açılan dâvaları karara bağlamadan hakkında 
ihraç kararı vermesi yolunda âcil bir hareket 
içerisine girmesi, senelerden beri bu öğretmen 
vatandaşımızın mağduriyetine sebebolmuştur. 
Esasen disiplin kurulu bu cezayı vermeden, bu 
kararı almadan, mahkemelerin neticesinde ve-
rllocek hükmün neticesini beklemiş olsaydı, 
eminiz ki, onlar da böyle bir disiplin kurulu 
kararı almaya gitmiyecekti. Netice itibariyle, 
asıl suçlu olarak mahkemeye giden Züleyha'-
r.ın, Erzurum Sorgu Hâkimliğinin vermiş oldu
ğu kararla ortada bir suçun olmadığı meydana 
çıkmakladır. Bu sebeple teklif, hem Yüce Mec
lislerin âtifetine uygun hem de senelerden be
ri mağduriyetine sebebolan bir vatandaşın bu 
mağdur haline son vereceği yönünden değerli 
bir teşebbüstür. Teklifin lehinde oy kullanaca
ğımı Yüce Heyetinizin de bu yolda oy kullan
masını istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklif üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. Komisyon adına Komis
yon Sözcüsü Sayın Rendeci buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZÖÜSÜ REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem, arkadaşlar; Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna bu mesele geldiği zaman 
bizler mesele üzerinde hakikaten tereddüt ettik. 
Bir disiplin cezasını af edelim mi etmiyelim mi? 
Affa değer mi, değmez mi? Meselenin mahiye-

I ti nedir? işin içersisinde bir sahtekârlık var. 
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Hele bu bir öğretmen tarafından yapılırsa, bu 
daha ağır olur diye geniş, geniş üzerinde düşün
dük, tatmin olmadık. Millî Eğitim Bakanlığın
dan dosyasını istedik. Bu dosyada ne var diye, 
Adliye Vekâletinden dosyasını istedik. Bütün 
bu dosyaları getirdik. Bir Alt Komisyon kur
duk. Alt Komisyonda meseleyi enine - boyuna 
tetkik ettik. Mesele 1958 senesinde olmuş. 1958 
senesinde hakkında dâva açılmış. Sadece diplo
ma üzerinde bir isim silinerek üzerine başka bir 
isim yazılmış. Bunun üzerine iş tahkikat mev
zuu yapılmış. Diploma defterlerinde, not def
terlerinde ve okuldaki kayıtlarda en küçük bir 
değişikliğin veya tahrifatın yapıldığı yolunda 
bir kayıda raslanmamış. Şimdi, bundan şunu 
anladık ki, öğretmenin diplomayı tahrifatla il
gisi yok ama, «Onun talebeleri kendi aralarında 
silmişler, yapmışlar» kanaat ve neticesi hâsıl 
oldu. Kaldı ki, bu suçun redaet derecesini tes-
bit bakımından üzerinde durduk. Yani haki
katen bu kimse, ahlâki bakımdan affa lâyık mı 
dır, değil midir? Eğer bu sahtekârlığı yapmış 
kötü bir kişi ise affa elbette mazhar olamaz. 
Ama, yaptığımız bu tetkikler, mahkemenin ka
riyle de bizi biraz takviye etti. Mahallî mah
keme bakmış diploma üzerindeki sahtekârlık 
bariz derecede görülüyor. Yani iğfal kabiliyeti 
yok. Kanuni tabiriyle umumi veya hususi bir 
zarar da husule gelmemiş. Ceza Kanununun un
surları bunlar. Mahkeme bu gerekçelerle esas 
sahte diplomayı kullanan kişi hakkında, sorgu 
hâkimliği men'i muhakeme kararı vermiş. Şimdi, 
öğretmen hakîanda da bir muamele yapılmamış. 
Ama öğretmenin ilk defa şikâyet edildiği zaman, 
Erzurum Vilâyet Disiplin Kurulu böyle bir hâ
diseden dolayı dâva devam etmesine rağmen, 
dâvanın neticesine bakmadan bu öğretmenin 
meslekten ihracına karar vermiş. 

Şimdi, Bakanlık Disiplin Kuruluna itirazen 
mesele gelince, Bakanlık Disiplin Kurulu de
miş ki «Mahkeme neticesine kadar bunu bekli-
yelim.» Vaktaki mahalline talimat vermiş, de
miş ki; «Mahkeme neticesi bittiği zaman neti
ceyi bize bildirin. Disiplin Kurulunun verdiği 
kararın tetkikini o zaman yapacağız.» Şimdi, 
1958 den 1981 senesine intikal etmiş, mesele. 
1961 senesinde, - şu ciheti de arada arz edeyim -
mahallî savcılık suçun Türk Ceza Kanunun 339, 
340 ve 341 nei maddelerine göre ağır cezalı me-

vattan saymıyarak iğfal kabiliyetinde bulunma
ması sebebiyle Şenkaya, Asliye Ceza Mahke
mesine dâva açmış. Halbuki, suç esas sahte
kârlık suçuna istinadettiği takdirde 339 ncu 
maddeye girmesi lâzım; Türk Ceza Kanununa 
göre. Şimdi, mahkeme, 113 sayılı Af Kanunu 
şümulü içerisinde mütalâa ederek Şenkaya As
liye Ceza Mahkemesi, meseleyi Af Kanunu şü
mulüne sokmuş ve derhal af sebebiyle dâva or
tadan kalkmış. Bunun üzerine Bakanlık, Af 
Kanunu sebebiyle dosyanın ortadan kalkması 
üzerine, 1963 yahut da 1964 senelerinde bu öğ
retmen hanım hakkındaki dosyayı ele almış "ve 
vilâyet disiplin kurulunca verilen, meslekten çı
karma cezasını tasdik etmiş. Kendisine tebligat 
yapılmasında, dosya içerisinde bir sürü adres 
bulunamaması ve saire gibi sebeplerle, tebligat 
geç yapılmış veya tebligatı geç almış. Ne olduy
sa bilemiyoruz, o ciheti göremedik dosyada. 
Danıştaya müracaat etmiş, fakat 90 günlük iti
raz süresini geçirdikten sonra. Danıştay da di
yor ki, «Süre geçiminden sonra müracaat et
tiği için işin aslını tetkika imkân bulamadık bu 
sebeple süre yönünden reddettik.» Biz hâdiseyi 
böyle şartlar içerisinde Anayasa Komisyonun
da görüştük. Disiplin cezaları affedilir mi affe
dilmez mi, mevzuu üzerinde de komisyonumuz
da geniş görüşmeler oldu. 113 sayılı Af Kanunu 
ile, ondan sonra çıkan af kanunları ile disiplin 
cezaları daima affın dışında bırakılmıştır. Me
muriyette disiplin cezalarının bu şekilde değiş
tirilmesinin, ne gibi gerekçelerle olduğu, af ka
nunlarının gerekçelerinde yazılı. Ama, bu de
mek değildir ki, Meclis disiplin cezalarını affe-
demez. Meclis isterse her şeyi affeder. Anaya
sada affedeceğine dair hükümler konmuş. Bu 
gerekçelerle ve suçun ve suçlunun aradan 
11 - 12 seneye yakın bir zamandan beri mesle
kinden uzak kalmış olmasını ve saireyi de he-
sabederek disiplin cezasını kaldırdık. Ayrıca, 
Personel Kanunumuzda bir hüküm daha var
dır, diyor ki, «Bir memura disiplin yolu ile bir 
ceza verildiği takdirde, üç sene ile beş sene içe
risinde bu memur tekrar müracaat ettiği ve iyi 
ahvali görüldüğü takdirde, kendisine verilmiş 
olan bu cezaların kaldırılmasını ister. Tetkikat 
neticesinde dediği durum hâsıl olursa, o zaman 
bunun dosyasından bu cezaların silinmesine ka
rar verilir.» 657 sayılı Personel Kanunumuzda 
aynı hükümler var. Bu kanuni hükümleri ve 
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kendisinin müracaatını, meselenin Millet Mecli
sinde iyi mütalâa edilerek Cumhuriyet Senato
suna gönderilmiş olmasını, bu hanımın bir öğ
retmen olmasını, iki çocuk arasında sırf birbir
lerine iyilik olsun diye yaptıkları bir hâdiseyi 
de iyi kabul ederek, Yüksek Meclisin af yetki
sini kullanmasının uygun olacağı kanaati ile 
komisyonumuz meseleyi müspet mütalâa etmiş
tir. Biz de aynı ölçüler içerisinde bunun Millet 
Meclisinden geldiği gibi kabul edilmesi kanaati 
ile meseleyi komisyondan geçirdik. Benim hâ
dise hakkında, arkadaşlarımızın sordukları hu
suslara ve müphem kaldığını zannettiğim hu
suslara, arzı cevabım bundan ibaretti. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teklif üzerinde başka söz isti-

yen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etrni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edeler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 
Saym Başkanlığa 

1339 sayılı tasarıda sözü geçen 4557 sayılı 
Kanunun yanlışlıkla yazıldığı anlaşılmaktadır. 
Zira, 4557 sayılı Kanun Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili bir kanundur. 

Söz konusu ilgili kanun, 4357 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin (E) bendi olması gereke
ceğinden : 

Başlığının ve birinci maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Madde 1. — Şenkaya Eski Ekrek köyü öğ
retmeni Ziya Tan kızı ve Yusuf Morkoç eşi 
Mübeccel Morkoç hakkında 4357 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin, «E» bendi gereğince meslek
ten tardı için verilen disiplin cezası kaldırılmış
tır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ REFET RENDE Cİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, bu, maddî bir hatadır. 

BAŞKAN — Maddî hata değil, efendim. Tet
kik ettim. Bu, verilişinden yani, teklif sahiple
rinin yazışından itibaren, Millet Meclisinden ge
çip buraya gelinceye kadar hep aynı ibareler 
kullanılmış. Maddî hata olmadığı için bunun bir 
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takrirle düzeltilmesi istenmiştir, onun için tak
riri okutmak mecburiyetindeyim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, biz bunu Komisyonda da görüş
tük, maddi hata olarak bizim Komisyonumuzda 
da düzeltildi. «4357 olacak» diye Komisyonda da 
görüştük, bu ciheti. Bir yanlışlık olacak. Rapo
ra intikal ötmediği anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen şekle ba
kayım efendim. 

Komisyondan gelen şekli de Millet Meclisin
den gelen şeklin aynı. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, nu
mara ile, muhteva arasında bir tezat var mı? 

BAŞKAN — 4557 sayılı Kanun başka bir ka
nun efendim. Aynı zamanda bir kanunun (E) 
bendinin, hangi maddenin (E) bendi olduğu dahi 
burada meşkûk. Bu bakımdan tashihini zaruri 
görüyorum, bendeniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, takririn aleyhinde. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Arkada

şımız takririnde haklı 
Muhterem arkadaşlar, bu meslekdaş cidden 

bir gadre uğramış. 11 sene gibi bir zaman bek
ledikten sonra, ki Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mız anlattı; cidden hukukî delilleri ile incele
mişler, buraya getirmişler; çak iyi tetkikatta bu
lunmuşlar. Kendilerine teşekkür ederim. 

Şimdi, ben tahmin ediyorum ki, bu kanun 
iy: niyetle verilmiştir. 4557 sayılı Kanunun (E) 
bendi denmiş. Ama, 4357 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin (E) fıkrasını koymamış. Zaten 5 ile 
3 arasında da bir benzerlik var. Bu kanun şim
di bu takrire göre Millet Meclisine gidecek, ora
da beş altı ay kalacak; bu arkadaş aşağı - yu
karı yedi sekiz ay daiha mağdur olacak veya 
buna meydan verilecek. Sayın Komisyon Baş
kanı arkadaşımız anlattı. Etrafı ile, nedeni ile, 
hangi delillere dayandığını filân söyledi Artık, 
öyle anlaşılıyor ki, bu arkadaşımızı Komisyon 
suçsuz görmüş, delilleri yoktur gerekçesi ile af
fını istemiştir. Bu anlaşılıyor artık. Kanun mad
desi yanlış olsa dâhi, affı isteniyor. Bunun ol
duğu gibi kabulünü ve takririn de reddini isti
yorum. Bu, dolayısiyl«, zabıtlara da geçmiştir. 
Onun için bu arkadaşın fazla mağduriyetine yer 
verilmemesi yerinde olur. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, ben şu ciheti arz edeyim. Bu, bir 
hatayı maddidir. Yanli, falan sayılı kanuna gö
re verilmiş ceza yerine, kanunun sayı numarası
nın yazılmış olması, o meselede bahsedilen ka
nunun zaten ilgili olmadığı mânasına gelir. Bu
na, meslekten ihraç cezası, hangi kanuna göre 
verilecekse, ki o 4357 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin (E) bendidir. Buradaki yanlışlık, neti
ceye müessir olmaz. Değişikliğim de netice iti
bariyle tekrar Meclise gitmesi, benim kanaatim
ce, bahis mevzuu olmaması lâzımigelir. 

İLYAS KARAGÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Kime?.. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Zatıâlindze. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bu hata, içtü
züğün 76 ncı maddesinde tadadedilen hususları 
kapsıyor mu, kapsamıyor mu? 

BAŞKAN — Kapsamıyor. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Teşekkür ede

rim. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Kanun, o hali ile 

çıkarsa bu öğretmen hanım aftan faydalanacak 
mı, faydalanmıyacak mı? Bir tasarruf yanlış di
ye geri mi kalacaktır? 

BAŞKAN — Bana mı soruyorsunuz efen
dim? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Öğrenmek istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Bana sorarsanız arz edeyim 
efendim; 

B l kanun teklif ve tasarısı, Millet Meclisin
den ne şekilde gelmiş ise aynı şekilde kabul edil
diği takdirde, kanunlaşır. Bir virgülü dahi de
ğişirse Millet Meclisile geri gider. 

Şimdi, Sayın Anayasa ve Adalet Komisyo
nu, «Başka bir kanun numarası ile, ve hangi 
maddenin (e) bendi olduğu belli olmadan bu 
şekliyle kabul edildiği takdirde, maksat hâsıl 
olur diyor.» Ona göre oylarınızı kullanırsınız. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — O halde takrir sa
hibi, takririni geri alsın. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O halde, 
maksat hâsıl oluyorsa, takriri geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni geri alı
yor. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — 76 ncı madde 
hükmünü ne yapacaksınız? 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni geri alın
ca 76 ncı madde mevzuubaJhis değil, artık, ile
ri sürülmemiş oluyor. 

Maddeleri okutuyorum : 
Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni 
Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 
sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten 
ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca veri

len disiplin cezasının kaldırılması hakkında 
kanun teklifi 

Madde 1. — Şenkaya Eski Ekrek köyü öğ
retmeni Ziya Tan kızı ve Yusuf Morkoç eşi' Mü
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten tardı için veri
len disiplin cezası kaldırılmıştır. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bir teklifim var. 
Şuradaki 4557 rakamını, bir hata olarak kabul 
edip, 4357 diye geçirelim. 7 nci ma'ddeyi de yaz-
mıyalım. (E) bendi olduğu gibi kalsın. Bu iş, 
olsun bitsin. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. Gelen şekliyle 
olmaz. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mişt ir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yok. Teklifin tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Teklif kanunlaşmış
tır. 

20 . 1 .1970 Sah günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 22,25 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

seçimi. 
3. - Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

uye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VB GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Su ürünleri kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (S. 
Sayısı : 1281 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 , 1970) (Bitiş tarihi : 18 . 1 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFx\ 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Anayasanın 84 ncü 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 Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketi'nin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

3. — 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) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-
di Agrun'ıun, yaşatma dolkraıuknjaahğiinıaı kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık tez'keresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/672) (S. Sayısı : 1318) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun yasamıa doıkuouılnıazhğı-
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) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'ım yasama dofcumsııilma^ığmın kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/692) (iS. Sayısı : 1320) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Köksal'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet iSenatoisu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/693) (ıS. Sayısı : 1321) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye
si Macriıt Zeran'in yasama doikunuılmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/694) (S. Sayısı : 1322) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezikeresıi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/695) (ıS. Sayısı : 1323) 
(Dağıtma tarihi : 30 .12 .1969) 

10. — 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) 



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

12. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm 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) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — Cumhuriyet Senatosu îzmir 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) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgenin 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) 

19. — 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) 

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin 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) 

25. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur
ları Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/65; Cum
huriyet Senatosu 2/273) (S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1970) (Bet) 

V 
İKİ DEFA GÖKÜŞÜLECEK 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 meslelkten 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) (Bitiş tarihi : 18 . 1 . 1970) 





Toplantı : 9 | 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek Köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübec-
cel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gereğince mes
lekten ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis

yonu raporu. (Millet Meclisi 2 /219; C. Senatosu : 2 /271) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 282) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1053 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci 'birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübec-
cei Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten ihracı hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh ıBoybeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklifi 19 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale >edümi§ ve Genel 
Kurulun 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 282) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/271 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Mayıs 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübec-
cei Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten ihracı hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 2 Haziran 1969 tarihli ve 1053 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 24 Aralık 1969 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı 
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temsilcisi de hazır bulunduğu halde ve kanun teklifine esas öğretmenin Millî Eğitim Bakanlı
ğından getirtilen dosyasının da incelenmesi suretiyle müzakere olundu. 

I - Teklif, öğretmen Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi uyarınca 
Millî Eğitim Bakanlığınca verilen meslekten ihracına dair disiplin cezasının kaldırılmasını ön
görmektedir. . 

Teklifin gerekçesinden ve adı geçenin Millî Eğitim Bakanlığından getirtilen dosyasının tet
kikinden anlaşıldığına göre, 16 yıllık bir öğretmen olan Mübeccel Morkoç'un eski bir öğrencisi 
olup ölüm derecesinde hasta bulunan Sulbiye isimli bir ilkokul mezunu, Köy Ebe Okuluna girmek 
istediği halde diploması olmadığı için bu imkândan yoksun bulunan arkadaşı Züleyha'ya yardım 
edebilmek amaciyle yakın bir gelecekte öleceğini bilerek kendi diplomasmdaki ismi kazıyıp yerine 
arkadaşı Züleylıa'nın ismini yazmış ve sözü edilen Züleyha da bu diplomayı kullanarak Köy 
Ebe Okuluna girmiş ve fakat yapılan bir ihbar üzerine tahrifat tesbit edilerek Züleyha okuldan 
tarcl edilmiştir. 

Züleyha Metin hakkında, Erzurum Sorgu Hâkimliği tarafından yapılan ilk soruşturma sonun
da tahrifata konu olan diplomadaki değişikliğin pek bariz bir şekilde yapıldığı ve iğfal kabiliye
ti taşımadığı dolayısiyle de suç unsuru teesssüs etmediği anlaşılarak sözü edilen hakkında men'i 
muhakeme kararı verilmiştir. 

Bu arada bahse konu tahrifatın öğretmen Mübeccel Morkoç tarafından yapıldığı iddiası üzerine 
adı geçen hakkında Şenkaya Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dâvada suçun nev'i ve taroibi i t i 
barı ile 113 sayılı Af Kanunu kapsamına girdiği için mahkeme tarafından bu gerekçe ile âmme 
dâvasının kaldırılmasına karar verilmiş ve bu karar da kesinleşmiştir. 

Dâva devam ettiği sırada hâdise nedeni ile Mübeccel Morkoç hakkında Vilâyet İnzibat Kuru
lunca meslekten ihraç kararı verilmiştir. 

Vilâyet İnzibat Kurulu tarafından verilen karar- hakkında adi geçen Danıştaya başvurmuşsa da 
bu talep de müracaat süresinin geçirilmiş olması nedeni ile sonuç vermemiş ve Daıııştayca esasa 
geçdlemeden reddedilmiştir. 

Bu nedenlerle, öğretmen Mübeccel Morkoç için. hakkında, müttehaz ceza. ve disiplin kararları
na dair müracaat edilebilecek bütün yollar kapanmış bulunmaktadır. Dosyanın tetkikinden 
anlaşıldığına göre de bahse konu fitilin Öğretmen Mübeccel Morkoç tarafından işlendiği hakkın
da bir delil mevcut değildir. Müfettiş raporunda, Öğretmen Mübeccel Morkoç'un verdiği ifade
de bu tahrifatın kendisi tarafından yapıldığını beyan edilmekte ise de adı geçen bu imzanın 
kendisine aidolmadığını bildirmiş ve imza tatbikatı yapılmasını istemiş fakat bu talep yerine ge
tirilmemiştir. 

Disiplin cezalarının kaldırılmasını da T. B. M. Meclisinin af yetkisi kapsamına dâhil kabul 
eden Komisyonumuz, müracaat edebileceği bütün kanuni yollar kapanmış bulunan ve 1958 sene
si) den bu yana 11 senedir meslekinden yoksun olan 16 yıllık Öğretmen Mübeccel Morkoç'un bir 
atıfetten istifade etmesinde fayda mülâhaza ederek teklifi benimsemiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

II. -• Millet Meclisti metninin 1,, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Teklifin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin bitimine pek az bir ' zaman kal 
iniş olması sebebi ile de Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde İra 
lunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

Ahmet X us ret Tuna 

Gaziantep 
İbrahim Terfik Kutlar 

Rizo 
Osman 21 vali Ar/un 

Sözcü 
Samsun 

Refet Rendeci 

Hatay 
Mustafa D el iv eli 

Sakarya 
Muhalifim 

Mustafa Tığlı 

Balıkesir 
Xuri Demire! 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Bitlis 
Orhan Kürilmoğlu 

Konya 
Muhalifim 

Sedat Çumrvılı 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni 
Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 
sayılı Kanunun «E» bendi g-ereğince meslekten 
ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca veri

len disiplin cezasının kaldırılması hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Şenkaya Eski Ekrek köyü 
öğretmıeni Ziya Tan kızı ve Yusuf Morkoç eşi 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun «E» bendi gereğince meslekten tardı için 
yenilen disiplin cezası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. 
kanı yürütür. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer, 

Bu kanunu Millî Eğitim Ba-

Bu kanun yayımı tarihinde 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni 
Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 
sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten 
ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca veri

len disiplin cezasının kaldırılması hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
moddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet MeclM metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t^m-u 
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