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Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ri-
fat öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ah
met Şener ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci'-
nin, Su ürünleri kanunu teklifleri ve Güm-

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Baş
kanlığının, Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
ncü maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasına 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun tasarısının, Genel Kurulun 80 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona havalesine dair tezkeresi, adı geçen 
Geçici Komisyonunun görevini tamamladığı 
açıklandığından, muameleye konmadı. 

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'-
nun, 2/467, 2/834, 2/45 esas sayılı kanun tek
liflerinin, İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince 
gündeme alınmasına dair önergeleri, yapılan 
görüşmelerden sonra, reddolundu. 2/735 esas 
sayılı kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi ise, adı geçen teklifin ilgili komisyon
da kabul edilmiş olduğunun bildirilmesi üzeri
ne, muameleye konmadı. 

Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan ve 8 ar
kadaşının, 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Ha
vagazı ve Adana Elektrik müesseseleri idare 
ve işletmeleri hakkındaki Kanunun 18 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifini geri aldıklarına dair önergeleri okun
du ve adı geçen kanun teklifinin geriverildiği 
bildirildi. 

Genel Kurulun 87 nci Birleşiminde Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta-

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 

İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler 
ve 220 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde-

Sayfa 
rük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Maliye, 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayı
sı : 210 ve 210 a 1 nci ek) 292:315 

sarısının birinci maddesinin görüşülmesi sıra
sında Trabzon Milletvekili Ömer Usta tarafın
dan verilen bir önergenin zuhulen muameleye 
konmamış bulunduğu, ancak aynı mahiyette bir 
önergenin Meclisçe reddedilmiş olduğu açıklan
dı. 

Gündemde bulunan bâzı Meclis araştırması 
ve genel görüşme önergelerinin, sıralarına bakıl
maksızın öncelikle görüşülmeleri hakkında mü
racaatlar bulunduğu, ancak bu konuda Meclis 
Başkanlığında bir toplantı yapılarak takibedi-
lecek işlemin oraca tesbit olunacağı bildirildi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9 
arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğretmen 
ve öğretmen kuruluşlarına karşı tutum ve dav
ranışlarını tesbit etmek, öğretmenler arasındaki 
huzursuzluğu gidermek amacı ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önergesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

8 . 5 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,02 de son ve
rildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Nurettin Ok Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

sinin değiştirilmesine ve geçici 11 nci maddesi
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi. (2/888) 
(Anayasa Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi 
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Ragıp Üner ve 2 arkadaşının, 6972 sayılı «Ko
runmaya muhtaç çocuklar hakkında Kanun» 
un 8 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/889) (İçişleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

3. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tekli
fi (2/890) (içişleri, Anayasa ve Adalet komis
yonlarınla) 

Tezkereler 
4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Ankara Milletvekili İlyas Seçkin'in, 
Gümrük ve Tekel Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi. (4/436) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, An
kara Milletvekili Sayın İlyas Seçkin 3 komis-

"3aşkanhğı tezkeresi (3/1150) (Sayıştay Komis
yonuna) 

5. — istanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/1150) (Sayıştay Komisyonuna) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
6. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka

demileri kanunu tasarısı (1/533) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 9 ar üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyona) 

Rapor 
7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka

nununun 34 ncü maddesinin (C) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Millî Savunma komisyonlan raporlan 
(1/626) (S. Sayısı : 887) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz var

dır, müzakereye başlıyoruz. 

yonda üye olarak görünmektedir, içtüzüğümü
ze göre bir milletvekilinin ikiden fazla komis
yonda görev alması mümkün değildir. Bu se
beple arkadaşımız Gümrük ve Tekel Komisyo
nundan istifa ettiğini beyan edici mahiyette 
bir önerge vermiştir, okutuyorum: 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Muslihittin Gürer (Sakarya), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Gümrük ve Tekel Ko

misyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygiyle arz ve rica ederim. 

Ankara 
tlyas Seçkin 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüce Meclisin bilgilerine su-

2. — Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Adana Milletvekili Turhan DilligU'in, siyasi par
tilerin kanıtı tüzel kişileri elinde bulunan hasın 
dışı haberleşme ve yayın vasıtalarından fayda
lanma şekilleri hakkındaki kanun teklifinin, TRT 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı ek ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere ku-
rulen Geçici Komisyona havalesine dair tezkere
si. (2/860, 3/1153) 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu Başka
nı tarafından verilmiş olan önergeyi okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, siya

si partilerin, kamu tüzel kişileri elinde bulunan 
basın dışı haberleşme ve yayın vasıtalarından 
faydalanma şekilleri hakkındaki kanun teklifi
nin, 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türki
ye - Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı ek ve keçici maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısını görüşmek Genel Kurulun 
21 . 4 . 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona, ilgisi do-
layısiyle mezkûr teklifin de havalesine delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı 
Bilecik 

Sadi Binay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
2/860 esas numaralı teklifin evvelce kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyona havalesine dair 
Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının tezkeresi
ni okutmuş bulunuyorum. 2/860 esas numaralı 
teklif Adalet Komisyonuna da havale edilmiş 
olup, evvelce kurulmuş bulunan Geçici Komis
yonda Adalet Komisyonu temsilcisi bulunmak

tadır. Bu hususu Yüce Meclisin bilgilerine su
narım. 

Bu şekliyle önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Tarım, Komisyonu Başkanlığının, 1/624, 
1/645, 1/659, 1/660, 1/661 ve 1/661 esas sayılı 
kanun tasarılarının, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinle ilgili kanun tasarı ve tekliflerini görüş
mek üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyona 
havalesine dair tezek resi (1/624, 1/645, 1/659, 
1/660, 1/661, 1/664, 3/1152) 

BAŞKAN — Tanın Komisyonu Başkanlığın
dan gelen bir tezkere var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Ziraat Bankası kuruluş kanun tasarı

sı (1/624), Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu 
kanun tasarısı (1/645), Yapağı ve Tiftik kuru
mu kuruluş kanun tasarısı (1/659), Yem Sana
yii Kurumu kuruluş kanun tasarısı (1/660), 
Zirai Donatım Kurumu kuruluş kanun tasarısı 
(1/601), ve Süt Endüstrisi Kurumu kuruluş 
kanunu tasansı (1/664) Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Müzekkere mev&ııu tasarıların, Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri ile ilgili kanun tasarısı ve tek
liflerini görüşmek üzere Genel Kurulun 
20 . 11 . 1967 tarihli toplantısında kurulması 
kabul edilen Geçici Komisyonda görüşülmeleri-
rinin, kanım yapma tekniği bakımından daha 
uygun olacağını nazarı itibara alan Komisyonu
muz, Komisyonumuzda bulunan bahis mevzuu 
tasarıların da, ilgileri dolayısiyle, adı geçen 
Geçici Komisyona havale edilmesi ve gerekli 
işlemin yapılması için durumun Yüksek Baş
kanlığa bildirilmesine karar vermiş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım Komisyonunda mevcut altı tasarının 

evvelce kurulan bir geçici komisyona havalesi
ne dair Tarım Komisyonu Başkanı tarafından 
verilmiş bulunan tezkereyi okuttum. 

Mevcut altı tasarının evvelce kurulmuş bu
lunan bir geçici komisyona havalesi istenmek
tedir. Bu tasarılardan yalnız 1/624 esas numa-
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ralı tasarının Adalet Komisyonuna da havalesi 
yapılmış bulunmaktadır. Geçici Komisyonda ise 
bu komisyonun temsilcisi yoktur. Bu hususu 
Yüce Meclisin bilgilerine sunarım. 

Bu şekliyle verilmiş bulunan önergeyi Yüce 
* Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Kars Milletvekili Turgut Göle'nin, Se
çim Kanununda değişikliği öngören kanun tek
lifinin havale edildiği. Geçici Komisyonda bugü
ne kadar görüşülememesi sebebiyle doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Göle tarafından 
verilmiş bulunan bir önerge var. Evvelâ öner
geyi okutacağım, onu takiben Başkanlık olarak 
beyanda bulunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan ve arka-

daşlariyle birlikte sunduğumuz Seçim Kanunun
da değişiklik öngören teklifimizin Komisyona 
havalesinden ve geçici komisyon kurulmasına 
karar verilmesinden bu yana geçici komisyon 
kurulup bu teklifin görüşülmesine imkân ve
rilmediğine göre, teklifin doğrudan doğruya 
Millet Meclisi gündemine alınmasını öneririm. 

Kars 
Turgut Göle 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Seçim Kanunu tadil teklifini görüşmek üzo-

r€ kurulan Geçici Komisyona Adalet Komisyo
nundan da üye seçilmiş bulunmaktadır. Üye 
seçimine dair yazının gönderilmek üzere oldu
ğu Komisyon Başkanlığınca bildirilmiştir. Bu 
tezkere Başkanlığa intikal ettiğinde, komisyon 
üyelerine, toplantıya katılmaları için Başkan
lıkça davetiye çıkarılacaktır. 

Bu bakımdan önergeyi muameleye koymak 
içtüzük gereğince mümkün değildir. 

Buyurun Sayın Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, 

Sayın Kadri Eroğan ve arkadaşlariyle bera
ber, Seçim Kanununda partilerin ve Parlâmen
to üyelerinin şikâyet ettikleri konu olan aday 
yoklama usulünün değiştirilmesi hakkındaki 
teklifimizi 7 Şubat tarihinde Yüksek Başkanlığa 
sunduk. 10 Şubat tarihinde de Genel Kuru

lumuz tarafından teklifimiz olumlu karşıla
narak ve biran evvel ele alınması kasdiyle 
Geçici Komisyon kurulmasına karar verilmişti. 
Aradan tam üç ay geçmiş bulunmaktadır. Bu
güne kadar Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, 
bütün yazık (Başkanlık Divanı tarafından ya
zılmış) ve diğer arkadaşlar tarafından şifahi 
olarak yapılan birçok müracaatlara ve ricala
ra rağmen, bir türlü bir aday göndermek su
retiyle bu Komisyonun toplanmasına imkân 
verilmemiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bizim getirdiğimiz teklif hiçbir şekilde 

bir parti teklifi değildir. Bizim teklifimiz he
pimizi, milletvekillerini, senatörleri ve bil
hassa oy veren vatandaşı çok yakından ilgi
lendirmektedir. 

Arkadaşlarım, bugün aday yoklamasından 
şikâyet olumlu hale gelmiştir. Bunu bütün kır
gınlıklara, ihtilâflara müsait halden kurtar
mayı, bilhassa çok kısa bir müddet sonra seçi
me gideceğimize göre, hepimize düşen en bü
yük bir vazife telâkki etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün aday yoklamasında - bunu huzurunuz

da olduğu gibi söylemek vazifem olduğu için 
söyliyeceğim - oyların para ile alınıp satıldığı 
rahatlıkla her toplulukta konuşulmaktadır. Şa
ka veya ciddî, birçok kimseler, «aday yoklama
sında ne kadar para sarf ettin?» «Yoklamayı 
nasıl kazandın?» diye, ifadede bulunmaktadır
lar. Birçok kendisini bilmez kimseler Parlâ
mento üyelerini küçümsiyebilmek için «canım 
sen de; milletvekili, senatör olmak bir şey mi? 
Ben para kullanıp, sarf ettikten sonra istedi
ğim gibi mebus olurum ve istediğimi de yer
den mebus çıkartabilirim» diyebilmektedirler. 
Bunu küçümsemek mümkün değildir arkadaş
larım. Bu, hepimizin itibarı, gelecek arkadaş
larımızın, milletvekili seçilecek arkadaşlarımı
zın itibarı, Parlâmentomuzun itibarıdır. Bu 
itibarın zedelenmesine hiçbir şekilde müsaade 
etmemek mecburiyetindesiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün aday yoklama usulünün nasıl ol

duğunu herkesten daha iyi bilirsiniz. Delege
ler nasıl seçilmektedir? Delegeler hiçbir objek
tif usule tabi değildir. Her parti kademesi se
çimlere göre delegeleri ayarlamaktadır ve ön 
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sıraları kazanan arkadaşlarımız artık millet
vekili olmuşlardır; arka sırada bulunanlar ise 
maalesef karakterlerine göre kimisi hiyanet 
etmekte, kimisi çekip gitmekte ve her türlü 
cambazlıklar yapmaktadırlar. Ahlâki bakım
dan da bizim üzerimize düşen büyük bir vazife 
bulunmaktadır. 

Vatandaşın buradaki hikmeti vücudu ne
dir arkadaşlarım? Yahut, vatandaşa burada 
bir referandum yaptırıyoruz, hep beraber di
yoruz ki, «o vatandaşın millî iradesini esas 
alacağız» Rica ederim, siz kendi seçimlerinizde 
vatandaşın iradesini esas alıyor musunuz? hiç
birimiz bunu burada söyliyemeyiz. Vatandaşın 
vazifesi tesbit edilmiş ve adaylıkları belli, daha 
doğrusu, daha açıkçası milletvekillikleri belli 
olan arkadaşların getirdikleri kâğıtların altı
nı mühürlemekten daha başka bir şey olma
maktadır. 

Vatandaş serbestçe idaresini kullanmakta
dır ve neticede Parlâmentonun itibarını geniş 
şekilde zedelemektedir. Her şeyden evvel bü
tün partilerin müşterek çabası da Parlâmento
nun itibarını zedelemektn kurtarmak, tasallut
lardan kurtarmak olmalıdır. 

Şimdi sizden ricam, bugün, bir türlü top-
lanamıyan bu Komisyonun çalışabilmesi için 
ne yapmamız lazımsa beraber karar verelim, 
günümüz kalmamıştır. Bana sorarsanız, benim 
kanaatim, bu, bir hükümet tasarrufu, hükümet 
mevzuu da değildir; bu hepimizin müşterek 
meselesidir. Yarınki Parlâmentoyu teşkil ede
cek arkadaşlarımızın şerefi ve itibarıdır, Par
lâmentonun itibarıdır. Bunu küçük oyunlara, 
küçük hesaplara lütfen kurban etmiyelim ar
kadaşlarım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 
Getirdiğimiz tasarının hataları olabilir, 

yanlış tarafları olabilir, bunu elbirliği ile dü
zeltebiliriz. Değişecek hususları resmî organ
lar başka yönden mütalâa edebilirler, Ama bu
rada tartışır bir neticeye varabiliriz, 

Rica ediyorum, seçimlere gitmeden evvel 
- şayet Başkanlık Divanı ki, Yüksek Heyetin 
huzurunda ifade buyurmuşlardır, kendilerinin 
sözlerini senet telâkki ediyorum, bu Komis
yon toplanacaktır - azami bir hafta içerisinde 
bunu buraya getirmelerini kendilerinden istir
ham ediyorum. 

I İstirhamım budur, hepinize saygılarımı su
narım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Sadi Pehlivanoğlu, nedir efen
dim?. 

ŞADi PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkanım, gündeme alınması istenen teklifte be
nim. de imzam vardır, söz istiyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, izin vorir misiniz, bir hususu arz ede
lim? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, takdir 
edersiniz ki, Riyaset içtüzük hükmüne göre ha
reket etmeye mecburdur. 

Nedir, efendim, Sayın Kodamanoğlu? 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkanım, tezkerenin henüz Yüksek Riyasete 
gelmediğini beyan buyurdunuz. Komisyona men
sup salahiyetli bir sayın arkadaşımız buradalar. 
Lütfen, seçim yapıldı ise, bunu resmen beyan 
etsinler. Aksi halde söz hakkımızı kullanaca
ğ a 

BAŞKAN — Sayın Nedimoğlu, bu Komisyo
na üye seçilmiş olduğunu beyan etmişsiniz. Bu
nu, Meclis huzurunda da beyan etmenizi arka
daşlarımız rica ediyorlar. Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, 

Seçim Kanununu tetkik etmek üzere kurul
muş olan Geçici Komisyona üye seçilmesi hak
kında Meclis Başkanlığından yazılan yazı, Ko
misyon Başkanının vazifeli olarak seyahatte bu
lunması dolayısiyle, gecen hafta Komisyon Kâ
tibi tarafından tarafıma tevdi edildi. Bu yazı 
üzerine, Pazartesi günü için Komisyonu toplan
tıya davet ettim. Pazartesi günü ekseriyet hâsıl 
olmadı, dün öğleden sonra için yeniden gün tes
bit ettik ve arkadaşlarla toplanarak dün seçimi 
yaptık ve seçtiğimiz arkadaşların ismini de bu
günkü tarihle Yüksek Başkanlığa takdim ettik. 
Durum bundan ibarettir, arz ederim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, bilindiği gibi bu teklif Parlâmento ve 
I efkârı umumiyenin bilgisine arz edilmişti. 
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Sayın Başkanlık, bir hafta evvelinden, kuru
lacak bu komisyona üye verilmesi için ilgili ko
misyonlara yazı göndermiştir. Bu durum hepi
mizce bilinmektedir. 

«Adalet Komisyonu betahsis bu teklifin ka-
nunlaşmaması için istenilen o üyeleri vermemiş
tir.» diye efkârı umumiyede ve meclislerde 
söylentiler vardır. Acaba bu söylentiler ne de
receye kadar doğrudur? Yoksa arada bunu Mec
lis Riyaseti mi, ilgili memurlar mı, Komisyon 
mu tutmuştur, neden bu kadar gecikmiştir, bu 
ihmal nedendir? Adalet Komisyonu olarak bu
nu izah etsinler. Komisyonun bu husustaki tu
tumu nedir, öğrenmek istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Devamla) — Efendim, arz et
tim, bendeniz Komisyonun »Başkanı değilim, 
bendeniz Komisyonun sözcüsüyüm. 

Komisyon Başkanının burada bulunmadığı 
sırada Meclis Başkanlığından yazılan bir yazı 
Komisyon Kâtibi tarafından bana getirilmiştir. 
Bunun üzerine, demin arz ettiğim muamele ya
pılmıştır. Bundan evvel gelmiş olan yazının, 
- arkadaşımızın ifade ettikleri gibi daha önceki 
tarihli bir yazı gelmiştir - benim ıttılaıma arz 
edilen tarihe kadar ne sebeple muameleye konul
mamış olduğunu ben buradan cevaplandıracak 
durumda değilim. 

Komisyon Başkanı geldiği zaman, sayın ar
kadaşım arzu ediyorlarsa bu hususta aydınla
nırlar. Arz ederim, efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Teşek
kür ederiz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Benim de 
bir sualim var, efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim, tamam, 
mesele halledilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleye ışık tutar 
kanaatiyle 36 ncı maddeyi Yüce Meclis huzu
runda bir defa daha okumayı faydalı telâkki 
ediyorum. Çünkü mesele yeni bir olaydır, Mec
liste şimdiye kadar karşı karşıya kalmadığımız 
bir olaydır. Bu sebeple, Komisyonun teşkiline mü
tedair Komisyon Sözcüsünün beyanatını Meclis
te dinlediniz. 

Madde 36 şöyle demektedir: «Encümenlere 
muhavvel bir lâyiha veya teklif, havalesi yönün
den nihayet birbuçuk ay içinde Heyeti Umumi-
yeye gönderilmek lâzımgelir.» 

Eğer encümen - tabiî kurulmuş encümendir 
kastedilen - bu müddette müzakereyi neticelen-
diremezse esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye 
bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hükü
met veya sahipleri istemek hakkını haizdirler.» 

Şimdi, şu anda karşımızda encümen olarak 
şahsiyeti hükmiyesini ihraz etmiş bir muhatap 
bulunamadığı cihetle bu maddeyi hemen görüş
memiz mümkün değildir. Bu sebeple, şündi en
cümen teşekkül etmiş olduğuna göre, Pazartesi 
gün bu mesele görüşülmeye başlanacak. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, izniniz olur mu bir hususu arz ede
lim. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkanım, müsaade eder misiniz, bir hususu arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Efen

dim, ben bir teklif sahibi olarak söz istedim ver
mediniz, başka arkadaşlara müsaade ettiniz. 

BAŞKAN — Zatıâliniz söz istediniz, Kemal 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız ise soru sordu. Ye
rinden soru sormak mümkün, ama söz isteyin
ce, bu madde muhtevasına göre meseleyi müta
lâa ettiğim cihetle, söz vermem mümkün ola
madı. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Baş
kanım, 36 ncı maddeyi okudunuz ve yorumunu 
yaptınız, izin verirseniz... 

BAŞKAN — Efendim, anlıyamıyorum, Sa
yın Kodamanoğlu, yüksek sesle konuşunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, biraz evvelki beyanlarınız 36 ncı madde
nin tefsiri ile alâkalı idi. Bu hususta... 

BAŞKAN — Tefsiri değil, tatbikatiyle... 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Tatbi

katın böyle olup olmadığı tartışılabilir. İzin ve
rirseniz, biz de yorumumuzu yapalım. 

BAŞKAN — Efendim, onun da tartışma usu
lü var. Elbette Başkanlıkça mesele mütalâa edi
lir, bir usûl hakkında burada görüşme yapılıp 
muayyen bir kanaat hâsıl olabilir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, zapta geçmesinde de fayda vardır, izin 
verirseniz tamamlıyayım. 
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Seçim yapıldığına nazaran, bu önergenin oy
lamaya konmaması esasen gerekir. Ancak, zatı-
âlinizin 36 ncı maddeyi tefsiriyle alâkalı olma
mak üzere, oylama yapılmaması gerekir. Eğer 
bu noktada bir yorum açacaksanız söz rica edi
yorum. Zira, 36 ncı maddenin tarafınızdan yo
rumlanması içtüzüğe aylarıdır. 

BAŞKAN — Efendim, ben maddeyi yorum-
lamadım, ben maddeyi okudum, arkadaşlarımın 

bilgisine sundum. Maddeyi yorumlamadım, Sa
yın Koclanıanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Usûl 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, usûl meselesi 
zamanında müzakere edilir, zamanında... 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — izin 
verirseniz, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Israr etmeyiniz efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türki
ye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) (S. 
Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Şimdi, bugüne mahsus gündem 
içinde mütalâa edilen bu tasarının yarıda kalmış 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun geçen 

birleşimlerde yapılmış olan müzakeresinde 
9 ncu maddeye kadar müzakeresi hitama ermiş 
ve geçici birinci madde üzerinde yapılan müza
kereden sonra, Komisyon maddeyi yeniden re-
dakte etmek üzere önergeleri istemişti. 

Komisyon Başkanı buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ' BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Komisyon marife
tiyle verilmiş olan önergeden sarfınazar etmiş 
bulunuyorum 

BAŞKAN — O halde geçici birinci maddeyi 
asıl metni ile, yazılı şekliyle istiyorsunuz. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı, daha önce
ki birleşimde tasarı metnine ilâvesi öngörülen 
üç geçici madde önergesi verilmiş idi. Biraz ev-
V6İ beyan etmiş olduğunuz hususa göre, bu üç 
önergeyi de geri almış bulunuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde tasarı metnine ilâvesi 
Öngörülen 3 maddenin de Komisyon bakımından 
şu anda lüzum olmadığı kanaatini taşıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, o halde, Sayın Şükrü 
Akkan ve arkadaşlan tarafşndan verilmiş bu
lunan ve tasarı metnine ithali öngörülen önerge 
var, onu okutacağım. 

Sayın Akkan, müsaade ederseniz, «Geçici 
madde 2» yi «Geçici madde 1» olarak okutalım? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, izin 
verirseniz, benim vermiş bulunduğum bir baş
ka önergem daha vardı. Ancak, bilâhara komis
yonun vermiş bulunduğu önergeye katılmıştım. 
Şimdi, komisyon önergesini geri aldığına göre, 
(benim önergemin «Geçici 1 nci madde» olarak 
okunmasını istirham ederim. O zaman, şimdi 
bahis buyurduğunuz önergemiz de «Geçici 2 nci 
madde» olacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Çağlar, gecen birleşimde, hatırlatı

yorum, geçici birinci madde olarak ilâvesini 
öngördüğünüz önergeye müşabih bir önerge 
Şükrü Akkan tarafından verilmiş bulunmakta 
idi. Aynı mahiyette olduğu için onu nazarı dik
kate almamıştık. Şimdi, komisyon olarak siz 
sarfınazar ettiğinize göre, Milletvekili olarak 
arkadaşımız vermiş olduğu önergede ısrar et
mektedir. Bu sebeple önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı ek maddenin tasarıya ithali

ni arz ve teklif ederim. 
izmir Milletvekili 

Şükrü Akkan 

Geçici madde 1. — Kanunun 7 nci maddesin
de adı geçen tütün satış merkezlerinin kurul
ması için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra kabul edilecek olan ilk Devlet bütçesin-
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den, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Böl
ge Birlikleri emrin© yüz milyon lira yardım 
yapılır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde olarak 
tasarı metnine ithali öngörülen önergeyi okut
muş bulunmaktayım. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim, önerge 
hakkındaki komisyonumuzun kararı, Meclisin 
vereceği kararla beraber olacaktır. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teklif sahibi olarak, buyurun 
efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem arka
daşlarım, Tütün ve tütün tekeli kanun tasa
rısını Meclisimizde konuşurken, bu kanunun 
Tütün Satış Kooperatifleri Kanunu ile yakın 
ilgisi olduğunu belirtmiş idik ve yapyeni bir 
açık artırma sistemi getiren, «Okşin sistemi» 
denilen bu sistemle satışların yapılabilmesi için, 
satış merkezlerinin kurulması zarureti olduğu
nu belirtmiş idik. Biz o kanunu çıkardık, Se
natoya gitti, Senatoda da bugünlerde müddet 
bakımından aynen kanunlaşması icabediyor. 

Şimdi, 7 nci madde Tarım Satış Merkezle
rinin açılmasını Tarım Satış Kooperatiflerine 
tevdi etmektedir. Bunların kurulabilmesi için 
paraya ihtiyaç vardır. Biz bu kanun tasarısının 
ikinci maddesinde yaptığımız tadilâtla % 5, 
% 4, % 2 lerden müterakim 100 küsur milyon 
liradan Bölge Birlikleri emrine verilmesi ica-
beden parayı da kısıtlamış olduk. Bu suretle 
bu satış merkezlerinin kurulabilmesi için para 
mevcut değildir. Şimdi bu satış merkezlerinin 
biran evvel kurulması ve tütün satışlarını bu
günkü keşmekeş halinden kurtarmak için bir 
para yardımı yapılması zarureti vardır. Nite
kim, geçen celsede muhterem komisyon bunu 
benimsemiş, üç geçici maddelik bir önergesiyle 
Yüksek Meclisinize getirmiş idi. Bu maddele
rin müzakeresi esnasında, ben bu önergemle 
o önergenin birinci maddesine katıldığımı be
yan etmiştim Şimdi komisyon bu geriye aldığı 
önergesinde ısrar etmemekle beraber, takdiri 
Yüksek ve Yüce Meclise bırakmaktadır. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Çağlar'ın geçen 
celsede buradan ifade ettiğine göre, sayın Hü
kümet Reisimizle de 100 milyon liralık yardı

mın Satış Kooperatifleri Genel Merkezine veya 
Bölge Birliklerine Devlet bütçesinden yapılma
sı hususunda mutabakata varıldığı da zabıtlara 
geçmiştir. 

Şu hale g'öre, Devlet bütçesinden bu satış 
kooperatiflerine yardım yapılmalıdır. Bunu 
temin edecek olan önergeme iltifat etmelisiniz. 
Çünkü bu satış merkezleri açılmadığı takdirde, 
bugünkü satışların dışında hiçbir satış yapıla
mayacaktır ve aynı sistem devam edip gide
cektir. Geçici 7 nci madde yeni sistemi şöyle 
belirtmektedir, müsaadenizle okuyorum : 

«Tütün satış yerleri, bölge birlikleri tarafın
dan doğruca, icabı halinde ortaklıklar teşkil 
edilerek kurulur. Bölgeler dâhilinde satış yer
lerinin nerelerde kurulacağı bölge birliklerinin 
t&Mifi ve Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel 
bakanlıkları ile müştereken tesbit ve ilân olu
nur. Tütün satışlarının bu yerlerde açık ar
tırma ile yapılması mecburidir. Tütün satış 
yerlerinde yapılmıyan alım - satımlar muteber 
değildir.» 

Şimdi, biz bu satış merkezlerini kurarsak 
Okşin sistemini getirmiş olacağız. Her tütün 
müzayede ile satılacaktır. Devlet adına, hangi 
müessese olursa olsun, ister Tekel olsun, ister 
kooperatif olsun, destek alımını da açık artır
ma yolu ile alacaktır. Kooperatif de, ortakla
rından malını burada açık artırma ile alacak
tır. Tüccar da, hangi kaza içerisinde satış mer
kezi kurulmuşsa oraya girecek ve Okşin siste
minin bir icabı olarak kooperatifin yeminli 
eksperlerinin tesbit. edeceği taban fiyat üzerin
den müzayede suretiyle tütünlere müşteri ola
cak ve alım yapacaktır. Bu suretle bu merkez
ler Türk tütün ekicisini bugünkü keşmekeş 
halden kurtaracaktır ve Türkiye Cumhuriyeti
nin Meclislerinde de Türk ekicisini himaye için 
söylenen bütün sözler tahakkuk etmiş olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, bizim isteğimiz budur. 
Bunu Anayasa yönünden de tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki; Anayasanın sosyal ve ik
tisadi haklar ve ödevler bölümünde yer alan 
52 noi maddesi; «Devlet, halkın gereği gibi 
beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yara
lına uygun olarak artırılmasını sağlamak, top
rağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini 
ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendir
mek için gerekli tedbirleri alır.» hükmünü ge
tirmiştir. 
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IBu, sosyal ve iktisadi haklar ödevlerinin sı
nırı nedir? Bunu da 53 ncü madde ile vaz'et-
nıiştir. 53 ncü maddenin tamamı da şöyledir : 
«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sos
yal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisa
di gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçü
sünde yerine getirir.» 

Şimdi arkadaşlar, burada bütün parlöman-
terlerin ittifak ettiği bir konu vardır. Tütün 
.ekicilerinin miktarı, işçisi ile, çoluk - çocuğu 
ile 5 milyondur. Bu kanun 5 milyon Türk'e hi-
tabedecek bir kanundur. Binaenaleyh, okudu
ğum maddelere göre, 26 milyan geçen Devlet 
Bütçesinden 5 milyonluk Türk tütün ekicisinin 
bir müessesesine ilk bütçeden, ya da bir kaç 
bütçeden 100 milyon lira yardım yapmak Ana
yasanın da ruhuna ve metnine uygun olur. Bu 
sebeple bu önergemde İsrar ediyorum ve bu ko
operatiflerin hayatiyet kazanmasını sağlamak 
için gecs gündüz çalışmak suretiyle çıkardığı
nız hem Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun, 
hem bu Tütün Satış Kooperatifleri Kanununun 
hayatiyet kazanabilmesi için, Devlet Bütçesin
den lütfediniz 100 milyon lirayı 5 milyonluk 
Türk tütün ekicilerinin bu müessesesine verme
ye karar veriniz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, söz iste
diniz. Sayın Muammer Erten de söz istedi. Tak-
dimen görüşme hakkınız var, buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Arkadaşım konuşsunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erten, Sayın 
Bakan daha sonra görüşmeyi kabul etti. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Değerli 
arkadaşlarım, Şükrü Akkan arkadaşımıza te
şekkürlerimle söze başlıyacağım. 

Getirdiğimiz bu kanun, tütün satışları ko
nusunda önemli bir değişikliği ortaya koymak
tadır, fakat bunun anaprensibi satış merkezle
rinin inleyişine bağlıdır. Eğer, kanunu kabul 
ettiğimiz halde, iyi satış merkezleri kurmaya 
muvaffak olamazsak, bu kanunun işlemesine 
imkân yoktur. Arkadaşımız önergesi ile çok 
önemli bir noktayı parmak basmıştır. Bunu ca
nı gömülen desteklememek mümkün değil. 
Onun için, Büyük Meclisin Şükrü Akkan arka
daşımızın verdiği önergeyi desteklemesini ben 
de rica etmek için huzurunuza çıktım. 

Bu Devlet yardımı olmadan, satış koopera
tiflerinin kuracakları satış merkezlerinin ku
rulması imkânı mevcut bulunmamaktadır. Onun 
için, bu madde kabul edildiği takdirde, satış 
merkezleri kurulmak suretiyle bu kanunun çok 
iyi bir şekilde işlemesi sağlanmış olacaktır. Bu 
bak,mdan Komisyonun da buna iştirak etme
sini rica ederek Büyük Meclisi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu
runuz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, değerli arkadaşımız Şükrü Akkan'm ka
nuna geçici bir madde ilâvesine dair buradaki 
izahlarını dinledik. Sayın arkadaşımızın bir hu
susu gözden kaçırdığını zannediyorum. Tütün 
satış merkezlerinin tesisine' ait malî imkânlar 
kısmında, bölge birlikleri emrindeki kaynakla
rın yüzde 25 inin bu maksada tahsis edileceğine 
ait 7 nci maddede hüküm var. Ayrıca, Devlet 
Bütçesinden 100 milyon lira eklemek suretiyle 
bunu takviye mânasına ve kooperatifin depo te
sisi imkânlarına tahsis edilme maksadına da
yanan bu teklife Hükümet olarak katılamıyo
ruz. Bir defa, yıllık programlar içinde Devlet 
Bütçesinin imkânları ve harcama tahsis yerleri 
Yüce Meclisten geçmiş bulunuyor. Yıl içinde 
100 milyonluk bir kaynağın böyle bir maksada 
ilâveten getirilmiş olmasının, takdir edeceğiniz 
gibi, imkânı yoktur. Hattâ bu tarz kanunlarla 
çıkmış birtakım hükümlerin dahi yüzde yüz 
yerine getirilmediği Yüce Meclisçe malûmdur. 
Bu sebeple, yıl içinde yeni getirilecek bu tarz 
külfetlerden sarfı nazar etmenin doğru olaca
ğına kaaniim. 

Kaldı ki, bu müessese henüz bir intibak dev
resi geçirecek ve Tütün Tarım Satış kooperatif
lerinin başarılı çalışma imkânları bu depolar 
olmasa dahi mevcudolacaktır. Bir defa kirala
ma yolu vardır. Bugün Devlet, destekleme alım
larında Tekel İdaresinin pekâlâ başaralbildiği 
depo kiralama yolu ile bu imkânlar vardır. De
po tesisini ilerki yıllarda da yapma imkânları 
mevcuttur, o yol kapanmıyor. Bu hizmeti ba
şarabilmek için pekâlâ kiralama imkânları yo
lu ile kooperatifler faydalı bir çalışma yapabi
lirler. Onun içindir ki, Hükümet olarak bu gö
rüşe bu gerekçe ile katılmıyoruz. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan, buyurun. 
ŞÜKRÜ AKKAN (tzmir) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Bakam dinledik. 7 nci maddede, 
(bölge birlikleri emrine verilecek olan parala
rın yüzde 25 inin bu binaların yapılması için 
safedilebileceğini söylediler. Bu, bendenizin gö
zünden kaçmadı ve konuşmamda da temas ettim. 
Biz bu yüzde 25 leri 2 nci maddede yaptığımız 
değMkMkle, yani bu Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Kanun tasarısının 2 nci maddesinde yap
tığımız değişiklikle büyük bir kısmını; ortaklı
ğa kabul eden vatandaşın yüzde 5, yüzde 4, yüzde 
2 lerden müterakim paralarının yüzde yüzünü 
sermaye olarak kooperatife yatırmayı kabul et
mekle, zaten çok ufak bir paya mdirmiş olduk. 
Onun için, bütün tütün ekicileri kurulacak olan 
bu kooperatife gönüllü olarak ortak olacakla
rından bölge birlikleri emrine bir para kalmaya
caktır. Kaldı ki, Anayasanın 51 nci maddesi, yi
ne «Devlet, kooperatifçiliğinn gelişmesini Bağlı
yacak tedbirleri alır» demektedir. Hükümet Rei
simizin de, Sayın Süleyman Çağlar'm ifadesine 
istinaden söylüyorum, bu mevzuda sözü var
dır. 

Şimdi arkadaşlar, «Kira ile yapılır» denili
yor. Biz tütün bölgesini biliyoruz. Deposu, sa
tış merkezi, müzayede salonu olan bir bina kaç 
ilçemizde bulunabilir Ege'de yahut Karadeniz'de, 
Marmara'da, Şark'ta? Zannediyorum ki, bu ni
telikleri taşıyan binalar, Mralanabileck binalar 
mevcut değildir. Bunların üzerinde de büyük 
tadilât ister. Dediler M, Sayın Bakan,, «Biz bu 
kanun böyle çıkarsa, ek bir bütçe ile bunu ver
mek mecburiyetindeyiz, kaynak yok.» 

Benim önergemi dinlememişler; ben önergem
de, «Derhal verilsin, ek bir bütçe ile, ek bir ka
nunla verilsin» demiyorum, «Takibedecek ilk 
bütçe yılında nazarı itibara alınmalıdır» diyo
rum. Hattâ buradaki konuşmamda, «100 milyon 
lira birden verilmezse, bunu taksitlere böleriz; 
20 şer milyon veririz, 25 er milyon veririz» 
dedim. 

Şdmdi arkadaşlar; bu para mutlak lâzımdır. 
Bu kooperatiflerin satış merkezleri kurulmadık
ça biz öteki kanunda çiftçi lehine ne kadar de
ğişiklik yapmış olursak olalım, bu değişiklikler 
yeni bir şey getirmeyecektir, ve mutlak surette 
satışlar, bu merkezler açılmadığı müddetçe, yi
ne dışarıda olacaktır. Dışarıda olan satışların 
perişanlığı da bu Mecliste en çok konuşulan ko

nulardan birisidir. Onun için, çıkardığımız ese
re hayatiyet verebilmek için, Türk tütün ekicisi
ni bugünkü keşmekeşten kurtarabilmek için 
hepinizin vicdanlarına sığmıyorum,, lütfedin 
önergeme oy veriniz ve Devlet Bütçesinden, ilk 
çıkacak Devlet Bütçesinden 100 milyon lira tah
sisini, 26 milyarlık bütçeden gelecek sene belki 
30 milyarlık Devlet Bütçesi olacak, bu imkânlar 
içinden beş milyon insanın istikabilini kurtara
cak olan, ona insan gibi yaşama hakkı verecek 
olan bu paranın tahsisine lütfen rey veriniz. He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Tütün ekicilerinin memlektimizdeki acıklı 
durumu hepimizin malûmudur. Bu kanun ta
sarısı geldiği zaman, bütün arkadaşlarımız gibi 
bendeniz de tütün mıntakasınm bir milletvekili 
olarak görüşlerimi söyledim ve kanunun lehin
de olduğumu beyan ettim. 

Benden önce konuşan sayın arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi çıkarılan kanunların hayatiyet 
kazanabilmesi ve o kanundan istifade edecek 
olan insanlara mümkün mertebe yarayışlı ola-

, bilmesi için onun üzerinde dikkatle durmak, eğil
mek zorundayız. 

Hakikaten, hemen ifade edelim ki, TARİŞ bu
gün zeytinyağını bile alırken, deposu olmadığın
dan, mubayaa edeceği zeytinyağları saklıyacak 
imkânlardan mahrum olduğu için, muayyen mu
bayaa yaptıktan sonra bunları bırakmakta, on
dan sonra da zeytinyağı istihsal eden vatandaş
larımız zeytinin kilosu 7 - 8 liraya satılırken, 
zeytinyağının kilosu 5 - 6 liraya satmak mecbu
riyetinde kalmaktadır. Bunun yegâne sebebi 
mubayaa edilenlerin iyi bir şekilde muhafaza 
edilmesini sağlıyacaJk tesislerden mahrum ol
maktadır. 

Bunun gibi tütün ekicilerinin himaye edil
mesi yapılan istihsalin iyi bir şekilde kıymetlen
dirilmesi ve mubayaa edilebilmesi için, yapıla
cak depolama ve tesisler için mutlaka asgari 
yüz milyon liranın ayrılmasında fayda vardır. 

Biz, bu bakımdan Sayın tzmir Milletvekili 
arkadaşımızın önergesini yerinde görüyoruz ve 
bütün arkadaşlarımızın da bu önergeyi destek
lemesini istirham ediyoruz. Bu şekilde Tütün Ta-
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rım Satış Kooperatifleri Kanunu canlıflık kaza
nacak ve tütün ekicileri de asgari bir imkânla 
kendi yetiştirdiğinin kıymetlendirilmesini gö
rüp, onun zevkini alacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun efen

dim. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarım; ben de sözleri
me, Sayın Akkan arkadaşımın bu teklifine canı 
gönülden katıldığımı belirtmekle başlıyacağım. 

Şimdi, kanunun daha evvel Yüksek Meclisçe 
kabul edilen maddeleri tetkik edildiği zaman gö
rülecektir ki, tütün satışlarının, satış yerlerin
de yapılması mecburiyetini koyuyoruz ve satış 
yerlerinde yapılmıyan alım satımları muteber 
addetmiyoruz. Diğer taraftan, benden evvel ko
nuşan Akkan arkadaşım, ikinci maddede belirti
len ve yedinci madde dolayısiyle % 25 miktarın
da bir aktarmayı öngören desteğin ne kadar za
yıf olduğunu belirtmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Sayın Bakan arkadaşımız, «Bâzı ka
nunlarda bu kabil maddeler vardır ve fakat bun
ları yürütmek mümkün olmuyor diyorlar. Sui-
misali bir misal olarak kabul etmek ve buna gö
re neticeye varmak mümkün değildir. Diğer ka
nunlarımızda maddeler var, bunu çalıştıramıyor-
sak bu bir ihmaldir, bu bir hatadır. 

Şimdi bir sistemi ıslah etmek istiyoruz. Tü
tün politikasının aksıyan, bozuk sistemini tashih 
etmek istiyoruz ve özellikle satış yerlerinin üze
rinde bütün arkadaşlarımız ittifak ediyorlar. 

Şimdi, Hükümetten ve Komisyondan öğren
mek isterim; bundan önce kabul ettiğimiz mad
delerin ışığı altında, - ki yedinci madde tütün 
satış yerleri hakkında bir hüküm getirmiş bulun
maktadır - münhasıran daha evvel kabul ettiği
miz şekli ile bu satış yerlerinin inşası, tanzimi, 
düzenlenmesi mümkün olabilecek midir? Kanaa
time göre, bu, çok uzun senelerde ancak müm
kün olabilecektir. Esasen, arkadaşımız da bu 
hastalığı telâfi edebilmek için geçici bir madde 
ile bir tedbir getirmiş bulunmaktadır. Bu geçici 
madde yaşıyan bir madde olmıyacaktır elbette, 
onun için adına geçici madde denmiştir. Bu, ku
ruluş yerlerindeki tesisler, satış yerleri tamam
lanıncaya kadar bütçeye mutlaka ek bir ödenek 
konulması zaruretine ben de inanmaktayım. Bu 
mücerret bir iddia da değildir. Yeni bir sistem, 

yeni bir düzen getirmek gayreti içindeyiz. Üre
ticinin malını en iyi şekilde değerlendirmek isti
yoruz. Bunun için tesislere ihtiyaç vardır, bu te
sisleri yapmadığımız, yani arkadaşımızın öner
gesini kabul etmediğimiz takdirde, tütün satış 
yerleri ile ilgili 7 nci maddedeki âmir hükümle
rin yürütülmesi katiyen mümkün olmıyacaktır 
ve bu kanun aksak bir kanun, noksan bir kanun 
olarak çıkacaktır. 

Ben de, benden evvel konuşan gerek önerge 
sahibi ve gerekse onu destekliyen arkadaşların 
görüşlerine aynen katılıyorum. Yüksek Meclisin 
bu önergeye iltifat etmesini bendeniz de istir
ham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yüceler, buyurun efen

dim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; 
Şu anda Türkiye ziraatinde en önemli yeri 

işgal eden bir mevzuun daha iyi ve memleket 
hayrına işliyebilmesi için bir kanun tasarısı ge
tirilmiş ve bunun üzerinde müzakereler devam 
ediyor. Bu arada bir arkadaşımız, bu yeni kuru
lan tütün tarım satış kooperatiflerinin düzenli 
ve verimli bir şekilde işliyebilmesi için mutlaka 
paraya ihtiyocolduğunu ve bunun için de bütçe
ye 100 milyon liralık bir tahsisatın konulmasını 
teklif etmektedir. 

Kanaatimize göre, Türkiye'de 5 milyon insa
nın tütün ziraati ile uğraştığına, bunların çoğu 
sıkıntılı durumda olduğuna, tütün ziraatinin ve 
satışlarının da arzulanan şekilde yapılmadığına 
göre, böyle bir paranın, tahsisatın bütçeye ko
nulmasında mutlaka zaruret vardır. Çünkü, 
Türkiye ̂ de tütün ziraati yapılan yerler bir hayli 
yaygındır. Biraz evvel arkadaşlarımızın söyle
dikleri gibi, 5 milyon çiftçimizi yakinen ilgilen
dirmektedir. Çıkacak kanunun başarıya ulaşa
bilmesi, kuruluş halinde olan bir mekanizmanın 
daha iyi çalışabilmesi için bu paraya ihtiyaç du
yulmaktadır. 

Satış yerlerinin tanzimi ve inşaatı, oldukça 
mesele olacaktır. Parasız bir müessesenin bu sa
tış yerlerini normal olarak kurmasına ve işlet
mesine imkân yoktur. Bu geniş ziraati ve bu 
ziraatle ilgili olan çiftçileri bir nizama sokmak 
istediğimize göre, bunlann modern tesisler ha
linde kurulması ve aksamadan işletilmesi lâzım-
gelmektedir. 
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Avrupa memleketlerini gezen arkadaşlarımız 
görmüşlerdir ; Bırakın tütünü, sebze alım ve sa
tışlarında ve hattâ çiçeklerin pazarûanması, sa
tılması, piyasaya arz edilmesi ve sevk edilmesi 
konusunda büyük tesisler kurulmuştur. Halbu
ki, tütün ziraati ve bilhassa memleketimizin ikti
sadiyatında oldukça büyük önem kazanmaktadır 
ve dış ticaretimizin 1/3 ünü, yani % 33 ünü tü
tün teşkil etmektedir. Bu bakımdan da bu mües
sesenin mutlaka rahat ve verimli işliyebilecek 
bir şekle getirilmesi lâzımgelmektedir. 

Türkiye'de, bilindiği .çiib'i, ortalara a olarak 
150 milyon kilo tütün yetişir. Bâzı yıllar 170 
milyon kiloya kadar yükselir. 150 milyon kilo 
üzerinden hesabedersek, ortalama 10 ar liradan 
1 milyar 500 milyon lira gibi bir para tutmak
tadır. 1 milyar 500 milyon lira ile ilgili olan bir 
müesseseye, ilk kuruluş halinde, bir defaya 
mahsus olmak üzare 100 milyon lira verilmesi 
mutlaka zaruridir ve bundan Büyük Meclisin ka
çınmaması lâzımgelir. Bu bakıım'dan muhterem 
arkadaşımızın teklifini olumlu karşılıyoruz ve 
bu para ayrıldığı takdirde bu müessesenin rahat 
işliyeceğine kaaniiz. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (C. II. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyurun 
efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarımın buradaki 
beyanlarını dikkatle dinledim. Şunu müşaihade 
ettiğimi arz etmek istiyorum; bilhassa, arkadaş
larım mekanizmanın ileride nasıl işliyeceğine 
ait bugünden yanlış bir hükme sahiptir. 

Tarım Satış Kooperatifleri, kooperatifin or
takları içinde bir hizmetli başaracak ve bu de
ğerlendirme hizmetini yürütecek. Kooperatifin 
dışında bir kısım tütün müstahsili kalacak. 
Tekel yine alımına davam edecek. 'Muhtemeldir 
ki, Hükümet destekleme alımını bu fonksiyon 
içinde, halen işliyen fonksiyon içinde yapacak, 
Destekleme alımları, Tarım SaJtış Kooperatifle
riyle yapılacakmış gibi bir mütalâa ile meseleyi 
değerlendirmek, kanaatilmce hatadır. Sayın es
ki bakan arkadaşım Yüceler'in buradaki izah
ları, bu bakımdan, bence mahzurlu beyanlarıdır. 

Destekleme alımları yine Tekelce yürütül
düğü takdirde kooperatif ortaklarınca ve koope
ratife! alınacak, mubayaa edilecek tütün mik

tarında bir tahdit vardır. O halde, kooperatif 
ortaklarının hizmetine muhasısas depo tesisini 
bütçe imkânları içinde değil, pekâlâ kredi im
kânları içinde, bugün Türkiye'de kurulmuş di
ğer tarım satış kooperatiflerinin işleyiş meka
nizması içinde de bu meseleyi mütalâa etmek 
mümkündür. Bu yol kapanmıyor ki. 

Bundan bir hafta evvel muhterem arkadaş
lar, Antalya'da «And Birlik» diys birleşen ta
rım satış kooperatiflerinin 23 milyona mal ol
muş bir fabrikasını açtık. Bu tesis 1952 de 220 
ortak ile kuruldu. Bugün 6 500 ortağı var. 220 
ortak ve çok cüzi bir sermaye ile kurulan bu te
sis bugün 23 milyonluk sadece bir yağ kombine 
tesisini yapabilmiştir. Demek ki, kooperatifler 
en büyük imkân ile başladığı takdirde muhak
kak muvaffak olacaktır, hükmime birden ge
tirmekte kanaatimce mahzur vardır. 

Biz, bu meseleyi Hükümet olarak, bir dâva 
halinde benimsemişiz ve bir kanun tasarısı ile 
huzurunuza gelmişiz. Arz ediyorum ki, kredi 
mekanizmasını da çalıştırmak suretiyle koope
ratif fonksiyonunun iyi çalışmasına her zaman 
imkân verilebilir. Hükümet bundan kaçmaya
caktır. Hükümet, bugün arkadaşımızın teklifi 
içinde bütçeye 100 milyonluk külfeti normal 
karşılıyamamaktadır, yoksa hizmetten kaçmı
yor. Eğer kaçsa idi, bu tasarıyı, bu anlayış ve 
ciddiyet içinde huzurunuza getirmezdi. Onun 
içindir ki, arkadaşlarımın bu müsamaha ile me
seleyi bu fonksiyon içinde, hizmetin daha iyi şe
kilde götürüleceği inancı içinde bize imkân ver
melerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başar, buyurun efen
dim. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; geçen celsede bu 
maddenin, yani tütün tarım satış kooperatifleri 
ve birliklerine bütçeden 100 milyon lira veril
mesi üzerinde söz almış ve bunun bir gösteriş 
maddesi olmadan tatbik edilmesini, bugün Tür
kiye'de mevcut ve mer'i kanunlarla zirai kredi
ler için Ziraat Bankasına vermemiz icabedien 
parayı veremediğimizi, Türk köylüsünün, bil
hassa orman içi köylülerinin kalkınması için 
mer'i kanunlar gereğince verilmesi icebeden pa
rayı veremediğimiz, hal böyle iken bu maddenin 
ne şekilde tatbik edileceğini, acafoa bunun için 
bir kaynak, bir fon olup olmadığını sormuş 
idim. 
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Kooperatiflerin hayatiyetinin geliştirilmesi 
için, bilhassa Tütün Tarım Satış Kooperatifle
rinin hakikaten böyle bir paraya ihtiyacı ol
duğunu hepimiz kabul ediyoruz, Bakan da ka
bul ediyor. Bir kaynak var veya yok mese
lesine gelince, bilhassa tütün mevzuunda 1946 
senesinden beri 100 küsur milyon lira çiftçi
nin parasını kesmişiz ve Devlet olarak % 2 - 2,5 
faiz ile köylünün ve müstahsilin parasını kul
lanmışız. 

Kredilerin tanzimini ayarlamak için Yüksek 
Meclisinizce seçilen bir komisyon faaliyette. 
Bu komisyonun önçalışmalarıyla da tesbit edil
diği üzere, aynı müstahsilin 100 milyon lira pa
rasını % 2,5 faiz ile kullandığımız, müstahsi
lin da % 25 - 30 nispetinde kredi olarak kul
landığı bir vakıadır. 1946 dan beri kullandı
ğımız bu 100 milyonun faizini hesabedersek, 
köylüye, müsthasıla bir kaynak olarak bunu 
vermemizde zaruret var. «Diğerlerini vere
medik, bunu veremeyiz» diye bir mesele yok. 
Zaten arkadaşım da hemen bugün verilmesini 
istemiyor. Ben Hükümetten rica edeceğim. Esa
sen bu, köylünün halrikaten bir hakkı oluyor. 
% 2,5 faiz vermek suretiyle 100 milyonunu 
Devlet, tahmin ediyorum, 1946 dan beri kullan
mıştır. Halbuki, hepimizin bildiği şekilde Tür
kiye'de faiz hadleri, Ziraat Bankasının zirai 
krediler faiz hadleri % İ t - 10,5 yahut % 7, 
fakat esas cari faiz haddi % 17, % 18, % 20 
yi bulmaktadır. Vasati % 10 Zirat Bankasının 
faizi ile, yani köylüye verilen faiz ile kabul 
edecek olursak, Devlet müstahsıldan kesilen bu 
paranın faiziyle şimdi vereceği 100 milyonu 
çoktan kazanmış ve vermemiştir. Binaenaleyh; 
bir kaynak orta yerde teessüs etmiş oluyor. 
Bu koperatiflerin değişmesi için hakikaten bir 
paraya ihtiyaç var. Bu maddenin foir göste
riş halinde kalmaması ve tatbikat safhasına 
girmesi için, önümüzdeki bütçeden tatbik edil
mek üzere, hakikaten bu kooperatiflerin ha
yatiyet kazanması ve kanunun da ölü doğma
ması için böyle bir maddenin kabulüne zaru
ret vardır. Bendeniz de bu maddenin kabulünü 
arz ve istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
buyurunuz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, 

Tütün Satış Kooperatiflerinin gereği gibi 
işleyebilmesi için, hakikaten Büyük Meclisin 
arzusuna ve kanunun öngördüğü hizmete uy
gun çalışabilmesi için Devletin himayesine, sa
mimî himayesine ihtiyacı vardır. Eğer bu hi
maye eksik kalırsa kooperatifler başarılı ola
maz. Bundan, sadece koperatife üye olan köy
lüler zarar görmez. Bunun en tehlikeli yönü, 
kooperatifçilik fikri zarar görür. 

Bugün Türkiye'de çeşiti sebeplerle - bunları 
ayrı ayrı saymak istemiyorum - halkımız koo
peratiflerden soğutulmuştur. Biz, Anayasa
nın öngördüğü şekilde kooperatifler yoliyle 
Türk köylüsünü kalkındırmak, onun emeğini, 
alın - terini değerlendirmek istiyorsak, bu koo
peratifleri başarılı çalıştırmaya mecburuz. Yok
sa göstermelik kooperatifler aslında kooperatif
çiliğe hizmet değil, bilâkis kooperatifçilik fik
rini yaralar, halkın gözünde bu fikrin itibarını 
düşürür. 

Bu böyle olunca, yeni kurduğumuz ve bü
tün tütüncü köylülerin umudunu bağladığı koo
peratiflerin baaşrılı olmasını sağlamaya Büyük 
Meclis mecburdur. 

Şimdi, kaynak meselesi bahis konusu oluyor. 
Acaba Devlet sektörü, özel sektör ayırımı içe
risinde kooperatifler hangi katagoriye girecek? 
Ban?; sorarsanız, kooperatifler Devlet sektörü 
içerisinde mütalâa edilemez. Kooperatifler, bi
rer özel sektördür. Ama, tek tek kişileri de
ğil, aynı dalda üretim yapan toplulukları sine
sinde toplayan bir kollektif özel sektördür. 

Bu yoruma göre, programa ve plâna aldığı
nız özel sektörü destekleme fonu, 700 milyon 
civarında bir rakamdan bahsediliyor. İşte bu 
kaynaktan kooperatifleri desteklemek, özellikle 
bütün sözcülerin burada dile getirdiği, tütüncü 
köylülerin beklediği, kurtarıcı olarak gördüğü 
kooperatifleri bu konuda desteklemek pekâlâ 
mümkündür. Beş milyon vatandaşımızı ilgi
lendirdiğini söyledi burada seçkin arkadaşları
mız. Yüz milyon vereceksiniz, arkadaşlarımız
la hesatoeittik, insan başına, köylü başına yir
mi lira düşüyor. Yan'i, o kadar da ahım - şahım1 

bir para değil. 
Geliniz bir başka hesap yapalım: Memleketi

mize gelen turistlerden dövizi 13 liraya satınalı-
yoruz. Yurt dışında çalışan işçilerimizden dövizi 
1.3 liraya satmalıyoruz, ama Türk tütüncüsünün, 
Türk pamukçusunun, Türk incimsinin, Türk 
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fındıkçısının döviz getiren mahsulünü -döviz 
hesabı olduğu zaman- dokuz liradan hesaplı
yoruz. Aslında buradan da Türk Hükümeti 
Türk köylüsüne borçludur. 

Şimdi, Sayın Bakan bir depo kiralama sis
teminden bahsetti ve depo kiralama yolu ile de 
köylüye hizmet edildiğine değindi. 

Muhterem arkadaşlarım, fırsat düştüğü 
için bunu anlatmak isterim. Bu depo kiralama, 
büyük ölçüde suiistimallere yol açan bir sistem
dir. Devlet, Tekel Bakanlığı, imkânları olan 
Hükümet, bence, şunu veya bunu zengin etmek 
için bu kira usulünden vazgeçmelidir. Devlet 
daireleri kirada, Hükümet daireleri kirada, 
mahkemeler kirada, bir kira usulüdür gidiyor. 
Depolama işinde de Telkel fdaresinin kendi bi
naları olmalıdır. 

Size bir örnek vermek isterim. Henüz orta
da bulunmayan depoların inşaası için peşin pa
ra verip, şahıslara depo inşa ettirip ondan 
sonra o depolan kiralamak, düpedüz Devlet 
eliyle bâzı açıkgözleri, bâzı açıkgöz ve imtiyaz
lı vatanıdaşlan zengin etmek demektir. Geli
niz şu köylüleri, asıl mahsul yetiştiren insan
ları biraz da zengin yapalım. 

öte yandan sevgili arkadaşlarım, tütüncü
lerin çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz dertleri 
karşısında yetkililer, özellikle Sayın Tekel 
Bakanı, Ege'de, «Sabırlı olunuz, Tütün Tekeli 
Kanıısın çıktı, Kooperatifler kanunu çıkıyor, 
Bu kanun çıktıktan sonra artık kurtulacaksı
nız.» demiştir. 

Bütün umudunu yitirmiş durumda olan Türk 
köylüsüne bir küçük umut ışığı gösteriyorsu
nuz. Ondan sonra da bu umudunun boşa çık
masına müncer olacak tedbirsizlikler içerisine 
girersek o zaman büyük ölçüde kendimizi suç
lu saymamız lâzım. Şu balkımdan: Bakanlan-
mız söz verir, yapmaz, sözünü tutmaz. Bir 
arkadaşımız, Sayın Başbakanın da bu konuda 
üiözü olduğunu söyledi. Bir memlekette kanun-
larm ba>zı hükümleri uygulanmazsa, Orman 
Kanununu misal gösterdi arlcadaşlanm, bir 
memlekette Bakanlar sözlerini tutmazsa, bir 
memlekette Başbakan vaadini tutmaz duruma 
'kendisini düşürürse, bana söyler misiniz bu 
halk kime inanacak bu memlekette?.. Türk hal
kını umutsuzluğa sevk etmek, bence büyük ka
bahattir. Bu kabahati işlemememiz lâzımdır. 
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Sevgili arkadaşlarım, % 5 1er üzerinde dur
muyorum. Sayın Hayri Başar arkadaşımın gö
rüşüne yürekten katılıyorum. 

Düşüncelerim bu kadar. Bu para verilmeli
dir. özel sektöre ayrılan 740 milyon lira teş
vik fonundan, pekâlâ 5 milyon vatandaşımıza 
bu yüz milyon verilebilir. 

Saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerim kifayetini arz ve teklif ede

rim. Saygılanmla. 
Bursa 

Kasım önadım 

Sayın Biaşkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeter

liğine karar verilmesini arz ve istirham ederim. 
Eskişehir 

Hayri Başar 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde söz isti
yorsunuz Sayın Akkan?. Buyurun efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Müzakereler 
yeterli değildir muhterem arkadaşlarım. Niçin 
değildir... Sayın Bakan burada konuşurken de
diler ki; bu kanunun 7 nci maddesine istinaden 
kurulacak tütün satış merkezlerinde yalnız or
taklar muamele görecektir. Maddeyi tümü ile 
okumamışlar. Madde; bu satış merkezleri han
gi ilçe sınırlan içerisinde kurulursa kurulsun, 
kuruluş ve açılmasını takibettiği günden itiba
ren mutlak surette bütün ekici tütünlerinin bu 
satış merkezlerinde müzayede usulü ile, yani 
okşin sistemiyla satılmasını, önigörmlektedir. 

Bu madde böyle olmakla beraber, bunu kuv
vetlendiren, bunu doğrulayan Tütün ve tütün 
tekeli kanununun -bugün zannediyorum müd 
det bakımından kanunlaşacaktır- 28 nci mad
desi vardır, 28 nci maddede tütün satış mer
kezlerini kabul etmiştir ve bugün belki saat 
24,00 te müddet bakımından kanunlaşacaktır. 
Bu madde de şöyledir: «Tütün satış merkezle
ri kurulan yerlerde ekici tütünlerinin alım - sa
tımının bu merkezlerde yapılması zorunludur.» 

Ben Tütün ve tütün tekeli kanununun ko
misyondaki çalışmalarına katılmış bir arkada
şınız olarak orada mütehassıslann verdiği iza
hata istinaden konuşuyorum; ökşin sistemini 



M. Meclisi B : 90 8 . 5 . 1969 O : 1 

anlatan mütehassıs arkafdaşlar dediler ki, bu sa- I 
tış merkezleri kooperatiflerce kurulacaktır ve 
kooperatifler, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanununun 7 nci maddesine öngörülen satış 
merkezleri bizim kanunumuzun 28 nci maddesin
de kabul edilen satış merkezleridir. Bu satış' 
merkezleri kurulduğu takdimde; kurulduğu an
dan itibaren hiçbir sebep ve suretle dışarıda 
alım ve satım yapılamıyacaktır. 

D emele oluyor ki, bu satış merkezleri her 
hangi bir ilçenin içinlde, ister kiralanmak su
retiyle kurulsun, ister yeniden inşa edilerek 
kurulsun ve açılsın, o tarihten sonra artık o 
iloa sınırları içerisinde tütün alım ve satımı bu
günkü sistemle yapılmıyacak, okşin sistemine, 
müzayede usulüne bağlanacaktır. 

Sayın Bakan konuşmalarında dediler ki; 
kooperatifler sadece kemdi ortakları için bu işi 
yapaoalk... Hayır, arkadaşlar. Kanunlarında 
hüküm olmadığı, halde Tariş, zeytinyağı destek 
mubayaasını, pamuk destek mubayaasını Hü
kümet kararı ile yapmaktadır. 

Şimdi, Hükümet, Bakanlar Kurulu ister Te
keli tavzif edecek bir destek mubayaası için, is
ter kooperatifi tavzif edecek, ona kredi verecek
tir. Bir dektek mubayaası için, tavzif ediîe-
ce!k bar müessese olacaktır mutlak surette. Ama, 
bu satış merkezi kooperatifler eliyle kurulacak, 
ortak olsun, ortak olmasın, bütün herkesin 
tütünü orada satılacaktır. Bu, dünyada Ame
rika ve Hindistan'da uygulanan okşin sistemi
dir. 

Binaenaleyh, Bakanın buradaki izahatı ka
nunlara, maddelere uygun değildir. Bunu ka
bul etmeyiniz ki, bu söylediklerimizin yanında 
ben ve daha diğer arkadaşlar bildiklerimizi 
söyl'iyebilelim, Yeterlik önergesini kalbul eder
seniz, önergemize iltifat buyurunuz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Daiha evvel, ko
misyon olarak söz almıştık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efenld'im, yeterlik önergesi var. 
Yeterlik önergesi komisyon için ayrı, diğerleri 
için ayn tatbik edilemez. Yeterlik önergesini 
eğer Meclis kabul etmezse o zaman konuşma 
hakkınız avdet eder. I 
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Yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kalbul edilmiştir. 

Verilmiş olan ve tasan metnine geçici madde 
olarak ilâvesini öngören önergeyi okutuyorum. 

(izmir Milletvekili Şükrü Akkan tarafından 
verilen ve geçici madde ilâvesini öngören öner
ge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde bu şekliyle tasan met-
•nine ilâve edilmek istenmektedir. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAE (Manisa) — Takdir Yüce Mec
lisindir, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Takdir Yüce Meclisindir, buyu
ruyorlar. 

Verilmiş bulunan ve geçidi madde ilâvesini 
öngören bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüce Meclis dikkat nazara alma kaydı ile 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu hale göre ko
misyon olarak filhal katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Bu hale göre, tasan metnine geçici 1 nci 

nradıde olarak, şimdi okutmuş olduğum madde 
muhtevasının ilâvesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul eenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve 
geçici 1 nci madde olarak tasan metnine ilâve 
edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkanım, 
verilmiş olan takriri redakte etmek ve bünyeye 
uydurmak için rica edeyim.. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Çün
kü, zatıâlinizie, biraz evvelki beyanımlda onu 
dedim; verilen değişiklik önergeleri kabul edil
diği zaman, dikkat nazara alınmak kaydı ile 
Meclisin temayülünü belirtmek hüviyeti içerisin
de kaıbul ediliyor. O zaman, filhal katılıp ka
tılmadığınızı sordum, «filhal» diye tekabbül et
miş olduğunuza göre, artık o şekliyle madde 
hüviyetine girmiş bulunuyor. 

Eğer dikkat nazara alınmak kaydı içerisin
de önerge kabul edilince, önergeyi istemiş ol
saydınız, redakte etmek imkânınız olacaktı. 
Şimdi madlde, Sayın Şükrü Akkan'm belirttiği 
muhteva dâhilinde kabul edilmiştir. 
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Yine ikinci geçici madde olarak tasan met
nine bir ilâve derpiş edilmeıktedır. Bu hususta 
verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum: 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde okutulmasına lâzum 
kalmıyor. 

Başka verilmiş bulunan bir önerge yok. Ol
madığına göre tasarının 10 ncu maddesini oku
tuyorum. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun hükümerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasan metninde 
mevcut bâzı tabı hatalannm, tensik ve tertiple
rin düzeltilmesine matuf bir önerge var, müsaa
de ederseniz o önergeyi okutacağım ve önerge 
dâhilinde işlem göreceğiz. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıda geçen «Tütün satış yerleri» tâbiri

nin, Yüce Mecliste kabul edilmiş bulunan Tü
tün ve tütün tekeli kanunu tasansmın 28 nci 
maddesinde geçen tâbire uygun olarak, «Tütün 
satış merkezleri» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve istirham ederim. 

tzmir 
Şükrü Akfkan 

BAŞKAN — içtüzüğün 109 ncu maddesi 
uyannca bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan metninde buna göre düzeltmeler ya
pılacaktır. 

Kanun tümü itibariyle işari oya tâbidir. Söz 
istiyen?.. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Tümü üze
rinde grup adına söz istemiştik, efendim. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Hayri Ba
şar yazılı olarak müracaat etmişsiniz, doğru
dur, lehinde istiyorsunuz, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HAYRİ BAŞAR (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, şu anda Meclisimizce müzakeresi bitmiş 
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olan Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölge 
Birlikleri ve Tütün Satış Kooperatifleri Birlik
leri Kanunu ile Türkiye'de büyük bir müstahsil 
kütlesinin dertlerine geniş çapta bir fayda 
sağlanacağına inanıyoruz. 

Bu kanunla müstahsilin, hakikaten organize 
bir hale gelmesini, daha iyi ve kaliteli mahsul 
yetiştirmesini, tütün piyasasını tanzim etmesi
ni, Devletle beraber taban fiyat tesisini, istih
salden imalât ve ihracata kadar tütünün, mah
sulün değerinin artınlmasını ve sağlanmasını 
biras daha teminat altına almış olacağız. 

Bu kanundan evvel «Tütün ve tütün tekeli 
kanunu» diye, yine bu geniş müstahsil kütlesi
nin dertlerine çare bulacak bir kanun çıkar
mıştık. Ondan da evvel, yine daha ziyade müs-
talhsılı organize edecek, kooperatifçiliğin ana
yasası mahiyetinde bir Kooperatifler Kanununu 
Meclisimizden geçirmiş bulunuyoruz. Mevcut 
bu üç kanunun koordine bir halde, tütün müs-
tahsılma değerli ve yararlı olmasını ve birbirini 
destekler mahiyette çalışmasını temenni ediyo
ruz. 

Esas temennimiz, Türkiye töe mevcut hubu
bat müstahsili, pancar müstahsili, tütün ta
rım, narenciye ve meyva müstahsili gibi çeşit
li istihsal kollanna aynlan bu büyük müstah
sil kütlenin tek bir kanunla organize edilir hale 
gelmesidir. Balı memleketlerinde umumiyetle 
müstahsil bir kolda organize edilmiştir; koope
ratifler ve birlikler halinde. Büyük kütleyi 
içerisine alan çeşitli dallar, tütün tanm, hubu
bat, narenciye ve meyva hattâ haycancılık, bü
yük organizasyonun içerisinde ayn ayn yer 
alırlar. 

Bu kanun münasebetiyle temennimiz, Tür-
kiye^de mevcut, hububattan başlıyan her çaşit 
müstahsil kütlesini organize edecek bir koope
ratifler kanunu ile birlikler kanununun, parça 
parça değil ek olarak değil, tüm olarak bu 
Meclisten geçirilmesi ve tüm müstahsilin orga
nize hale getirilip hem teşkilâtlanması, hem 
Tcendİlerinin dertlerine kendilerinin de bir par
ça yardımcı olmasıdır. 

Tütün Tanm Satış Kooperatifleri Kanunu
nun, Meclisimizden bundan evvel geçen kanun
larla beraber koordine bir halde çalıştırılarak 
müstahsıla hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder 
ve bu inanç içerisinde bu kanuna G. P. Grupu 
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adına müspet oy vereceğimizi bildirir, saygılar 
sunarını. 

BAŞKAN — Kanun tasarısını, tümü itiba 
rlyle, Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu 
Milletimiz için hayırlı olsun. 

2. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkci-
ne, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arka
daşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu teklifleri 
ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Maliye, 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/190, 
2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 210 a 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin daha önce almış olduğu karar uyarın
ca bugün, mahsus gündem dahilinde, Su ürün
leri kanunu tasarısının görüşülmesi icra edile
cektir. Bu sebeple Su ürünleri kanunu tasarısı
nın görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Su ürünleri kanunu tasarısının öncelik ve 

ivedilikle görüşülmesini öngören Sayın Ticaret 
Balkanının önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin altıncı sırasında kayıtlı 210 S. Sa

yılı Su ürünleri kanunu tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif öderim, 

Ticaret Bakanı 
Bursa 

Ahmet Türkel 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Rapor çok kısa mahiyettedir, müsaade eder
seniz raporu okutayım. («Okunsun» sesleri) 
Geçici Komisyonun düzenlemiş olduğu raporu 
okutuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okunldu.) 

(1) 210 ve 210 a 1 nci ek S. Saydı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Tasarının tümüne sâri rapor 
üzerinde, şimdiye dek grupları aidma söz istemiş 
bulunan arkadaşlarımızı okuyorum: 

A. P. Grupu adına Mustafa Akalın, C. H. P. 
Grupu adına Ahmet Şener, T. i. P. Grupu adı-
n Yahya Kanpolat. 

Şahısları adına şu ana kadar söz kaydettir
miş olan arkâdâşlarimı okuyorum: 

Reşit Ülker, Kemal Sanibrahimoğlu, Süley
man Onan, Ramazan Tekeli, Ali Rıza Uzuner, 
TüıMn Seçkin, Mehmet Yüceler, Sabahattin 
Savacı. Buna göre, diğer söz istiyen arkadaş
larımı sıraya ilâve edeceğim. 

Sayın Mustafa Akalın, buyurunuz, A. P. 
Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Su ürünleri kanunu tasarısının 
tümü üzerimde A. P. Grupu adına yapacağımız 
konuşmaya başlarken bu tasarı üzerinde müs
pet emeği geçenlere, son Geçici Komisyon Baş
kan ve üyelerine şükranlarımızı arz öderiz. 

Muhterem arkadaşlar, Su ürünleri kanun 
(tasarısı epeyce macera geçirmiştir. Şöyle M, Sa
yın Rifat öztürkçine, Sayın Tevfik inci ve arka
daşları, Sayın Hilmi incesulu ve arkadaşları tek
lif edilen üç ayrı kanun teklifi üzerine, evvelki 
Geçidi Komisyon tarafından yapılan çalışmalar 
sonunda 18 . 3 . 1063 tarihinde hazırlanan ra
por ile teklifler bir metin haline getirilmişti. 
11 . 4 . 1966 tarihinde Hükümet tarafından da 
Su ürünleri kanunu tasarısı Meclise sunulmuş
tu. Yeniden teşkil edilen Geçici Komisyon, 
Hükümet tarafından sevk edilen bu tasarı ile 
diğer teklif üzerinde ciddî mesai sarf ederek 
eski metne nazaran daha şümullü, Türk balık
çı ailelerini daha çok sevindirici, Beş Yıllık Plân 
hedeflerinde öngörülen esaslara daha çok yer 
veren, mahdut birkaç kişinin menfaatini de
ğil, Türk halkının yararlarını önplânda tuta
rak gelecek nesillere sâri yenilikler ihtiva eden, 
bugün müzâkeresi yapılan, metni meydana ge
tirip 11 . 2 . 1967 gün 2 sayılı kararla Yüce 
Heyetinize tevdi etmişlt'ir. 

Yüce Heyetinizde yapılacak müzakereler sı
rasında mübh'em taraflar varsa aydınlığa ka
vuşacak, eksiklikler tamamlanacak, ömürlü ve 
yararlı bir eser olarak ortaya çıkacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, gerek şahıslar tara
fımdan yapılan tekliflerden, gerekse Hüküme
tin tasarısındaki gerekçelerden uzun uzadıya 
bahsetmekten kaçınmakla beraber bazı hususla
ra kısa kısa temas etmeyi de faydalı telakki 
©diyorum. 

Hükümetin sevk ettiği kanun tasarısının 
gerekçesinde kaydedildiği üzere, Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı, memleketimiz balıkçılı
ğının inkişafı üzerinde ehemmiyetle durarak 
gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Kal
kınma Plânımızda yer alan; 

a) (Balıkçılarla ilgili kamu hizmetlerini top
lu halde organize edecek, 

b) ıSu ürünleri müstahsıllarına gerekli kre
diyi sağlayacak, 

c) Su ürünleriyle iştigal eden kimselerin 
eğitimi için gerekli tedbirleri alacak, 

d) Kooperatifleşmeyi teşvik edecek ve bu 
imkânları hazırhyacak, 

e) Balık satışlarını disiplin altına almak 
üzere balıkhaneler kurulmasını öngörecektir. 

Muhterem, milletvekilleri, gerçekten bu ta
sarı, 7 120 km. sahili, irili ufaklı 60 gölü, bir
çok akarsuları olan yurdumuz için su ürünle
riyle geçinen kırk bine yakın ailenin kaderi ve 
hattâ Türk halkının kaderiyle, besiniyle, eko
nomisiyle, dış ticaretiyle yakından ilgilidir 
Dünya devletleri balık istihsalinde 3/1 000 ini 
elcîe edebilen, dünya devletleri balık ihracının 
2/1 000 ini ancak yapabilen Türkiye'miz için bu 
kanun ziyadesiyle ehemmiyetidir. 

Bu taşandaki bâzı maddelerin, bilhassa 
4 ncü bölümde yer alan maiddelerin kesin ve 
şümullü olması, denizlerimizin ebediyen ve
rimliliğini sağlıyacak, suiistimale müsait yumu
şak tedvin edilmesi halinde denizlerimizin ürün 
yönünden çöl haline gelmesini intacedecek dere
cede ehemmiyetli olduğunu belir'tmeyi millî bir 
görev addediyoruz. 

Bu itibarla bütün gruplara mensup arka
daşların hassasiyetle, ciddiyetle bu tasarıya 
katkıda bulunacaklarına samimiyetle inanmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar, su ürünleri kanunu 
tasarısı, adından da anlaşılacağı üzere, suda 
yetişen mahsullerle ilgilidir. Bu mahsuller hay
vanlar ve bitkilerdir. Bu mahsullerin gerek ti
cari yönden istihsali, gerek amatör olarak can

lıların avlanması usulleri, yasakları tesbit edil
mekte ve yukarıda da işaret edildiği üzere teş
kilâtlanma, kredi imkânları hazırlanmaktadır. 

Bir başka yenilikde, ruhsat işlerinin ve mu
rakabenin Ticaret Bakanlığındaki cılız teşkilât
tan (Su Ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğü) çıka
rılıp? Tarım Baktnlığına bağlı işler bir teşki
lât haline getirilmiş olmasıdır. 

«Su ürünleri» deyince, malûmuâliniz, ilk 
akla gelen balıktır. Filhakika, bu tasarıda ba
lık istihsali ve avlanması mühim bir yer işgal 
etmektedir. Düşünülmelidir ki, Türk sularında 
250 tür, yani neVi balık vardır. En kıymetli 
balıklar da Türk denizlerindedir. Ayrıca İstirid
ye, Midye, İstakoz, Yengeç, Karides, Krevides 
ve sair canlılarla, alkaller, yosunlar, saz, kamış 
ve sair bitkiler kanun tasarısı kapsamı içinde 
mütaalâa edilmiştir. Göller ve akar sularımız-
daki su mahsulleri de tasarı kapsamı içerisin
dedir. 

Bugüne kadar su ürünleri olarak nitelendiri
len hayvan ve nebatların istihsali, avlanması, 
satışı, sanayide kullanılması, üretilmesi, yasak
lar ve cezalar, muhtelif tarihlerde çıkarılan ni
zamname, kanun ve kararnameler ile yürütül
müştür. Bu tasarı ile bu dağınık mevzuat to
parlanmış olacaktır. 

Deniz, göl ve derelerde balık, kuş ve hayva
natın avlanması 18 Sefer 1299 tarihli Sultan 
İkinci Abdülhamit Han'ın irade-i seriiyesi ile 
yürürlüğe giren «Zabıta-i Saydiye Nizamna
mesi» ile bir nizama bağlanmış, avcılık ruhsata 
tabi tutulmuştur. O tarihten bu yana, bu nizam
nameye zeyl kanunlarla, ezcümle 1338 tarihin
deki 218 sayılı Kanun, 1340 tarihinde 465 sa
yılı Kanun, 1926 tarihinde çıkarılan 721, 815, 
820 sayılı Kanunlarla ve tefsirlerle idare edilip 
gelinmiştir. 

Takdir edersiniz ki, 87 yıldan bu yana dü
şüncelerle, sosyal ve ekonomik hayatta pek çok 
değişmeler olduğu gibi, müeyyidelere karşı ita
atte de pek çok umursamazlıklar belirmiş, mad
di çıkarcılık vatan sevgisini gölgeler hale gel
miştir. 

Bu itibarla bugünkü görüş ve düşüncelere 
göre, maddi çıkarları için âmmenin zararına 
yürürlükte bulunan mevzuatı zorlıyanlara, 
mevzuatın küçük boşluklarından yararlanmaya 
çalışanlara karşı daha sarih, daha sert, daha 
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güçlü hükümler getirmek, bugünkü toplum dü
zenine paralel kuruluşların teşekkülüne imkân 
verecek hükümler getirmek, Anayasanın 130 
ncu maddesinde derpiş edilen maksada uygun 
bir kanun getirmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, su ürünleri kanu
nu tasarısının muhtevasına, evvelki mevzuata 
bu şekilde toplu bir bakıştan sonra, asıl konu
muz olan bugünkü tasarının bölümleriyle, mad
delerine kısaca göz gezdirmek yerinde olacak
tır. 

Su ürünleri kanun tasarısı 9 bölümde 38 
madde ve 2 geçici maddeden ibarettir. 

Birinci bölümde genel hülriimler ve kanun
da geçen terimler tarif edilmiştir. 

İkinci bölümde su ürünleri istihsali için 
alınacak ruhsat tezkeresi, âmmeye ait istihsal 
yerlerinin kiralanması, bu yerlerin sınırlandı
rılması, dalyan.voli, üretme havuzları, yeni ku
rulacak dalyanlar. 

Üçüncü bölümde etüt, araştırma kooperatif
leşme. vergiden muafiyetler. 

Dördüncü bölümde yasaklar ve zabıta hü
kümleri, yani patlayıcı ve zararlı maddelerin 
kullanma yasağı, trol yasağı, 

Beşinci bölümde balıkhaneler, 
Altıncı bölümde çeşitli hükümler; bilgi ve 

belge vermek, istisnalar, teftiş ve murakabe, 
Yedinci bölümde muhakeme usulü, 
Sekizinci bölümde ceza hükümleri, 
Dokuzuncu bölümde yürürlükten kaldırılan 

mevzuat yer almış bulunmaktadır. 
Her kanunda bâzı bölümler ve bâzı madde

ler o kanunun belkemiğini teşkil eder. 
Huzurunuzda zamanınızı fazla almamak için 

maddeleri teker teker eleştirmek istemiyorum. 
Ancak dördüncü bölüm üzerinde, bilhassa 22 
nci maddede ifadesini bulan dip trol'den söz et
mek yerinde olacaktır. 

Geçici Komisyon 22 nci maddeyi, daha ev
velki komisyondan ve Hükümetin teklifindeki 
metinden çok daha açık ve oldukça iyi bir şek
le getirmiştir. Bununla beraber bu maddeye 
daha bâzı hususların ilâvesi mümkün görün
mektedir. 

Bu maddede derpiş edilen trol usulü ile ba
lık avlamanın yasak oluşuna dair hüküm, 18 
sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamname
sinin 29 ncu maddesindeki sertlikte de değil
dir. 

I Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 ncu 
maddesi aynen şöyledir : 

«Boğaziçi dahi dâhil olmak üzere Marmara 
Denizinin bahrisefit haricine kadar gerek sa
hillerinde ve gerek körfez ve limanları dâhi
linde ve açıklarda ve vapur ve yelkenli san
dallar ile sürütme suretinde balık saydi kati
yen memnudur. 

Ve bu memnuiyet boğazlar haricindeki ser
best denizlerde sevahili Osmaniye'nin 3 mil açı
ğı kadar cari olduğu gibi, makinalı kayıklar 
ile dahi sünger saydi memnudur. 

Hilafı memnuiyet hareket edenlerin ilk de
fada sandal ve makina ve ağları zaptolunur. 

Mükerrirlerin sandalları zaptolunmakla be
raber, kendilerinden 50 liradan 100 liraya ka
dar cezai nakdî alınır.» 

Nizamnamenin 29 ncu maddesi bu hükmü 
ihtiva ediyor. 

Görüyorsunuz ki, Nizamnamenin 29 ncu 
I maddesi ne kadar kesin ifadeler taşımakta-

dr\ Balık neslini muhafaza etmek, Marmara 
DeTîizini ve karasularımızı bir çöl haline getir
memek için ne kadar şümullü tutulmuştur. 

Bu madde; filhakika yürürlükte olduğu 
h^de boğazlarda ve Marmara Denizinde trol 
ağları taşıyan, büyük vinçlerle teçhiz edilmiş 
balıkçı motorları cirit oynamaktadır. 

Elimizdeki tasarının 22 nci maddesinin (a) 
fıkrası ile de; iç sular, Marmara Denizi, İs
tanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit 
trol ile su ürünleri istihsali yasaklanmıştır. 
Gerçekten bu fıkra güzel ve yerindedir, Nizam
namenin 29 ncu maddesi ile bir bölgede aynı 
paraleldedir. Ne var ki, 22 nci maddeye bâzı 
fıkra ve bend eklenmedikçe, bütün kapıları 
sımsıkı kapamadıkça, tatbikatta görülegeldiği 
gibi, kötü niyetli çıkarcıların küçücük aralık
lardan koca gemileri geçirmelerine, geceleri 
dip trol'u ve orta su trol'u ile balık avlama
larına kimse mâni olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde üzerinde 
çok hassas olmanızı istirham ediyor, vatanse
verliğinize hitabediyoruz. 

Türk Milletinin gelecek nesillerinin menfa
atini, gıdasını, ekonomik hayatım düşünüyor
sak, 22 nci madde ile, tevili imkân olmıyan ke-

I sin hükümler getirelim. 
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Yeri gelmişken, üzerinde hassasiyetle du
rulmasını defaatle belirttiğim dip trol, yani sü
rütme ve orta su trolü suretiyle balık istihsalin
den kısaca bahsetmek istiyoruz. 

Dip trol'un, yani sürütmenin balık neslini 
tüketici, balıkların üreme mahalli olan balık 
meralarını bozucu, korkunç derecede zararlı 
bir istihsal usulü olduğunda teklif sahiperi, 
eski ve yeni geçici komisyon mensupları, hülâ
sa herkes mutabıktır. 

Trol denen ağ aşağı yukarı 1 500 metre 
uzunluğunda, 100 - 150 metre irtifaında, ağın 
alt kenarı boydan boya kuvvetli çelik halat 
olan bir ağdır. Bu ağ.. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, bu kanun bu 
konuşma ile bitmiyor. Bunu takibeden zaman 
içerisinde bütün maddelerini teker teker oku
yup zatıâlinizin vermşi olduğu bu teknik ma
hiyetteki bilgiyi ayrı ayrı burada görüşece
ğiz, müzakere edeceğiz. Bu bakımdan, rapor 
üzerindeki görüşme pek şümullü bir durum 
arz ediyor. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Yok 
efendim, zaten 2 - 3 sayfa kaldı. 

Bu ağ, gemilere monte edilen büyük vinç
lerle denizin dibine kadar indirilir. Kuvvetli 
vinçlerle ağ toplanırken, çelik halat denizin 
dibini sıyırarak torbasına doldurur. 

Alt kenarı çelik halat olan bu ağlar çok 
sağlam, ağları seren ve toplıyan vinç o kadar 
kuvvetlidir ki, denize düşmüş gemi çapasını 
zinciri ile beraber çıkarabilir. Hattâ, denize 
düşmüş bir uçağı dahi çıkardığı bir vakıadır. 

Bu kadar kuvvetli bir ağın, denizin dibini 
nasıl kazıyacağını tasavvur etmek güç değildir. 
Bu vasıftaki ağ, denizin dibine indirilip balık
ların merası mesabesindeki üreme, büyüme ma
hallerini, balık yumurta ve yavrulariyle bera
ber tarıyarak ağın torbasına doldurmaktadır. 
Bir defa yapılan bir sürütmede, bilfarz ağın 
torbasına dolan beş ton av mahsûlünü iki, üç 
tonu balık yumurtası, milyarlarca küçük ba
lık yavruları ve balık mera çamurudur. Büyü
yünce yüzlerce ton balık olacak bu milyarlar
ca balık yavrusu ölü olarak denize dökülmek
tedir. Keza, hesapsız balık yumurtası imha 
edilmiş olarak denize iade edilmektedir. Bu 
usulün kabul ve tatbiki halinde, kısa zaman 
sonra, denizlerimizde balık nesli kalmıyacaktır. 

Aklın, sağ duyunun kabul etmediği, milleti
mizin menfaatine zıt olduğu, son derece zarar
lı olduğu ayan beyan olan ve memleketsever 
birçok balıkçı yazarların da gazetelerde defa
larca zararlı olduğundan söz ettikleri bu istih
sal usulünün, ekonomimize yararlı ve istihsali 
artırıcı bir usul olduğunu savunanlara şüphe 
ile bakmak yerinde olur. Hele bu usulden ya
rarlanan birkaç mahdut çıkarcının menfaatle
rine paralel olarak, sureti haktan görünerek, 
faydalı olduğu yolunda iddiaya kalkışanlara 
raslanırsa bunları hemen ayıplamak gerekir. 
Sağduyu sahiplerinin ekseriyette olması bize 
teselli vermektedir, işte dip trolü budur. 

Orta su trolü da, aynı ağ, aynı vinç, aynı 
motorla denizin dibinden değil de, zeminden 
bir karış, bir metre veya beş on metre yukarı
sından çekilerek yapılan balık istihsalidir ki, 
tefrikine maddeten imkân yoktur. 

Bugünkü istatistiklere göre, Türkiye'de is
tihsal olunan balıkların % 57 sini sağlıyan Ka
radeniz sahilindeki balıkçı vatandaşlarımız 
bu istihsali, yani orta su balıkları istihsalini 
orta su trolü usulü ile yapmıyorlar. Halen kul
lanılan «gırgır» denilen ağla, «ığrıp» ağı ile 
yapıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, bütün bunlar ay
rı ayrı maddelerde vardır. Siz, âdeta bütün bu 
maddelerin mahiyetini, muhtevasını, medlulünü 
buradan tekrar ediyorsunuz. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Umumi 
olarak izah ediyorum zaten Sayın Başkanım. 
Umumu hakkında konuşuyorum. 

Gırgır, ağı, uzunluğu bin metre, yüksekliği 
yüz - yüzelli metre olan ve fakat dibinde çelik 
halat bulunmıyan, denize şakuli inip alt tarafı 
büzülerek torba haline getirilen bir ağdır. Gır
gır ağı ve ığrıp ağı ile gerek dip balıkları, ge
rekse orta su balıkları avlanabilmektedir. Gır
gırlarda vinç yoktur. Onlar denizin dibini asla 
tahribetmezler. 

Gece denize açılan ve orta su trolü ile balık 
istihsal edeceğini iddia eden, gerisinde vinç ve 
trol ağı bulunan balıkçının ağlarını denizin di
bine kadar indirmediğini anlamak, kontrol et
mek mümkün değildir. Sürütme denizin dibinde 
midir, dipten bir metre, üç metre veya on met
re yukarda mıdır, bunun kontrolüne imkân 
yoktur. Bu mahzurlar varittir ki, yani orta su 
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trolünün dip trolü olarak kullanılması müm
kündür ki, mezkûr 22 nci madde de, orta su 
trolünün dip trolü olarak kullanılması yasak
tır, hükmü konmuştur. 

Binaenaleyh, maksadı temin edecek zarar
sız bir usul olan gırgır ile, ığrıp ağı ile balık 
avlamak varken kontrolü güç, zararlı istihsale 
çevrilmesi her vakit mümkün orta su trolünün 
de sahillerimizden muayyen mesafelere kadar 
kullanılmasına müsaade edilmemesi arzuya şa
yandır. 

22 nci madde ile iç sular, Marmara Denizi, 
istanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit 
trol ile su ürünleri istihsali bu sebeplerle ye
rinde bir düşünce ile yasaklanmıştır. Ancak, 
bu maddede konulan yasağın tam tatbik edile
bilmesi için istanbul limanı, Marmara Denizi 
ve boğazlarda, üzerinde trol ağları bulunan 
vinç monte edilmiş gemi ve motorların bulun
durulmasının da yasaklanması gerekmektedir. 
Ancak, bu suretle kötü niyetlilerin kaçamak 
yolları tıkatılmış olur. Aksi halde Zabıtai Say-
diye Nizamnamesinin 29 ncu maddesindeki ke
sin hükümlere rağmen, bugün dip trolüne ma
ni olunamadığı gibi, bundan sonra da mâni 
olunamaz. 

Gazetelerde, dip trolü ile avlanan balıkçıla
rın yakalandığına dair haberleri zaman zaman 
hepiniz görmüşsünüzdür. Daha yakınlarda bir 
gazetede resimleriyle beraber şu başlıkta bir 
havadis çıktı: «Trol ile avlanan balıkçılar si
lâhlı takipten sonra yakalandılar» diyordu. 
Demek ki, mevcut mevzuat sürütmeyi, tratayı 
men ettiği halde trol usulü ile kaçak olarak 
balık avlanmaktadır. Bunun için, teçhizatı tro-
la müsait motor ve gemilerin yasak bölgelerde 
bulundurulmasının yasaklanması, yasağın tat
bikini kolaylaştıracak nitelikte olmalıdır. 

Trolün önemine binaen üzerinde fazla dur
makla gösterdiğimiz hassasiyete aynen diğer 
grupların da katılacağı ümidi içinde olduğu
muzu belirtmek isterim. 

Tasarıda patlayıcı ve zararlı maddelerle ve 
elektrikle aydınlatma ve elektroşok usulü ile 
balık avlanması da 17 nci madde ile yasaklan
mıştır ki, bu yasaklama da yerindedir. 

Elektrikle aydınlatmada, balıklar ve küçük 
yavrular ışığa koşup yanan kelebekler gibi 
kabarmakta ve ağların içine dolmaktadır ki, 
böylece yavru balıkların milyonlarcası ölü ola

rak denize dökülmektedir. Bu itibarla yasakla
malar yerindedir. 

Tasarının diğer bölümlerini eleştirmeyi zait 
telâkki ediyoruz. Maddeler sarih ve günün ih
tiyaçlarına cevap verecek nitelikte bulunmak
tadır. Ancak, ceza hükümlerinde de kesinlik 
getirmek, yasakların ağırlığı nisbetinde müey
yidenin ağırlaştırılması ve fiil ile cezanın 
ahenkleştirilmesi üzerinde durulması yerinde 
olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamın baş
larında da arz ettiğim üzere, 35 - 40 bin balıkçı 
ailesini, su ürünleri ile iştigal eden binlerce va
tandaşımızı, hattâ tüm Türk Milletini ilgilen
diren bu kanun tasarısının hepimizin arzu ve 
gayreti ile biran evvel kanunlaşması, en mü
kemmel şekilde Meclisimizden çıkması temen
nisi ile grupum adına hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ahmet Şener, buyurun efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, senelerden beri birçok hükümetler zama
nında bu kanunun Büyük Millet Meclisinden çı
karılması konusunda çaba sarf edilmiş, birçok 
milletvekilleri teklifler vermiş, Meclisin gün
demlerine kadar getirilmiş, fakat bu tarihe ka
dar çıkması imkânı sağlanamamıştır. Grupum 
adına, bu kanunu teklif eden gerek milletvekil-
lleri, gerek Hükümete ve bu konuyu Türkiye'de 
bir kanuni müeyyide altında toplayıp, teşkilât
landırılmasında temenni ederiz ki, bu konunun 
bir de teşkilâtlandırma kanunu getirilmek sure
tiyle memleketimizin en büyük döviz kaynağı, 
gıda kaynağı ve işçilik kaynağı, aynı zamanda 
sanayi kaynağı olacak olan bu Su Ürünleri Ka
nununun daha da iyi bir şekilde memlekete fay
dalı olması konusunu temin etmek bakımından 
yapılacak olan bütün çalışmalara grupum adına 
teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, su ürünleri ve is
tihsalinin şümulüne giren işler özelliklerine bi
naen değişik mevzuatla idare edilir. 1881' sene
sindeki Muharrem Kararnamesinin bir neticesi 
olarak Zabıta - i Saydiye Nizamnamesi ile idare 
olunmaktadır. Zaman zaman bâzı tadil ve ilâve
lere uğramıştır. Bu nizamname ile modern balık
çılık ve süngercilik işlerinin idaresi imkânı bu
lunamamaktadır. Türkiye'de, su ürünleri istih-
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sal kesiminin, potansiyeline uygun bir seviyeye 
yükseltilebilmesi için uzun yıllardan beri idare 
ve ilmî çevrelerde olduğu kadar, tatbikat ile de 
sorumlu ve ilgili gruplarda da büyük çaibalar 
sarf edildiği bilinmektedir. Birinci ve tkinci Beş 
Yıllık Plânda bu konuya hükümetlerin gerekli 
önemi vermeleri işi tatbikat programlarında yer 
bulmuş ise de çalışmalar teşkilâtsızlık yüzünden 
ve mevzuat kifayetsizliğinden arzulanan seviye
yi bulamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yılda 70 
ile 140 bin ton arasında su ürünleri avlanmak
tadır. Su ürünleri nebati, hayvani olmak üzere 
iki kısımda mütalâa edilmektedir. Nebati su 
ürünleri, altlar, yosunlar başta olmak üzere bir
çok çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı balık 
yemlerini teşkil ederler, bir kısmı ise sanayide 
kullanılır. Diğer bir kısmı ise tıbda kullanılan
lar diye mütalâa edilir. Ayrıca, tıbda iyod ve bo
ya maddelerinin imalinde birçok müştakları kul
lanılmaktadır. Maalesef Türkiye'de bu sanayi 
halen başlamadığı gibi tetkikatları dahi yapıl
mamıştır. Denizlerde ve tatlı sularda nebati ve 
su ürünlerinin sahasının dünyada araştırmalar 
neticesinde çok önem kazandığım görmemiz ve 
bu kanunun kabulü ile memleketimizde de buna 
dair araştırmalara gerekli önemin verildiğinin 
bir örneği olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvani su ürünleri 
besin maddesi olarak kullanılır. Sanayide, yağ, 
tıbda, saibun imalinde, boya ve vernik gibi mad
delerin imalinde de kullanılır. Hayvanlara yem 
olarak kullanılır ve gübre olarak değerlendirilir. 
Bu kanunun çıkışından sonra iş hacmmda artış 
olacak, işsizlere iş bulmada ve balıkçılığa ait sa
nayi yerlerimizde daha geniş imkânlar açılabile
ceği gibi millî servetimizin kıymetlendirilmesi 
ve millî gelire daha fazla bir katkıda bulunul
ması ve en önemli olarak balık yemesini bilmi-
yen vatandaşlarımıza balık yemesini öğreterek 
hayvani proteini insanlara besin maddesi olarak 
vermek ve hayvanlarımızın yemlerine katmak 
ve artıklarını sanayide kullanmak ve ayrıca top
raklarımızda azot ve fosfor gibi nebati gide 
maddelerinin temini hususu sağlanmış olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla denizle
rimizin hidro biyolojisini bileceğiz, hangi yerde 
hangi mevsimde ne çeşit balığın bulunduğunu 
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bilerek avlanacağız ve istihsal ettiğimiz su ürün
lerini kıymetlendirerek yukarda söylediğim gibi 
balık yemesini bilmiyen birçok bölge vatandaş
larımıza balığı yedirme imkânını bulmuş olaca
ğız. 

Memleketimizin 7120 kilometrelik sahili var
dır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sula
rımız ile körfez, koy ve akar tatlı sularımızın 
mansaplan en bol balık çıkan yerlerimizdir. 
Memleketimizde avlanmakta olan balık çeşitleri; 
torik, palamut, orkinoz, kılıç, uskumru, sardal-
ya, istavrit, hamsi, kolyoz, kalkan gibi millet
lerarası maruf deniz balıklarımız; karides, İsta
koz, böcek, midye ve deniz kaplumbağası gibi 
deniz hayvanlarımızla balık yumurtalarımız ay
nı zamanda ihraç mallarımız arasındadır. Lev
rek, kefal, barbunya, tekir, lüfer, çipura, izma
rit, gelincik, karagöz, kırlangıç, mercan, sinarit, 
dil, pisi, kaya mezgit gibi balıklar tanınmış şu 
ürünlerimizdir. Ayrıca denizlerimizi etüdede-
rek her balığın yaşadığı yatakları bulmak ve 
bunların neslini idame ettirerek avlamak ve bu 
araştırmaları su ürünleri bilgisine dayamak ge
rekir. Bu kanun bu imkânları verecektir. 

Türk sularında, yukarda zikrettiğimiz balık 
cinsleri dâhil, 250 cins balık tesbit edilmiştir. 
Dünyada 191 balık istihsal eden memleket var
dır. Dünyada halen 31 milyon 336 bin ton ba
lık istihsal edilmektedir. Türkiye, 1959 - 1967 
yıllarına göre ortalama 125 bin tonla, 37 nci 
sırayı almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
7120 kilometre uzunluğunda sahilimiz ve bu 

sahillerde karadan erozyonla beslenmek suretiy
le çok güzel körfezlerimiz ve koylarımız olması
na rağmen dünyadaki 30 - 32 milyon tonluk 
balık istihsalinin ancak 0,2 milyon tonunu 
Türkiye istihsal etmektedir. Bu demektir ki, 
biz bu memlekette bu kadar güzel sahillere sa-
hibolmamıza rağmen, bugünkü ampirik işlet
mecilikte, denizciliğimizle kredi düzensizliği
mizle ve bilgisizliğimizle balık işletmeciliğini 
yapamadığımız gibi, gıda maddeleri bakımın
dan da geri kalmış bir durumdayız . 

Türkiye'de zamanını balıkçılıkla geçiren 
19 500 ve zamanının bir kısmını balıkçılıkla ge
çiren 5 400, süngercilikle uğraşan 1 000 ailenin 
yekûnu 25 000 müstahsil etmektedir. Halen su 
ürünlerinde kullanılan 1 783 tekne vardır, mo-
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torl ile birlikte 6 283 tür. Memleketimizde bir I 
balıkçıya düşen balık miktarı 4 - 5 tondur. Di
ğer memleketlerdeki randımana nazaran ve
rim düşüktür. Aşağıdaki cetveli muhterem 
Meclisimize bir fikir vermek için arz ediyo
rum : 

Türkiye'de 5, ispanya'da 9, Fransa'da 10, 
İrlanda'da 11, Portekiz'de 1, İsveç'te 20, Nor
veç'te 27, Belçika'da 28, Danimarka'da 40, İn
giltere'de 41, Holanda'da 52, Batı Almanya'da 
64 ve İzlanda'da 99 bir balıkçıya isabet eden 
yıllık istihsal miktarıdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, 

Memleketimizdeki tatlı sularda da su ürün
leri avlanmaktadır. İrili ufaklı 60 kadar göl 
mevcuttur ve bunların da 30 unda balık avla
nır. Diğer taraftan sayıları artmakta olan ba
raj gölleri de çok önem taşımaktadır. Ayrıca 
akarsularımızda da, Yeşilırmak, Kızılırmak ve 
Sakarya gibi nehirlerimizin deniz mansabla-
rmda da çok önemli balık avcılığı yapılmakta
dır. 

İhracatımız; 1923 - 1960 yılları arasında 2 
ile 25 bin ton arasında değişmektedir. 1960 ile 
1961 yılları arasında 5 bin tonu bulmuştur. 1966 
yılında özel olarak alınan bir rakama göre bun
ların içinde süngerler ve kabuklu deniz mah
sulü dâhil olmak üzere, 23 bin tondur. Asıl ba
lık olarak ihracat ise 10 bin tondur. İhracetti-
ğimiz balıkların büyük bir kısmı taze ve don
durulmuştur. İşlenmiş balık ihracatımız pek az
dır. Memleketimizde bu nevi tesislerin kurul
mamış olması ve avcılığımızın ampirik aletler
le yapılmakta oluşu ve balık müstahsıllarmın 
modern cihazlarla teçhiz edilmedikleri ve ge
rekli kredilerin sağlanamadığı da bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün su ürünlerinin resmî teşkilâtı, Ti

caret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tekel Bakanlığı , 
Tarım ve İçişleri Bakanlığı ve daha da birçok 
bakanlıklar maalesef bu teşkilâta - ki teşkilâtı 
yoktur diyebileceğim - bu su ürünlerine ka
rışırlar. Bunun âmiri kim olduğu belli değil. 
Sayın Ticaret Bakanlığında buna ait bir şube 
müdürlüğü vardır. Oraya ancak bâzı ruhsat
nameler için müracaat eden bâzı balıkçı va
tandaşlarımız veya müesseseler vardır. 

Ziraat Bankasının nâzım raporunu alır 
bakarsınız, «şu kadar milyon lira kredi veriyo
ruz» derler. Sayın Bakana ve Hükümette bulu
nan arkadaşlarıma bunu Bütçe müzakerelerin
de söyledim; burada da söylemekte fayda mü
talâa ediyorum. Bu tarihe kadar istisnai ola
rak elbetteki birkaç firmaya veya birkaç kuv
vetli armatöre para verilmiştir, ama küçük 
balıkçıyı kalkındıracak şekilde hiçbir su ürünü 
kredisi verilmemiştir. Çünkü, 3202 sayılı Kanu
nun hükümlerini yerine getirecek şekilde zaten 
balıkçı teş'ki'lâtlandırılmamıgtır ki, kendisinin 
bir takası var veya bir patelyası var, banka 
diyor ki, «Sen bana teminat vermedikçe kredi 
veremem.» Nereden verecek bu teminatını? 
Mümkün değildir. O halde su ürünleri konu
sunda nâzım raporda ve radyolarda, gazete
lerde veya Resmî Gazetede ilân edilmiş olan 
kredilerin bu su ürünleri müstahsılına veril
mesi mümkün değildir. Verilmiş de değildir. 
Çünkü, zirai plasman olarak gider bir ban
kaya, başka bir zirai dalda kullanılır. Ama, 
su ürünlerinin istihsalinde ve techizatlandırıl-
masmda veya donatılmasında kullanılması 
mümkün değildir ve kullanılmamıştır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Kullanılıyor. 
G. II. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 

(Devamla) — Sayın Akkan, kullanılması im
kânı yoktur. 3202 sayılı Kanun sarihtir. Bu
nu zatıâliniz de bilir,- diğer arkadaşlarımız 
da ve Sayın Bakan da bilir. Bugün, 3202 sayılı 
Kanun teminat ister. Senin yanında bir ta
kan vardır, bir kayığım vardır, hangi temi
natı vereceksiniz? Vermek imkânına sahip 
değilsiniz. Veremediğiniz için de, bu krediyi 
o vatandaşın alması imkân dâhilinde değil
dir. İşte Bakan buradadır, bu hükmü söy
lesin. Eğer verilmiş bir kredi varsa, lütfetsin, 
şu zabıtlara geçsin; ben sözümü geri almaya 
hazırım. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Gayrimenkul-
leri vardır. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) — Müminin değildir Sayın Akkan, 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Karşılıklı müzakere etmeyiniz, musahabede bu
lunmayınız. 

0. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) — inşallah bu kanun çıktığı za-

— 298 — 
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man verileceğine ve teşkilâtı kurulduğu zaman 
verileceğine ben de kaaniim, iyi ellere düş
tüğü zaman mesele yok. Gayretimiz budur. 

Bakanlıklarla, Et ve Balık Kurumu, T. C. 
Ziraat Bankası, Devlet Su işleri, Etibank, 
istanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü 
ve maıhallî belediyeler olmak üzere, bu sektö
rün inkişafına ve organize edilmesine bu kadar 
bakanlık ve müessese karıştığı için, bu kanu
nun çıkmasına en büyük bir zaruret olduğunun 
bir ifadesidir. 

Ayrıca, teşkilât olarak kurulması gereken 
Su Ürünleri Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nunun da Tanm Bakanlığına bağlı olarak 
biran evvel getirilmesinin kaçınılmaz bir ger
çek olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak temenni ederiz. 

Türkiye'de su ürünleri ile ilgili bugünkü 
problemler, memleketimizde su ürünleri bakı
mından zengin kaynaklara sabibolmasma rağ
men, bunlardan lâyilkı veçhile istifade edile
memesinin sebeplerini aşağıda sıralanan şe
kilde arz ediyoruz : 

Bilgisizlik, mevzuat noksanlığı, araştırma
ların kifayetsizliği, teknik ve teçhizat nok
sanlığı, teşkilâtsızlık, kredi kifayetsizliği. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda saydığım 
konuları biraz daha açmak suretiyle, bu ka
nunun çıkmasının bir zaruret olduğunu , mem
leketimizde bulunan nüfusun beslenmesinde, 
millî gelire bir katkının yapılmasında ve yeni
den ihracatımızda bir döviz kaynağı meyda
na getirilmesinde ne kadar zaruret olduğuna 
hepimiz inanmış olacağız. 

Bunların şöylece bir 'kısımları kanunun umu
mî gerekçesinde mevcuttur. Fakat, burada be
nimsediğimiz kısımları tekrarlıyorum. 

Göçücü balıkları hedef tutan bir istihsal 
gayesi taşıması ve bunların peşinden koşulmı-
yarak ayağımıza kadar gelmesinin beklenmesi, 
her mevsim muntazam, istikrarlı ve devamlı is
tihsal yapmasına imkân vermemektedir. İç su
larda su ürünleri yetiştirilmesi, istihsal ve de
ğerlendirilmesi hem çok kifayetsiz, hem de faz-
lasiyle ihmal edilmiş durumdadır. Birçok mem
leketlerin balıkçılık sahasında kalkınmalarına 
büyük ölçüde hizmet eden üretme havuzları, 
tesis ve işletilmesi memleketimizde henüz ele 
alınmamıştır, istihsal olunan su ürünlerinin de

ğerlendirilmesine yetecek tesisler mevcut de
ğildir. Su ürünleri istihsalinde kullanılan tah
ripkâr istihsal usullerini bertaraf edecek, özel 
muhafaza murakabe teşkilâtı kurulmamıştır. 

Su ürünlerinin istihsal maliyetleri ve dolayı-
siyle satış fiyatları yüksektir. 

Düşününüz muhterem arkadaşlarım; Balık
haneye gittiğiniz zaman 1 kilo balık 10 liradan 
25 liraya kadar satılır. 5 nüfuslu bir ailenin bu 
balıktan istifade etmesi mümkün değildir. El
bette ki çok istihsal edeceğiz. Milletimize daha 
taae olarak yedirme imkânlarını sağlamak mec
buriyetindeyiz. Bu da ancak bu kanunun çık
ması ile mümkün olacaktır. 

Su ürünleri için lüzumlu olan hidrobiyolojik ve 
teknolojdk araştırmalar ve etütbri süratle ve kifa
yetle yapacak organlar bulunmamaktadır. Muh
terem arkadaşlarım, istanbul'da bulunan bir 
hidrolobiyoloji enstitümüz vardır. Ama, İstan
bul'un muayyen yerlerinde bulunan kendi lâ-
boraiuvarlarında almış oldukları küçük küçük 
ballıkların üzerindeki etütlerinden ileri gitme
mektedir. Eğer bu ifademi duyarlarsa darılma-
ısınlar; böyle bir konu, Türkiye'nin millî geli
rine büyük katkılar katacak olan, memleketin 
istihsalinde ve gıdasında, memleketin sanayiin
de ve işçiliğinde büyük rol oymyacak olan bi
zim millî gelirimizi temin edecek olan bu araş
tırmaları yetersiz buluyorum. Bu araştırmala
rın daha iyi yapılmasında ve bu memleketin 
balıkçılığını tanıtmak bakımından mutlaka da
ha iyi yayınlar yapılmasında zaruret vardır. 

'Su ürünleri kredilerinin plasman, faiz, vâde 
ve teminat yönlerinden ıslahı gerekmektedir. 
Tamamen sahil balıkçılığı karakterinde olan 
balıkçılğımız, basit tekne, vasıta, teçhizat ve 
malzeme, bımlara inzısnamen gelenek ve göre
neklere dayanan, ilim ve teknikten mahrum me-
tadlarla yapılmaktadır. Su ürünlerinin istihsa
linde çalışan büyük kütle, sosyal yardım ve sos
yal güvenlik halklarından faydalanamamakta 
ve dolayısiyle meslekine bağlanamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu çak önem
lidir. Bir balıkçı, teknesini veya kayığını alıp, 
balık avlamaya çıktığı zaman, yakalandığı bir 
fırtınada hiçbir teminata sahip değildir. Lâzım 
değil balık avlaması, evine dönüp dönemiye-
ceği garantisi yoktur, sığınacak olduğu bir ba
rınak yoktur, yakın bir barınağı yoktur. Avla-
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nacak olduğu koylarda veya diğer sularda bir 
fırtınaya yakalandığı zaman kaderiyle başba-
şa kalmaktadır. O halde, bunun da mutlaka bir 
teminata bağlaması, sigortaya bağlanması za
rureti vardır. 

Bu su ürünlerinin sahasında çalışanlar, mes
lekî eğitim ve kifayetli bir kültürden mahrum
durlar, doğrudur. Çünkü, bu memlekette el
bette ki bir işin yapılmasında evvelâ o işin ehli 
olmak zaruridir. Yoksa, para kazanmak ve ge
çimini temin etmek meselelerinin ikinci derece
de kalması lâzımdır. İstihsal edecek olduğu ba
lığın mesaisini ve zamanının çok değerini bil
mesi zaruretine ve istihsal etmiş olduğu balığı 
isatılabilme ve bunun içinde derhal bir soğuk 
depoya getirebilme imkânına sahibolması zaru
retine inanıyoruz. 

Halkımız kâfi derecede su ürünleri istihlâk 
edememektedir. Halkın bilhassa balık yemeye 
teşvik edilmesi ve bu konuda gereP l̂i kolay
lıkla imkânların sağlanması lâzımdır. 

Fonksiyonları itibariyle birer balık borsası 
olan balıkhaneler, en iptidai tesis ve usullerle 
gayrisihhi şartlar altında çalıştırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maddelerde sırası geldiği zaman bu husus 

üzerinde kıymetli komisyon arkadaşlarım ve 
başkanı, Hükümet temsilcileri ve birçok mües
seselerin temsilcileri bu konuda fikirlerini ver
miş ve bendeniz de o komisyonun bir üyesi ve 
bir teklif çişi olarak bir kanun getirmiş bulu
nuyoruz. Ama bu kanunun, elbette ki burada da
ha iyi bir şekilde çıkacağına eminim. 

Ancak sayın Meclisten istirham ettiğim hu
sus şudur: Bu kanunun buradan kadük olma
dan çıkarılmasını hassaten rica ediyorum. Eğer, 
buradan bu kanun çıkmadan tekrar kadük 
olursa, şahsım değil, bütün milletvekili arka
daşlarımın da ıstırabı olacağını biliyorum. 
Ama bu kanunun çıkması için arkadaşlarımın 
gayret edeceğine eminim. Lütfetsinler bu ka
nun üzerindeki tekliflerinii. Çünkü haftada bir 
defa görüşülecektir, bugün bitmezse gelecek 
hafta Perşembe günü görüşülecektir. Bu ka
nunun iyi çıkması için bütün arkadaşlarımın 
gayretine teşekkür eder, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu kanuna müspet oy vereceğini arz 
eder, saygı ve hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adma Sayın Yahya Kanbolat, buyurunuz efen
dim. 

T. i. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Türkiye'nin etrafı, farklı karakter arz eden 
3 deniz ile çevrilidir. Kıyılarımız uzun ve de
nizlerimiz çeşitli balıkla zengindir. İçsularımız-
da da aynı zenginlik vardır. Bu durumu tesbit 
edip plâna almakla ve sonra hiçbir şey yapma
makla, bu kesimde büyük bir istihsal artışı sağ
lanacağı tahmin edilmiş ve hâlâ daha öyle tah
min edilmektedir. Çünkü, denizlerimizdeki ba
lık zenginliği yeter derecede istismar edilmemek
te ve içsularımızdaki potansiyelin de ancak 
% 20 si değerlendirilmektedir. 

1 nci 5 Yıllık Kakmma Plânı, balık istihsali
ni derhal 200 bin tona çıkarmayı amaç bildi. 
Plân dönemi sonunda nüfus başına balık tüke
timi, 2,2 kilodan 5,3 kiloya çıkacaktı. Balığın ta
rım üretiminin toptan gayrisâfi üretim değerleri 
içindeki oranı, % 0,6 dan % 1,3 e yükselecek
ti. ihracat artacak ve memleket daha fazla dö
viz kazanacaktı. Fakat bütün tahminler boşa 
çıktı. Plân dönemi sonunda % 180 artış bekle
nirken, gerçekleşme ancak % 40 oranında oldu. 

Plân hedefinin öngördüğü 200 bin ton balık 
istihsal edilememiş, sadece 55 bin ton üretime 
varılabilmiştir. Bu arada nüfus artmış ve nüfus 
başına balık tüketimi 2,2 kilodan 2,3 kiloya zor-
belâ çıkartılmıştır. Ama 2 nci 5 Yıllık Plân bu 
alanda biraz daha gerçekçi davranmayı uygun 
bulmuştur. 1972 yılında 240 bin ton balık istih
salini. hedef almıştır ve plân dönemi sonunda nü
fus başına balık tüketimi 2,3 kilodan 2,8 kiloya 
yükseltilecektir. 

Tahminlerdeki bu teenninin sebebi şudur : 
1 nci 5 Yıllık Plân döneminde gerek kamu, ge
rek özel sektörün kendilerine düşen tedbirleri 
ve yatırımları gerçekleştirmedikleri görülmüş
tür. Tabiatan, hiçbir şey yapılmadan plân hedef
lerine varmak mümkün olamazdı. 

Sayın milletvekilleri; 
Uzun bir kıyı şeridine sahip Türkiye'de bu

gün avlanılan balık miktarının çok üstünde bir 
potansiyelin mevcudolduğu herkesçe teslim edil
mektedir. Balık istihsalinde kullanılan araçlar 
geri ve tesisler çok yetersizdir. Modern arama 
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sistemine dayanan bir avlanma bulunmamakta
dır. Şu halde, geri bir teknoloji balıkçılığımızı 
karakterize etmektedir. Balıkçılarımız dededen 
kalma metotlarla balığı avlarlar. Modern.balık
çılıkta balığı aramak, bulmak, takibetmek esas
tır. Bizde ise, balığı sabırla beklemek, balık ge
lince onu avlamak daha vazgeçemediğimiz bir 
avlanma sistemidir. Açık denize balık avcılığı 
için gitmek gereksiz telâkki edilir. Çünkü, kıyı 
şeritlerinde bol balık kaynakları vardır. Mevcut 
bu balık kaynaklan, balıkçılıkta hâkim geri me
tot ve geri teknolojinin ihtiyacını fazladan kar
şılamaktadır. 

Nitekim, 15 yıllık rakamlar tetkik edildiği 
zaman, Türkiye'de istihsal edilen balık miktarı
nın 59 bin ton ile 168 bin ton arasında değiştiği 
ve ortalama istihsalin 114 bin ton olduğu görü
lür. 168 bin tonluk balık istihsali, 1928 den bu 
yana ilk defa 1954 yılında vukubulmuştur. O 
günden bu yana teknelerdeki kürekler yerlerini 
çeşitli gücdeki motorlara bırakmış ve naylon 
ağlar pamuk ağların yerini almıştır. Bu nispî 
gelişmeye rağmen, balık avcılığında her yıl müs
takar bir artma sağlanamamaktadır. Plânlı dö
neme rağmen, 1954 yılı istihsal miktarına daha 
bir türlü varılamamıştır. 

Şu halde aradan geçen zaman göz önüne alın
dığında, Türkiye bugünkü ilkel metot ve tekno
loji ile 200 bin tonu aşan bir balık istihsalinde 
bulunabilir, ama niçin bu yıllık miktar istihsal 
edilememektedir ? 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün iktisaden ileri memleketler açık de

niz balık avcılığına büyük bir önem vermekte
dirler. Çünkü balık, kendi halkları nezdinde ge
niş bir tüketim konusudur. Onun için kendi ka-
rasulariyle yetinmemekteler ve bu tabiî servetin 
elde edilmesinde aralarında keskin bir rekabet 
mevcuttur. Kopenhang'da toplanan 10 ncu 
Uluslararası Soğutma Kongresi, açık deniz ba
lıkçılığını, bir teknenin limandan gidişi ve o li
mana dönüşü 9 günü aşıyorsa mevzuubahistir, 
şeklinde tarif etmiştir ve ayrıca bilindiği gibi, 
denizden çekilişinden itibaren 12 gün geçmesi 
halinde, balıklar tabiîliklerini kaybetmektedir
ler. 

Bu durum, açık deniz balık avcılığında balı
ğın her yanını donduran, diğer taraftan da kon
serve ve balıkyağı, unu istihsal eden tesisleri 
havi fabrika gemiler inşa edilerek tatbikata gir

mesini zorunlu hale getirmiştir, ihtiva ettikleri 
modern tesisler sayesinde bu gemiler açık deniz
lerde devamlı 3 ay kalabilmektedirler. Avlanan 
balığın bedelsiz oluşu, bilimsel araştırmalarla 
balık sahalarının ve cinslerinin önceden bilin
mesi, fabrika gemilerin modern tesis ve teçhizat
la donatılmış bulunmaları balığın istihsal fiya
tının düşük olmasını mümkün kılmaktadır. 

Bu vaziyet, iktisaden ileri memleketlerdeki 
halkların günlük beslenmelerinde, aralarında 
miktar bakımından farklar da olsa, ucuzluk do-
layısiyle, balığın önemli bir yer tutmasına im
kân vermektedir. 

Oysa bugün Türkiye'de, açıkdeniz balıkçılığı 
gibi bir mesele yoktur. Sadece kalkınma plân
larında adı geçer. Onun için balık avcılığı bizde 
genel hatlariyle hâlâ ilkel karektere sahiptir. 
Romalılar devrinden kalma teknik bizde epey 
revaçtadır. 

Ayrıca, fahiş fiyatlar dolayısiyle balığın is
tihlâki de, geniş halk tabakaları arasında yaygın 
bir şekil alamamıştır. Onun için bugün Tür
kiye'de balıkçılık kesimi istihsalden istihlâke ka
dar, yani baştan sona kadar ıslaha muhtaçtır. 
Balık istihsali genellike Türkiye'nin en fukara 
insanlan tarafından yapılır. Bilindiği gibi fu
karalık ve geri teknik birbirinden ayrılmıyan 
iki unsurdur. Fukaralık bir sermaye terakümü
ne imkân vermez ve bu yüzden ileri bir tekno
lojiye geçilemez. Geri teknik de üreticiyi fu
kara kalmaya mahkûm etmektedir. Bu fasit da
ireye aracıların ve tefecilerin olumsuz etkileri 
de göz önünde tutulursa, balıkçılığımızın asrın 
icaplarına uygun modern bir seviyeye gelmesi
nin ne derece güç olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

Türkiye'deki ilkel balıkçılık, bu bünyesi ica
bı, balığı bir kütle istihlâki yapmak hedefini 
kendisine amaç edinemez. Çünkü, böyle bir 
hedef böyle bir teknolojiyle başarılamaz. Ayrı
ca, bu kesimde yuvalanmış aracı ve tefecilerin 
de bunda bir çıkarları yoktur. İstihsalde dü
şük fiyat ve buna karşı da istihlâkte fahiş fi
yat, onlar için en uygun bir kâr ortamıdır. Ba
lıkçılığımızın geriliği ve mevcut aracı ve tefe
cilik, zorunlu olarak balığın istihlâkini hem coğ
rafi olarak ve hem de sosyal sınıflar bakımın
dan sınırlamaktadır. İşte bu yüzdendir ki, ba
lık, bugün Türkiye'de sayısı sınırlı şehirlerin or
ta ve ekonomikman güçlü tabakalarının bir is-
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tihlâk konusu haline gelmiştir, işte bunun için 
mevcut geri tekniğe rağmen, her yıl bâzı balık 
nevileri için bir istihsal fazlası meydana gel
mektedir. 

Aracılık ve tefecilik daha kârlı ve daha az 
zahmeti olduğu sürece, özel teşebbüsün balıkçı
lık kesiminde geniş bir yatırım yapmasını bekle
mek hayaldir. Çünkü, mevcut geri teknikle bile 
bir istihsal fazlası sağlanan böyle bir kesimde, 
halihazır geri tekniği modern hale getirmekte 
sermaye sahibinin iflâstan başka bir manfaati 
yoktur. 

Balık istihlâkinin gerek coğrafi ve gerek 
müstehlik bakımından sınırlı oluşu, balığın pa
zarlama şeklinin, balığın istihsalinden de geri 
bulunduğunu göstermektedir. Bu derece geri bir 
pazarlama şekli hâkim iken, aracı ve tefeci yer
lerinde kalmak hususunda büyük bir sebat gös
terirken, memleket balıkçılığını ileri bir teknik
le teçhiz edip açık deniz avcılığına yöneltmeyi 
mümkün görmemekteyiz. Çünkü, açık deniz av
cılığı yaygın ve sınırsız bir pazarı zorunlu kı
lar. Bu şart mevcut değilse, açık deniz avcılığı 
olamaz. Şu halde balıkçılığımızın gelişmesi için 
ve balığın geniş halk tabakaları nezdinde artan 
bir şekilde istihlâk konusu olabilmesi için ilk 
ağızda balığın pazarlama bünyesini ıslah etmek
le işe başlamanın daha geçerli olacağı inancın
dayız. 

Burada Devlete büyük görevler düşmektedir. 
Mevcut teknik ve metotlarla yılda 200 000 tonu 
aşan balık avlamak mümkün iken, bu istihsal 
yapılamıyor. Çünkü halihazırda Türkiye'de bu 
miktar balığı tüketecek bir pazar mevcut değil
dir. Bu fasit daireyi kırmakta özel teşebbüs bir 
menfaat görmediğine göre, halk sağlığı ve hal
kın gerekli proteini alması bakımından Devle
tin bu alanda öncülüğü ele alması bir mecburi
yettir. 

Burada Devlet ve kooperatifler kanalı ile ku
rulacak balık kombinalarının ilk ağızda esaslı 
bir rol oynıyacaklarma inanmaktayız. Çünkü, 
bu kombinalar istihsal fazlasını önliyecek ve fi
yatlara da bir istikrar sağîıyacağı için mevcut 
araçların kullanılmıyan kısmı harekete geçirile
rek tam kapasite ile çalışmaları sağlanacak, böy
lelikle artan bir istihsal ve istihlâk mümkün ola
caktır. Bu kombinalar taze balığı en iyi şekil
de muhafaza etmekte kalmayacaklardır. Eldeki 

stoklarla fabrika gemilerde olduğu gibi konser
ve ve balık yağı, unu istihsal edeceklerdir. 

İstihsalin çeşitli yerlere gönderilmesi ve pa
zarlaması ile de Et ve Balık Kurumunun meş
gul olması mecburiyeti vardır. 

Sayın milletvekileri; 
Su ürünleri kanım tasarısı dilediğimiz şekil

de şümullü bir su ürünleri politikasını öngörme
mektedir. Ama tasarıyı, dar kapsamlı bulunma
sına rağmen, genel hatları ile olumlu karşıla
maktayız. Ancak bâzı maddeler üzerinde itiraz
larımız olacaktır. Kanun tasarısının ikinci mad
desinde; «Su ürünleri: Denizlerde ve içsularda 
bulunan nebat ve hayvanlar ile bunların yumur
talarıdır.» şeklinde tarif edilmektedir. Böylelik
le tasarının, sularda mevcut nebatların, hay
vanların ve bunların yumurtalarının istihsalini 
kanuni esaslara bağlamak hedefini güttüğü an
laşılmaktadır. Fakat tasarı, tarifin öngördü
ğü bu genişliği ihtiva etmemektedir. Çünkü ba
lık avcıhğmı düzenlemekle yetinmiş, sulardaki 
nebatları ve hayvan yumurtaları istihsalini kap
samı dışında bırakmıştır. Burada yüce kurula, 
sünger avcılığının arz ettiği vehameti hatırlat
mak isterim. Bu kesimde mevcut düzensizlik 
dolayısiyle her yıl bâzı insanlar genç yaşta sa
kat kalmaktadır. Ege'nin bâzı bölgelerinde 
genç yaşta çaputa dönmüş insanların sıhhata ka
vuşmak ümidi ile güneşlediklerini veya kuma 
gömüldüklerini görmek kabildir. Onun için ta
sarının gerek nebat ve gerek havyar istihsalini 
kapsamı içine alması gerekirdi. 

Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Su Ürünleri kanun tasarısı kalkınan 
Türkiye'nin kalkınma hamlesi üzerinde çok 
olumlu tesir bırakacak en önemli tasarılardan 
birisidir. Grupumuz olarak bu tasarının sü
ratle ele alınıp kanunlaştırılmasını Yüce Mec
lisin huzurunda birkaç defa ifade etmiş bu
lunmaktayız. Bu tasarıyı getiren milletvekili 
ve hükümetlere Yeni Türkiye Partisi olarak 
teşekkür etmeyi bir vazife biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketimiz, üç tarafı denizle çevrili, bü

yük gölleri ve akarsuları bulunan uçsuz bu-
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caksız, çeşitli zengin su ürünlerini ihtiva eden 
bir memlekettir. Bu uçsuz bucaksız su ürünle
ri hazinesini modern esas ve ölçüler içerisinde 
işlettiğimiz takdirde, geri kalan memleketimi
zin ekonomik bakımdan kalkınmasını sürat 
ve isabetle temin etmek imkânına kavuşacağız. 
Bununla millî gelirimiz artacaktır. İhraca
tımızda bir gelişme olacaktır. Muhtacolduğu-
muz döviz temin edilmiş olacaktır. Bu suretle 
kalkınma hamlemiz gelişecektir. 

Su ürünlerinin içinde çeşitli ve zengin tür
leri ihtiva eden balıklarımız, dünya piyasaların
da daima bizi rekabet ettirecek ölçüde bü
yük bir imkâna mâliktir. Balıklarımızın mo
dern esas ve ölçüler içinde istihsal edilmesi, 
yurdumuzun ihtiyacında kullanılması, hem 
millî beslenmemizde büyük tesiri olacak, hem 
de arz ettiğim gibi kolay ve en başarılı şekil
de beynelmilel piyasalarda bu mahsullerin sa
tışını temin etmek imkânını bize bahşedecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Beslenmemizde balıkçılık en büyük rolü ifa 

edecektir, diyorum. Bugün yurdumuzda,, yük
sek malûmlarınız olduğu üzere, tahıl istihlâk 
edilmekte, yani nüfusumuzun büyük bir kısmı 
tahılla beslenmektedir. Tahılla beslenen nüfu
sumuz tabiatiyle bedenen güçsüz ve kuvvetsiz 
vasiyettedir. Ruhî melekeleri üzerinde de ta
hılın menfi etkisi olduğunu birçok tabipler 
ifade etmiş bulunmaktadırlar. Zengin protein 
ihtiva eden balığın yurt ülçüsünde tahıldan 
fazla istihlâk edilmesi, neslimizin bedenen güç
lü kuvvetli, ruhi faktörleri, ruhi yönleri itiba
riyle de üstün seviyede yetişmesine hizmet ede-. 
çektir. 

İşte sayın milletvekilleri, gerek millî bes
lenmemizde, gerekse yurt ölçüsü içinde kal
kınmamızda su ürünlerinin modern esas ve öl
çüler içerisinde istihsal edilmesi ve ihracedilme-
si, muhtacolan bölgelerimizde muhtaç vatan
daşlarımıza bunun ulaştırılması, bitkisel ürün
lerin ise sanayide kullanılması mühim bir 
problemdir. Bu kanunla bu problemler çözüm
lenecek, modern esaslara bağlanacak ve ikin
ci Beş Yıllık Plânla tesbit ettiğimiz ekonomik 
kalkınma hedefine bu imkânlarla biraz daha 
kuvvetli ve isabetli ulaşmak imkânı bulunacak
tır. 

Sayın milletvekilleri; benden evvel konu
şan arkadaşlar bu tasarının birçok müsbet 

yönlerine temas ettiler. Ben sizin kıymetli va
kitlerinizi almıyacağım. Yalnız, kanunun mak
sadını kısaca ifade ettikten sonra, maddeler 
üzerinde grup olarak sistemli bir eleştirme yap
mışız, maddeler üzerinde görüşlerimizi grup 
olarak ayrı ayrı açıklıyacağız. 

Kanunun maksadı; su ürünlerinin ilkel usul
lerden kurtarılıp modern esaslar içerisinde is
tihsalini temin etmektir. Yani bugüne kadar 
su ürünlerini istihsal eden müstahsılların ilkel 
usuller içinde çalışmakta oldukları tesbit edil
miş,, bunlara modern bilgi vermek suretiyle 
modern usul ve esaslar dairesinde çalışması
nı temin etmek için bu kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Yine bu müstahsıllar istihsalde bulunduk
ları zaman modem araç ve gereçlerden mah
rum bulunmaktadırlar. Bu müstahsıllara mo
dern araç ve gereç temin edilecek, ayrıca mah
sullerin heder olmaması için, zayi olmaması 
için tesisler kurulacaktır. Kanunun en mühim 
hedeflerinden biri de budur. 

Üreticilere muhtacoldukları krediler sağla
nacaktır. Bol, ucuz, faizi düşük krediler te
min edilmiş olacaktır. Bu suretle bol ve ucuz 
istihsal edilmiş olan ürünler hem iç* piyasalar
da, hem de beynelmilel piyasalarda rahatlık
la sürüm imkânını bulacak, millî gelirimizin 
artışında, ihracatımızın artışında müsbet te
siri olacaktır. 

, Bütçe müzakereleri sırasında Y. T. P. olarak 
bir hakikati ifade ettik. Dedik ki; eğer biz 
memleket olarak istihsalimizin süreli olmasını 
arzu. ediyorsak ve bu istihsal etmiş olduğumuz 
ürünlerin dünya piyasalarında rekabet etmesini 
istiyorsak bu takdirde memleketimizin coğrafi 
şartlarını ve jeolojik durumunu nazarı dikka
te almak mecburiyetindeyiz. Eğer memleketi
mizin coğrafi şartlarını ve jeolojik durumunu 
nazarı dikkate almazsak bu takdirde en üstün 
teknolojinin tekniğini getirip memleketimiz
de uyflrulasak bile istihsal etmiş olduğumuz 
mahsul ve mamuller dünya piyasalarında re
kabet edemiyecektir. Dünya piyasalarında re
kabet edemeyince o zaman ihracatımız bugün
kü gibi tıkanıklık arz edecektir, ihracatımız 
buo-ün tıkanmış vaziyettedir. Birçok vatandaş
lar tanımış olmamıza rağmen, birçok destek
lerle bâzı mahsulleri âdeta itekler gibi ihracet-

— 303 — 



M. Meclisi B : 90 

mek için uğraşmamıza rağmen arzu ettiğimiz 
neticeyi elde edememekteyiz. Çünkü bu, suni. 
esaslara oturtulmuştur. Zirai hamleyi ve sınai 
hamleyi yurdumuzun coğrafi ve jeolojik şart
larına dayandırmak mecburiyetindeyiz. 

Yurdumuzun jeolojik ve coğrafi şartlarına 
göre en kolay, en ucuz elde edebileceğimiz 
mahsul ve mamulleri eğer sanayie mevzu alır
sak, zirai istihsalimize mevzu alırsak ve bu
nu da modern esaslar içerisinde değerlendirir
sek;, dışarıya ihracedersek, bu takdirde Türk 
milletinin istihsal etmiş olduğu mahsul ve ma
muller dünya piyasalarında rahatlıkla reka
bet edecektir ve doüayısiyle ihracetmek için bir
takım suni tedbirlere başvurulmıyacaktır.. 

tşte sayın milletvekilleri; 
Y. T. P. nin «n mühim görüşlerinden biri 

budur. Sanayi hamlesini buna oturtacağız ve 
mahsullerimizi de coğrafi şartlarımıza göre en 
kolay, en ucuz şekilde elde edebileceğimiz mah
sullere dayandıracağız, istihsalimizi o yöne yö
nelteceğiz ve dünya piyasalarında bu mahsul
lerimizin sürümünü temin etmeye çalışaca
ğız. 

tşte balıkçılraımız bunlardan biridir. Ba
lıkçılık, bunun yanında bir de canlı hayvan
cılık, canlı hayvancılığa dayanan sanayi, ba
lıkçılığa, su ürünlerine dyanan sanayiin mem-
lekttimizde kurulması lâzımdır. 

İşte bu kanun sayın milletvekilleri, bu ürün
lerin süratli ve isabetli bir şekilde elde edil
mesini temin edecektir. Süratli ve isabetli şe
kilde bu mahsuller elde edilirse sanayi ham
lesi de bu esas üzerinde oturtulabilecektir. 
Kalkınmamız sürekli ve süratli olacaktır, isa
betli olacaktır. Artık ekonomik bakımdan bi
ze huzursuzluk veren, her gün bizi endişeye 
sevk eden birçok sebepler kendiliğinden orta 
dan kalkacaktır. 

Bu bakımdan Y. T. P. bu kanunun memle
ket ekonomik hayata üzerinde bir boşluğu dol
duracağına kaanidir. Ve memlekete bu yönden 
hayırlı olacaktır. Olumlu bir yola girmiş olacak
tır ekonomik durumumuz. O yönden kanun ta
sarısının lehinde oyunu kullanacaktır. 

Ancak, maddeler üzerinde arz ettiğim gibi 
sistemli eleştirme yapmıştır, grupumuz olarak 
ayrı ayrı maddeler üzerinde görüşlerimizi 
açıklıyacağız. Kanunun memleketimize ve mil-
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letimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ruhi 
Soyer, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA RUHİ SOYER (Niğ
de) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Takriben 25 seneden beri üzerinde çalışıl
mış olmasına rağmen bugüne kadar çıkarıl
ması bir türlü mümkün olmamış bulunan ba
lıkçılık yani Su Ürünleri Kanunumuzun bugün 
Yüce Meclis huzurunda müzakere edilmekte 
bulunması hakikaten mesut bir hâdisedir.. 

Biz G. P. olarak bu kanunun biran evvel 
çıkmasına taraftarız. Memleketin mühim bir 
konusu olduğu için biran evvel vatandaşları
mızın bu kanunla, balıkçılıkla uğraşan va
tandaşlarımızın organize edilebilmesi, balık
çılığımızın ilmî esaslara dayanan bir şekilde 
çalıştırılabilmesi, istihsalimizin artırılabilmesi 
ve değerlendirilmesi konuları bu kanunla müm
kün olacağı için, kanunun süratle ısdarına ta
raftarız. 

Bu bakımdan ben, G. P. adına, ne tarihî 
ne de teknik konulara girmeden kısaca fikir
lerimizi, düşüncelerimizi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimiz üç tarafı su ile çevrili, de

nizlerle çevrili bulunmasına rağmen bugüne 
kadar su ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
lemleketimizin su ürünlerinden faydalanması, 

gereği gibi faydalanması bir türlü mümkün ol
mamıştır. 

Bu sebepledir ki kanunun süratle ısdarı her 
halde memleketimizin büyük faydasına ola
caktır. 

Bir taraftan göllerimizde, nehirlerimizde ve 
barajlarımızda yani tatlı sularımızda balık ye
tiştirilmesi, bunların istihsali, avlanma tarzı, 
avlanma zamanları ve konserve edilebilmesi, 
ihracı gibi ticari konularda tamamen bu ka
nunla ilmi bir esasa bağlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konu üzerin
de Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesinde, Hükü
met tasarısı olarak su ürünlerimizin Ticaret 
Bakanlığına bağlanması teklif edildiği halde,, 
Geçici Komisyon gayet isabetli bir düşünce ile 
bu organizasyonu Tarım Bakanlığına bağlama-
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yi uygun bulmuştur. Balıkların anatomisi
ni bile veteriner okullarında öğrenir ilim adam
larımız. Elbette ki biolojisini, anatomisini ve 
sağlığını okuyan Tarım Bakanlığı mensupla
rının balıkçılığımızı en iyi şekilde organize ede
bilmesi daha çok mümkün olacaktır. 

Bizce, Güven Partisi olarak konunun Ticaret 
Bakanlığı ile değil Tarım Bakanlığı ile ilgili 
olması daha uygun ve daha ilmî olacaktır. Şim
diye kadar lâyık olduğu ehemmiyete ve lâyik 
olduğu kıymete mazhar olamamış bulunan ba
lıkçılığımızın Tarım Bakanlığında kurulacak 
olan ilmî bir teşekkülle daha çok faydalı neti
celer istihsal edeceği muhakkaktır. Bu bakım
dan Geçici Komisyonun konuyu Tarım Bakan
lığına verme hususundaki kararını Güven Par
tisi olarak desteklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Teknik teferruata girmemekle beraber bir 

konu üzerinde Ticaret Bakanlığının dikkatini 
çekmek istiyorum; bu, elektronik aletlerle ba
lık avlama konusudur. Bir zamanlar haber 
almıştım; Almanya'da bu aletleri yapan bir fir
ma bizde mevcut bir firmaya bunun Türkiye'
de tatbikatı, satışı için teklifte bulunmuş. Bu 
teklif, Ticaret Bakanlığı tarafından Balta Li
manındaki Hidro - Bioloji Enstitüsünden sorul
muş. Hidro - Bioloji Enstitüsünün, elektronik 
aletlerle balık avlanmasının memleketimiz ba
lıkçılığına zararlar vereceği hususundaki ra
poruna rağmen, üzerinde ısrarla durulmuş 
bulunmakta olduğunu haber almıştım ve bir 
yazılı soru ile, müsaade edilip edilmediğini Ti
caret Bakanlığından sormuştum. Bugüne ka
dar aradan aylar geçmiş olmasına rağmen, bu 
soruma cevap alamadım. Şayanı dikkattir; mil
letvekili olarak görevimizi, denetleme görevi
mizi yapacağız, ama soruma cevap alamamış
tım. 

Yalnız, Ticaret Bakanlığından bir arkadaş 
bana, «Biz buna cevap verdik» dedi. Fakat 
buna rağmen yine aradan aylar geçti,, cevap 
alamadım. Hidro - Bioloji Enstitüsünün ver
miş olduğu rapora, elektronik aletlerle balık 
avlamanın memleketimizin balıkçılığına ve bil
hassa tatlı sularda yetişen yılan balığı gibi ih
raca müsait balıkçılığımıza büyük zarar ve
receği hususundaki raporuna rağmen, üzerin
de teşkilâtta ısrarla durulmuş olması şayanı 
dikkattir. Binaenaleyh, Sayın Bakanın dikkati

ne bu konuyu, cevap alamadığım bu konuyu, 
tekrar arz ediyorum. 

Elimde bulunan «Et endüstrisi» diye yazılı 
bir mecmuada da hâlâ bu elektronik aletler
le balık avlama konusu üzerinde propaganda 
yapıldığına ve bu aletlerle balık avlamanın fay
dalı olduğuna dair yazılar neşredilmekte bu
lunması, firmanın hâlâ bu aleti memleketimize 
satmak niyetinde ısrarı olduğunun delili te
lâkki ediyorum. 

Bu itibarla sözlerime son vermeden evvel 
tekrar Sayın Bakanın dikkatini çekiyorum; 
bende, verilmiş olan raporların suretleri mev
cuttur, gerekirse kendilerine gönderebilirim. 
Elbette Sayın Bakan da alâkadar olduklarına 
göre, görmüş olmaları icabeder. İlim adamları
mızın ve bir enstitünün vermiş olduğu rapora 
rağmen bâzı menf aatçilerin bunu ithal etmek
te ısrar etmeleri memleketimizin zararına ola
bilir. Konuyu tekrar nazarlarına arz ederim. 
Eğer mümkün ise şimdiye kadar cevap ala
madığım sözlü soruma kürsüden cevap vermek 
lûtfunda bulunurlarsa ve müsaade edilmediği
ni beyan ederlerse kendilerine müteşekkir ola
cağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Su Ürünleri kanun tasarısı üzerinde Millet 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini bendeniz 
kısaca arz etmek üzere söz aldım. Bu kanun ta
sarısı bâzı arkadaşlarımızın da ifade ettikleri 
gibi, uzun yıllardan beri ele alınmış, fakat bir 
türlü çıkarılmamış olan kanun tasarılarından 
birisidir. Çünl:ü bugüne kadar su ürünleriyle 
ilgili mevzuat iyi bir şekilde ele alınmadığı gi
bi, dağınık bir şekilde nizamnamelerle idare 
edilegelmekte,, kelimenin tam mânasiyle su ürün
leri başıboş bir halde bırakılmış durumda idi. 
Bu kanun tasarısı, mevzuatı bir araya getir
mek suretiyle kanun tekniğine uygun olarak 
su ürünlerini gerek istifade bakımından su 
ürünlerinden, gerekse memleket millî servetin
de yeri olan su ürünlerinin geliştirilmesi ba
kımından ve gerekse burada çalışan insanların 
geleceğini kısmen olsun teminat altına alma 
bakımından yerinde bir kanun tasarısıdır. 

— 305 — 
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Maddeler geldiği zaman, tümü itibariyle le
hinde olduğumuz kanun tasarısının bâzı mad
deleri üzerinde, maddenin aleyhinde veya de
ğiştirilmesi hususundaki fikirlerimizi de elbet
te beyan edeceğiz. 

Millî gelirimizde önemli yeri olan su ürün
lerinin esasında Türkiye'de kıymeti de anlaşıl
mış değildir. Bu, artan nüfus karsısında pro
teinli maddelere ve bilhassa ete karşı duyulan 
ihtiyacın bir neticesi olarak da bu kanunun bu
raya getirilmesi kendisini hissettirmiştir. Mem
leketimiz, hepimizin bildiği veçhile, 3/4 ü de
nizlerle çevrili ve denizlerin de derinlikleri dai
ma değişik her mevsimde tekniğin ilerlemesi 
melcesinde balıkların bulunduğu ve avlanmanın 
mümkün olduğu bir memlekettir. Denizlerde ol
duğu gibi akarsulan için de Türkiye, ayrı bir 
özellik taşımaktadır. 

Denizlerdeki su ürünlerinin zenginliklerini 
bugüne kadar bilmemiş isek, bunun yegâne se
bebi, hem mevzuattan mahrum oluşumuz, hem. 
de araştırma enstitülerinin ve çeşitli araştırma 
müesseselerinin hem azlığından, yokluğundan. 
hem de teknik bilgiden ve vasıtalardan mah
rum oluşumuzdandır. Bugün bilhassa Kanada'-
da ve Japonya'da deniz mahsullerine verilen 
kıymetin neticesinde teknik o kadar ilerlemiş
tir ki; her mevsimde kış ve yaz muayyen ^ 
rintliklerde mevcudolan balıklar tesbit edil
mekte ve bu balıklardan istifade cihetine gi
dilmektedir. Halbuki Türkiye'de değişmez bir 
anane haline getirilmiş olan telâkkilere göre, 
akım zamanlarında, mevsimlere göre balığın 
çıkarıldığı iddiası vardır. Bunu bugün tek
nik kabul etmemektedir. Her balığı istediği
niz zamanda, istediğiniz mevsimde bu ilerle
miş olan tekniğin getirilmesiyle avlamak 
mümkündür. Çünkü balıklar yaşamaları, bio-
lojik yapıları itibariyle kışın veya yazın muay
yen seviyelerde bulunmakta, ancak bunların 
seviyelerini tesbit etmek gibi bir problemle kar
şı karşıya bulunmaktayız. Bunu hallettiğimiz 
zaman, bunlardan istediğimiz şekilde istifade 
edebiliriz. 

Bu yönü ile kanun tasarısının, bilhassa 12 nci 
maddesinde Tarım Bakanlığının su ürünleri ile 
ilgili her türlü araştırma yapılmasında vazife
li kılınmış olmasını biz gerçek mânasiyle mem
nuniyetle karşılamaktayız. Bunu, hem denizler-
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do, karasularında bulunan balıkların nevüe-
rinin, cinslerinin ne kadar derinliklerde bu
lunduğunu tesbit etmek bakımından yerinde 
örüyoruz, hem de balıkçılığımızın inkişafı ba
kamından balıkçıların, yani su ürünleriyle işti
gal eden müstahsıllarm geleceği bakımından 
yerinde görüyoruz. 

Bugün 25 bine yaklaşan insanların geçim 
kaynağım teşkil eden su ürünlerinin üzerinde 
fihemmiyetHe durulması halinde asgari 100 binin 
üzerinde bu konuda geçim kaynağını sağla
mak mümkün olacaktır. Çünkü bunlar esasında 
sahipsiz bırakılmış olan su ürünleri müstahsıl-
Hrıriır. Bugüne kadar istenilen kredilerden 
istifade edemedikleri gibi, ancak tabiatın ku
rağına terk edilmiş çocuklarını, ailesini, daha 
doîmısu nefsini geçindirmek çabası ile basba-
SP, bırakıldığı için bu konuda bunlar ilerliyeme-
~n*tir. Yani maddi güce kavuşamamışlardır. 
"B^hassa hırçın dalgaları ile, sert tabibatı ile 
^iradeniz sahillerindeki geçim kaynağını ba-
^k teşkil eden insanların durumları hakika
ten acıklıdır. Çıkarılacak bu kanunla, bilhassa 
^rediflerle çeşitli yatırım için yapılan teşeb
büslerinin neticesinde bâzı muafiyetler tanı
mak suretiyle bunlara bir yardım olacağı ve 
"-""l arın az da olsa kalkınacağı ümidini taşı
maktayız. 

Yalnız; şu noktayı da ifade etmek icabeder 
ki, balıkçılıkla, su ürünleriyle iştigal eden 
miistahsıHarm durumları zordur. Bunların va
sıtaları ve imkânlarının sigortası bir yana, 
bayatlarının da sigortası yoktur. Onun için hiç 
"-^ilse bu sahada çalışan insanlann hayatla
rının sigorta altına alınması için gertekli ted
birlerin de biran önce alınması yerinde olacak
tır. Bu yapılmadığı takdirde ve kendilerine is-
••fiTMİen kredi sağlanmadığı takdirde balıkçı-
bk yine muayyen şahısların elinde kalmaya 
mahkûm olacaktır., 

Dünyanın hemen hemen her yerinde tabiat 
servetleri değişiktir. Türkiye'deki durum da 
buna benzer bir haldedir. Yalnız bizim memle
ketimizde canlı hayvanlara karşı nüfus artma
sı neticesi doğan ihtiyaç, arazinin darlığı ve 
Mlhassa meracılığın yavaş yavaş ortadan kay
bolması nedeniyle ete karşı olan ihtiyaçlar yü
künden, demin de arz ettiğim gibi, gözlerimiz 
denize çevrilmiş bu'unmaktadar. 
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Deniz servetleri bakımından Türkiye ger
çekten zengin bir memlekettir. Bunun en 'bü
yük delili olarak, Ege Denizi sahillerinde sık 
sık kaçakçılık yapan Yunanlıların takibata tabi 
tutulmuş oHması gösterilebilir. O bakımdan 
bu kanun yerinde tedvin edilmiştir. Bâzı im
kânlar getirmiştir,, balıkçılığın inkişafına yar
dımcı maddeleri taşımaktadır. 

Anayasamızın 130 ncu maddesinde yer alan 
tabu servet kaynaklarının aranması ve işletil
mesi ile de kanunun ilişkisi vardır. Devlet 
kendisi yapabildiği gibi, özel şahıslara da her 
türlü araştırma, işletme imkânları verir, kay
dını taşıyan bu maddeye uygun olarak bâzı 
maddeler de yer almıştır. Biz, özel sektörün 
kalkınmasını istiyen bir partinin mensubu ol
makla beraber, ancak krediden mahrum olan, ge
çim kaynağını sadece buna bağlamış olan insan
lara Devlet elini uzatmasını, onların yarınını 
teminat altına almasını da istiyoruz. 

Balıkçıların durumu ile, su ürünlerinin du
rumu yanında bir de memleketimizin ekono
mik durumuna yapılacak çeşitli yatırımlarla 
katkıda bulunmak devletlere düşer,, hükü
metlere düşer. Bugüne kadar yapılan istihsal
ler en yüksek rakamı ile 125 bin tonu bulmakta
dır, 125 bin ton balık üretildiği rakamlarla 
a^ağı yukarı ifade edilmektedir. Bu, bizim Ser
vetlerimizin durumuna göre azdır. Fakat bu
nun sebebi, arz ettiğim gibi, zenginlikleri bi
lememiş olmamızdan, teknikten, sermayeden, 
imkânlardan mahrum oluşumuz ve hidro bi
yoloji araştırma enstitülerinin yokluğu ile 
eski itiyattan kendimizi kurtaramayışımız ve 
konuya eğilmemiş olmamızdan ileri gelmek
tedir. Bunu asgari olarak 250 bin tona yük
seltmek, ufak tefek tedbirler almak suretiyle, 
mümkündür. Fakat sadece istihsali artırmak 
da bir mâna ifade etmez. Alışkan olmıyan in
sanlara balık yedirmek de zor. Ancak, dâhil
de istihlâki artırıncaya, dâhilde balığa, fosfo
ra karşı ihtiyaç hissedilir bir hale getirilinciye 
kadar bunları konserve sanayiine, çeşitli ürün
leri. isliyen sanayie kaydırmak suretiyle, diğer 
Avrupa memleketlerinde olduğu gibi, bunla
rı ihraç metaı olarak kıymetlendirmek ciheti
ne gidilmelidir. 

Bu kanun tasarısı ile biz istihlâkin artaca
ğı. ve konserveciliğe doğru bir hamle yapılacağı 

kanaatini taşıyoruz. Anayasanın 51 nci madde
sinde «Devlet, her türlü kooperatifçiliği teş
vik eder» kaydına uygun olarak, yine bu ka
nunun 13 ncü maddesinde yer aldığı veçhile, 
Su Ürünleri Satış Kooperatifleri Birliği, Su 
Ürünleri Kredi Kooperatifleri ve diğer koope
ratifler gibi su ürünleri satış kooperatiflerinin 
kurulması halinde, su ürünleri müstahsılları, 
Ziraat Bankasından ve diğer bankalardan al
mak suretiyle sıkıntılı durumlarını ortadan kal
dırma imkânlarına kavuşacaktır. 

Karadeniz sahilinde Ege ve Akdenize naza
ran arazi daha dik, sarp, verimsiz, insanları 
da nisbeten fakirdir. Buradaki yaşıyan insan
ları, gerçek mânada balıkçılık sahasında, ağ
cılık, mantarcılık, kayıkçılık, kredi imkânları 
bakımından tamamen unutulmuş olan bir bel
denin insanları olarak söylersek, herhalde mü
balâğa etmemiş oluruz. Sırtında gömleği yok, 
ayağında hakikaten ayakkabısı olmıyan, 
su. alan teknesiyle gece gündüz mücadele ya
pan bu insanlara bu kanun çıkdıktan sonra 
tahmin ederiz M; biraz olsun nefes alma im
kânları doğacaktır. 

Kanunun,, bilhassa yasaklarla ilgili, ceza 
maddeleriyle ilgili hususlarını da tamamen ye
rinde görmekteyiz. Bu, bir eğitim ve öğretim 
meselesidir aynı zamanda; balıkçılığa önem 
vermek, balıkçılığın kıymetini bilmek biraz 
da eğitim ve öğretim meselesidir. Bugüne ka
dar bunun ismi dâhi anılmaz iken, bu kanu
nun bâzı noksan maddeleri olmasına rağmen; 
bilhassa eğitim ve öğretimle ilgili 14 ncü madde
sini yerinde görüyoruz. Eğer bu madde üzerinde 
Tarım Bakanlığı inisiyatifini kullanmak sure
tiyle çalışırsa, bundan müstahsıllar fayda gö
recek, kurslar ve hattâ açılacak okullara de-
vametmek suretiyle balıkçılığı bir meslek hali
ne getirmek imkânlarına kavuşacaklardır. 

Teşvik, himaye ve vergi muafiyeti ile ilgili 
maddelerini de yine balıkçılığımızın inkişafı 
bakımından yerinde görüyoruz. 

Yalnız, bilhassa karasularında, akar sular
da, göllerde ve havuzlarda yeniden balık üre
tilmesine imkân verilir ve açık denizlerdeki 
gibi değil, denizlerdeki balıkçılığa verilen 
önem kadar üzerinde durulursa ayrı bir dö
viz kaynağı olarak, tabiî servet olarak kıymet-
lendirilebilir. 
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Almanya'da ufak bir golden senede 17 mil
yon marklık tatlı su balığının çıkarılmış oldu
ğuna ifade etmek bizim göllerimizdeki durum 
hakkında bir bilgi vermek için kâfi gelir. 

Yalnız, bugüne kadar başı boş avlanma düşe
nine son veren ceza maddelerinin ne şekilde 
tatbik edileceğini biz merak etmekteyiz. Aca
ba bu her, türlü kayda tabi tutan cezai hü
kümlerinin tatbikata konulmasında teşkilât 
olarak, teşkilâtlandırma olarak ne şekilde bir 
organizasyona tabi tutulacaktır? Bu hususla
rın da bilhassa vuzuha kavuşturulması halin
de memnun olacağız. 

Sulara zararlı maddelerin dökülmesini ön
lemek yerindedir. Ruhsatsız avlanmayı orta
dan kaldırmak, yabancıların su ürünlerini is
tihsal yasağı, patlayıcı ve zararlı maddeleri 
kullanma yasağı, ile ilgili teferruatlı ve önleyi
ci bâzı maddelerin hangi, teşkilâtla, nasıl te
min edileceği hususlarının da vuzuha kavuş
ma?- yerinde olacaktır. Bilhassa çok iyi bir 
nek'He tedvin edilmiş bu kanun tatbikatta fay
dalı. olarak akislerini gösterecektir. 

Temennimiz, bununla ilgili bir teşkilât ka
nununun da kısa zamanda ele alınmak suretiy
le Yüce Meclise getirilmiş olmasıdır. 

Biz kanunun tümü üzerinde lehteyiz, o yöiîrf.e 
oy kullanacağız. Maddeler üzerindeki göriHa-
rimizi de ayrıca arz edeceğiz. Saygıüar suna
rım. 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde şahsı 
adına Sayın Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, Su Ürünleri Kanunu memleketimiz 
i in çok önemli kanunlardan biridir ve belki 
de baş sırada gelenlerin içinde vte önündedir. 

Yurdumuz 7 120 kilometrelik kıyıya sahip
tir ve son 10 sene içerisinde yapılan araştır
malar göstermiştir ki, sularımızda 250 cins ba
lık yaşamaktadır, ilmî araştırmalar neticesinde 
tesbit edilen balık cinsi olarak miktarıdır. Bu, 
çok büyük bir zenginliği ifade eder. 

Çoruh'tan başlayıp, Hatay'da bitirdiğimiz 
24 ilimizin kıyı ile ilgisi vardır. Yani balıkçı
lıkla ilgisi vardır. 

Ayrıca tabiatın verdiği bir nimet olarak top
raklarımız üzerinde balık bakımından zengin 
gülerimiz vardır. Van Gölü dâhil - ki orada İnci 
balığı, bulunur - Akşehir, Marmara, Süleyman, 

Apollon, Manyas, İznik, Sapanca, Beyşehir, Bur
dur, Hotamış, Liman, Bafa gibi göllerde enfes 
Sazan, Yılan, Yayın, Kofal ve Mercan balıkla
rını üretmek imkânı vardır. Beş bölgede balık
çılık yapılmaktadır. Yani bölge olarak bu şe
kilde beş bölgede toplanmıştır. 

Türkiye'de istihsal edilen balığın yüzde 
56,5 i Karadeniz bölgesinde, yüzde 29,2 si İstan
bul'la, yüzle 9,5 i Marmara'da, yiiade 2,5 Ege'
de ve 2,3 de Akdenis bölgesinde» istihsal edilir. 

Balıkçılık bakımından suların büyük önemi 
vardır. Bilhassa tatlı sularda en nefis ballıklar 
yetişir. Su tuzlandıkga balık yetişme imkânları 
azalır ve zorlaşır. Böylece Karadeniz dünya
nın en iyi, fevkalâde balıkçılık yapılacak yer
lerinden biridir. Bu denize akan suların, ne
hirlerin getirdiği besleyici maddeler ve devam
lı olarak kuzey rüzgârlariyle suların oksijen 
alması neticesinde balıkçılığa tam münait bir 
denizdir. Dünyanın en iyi balıkçılığa elverişli 
denizlerinden biridir. 

Balıkçılık bakımından tabiatın bize verdiği 
bütün bu zenginliklere rağmen, Anayasamızın 
130 ncu maddesindeki «tabiî servet ve kaynak
ları» arasında madenler gibi balıkların da, su 
ürünlerinin de yer almış olmasına ve Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olmasına rağmen 
maalesef bu imkânlarımızla yaptığımız balıkçı
lık arasında hiçbir ilişki mevcut değildir. Bu
gün süngercilik dâhil balıkçılıkla, yani deniz 
ürünleriyle meşgul olanların sayısı - bir kaç 
sene evveline aidolmakla beraber - 25 bin civa
rındadır. 

Afrika'nın Dahome ülkesinde G-anviya Gölü
nün civarında 11 bin balıkçı ailesi vardır. Yani 
h9?ikcihfhmi7, bu derecede ihmal edilmiştir. Hal
kımız balımı yemesini geniş bir şekilde henüz 
öğrenmemiştir. 

Buna mukabil Dünyada büyük bir açlık teh
likesi vardır. TT-Thant'ın dpha dün verdimi bir 
demecinde «Dünyanın büyük bir acbk t«hlike-
s'ivl.p karsı karsıya kaldığı ve önümüzdeki yıl
larda daha güc, daha zor şartlar altına girece
ği» ifade edilmektedir. Nüfusu durmadan ar
tan Türkiye için de böyle iken ve toprakları 
az, tarımı as ülkeler bilhassa denizlere, sulara 
dayanmakta iken, sulardan gıda maddoVri cı-
karmava calismakta ve basarıva ulaşmakta iken; 
meselâ Japonya'dan bize uzmanlar gediyor, balık-
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çılıkta en ileri memleketlerden biri; bizim böyle 
bir kaynağı ihmal etmemiz anlaşılır bir durum 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, nüfus başına 2,3 kilo 
balık düşüyor, ve İkinci Beş Yılllık Plân devre
sinin sonunda nüfus başına 2,8 yani 3 kiloya ya
kına çıkarılacak. Günlük hayvansal proteini 15 
gramdan az alan milletler arasmdayız. Tunus, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti, Nijerya, Liberya, 
Kenya ve saire... Bunların arasmdayız. Batı'da 
günlük hayvansal protein 50 gram. Vatandaşla
rımız hayat pahalılığı karşısında at ve eşek ke
simine girişmiş vaziyetteler. Yani bu satılabil
diği için kesiliyor, buna tevessül ediliyor. At ve 
eşek eti yemeye doğru gitmişiz ve yeniyor, yani 
önlenilmiyor. Zaman zaman da beyan edildi, 
«kesmeniz faydalıdır», dendi, sonra her nedense 
faydasız görüldü. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir de civarımıza 
bakalım. Civarımıza bakmadan evvel Türkiye'de 
dünyanın en çok ekmek yiyen vatandaşları ol
duğumuzu da bilmemiz lâzım. Dünya rekoru yıl
da adam başına 263 kilo ile Türkiye'de. Şimdi 
ekmek yemek rekoru bizde. Şöyle yanımıza bak
tığımız zaman küçücük bir ülke var, İsrail, doğ
ru dürüst denize sahip değil. İsrail'de tüketilen 
balıkların yarısı havuzlarda yetiştiriliyor; sazan 
ve senpeter balıklan. Hattâ bunda olay çıkmış, 
bu senpeter balığı havuzlarda o kadar fazla üre-
miş ki, üremesini önlemek icabetmiş, bu balık 
için aile plânlaması yapmışlar., Yani o derecede 
işi ileriye götürmüş vaziyetteler. 

Bugün Türüiyeldeki toplam av alanlannm 
16 da 1 ini kullanmaktayız. Böyle olunca, bu ge
tirilen Su Ürünleri Kanununun önemi ortaya çı
kar. Bu kanun bâzı esasüar getirmiştir. Fakat bu 
kanunun getirdiği esaslann uygulanabilmesi için 
bâzı noktaların üzerinde durmak zorundayız. 
Bunlann başında kooperatifçilik gelir. Kanun 
kooperatifçiliğe yer vermiştir. Ama bugün ha
len Türkiye'de balıkçılıkta tatbik edilen koo
peratifçiliği maddeye geçirmiştir. 

Halbuki bu konu üzerinde çalışan mütehas-
sıslann ve Türkiye'ye gelen Japon Balıkçılık 
mütehassıslarının da raporlarında ifade ettikle
ri gibi; (ki, bu rapor basılmıştır, dağıtılmıştır) 
balıkçılık alanında yapılacak kooperatifçilik 
için özel bir kanun çıkarmak lâzımdır. Yani ba
lıkçılık alanının özel zorluklan, özel güçlükleri 

olduğu için kooperatifçiliğin işliyebilmesi baka
mından özel balıkçılık kooperatifi kanunu çı
karmak lâzımdır. Bu çıkanlmadıkça memleketi
mizde mevcut istismar düzeni, yani sömürü dü
zeni kaldınlamaz. Bugün maalesef balıkçılıkta 
sömürü vardır, birtakım sermaye gücü olan şa
hıslar balıkçılık kredilerini dâhi, kooperatif na
mı altında birtakım teşekküller kurarak, yani 
bizim iyi niyetimizi suiistimal ederek kullanmak
tadırlar. Biz Meclis olarak kooperatif kurmala
rını istemişiz, Anayasa böyle istemiş, Ziraat Ban
kasının da buna ait genelgeleri var, bu paralar 
katiyen bizim anladığımız mânadaki balıkçı va
tandaşlarımıza gitmez, muayyen şirket haline 
gelmiş ve tamamen balıkçılıkta piyasayı ellerin
de tutan, daha fazla balık çıkmasını istemiyen, 
çoğu zaman balık yataklarını tahribeden insan
ların eline akmaktadır. Şimdi bunu ortadan kal
dırmadıkça, gerçek bir balıkçılık kooperatifçili-
şi gerçekleştirilmedikçe bu kanun da çıkmış olsa 
balıkçılığımızın meselelerini halletmek mümkün 
değildir. 

Bu memlekette yıllardan beri muhtelif kısım
larda balıkçılıkla meşgul olan müesesseler ve 
insanlar vardır. Meselâ, Süleyman Arısoy ismin
de bir kıymetli uzman yıllardan befi koopera
tifçilik üzerinde yılmadan yazılar. yazar. 10 se
nedir, 15 senedir mütemadiyen görürüm, muhte
lif yerlerde gücü yettiği nisbette çalışmalar ya
par. Yani şunu demek istiyorum ki, bu alanda 
da yürekten mücadele eden insanlar vardır. Ben 
bir tekini söyledim, onun dışında Hidrobiyoloji 
Enstitüsü vardır, onun dışında daha başka mü
tehassıslarımız vardır; yani son 10 -15 sene için
de zaman zaman büyük alâka gösterilmiştir. Bu 
gösterilen alâkayı da hayırla yâdetmek gerekir, 
kim göstermişse göstermiş olsun, o hayırlı bir iş
tir. Türkiye için. Böyle mütehassıslanmız da 
vardır. Fakat bir türlü bu kuvvetler organize 
edilememişlerdir ve bu sahaya tam el atılmamış
tır. 

Şimdi değerli arkadaşlanm, aşağı - yukarı 
yapılan hesaplara göre 200 000 ton torik ve pa
lamut bir yılda dışanya ihracedebiliriz. Bunu 
mütehassıslar söylüyor. Bendeniz gerçi bir balık
çı bölgenin milletvekiliyim, bu işten az çok an
lıyorum, ama bu kadar da mütehassıs değilim. 
200 000 ton balık ihracetmek imkânına sahibiz, 
dünyanın en nefis balıklarını, toriklerini, pala-
mutlannı; bunun karşılığında 60 milyon dolar 
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elde edebiliriz. Halbuki bizim döviz ihracat geli
rimiz 500 milyon civarındadır, yani üstüne çı
kar ve altına iner. Şimdi öyleyse 500 milyonda 
60 milyon Türkiye'nin dış ticaret dengesi bakı
mından, yani vatandaşlarımıza protein yedirme 
ve iş alanı açmayı bırakalım, Türkiye'nin dış ti
caret dengesi bakımından önemlidir. Bundan do
layıdır ki, Birinci Beş Yıllık Plân tarım alanın
da (ki, balıkçılık tarım alanına girmektedir) en 
yüksek yatırımı ve en yüksek gelişme hızını bu
rada görmüştür; yüzde 180. Yüzde 180 gelişme 
hızı öngörmüştür, fakat yüzde 40 ancak gerçek
leştirilebilmiştir. 

Şimdi bugün bu şartlar altında Türk vatan
daşını doyurmak, işsiz Türk vatandaşına iş bul
mak ve dış ticaret dengemizi düzeltmek bakı
mından namütenahi imkânlara sahibolan yegâ
ne sahadayız. Birinci Beş Yıllık Plân esnasında 
plânın öngördüğü karasuları meselesi vardı, 
balık avcılığı bakımından çok önemli idi. Ka
rasularımız 6 mile çıkarılmıştır ve 12 mil de 
balıkçılık alanı olarak kabul edilmiştr. Yani 
kıyılarımızdan 12 mil aşağı - yukarı 20 küsur 
Km. kadar bizim balıkçılık alanımız olmakta
dır. Modern bir görüştür bu, bu kanun modern 
bir görüş getirmiştir. Balıkçılığımızı etkileye
cektir. Maalesef bizim bu alanlarımıza yaban
cı balıkçılar girdiğini ve avlandığını zaman za
man gazetelerde okuyoruz. Yani kendimiz bu
nu kullanamıyoruz, gereği gibi, yabancı ülkele
rin balıkçıları bu sulara sokulup balıklarımızı 
avlayıp gitmektedir. 

Şimdi bendeniz sözlerimi bitirirken şu nok
tayı da ifade etmek istiyorum: Balıkçılık Dev
letin el koyacağı bir mevzudur. Devletçe yapı
lacak, Devletin yardım edeceği, bu alandaki 
kooperatifleri geliştireceği, Devlet imkânlarının 
kullanılacağı bir konudur. Sebebine gelince: 
Demin arz ettiğim gibi şahıslara bıraktığımız 
zaman adamın elinde trol vardır, bu trol aslında 
balıkçılıkta kullanılabilen bir alettir. Bu trolü 
kullanmadığınız zaman modern anlamda balık
çılık yapamazsınız. Fakat trolün kullanılacağı 
yer vardır, trolün kullanılacağı zaman vardır; 
zamanına ve yerine uygun olmıyarak trolü kul
landınız mı, meselâ dipte bir sürütme yaptığı
nız zaman yersiz, balık yataklarını tahribet-
mektesiniz. 

Maalesef buradan bir başka noktaya işaret 
etmek istiyorum: Bugün kanun bunlara ait tü

zük çıkacağını ifade etmektedir, trol yasağını 
getirmektedir, ama kendi menfaatine düşmüş 
birtakım insanlar Devletin tam kontrol yapma
masından istifade ederek trol kullanmaktadır
lar. Trol kullanmaktadırlar değil, yasak trol 
kullanmaktadırlar. 

Şimdi biz bu kanunu çıkardığımız zaman ne 
olacaktır? Biz bu kanunu çıkardığımız zaman 
çok şeyin değişeceğine kaanii değilim. Sebebi
ne gelince; ben başka bir şeyi arz etmek istiyo
rum. Yani bu kanunun çıkarılması lâzımdır, 
evet. Ama bunu halletmez; çünkü eğer biz bu 
bölgelerde trolla avlamayı, dinamitle avlamayı 
önliyecek özel bir zabıta kurmazsak, ki bu ka
nunda yoktur, özel zabıta yoktur muhterem ar
kadaşlarım, özel zabıta vazifesi verilmiştir, gö
renler yakalıyacaktır, şu olacaktır, bu olacak
tır... Biz bu bölgelerin insanıyız. Yani nasıl trol 
kullanıldığını biliyoruz. Eğer deniz zabıtası, 
yani balık zabıtası kurmadığınız takdirde ve 
altlarına bu millî servetin korunması bakımın
dan balıkçılığın kesif olduğu bölgelerde (ki on
lar bellidir hızlı hareket eden vasıtalar verme
diğiniz takdirde bu kanunu çıkarmış olsak bile 
bu işin yapılmasına imkân olmıyacaktır. Kendi 
kendimizi aldatmıyalım. 

Ayrıca, bu kanun teşkilât da getirmemekte
dir. Bugün Ticaret Bakanlığına bağlı bu işle 
uğraşan birkaç mütehassıs arkadaşımızın oldu
ğu hep ifade edilmektedir, birkaç mütehassıs 
arkadaşın sırtına bırakıldığı ifade edilmekte
dir. Eğer bu iş ciddî olarak, geniş bir teşkilât 
kurarak tam şekilde korunmıyacak ise, yine bu 
güzel kanunun, prensipleri esas itibariyle doğ
ru, çıkarılması zaruri kanunun işlemesi müm
kün olmıyacaktır. Yani bu teşkilâtı da Sayın 
Bakandan istirham ediyoruz, gerekli teşkilât 
kanununu da süratle getirmelidir. Yani Türki
ye'nin önemli meselelerinden birisidir. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz bunun ya
nında, demin Devlet gücünden bahsettim, soğut
ma tertibatı çok önemli bir şeydir. Soğutma 
tertibatı olmadığı için ben kendi seçmenlerim
den dinlemişimdir: Daha bir sene evvel Poy
raz köyünde ve Rumeli Fenerinde vatandaşla
rımız, balıkçı arkadaşlarımız 80 000 çift tori
ğin yakalandıktan sonra denize atıldığını ifa
de ettiler. «Yakaladık, emek verdik, uğraştık, 
fakat satamadığımız için, buz dolapları da ol-
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madiği için, yani koyacağımız soğuk hava ter
tibatı olmadığı için bunlar denize döküldü.» 
dediler. 

Ayrıca, bu soğuk hava tertibatının olmama
sı, demin söylediğim sömürü düzenine de se
bebiyet vermektedir. Balığı çıkardıktan sonra, 
motorlarla küçük balıkçılıkların yanında gezil
mektedir, zaman geçirilmektedir. Muayyen bir 
zaman geçtikten sonra balıklar kokmaya yüz 
tutar, mecburen, zorunlu olarak balıkçı vatan
daş, şehirde 8 - 10 liraya satılan balığı 50 - 60 
kuruşa satmaktadırlar. Geçen yıl bana da iki 
tane kofana verdiler, 75 kuruştan. Rumeli Ka
vağında kofanayı 75 kuruştan vermişler, ya
ni lüferin büyüğüne deniyor, enfes bir balık. 
Şehri gezdim, 3 lira, 4 lira, 5 lira, 10 liraya ka
dar aynı balığı gördüm. 75 kuruşa sattıklarını 
söylediler ve bana da 75 kuruşa al da anla diye 
teslim ettiler, aldım eve götürdüm. Şimdi de
mek istiyorum ki, sömürü düzenini burada da 
kaldırabilmek için soğuk hava tertibatının ba
lıkçılığın kesif olduğu bölgelerde Devlet tara
fından yapılması zaruridir. 

Tabiî yine balıkçı barınakları, ki bir süre
dir yapılıyor, balıkçılık bakımından daha faz
la yapılması lâzım, bunlar da balıkçılığımı
zın gelişmesi bakımından önemlidir. Nihayet 
naylon ipliği modern bir vasıta olarak kulla
nılmaktadır, bu da bâzı şahısların elindedir ve 
yüksek fiyatla balıkçı vatandaşlarımıza veril
mektedir. Buna da el atmak lâzımdır. Yani 
Devlet olarak bu naylon ağların da vatandaşın 
normal fiyatında eline geçmesi lâzımdır. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmelerin 
yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı üzerinde grup ve şahısları adına 6 ko

nuşma yapılmış ve konu aydınlanmış olduğun
dan yeterliğin oya sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kütahya 
Himmet Erdoğmuş 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Görüşülmekte olan 
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I kanunun tümü hakkındaki müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ediyorum. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Yeter
lik aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem arkadaşlar; konu üzerinde hakika
ten etraflı konuşmalar yapılmıştır. Fakat öner
gede «Şahısları adına 6 arkadaş konuşmuştur, 
bu bakımdan yeterlik önergesi veriyorum» 
denmektedir. Dikkat edilirse şahısları adına 
bir tek arkadaşımız konuşmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, önergede o şe
kilde söylenmiştir. «Grupları ve şahısları adı
na» diye zikredilmiştir. Tasrih ederim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Peki, 
teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Şahsı adına bir tek arkadaşımız konuşmuş
tur. Bu bakımdan hiç olmazsa bir - iki arkada
şın daha konuşmasında fayda vardır. 

Yalnız benim istirhamım şudur: Arkadaşla
rımız burada konuyu, esası bıraktılar, daha zi
yade teknik hususlar hakkında izahat verdiler. 
Meselâ, bir tirol avcılığı nasıl yapılır gibi daki
kalarca burada izahat verildi ve dolayısiyle 
milletvekilleri sıkıldılar. Onun için buraya çı
kıp söz alan arkadaşlarımızın fazla lâftan ziya
de esaslar üzerinde durması lâzımgelir. Zira 
burada milletvekili arkadaşlarımızın çoğu yük
sek tahsillidir, bu konuları gayet rahat anlıyan 
insanlardır. Kısadan da, azdan da büyük hisse 
alacaklardır. 

İstirhamım, bundan sonra hiç olmazsa saat
lerce konuşup, diğer milletvekili arkadaşların 
haklarına tecavüz edilmesin. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Meclisin 
oyuna.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, Komisyonun 
söz isteyip istemediğini sonmadınız. 

BAŞKAN — Komisyon olarak her zaman 
için araya girerek söz istemek hakkınız vardı. 
Eğer, talebe muhataJbolöaydım, gruplardan 
evvel takdim ettirerek zatıâlinize söz verebalir-

I dim. Her zaman için komisyonların parti söz-
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cülerinden daha önce söz hakkı vardır, ama 
söz talöbe bağlı. Talep şimdiye kadar mesmu ol
madığı için bendeniz de izhar etmek imkânını 
bulamadım. 

Şimdi önerige geldi, önergeyi veren arkada
şımız da hak sahibi. O da müzakere kâfidir, di
yor. Meclis, hakem olacak. Şayet Meclis öner
geyi reddederse, elbette zatıâliriiz evvelâ gö
rüşeceksiniz. 

Yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşme teklifi vardır, ivedilik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler, 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlariim; bu kanunun mad
delerinin görüş ülmieısinin hususi bir hale bağlan
masını öngören bâzı önergeler var. Müsaade 
ederseniz, bunları teker teker okutacağım; da
ha sonra oyunuza sunacağım. 

Normal usule en aykırı gelen önergeyi oku
tuyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
Su ürünleri kanunu tasarısının ehemmiyeti

ne binaen ve biran evvel Meclilismizden çıkma
sını temin için değiştirge önergesi bulunan mad
deler hariç, bölüm bölüm müzakeresi ve konuş
maların onar dakika ile sınırlan dırıümasını arz 
ve teklif ederiz. 

Eskişehir Kütahya 
Hayri Başar Himmet Erdoğmuş 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Su ürünleri kanun tasarısında tadil önerge

leri veııilmiyen maddeler hakkında müzakere 
açılmadan oya vaz.'mı arz ve teklif ederim. 

Afyon Kıarahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
ıSu ürünleri kanun tasarısı görüşülürken de-

ğişüklik önergesi verilen maddeler üzerinde mü
zakere açılmasını, önerge verilmiyen maddele

rin doğrudan doğruya oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Falhrii Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bi
rinci okutmuş olduğum Himmet Erdoğmuş ve 
Hayri Başar arkadaşlarımız tarafından veril
miş bulunan önerge ile diğer okunanlar arasın
da fark mevcuttur. Diğer iki önerge tahmin edi
yorum aynı mahiyettedir. Sayın Mustafa Aka
lın ile Sayın Fahri Uğrası^oğlu değişiklik öner
gesi verilmemiş olan maddelerin okunma sure
tiyle kabulü.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Süre nedir? 

BAŞKAN — Onu soracağım, efendim. 
Değişiklik önergesi verilmiş maddelerde de 

müzakere açılmasını istihdaf ©den bir önerge 
vermiştir. 

Sayın Mustafa Akalın, bu önergenizi siz ne 
zamandan itibaren muteber olmak üzere veri
yorsunuz? Şu anda bölüm ve maddelere Yüce 
Meclisin kararı ile geçmiş durumdayız Gelecek 
celseye kadar mı, yoksa şu andan itibaren de
ğişiklik önergesi verilmiş maddeler üzerinde 
mi? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Müzakeresi bitinceye kadar. 

BAŞKAN — Hangi müzakeresi? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Zaten üç madde de geri aldık. Müzakeresi sıra
sı geldikçe... 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, bu Mec
liste milletvekili yalnız zatıâliniz değilsiniz. Siz 
geri aldınız, ama bir çok arkadaşlarımız deği
şiklik önergesi verebilirler. 

Şu ana kadar değişiklik önergesi verilmiş 
maddeler üzerinde müzakere açılsın; verilme-
mişse maddeler üzerinde açılmasın diyorsunuz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bundan sonra verilenler kabul ©dilmesin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; evve
lemirde Sayın Himmet Erdoğmuş ile Hayri Ba
şar arkadaşımız tarafından verilmiş bulunan 
önerge üzerinde aleyhte Sayın Reşit Ülker'e 
söz veriyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, 
şiirdi, bir defa bölüm bölüm konuşmak doğru 
bir şey değil. Yani kaç tane madde varsa o bö-
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lümde onlar hakkında toptan konuşulacak. 
Usule, İçtüzüğü, uygun değil. Aslında, Sayın 
Mustafa Akalın arkadaşımızın önergesi de usu
le uygun değil, ama bir dereceye kadar uygun 
olan tarafı var, şimdiye kadar olan tatbikat?. 
göre. Bendeniz, her zaman aleyhindeyim, iç
tüzük bakımından, ama bugün ilân edilecek, bu
gün söylenecek; üzerinde toptan konuşulacak, 
İçtüzüğe aykırı bir kanun çıkarmış oluruz ve 
her saman iptali mümkün olur. Usule uygun 
yapalım. Şimdiye kadarki usulümüz ne ise, o 
usule uygun bu kanunu çıkartalım. Zaten bu 
kanun üzerinde çok konuşulacak bir şey yok. 
Maddeleri de az, konuşulacak bir şey de yok. 
Bâzı önemli maddeler var, tirol filân gibi. Bel
ki onların üzerinde konuşulacaktır. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başar. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım; kanunun ehemmiyeti ve 
biran evvel çıkması için hemen hemen burada 
bütün gruplar ittifak etmiş durumdayız. Esa
sen kanunların müzakeresinde İhtisas Komisyon
larında bu kanunlar etraflıca, alâkadar bakan
lıkların temsilcileri, mütehassıslariyle beraber 
enine konuna müzakere edilmiş bir halde bu
raya gelmiş. 

Ayrıca, bu kanunun bir özelliği, 25 senedir 
üzerinde durulmuş, 25 seneden beri hazırlıkları 
yapılmış, buraya gelmiş. Binaenaleyh, bu ka
nun esasen Meclise geldiğinde olgunlaşmış bir 
halde. 

Bunun dışında kanunu İçtüzüğe uymadan 
müzakere edelim diye bir teklifte bulunmadık. 
Şimdiye kadar teamül olarak hemen bu celsede 
daha as evvel aynı şekilde üzerinde değiştirge 
önergesi olmıyan maddelerin müzakere edilme
mesini burada kabullenmiş bulunduk ve bu şe
kilde- bir tatbikatta geçti. Zannederim koope
ratifler kanununda... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Maddelerdi. 
HAYRÎ BAŞAR (Devamla) — Bir dakika 

geleceğim efendim. 

Kanununda üzerinde değişiklik önergesi ol
mıyan maddeleri görüşmeden kabul ettik. Bu
rada 9 bölüm olarak bu kanun karşımıza gel
miş bulunuyor ve her bölümü bir kaç madde
den ibaret olan bu 9 bölüm, hemen hemen bir

birini tamamlıyan bâzı şeyleri ihtiva etmekte
dir. Tarifler bölümü, su ürünleri istihsali bölü
mü, ruhsat bölümü, bilmem ne bölümü gibi. Bu 
bölümleri müşterek müzakere ederken elbetteki 
bölümler müştereken okunacak, ama değiştirge 
önergesi yok ise, konuşan arkadaş madde üze
rinde değil de bölüm üzerinde konuşursa, bu 
bir kolaylık olacaktır. 

Bizim teklifimiz, arkadaşlarımız da iltihak 
ederse şimdiye kadarki tatbikata aykırı değil. 
Üzerinde değiştirge önergesi olmıyan maddeleri 
yine konuşalım; madde madde okuyacağız, ama 
konuşurken her madde üzerinde değil, bölüm 
üzerinde konuşurken o maddeleri de konuşmuş 
olacağız. 

Diğer takrirleri veren arkadaşlar da takriri
mize iltihak ederlerse, tahmin ediyorum aynı 
fikir, değiştirge önergesi verilen maddeler ha
riç diğerleri üzerinde, bölümleri üzerinde ko
nuşacağız. Elbetteki kanunları madde madde 
reye koyacağız, yine madde madde buradan ko
nuşup kabul edeceğim. Bu şekilde hepimiz söy
lediğimiz şeyler; şimdiye kadar kanunun tümü 
üzerinde söylediğimiz, bu kanunun biran evvel 
tatbikat sahasını bulması ile memleketteki ba
lıkçılığın ilerlemesi, balık veriminin artırılması, 
yeni bir döviz kaynağı olması gibi hepimizin 
gayesi tahakkuk etmiş olur. Bu kolaylığı Mec
lisin kapanma devresinin son günlerinde göste
rirsek, büyük hir hizmet etmiş oluruz, kanatin-
deyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun efen
dim; önergenin aleyhinde. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun 
biran evvel çıkmasını bütün arkadaşlarımız 
arzu etmektedirler. Ama konunun önemini ve 
ağırlığını da bütün arkadaşlarımız takdir et
mektedirler Şimdi telif edici bir durumla kar
şı karşıyayız. Arkadaşlarımız çok nadir ahval
de ve şahsi görüşüme göre İçtüzükle bağdaşmı-
yan bundan evvelki tatbikatları örnek alarak 
bu kanunun da biran evvel çıkması arzusu için
de bir teklifte bulunmuşlardır. Oysa ki, nor
mal bir müzakere usulü ile arkadaşlarımız yap
tığı teklif kabul edildiği takdirde takibedile-
cek müzakere usulü arasında zaman bakımın
dan büyük bir fark olmıyacaktır kanaatinde-



M. Meclisi B : 90 

yim. Çünkü birçok tarifleri, ilmî terimleri ve 
tamamen teknik hususları ihtiva etmektedir. 
Fakat bunun yanında Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Plân döneminde üzerinde ısrarla duru
lan ve memleketimiz için cidden büyük bir önem 
arz eden bu konuda rahatlıkla fikirlerimizi söy
lemek imkânından mahrum bırakılıyoruz. De
ğiştirge önergesi vermezseniz konuşma imkâ
nından yoksunsunuz. 

Arkadaşlar, böyle önemli konularda bu ka
bil tekliflere iltifat edilmemesi gerekir. Çün
kü bâzı konularda aydınlatıcı, tatbikata ışık 
tutucu ve konu ile ilgilenen bâzı arkadaşlarımız 
fikirlerini söylemek suretiyle yine bu kanunun 
mükemmeliyetine katkıda bulunacaklardır. 

Sonra, bölümler alt bölümlere ayrılmış. Ba
ri arkadaşımız biraz daha, özür dilerim, insaflı 
hareket etseler de mevzuları daha çok kristalize 
eden alt bölümler hakkında bir önerge vermiş 
olsalardı durum biraz daha pişmiş olurdu. Çün
kü, tetkik buyurursanız, zannederim 9 bölüm 
var. Ama bâzı bölümler alt bölümlere ayrılmış, 
o bölümler de önemleri dolayısiyle bâzı başlık
lar altında toplanmış. 

Şimdi benim istirhamım, esasen 36 madde
dir, iki geçici madde var, diğerleri yürürlük 
maddeleridir. Müzakeresi büyük bir zaman ala
cak bir kanun değildir. Eğer arkadaşlarımız 
bu görüşlerimizi nazarı itibara alır da önerge
lerini geri alırlarsa, şayet müzakeresinde bir 
gecikme havası sezilirse, bu kanunun biran ev
vel çıkmaması gibi bir durum tahaddüs ederse, 
o zaman memnuniyetle şahsan ben, ümidederim 
ki birçok arkadaşlarımız süratle görüşülmesi 
için ihtiyar edilen bu usule iltifat ederler. Ama 
daha kanunun müzakeresine başlamamışız. Bir 
tehlike bahis mevzuu değildir. Bu dönem çık
maması hususunda her hangi bir endişeye mahal 
yoktur. 

Esasen kanunun tümü üzerinde dahi söz 
alan arkadaşlarımız mahduttu. Bir kifayet 
önergesi geldi, fikirlerini söyliyemediler. Mü
zakerede çok az arkadaşımız bulunmaktadır, acı 
bir gerçektir. Çok az kimse bunun üzerinde 
konuşacaktır kanaatindeyim. Onun için değerli 
arkadaşım Hayri Başar ve arkadaşından öner
geyi geri almalarını ve fakat görüşmelerin ak
saması halinde bu önergeyi tekrar vermelerini 
istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 
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I BAŞKAN — Sayın Akçal, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar; 
Bu kanun müzakeresine başlanmadan evvel 

müzakere olunan 8 -10 maddelik bir kanun bu 
Mecliste bir aydan fazla bir zaman içerisinde 
maalesef bugün ancak kanunlaşabildi. Görüşe
ceğimiz kanun tasarısı 40 maddeyi bulmakta
dır Teknik maddeler ise bunun içerisinde ekal
liyette kalmakta, umumi maddeler büyük kıs
mı işgal etmektedir. 

Kanunun müzakeresinin kısa zamanda bi
tirilmesi icabettiği hususunda bütün arkadaş
larımızın elbirliği ettiklerini görüyoruz. Hattâ 
o derece ki, komisyon dahi kanunun çıkar
tılmasını sağlamak kasdiyle huzurunuzu işgal 
etmemiş ve kanunun tümü üzerinde görüşme
mişti. 

Şimdi Meclisin çalışmasının önümüzde an
cak 20 iş günü kadar bir zamanı kaldığını ka
bul edersek ve bu kanuna ayrılmış günlerin de 
Perşembe günleri olduğunu nazarı itibara alır
sak, önümüzde iki toplantı günü kadar bir gün 
kalmaktadır. Eğer kanunu hakikaten, samimi
yetle çıkartmak istiyorsak, bütün arkadaşları
mızdan komisyon olarak ricamız, Su ürünleri 
Kanununun çıkmasına yardımcı olmaları ve 
zaruret bulmadıkları ahvalde kanunun gecikme
sine sebebolacak olan konuşmalardan kaçınma
larıdır. 

Usulü bakımdan teklifimiz, Pazartesi saat 
15 e kadar maddeler üzerinde değişiklik isti-
yen arkadaşların tadil önergelerini Meclis Baş
kanlığına vermeleri ve önümüzdeki hafta Per
şembe günü yapılacak olan kanunun müzake
resinde sadece ve sadece değişiklik önergesi 
verilen maddelerin müzakeremize konu olması, 
diğer maddelerin ise okunarak oylanmasıdır. 
Pazartesi günü saat 15 e kadar tadil teklifle 
rinin verilmesini rica ediyorum. Çünkü Pazar
tesi - Perşembe arası Komisyonumuz yeniden 
bu tadil tekliflerini inceleme fırsatını bulabil
sin diye. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, zatıâlinizin be
yanı içersinde meseleyi mütalâa edersek bu 
önergeye yeni bir katkıda bulunmak gerek
mektedir. Sayın Hayri Başar'm önergesinde 
mündemiç hususlar içersinde ayrıca ilâveten 
Pazartesi gününe kadar önerge verebilmek 

I imkânının sağlanmış olması lâzımgelir. 
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GEÇlCî KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Afedersiniz Sayın 
Başkanım, ben bölümler hakkında bir şey söy
lemedim önerge verilen maddeler üzerinde 
müzakere yapılmasını söyledim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakeresi yapılmış olan önergeyi bir yönüyle 
itmam edici mahiyette bir önerge gelmiştir, iki
sini birlikte mütalâa* ediyorum ve birlikte dik
kat nazara alacağım, şayet önerge sahibi katı
lırsa Sayın Başar sizin önergenize ilâveten ve
rilmiş olduğu için okutuyorum 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Su ürünleri kanunu tasarısının maddeleri 

hakkında değişiklik önergesinin, 12 . 5 . 1969 
Pazartesi saat 15 e kadar Meclis Başkanlığına 
verilmesini arz ve talebederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Şimdi, bu önerge ile birlikte 
mütalâa edilmesini kabul ediyor musunuz efen
dim? Ediyorsunuz. 

O halde önergeniz şayet kabul edilirse Sa
yın Başar, milletvekili arkadaşlarımız Pazar
tesi günü saat 15 e kadar değişiklik önergele
rini maddeler üzerinde verebilecekler. Onu ta-
kibeden zaman sonrası veremiyecekler. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, ben bu değişik şeklin aleyhinde 

bir maruzatta bulunacağım. Halen Yüksek 
Mecliste 24 arkadaşımız vardır. Pazartesi saat 
15 e kadar bu arkadaşların karardan haber
dar olması mümkün değildir. Eğer lütfeder
seniz bunu o günkü toplantının sonuna kadar 
bırakalım. Pazartesiye kadar da başka toplantı
mız yoktur ki, arkadaşlarımız haberdar olsun
lar. Bunu saat 15 e kadar değil de o günkü 
toplantının sonuna kadar uzatalım. 

Pazartesi saat 19 a kadar müsaade ederse
niz, arkadaşlarımızın bir çoğu buraya gelince 
karardan haberdar olurlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, bu 
önergeyi şu anda oya koymam mümkün değil. 
Saat 19 a gelmiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Daha iki dakika var ve biz uzatılması hak
kında bir önerge veriyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Beyefendi, burada Başkanlık ya
pıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın ifadeleri zapta 
geçiyor. «Mecliste 24 ki^i vardır» ifadesi kar
şısında bir kararı oylamam mümkün değildir. 
Meseleleri kendimize göre düşünmiyelim. Ni
hayet ben de bu memlekette bir mesuliyet taşı
yorum. 

12 Mayıs 1969 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

-M» «* 





Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
90 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 5 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlır-
nuıı, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanım teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve İS arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 3968] 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-

demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S, Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karaiıan'ın, 
yaaama dokunulmazlığının kaldırılması hakflnn-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa T« Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. —• Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tiea-
ret, içişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu çirtket hİMelerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler iU AnayaaanfH 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7. 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyon]an raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 .1968] 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi I 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi :28 . 12 .1968] 

6 . — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazalı Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mûstaîaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanuna tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S;iSayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma •• tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — tstaîibül Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/343) ,, (S, Sayısı : 174 e 2 nci 
e k j } f D a ğ ^ a ^ t a r i h i , . ; 28 . 12 . 1968] 

10. -^.Siyş^ejk kazasının Dağbaşı Yukan 
Mgcfan, köyü,nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
m'â$n AQŞW& 13J.7V:boğumlu Cuma Karakılıç 
(Q«^$pU).»nin cezalarının affı hakkında ka
nun- taanrisı ve .Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S^Sayısı.!,:,-27-7-tye 2 nci ek) [Dağıtma 
tar ihte £8 •'. 1^^,1968] .<.••>. 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar îk-
sella- yasama : daipjnulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve! Adalet,, komisyonlarından mürekkep Karma 
Kanıişyon, raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nei ek)r [Dağıtma tarihi ,.- 28 . 12 . 1968] 

12. ._ry Aydın- Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama,... dokunulmazlığının kaldı rıJ ması hak
kında Başbakanlık tezkeresi re Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 c 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmttsı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genci Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 



Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/G9) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde. 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/3.1; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda gö-rüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

X 25. — İstanbul Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
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i tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/955, 1/504) (S. Sayısı : 
861) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 26. — Hudut ve Sahiller 'Sağlık IG ênel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/925, 1/499) (S. Sayısı : 
862) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1969) 

X 27. — Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu, rapo
ru. (3/89C>/351) (S. Sayısı : 863) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 28. — Ege Üniversitesinin 1966 M t ç e yılı 
Kesinhesalbına ait igenel uygunluk ibildiriminin 
sunulduğunla dair Sayıştay Bakanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/954, 1/512) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 29. — Beden Terbiyesi 'Geniel Müdürlüğü
nün 1965 îbüıtçe yuh Kesihhesafbına 'ait igenel uy
gunluk 'bildiriminin «umulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1%5 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1042,1/388) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1969) 

X 30. — Derlet Hava Meydanları İşîetmeışi 
Genel Müdürtluğünıün 1^66 (Sütçe yıâı Kesih^s abı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1079, 
1/495) (S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

3i. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 
dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporkrı . 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 

| 18 . 4 . 1969) 



X '02. — Ceza T e ıjslah erleriyle işyurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1961 - 1962 yıl
ları genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve 'Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1054) (ıS. iSayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 33. — Tekel 'Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kcsinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genci 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı re Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) (S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 34. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 ., 4 .1969) 

X 35. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesa/bma 
ait genel uygunluk bildiriminin, sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı 'tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe TÜL Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu 03/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 36. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/956, 1/347) (S. Sayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 37. —• Pevlöt Su İşjeri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı KesinlhesaTbına ait genel uygun
luk 'bildiriminin ısumulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı teakeresi ile Devlöt Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
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I tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 38. — Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesimhesaıbına ait genel uygunluk Ibil-
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
(bütçe yılı Kesimhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 39. — İstanbul Teknik Üniversitemin 1965 
bütçe yılı Kesinlhesabına -ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 40. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesaıbma ait genel uygunluk (bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
ıbütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 41. — Petrol Dairesi BaşıkanilığKni'n 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 Ibüt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 42. — Millet 'Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kcsinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 

43. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm 
yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
ırdık ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ıma Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
| İŞLER 



B - BÎRÎNCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
. İŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim, ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettiıı Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. —• Serbest malî müşavirlik kanunu tasa 
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1. . 1968] 

X 5. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 
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X 7. — Gümrük kanunu tasarısı-ve Ticaret 

Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici'Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril- ^ 
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 11. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

13. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 



66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/3J, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı "ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Sakarya Milılotvokili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kamımın 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi .- 25 . 11 . 1968] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ueuzal'm, 931 sayılı tş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

17. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 19. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 20. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İdleri, ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

21. •— Trabzon Milletvekili Ekrem'Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

22. — Emekli sandıklardyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçiei 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 23. — 3 1 . 12. 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 24. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 25. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

26. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine \dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 27. — Türkiye 'Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 28. — Sakarya Mili etvekili HayrettinUy-
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 
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29.:—Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 30. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 .1968) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıta 
ma tarihi : 1 1 . 12 .1968) 

32. — 3530 sayılı Kanunun 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11.12 . 1968) 

33. — Adana Milletvekili Turhan Diiligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) 

34. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayışı ; 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) ' 

35. — Türk Silâhlı Kuvvetlen İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

36. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

37. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tadhi r 
18 . 10 . 1968] 

38. — Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

X 39. — Ankara. Milletvekili Hasan Tiirkny 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

40. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğreni-ja. Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

41. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili. İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı ; 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 
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X 42. — Vaki Hur Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 43. —• Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

44. —• (554 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ııcü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

45. — -Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

46. — 'Kayseri Miletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

47. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

48. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

49. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nm, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek

lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

50. — Ankara Milletvekili Kemal llağcıoğ-
lu'nuıı, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S, 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

52. — İstanbul Miletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özdcn'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/8.12, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12.2.1969) 

X 53. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışana, 
Maliye, Adalet ve Plân koni isyanlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

54. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nm, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eki emmesi hakkımda kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde cikieın.mosi hakkında kanım 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici ive-



::misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

X 55. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizld Milletveklijli Hüdai Ora! ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişliori, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân konıisy omlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ok) (Dağıtma fcarfohi: 15 . 2 .1969) 

56. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala iüıe Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fnkratlarının değiştirdlmesâ. haJkkımda kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyomıla-
rmdan seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 57. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satınalmınası için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 58. — Tahsis edildikleri gayelerle kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

59. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

60. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
-cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

61. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
mununum 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
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nci maddeleriyle ek 2 ve '3 ncü maddelerinin.de
ğiştirilmesine ve tou ıkanuna !bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

62. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpınar köyü .hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

63. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 . S . 1969] 

64. — 'Salihli ilçesinin Eskicıami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

65. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

66. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

67. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 



doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

68. — Türk Ceza Kanununun, bâzı mıaddele-
nindn kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Anslan, istanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

69. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. iSayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4.1969) 

70. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. iSayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

71. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (:S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

72. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

73. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ve Plân 
feolmisyoınlanaııdan 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/404) (iS. Sayısı : 
857) [Dağıtma tarihi : 11 t f4 . 1969] 

74. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nm, 
24 ,. >12 . 1964 igün ye 1521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına ıdair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 6 'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1969] 

X 75. — 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalan
mış bulunan «Kültürel İşbirliği Anlaşması» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/399) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin 
topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri komisyonu ra
poru. (1/609) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1969) 

77. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

78. — Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafa-
oğlu'nun, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/854) (S. Sayılı : 883) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1969) 
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79. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçdne ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye vie Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

80. — Enerji ve ITalbiî Kaynaklar Baikaınlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonları raporları. (1/464) (S. (Sayısı : 885) 
(Dağıtma »tarihi.: 6 . 5 .1969) 

< • > 

(90 nci Birleşim) 





Dönem : 2 
Toplantı :2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin, Su ürünleri 
kanunu teklifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Maliye, Ada
let, Tarım ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /190, 2/26, 2 /42 , 2 /83) 

T. C. 
Başbakanlık 11 ... 4 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/339-2123 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 26 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan, «Su ürünleri kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Su ürünleri kanunu tasarısı gerekçesi 

Birinei Beş Yıllık Kalkınma Plânı memleketimiz balıkçılığının inkişafı üzerinde ehemmiyetle du
rarak bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. 

Üretimin istenilen bir seviyeye ulaşması için avlanmanın sistemli ve modern araçlarla yapılmasına, 
su ürünleri mahsulleri neslini imha edecek şekilde her türlü avlanma vasıta ve usullerinden sakınıl-
masına ve müstahsıla her şekilde müzahir olarak gerekli yardım ve kredinin sağlanmasına ihtiyaç 
vardır. 

Bu durum muvacehesinde Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda yer alan; 
a) Balıkçılıkla ilgili kamu hizmetlerini toplu bir halde organize edecek, 
b) Su ürünleri müstahsıllârma gerekli krediyi sağlıyacak, 
c) Balıkçılık ve diğer su ürünleri mahsulleriyle iştigal eden kimselerin eğitimi için gerekli ted

birleri alacak, 
d) Su ürünleri müstahsıllarmm verimli çalışmaları için bunları kooperatifleşmeye teşvik ede

cek ve bu imkânları hazırlıyacak, 
e) Balık satışlarının bir intizam ve disiplin altında idaresini teminen su ürünleri mahsulleri 

üretim bölgelerinde balıkhaneler kurulmasını öngörecek, 
Hususları bünyesinde toplıyacak mevzuatın tatbik sahasına intikali zaruri görülmektedir. 

210 
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Bölüm - I 

Madde 1. —: Anayasamızın 130 ncu maddesi, «Tabiî servetler ve kaynakları Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve incelenmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun 
açık hükmüne bağlıdır.» demiştir. 

Bu kanun, Anayasanın bu hükmüne dayanarak özel teşebbüsün bu tabiî servet ve ürünlerden 
faydalanmasını tanzim ettiği gibi bu hususta, kendisine düşen görevleri de göstermektedir . 

Bu kaynakların aranmasını Devlet kendi teşkilâtı ile veya üniversitelerle yapacağı gibi, özel te
şebbüsün de çalışmasını kabul etmiştir. 

Böylece sistem olarak su ürünleri istihsalinde ferdin çalışmasına kanun açık izin vermiş olmak
tadır. 

Bu madde ile, Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen tedbirler ve yapılan tavsiyeler için hüküm
ler sevk edilmiş ve özel teşebbüs işletmelerinin gerektirdiği yardımlar da gösterilmiştir. 

Karasuları dışından istihsalde bulunmak serbest olup bunlar da memlekete girişleri sırasında, 
yerli hükmünde tutulmuştur. 

Madde 2. — Su ürünleri kaynaklarının işletilmesinden elde edilen ürünlerle bu ürünlerin işlet
me yer ve araçlarından bâzıları bu maddede tarif edilmiştir. 

Son zamanlarda başvurulan bu sistemin tatbikatta önemli sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Bölüm - II 

Madde 3. — Su ürünleri kaynaklarından faydalanacak özel teşebbüsün, gerek işliyecekleri fiil
lerin sorumluluğunu taşıyan kimselerden olmaları, gerekse kanunların birçoklarında gösterilen ve 
aranan şartları haiz kişilerden bulunmalarını temin için işletmeye iştirak edeceklerin müsaadeye tabi 
tutulması öngörülmüştür. 

Balık avcılığı, Düyunu Umumiyece Resme tabi tutulduğu zamandan kalma olan bu usule esasen 
memleketimizde özel teşebbüs alışkındır. Bu sebeple usulün yeni bir yönü yoktur. Faydaları ise 
hayli çoktur. 

Bu ruhsat tezkereleri prensibplarak Ticaret Bakanlığı tarafından verilecekse de, halka kolaylık 
olmak için bu yetkinin Bakanlıkça mahallî teşkilâttan yetkili kılınanlar da kullanabileceklerdir. 

Böylece, istatistik ve diğer bilgilerin temini de kabil olacaktır. 
Ruhsatname almaya, hakikî şahıslar gibi tüzel kişiler de mecbur olup, av vasıtası olarak kullanı

lacak araçlar da tezkereye tabi tutulmuştur. 
Buna mukabil, sportif eğlencelerin gelişmesine mâni olmamak, turistik bâzı arzuları önlememçk 

maksadiyle, bunlardan ruhsat istenmemesi öngörülmüştür. 
Madde 4. — Düyunu Umumiye zamanından kalma bir âdet olarak belirli kaynakların iltizam su

retiyle şahıslara verilerek, bunlardan alınacak vergilerin toplanması usulü tatbik olunmuştur. Halen 
bir vergi konusu kalmamakla beraber kaynakların gerek muhafazası, gerek işletmesinin intizamını 
sağlamak ve yıkımdan kurtarılmalarını temin etmek için kira suretiyle işletilmesi düşünülmüştür. 

işletmenin gelişmesi ve kaynağın sağlanmasından beklenen faydanın temini için, kira müddeti
nin tesbiti ve oldukça uzun bir zamanla kiralamanın temin edeceği faydaların elde edilmesi için 
müddetlerin kanunda gösterilmesi cihetine gidilmiştir. 

Su ürünleri kaynaklarının bir elden idaresine ait ilk adım atılmış olmakla beraber bâzı kaynak
lara sahibölan Evkaf, Devlet Su İşleri gibi tüzel kişilerin hakları da korunmuştur. 

Madde 5. — Kamu tüzel kişileri ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin elinde bulunan istihsal yer
lerinde bu kişilerce yapılacak değişikliklerin su ürünleri istihsali bakımından Ticaret Bakanlığı mü
saadesine tabi tutulması hükme bağlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 210) 
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Madde G. — Baraj ve suni göllerde verimli bir su ürünü istihsali yapılması için bu gibi yerlere 

su verilmeden evvel Ticaret Bakanlığına müracaatla, Bakanlıkça tesbit olunacak teknik ve ilmî ted
birlerin alınması sağlanmıştır. 

Madde 7. — Bu maddede iç sular hakkında korunma tedbirleri düşünülmüş ve ürün elde edil
mesine mâni olacak bir durum yaratılmaması için Bakanlığın müsaadesi ve Bakanlığa bilgi veril
mesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — Su ürünleri konusunda, kaynakların bir işletme halini aldığı yerlerde, bunların 
sınırlarının tesbiti lâzımdır. Gerek Devletin, gerek ferdin ve gerek kiracıların hakları bakımın
d ın lüzumlu görülen sınırlanmanın önemi büyüktür. Madde, sınırlamada takibedilecek usulü 
sınırlamayı yapacak komisyonu, sınırların ihtilâfa meydan verilmiyecek şekilde ilânını, tereddüt
lere meydan vermiyecok şekilde tâyin ve tesbit etmektedir. Bu işlere ait masraflar Devletçe öde
necektir. 

Madde 9. —. Yeniden kurulacak veya bulunacak istihsal yerleri de yukardaki hükümlere göre 
tâyin ve tesbit işlemi görecektir. 

Madde 10. — Dalyanlardan geçiş buradaki frünlerin istihsali azaltmıyacak veya yok etmiye-
cek şekilde olmak lâzımdır. Bunun şartları bu madde ile tâyin edilmiştir. 

Yalnız, bâzı özel tebebüs veya kamu tüzel k'şilerine ait dalyanlarda da bu konu mevcuttur. 
Bunlar üzerinde bir irtifak mahiyetinde olan bu hakkın mahkemelerce karara bağlanması, bîr 
medeni hukuk konusu olarak görülmüş olduğundan madde hükmünde bunlara deyinilmemiştir. 

Madde 11. — Denizlerde, dalyanlar civarında meydana gelen voli mahallerinden faydalanma 
ihtilâf konusu olacak bir özellik göstermektedir. Bu made ile voli yerlerinden faydalanma şart
ları açıklanmış olup ihtilâfların önlenmesine yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Hüküm Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin eki 820 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin hemen he
men. aynıdır. 

Madde 12. — Dalyan ve voli yerlerinden bâzıları eski Osmanlı Hukukuna göre sahiplidir. 
Bunların 'belirli bir zaman işletilmemesi halinde Dovlet hüküm ve tasarrufuna geçmesi yine o hu
kuk icabıdır. 

Bunların Medeni Kanunun neşrinden sonra, aynı usûlle Devlet hüküm ve tasarrufuna geçmesi 
müşkül 1 esmiştir. Bu sebeple, yeni Anayasada nazarı itibara alınarak, böyle bir müddet kulls-
mlnnyan işletmelerin kamu! aş tinim ası esası kabul edilmiştir. 

820 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde üç sene olarak gösterilen bu müddet yeni metinde 5 
seneye çıkarılmış, olağanüstü hallerden doğan, işVtme yokluğu, bu zamana sokulmamıştır. 

Made 13. — Tabiî olmak niteliği kadar suni olmak niteliğinde olan üretme havuzları su ürün
lerinin bir özelliğidir. Bu ezelliğe rağmen, gıdai niteliği de olduğu için üretme havuzlarının sağ
lı1: bakımından da önemi vardır. Bu sebeplerle, nezaret ve murakabenin bunlara da teşmil edil-
r/ıcV. bizimdir. 

Bâzı memleketlerde (Japonya, Kanada, İtalya gibi) bunlardan yapdan istihsal büyük yekûnlar 
tutmaktadır. Memleketimizde de bu üretim ve işletmeciliğin gelişmesi imkânı vardır. 

Bölüm. - İÜ 

MndrV 14. — Bu bölüm, .'Hiştirmc. bölümıVüı\ Anayasa terimi olarak bu aramadır. Arama 
işlerine özel teşebbüsün katılabilmesi prensibolaı ak kabul olunmuştur. Devlet de arama yapa
cak ve yaptıracaktır. 

Bu konuda arama, teknolojik, ilmî ve sair sakillerde olmak lâzımdır. Bu sebeple, aramalar 
birçok, şekillerde cerayen ebme'k lâzımgeldiği giM büyük tesislere ele ihtiyaç duyulmaıktarbr. 

Bir zamandan beri devam elen çalışmalar sonunda Bakanlık bütçesine konulan 750 000 lira 
tahsisat ile İmroz'da bir Su Ürünleri Enstitüsü binası yapılması kararlaştırılmıştır. Aramanm 
en ilmî şekilde temini maksadına matuf olan bu çalışmalar sonunda bu konunun yavancı memle-
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ketlerde olduğu giM. Türkiyetâe temin edildiği görülecek F. A. O. gibi milletlerarası teşekkülle-
rin de istifadesine açılmış olacaktır. 

Avcılığın ikinci geliştirmesi vasıtası olarak kabul edilen balı'kçı kayık ve motorları barınakla
rının yapılmasına da başlanmış bulunmaktadır. Bunların bitimi ile plânda öngörülen yatırımların 
büyük bir kısmı tamamlanmış olacak ve bu suıetle istihsalin çoğalması da bağlıyacaktır. 

Balıkçılar için bugünün ithal sisteminin icabı olan kotalar muntazaman açılmakta ve her dev
rede 'bu sektörün ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak, kendilerine tahsis edilen mo
torların, ithalden -sonra, müstahsıllar elinden çıkmamasını gerektiren bâzı tedbirlerin daha alın
ması gerekli görülmektedir. Döviz rezervlerinden kısılarak tahsis edilen dövizlerle ithali temin 
©dilen su ürünleri yardımcı ve asli araçlarının 'bu maksat dışında istimal ve istihlâk edilmesini 
mazur görmeye imkân olmadığı meydandadır. 

Madde 15. — Su ürünleri alanında çalışacak umumi hükümlere göre kurulacak kooperatifle
rin banka kredilerinden istifadesi, bankanın bu kooperatifleri kontrol ve murakabeleri şartiyle 
temin edilmiş bulunmaktadır. Kooperatifleşmenin öngörülmesi, Anayasada da bir prensibolarak 
kabul edilmiş olduğundan, bu yola gidilmesi çok lüzumludur. 

Umumi hükümlere göre kooperatif kurmak, kurucuların kendi arzularına tabi olup, bti koo
peratifleşmenin Devlet otoritelerince de ilgililere empoze edilebilmesi için Tarım Satış Koopera
tiflerine muvazi olarak su ürünlerinde tatbik edilebilmesinde zaruret görülmektedir. Bu yoldan 
kurulacak kredi kooperatifleri vasıtasiyle kredilennıesi de kabil olacaktır. Bu sebeple, 15 nci 
maddeye gerdkli olabilecek hükümler konmuştur. 

Madde 16. — Memleketimizde öteden beri su ürünleri ile ilgili bir tedrisat sistemi yoktur ve 
olmamıştır. İmroz Enstitüsü bunu kısmen temin etse bile, is gücünün pratik olarak ve kısa bilgi 
süreleri içinde balıkçılığın yoğun bulunduğu bölgelerde eğitim ve öğretim konularını ele almak 
lâzımdır. Bu konuda Bakanlığın tek başına değil, diğer ilgili eğitim ve öğretim kurulları ile bir
likte çalışmalarını sağlamaJk amaçtır. Balıikçılığm yoğun olduğu bölgelerdeki köy enstitülerinde. 
bu konuda da bir veya birkaç ders konması ilk akla gelen çaredir. Ayrıca, gereken yerlerde ve 
zamanlarda da kuralarda tedrisat yapılacaktır. Eğitim ve öğretimin ücretli ve ücretsiz olarak' 
yapılmasında, da bâzı faydalar olabileceği görüşü hâkim olmuştur. 

Madde 17. — Su ürünleri için kredi verilmesi bir hayli değişiklik geçirmiştir. İlkin, normal 
bir ticaret olayı görülerek kredi faiz, müddet, miktar bakımından ona göre kıymetlendirilmiştir. 

6118 sayılı 11 . 7 . 1953 tarihli Kanunla, su ürünleri müstahsılları da çiftçi sayılarak Ziraat 
Bankasınca, çiftçiye açılan ve 3202 sayılı Kanunda öngörülen sistem bunlara da tatbik edilmiştir. 

Bu sistem oldukça iyi, azımsanmıyacak neticeler vermiş ve gerek kooperatifler, gerek özel 
teşebbüs kredi olaraık her sene istediği krediyi bulabilmiş olmakla beraber, Bankanın Krediler 
Komitesinde plasman olarak gösterilen miktarları alamamışlardır. Bunun başlıca sebebini, müs
tahsilin çok güçsüz olmasında aramak yanlış olmasa gerektir. 

Meslekin hususiyetlerine göre kabil olan kolaylıkların temini tüzükle düşünülmektedir. 

Bölüm - IV 

Yasaklar v&zdbvta hükümleri 

Madde 18. — Su ürünleri kaynakları, dikkatli ve alâkalı, aynı zamanda titizlikle muhafaza 
edilmediği takdirde tükenebilir. Bu sebeple, kaynakların korunması lâzımdır. Bunun sonucu ola
rak kaynağa zarar verenler hakkında gerekli zecrî tedbirden kaçınmamak lâzımdır. Bu bölüm
de kaynakları ızrar eden bu çeşit fiillerin neler olduğu ve ne suretle korunacağı gösterilmiştir. 

Konunun kaynaktan başka, servetin, yani su ürününün de korunması gereklidir. Bu konuda
ki koruma bilhassa av şeklinde ve avda kullanılan vasıtanın yaptığı yıkımdan mahsulleri koru
ma maksadını gütmektedir. Evvelce, bir vergi kaynağının korunması için alınmış tedbirler, bu
gün de iktisadi yönden devanı ettirilmiştir denilebilir. 
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721 sayılı Kanunla 1926 senesinde rahmetli Hamdi Beyin (İstanbul Milletvekili) teklifiyle 
getirilmiş olan bomba, torpil ve dinamitle benzerleri patlayıcı maddelerle av yapılması yasak
lanmıştı. Bu maddede aynı şeyler zamanında ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle tekrar edilmiş
t i r . Ne var ki, zamanın getirdiği şekilde elektroşok sistemi ile avlanmanın bu yasak şümulüne 
girmemesi lâzımgeldiği* de maddede gösterilmiştir. 

Madde 19. — Avcılığı tehlikeye düşüren, balık yuvalarını bozan veya balıkları dağıtan, su
lara dökülen kimyevi veya bozuk maddelerin dökülımesi yusak edil/misti^ 

Madde 20. — Yabancıların su ürünleri istihsal etmek üzere karasularına ve iç sulara girme
leri yasaklanmıştır. Çünkü bu sularda bulunan ürünler, o memleketin hüküm ve tasarrufunda-
dır. Bunların yabancılar tarafından istihsal edilmesine hiçbir memleket müsaade etmemektedir. 
Türk karasularına bu maksatla girip balık avlamak 1918 sayılı Kanunu tadil eden 6848 sayılı 
Kanunun ek maddelerine göre kaçakçılık sayıldığı görülmektedir. Ceza hadlerinin ağırlığı insan 
hakları bakımından uygun görülmediğinden, bu olayın su ürünleri ile ilgisi dolayısiyle bu kanu
na alınması muvafık görülmüş ve cezalar hafifletilmiştir. 

815 sayılı Kanundaki mutlak hüküm yerine de, turistlere ^zatî -avcılığı kolaylaştıran hükümler 
•getirilmek suretiyle tadil edilmiştir. 

Madde 21. — Akar sularda manialar yapmak suretiyle avlama yapılırken, balık nesline ve sair 
ürünlere zarar verilmemesi için Bakanlıktan müsaade alınması kaide haline getirilmiştir. 

Bunun mümkün olduğu kadar güçleşmesi için müsaadeyi mahallî makamlara bırakmak istenil-
memiştir. 

Madde 22. — Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan araçlar belirli nitelikte olmak lâzımdır. 
Bu suretle ürünlerin çoğalması ve yaşaması temin edilip olgun hale gelmelerinde avlanmaları ik
tiza eder. Bu maksatla av yerleri tesbit edildiği gibi, her cins ve nevi için kullanılacak ağ ve sai-
renin de tahdidine gidilmiştir. Bunların teknik nitelikte olmıyanlarman kullanılması yasak edil
mek suretiyle ürünlerin gelişmesi sağlanmıştır. Bunların niteliklerini kanunla tesbit ve tâyin et
mek kabil olamıyacağmdan, tüzükle tesbiti düşünülmüştür. 

Yukardaki hükümler 18 ve 23 ncü maddelere göre istihsal edilen su ürtlnlerinin satılması, nak
ledilmesi veya imalâtta kullanılması halinde de tatbik olunur. 

Madde 23. — Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan bu sistem her ne kadar verimi artırmakta 
ise de bir taraftan da nesil üzerine her yönden etld yaptığı için en tehlikeli araç sayılmaktadır. 

.Dip, orta ve satıh troll olarak üç şekilde kullanılan bu sistem, bilhassa sahillerde balıkları 
kaçırmakta, yuvalarını veya barınaklarını bozmakta, küçüklerini avlamak suretiyle, nesilleri üze
rinde de etkili olmaktadır. Bunun kullanılması, kullanma zamanları ve emsali gib,i hususiyetleri 
dolayısiyle sıkı bir kontrola tabi olması gerekmektedir. 

Madde 24. — Konmuş olan yasaklıkların etkenliğini sağlamak için, usulsüz tutulmuş veya is
tihsal edilmiş olan su ürünlerinden kazançların önlenebilmesi için alım satımını da yasak etmek 
lâzımdır. Ancak, konulmuş olan yasaklar bu suretle varlıklarını gösterebilirler. Bu sebeple mad
de, av yasağına paralel olarak alım satım yasağını da vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Bölüm - V 

Madde 25. — Balıkhaneler, su ürünlerinden, bâzı istisnalar haricinde kalan kısmının pazar yer- • 
leridir. Bunların da sıhhi şartları haiz yerler olması lâzımdır. 

Mevzuat arasında bunların niteliğini gösteren hükümler yoktur. .Bu kanun ile, balıkhanelerin 
ıslahına doğru ilk adım atılmış olacaktır. Bu maksatla, balıkhane varidatının % 5 miktarında 
bir tahsis ile, Ticaret Bakanlığı bu konuyu sağlık yönünden de işleme imkânını elde etmiş olacak
tır. 

Madde 26. — Varidatın zıyaa uğramaması ve neticenin elde edilebilmesi için satışların balıkha
neler dışında yapılması yasak edilmiş bulunmaktadır. 
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Bölüm - VI 

Madde 27. — Memleket iktisadı bakımından çok önemli olan bilgilerin toplanabilmcsini sağla
mak için lüzumlu hüküm yazılmıştır. Bu bilgilerin, D. I. E. ce de istenilmesi gereklidir. Bunu 
sağlayıcı hüküm bu sebeple ayrıca yazılmıştır. 

Madde 28. — Bugün ilmin başlıca verileri tecrübe denilen usulle elde edilmektedir. Ancak bu 
tecrübelerin sonuçlarının müspet olduğu anlaşılıp tesbit edilmedikçe yaygın bir hale gelmesi tehli
keli sonuçlar verebilir, örneğin, üretimi azaltabilir. Bu sebeple bir taraftan tecrübelerin yapılma
sını sağlamak diğer taraftan da kanunun ana kaidelerine bir istisna teşkil eden bu işlerin yapıla
bilmesine Bakanlığın bilgisi içinde ve müsaadesiyle imkân verilmesi için bu hüküm tedvin edil
miştir. 

Madde 29. — istihsal yerlerinin sınırlandırılma ı, aramaların gerektirdiği, eğitim ve öğretim iş
lerinin başarılmasına ait ödeneklerin Ticaret Baka ılığı Bütçesine konulması için gerekli hükümle Ba
kanlık görevlendirilmişitir. 

Madde 30. — Teftiş ve murakabe yetkisinin ge ektirdiği hükme ihtiyaç duyulmuştur. Bu mura
kabe ve teftiş işleri yalnız kamu hizmeti yönünden Devlet mamurlarını değil, özel sektörden beklenen 
eylemlerin düzgün ve mevzuata uygun olup olma lığını da kapsadığından ayrıca buraya kaydedil
miştir. 

Bölüm — VII 

Madde 31. — Bu bölümde, işlenen fiillerin nite 'ğine göre çabuk sonuçlanmasını temin edecek 
hükümler vardır. Çoğullukla bu suçların, meşhut -.uçlar oldukları görülür. Bu sebeple, Meşhut suç
lar Kanununa göre kovuşturulması faydalı görülm'iştür. 

Yalnız, suçlardan bâzılarının görüleceği malı 'içmeler tâyin edilmiştir. 
Madde 32. — Su ürünleri mevzuatına muhalif hareket ve fiillerin kovuşturulması lâzımdır. Kay-

niî.'Far dağınıktır. Her yerde bu işlemlere bakacak görevlilerin bulundurulması kabil değildir. Kaide 
olarak, İstihlâk vergileri gibi yaygın olan vergile in de kovuşturulması için teşkilât kurulur ve bun
ların' görevleri, memleket ekonomisinde otken olan. bütün fiilleri takip ve kovalamaktır. Birçok 
memleketlerde özel kolluk örgütlerinin belli - başlı bir konusudur. Memleket ekonomisi ile çok yakın 
alakası bulunan balıkçılık suçlarının da bu bakım lan geniş bir kolluk teşkilâtına ihtiyacı vardır. Bu 
sdbeple, memleketin ekonomisini etki!ivecek bu sırların bütün Devlet memurları ve örgütleri tara
fından kovuşturulması, soruşturulması düşüncesi hâkim olmuşitur. Şüphesiz, bunların başında mülkî 
âmirlerle, genel kolluk örgütü en basta gelir. 

Madde, bu an^annı kapsıyacak şekilde yazılmıştır. 
Madde 33. — Suç konusu olan su ürünleri, i! :in suçlu ile birlikte yakalanır. Yakalanan ürün

lerin çoğu gıda maddesi olabilir. Bunların saklaıma3i güç olduğu gibi, yakalanan mallar içinde, 
bomba, dinamit gibi patlayıcı maddeler de bulunabilir. Bunların saklanması da tehlikelidir. Bu se
beple bunların hemen saıtılması veya hale göre im\a edilmesini sağlamak lâzımdır. Bu madde konuda 
usule ait zaruri görülen bu hükmü düzenlemekte lir. 

Madde 34. — Suç konusu olan eşyanın müsadc -e edilmesi esastır. Bu eyleme karar verme görevi 
ve takdiri hâkime aittir. Bundan sonra eşya, âmmeıin malı olur. 

Mahkemece müsadere kararı verilen eşya, satVır. Bu satışlarda maliye memurunun veya görev
lendireceği kimsenin hazır bulunması genel kaide'er aranmdadır. 

Madde 35. — Enmnoten Hazineye yatırılan p a ^ a r , bu işlerle ilgili Su ürünleri Genci Müdürlü
ğüne intikali icabettiği cihetle bu madde ile bu imkân sağlanmıştır. 

Bölüm — VIII 

Madde 36. — Bu fasılda, bu kanunla suç sayıl niş fiillerin cezaları yer almıştır. Memleket eko 
nomisine etkenliği kabul edilen bir konuda, işlenmesi arzu edilmiyen veya tehlikeli durumlar ya-
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ratan eylemleri cezai bir müeyyide ile korku altına almadıkça tesirli bir sonuç almak kabil değildir. 
Bu sebeple, kanunda yapılmaması arzu edilen fiil srin müeyyideleri teker teker gösterilmiştir. 

Bu konuda, 5u noktanın açıklanması zaruri sayılmaktadır. 
Anayasamızın 33 ncü maddesinin anlamına uy;un bir ceza sistemi kurulup kurulamadığı nokta

sından çıkacak münakaşadan kaçınmak için Anaya a Mahkemesi, kanunlarda cezası gösterilmek şar-
tiyle fiillerin nizamnamelerde gösterilebileceğini kıbul ^tmiş olduğundan' hazırlanacak nizamname
lerde, ecznyı icabettirc 1 fiillerin gösterilmesi Bakanlığımızca kâfi görülmüştür. Bu sebeple 36 ncı 
maddeye karşı serd edilecek itirazların bu açıdan düşünülmesi gerektiğine değinmek lüzumlu görül
müştür. 

TiU'k parasını koruma Kanununun cezalı sayılacak fiillerin ihdasının bu organca kullanılması da 
bunun diğer bir misalini teşkil eler, 

Esas itibariyle ene sürülen görüşte Başkanlı 5m kanısı budur. 

Bölüm — IX 

Madde 37. — Tüzüklerin yapılması için verilen müddeti göstermektedir. 
Madde 33. — Yürürlükten kaldırılan hükümlere aittir. 
Geçici madde 1. — Tarım kooperatifleri şeklinde teşkilât kurulması verilen usul hakkında

dır. 
Geçişi madde 2. — Tüzüklerin hazırlanmasına kadar yürürlükte kalalak hükümler. 
Madde 39. — Meriyet maddesi. 
Madde 40. — Yürütecek bakanlıklar. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürçine'nin Su ürünleri kanunu teklifi (2/26) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4 . 11 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5591 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçinc'nin, Su ürünleri kanun teklifi ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işletmin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Enver Aha 
Cumhuriyet Sentosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Su ürünleri kanunu teklifi, gerekçesi ve maddelere ait .gerekçesiyle beraber arz edilmiştir. 
Bu hususta gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla istirham ederim. 

4 Kasım 1965 
Cumhuriyet Senatosu 

İstanbul Üyesi 
Dr. Rifat öztürkçine 

Birinci teklif: D : 1, Toplantı : 2, No. : 25, 2/377 (Millet Meclisi : S. Sayısı : 370) 
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SU ÜRÜNLERİ KANUNU TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Birinci teklifimin kısaca tarihî seyri : 
27 . 12 . 1962 tarih ve 2/377 sayılı teklif Millet Meclisi Dönem 1, Toplantı 2 ve 370 sıra sayı

da 2 seneye yakın gündemde sırasını bekledi. 95 madde olan teklifim 9 ay kadar bir çalışmanın mah
sulü idi. Öyle anlar oldu,ki, kahvaltı yapmaya ve ne de yemek yemeye dahi vakit bulamamıştım. 
Bir lokma ekmek için, amansız ve imansız dalgalarla boğuşan insanların hayatı ve yaşama 
mücadelesi her şeyimin üstünde idi. Ve yine nice insanlara bu dalgalar bir mezar. Bu mezarın 
ziyaretçileri de balıklar, alklar, yosunlar idi. Bir daha arayanı, soranı, ziyaretçisi olmıyan bu 
yolcuların dönüşü olmıyan bu yolcularını yine kendi evlâtları takibederdi. Balıkçılarımızın hayat 
çizgileri hep böyle yazılmıştı. Mukadderatı ile gelmiş geçmiş hükümetlerde dahi lâyıkı veçhile 
ilgi bile gösterilmeyişi ise tıpkı Portafino melodisini işitenlerin, duyarak işitemedikleri gibi idi. 
Evet daha lâyıkı ile duyulamadığı içindir ki, 21 Ağustos 1287 tarhli Dersaadet ve Bilâdi Selâ-
re'de Midye ve İstiridye ihracı hakkındaki Nizamnamenin yürürlükte oluşunu hatırlatmak ise kâ
fidir zannederim. 

Millî bir servetin heba olmasını dur diyebilme kuvvet ve kudretini Yüce Meclisimizden alacak 
olan bu ikinci teklifimi Yüce Heyetinize saygı ile arz ederim. 

Birinci teklifim, her kanunda olduğu gibi bu kanunda da Hükümet tarafından bir tasarının ha
zırlandığı ileriye sürülerek aylarca komisyonda bekletildi... En nihayet Ticaret Bakanlığının ha
zırladığı tasarıyı 24 Mayıs 1963 tarihinde 2/505 sayı ile Sayın Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ile Sayın Corum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun teklifleri olarak Karma Komisyonunuza intikal 
ettirildi. Bendeniz de 2/252 sıra sayıda Sayın Zonguldak Senatörü Tevfik İnce'nin ve 28 arkada
şımızın Balıkçılığın teşvik ve himayesine mahsus (12) maddelik kanun teklifimizi de bu Geçici Kar
ma Komisyonunda müzakere edilmesi hususundaki önergem kabul buyuruldu. Ve böylece üç tek
lif Geçici Komisyonda birleştirildi... 

5 Yıllık Kalkınma Plânı; her yerde konuşulması âdeta bir itiyat haline gelmişti... Ama ne ya
palım ki ne Hükümet temsilcilerine ve ne de komisyon üyelerine bu plân modası siklonunun içine 
itmeye kuvvetim yetmedi. Halbuki benim teklifim 5 Yıllık Plâna uygun bir şekilde tedvin edil
miş idi. 5 Yıllık Plân su ürünlerini tarım sektörü meyanmda mütalâa etmeyi öngörmüştü. Ben
deniz de; bu ışığı rehber olarak su ürünlerini ve teklifimizin 56 ncı maddesinde yer alan Su Ürün
leri Genel Müdürlüğünün yetkilerini Tarım Bakanlığında birleştirilmiş idi. Gerek Hükümet temsil
cisi ve gerekse Geçici Karma Komisyonun kurduğu Su Komisyonu bu Beş Yıllık Plânı bir kenara 
iterek bütün yetkiyi Ticaret Bakanlığına verilmesini kabul etti. 

Kanunun anaprensiplerinde hiçbir ihtilâfımız yoktu. Yetkiyi Ticaret Bakanlığına mı yoksa 
Tarım Bakanlığına mı verilmesi şeklinde idi. Şeklî ihtilâfı uzatmak ise zaman kaybına, dolayısiy-
le de dâvanın ehemiyetine binaen tahammülü kalmamıştı. Derhal maddelere geçildi. Maddelerin 
müzakeresi sırasında; esasen Sayın Tarım Bakanı Mehmet İzmen'le kanunun Tarım Bakanlığına 
bağlanması hususunda mutabakata varılmış idi. «Teklifim Yüce Mecliste müzakeresi sırasında yet
kinin Tarım Bakanlığına bağlanması için bir önerge verecekler idi, daha sonra aynı hususlar Sa
yın Tarım Bakanı Turhan Kapanlı ile de mutabakata varılmış idi.» 

Geçiei Komisyon; 18 . 7 . 1963 tarih ve 3 numaralı karan ile yeni metin Heyeti Umumiyeye sunul
mak üzere Millet Meclisi Başkanlığına arz edildi. Ve 370 sıra sayı ile 17 Temmuz 1965 tarihine ka
dar tam iki seneye yakın gündemde sırada bekledi. Millet Meclisi Riyaset Divanı ve Yüce Meclis Ge
çici Komisyonun öncelik ve ivedilik önergesini kabul etti. Bir de teklifin yüzde yüz kanunlaşaca
ğının en canlı delili idi. Nitekim teklif Yüce Mecliste müzakereye başlandı ise de Komisyon Sözcü
sünün olmayışı bütün ümitleri söndürdü. Anayasamızın öngördüğü kanunların çıkması için Yüce 
Meclis gece yarınlarına kadar çalıştığı zamanlar pek çoktu. Öyle bir an oldu ki, artık Yüce Mec
liste bir teklifi müzakeresiz okumak için dahi zaman bile kalmamış idi. Bütün bu iyi niyetlere 
rağmen teklifimizin kanunlaşması için zamanın maddi imkânı kalmadığından kadük oldu. Yüce Mec-
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"lisin bu teklifin kanunlaşması hususunda göstermek lûtfunda bulunduğu alâkalarına teşekkürü bir 
•borç bilmekteyim. Birinci Devrede gördüğüm müzaheretten cesaret alarak tekliflerimiz ikinci Dev
rede, hayat bulur sevinci ile yeniden ele aldım. Zira 5 Yıllık Kalkınma Planındaki istihsalin 3 mis
line çıkartılması ve (295,3) milyon liralık yatırım yapılması anahedeflerine ulaşmak için istihsalle 
-paralel olarak istihlâk ve ihracatı artırmak su ürünleri istihsalini ferdî bedenî gücden ayrılıp 
güvenilen ve kazançlı bir çalışma kolu haline getirmek için kaybedilecek zaman kalmamıştı ar
tık. Millî bir dâva olan su ürünlerimiz; bu ürünlerimizle ilgili teklifim Yüce Meclislerimizde daha 
olgun ve daha vemrili bir eser olacaktır. Saygılarımla. 

Su ürünleri kanun teklifinin gerekçesi : 
Balıkçılığımız asırlardan beri ihmal edilmiş olup bugün kalkındırılması, bir dâva olarak ele 

.alnıması Devletçe himaye edilmesi inkâr edilemiyen bir hakikatir. Balıkçılığımız Devletçe himaye 
edilmeksizin inkişafını bekleyişimiz ise beyhudedir. Senelerce ihmale uğramış ve kalkınması bahis 

.mevzuu olan, her iktisadi sektörde olduğu gibi balıkçılığın da teşkilâtlandırılıp himaye edilmek 
•suretiyle nizamlanması zaruridir. Balıkçılığımızın ,ka}kınçb;rı}ması için hiç. şüphe yok ki, en başta 
muafiyet ve malî müzaharetlere kavuşturulması, bu yönün halli ise memleket menfaatlerinin âmir 
bulunduğu bir zarurettir. Ama ne yapalım ki, maliyenin flar. görüşü her şeye hâkim olmak istiyor. 
(Turizm için milyonlar feda edilen dolarlar gelmez, ama milyonlar getirecek olan bu döviz sahasına 
binlikler gelmiyecek diye endişede ısrar ederler. «Vergi daima vergiyi öldürür.» Vergi daima mil
lî istihsali öldürür. Bu maliyede dolayısiyle de kanunlarımızda, hakiki bir reform yaratacaktır. 
•Vergi reform kanunları her halde bir senede aynı kanunun aynı maddesinin fıkrası veya bendinin de-
.ğiiştirilmiş olması gerekirdi. Ama ne yapalım ki, o günün ;hayası «Nicolas Machiavel» in düşünce
leri hâkim idi. 

'Esasen su mahsulleri istihsal şubelerinin arz ettiği iktisadi ve sosyal hususiyetler dolayısiyle ba
lıkçılığı ileri alan ve almıyan memleketlerde Devletçe ıher türlü himaye tedbirleri tatbik olunmak
ladır. Diğer memleketler balıkçılarının geniş ölçüde faydalandıkları bu gibi himaye ve müzaheretler
den Türk balıkçısının mahrum kalması dünya piyasalarında su mahsullerimizin rekabet edemez bir 
hale.düşmüş ve dolayısiyle bu mahsullerin ihraç imkanları da daralmıştır. 

ihracat bakımından olduğu kadar halkımızın beslenmesi mevzuunda da balık ve ucuz su mahsul-
«le-ri istihsal etmemizin ve memleket dâhilinde bu mahsullerin geniş ölçüde istihlâkini temine matuf 
her türlü tedbirler zamanın ehemmiyet ve zarureti aşikârdır. Dünya memleketleri arasında mem-

deketimize ait gıda istatistikleri tetkik edildiği zaman memleketimizde insan başına düşen kalori 
-ve bilhassa günlük gıdadaki protein miktarının son derece düşük olduğunu bir üzüntü ile hatırlat
mak isterim. Bir memleketin mevcudiyetinde insan gücü ve nerjisi birinci derecede geldiğine gö
re bu gücü ve enerjiyi temin eden madde ve unsurlar üzerinde ehemmiyetle durmanın lüzum ve 
zaruretinin izâli için geçirilecek zamana dahi acımak iktiza eder. Zira çeşitli ve zengin vitamin 
.ve .protein muhtevası bakımından ve mahsulleri başta gelmektedir. Nüfusumuz süratle artmaktadır. 
^Beslenme -probleminin halli ve yalnız doğumun kontrolü gibi palyatif çarelerle halledilemez. 
Memleketin envanterini bilmeden plân hazıriıyanlara Hükümet ise bilhassa Sağlık Bakanlığına: 
Doğumun Kontrolü Kanuniyle Yüce Meclisimizi oyaladıkları için duyduğum üzüntümü izhar etme-

.den .geçemiyeceğim. Zira su ürünleri ve dolayısiyle ^vitamin ve protein ve halkın beslenmesi ile 
-ilgili .olan'Su ürünleri kanunu teklifi ve 5 Yıllık Plânın öngördüğü -hususlardan ilki idi. Doğu
mun kontrolü ise ihtiyati bir tedbir idi. Sonra da bu kanun çıkartılabilirdi. Müstaceliyetinin 
«gerekçesi yağ gibi su sathında yazılmıştı. Ama gören olmadı, gibi. 

Dış ticaret muvazenemizi düzeltmek üzere yeni döviz kaynakları bulma ihtiyacının karşılan
masında fevkalâde mühim ve tesirli bir rol oj-namıya namzet bulunan su mahsulleri; istihsal sek
törünün de bâzı vergi muafiyetleri ve malî müzaharetlere kavuşturulması memleket menfaatleri
nin âmir bulunduğu bir zaruret olduğu aşikârdır. 

Dünya su mahsulleri istihsalinde en ileri memleket olan Japonya'nın balıkçılığı bugünkü sevi
yesine ulaşmadan evvel uzun yıllar boyunca Devlet himayesine mazhar olmuş ve bu sayede Japon 
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millî gelirinin en esaslı kaynaklarından biri halin 3 gelmek suretiyle görmüş olduğu teşvik ve hi
mayeden mütevellit milletine olan borcunu kat kat fazlasiyle ödemiştir. Bulgaristan, Romanya'
da da Devlet müzahereti ile hiç yoktan oldukça kuvvetli modern balıkçı filoları meydana getire
rek bugüne kadar memleketimizden ithal etmekte oldukları balık ihtiyacını kendi istihsalleri ile 
karşılama yoluna gitmişlerdir. Yunan balıkçılığı, hususi sektöre yapılan Marşal yardımından ve 
Devletin takibettiği malî müzaheret ve himaye politikasından faydalanarak onbeş yıl içinde yıl
lık istihsalini. 8 000 tondan 100 00 tona çıkarmş ve Yunan balıkçı filoları Nil deltası açıkların
da kızıl Denizde ve Atlantikte açık deniz avcılığı yapacak bir seviyeye yükselmiştir, italya Hü
kümeti son yıllarda mevcut balıkçı filolarını m o lernize ve makinalaştırma suretiyle ihtisali ar
tırmak ve on yıllık bir plânın tatbiki sonunda, sanayiin ihtiyacı olan balık hammaddesini, ken
di balıkçı filolarının istihsali ile karşılıyacak ha1 e gelmek maksadiylc çok ucuz faiz ve on yıl vâ
de ile balıkçılara yüz milyar liret kredi açılması 11 tazammun eden bir kanun ısdar ettikten maa
da % 1 ilâ % 3 nisbetlerinde olması kararlaştırılan bu kredi faizi ile para maliyeti arasındaki far
kın zararını Hazineden kapatmak üzere bütçesine 45 milyon liret ek tahsisat koymuştur. Diğer 
memleket balıkçılarının da geniş ölçüde faydala ıdıkları bu gibi himaye ve müzaheretlerden Türk 
balıkçılarının mahrum olması dünya pazarlarındı su mahsullerimizi rekabet edemez bir hale dü
şürmüş ve dolayısiyle bu mahsullerin serbest pi -asalara ihraç imkânları daraltılmıştır. 

Görülüyor ki, ihracat bakımından olduğu ka lar halkımızın gıdalanması mevzuunda da bal ve 
ucuz mahsulleri istihsal ötmemizin ve memleket dâhilinde bu mahsullerin her yönü ile geniş öl
çüde istihlâkini temine matuf her türlü tedbiri almanın ehemmiyet ve zarureti aşikârdır. Her 
halde bütün bu tedbirler, takriben 4 000 parça lan ibaret bulunduğu tahmin edilen balıkçılık 
teknelerinin ancak dörte biri motor ile teçhiz edilmiş olduğuna göre geriye kalan üçbin tekne 
kürek v. s. iptidai usullerle müteharrik vasıtalar'a halledilecek bir dâva değildir. Asırların ihmali
ni; insan gücü ile yenilmesine imkân olmadığını, bu insan bedenî gücü yerine motorlu vinçler yani 
mekanizasyona, modernizasyona balık bulmada kullanılan amprik usuller yerine elektronik balık 
bulucu cihazlara ve battal pamuk ağlar yerine daha kullanışlı ve daha avcı naylon ağlara terk 
edilmediği müddetçe, millî bir serveti şahsi ser 7eti için hiçe sayan bir zihniyetin neticesi olan 
trawl mâni hükümler ve ağır müeyyideler vaz'edilmcdiği müddetçe, Belçika, Fransa, Holânda, 
ingiltere, Dan:ımarka, Norveç, italya, Yunan'stan, Bulgaristan, Romanya ve Japonya gibi 
memleketlerdeki kredi ve bağış şeklinde plasman imkânları birinci derecede ehemmiyet verilmediği 
müddetçe, -velhâsıl Devletçe her türlü fedakâr'ık ön plâna alınmadığı müddetçe. Evet asır
ların ihmaline uğramış olan su ürünlerimizin isMhsal sektörünün kalkındırılması bir hayalden 
öteye gldemiyecektir. Seraptan ileriye gidemi recektir. Ama teklifimiz Yüce Meclislerimizin 
iltifatına mazhar olunca; Türkiye'mizde yepye ıi bir hakiki ufkun doğmasına müncer olacaktır. 
Dâvamızın ehemmiyetine binaen biraz daha de -inlere inmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 
Şöyle ki; su ürünleri nebati ve hayvani diye iki kısımda arz edilecektir. 

Nebati su ürünleri : Alklar ve yosunlar başta olmak üzere çeşitli nebatlar vardır. Balıkların 
en mühim gıdalarını teşkil eden mikroskobik nebati plântonlara kadar inen muhtelif cins ve 
türleri vardır. Alklardan iyad ve müştakları, bâ :ı deniz nebatları ve yosunlardan ip, halat, ku
maş v. s. imalât oldukça geniş bir sanayi mcvzıu teşkil etmektedir. 

iç sularda ve göllerde yetişmekte olan saz ve kamış gibi elyaflı nebatların küçük sanat ve 
sanayi kollarının bir iptidai maddesi olarak memleket ekonomisi bakımından taşıdığı kıyme
te de işaret etmek yerinde olur. 

Nebati su ürünlerinin istifâde sahası halen hay/ani su ürünlcrinTnkine nazaran mahdudolmakla 
beraber ikinci Dünya Harbinden sonra yapılan araştırmalar sonunda bütün gıda unsurlarını 
ihtiva eden alktürleri elde edilmesi gibi istikba'e ait insan gıdası problemini hal yolunda ileri 
denizci memleketler lâboratuvarlarmda yapılan araştırmalar bu ümitleri günden güne kuvvetlen
dirmektedir. 
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Hayvani su ürünleri : Besin maddesi ve kullanılış yerleri olarak iki yönden değerlendirile

cektir : 
A) Besin maddesi olarak ehemmiyeti : insanların hayvani menşei proteinli besin maddeleri 

yönünden büyük bir ehemmiyet taşır. 
Taze dondurulmuş, konserve veya yarı konser/e edilmiş, siyah, kırmızı ve sarı havyar, tara

ma ve mumlu şekildeki yumurtalarından başka, İstakoz, böcek, yengeç, kerevides, karides, midye, 
istiridye, su kaplumbağaları, deniz kestanesi ahtapot ilâh... Besin değeri çok yüksek gıda mad
deleri; 

B) Diğer kullanış yerleri : Kaşalot, morina, yunus gibi muhtelif deniz hayvanlarından yağ 
istihsali ve tıpta, deri ve kösele sanayiinde, boya, vernik, sabun, muşamba imalâtı v. s. yerlerde 
kullanılan bu yağların kıymetlendirilmesi; geni; sanayi şubeleri meydana getirmiştir. Hattâ 
faydalanılamıyan balıklardan ve balık artıkların lan imal edilen balık unları hayvan yemi ve güb
re olarak değerlendirilmekte bâzı balıkların deri'eri dahi muhtelif maddelerin imalinde kullanıl
makta, istiridyelerden çıkarılan tabiî incinin şöh -etini hatırlatmakta fayda mülâhaza etmekteyim. 
Kültür incileri de süs malzemesi olarak geniş ölç ide kullanılmakta. Deniz hayvanları kabukla: ın-
dan elde edilen sedeflerin düğme ve emsali madleler ve süs eşyası olarak imalâtı yapılmakta. 
Pullardan suni çiçekler yapılmakta, tıpta, tem'zlik işlerinde, boyacılık, şapkacılık ve çinicilik 
gibi sanayi şubelerinde kulandan süngerler ve mercanlardan yapılan süs eşyaları kayda değer. 
Bunlardan başka su ürünleri istihsalinin gerektirdiği av ve nakliyat gemileri, soğuk vagon ve kam
yonlar, çeşitli ağlar, sepetler, oltalar, balık aramı cihazları, kenserve kabları v. s. işler için balık
çılık malzeme ve teçhizatı sanayii de genişliyecek ve bu suretle gerek gıda maddesi olarak istih
lâki, gerekse bu maddelerin gerektirdiği istihsal ve sanayi faaliyetlerinin genişliği ve yarattığı iş 
hacminin büyüklüğü hakkında bir fikir edinilmiş olur. 

Su ürünlerine ait teklifin bir an önce kanunlaşmasını zorlıyan sebeplerden belki de ilki hiç 
şüphe yok ki, su ürünleri istihsalimiz ve dünya istihsali içindeki yerimizdir. İhracatı geliştirme 
etüt merkez raporundan ve Birleşmiş Milletler Oıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) istatistiklerine 
•bir göz atıldığı takdirde Yüce Meclislerde bu teklifimiz öncelik ve ivedilikle ve hattâ diğer işlere 
takdimen konuşulması hususunda âdeta bir yar ?ma olacağı inancındayım. Şöyle ki; 

1. 1955 - 1959 yılları ortalamasına göre su ü 'ünleri dünya istihsali 31 336 000 tondur. Türki
ye ise : 113 100 tondur ki, bu da dünye istihsalinin binde üçünü teşkil eder. 191 müstahsil mem
leket arasında ancak 37 nci sırayı işgal etmekte lir. 

2. Bir balıkçıya isa.bet eden yıllık istihsal ise bizde 5 tondur. İspanya'da 9, Fransa'da 10, 
İsveç'te 20, Norveç'te 27, Belçika'da 28, Dani narka'da 40, İngiltere'de 41, Holânda'da 52, 
Batı - Almanya'da 64, İrlanda'da 99 tondur. 

3. Nüfus başına su mahsulleri istihlâki ise se inde bizde (2 - 3) kişi arasındadır. Yunanistan'
da 12,1, Norveç'te 93, Portekiz'de 32,1, İspanya'da 19,7, İsveç'te 17,6, İngiltere'de 10,3 kişi arasın
dadır. 

İhracatı: 
1955 ve 1959 yılları vasatisine göre : Bizde 14 000 tondur. 84 memlekette ise : 30 757 000 ton

dur ki, bu da binde iki ihracatı ile ancak 25 nci sırayı işgal etmektedir. 
7 120 kilometrelik uzunluğunda olan sahillerim/.zin kenarladığı denizlerde ve 60 kadar tabiî 

göllerinde sadece balık olarak Türk sularında 250 cim ve tür tesbit edildiği nazara alınacak olur
sa balıklarımızın envai birçok balıkçı memleketlerin') nazaran hayli kabarıktır. 

Memleket ekonomisinde büyükleri ehemmiyet taşıyacak olan su ürünlerimizi kuru ve verimsiz 
mevzular içerisinde senelerde ihmal edilmiş idi. Millî bir gelir sağlıyacak olan bu su ürünlerinin 
mevzunu yeniden ele almak zorundayız. Teklifimiz kanunlaşınca vatandaşın benzine kan, cebine para 
Devlet kasasına da döviz akacaktır. Saygılarımla. 
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Maddelerin gerekçesi: 
Bölüm 1. — Genel hükümleri ihtiva edip, 5 maddede toplanmıştır. 
Madde il. — Denk ve,iç sularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir. Su mahsul

leri iç sular, balıkçılığın ve süngerciliğin tarifleri yapılmış olup sünger'takımında.bulunması icabe-
den asgari mürettebat tüzük ile tâyin ve tesbit edilecektir. 

Madde 2. — T ü r k kara ve iç sularında balık ve sünger avcılığı yapma ve diğer su mahsullerini 
istihsal etme haklarının Türk vatandaşlarına aidolduğunu tesbit etmektedir. 

Madde 3. — Su ürünleri müstahsılları, takım, tayfalar ve amatör balıkçılığın tarifleri yapılmış
tır. Bu maddenin (d) bendine bilhassa sünger avcılığının amatörlüğü yoktur diye sarahaten konul
muştur. Zira sünger avcılığı çok hususi bir ihtisas ve vasıta ve alet istiyen bir faaliyettir. Bu sa-
ihada da (heveslilerin çıkabileceği farz ve kabul olunsa dahi acemice bir faaliyetin sünger tarlaları
mıza-zarar yermekten başka bir faydası olabileceği düşünülemez. Ve bu suretle fıkraya vuzuh veril
miştir. 

Madde 4. —Turist ik mülâhazalarla ecnebilerin memleketimizde yalnız amatör balık avcılığı yap
malarına imkân vermektedir, 

Madde j5. — Eğitim ve araştırma ^ maksadiyle yabancıların Türk kara ve iç sularında ve iç deniz
lerinde Tarım Bakanlığının hususi müsaadesi ile balık ve sünger avcılığı yapabileceklerine dairdir. 

Bu maddenin şevkinden maksat balıkçı ve süngercilerine yeni ve ilmî av usûllerini göstermek 
ve öğretmek üze-re'hariçten celbedilecek ulan yabancıların maksada uygun • şekilde faaliyette buluna
bilmelerini temin etmekten ibarettir. 

ÎBU suretle cezaya mahkûm edilenler Bakanlıkça yeniden tâyin edilecek müddetle istenilen ırta-
;lfımatı vermedikleri takdirde ilk cezanın infaz edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın ceza iki katma 
çıkartılır ve ruhsatı iptal olunur. 

BÖLÜM ÎKl 

Su mahsulleri istihsalinin tanzimine tahsis edilmiş olup dört fasıldan müteşekkildir. 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Av sahası ;(Madde : 6), av teknesi (Madde : 7), av vasıtaları (Madde : 8), ruhsat:tezkereleri 
(Madde : 9), av teknelerinin fennî muayenesi (Madde : 10) hakkındaki müşterek hükümleri' ihtiva 
etmektedir. 

Madde 6. •— Av sahaları tarif edilmiştir. Her hangi bir su sahasının av sahası addedilmesi için 
lüzumlu unsurlar tarife ithal edilmiştir. Bir su sahasının av sahası telâkki edilebilmesi içhı o saha
nın su mahsulleri istihsaline veya avlanmalarına elverişli olması ve aynı zamanda içinde veya üze
rinde av vasıtalarının kullanılmasına veya yerleştirilmesine .veya tesisine müsaidolması lâzımdır. 

Madde 7. •—• Su mahsullerinin avlanmalarında veya istihsallerinde kullanılan her türlü teknele
rin av teknesi olduğunu derpiş etmektedir. Fıkrada geçen mümasili vasıtalar tabiriyle, sal, kelek, 
tulum, gibi" vasıtaların da su mahsulleri avlanması veya istihsalinde kullanılması halinde av tekne
leri addedilmesini temin maksadı istihdaf edilmiştir. 

Madde 8. — Av vasıtaları su mahsullerinin avlanmasında veya istihsalinde kullanılan av tekne
leri, kurşun, mantar, halat, iplik ve saire gibi av malzemesini ağ, olta, kangaca, skafandı ve saire 
gibi av takımlarını ve dalyan gibi tesisleri derpiş etmek üzere av vasıtalarının tarifini vermektedir. 

Madde 9. — Umumi olarak ruhsat tezkerelerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. Buna göre su 
mahsullerini bizzat veya çalıştırılan kimseler yardımı ile avlıyanlar veya istihsal edenler ile bu iş
lerde başkaları hesabına çalışmalar ruhsat tezkeresi almaya mecbur tutulmaktadır. 

Tayfalarda 18 yaş mecburiyetinin aranması da elemanları yetiştirmek içindir. 
Madde 10. — Ruhsat tezkeresi harçlarıdır. 
Madde 11. — Süngercilik ruhsat tezkerelerine aittir. 
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Madde 12. — Av teknelerinin fennî muayenesi ve tescilidir. Av teknelerinde can emniyeti - için 

lüzumlu asgari şartları temin etmek ve muhtemel suiistimallerin önlenmesi bakımından faydalı ve 
lüzumludur. 

Madde 13. — Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkereleri harçlarıdır. 
Madde 14. — Kaptan, kılavuz, makinist ve dalgıçların ehliyet belgeleridir. 
Madde 15. — Ehliyet belgesi harçlarıdır. 
Madde 16. — Balıkçılık filomuzun bünyelerinde vukua geleeek değişiklikleri yakından taldbet-

mek ve bu filoyu ıslah yoluna gitmektir. Bu suretlo av teknesi de bunların sahipleri hakkında da 
elde edilecek bilgiler, aynı zamanda avlanma nizamının tanzimi, balıkçılık kredilerinin açılması ve 
diğer himaye tedbirlerinin alınması ve muhtemel suiistimallerin önlenmesi bakımından faydalı ve 
lüzumludur. 

BÖLÜM ÜÇ 

Dalyan ve voli yerlerine aittir 

Madde 17. — a) Daimî dalyan, 
b) Muvakkat dalyan, 
c) Dalyan yeri, voli yeri, gibi kısımlara ayrılmıştır. 
Madde 18. — Dalyan ve voli yerlerin selâmetle işliyebilmesi için başkaları tarafından dalyanla

rın ve voli yerlerinin sınırları dışında avlanabilin eleri sahanın tâyinine matuf hükümleri ihtiva 
etmektedir. Dalyanların mahiyetine, kuruluşuna bulunduğu yerin hususiyetine ve avlanan balık 
cinslerine göre nizamnamede gösterilen şekilde bu sahaların Tarım Bakanlığınca tâyinine imkân 
verilmek suretij^e değişik şartlara tatbik edilebileceklerin hal tarzı ile muhtemel ihtilâfla
rın çıkması önlenmiş ve aynı zamanda dalyanlar peşinde bulunan av sahalarından dalyanların 
selâmetle işlemesini aksatmamak kaydiyle istifade imkânı temin edilmiş olacaktı. Muvak
kat dalyanların kurulu olmadığı ve voli yerlerin faaliyette bulunmadığı zamanlarda bu
ralarda avlanmak serbest bırakılmak suretiyle av sahalarında hak sahiplerinin istifade et
medikleri zamanlarda da avlanmanın kanun dâhilinde serbestisini himaye edecek hüküm 
vaz'olunmuştur. Maddenin son fıkrasında dalyanların açık veya kurulu voli yerlerinin faali
yette olunduğu zamanlarda hak sahiplerinin avlanmasında zarar verecek şekilde bu yerlerin ya
kınında geceleri ışıkla avlanılması mencdiiere'k balıkların bu suretle avlanma dolayısiyle dal
yanlara girmesine mâni olunduğu iddiasiyle sık sık tahaddüs eden ihtilâfları bertaraf etmek 

- gayesi istihdaf olunmuştur. 
Madde 19. —• Hazineye, hususi idarelere, belediyelerce ve köylere ait av sahaları, (dalyanlar 

ile voli yerlerinin bu idareler tarafından işletilebileceği gibi kiraya da verilebileceğini göster
mektedir. Mezkûr idarelerce işletilmiyen veya kiraya verilemiyen av sahalarının âtıl kalmalarını 
bertaraf etmek maksadiyle bu gibi dalyan ve voli yerlerinin Tarım Bakanlığı tarafından işle
tileceği hükmü konmuştur; 

Bu gibi yerlerin kiraya Verilmesi halinde dalyanın ve mahallin hususiyetlerine göre kira müd
detinin ve teknik şartların tesbitd Tarım Bakanlığına bırakılmıştır. Bu suretle av gahaiannm 
hususiyetlerine ve yapılacak tesislerin mahiyetine göre en uysun işletme rejimlerinin tesbiti ve 
tatbiki mümkün olabilecektir. 

Madde 20. — Âmmeye ait istihsal yerlerinin smırlandırılmasıdır. 
Madde 21. — Âmmeye ait dalyandan geçişe aittir. 
Madde 22. — Dalyan civarmla'ki voli yerlerinden faydalanmasına aittir. 
Madde 23. — Hususi şahıslara ait av sahalarının sınırlarına aittir. 
Madde 24. — Hususi şahıslara alt dalyan ve voli yerlerinin sınırlarının tesbitine aittir. 
Madde 25. — Hususi dalyan ve voli yerlerinin kamulaştırılmasına aittir. 
Madde 26. — Dalyan ve voli yerleri sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek sure

tiyle işletilebilir, alınıp s&tılafbilir. Hibe ve miras yoliyle intikal edebilir. 
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Madde 27. — Yeniden kurulacak su av yerlerine aittir. 
Madde 28. — Tahsis ve ruhsatların iptal ve feshi sebeplerine aittir. 

BÖLÜM DÖRT 

Su mahsulleri üretmeciliği teşvik ve himayeye aittir. 
Madde 29. — Su mahsullerinin üretmeciliği teşvik ve himayeye aittir. 
Madde 30. — Etüt ve araştırmaya aittir. 
Madde 31. — Kooperatif teşkiline aittir. 
Madde 32. — Eğitim ve öğretime aittir. 
Madde 33. — Vergi ve resim muafiyetine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Balıkçılığımızın asırlardan beri ihmal edilmiş olup bugün kalkındırılması... bir dâva olarak ele 

alman baLkçılığımızm Devletçe himaye odilmeks'zıln inkişafı beklenemez. Senelerce ihmale uğramış 
ve kalkınması bahis mevzuu ol r.n her iktisadi sektörde olduğu gibi balıkçılığın da tcşkilâmdırılıp 
himaye edilmek suretiyle n'.zamlanması zaruridir.Ziraat, sanayi ve madan istihsali şubeleri âzami 
derecede muafiyet ve Devlet müzaheretinden faydalanırken ve bu muhaf i yelerde kullanılan fe
dakârlıklar. büyük yektalara baliğ olurken gerek halkımızın beslenmesinde, gerekse memlekette 
döviz tem'ni hususunda son derecede mühim unsur teşkil etmeye namzet bulunan balıkçılığımızın 
bâzı muafiyet ve malî m üz.aherotlere kavuşturulması memleket menfaatlerini âmir bulunduğu bir 
zarurotıt'r. Esasen su mahsulleri İstihsal şubesin"n arz ettiği iktisadi ve sosyal hususiyetler dola
yısıyla balıkçılığı ileri olan ve olmıyan memleketlerde Devletçe her türlü himaye tedbirleri tat
bik olunmaktadır. Diner memleketler balıkçılığın geniş ölçüde faydalandıkları bu gibi himaye ve mü
zaheretlerden Türk balıkçılığının mahrum kalması dünya piyasalarında su ' mahsuller'mizi rekabet 
edemez bir hale düşmüş ve do'avısiylc bu mahsullerin ihraç imkânları da daralmıştır. 

İhraç bakımından olduğu kadar halkımızın beslenmesi mevzuunda da bol ve ucuz su mahsul
leri istilnal ötmemizin, ve memleket dâhilinde bu mahsullerin geniş ölçüde istihlâkini temine ma
tuf her türlü tedbirleri almannı chcmm'yot ve zarureti aşikârdır. Dünya memlcketleıü arasınla 
memlcket'm'ze alt g'da' istatistikler i tetkik od ld"ği zaman memleketimizde insan baş~na düşen ka
lori vo b'lhassa, günlük gıdadaki protein mlktamrn son derece düşük olduğu görülmektedir. Bir 
m emi ok et "n mevcudiyetinde insan gücü ve ener,]"si birinci derecede geldiğine göre bu gücü ve ener
jiyi tem'n eden miride ve undurlar üzerinde ehemmiyetle durmamın lüzum ve zaruretini izaha lü
zum yoktur. O 'şltli ve zengin vitamini ve protein muhtevası bakımenden su mahsulleri boşta 
gelmektedir. Diğer taraftan maişetlerini, crrılan pahasına denizlerde ariyan ve 'insan oğlunun 
henüz hâkim olamadığı trbiî şartlar içimde tesadüflere bağlı av denilen bir istihsal şekliyle kendile-
rin'n ve ailelerinin günlük emeğini çıkarmaya crlışan su mahsulleri müstalısıllarımız"m himaye ve 
teşvik cdilrrrk surrt'vlc hovat seviycletinin d 'ğT iktisadi faaliyet kollarında çalışanlarmkine mu
vazi bir şekilde yükseltilmesi iktisadi ve içtimai bir zarurettir. 

Madle 34. — Balıkçılık malzemesinin Gümrük Resminden muafiyetine aittir. 
Balkç 'lık araştırmaları iç'n resmî müesseseler tarafından ithal olunacak arattırma ve lâboratu-

var malzemesi teçhizat ve vasıtaları Gümrük Raminden muaf tutulmak suretiyle bu gibi araştırma
ların geniş ölçüde ve lüzumlu alât ve vasıtalarla mücehhez bir şekilde yapılmasına imkân verilmek 
gavesi istihdaf edilmiştir. D'ğer taraftan balıkodılk malzemesi ve vasıtaları üzerinde ticari spekü
lâsyonlar yapıl masi'nuı önlenmesin'n ve balıkçıl'ğm inkişafına yardım edecek alet, malzeme, teç
hizat ve va.sıt.nlarım bir elden ithal'ni ve tevziini temin etmek üzere su mahsullerinin araştırılmala
rmda, istihsai'nde, muhafazasında, nakliyesinde, -"rleme ve imalinde kullanılan her türlü malzeme ve 
vasıtaların Tarım Bakanlığındı kanal'yle ithali bal inde bunların Gümrük Resmiyle sair vergi ve 
rcsimie-dnı muaf tutulmaları hükme bağlanır tır. 

Madde 35. —• Su mahsulle"i avcıiıfrnda kul landan motorlu tekneler için lüzumlu akar yakıtın 
her türlü ver ' i ve rcs'mlerinden muaf tutulması hükmü ile bir taraftan balıkçılık filomuzun mo-
torlaşması diğer taraftan su mahsullerinin istihsal maliyetinin düşürülmesi gayesi istihdaf cdi^ 
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inektedir. Bugiîcı takriben dört bin parçadan ibaret bulunduğu tahmin edilen balıkçlık tckneleri
nin ancak dörtte biri motor ile teçhiz edilmiş vaziyettedir. Geriye kalan üç. bin tekme küıok ve sair 
iptidai usullerle müteharrik olup bu yüzden gayet küçük bir istihsal kabiliyetleri son derece mahdut 
ünitelerden müteşekkildir. Av teknelerinin mctoılaşm asımı önl'ycn âmiller esasen bedeli yüksük olan 
motorların bugünkü akar yakıt fiyatlariyle su mahsulleri müstahsıllarmın katlanabilecekleri işlet
me masrafları seviyesinin çok üstüne çıkmış olmr.sıdır. bu kanı.a teklifimizde diğer madde hüküm
leriyle su mahsulleri mibtahsıllarmm istihsal vasıtalarını ıslaha imkân vermek ve bu moyanda mo
tor* tem'n etmek iç'n lüzumlu kredi ihtiyaçl.arjırn müsait şartlarla karşılanması ve 35 nci maddede 
hükmü ile de ucuz akar yakıt temini suretiyle içlotme masraflarını azaltmaya matuf tedbirler alın
ması deplş olunmuştur. Bütün bu tedbirlerin istihdaf ettiği nihai gaye tabiî kaynaklarımızı ikti
sadi bir şekilde işletilerek halkımızın bol ve ucı z proteinli bir gıda maddecinden geniş ölçüde 
faydalanmasını ve rynı zamrnda mühim döviz ];aynağı tenkil edebilecek olan su mahsull erim/z in 
en ileri istihsal vasıtalarına s.alıip ve cl'meıtçc Dvlet yardımlarına mazhar, yabr.ncı memleketler 
su mahsulleriyle ihracat pazarlarımda rekabet edeb lccek bir Deviyeye ulaşmasını imkân dâhiline ge
tirmektir. 

Böyle bir gayenin tahakkuk ettirilmesi için alınacak tedbirler meyanmda bâzı vergi ve resmi
lerden muafiyet tanınması bahis mevzuu olurken bu muafiyetlerin suiistimallere yol açabileceği 
mülâhazası hareket noktası ittihaz edilemez. Krldı ki. türlü tedbirler ve kontrollarla bu gibi sui
istimallerin önüne geçilmesi;, her zaman mümkürdü \ 35 nci maddenin ikinci fıkrasında bu muaf
lığın tatbik şekli nizamnamede gösterilir şekilde bir hükümle bu mevzuda alınacak kontrol hü
kümlerinin nizamname ile tâyin ve tesk't el'leceği işaret olunmuştur. Av teknelerine mahsus 
ruhsat tezkerelerinin akar yakıt alınması s ı r amda ibrazı mecburiyet.' su mahsulleri istisali için 
akar yakıtın tâyin olunacak muayyen akar yakıt d'cpo veya istasyonlarından alınması ve icabın
da akar yakıt maddelerinin boyanması ve konulabilecek sair şartlar alınacak kontrol tedbirleri
ne birer misal olarak zikredebilinir. 

Madde 3 1 — Balıkçılık malzemesi imalâtının vergi ve resimlerden muaflığına aittir... 
Balıkçılık malzemesi için yapılan döviz masraflarından tasarruf temini maksadiyle bu gibi 

malzeme ve vasıtalar imalini vergi ve resimlerden muaf tutmaya mûtuf hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 37. — Su mahsulleri mamulâtmm bâzı vergi ve resimlerden muaflığına aittir. 
Hulâsa, ihraç mevzuu teşkil edebilecek olan su mahsulleri mamullerimizin maliyet fiyatlarının 

düşürülmesini intacetmek üzere imalât vergi ve rejimlerinden muaf tutmaya matuf hükmü ihtiva 
etmektedir. 

II - Malî yardımlar 

Madde 38. — Malî yardımlar mevzuunda billıaı-ra is'ı'hsale matuf kredilerden su mahsulleri 
müstahsıllarmın istifade edebilmesini temin maksadiyle bir balıkçılık kredisi fonu tesisiyle ilgili 
hükümleri ihtiva etmektedir., 

G118 sayılı Kamında balıkçılık sahalarında krediler açmak hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına salâhiyet verilmiştir. Ancak kanunun bugüne kadarki tatbikatından elde edilen 
tecrübelerin teyidettiği veçhile istihsal sahalarınla balıkçılık kredileri ile zirai kredilerin işlemesi 
bakımından arada mühim farklar mevcuttur. Bu itibarla zirai kredilerin açılması için aranan te
minat şartları ve bankaca tatbik olunan faiz ve sair masraflar nisbetleri balıkçılık sahasında bu 
kredilerden istifadeyi son derece güçleştirmekte hattâ imkânsız bir hale getirmektedir. Su mah
sulleri müstahsıllarımızı halen teminat olarak gösterebilecekleri gayrimenkullere sahip 'bulunma
dıkları gibi banka mektubu şeklinde teminat gös'örebilecek ve bunların imza ettiği masrafları 
karşılıyabilecek durumda olmaktan uzaktırlar. Av tekneleri ve vasıtalarının bankaca teminat ola
rak kabul edilebilmesi bunların ancak sigorta ettirilmesi kaydiyle mümkün olabilmektedir. Si
gorta, şirketleri riski n'jjJbetcn büyük olan bu gibi vasıtaların sigortalarına ya hiç yanaşmamakta 
veya çok yüksek sigorta primleri talcbctmcktedir. Bu şartlar altında av tekneleri ve vasıtaları
nın sahipleri tarafından sigorta ettirilmesi de mümkün olamamaktadır. 
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Bu durum muvacehesinde Ziraat Bankasınca su mahsulleri ımüstahsıllarma açılabilecek kredi

lerin işler bir hale getirilmesi ve (bankanın her hangi bir sebeple kredi açmaktan içtina'bettiği 
muayyen şartları haiz kredi taleplerini karşılıya'bilmesi maksadiyle balıkçılık kredi fonu namı 
altında bir fon teşkili faydalı ve lüzumlu görülmüştür. 'Esasen balıkçılığı ileri olan ve geniş 
kredi imkânları mevcudolan memleketlerde dâhi 'balıkçılık sahasında daha geniş ölçülerde olmak 
üzere 'buna benzer kredi kolaylıklarını temin edecek tedbirler alınmış ve müesseseler kurul
muştur. Bilhassa istihsal vasıtalarının modernleştirilmesi gayesine matuf olarak Belçika, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, Danimarka ve Norveç gibi memleketlerde kredi ve bağış şeklinde plasman 
imkânlarına birinci derecede e'hemmiyet verildiği ve bu 'hususlarda Devletçe hiçbir fedakârlıktan 
çekinilmediği müşahede olunmaktadır. 

Asırlarca ihmale uğramış ve istihsal sektörümüzün kalkındırılmasını istihdaf eden tedbirler 
meyanmda bu gibi kredi imkânları temininin bir zaruret olduğu aşikârdır. 

Madde 39. — T. C. Ziraat Bankasınca açılacak kredilerin faizine iştirak ve verilecek 'garan
tilere aittir. 

Yapılacak ödemeler ve âzami istekler ile Tarım Bakanlığınca krediler için bankaya verilecek 
garantiler hakkında hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 40. — Balıkçılık kredi fonundan açılacak kredilere aittir. 

BÖLÜM BEŞ 

Sularda yetişen alkler, nebatların istihsali ile sularda yaşıyan 'kuşların avlanmasına aittir. 
Madde 41. — Sularda yetişen alkler ve diğer nebatların istihsali hakkındadır. 
Sularda yetişen alklerle diğer nebatları istihsal etmek istiycnlcrin Tarım Bakanlığından mü

saade almaları mecburiyetini koymaktadır. Ehliyet belgesi olmıyan kaptan, makinist, kılavuz ve 
dalgıçlarla alkler ve diğer ncibatları istihsal maskesi altında sünger avcılığı yapılmasını önlemek 
ve aynı zamanda ıbu gibi maddelerin istihsal edildikleri sahalar üzerinde murakabe tesis edebil
mek maksadını istihdaf etmektedir. 

Madde 42. — Sularda taş, kum, çakıl ve saire çıkarılması 'halinde 34 ncü madde hükmünün 
tatbik olunacağı gösterilmektedir. 

Madde 43. — Sularda yaşıyan kuşların avlanmasına aittir. Su mahsullerinin av zamanları böl
geleri ve avlanması yasak olan su mahsulleri hakkındaki diğer maddelerle tereddüde mahal 'bırak
mamak üzere bir tenazur tesis -olunmuştur. 

BÖLÜM ALTI 

Su ürünleri istihsalinde çalışanların iş hukukuna aittir. 
Madde 44. — Su ürünleri istihsalinde çalışanların iş hukukuna aittir. 

BÖLÜM YEDİ 

Su mahsullerinin ticaretine aittir. 
Madde 45. — Su mahsullerinin toptan ticaretine aittir. Balıkhanelerin tarifi yapılmış ve ba

lıkhane ittihaz olunacak yerler hakkında Tarım Bakanlığının murakabesini temin edecek hüküm
ler yer almıştır. Mevcut balıkhaneleri ıslah ve yeni kurulacak olanların da maksada uygun şekilde 
hina ve teçhiz edilmesini ve işletilmesini temin gayesini istihdaf etmektedir. Maddenin son fık-
rasiylo balıkhanelerde satış üzerinde alınacak âzami ücret miktarının % 5 olduğu tesbit edilmiş ve 
her 'balıkhanede tatbik edilecek ücret hakkında Tarım Bakanlığından muvafakat alınması kaydı 
konulmuştur. Bu suretle muhtelif mmtakalarm balıkhanelerinin hususiyetine ve şartına uygun 
ücretler tatbik edilmesi temin edilebileceği düşünülmüştür. 
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Madde 46. —-. Balıkhanelerde satış mecburiyetine aittir. 
Madde 47. — Su mahsullerinin toptan ticareti ile meşgul olanlar ve toptancı ruhsatı almaları 

esasını koymaktadır. Su mahsullerinin istihsali kadar ticareti de ıbir ihtisas ve meslek . işidir. Bu 
(kimselerim iştigal edecekleri ticaretin icabet irdiği vasıf ve meslekî bilgileri haiz olmaları lâzım-
gclir. Bu vasıf ve şartların neler 'olacağının tesbiti teknik (hususiyetleri dolayısiyle nizamnameye 
bırakılmıştır. 

Madde 48. — ;Su mahsullerinin perakende satışı dükkânlarına aititiir. 
Madde 49. — Su mahsullerinin* perakende ticaretiyle meşgul 'olanlara aittir. 
Madde 50. — Su mahsullerinin dükkânlardan gayriyerlerden perakende satışına aittir. 
Madde '51. — Toptan ve perakende satışa arz edilen taze su mahsullerinin 'evsaf kotroluna 

aittir. 
Hiç şüphe yok ki, su ımaJİnsullcrin'in evsaf kontrolünün insan sağlığı ve su mahsullerinin sürü

mü bakımından son derece ehemmiyetli olduğu aşikârdır. 
Su mahsullerimizi ithal edecek .memleketlerin 'mahsullerimizin evsafı (hakkında endişe duy

malarını önlemek ve bu suretle ihracatımızın artmasına âmil olmak ve memleket içinde halk sağ
lığının ve sıhhatinin korunması ve balık istihlâkinin artırılmasını mümkün kılmak maksadiyle 
evsaf kontroluna ait 'hükümler sevk edilmesi zaruri görülmüştür. 

Toptan ve perakende satışa arz edilen su mahsulerinin evsaf kontroluna, tabi olduğu esasını 
maddenin tatbik şekli teknik hususiyeti dolayısiyle nizamnameye bırakılmıştır. Yüksek vasıfta 
su mahsulleri arzını temin maksadiyle Tarım Bakanlığının iktisadi ve 'teknik tedbirler almaya sa
lahiyetli okluğu belirtilmek suretiyle 'evsaf kontroluna verilmek istenen ehemmiyet tcyidedilmiş-
tir. Filhakika su mahsullerinin avlandığı andan müstehlike intikaline kadar geçen safhalarda alı
nacak çeşitli tedbirler murakalbe ve teşvik usulleri mevcuttur. 

Madde 52. — İhraced'ileeek su mahsullerinin evsaf kontroluna aittir. Taze kurutulmuş ve don
durulmuş olarak ihracedilecek balıklar için evsaf kontrolünün bir kere de ihraç sırasında tatbiki
ni temin maksadını istihdaf eden hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 53. — Konserve edilmiş su mahsullerinin evsaf kontroluna aitltir. Konserve mamulleri
nin evısaf kontrolü mevzuunda teknolojik tahlillerle fizikî muameleyi icabe'ttirdiği göz önünde 
tutularak bunların teklif ve temin etmek üzere m'adeye hükümler konmuştur. 

BÖLÜM SEKİZ 

Balıkçılık yardımcı sanayislime aittir. 
Madde 54. — Balıkçılık sanayii ile ilgili fabrika İmalâthane ve 'tesislerin Tanım Bakanlığının 

mevzu ile ilgili murakabesini temine matuf hükümleri ihtiva etmektedir. 
Madde 55. — Gerek ham maddesi su mahsulleri olan sanayinin gerekse av vasıtaları imal 

eden yardımcı 'sanayinin bir sidiplin altına alınmasını ve bunların gelişmesini temine a'it hüküm
ler vardır. 

BÖLÜM DOKUZ 

Balıkçılık teşkilâtı İle ilgili hükümlerdir. 
Madde '56. — Tarım Bakanlığının salâhiyetlerini ihtiva etmektedir. 
Made 57. - 58 - 59. — Meslekî teşkilâtın maksat ve mahiyetine aittir. 
Balıkçılığımızın kalkınması ve memleket ekonomisi içinde lâyık olduğu mevkii alabilmesi için 

bu sahadaki muhtelif meslek gruplarının teşkil atlandırılmam ve imeslek sahası dâhilime! eki umumi 
menfaatlerini tâyin ve teşmil edilecek b'ir sev'.707/6 ulaştırılmasının lüzumu aşikârdır. Bu gibi 
meslek teşekküllerinin bulunmadığı balıkçılık sahasında muhtelif meslek gruplarının umumi men
faatlerini teçhiz etmek hususunda idarenin karşılaşacağı güçlükler en mütekâmil mevzuatın dahi 
işletmesini aksatabilir ve katta imkânsız hale getirebilir. Bu mülâhazalarla ve ileriye doğru bir 
başlangıç teşkil etmek üzere liman veya balıkçılık mmtakalarmda mahallî balıkçılık komiteleri 
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ile bunların mümessillerinden müteşekkil-bir merkezî balıkçılık'komitesi kurulmasını temin edecek 
madde hükümleri vaz'olunmuştur. 

Mad!do 60. — Meslekî teşkilâtın idaıü masraf ve faaliyetlerinin finansmanına 'aittir. Balıkçı
lık 'komitesinin idare ve sair masraflarının BU 'mahsulleri ve 'mamullerinlin satışı üzerinden alına
cak yüzdelerle 'karşılanması esası konmuşitur. Bu yüzdelerin nisbetiriin yüzde İkiyi geçmemek 
üzere merkez komitesinin teklifi üzerine Tarım Bakanlığımca tâyin olunacağı da madde hüküm
lerine ilâve Gidilmiştir. 

Madde 61. — Merkezi 'balıkçılık komitesi ile mahalî 'balıkçılık komitesinin 'malî müzakere
lerine aittir. Komitelerin bu kanuna müsteniden 'Vekâlet tarafından tâyin olunan yüzdelerle mas
raflarını karşılıyacağı ve 'bu suretle tâyin ve tes'blt olunan yüzdelerin 'vergi mahiyetinde mütalâa 
edilebileceği düşünceleriyle bu teşekkülleıfin malî mesulliyet 'bakımından âmme emvaline tasarruf 
e'den müesseselerin tâbi olduğu teftiş ve murakabeye tâbi tutulmaları uygun görülmüş ve madde
ye bu hususta hükmü konmuştur. 

BÖLÜM ON 

Zabıta hükümleri ve yasakları ihtiva etmektedir. 
Madde 62. —• Ağ gözleri kargı açıklıkları ve 'ağlarla ilgili sair hususların su masulleri stok

larının muhafazası 'bakımından arz ettiğim teknik hususiyetler dolayısiyle nizamname ile gös
terileceği ha'kkmda ve nizamnamede belli edilen 'hususlara aykırı hareket edenlere tatbik oluna
cak cezalara ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

63 - 64 - 65. — Su mahsullerinin korunması için Tarım Balkanlığı lüzumlu tedbirleri almak 
tahdit ve memnuniyetler ihdas edebilmek salâhiyeti verilmiş ve 'bu hususta cezai müeyyideler 
vaz'olunmuştur. 

Madde 66. —• Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanarak avlanmaya aittir. 
Denizlerde ve iç sularımızda su mahsulleri neslinin inkırazına sebebolabilcecik zararlı maddeler 

kullanmak suretiyle avlanmayı meneden hükümler ile bunlara ait cezai müeyyideleri ihtiva et
mektedir. 

Madde 67. — Zararlı maddelerin deniz ve iç sulara dökülmesini önlemek hususunda hüküm
ler konmuştur. 

Madde 68. — Sürütme suretiyle su mahsulleri avcılığı hakkındadır. Eski mevzuatımızda bu 
usulle avcılığın sahilden itibaren üç mil mesafe dâhilinde ve Çanakkale - İstanbul boğazlariyle 
Marmara denizinde yasak edilmiş olduğu malûmdur. Ancak umumi ve yeknesak suretle tatbik 
edilen böyle bir memnuiyetin istinadediebiteceği müspet bir mesnet yoktur. Sürütme usulü ile 
sahile yakın mesafelerde avcılık yapılmasının meıı'i hususunda ileriye sürülen mucip sebep dipten 
sürütülerek çekilen ağın geçtiği yerlerde bulunan balık yumurtalarının imha olmasıdır. Bu iddia
nın ancaJk dibi tarıyarak çekilen alkarva veya dip Trawlü ile balık yumartalarının bulunduğu 
yosunlu zemin üzerinde avlanma halinde varit görülebileceği salahiyetli ilmî otoriteler tarafından 
teyidedilmektedir. Balık yumurtalarına yataklık eden bu gibi sahalar ise muayyen ve -mahduttur. 
Diğer taraftan sürtme suretiyle avlanan bir -av usulüdür. Aynı usulle kullanılan çeşit çeşit ağlar 
mevcuttur. Bunlar arasında zemin sathı üzerinde seyreden okluğu gibi su içinde zeminden mu
ayyen bir yükseklikte seyreden (Orta su trawliD ve su sathına veya satıhta seyreden (Pelâjİk 
trawlülcıinin) 'balık yu'murtâlarma zarar vermesinin bahis mevzuu olmıyacağı aşikârdır. Bu traw-
lüler yüksek randımanları dolayısiyle balıkçılık sanayiinin inkişafına 'birinci derecede âmil olmak
tadır. Balıkçılığı ileri Avrupa memleketlerinde sürütme ağları 'başlıca av vasıtalarını teşkil etmek
tedir. 

Bu vakaların muvacehesinde sürütme usulü ile avcılığın balık neslinin muhafazası mülâhaza-
siyle sahilden itibaren muayyen bir anesafe içinde tamamen mene'dilmeşinin doğru bir hareket 
tarzı, olamıyacağı anlaşılmaktadır. Esasen sürütme suretiyle usulüne elverişli sahaların çok dar 
bir sahil şeridinden ibaret bulunduğu sularımızda böyle mutlak bir yasağın gündem güne teka-
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bül ettirilen ve verimi son derece yüksek olan bu av usulünden Türk balıkçılığının istifadesini 
hemen tamamen önlemek olur. Fakat buna rağmen 67 nci maddeye sürütme usulüyle su mah
sulleri avcılığının sahilden itibaren üç. mül mesafe İçinde «kalan 'sahalarda ve Çanakkale, istan
bul boğazlariyle Marmara Denizinde ve iç sularda umumi surette yasak olduğu tasrih edildik 
ten sonra maddenin ikinci fıkrasına konulan bir hükümle avlanması yasak olan bu yerlerde muay
yen vasıtalarla ve muayyen mıntalkalarda sürütme usüliyle av yapılmasına müsaade etmeye Ta
rım Bakanlığı salahiyetli kılınmıştır. İlmî esasları da olhtiva eden !bir tüzükle düzenlenecektir. Tü
zük dışı hareket edenlere de 3 ncü fıkrada para ve hapis cezası müeyyideleri vardır. 

Madde '69. — Orta su trawlü ile pelajik trawlü ile su ürünleri istihsaline aittir. 
Madde 70. — Tünk sularında avlanan ecnebilere tatbik edilecek cezalar gösterilmiştir. Sık 

silk vukua gelen ihtilâfları bertaraf etmek maksadiyle yalbancı av gemilerinin hangi ahvalde 
Tünk sularında avlanmış addolunacağı maddenin son fıkrasına ilâve edilen hükümle tesibit olun
muştur. 

Madde 71. — Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet belgesiz faaliyette bulunanlara ait cezai müeyyideler 
ihtiva etmektedir. 

Madde 72. — Karaya çıkarılan balıkların balıkhanelerde satılmasını temin bakımından lüzum
lu müeyyideleri havidir. 

Madde 73. — Ruhsat teskerelerinin hangi şartlar altında iptal ve istirdadedileceği hakkında
dır. 

Madde 74. — Ruhsatsız meydana getirilen dalyanlarla üretme yerleri hakkında tatbik olunacak 
tfezai müeyyideleri havidir. 

Madde 75, 76. — Dalyan, voli ve üretme yerleri üzerindeki hakların himayesi maksadiyle müteca
vizlerin cezalandırılmasını müdairdir. 

Madde 77. — Dalyanlar ile voli yerleri civarında ışık yakarak avlanmak suretiyle bu gibi av 
safralarından istifadeye zarar verilmesini önlemek maksadiyle 14 ncü maddeye vaz'edilmiş, olan ya
sak hükmü 76 ncı madde ile cezai müeyyideye bağlanmıştır. 

Madde 78. — Tescil yapılmamış ve av teknesi ruhsatı ölmıyan av teknelerinin faaliyette bulun
malarını önlemek maksadiyle lüzumlu cezai hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 79. — Muayenesi yapılmamış veya avcılığa müsaidolmıyan süngerci tekne ve takımla-
riyle faaliyette bulunanları önlemek maksadiyle lüzumlu cezai hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 80. — İşletme müsaadesi olmıyan balıkhanelerde su mahsullerinin satılması ve ücret alın
ması hususundaki memnuiyetlere aykırı hareket edenlerin cezalandırılmaları hakkındadır. 

Madde 81. — Muayyen sıhhi ve teknik şartların temini maksadiyle müsaade alınması icabeden 
perakende balıkçı dükkânlarının müsaade alınmaksızın işletilmesi halinde tatbik olunacak cezai 
müeyyidelere aittir. • 

Madde 82. — Sıhhate muzır görülerek satışı menedilen su mahsullerinin satışını önlemeye matuf 
cezai hükümlere aittir. 

Madde 83. — Belgesiz su mahsulleri ve mamulleri ihracı ve belgesiz konserve mamullerinin ih
racında evsaf kontrolü temini için konmuş olan belge alma mecburiyetine riayeti temin edecek 
cezai hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 84. — Müsaadesiz işletilen balıkçılık sanayii tesislerinin kontroluna matuf müeyyideleri 
havidir. 

Madde 85. — Tarım Bakanlığınca istenecek bilgileri vermiyenlerin hakkında yapılacak işleme 
ait müeyyideleri ihtiva etmektedir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Usul hükümlerini ihtiva etmektedir. 
Madde 86, 87. — Uısul hükümlerine aidolup vazifeli mahkeme ile bu kanunda yazılı suçların tat

bikatında vazifeli memurlara aittir. Ve dâvalar mevkufen devam eder hükmü vaz'edilmiştir. 
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'Madde 88. — Zaptedilen su mahsulleri hakkında yapılacak muameleye ait hükümleri ihtiva et

mektedir. 
Madde 89. — Zaptedilen ecnebi av tekneleri ve malzemesi hakkında yapılacak muameleye müte

dairdir. 
Madde 90. — Muhbire verilecek ikramiyeye aittir. 
Madde 91. — Yasak yaşıta ve usullerin istisna en kullanılması hakkında Tarım Bakanlığının mü

saade vermeye salâhiyeti olduğuna dairdir. 
Madde 92. — Bu kanun tatbikatına ait nizamnamelerin hazırlanması hakkındaki hükmü ihtiva 

etmektedir. 
Madde 93. — Teklifin kanunlaşmasından sonra yürürlükten kaldırılması icabeden kanun ve 

mevzuata aittir. 
Geçici madde 1. — Mevcut balıkhaneler hakkında yapılacak muamelelere aittir. 
Geçici madde 2. — Av teknelerine liman daireleri belediye ve köylerce tahakkuk ettirilmiş fakat 

bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte henüz taihsil edilmemiş olan vergi ve resimlerin terkin edilmesi 
hakkındadır. 

Geçici madde 3. — Ruhsat tezkereleri için müracaatlarına aittir. 
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Su Ürünleri Kanunu 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

8u mahsulleri, balıkçılık, süngercilik 

MADDE 1. — a) Deniz ve iç sularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir. 
b) Su mahsulleri : Su mahsulleri, denizlerde ve iç sularda bulunan bitki ve hayvanlar ve 

bunların yumurtalarıdır. (Kara avcılığı Kanunu içine giren hayvanlar hariç). 
c) îç sular : iç sular göller, lagünler, suni göller, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, 

arklar, akar sular, mansaplar ve üretme havuzlarıdır. 
ç) Balıkçılık : Balık, istiridye, midye, İstakoz, kaplumbağa ve saire ile sularda yaşıyan me

meli hayvanların ve balıklara zararlı kuşların avcılığına denir. 
d) Süngercilik : Süngerci ve sünrerci takımlarında çalışanlar sünger, mercan alkler ve sair 

nebatları bizzat veya kendi hesabına çalıştırdığı kimseler yardımıyla avlıyarak veya istihsal olarak 
satışa çıkarmayı mûtat sanat ittihaz etmiş olanlara süngerci denir. 

e) Süngerci takımı : Süngerci takımlarında çalışan kimseler kaptan, kılavuz, makinist, dal
gıç, iskanca marputçu, taşçı aynacı, kanka/vacı ve tayfalardır. Süngerci takımının nevine göre bir 
takımda bulunması icabeden asgari mürettebat nizamname ile tâyin ve tesbit olunur. 

Türk kara ve iç sularda avlanma hakkı 

MADDE 2. — Türk karasuları ile- Türk iç denizlerinde ve iç sularında balık ve sünger avcılığı 
yapmıa'k ve diğer su mahsullerini istihsial etmek hakkı Türk vatandaşliarına aittir. 

Su ürünleri müstahsılları, takım, tayfalar ve amatör balıkçı 

MADDE 3. — a) Su ürünleri müstahsılları : Bizzat veya kendi hesabına çalıştırdığı kim
seler yardımı ile su ürünleri istihsalini mûtat sanat ittihaz edenlerdir. 

b) Tıalkıim : Zıpkıncı çalıştıran her (tekne ile çıplak dalgıç çalıştıran veya tarak fermez, skafan
dır ile müeöhhez her tekne (Aktarma) bir takım sayılır. 

c) Tayfalar : Ücret veya pay karşılığı başkası hesabıma su ürünleri istühısali işinde çalışanlardır. 
ç) Amatör balıkçı : Mûtat sanat haline getirmeksizin spor ve eğlence maksadiyle su ürünle

ri avcılığı yapanlardır. 
d) Amatör sünger avcılığı : Sünger avcılığının amatörlüğü yoktur. 

MADDE 4. — Türkiye'de daimî veya muvakkat olarak ikamet eden veya turist olarak bulunduğu 
bilinen ecnebi tabiiyetindeki şahıslar bu kanun hükümleri dâhilinde yalnız amatör balık avcılığı ya
pabilirler. 

MADDE 5. — Eğitim veya araştırma maksadiyle Türk kara ve iç sularında yabancılar, eğitim ve 
araştırma maksadiyle Tarım Bakanlığının hulsusi müsaadelerine istinaden balıik ve sünger avcılığı ya
pabilirler. 

BÖLÜM - I I 

Balık ve sünger avcılığı ve su mahsulleri üretmeciliği müşterek hükümler 

Av sahası 

Madde 6. — Su ürünleri avlanmaya veya istihsale elverişli olup içinde veya üzerinde her han
gi bir av vasıtası kullanılabilen, kurulabilen, tesis olunabilen veya yerleştirilebilen su sahalarına av 
suları denir. 
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Av teknesi 

MADDE 7. — Tonaj ve adı ne olursa olsun deniz ve iç sularda su ürünleri istihsalinde ve 
naklinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo
torlu bilûmum > mümassili vasıtalardır. 

Av vasıtaları 

MADDE 8. — Su mahsullerinin avlanmasında veya istihsalinde kullanılan av tekneleri ile 
her türlü malzeme alât, takım ve tesislere av vasıtaları denir. 

Ruhsat (tezkereleri 

MADDE 9. — Su ürünleri müstahsil lan ve bunlann tayfalan Tanm' Bakanlığından veya 
yetkili kılacağı mercilerden su ürünleri ruhsat tezkeresi almaya ve bu tezkereleri istendiği za
man ilgililere göstermeye mecburdurlar. Ruhsat tezkereleri müddeti bir yıldır. 

İlmî araştırmalar, spor maksadiyle veya sathi ihtiyaç için olta, ağ, serpme, sepet, su tüfeği, 
zıpkın gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de 
ikametine izin verilen yabancı uyruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef tutulmazlar. 

Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müs-
tahsıllar ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine vize ettirmeye mecburdurlar. 

Su ürünleri ruhsat tezkeresi alabilmek için reşit olmak şarttır. Tayfalarda 18 yaş mecburiyeti 
aranmaz Tezkeresini kaybedene hare alınmaksızın yenisi verilir. Ve eskisinin iptal edildiği kaydı 
hizasına şerh alınır. Yeniden verilen bu tezkereler kaybolan tezkerelerin müddeti için muteberdir. 
İki veya daha ziyade şahıs için müşterek ruhsat tezkeresi verilmez. 

Ruhsat tezkeresi harçları 

MADDE 10. — Su ürünleri ruhsat tezkereleri aşağıda yazılı harçlara tabidir : 
a) Balıkçı tayfaları için : 5 lira, 
b) Kendi başına veya bir yardımcı ile çalışan balıkçılar için : 10 lira, 
c) (2 - 5) tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılar için : 20 lira, 
ç) (6 - 15) tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılar için : 75 lira, 
d) (16 - 50) tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılar için : 150 lira, 
e) 50 den fazla tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılarla sürütme suretiyle veya sürütme yap

maksızın çalışan trawe ve benzeri takım sahipleri için 200 lira. 
Dalyan gerger ve emsali balık avı vasıtaları birtakım sayılır. 
Birden fazla takım çalıştıran balıkçı, çalıştırdığı her takım için ayn bir ruhsat tezkeresi alır. 
Bir takıma birden fazla balıkçının, sahibolması halinde bu takım için müşterek ruhsat tezkeresi 

verilir. 

Süngercilik ruhsat tezkereleri 

MADDE 11. — Sünger avcılığı yapanlar (Sularda yetişen alkler ve diğer nebatları istihsal 
edenler hariç) süngerci ruhsat tezkeresi ve bunların çalıştırdığı kimseler (Kaptan, kılavuz, maki
nist ve dalgıçlar ile sularda yetişen alkler ve diğer nebatları istihsal edenler yanında çalışanlar hariç) 
süngerci ruhsat tezkeresi almaya ve av esnasında yanlarında bulundurmaya ve talep vukuunda ibraza 
mecburdurlar. 

Av teknelerinin fennî muayenesi ve tescili 

MADDE ]2. — 7 nci maddede yazılı olan denizlerde su ürünleri istihsalinde kullanılan av tek
lerinin kayıt ve tescilleri ile donatım ve muayeneleri Denizde Can ve mal koruma hakkındaki Kanun 
hüküm ve esaslarına göre yetkili mercilerce yapılır. 
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İç sularda, su ürünleri istihsalinde kullanılan teknelerinin kayıt, tescil, donatım ve muayene

leri de yukarda zikredilen kanun hükümlerine kıyasen bağlı bulundukları yerin en büyük mülkiye 
âmirleri tarafından yaptırılır. 

Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkereleri hardan 

MADDE 13. — Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkerelerinden aşağıda yazılı harçlar alınır : 
a) Zıpkın kullanmak suretiyle avcılık yapan takım sahipleri için 20 lira, 
b) 1 - 3 çıplak dalgıç çalıştıran takım sahipleri için 30 lira ve üçten fazla çıplak dalgıç çalış

tıranlar için çalıştırdıkları her dalgıç başına ayrıca 7 lira, 
e) Tarak (alkarm = kangava) ile sürütme suretiyle avcılık yapan takım sahipleri için 75 lira, 
ç) Avlanmada fernez kullanan takım sahipleri için 100 lira, 
d) Avlanmada kafandır kullanan takım sahipleri için 150 lira, 
e) Tayfa ruhsat tezkereleri için 1 lira, 
f) 3 ncü madde (b) bendi gereğince birden fazla takımı olan süngerciler her takım için ayrı 

ruhsat tezkeresi alır. 

Kaptan, kılavuz, makinist ve dalgıçların ehliyet belgeleri 

MADDE 14. —• Süngerci takımlarında çalışacak kaptan, kılavuz, makinist ve dalgıçların haiz olma
ları lâzımgelen vasıf ve bilgilerle kimler tarafından ve ne şekilde imtihan edilecekleri nizamname ile 
tesbit olunur. 

İmtihanda muvaffak olan kaptan, kılavuz makinist ve dalgıçlara liman reisliğince ehliyet belgesi 
verilir. 

Ehliyet belgesi harçları 

MADDE 15. — Süngercilik takımlarında çalışanlara verilecek ehliyet belgeleri aşağıda yazılı 
harçlara tabidir : 

a) Kaptan için : 10 lira, 
b) Kılavuz için : 5 lira, 
c) Makinist için : 4 lira, 
ç) Dalgıçlar için : 3 lira, 

MADDE 16. — Madde 12 de yazılı şartları haiz vasıtaların; av teknesi olarak tescil edilmiş, iken; 
su mahsullerinden başka bir maksatla kullanılmaya tahsis edilen veya zayi olan veya büsbütün 
istimalden kaldırılan teknelerin sahiplerinin müracaatı üzerine tescil kaydı silinir. Ve hizasına şerh 
verilir. 

Sahipleri değişen av teknelerinin ruhsat tezkeresine yeni sahibin müracaatı üzerine lüzumlu şerh 
verilir. 

BÖLÜM : I I I 

Dalyanlar ve voli yerleri 

MADDE 17. — a) Daimî dalyan : Nehir mensuplarında, deniz sahillerinin kuytu yerlerin
de ve göllerde, kazık, çit, çubuk, taş ve beton gibi manialarla sınırları değişmiyecek şekilde ku
rulan veya tabiî olarak çevrilmiş su sahaları içindeki balık tutmaya mahsus tiple irtibatı olan 
yerlerdir. 

b) Muvakkat dalyan : Deniz, göl ve nehirlerde muayyen su sahası içinde kurulu olup, kayık, 
şamandıra ve saireye bağlı ağlarla çevrilmiş balık tutmaya mahsus diple irtibatı olan yerlerdir. 

c) Dalyan yeri : Daimî veya muvakkat dalyan kurmaya elverişli av sahalarıdır. 
ç Voli yeri : Deniz ve göllerde balık avlamaya elverişli ve diple irtibatı olmıyan sahile bitişik 

sınırları belli su sahalarıdır. 
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Dalyam ve voli yerlerinde ve civarlarında yasak olan faaliyetler 

MADDE 18. — Dalyanların mahiyetine, kuruluşuna, bulunduğa yerin hususiyetine ve avlanan 
balıkların cinslerine göre selâmetle işliyebilmesi için alâkalıların müracaatı üzerine nizamnamede gös
terilen şekilde Tarım Bakanlığınca başkaları tarafından sınırları dışında muayyen bir saha için
de balıkçılık yapılması menolunabilir. 

Dalyanların avlıları istikametinde olmıyan veya gerilerinde bulunan voli yerlerinden herkes 
faydalanabilir. 

Her kime aidolursa olsun muvakkat dalyanların kurulmamış olduğu ve voli yerlerinin faa
liyette olmadıkları zamanlarda bu yerlerde tesisat yapmamak şartiyle bu kanun hükümleri dâ
hilinde avlanmak serbesttir. 

Dalyanların açık veya kurulu ve voli yerlerinin faaliyette bulunduğu zamanlarda hak sahip
lerinin bu av yerlerinde avlanmayı haleldar edecek şekilde yakınlarında geceleri ışık yakarak 
balık avlamak yasaktır. 

Hazineye, belediyeye, özel idareye ve köylere ait su avcı yerleri 

MADDE 19. — Dalyanlar, voli yerleri ve göller ve nehir ağızlarındaki su av yerleri adı ge
çen idareler tarafından işletilebileceği gibi hususi kanunlardan başka bir hüküm bulunmadığı 
takdirde 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilebilir veya satılabilir. 

Kiraya verilerek işletmesi halinde bu'müddet 10 seneyi geçemez. 
Kira şartnamelerinin teknik şartları mahallerinin hususiyetleri nazara alınarak ilgili vekâ

letçe tesbit olunur. 

MADDE 20. — Âmmeye ait istihsal yerlerinin sınırlandırılması : 
19 ncu madde mucibince kiraya verilen işletilen veya kiralanarak işletilecek yerler ilgili Ba

kanlığın temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci ile mahallî kadast
ro veya tapu memuru ve mahallin sulh hukuk hâkimliğince seçilecek biri, araştırma müesseselerin
den iki kişi, su ürünleri istihsalinden anlıyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen 
veya muayyen bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerinde gösterilen su ürünleri istihsal 
yerlerinin sınırları dört nüsha kroki ve zabıtla tesbit olunur. 

Bu zabıt ve krokilerin bir nüshası Maliye, bir nüshası ilgili vekâlete, bir nüshası alâkadarlara ve
rilir ve bir nüshası da mahallî tapu dairesinde hıfzolunur. İlgili vekâlet zabıt ve krokiyi Resmî Ga
zete ile neşir ve ilân eder. 

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansyoların hudutlarının tesbitinde yukardaki heyete en 
yakın liman dairesinin mümessili de dâhil olur. 

Yukarda yazılı heyette vazife gören memurların harcırahları ve yevmiyeleri ve bilirkişiler için 
mahkemece takdir edilecek ücret alâkadarlar tarafından ödenir. 

Âmmeye ait dalyandan geçiş 

MADDE 21. —• Dalyanları işletenler muayyen bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak 
muayyen bir zümrenin dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle kendi vasıtasiyle dalyandan 
geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir. 

Geçiş zamanları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar icap teamül ve bu sahada 
çalışanların meslekî teşekküllerinin mütalâaları da nazara alınmak suretiyle Tarım Bakanlığınca tes
bit ve ilân olunur. 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanılması 

MADDE 22. — 19 ncu madde gereğince kiraya verilen veya işletilen veya kiralanarak işletile
cek dalyanların sınırları dışında veya dalyanın arkasında (dalyan kurulu bulunduğu zamanlar da 
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dâhil) Devlete veya Hazineye ait voli yerleri ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmesi devredilme-
dikçe bunlardan bütün su ürünleri müstahsılları faydalanabilir. 

Dalyanın avlusu cihetindeki Hazineye veya Devlete ait voli yerlerinden istifade hakkı; münhası
ran dalyan kiralıyan veya işletene aittir. 

Hususi şahıslara ait av sahalarının sınırları 

MADDE 23. — Kanunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Kanun 
gereğince hakları mahfuz tutulan hususi şahıslara ait daimî veya muvakkat dalyanlarla vali yerleri
nin sahaları tapu sicillerinde gösterilen noktalar arasındaki hatlarla sınırlıdır. 

Hususi §ahıslwa ait dalyan ve voli yerlerinin sınırlarının tesbiti 

MADDE 24. — Dalyanların ve voli yerlerinin sınırları tapu senetlerinde gösterilmemiş veya 
her hangi bir sebeple mevcut sınırların değişmiş olması hallerinde ilgililerin mahallî tapu idaresine 
müracaatı üzerine Tarım Baaknlığı ile Maliye Bakanlığının tâyin edecekleri birer temsilci ile tapu 
memuru ve mahallî sulh hukuk hâkimliğince seçilecek dalyan işlerinden ve balıkçılılctan anlar iki 
bilirkişiden terekkübedecek beş kişilik bir heyet marifetiyle sınırlar mahallinde tetkik ve krokisi 
tanzim olunacak vaziyet bir zabıtla tesbit edilir. Denizlerdeki, dalyanlardan yapılacak tetkikatta bu 
heyete ayrıca en yakın liman idaresi mümessili de iştirak eder. 

Heyetin kararı ve yapılan muamele tapu memurluğu tarafından ilgililere yazı ile tebliğ olu
nur. Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde hukuk mahkemesinde dâva açılmadığı takdirde karar 
ilgililerce kabul edilmiş sayılır. Leh ve aleyhine hiçbir kanun yoluna müracaat edilemez. 

Vazife gören memurların yolluk ve zaruri masrafları ve bilirkişiler için mahkamece takdir edile
cek ücret ve zaruri masraflar ilgililer tarafından ödenir. 

Hususi dalyan ve voli yerlerinin kamulaştırılması 

MADDE 25. — Hususi şahısların mülkiyetinde olan dalyan veya voli yerleri (olağanüstü halle
rin devam ettiği müddet içindeki inkıtalar haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya kira
ya verilmek suretiyle devamlı olarak (5) sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde Devletçe ka-
mulaştırılabilir. 

MADDE 26. — Dalyan ve voli yerleri sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek sure
tiyle işletilebilir. Alınıp satılabilir. Hibe ve miras yolu ile intikal edebilir. 

Yeniden kurulacak su av yerleri 

MADDE 27. — a) Daimî dalyanlar : Münhasıran Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan sularda dalyan kurmak istiyenler o mahallin sınırlarını gösteren krokisini ve kuracağı tesisa
tın mahiyetini ve lüzum görülecek diğer malûmatı muhtevi evrak ve vesaiki vermek suretyle Tarım 
Bakanlığına müracaat ederler. Bu müracaat üzerine Tarım Bakanlığınca gerekli tetkikler yapıla
rak mezkûr mahalde dalyan kurulmasında sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer ve umumi emni
yet bakımlarından ve 1110 sayılı Kanun hükümleri zaviyesinden mahzur bulunup bulunmadığı araş
tırılır. Bakanlıkların mütalâaları birbirine zıt olursa o zaman durum Bakanlar Kuruluna arz 
edilir. 

Müracaat Bakanlar Kurulunca tensibolunduğu takdirde tâyin olunacak müddet içinde lüzumlu 
görülecek tesisatı kurmak ve dalyanı gereği gibi işletmeye başlamak ve bu hususta istenen teminatı 
göstermek şartiyle ve 20 seneyi geçmemek üzere avlanma hakkı talibine bedelsiz olarak verilebilir. 

Avlanma hakkı, Tarım Bakanlığının muvafakati ile ve mevcut tesisat olduğu gibi bırakılmak 
şartiyle ve devretmek veya kiraya vermek istiyenin geri kalan müddetini aşmamak üzere başkasına 
devredilebilir veya kiraya verilebilir. 
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Bakanlar Kurulu Kararında tâyin edilen müddetin hitamında kurulmuş olan bu'gibi dalyanlar 

işletmenin istilzam ettirdiği bütün tesisatiyle "beraber bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Tesisa
tın işler ve işe yarar bir durumda Hazineye teslimi mecburidir. 20 senenin hitamında; yapılan 
tesisat işler ve işe yarar bir halde Hazineye teslim edilmediği takdirde bu tesisat Hazinece mevcut 
teminattan işler ve işe yarar bir hale ifrağ ettirilir. Bu iş için yapılan masraf teminat miktarını aş
tığı takdirde aradaki fark alâkalılardan hükmen tahsil olunur. 

Teminatın miktarı, şekil ve şartları Nizamnamede gösterilir. 
b) Muvakkat dalyanlar : Muvakkat dalyan kurma talepleri hakkında da; (a) bendinde yazılı 

esaslar tatbik olunur. 
Sünger, mercan, alkler vo sair nebatlar veya tohum ekerek su mahsulleri üretmek istiyenler de bu 

hükme tabidir. 

Tahsis ve ruhsatların iptal ve feshi sebepleri 

MADDE 28. — .19 ve 26 ncı maddelerin hükümleri gereğince verilen dalyan kurma ve işletme hak
kı : 

a) Dalyana ait lüzumlu tesisat tâyin olunacak müddet içinde kurulmadığı yahut dalyan gereği 
gibi işletilmeye başlanmadığı, 

b) Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın başkasına devrolunduğu veya kiraya verildiği, 
c) Mücbir sebepler müstesna dalyan devamlı olarak beş sene müddetle işletilin ediği veya terk 

edildiği, 
Takdirde verilişindeki usule göre iptal olunur. Ve alınmış olan tazminat Hazineye irat kaydedi

lir. 
Bu majddıenin Hükümleri kiraya verilen voli yerleri hakkında da tatbik olunur. 

BÖLÜM : I V 

Su mahsulleri üretmeciliği geliştirme, teşvik 
ve himaye 

MADDE 29. — a) Karalda havuz ve diğer tesisler meydana getirerek su mahsulleri üretme
ciliği yapmak istiyenler, bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu malû
matı ihtiva elden proje ve plânlarını vermek suretiyle Tarım Bakanlığına müracaat öderler, Sağlık, 
memleket ekonomisi veya umumi emniyet bakımından bir mahzur bulunmadığı takdirde mezkûr Ba
kanlıkça keyfiyet Balkanlar Kuruluna arz edilir veya malhzur görüldüğü takdirde talip reddolunur. 

Taliplerin teklifi Bakanlar Kurulunca, tensıTolunduğu takdirde 20 yılı aşmamak üzere tâyin 
olunacak müddet içinde o yerde üretmecilik yapılmasına müsaade edilir. 

Taliplerin taahhüdü halinde, aralarında bir defaya mahsus olmak üzere artırma yapılır. 
ıBu giJbi havuzlarla tesisatın başkasına kiralanması veya devri ancak ilgili Bakanlığın muvafakati 

ile mümkündür. Bu suretle devrolunan evvelki ruhsat, sahibinin kalan müddetini aynı şartlarla ikmal 
eder. 

ıb) Denk ve iç sularda ya.pılıacak su mahsulleri üretmeciliği 27 nci maddenin (ıa) ve (ib) bendi 
hülkümlerine tabidir. 

Etüt ve araştırma 

MADDE 30. — Tanım Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırma ve etüt
leri yaptırmakla görevlidir. 

Bu araştırmalar; Tarım Bakanlığı tarafından Hidroloji Araştırma Enstitüsüne ve üniversitelerin 
ilgili enstitülerine ve Tarım Bakanlığınca görevlen dirilecek yetkili uzman ve müesseselere yaptırılır. 
Araştırmaları yapanlar araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Tarım Bakanlığına teklif ve tavsiye
lerde bulunurlar. Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedbirleri alır. Bu araş-
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tırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığında temin olunur ve araş
tırıma müesseselerine tahsis edilir. 

Tarım Bakanlığınca tanzim edilecek olan araştırma programlarının esasları araştırıma müessese
leri ve özel teşebbüsün de iştiraki ile kurulacak bir komite tarafından hazırlanır. 

Kooperatifleşme 

MADDE 31. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki Kanun ile 2836 
sayılı T aram Kredi Kooperatifleri Kanununda su ürünleri kooperatiflerinin hususiyetleri göz önüne 
alınmak suretiyle en geç bir yıl içinde yapılacak tadilât ile su ürünleri müstahsıllarmın da bu kanun
lar hükümlerine göre kooperatifler ve kooperatif birlikleri kurmaları imkânı sağlar. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 32. — Tarım Bakanlığı su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgü
lerini artırmak maksadiyle diğer Bakanlıklar ile de iş birliği yaparak yerli ve yabancı su ürünleri 
uzmanlarının idaresinde balıkçı okulları ve kurslar açılmasını sağlar. Eğitim ve öğretim için lüzumlu 
diğer tedbirleri alır. 

Avcılıkta kullanılan tekne ve vasıtaların ve çalıştırılanlarının bâzı vergi ve resimlerden muafiyeti 

MADDE 33. — Su mahsulleri avcılığında veya istihsalinde kullanılan kayıklarla motorlu, motor
suz veya buharlı her nevi teknelerden liman daireleri, belediye ve köyler tarafından her ne nam altında 
olursa olsun vergi ve resim alınmaz. 

Balıkçı ve süngerci tayfaları hakkında 216 sayılı Kanuna bağlı tarifenin 4 numaralı bendi tatbik 
edilmez. 

« Balıkçılık malzemesinin Gümrük Resminden muafiyeti 

MADDE 34. — Su ürünleri ile ilgili bilûmum resmî lâlboraıtuvar, istasyon, akvaryum ve enstitü
ler gerek müşterek istihsalde kullanılmak ve gerekse ortaklama tevzi edilmek üzere balıkçılık ve sün
gercilik kooperatifleri tarafından ithal olunan ve su mahsullerinin ilmî araştırmalarında, avlan
masında, istihsalinde, muhafazasında, işletme ve imalinde kullanılan cinsi, nev'i ve vasıfları Bakan
lar Kurulunca tâyin ve ilân olunıan alâıt, malaeme, teçhizat ve her türlü vasıtalar Gümrük Resminden 
muaftır. 

Yukarıda sayılan işler haricinde kullanılması mümkün olanların bu muafiyetten faydalanmaları 
Tarım Bakanlığının müaadesine bağlıdır. 

Muafen ithal olunan bu maddelerin Tarım Bakanlığının muvafakati olmaksızın, devir veya satıl
ması veya tahsis edilen maksattan gayrı yerde kullanılması kaçakçılık sayılır. 

Tarım Bakanlığının muvaf alkaıti halinde muaflı ğm mevzuunu teşkil eden vergi ve resimler ödenir. 
Bu madde hükmünden faydalananlara ve balıkçılık ve süngercilikle iştigal edenlere yapılacak devir 

ve satışlar vergi ve resimlerden ödenmesi hükmüne tabi değildir. 

Akar yakıtın vergi ve resimlerden muaflığı 

MADDE 35. — Su mahsulleri avcılığımda kullanılan motorlu tekneler için lüzumlu akaryakıtt 
Gümrük Resminden muaftır. 

Bu muaflığın tatbik şekli nizamnamede gösterilir. 
Bu muafiyetten faydalanılarak temin edüen akar yakıtın su mahsulleri avcılığından başka yerlerde 

kullanılması veya satılması kaçakçılık sayılır. 
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Balıkçılık malzemesi imalâtının vergi ve resimlerden muaflığı 

MADDE 36. — Su mahsulleri avcılığında kullanılan her türlü alât, ınakina, malzeme, teçhizat 
ve vasıtaların imali her ne nam altında olursa olsun iımaılât üzerinden alınan vergi ve resimlerden 
muaftır. 

Su mahsulleri, mamulâtının bâzı vergi ve resimlerden muaflığı 

MADDE 37. — Esas hammaddenin su mahsulleri tenkil eden her türlü mamullerin işlenmesi ve 
İmali işletmenin ve imalâttın vüsat şekli ne olursa olsun imalât üzerinden alınan vergi ve resimler
den 36 nci madde hükmü dâhilinde muaf tutulur. 

II - Malî yardımlar 

Balıkçılık kredisi fonu 

MADDE 38. — Su mahsulleri avcılığını teçhizatı andırmaya ve av vasıta ve usullerini inkişafa 
veya malzeme takdirine matuf kredi ihtiyaçlarının 6118 sayılı Kanun ve buna müstenit nizamname 
hükümleri dâhilinde T. C. Ziraat Bankasının açımava salahiyetli bulunduğu kredilerden suhuletle kar
şılanmasını temin malksaıdiyle Tarım Bakanlığının bütçesinden ayrılacak tahsisatlarla bir balıkçı kre
disi fonu tesis olunur. Bu fonun âzami nakit mevcudu 15 milyon Türk Lirasını geçemez. 

Bu fondam yapılacak malî yardımlara mevzu 'teşkil edecek kredi taleplerini tetkik edecek Tarım 
Bakanlığına mütalâa beyan etmek üzere bir balıkçılık kredisi komisyonu kurulur. Kuruluş ve çalışma 
tarzı nizamnamede gösterilen bu komisyon Tarım Bakanlığının temsilcisi ile balıkçılığın muhtelif 
'kollarından seçilerek gelen mümessilleri ile T. C. Ziraat Bankası mümessillerinden teşekkül eder. 

T. C. Ziraat Bankasınca açılacak kredilerin faizine iştirak ve verilecek garantiler 

MADDE 39. — 38 ncd maddede yazılı maksatlar için kredi temin etmek istiyenler lüzumlu malû
matı ve saire vesaiki vermek suretiyle T. C. Ziraat Bankasına müracaat ederler. Bu müracaat üzerine 
bankaca yapılack tetkikat ve hazırlık ile birlikte talep; balıkçılık kredisi komisyonuna sevk edilir. 
Komisyonca yapılacak tetkikat neticesinde talebin 38 nci maddede yazılı maksatlara uygun ve nizam
namede gösterilen şartları haiz olduğu anlaşıldığı takdirde keyfiyet komisyonun mütalâası ile birlikte 
Tarım Bakanlığına bildirilir. Vekâletin tasvip ve kararı üzerine açılacak krediye T. C. Ziraat Ban
kasınca tatbik olunan faiz, komüsyon ve sair masraflar yekûnu yüzde altının üstünde olduğu takdirde 
oradaki fark balıkçılık kredisi fonundan ödenir. Ve lehtarm kurum halinde resülmal ile bakiye faiz 
komüsyon ve sair masrafların da fondan ödenmesi vekâletçe bankaya garanti edilir. 

Vekâlet tarafından bu suretle garanti edilen krediler için T. C. Ziraat Bankasına kredi ta-
lefeedenden aynen gayrimenkul ipoteği veya banka mektubu gibi teminat aranmaz. 

Balıkçılık kredisi fonundan fark olarak ödenecek faiz komisyon ve sair masraflar yekûnu 
niısibeti yüzde dördü bankaya garanti edilecek ıbakıye kredi yekûnu ve fonun nakit mevcudu
nu aşamaz. Balıkçılık kredisi fonundan yapılacak ibu ödemeler hibe mahiyetindedir. Ziraat Ban
kası tarafından açılacak bu kredilere ait hare taksitleri nizamname ile gösterilen şekilde su 
.mahsullerinin satışı üzerinden muayyen miktarların balıkhane idaresince banka namına tevkifi 
suretiyle ödenebilir. 

Balıkçılık kredisi fonundan açılacak krediler 

MADDE 40. — 38 nci maddede yazılı maksatlara uygun ve nizamnamede gösterilen şartları 
haiz olup T. C. Ziraat Bankasınca kanşılanmıyan krödi taleplerini, balıkçılık kredisi komisyonu
nun mütalâası üzerine balıkçılık kredisi fonundan karşılamaya Tarım Bakanlığı salahiyetlidir. 

Balıkçılık kredisi fonundan açılan kredilerin vâdesi komisyon mütalâasına müsteniden ve
kâletçe tâyin olunur. Bu kredilere 'tatbik edilecek âzami faiz haddi yüzde yedi olup başka ibir 
komisyon veya masraf alınmaz. 
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HOLÜM - V 

Sularda yetişen aileler ve diğer nebatların istihsali 

MADDE 41. — Sularda yetişen alkler ile diğer ııdbatları 'istihsal etmek istiyenler, istihsal 
etmek istedikleri ilklerin veya diğer nebatların mavilerini ve istihsalde bulunacakları yerlerin 
sınırlarını gösterir krokiler, kullanılacak istihsal vasıtalarını ve lüzumlu görülecek diğer mamulâ-
tı ve malûmatı muhtevi evrak ve vesaiki ile birlikte Tarım Bakanlığına müracaat eder. 

Tarım Bakanlığınca; gerekli tetkikler derhal yapılarak mezkûr sahalarda böyle bir istihsal 
faaliyetimde bulunulmasında memleket ekonıonııisi seyrüsefer ve umumi emniyet bakımından mah
zur görülmediği takdirde müracaat sahibine nizamnamede gösterilen esaslar dâhilinde gerekli mü
saade verilelbilir. 

Sularda kum, çakıl ve saire çıkarılması 

MADDE 42. — Sularda, taş kum, çakıl, ve saire çıkarılması 34 ncü maddedeki hükümler ay
nen tatbik iolunıur. Şu kadar ki, su mahsullerinin avlanması yasak edilen zaman ve bölgelerde su
lardan taş kum, çakıl ve alkler ile diğer nebatlar hiçbir suretle çıkarılamaz ve istihsal edilemez. 

Sularda yaşıyan kuşların avlanması 

MADDE 43. — Sularda yaşıyan zararlı kuşların av zamanları ve bölgeleri ile kullanılacak 
av vasıtaları ve avlanma nizamına ait hususlar Tarım Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 

BÖLÜM - VL 

Su ürünleri istihsalinde çalışanların iş hukuku 

MADDE 44. — Tonilâtoları ve vasıfları ne olursa olsun deniz ve iç sularda su ürünleri 
istihsalinde kullanılan gemilerde çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında 10.3.1954 
tarih ve.e 6379 ısayılı Deniş İş Kanunu hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM - VII 

iSu miahsuleri ve mamullerinim ticareti ile ilgili hükümler 

Su mahsullerinin toptan ticareti 

MADDE 45. — Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücreit Ibalıikhaneler; su mahsullerinin 
açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerlerdir. 

Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı ve işletme projesi ile lüzumlu diğer malûmat 
Tarım Bakanlığına verilir. İcabında Nafıa Vekâletinin de mütalâası alınmak suretiyle yapı
lacak tetkikat neticesinde o mahalde 'böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde 
tesis plânı; 'Tarım Bakanlığınca tasdik olunur. 

Balıkhanelerin işletilmesi için Tarım Bakanlığından işletme müsaadesi alınması şarttır. 
İşletime müsaadesi almmıyan yeri enle satılan su mahsullerinden, hiçıbir ücıret alınmaz. 
Bina tesisat veya işletme bakım la rındaıı Tanım Bakanlığınca mahzurlu .görüldüğü hal

de 'bu hususta yapılan tebliğe rağmen teıbliğ talihinden itibaren iki sene içinde mahzurları gi-
derillm'iyen balıkhanelerde su mahsullerinin satılması vekâletçe menoiunabi'llr. 

Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı sataş bedelinin % 5 ni geçemez. Tatbik edilecek üc
rete ait yüzde nıislbeti hakkında Tarım Bakanlığının muvafakati alınır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 210) 



— 30 — 

Balıkhanelerde satış mecburiyeti 

MADDE 46. — Balıkhanesi bulunan yerlerde karaya çıkarılan balıklar balıkhane dışında 
satılamaz. 50 kilodan .aşağı miktarlarım satışı bu ihukme taibi değildir. 

Balıklar ile diğer su mahsulleninin toptan satışına ait sair hususlar nizamname ile gösterilir. 

Su mahsullerinin' toptan ticareti ile meşgul olanlar ve toptancı ruhsatı 

MADDE 47. — G-erek bizzat gerekse başkaları nam ve hesalbma su mahsullerinin toptan 
ticaretiyle meşgul olmak istiıycnlerde aranacak vasıf ve şartlar nizamname dile gösteriilir. 

Bu vasıf ve şartları haiz oldukları anlaşılanlara Tarım Bakanlığınca su mahsulleri toptancı 
ruhsatı verilir. Bu ruhsatı haiz olmıyanlar toptan su mahsulleri ticaretiyle iştigal edemezler. 

Su mahsulerinin perakende ticareti perakende satış dükkânları 

MADDE 48. — Su malhsul'lerinin perakende satışına .mahsus dükkânlarda -aranacak asıgari 
şıkkı ve teknik şartlar nizamıTiamede gösterileni esaslar dâhilinde Tarım Bakanlığınca tesbit ve 
tâyin olunur. 

Bu şartlara haiz ıolan dükkânlar için Tarım Bakanlıği'nca su maJhsulleri perakende satış mü
saadesi verilir. Vekâletten müsaade alınmıyan dükkânlarda su mahsullerinin satışı yasaktır. 

Konserve mamulleri bu madde hükümlerine tabi değildir. 

Su mahsullerinin perakende ticareti ile meşgul olanlar 

MADDE 49. — Su mahsullerinin perakende ticareti ile iştigal edeceklerin haiz almaları ge
reken vasıf ve şartlar nizamname ile gösterilir. Bu vasıf ve şartlara haiz oldukları anlaşılanlara 
Tan m Bıakanlığımca su mahsûlleri perakendeci ruhsatı verilir. Bu ruhsatı haiz olmıyanlar pera
kende su mahsulleri ticareti yapamazlar. 

Su mahsullerinin dükkânlardan gayrı yerlerde perakende satışı 

MADDE 50. — Su mahsullerinin dükkânlardan gayri yerlerde 'hangi şartlar 'altımda satı
labileceği kullanılacak vasıta alât ve tesisat ile diğer sair hususlar nizamname esasları dâhilim
de Tarım Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunur. 

Su mahsullerinin evsaf, kontroluna ait hükümler 

Toptan ve perakende satışa arz edilen taze su mahsullerinin evsaf kontrolü 
MADDE 51. — Toptan veya perakende olarak satışa arz edilen taze su mahsullerinin ev

saf kontrolü ile vazifeli .memurlarca her zaman ıinuayene edilecek insan veya hayvan gıdası ola
rak 'istihsal edilmesinde mahzur görülenlerin satışı menedilir. 

İstihlâki yüksek vasıfta su maJhsulleri arzını temine matuf her türlü iktisadi ve teknik ted
birleri almaya Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

Bu madde hükmünün tatbik şekl'i nizamname ile gösterilir. 

istihsal edilecek su mahsullerinin evsaf kontrolü 

MADDE 52. — Balık ve kabuklu hayvanların taze soğutulmuş veya dondurulmuş olarak 
ihracında ihracatçılar 'bu mahsûllerin taze veya ıbozulmamış okluklarına dair ihraç limanlarında
ki evsaf kontrolü ile vazifeli ıncmturlardan veya bunların bulunmadıkları ahvalde belediye veya 
Hükümöt tabipliğinden su mahsulleri evsaf kontrol ıbe'lgesi almıya ve ihraç sırasında gümrüğe 
ibraza mecburdurlar. 

Bu belgelerin ihtiva edeceği hususlar ve kullanılış tarzı nizamname ile tesbit edilir. 
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Konserve edilmiş su mahsullerinin evsaf kontrolü 

MADDE 53. — Balık veya kabuklu hayvanların kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış salamur ve 
kutu konserveleri mamullerinin imalâtı mütaakıp memleket dâhilinde satışa arz ve ihracı sırasında 
nizamnamede gösterilen asgari şart ve vasıfları haiz olduğuna dair sû mahsulleri evsaf kontrol ko
mitesinden belge alınması mecburidir. 

Kontrol komitesi : Muhtelif su mahsulleri mamulleri, sanayii kollarından asgari üç, ihracatçılar
dan bir, müstahsıldan bir mümessil ile Tarım Bakanlığından seçilecek iki kişiden müteşekkildir 

Bu komitece verilecek belgeler; nizamnamede gösterilen bir resmî lâboratuvann tahlil raporu 
ile komite azasının kanaatine istin adeder. 

Komitece nizamnamede tesbit edilen ihraç evsaf standardını haiz olmadığı kanaatine varılarak 
belge verilmiyen mamuller ihracedilemez. Aynı şekilde tesbit edilen asgari evsaf standardına uy
gun bulunmıyan mamullerin de memleket dâhilinde satışa arzı komitenin bu husustaki raporuna 
istinaden Tarım Bakanlığınca menedilir. 

Bu madde hükmünün tatbik şekli nizamnamede gösterilir. 

BÖLÜM - VIII 

Balıkçılık sanayii 

MADDE 54. — Balıkçılık sanayii ile ilgili fabrika, imalâthane ve tesisler balıkçılık sanayii ile 
ilgili olarak kurulacak her türlü fabrika, imalâthane ve tesislere ait plânlar ile lüzumlu diğer 
malûmat Tarım Bakanlığına verilir. Yapılacak tetkikat neticesinde kurulup işletilmesinde mahzur 
görülmiyenlere vekâletçe inşaat ve işletme müsaadesi verilir. 

Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın işletilen veya Vekâletin ıslahına lüzum gördüğü hu
susların yapılan tebliğe rağmen tebliğ tarihinden itibaren bir sene içinde ıslah edilmiyen bu gibi 
fabrika, imalâthane ve tesislerin faaliyette bulunmaları yasaktır. 

Balıkçılık yardımcı sanayii 

MADDE 55. — Ağ ipliği, ağ, av tekneleri ve vasıtaları, makina alât ve teçhizatı imaline mah
sus fabrika ve imalâthane, gibi her türlü tesisler hakkında 54 ncü madde hükmü tatbik olunur. 

BÖLÜM - IX 

Balıkçılık teşkilâtı ile ilgili hükümler 

Âmme teşkilâtı 

Tarım Bakanlığının salâhiyetleri : 
MADDE 56. — Tarım Bakanlığı, su mahsullerinin avlanma, üretme, satış, muhafaza, işleme ve 

imalât yerlerini su mahsulleri mevzuunda çalışan resmî ve hususi teşekkül, müessese ve şirketleri 
teftiş ve murakabeye su mahsulleri müstahsil, muhafazacı, işleyiei ve imalâtçılardan bu işlerine 
ait istatistik rakamları ve her türlü malûmatı istemeye, icabında su mahsullerinin toptan veya 
perakende satış fiyatlarını tesbite, su mahsulleri sahasında inceleme, araştırma ve neşriyat yap
maya, kurslar tertiplemeye su mahsullerinin korunması, üremesi ve istihsalinin artırılması ba
kımından her türlü tedbirleri almaya inceleme ve araştırma lâboratuvarı, istasyon ve enstitüleri, 
akvaryum, müze, su mahsulleri ile ilgili kredi, ticaret ve sınai faaliyet müesseseleri kurmaya, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile müştereken su mahsulleri üzerinde tedrisat yapan müesseselere ait müfredat 
programlarını hazırlamaya ve bütün bu müesseseleri teftiş ve murakabeye yetkilidir. îcabederse bu 
işlerin tedvini, için bir su ürünleri namı altında bir genel müdürlük ihdasına yetkilidir. 
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Meslekî teşkilât 

Meslekî teşkilâtın maksat ve mahiyeti 

MADDE 57. — Su mahsullerinin istihsal, muhafaza, işleme ve sürüm şartlarının ıslahına ve 
umumiyetle balıkçılığın inkişafına matuf tedbirleri salahiyetli mercilere teklif etmek ve bu mer
ciler tarafından balıkçılık sahasında ve meslek mensupları arasında tatbikini kolaylaştırmak 
maksadiyle Tarım Bakanlığının murakabesi altında mahallî balıkçılık komiteleri ile bir merkezî ba
lıkçılık komitesi kurulur. 

Bu komitenin kuruluş ve çalışmalarına ait hususlar 58, 59, 60 ve 61 nci maddelerin tatbik şekli 
nizamnamede gösterilir. 

Mahallî balıkçılık komiteleri 

MADDE 58. — Tarım Bakanlığınca tâyin edilecek her liman veya balıkçılık bölgesinde küçük 
balıkçılar, büyük takım, sahipleri, tayfa ve gemici grupları ile işyeri o mahalde bulunan su mahsul
leri ticaret ve sanayi erbabı gruplarının kendi aralarından seçecekleri mümessillerinden müte
şekkil bir mahallî balıkçılık komitesi kurulur. 

Mahallî komiteler bölgeleri dahilindeki balıkçılığın inkişafına yardım edecek kooperatifler, balık 
pazarları ve su mahsulleri işleme ve muhafaza tesisleri kurulmasını teşvik etmek veya bunları ta
hakkuk ettirmek, tevzie mevzu teşkil eden akar yakıt ve balıkçılık malzemesi gibi maddelerin tevzii 
işi ile meşgul olmak bu talimatların tatbikini temin etmek veya tatbik mevkiine koymakla mükel
leftir. 

Merkezî balıkçılık komitesi 

MADDE 59. — Merkezî balıkçılık komitesi 50 nci maddede yazılı meslek gruplarını temsil edecek 
şekilde mahallî komitelcrce gösterilecek namzetler arasında Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek mü
messillerinden teşekkül eder. 

Tarım Bakanlığı merkez komitesi reisliğine; komite üyeleri dışında (su ürünlerinden anlıyan 
birisini de tâyin edebilir). 

Merkezî balıkçılık komitesi; su ürünleri istihsali sanayii ve ticareti üzerinden alınmasında lüzum 
ve fayda gördüğü tedbirleri tetkik edecek alâkalı mercilere bildirmek ve bunların tahakkukuna 
çalışmak mahallî komitelerin faaliyetini tanzim ve koordine etmek her sene merkezî balıkçılık ko
mitesi ve mahallî balıkçılık komitelerinin faaliyetlerine ait umumi bir rapor ile masraf ve varidatla
rını gösterir bir bilânçovu ve gelecek yıla ait bütçe tasarısını Tarım Bakanlığına takdim et
mek, Bakanlıkça tasvibedilen bütçeyi tetkik etmek, Tarım Bakanlığınca verilen talimatları ifa 
etmekle mükelleftir. 

Merkezî balıkçılık komitesi ile âmme mercileri arasındaki münasebeti munha'sıran Tarım Bakan
lığı vasıtasiyle temin olunur. 

Meslekî teşkilâtı idari masraf ve faaliyetlerinin finansmanı 

MADDE 60. — Merkezî balıkçılık komitesi ile mahallî komitelerin idari masrafları ile faaliyet
lerinden mütevellit sair masraflar su mahsulleri ve mamulleri satışı üzerinden alınacak yüzdelerle 
karşılanır. 

Merkezî komitenin teklifi üzerine Tarım Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunacak bu yüzdelerin 
âzami miktarı satış bedelinin yüzde ikisini geçemez. 

Vekâletin kararı ile belli edilen bu yüzdelerin ödenmesi kararda gösterilen bütün meslek grup
ları için mecburidr. Buna riayet etmiyenlerin ruhsat tezkeresi Vekâletçe iptal olunur. 
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Merkezî balıkçılık komitesi ile mahallî balıkçılık komitesinin malî müzakereleri 

MADDE 61. — Merkezî balıkçılık komitesi ile mahallî balıkçılık komitesinin malî mesuliyet bakı
mından âmme emvaline tasarruf eden müesseselerin tâbi olduğu teftiş ve murakabeye tâbidir. 

BÖLÜM - X 

Zabıta hükümleri ve yasaklar 

Av vasıta ve usullerine ait hükümler 

MADDE 62. — Su mahsulleri avcılığında kullanılan ağ, kargı, kafes ve benzerlerinin göz açık
lıkları ve aralıkları ile kanal, ark ve akar sulara konulan kargı, kafes ve emsalinin aralık ve göz 
açıklıklarına ve su mahsullerinin avlanmasına mahsus vasıta ve usullerin kullanılmasında umumi ni
zamın bozulmaması, başkalarına zarar verilmemesi ve su mahsulleri kaynaklarının korunması ve 
ilmî ve iktisadi şekilde işletilmesi gibi avlanma nizamına ait hususlar tüzük ile gösterilir. 

Birinci fıkra hükümlerine göre nizamname ile konulan mecburiyetlere aykırı hareket edenler, 
bu kanunda başka bir hüküm bulunmadıkça 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para eezasiyle 
cezalandırılır ve elde edilmiş olan su mahsulleri müsadere olunur. 

Bölgeler, zamanlar ve ürünler itibariyle yasaklar ve tahditler 

MADDE 63. — Su ürünlerinin üretire imkânları istihsal bölgeleri, sıhhi icap ve zaruretler 
zamanlar ile mevsimler bakımımdan konulacak yasaklar ve tahditler ile istihsali yasak veya tah-
didedilmiş su ürünlerinin cinsleri nevileri, ağırlıkları, irilikleri ve vasıfları istihsali yasak olan ve
ya tahdidedilen su ürünlerinin bu yasak ve tahditlere aykırı olarak istihsal olunanlar hakkında 
yapılacak muameleler tüzükle düzenlenir. 

MADDE 64. — 62 ve 63 ncü 'maddelerde nizamname ile konulan mecburiyetlere riayet et-
nıiyenlere 25 liradan 1 000 liraya kadar para eezasiyle cezalandırılır. Avladıkları su mahsulleri 
ile nizamnameye uygun olmıyan vasıtaları müşalere edilir.* 

MADDE 65. — 41, 42 ve 43 ncü maddeleri "gereğince Tarım Bakanlığınca su mahsullerinin 
avlanması yasak edilen zaman ve bölgelerde su ardan kum, çakıl, taş ve alklerle diğer nebatları 
çıkaranlar saz ve kamışları kesenler on liradan yüz liraya kadar para eezasiyle cezalandırılır. 
V© çıkarılan maddelerle su mahsulleri alât ve eda vatları müsadere edilir. 

Patlayıcı ve zehirleyici maddeleri kullanarak avlanmak 

MADDE 66. — Balık aJvcıılığında, bomba, dinamit, kapsül ve benzerli patlayıcı maddeleri, söndü
rülmemiş. kireci, zehirli otları, öldürücü ve uyuş'turucu maddeleri ve doğrudan doğruya balıkları 
öldürecek ş;ekilde elektrik cereyanını kullananlar ve kullandırılanlar bu fiilleri Ceza Kanunu veya 
sair kanunlara göre daha ağır cezayı müstelziım olmadığı takdirde üç aydan bir seneye kadar 
hapis ve 250 liradan 2 000 liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır ve elde edilen balıklarla 
ıbu işte kullanılan vasıtalar müsadere edilir. 

Yukarıda yazılı fiillerin işlenmesinde kullanıl aibilec ek maddeleri av malzemesi arasında bulun
duranlar hakkında birinci fıkradaki cezaların yarısı hülkmıolunur. 

Patlayıcı maddeleri hizmet ve vazifesi icabı elinde bulunduran sivil ve askerî m'emur, erler 
ve subaylarla hizmet ve vazifesi icabı olarak Türk Ceza Kanununum ta'tlbiikatmda memur sayı
lanlar ve her hangi bir maksat için usulüne uygun şekilde bu maddelere kendilerine tevdi edil
miş bulunan sivil şahıslar hu maddelerle balık avladıkları veya avlattıkları takdirde birimci fıkra
da yazılı e ezalar iki misli artırılarak hükimolunur. 
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Zararlı maddelerin deniz ve iç sulara dökülmesi 

MADDE 67. — Su mahsullerime veya yumurtalarına veyahut av vasıtalarına zarar verem mad
delerin iç sulara ve denizlerdeki ve av yerlerine veya civarına dökülmesini yasak etmeyi Tarım 
Bakanlığı salahiyetlidir. Yasak kararında hangi 'maddelerin zararlı olduğu ve yasak hükmünün 
şâmil olacağı sahalar tâyin olunur. Bu karara muhalif olarak zararlı maddeleri memnu sahalara 
dökenler 50 liradan 250 liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiillerin fabrika, imalâthane ve atelyellar tarafından işlemilmeleri halimde bu gibi yerleri 
fiilen idare edenler 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılmakla beraber önleyi
ci tesisatın yapıldığı tesbit ve tevris olununcaya kadar bu gibi zararlı su ve artıkları tevlideden 
'faaliyetlerin tatiline hükmıolumur. Şu kadar ki, ıbu fııkra hükmü birinci fıkrada bahsi geçen yasak 
kararının ilânından bir sene sıonra tatbik olunur. 

iSu mahsullerinin avcılığı' 

Dip Trawl'ü 

MADDE 68. — Göl, nehir, ırmak giJbi iç sularla Karadeniz ve Çanakkale Boğazlarında, Mar
mara denizimde tamamen ve diğer yerlerde sahilden itibaren üç mil mesafe dâhilinde sürütme usu
lü ile babk avcılığı yapmak yasaktır. 

Türk kara sularında dip trawl'ü ile su ürünleri istihsalimin tâbi olacağı esas, usul ve şartlar ille 
bölgeler mevsimler zamanlar kullanılacak tekme ve vasıtalar malzeme, teçhizat, alât ve edevat ile 
istihsal metotları ve istihsal olunacak ürünllerin vasıfları ve istihsali yasak olan veya tahdidedilen 
ısu ürünlerinden bu yasak ve tahditlere aykırı olarak istihsali olunanlar hakkımdaki yasak ve tah
ditler dip balık stoklarının muhafazasına ait esaslar ile blirllikte rantalbl bir dip balıkları avcılığı 
ve aynı zamanda tra"we'ciliğim memlekette inkişafını sağlıyacaik ilmî esaslarda ihtiva eden bir tü
zükle düzenlenir. 

Tüzük hükümlerine aykırı olarak dip trawfl usulü ile su ürünleri istihsali yasaktır. Bu yasağa 
riayet etmiyemler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. Avladakları su 
mahsulleri müsadere edilir. Av vasıtaları aymı maksat içim kullanılmıyacak hale ifrağ olunur. Çalı
şan ve çalıştıranlar da üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmedilir. Aynı şahısların suçu 
tekerrürü halinde 5 000 lira para cezası ile 2 seme hapis cezası hükmedilir. 

Orta su Tratul'ü 

MADDE 69. — Türk kara sularında orta su trawl'ü ile pelojik trawil'ü ile su ürünleri istihsali 
(serbesttir. Kullanılacak malzeme ve ağlarım evsafı 'bir tüzükle düzenlenir. 

Orta su trawl'ü ile dip balıkçılığı yapmak yasaktır. Böyle hallerde 68 nci maddenin hükümleri 
uygulanır. 

Türk kara ve iç sularda avlanan ecnebiler 

MADDE 70. — Türk vatandaşı oimıyan şahıslardan Türkiye Cumıhuriyetii kara ve iç sularında: 
a) -Balıkçılık ve süngercilik yapanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 

liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Avladıkları mahsuller ve avlanmada kullandıkları 
tekne, vasıta ve alâtlar müsadere edilir. 

Türk kara ve iç sularında 66, 67 ve 68 nci ^maddeleri gereğinıce yasaklara riayet etmeden su 
(mahsulleri avlııyam ecnebiler bir seneden üç seneye kadar, 10 000 liradan 25 000 liraya kadar para 
cezasiyle cezalandırılır. Tekme, vasıta ve alât ile elde edilen su mahsulleri müsadere edilir. 

ıb)i Ağları toplanmış vaziyette ve diğer av vasıta ve alâtları yerli yerinde olmaksızın veya 
her hangi bir sebeple bir Türk limanına sığınmak niyetinde olduğunu gösteren, beynelmilel hususi 

M. Meclisi (S. Sayısı ': 2.10) 



— 35 — 
işaretleri vemeksizin Türk karasularına girmiş 'bulunan ecnebi av teHmeleri yakalandıkları anda 
av faaliyetlerine devam etmemekte olsalar veya karasudan dışında bulunsalar dahi Türk karasu
ları dâhilinde avlanırken yakalanmış addolunur. 

Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet belgesiz faaliyette bulunanlar 

MADDE 71. — Ruhsat tezkeresi olmadan balık veya sünger avcılığı yapanlar ve yahut balıkçı 
veya süngerci takımlarında çalışanlar ve bu giilbileri çalıştıranlar ile ruhsat tezkeresi olmıyan ama-
ıtör balıkçılar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Ruhsat tezkeresiz 
kendi veya başjkaları nam ve hesabına toptan veya perakende su mahsulleri ticareti yapanlar ve 
yaptıranlar 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. 

Bu fiillerin tekerrüründe 2 nci fıJkrada yazılı para cezasından başka bir ayıdan altı aya kadar 
hapis cezasına hükmollumir. 

Karaya çıkarılan balıkların balıkhane dışında satışı 

MADDE 72. — 46 ncı madde hükmüne aykırı olarak karaya çıkarılan balıkları balıkhane dı
şında satanlar ve sattıranlar ile bunları sattıranlarla ve saltmalanlar 50 liradan 500 liraya kadar 
(hafif para cezasiyle cezalandırılır ve satışa mevzu ıoiln bataklar müsadere olunur. 

Ruhsat tezkeresinin iptal ve istirdadı 

MADDE 73. — Balıkçı, balılkçı tayfası süngerci, süngerci tayfası, makinist, dalgıç, kaptan
lar, toptancı ve perakendeci ruhsat tezkerelerinin verilmesinde aranan ehliyet, şart ve vasıfları 
kaybettikleri Tarım Bakanlığınca teslbit olunanların ruhsat tezkereleri Bakanlıkça iptal ve istirda-
dolunur ve bu gibilere aranan ehliyet, şart ve vasıflara tekrar ihraz etmiş olduklarını ispat etme
dikçe yeniden ruhsat tezkeresi verilmez. 

Ruhsatsız vücuda getirilen dalyan ve üretme yerleri 

MADDE 74. — 27 ve 29 mcu .maddelere aykırı olarak dailyan kuran veya saûr tesisler vücuda 
ıgietirenler 1 000 liradan .10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Tesisler mahzurlu veya zararlı olduğu tak.lirde yıktırılır. Kanunun muayyen evsaf ve şe-
'raiti haiz olanların işletilmesi salahiyetli mercilerin izin ve müsaadesine ıbağlıdır. 

Dalyanlara, voli yerlerine ve üretme mahallerine tecavüz 

MADDE 75. — Dalyanlar ve voli yerleri ile denizlerde, ,iç sularda veya karalardaki üretme 
mahallerinde hak sıalhibinin muvafakati olmaksızın avlananlar alâkalının şikâyeti üzerine 50 
liradan 500 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 76. — 75 ,nci maddede yazılı yerlere İter hangi ıbir şekilde zarar verenler mutazarrırın 
şikâyeti üzerine üç. aya kadar hapis, 750 liraya kadar da para cezasiyle cezalandırılır ve haksız 
fiilden dolayı ika edilen zarar ve ziyanın tazminine hübmıolunur. 

Dalyan ve voli yerleri civar:nda ı§ık yakarak avlanmak 

MADDE 77. — 18 inci maddenin • son fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler faaliyetten 
derhal menedilmekle beraber 25 liradan 250 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. 

Tescili yapılmamış ve av teknesi ruhsatı olmıyan av teknelerinin faaliyette bulunması 

MADDE 78. — Tesisleri yapılıp av teknesi lulhsat tezkeresi alınmamış av tekneleri ile balık 
avcılığı faaliyetinde bulananlar ve bu igübi teknelerin ıav faaliyetinde bulunmasına müsaade 
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eden sahipleri de 50 liradan 500 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. Bu gibi fiillerin 
tekerrüründe verilecek para cezasının ıbir misli fazlası ile ayraca 6 aya kadar hapis cezası hük-
moluınur. 

Muayenesi yapılmamış veya avcılığa müsaidolmıyan süngerci tekne ve takımları 

MADDE 79. — 12 nci madde gereğince; denizlerde su ürünleri istihsalinde kullanılan av 
teknelerinin kayıt ve tescilleri ile donatım ve muayenelerini vaktinde yaptırmıyanlar 200 lira
dan 1 000 liraya kadar para oeızası ile 'cezalandırılır. 

Bu fiillerin tekerrüründe para cezası bir misli fazlası ile 'ayraca altı aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

İşletme müsaadesi olmıyan balıkhanelerde su mahsulleri satışı ve ücret ahnması 

MADDE 80. — 45 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri ile konulan ya
saklara aykırı hareket edilmesi halinde .mesuller 5 000 liradan 10 000 liraya kadar para cezası ile 
cezalandırılır. 

Müsaadesi olmıyan dükkânlarda "perakende su mahsulleri satışı 

MADDE 81. — 47 nci maddemin 2 nci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler 1 000 lira
dan 5 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Bu fiillerin tekerrürü halinde birinci fıkradaki para cezasından başka bir aydan altı aya ka
dar hapis cezasına hükmolunur. 

46 nci maddede zikrolunan nizamname esaı lan dâhilinde, perakende su mahsulleri satışına 
mahsus dükkânlarda aranacak (asgari sıhhi ve teknik şartların Tarım Bakanlığınca tesbit ve 
ilân edildiği tarihten bir ısıene sonra tatbik olunur. 

Sıhhate muzır görülerek satışı men edilen su mahsulleri 

MADDE 82. — 50 nci madde hükümleri dâhilinde sıhhate ımuzır görülerek satışı men edi
len taze su mahsullerini satanlar veya bunları sattıranlar 100 liradan 500 liraya kadar para 
cezasiyle eezalandıralır. 

Belgesiz şu mahsulleri ve mamulleri ihracı ve belgesiz konserve mamullerinin satışı 

MADDE 83. — 51, 52 ve 53 ncü maddelerin bininci fıkrasındaki vecibelere riayet etmiyenler 
ile '53 ncü maddenin dördüncü fıkrası hükmüne istinaden Tarım Bakanlığınca verilen meımnui-
yet kararana riayet etmiyenler hakkında 5 000 liradan 10 000 liraya kadar para cezası ile, üç 
aydan bir seneye kadar hapis «ezası hükmolunur. 

Bu madde hükümleri 44 ve 45 nci maddelerde zikredilen nizamname hükümlerinin meriye
te girdiği tarihten altı ay sonra tatbik edilir. 

Müsaadesiz işletilen balıkçılık sanayii tesisleri 

MADDE 84. — 46 ve 47 nci maddelerde bahis mevzuu falbrika, imalâthane ile türlü tesis
leri fiilen idare edenlerden 46 ,ncı maddenin ikinci fıkrasındaki yasağa riayet etmiyenler 5 000 
liradan 25 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır ve işletme müsaadesi alınıncaya kadar 
bu gibi yerlerin faaliyetlerinin menine hükmolunur. 

Tarım Bakanlığınca istenecek bilgileri vermiyenler 

MADDE 85. — (Balıkçılık ve süngercilik yapanlarla su mahsulleri mubafazacı, işlayici, ima
lâtçı ve tacirleri ve bu işleri yapan hükmi şahısları fiilen idare edenler Tarım Bakanlığınca 
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istenecek bu faaliyetleri ile ilgili malûmatı tâyin edilecek müddet ve şekilde ve hakikate uy
gun olarak verilmedikleri takdirde 100 liradan 250 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Usul hükümleri 

Vazifeli mahkemeler 

MADDE 86. — Bu kanunda yazılı suçlara a:dolanlarıa Sulh Ceza Mahkemelerinde bakılır. Ve 
bu dâvalar mevkuf en devam eder. 

Vazifeli memurlar 

MADDE 87. — Tarım Bakanlığının kendi teşkilâtlarında vazifelendirdiği memurlarla, mül
kiye âmirleri ve bunların vazifelendirdikleri memurlar, muhtarlar, ihtiyar heyeti, azalar, liman 
reis ve mamıurları Emniyet, Jandarma, Grümrük ve Orman Muhafız Teşkilâtı ve belediye zabıta 
âmir ve memurlariyle, Gümrük, Belediye, Hükümet veterinerleri (vazifeleri dolayısiyle muttali 
oldukları) bu kanun şümulüme giren suçlar hakkında vasıta ve aletleri ve e'lde edilen mahsulleri 
za/bıt ve bunları 88 mci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim et
mekle vazifeli ve .salahiyetlidirler. 

Bu kanunun hükümlerini yerine getirmiyenler derhal vazifelerinden atılır. Ve bir daha gerek 
Devlet ve gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerimde vazife verilmez. 

Suçun mahiyetine göre 500 lira ilâ 10 000 lira para cezası ile 2 seneden 5 seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Zapt edilen sr, mahsulleri 

MADDE 88. — Zaptedilen su mahsulleri en yakın 'evsaf kontrol memurlarına veya belediye 
veya Hükümet tabibine veya veterinerlerine muayene ettirilerek sıhhate muzır ve imhası ge
rekli görülenler ayrıldıktan sonra süratle 'bozulacak olanlar veya muhafiazası külfetli mahallî 
mülkiye âmirinin tarif edeceği bir memur veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış mahal
linde açık artırma yolu ile ve bu mümkün olmadığı takdirde rayiç üzerinden satılır. Satışa ait 
bir zabıt tanzim .olunur. Ve satış bedeli suç dolayıisiyle yapılan tahkikat neticesine kadar mahke
me emrinde Maliye veznesinde emaneten muhafaza olunur. 

Zaptedilen ecnebi av tekneleri ve malzemesi 

MADDE 89. — Zaptedilen ecnebi av tekmesi ve malzeme ile av, alet ve vasıtaları bir zalbıt 
ile -teslbit edilerek Grümrük Teşkilâtı bulunan en yakm .İmana sevk edilir ve buradaki Güm
rük Mulhafaza Amirliğinin nezareti altında mahkeme emrinde muhafaza olunur. 

Muhbire verilecek ikramiye 

MADDE 90. — Bu kanunun 66, 67, 68 nci maddelerinde yazılı suçları haber verenlere bu suç
tan dolayı hükmedilip tahsil edilecek para cezasının yarısı ikramiye olarak verilir. 

BÖLÜM XI 

Müteferrik hükümler 

Yasak vasıta ve usullerin istisnaen kullanılması 

MADDE 91. — Tarım Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik araştırma incelemeler yapılması 
maksadiyle balık veya sünger avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin bu hususta vazi
feli ve selâhiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına müsaade edilir. 
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Tecrübe ve ilmî araştırmalar için elde edilen :su malhsuleri balıkhanelerde satış mecburiye

tine tabi değildir. 

Tüzük hazırlanması 

MADDE 92. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 5 ay (içinde (Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanlığınca) bu kanunun tatbikatına ait tüzükler hazırla
nacaktır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 93. — 21 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve bilâdi selâsede midye ve istiridye ih
racatı hakkındaki Nizamname, İS Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298 
tarihli Dersaadet ve Tevabii balıkhane idaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul 
ve Tevabii balıkhanelerine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamna
mesine bâzı mevat tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarühli ve 
Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevabii balıkhane idareleri nizamnamelerinin bâzı mevaddını 
muaddil 820 sayılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ncü maddeleri, Kaçakçılığın mıen ve takibinle dair 
1918 sayılı Kanonun bâzı mıaddeleriinin tadiline dair 68-29 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin D7 nu
maralı fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü bendleri ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 nou cetvelin 57 numa
rası yürürlükten kaldırıllmıştır. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesinin 
7 nci bendinde uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı 
uyruklu kimseler ile 14 ncü maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara uy
gulanmaz. 

'Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri tesbit,olun
maz. 

Mevcut balıkhaneler hakkında yapılacak muamele : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay iğinde mevcut balıkhane
lere ait tesis plânları ve bunların işletilmesiyle alâkalı malûmat Tarım Bakanlığına verilir. 

(Bakanlık tarafından yapılacak tetkikat neticesinde bunların ıslahına lüzum görüldüğü takdir
de bu hususta yapılacak tebliğ tarihinden itibaren bir sene zarfında gerekli tadilât yapılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hükümleri muayyen müddetler içinde yerine getirmiyenler ba-
lıkhanelerdeki satışlardan hiçbir ücret alamazlar. 

Av teknelerine belediyelerce tahakkuk ettirilmiş oları vergi ve resimlerin terhini 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanun ile muafiyete tabi tutulmuş olan buharlı, buharsız, motorlu 
ve motorsuz ,av tekneleri hakkında belediyelerce tahakkuk ettirilmi'ş ve henüz tahsil edilmemiş 
bulunan vergi ve resimler terhin olunur. 

Ruhsat tezkereleri için müracaat 

GEÇÎOÎ MADDE 3. — Balıkçı, balıkçı tayfası, süngerci, süngerci tayfası, dalgıç ve makinist
leri ve av tenkelerinde kaptanlık veya makinistlik vazifesi görenler ile su mahsullerinin toptan ve
ya perakende ticareti veya komüsyonculuğu yapanlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir 
sene zarfında Tarım Bakanlığına müracaatla mesleklerine ait ruhsat tezkeresi alırlar. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Su ürünlerine ait bütün vasıta ve malzemeler Tarım Bakanlığına dev-
rolunmuştur. 

MADDE 94. — Bu kanunun 31, 66, 68, 69, 70 ve 89 ncu maddeleri kanunun yayımı tarihinde, 
diğer hükümleri yayımından 6 ay sonra yürürlüğe 'girer. 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arka lasının Su ürünleri kanunu teklifi (2/42) 

3 . 11 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 nci Döneminde Meclise sevk edilen ve 2/505 sıra numarasında kayıtlı bu
lunan Su ürünleri Kanununun İçtüzüğün 69 ncu maddesinin ikindi bendi gereğince feomisyona şev
kini talep ve rica ederiz. 

Tralbzon Çorum Konya Rize 
Ahmet Şener Hilmi İncesulu Fakih Özfakih Mazhar Basa 

Tralbzon Muğla Artvin İstanbul 
Hamdi Orhon Turan Şahin Turgut Altunkaya Reşit Ülker 

Adana Samsun Bilecik 
Kemal Sarıibrahimoğlu tlyas Kılıç t. Selçuk Çakıroğlu 

Su ürünleri, kanunu teklifinin 

GEREKÇESİ 

I - Su ürünleri ve ehemmiyeti : 
Kanun teklifinin şümulüne giren su ürünleri, nebati ve hayvani olmak üzere iki kategoride 

mütalâa edilmektedir. 
Nebati su ürünleri : Alklar ve yosunlar başta olmak üzere çeşitli nebatlar bu sınıfa dâhildir. 

Bunların, balıkların en mühim gıdalarından biri olan mikroskobik nebati planktonlara kadar 
inen muhtelif cins ve türleri vardır. Denizlerden elde edilen nebat ve nebati mahsullerden sanayi 
ve tıpta çeşitli maddeler imal veya istihsal olunmaktadır. Alklardan iyod ve müştakları istihsali, 
bâzı deniz nebatları ve yosunlardan ip, halat, kumaş, ve sair imalât oldukça geniş bir sanayi mev
zuu teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan iç sularda ve bilhassa göllerde yetişmekte olan saz ve kamış gibi elyaflı nebat
ların küçük sanat ve sanayi kollarının bir iptidai maddesi olarak memleket ekonomisi bakımından 
taşıdığı kıymete de işaret etmek yerinde olur. 

Nebati su ürünlerinin istifade sahası halen hayvani su ürünlerininkine nazaran mahdudol-
makla beraber, İkinci Dünya Harbinden sonra yapılmaya başlanan araştırmalar bu kategoriye 
mensup ürünlerin ilerde büyük bir ehemmiyet kazanacağını göstermektedir. Denizlerden gıda mad
desi olarak kullanılmaya müsait nebatlar istihsali, meselâ; bütün gıda unsurlarını ihtiva eden 
Alk türleri elde edilmesi gibi istikbale ait insan gıdası problemini hal yolunda, ileri denizci mem
leketler lâboratuvarlarmda yapılan araştırmalar, bu alanda beslenen ümitleri günden güne kuv
vetlendiren gelişmeler arz etmektedir. 

Hayvani su ürünleri : 
A) Besin maddesi olarak ehemmiyeti : Su ürünlerinin ikinci ve halen en büyük ehemmiyeti 

taşıyan kategorisini, hayvani su ürünleri teşkil etmektedir. Başta balıklar olmak üzere bir kül 
halinde hayvani su ürünleri, her şeyden evvel insanların başlıca gıda maddelerinden biridir. Bu 
ürünlerin gıda maddesi olarak haiz oldukları yüksek değer, dünya gıda maddeleri arasında nok
sanlığı en çok hissedilen hayvani menşeli proteinli besin maddeleri ihtiyacını karşılama yönünün 
büyük bir ehemmiyet taşır. 
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Hayvani su ürünlerinden doğrudan doğruya ve (bilhassa taze olarak istihlâk şekli başta olmak 

üzere, muhtelif tarzlarda faydalanılmaktadır. Dondurulmuş, konserve veya yarı konserve edilmiş 
balık ve 'emsali su ürünleriyle muhtelif balıkların siyah, kırmızı veya sarı havyar, tarama ve mum
lu şekilde piyasaya arz edilen yumurtalarından başka karides, İstakoz, böcek, kerevides, yengeç, 
midye, istiridye ve benzerleri ile su kaplumbağaları, deniz kestanesi, ahtapot... ilh. Besin değeri 
çok yüksek gıda maddelermdendir. 

B) Diğer kullanış yerleri: Balina, kaşalot, morina, yunus gibi muhtelif deniz hayvanlarından 
yağ istihsali ve tıpta, debagatta, boya, vernik, sabun ve diğer temizleyici maddeler, muşamba ima
lâtı ve sair yerlerde kullanılan bu yağların kıymetlendirilmesi geniş sanayi şubeleri meydana ge
tirmiştir. Gıda maddesi olarak veya başka şekillerde faıydalanılamıyan balıklardan ve balık artık
larından imal edilen balık unları hayvan yemi ve gübre olarak değerlendirilmektedir. Bâzı balık
lanın derileri muhtelif maddelerin imalinde kullanılmaktadır. İstiridyelerden çıkarılan tabiî inci
nin şöhreti pek mâruftur. Bunun gibi kültür incileri de süs malzemesi olarak geniş ölçüde kulla
nılmaktadır. Deniz hayvanları kaJbuklarından elde edilen sedeflerin düğme ve emsali maddeler ve 
süs eşyası olarak imalât sahası geniştir. Bâzı balıkların pullan birtakım muamelelere tabi tutula
rak hunlardan suni çiçekler yapılmaktadır. Tıpta temizlik işlerinde, 'boyacılık, şapkacılık ve çini
cilik gibi sanayi şubelerinde kullanılan süngerler ve mercanlardan yapılan süs eşyaları kayda de
ğer. Ayrıca 'balık ve emsali su ürünlerinin soğuk muhafaza, dondurma, kurutma veya tütsülenme
sine, konserve imalâtına mütaallik sanayi ile bu sanayiin ve su ürünleri avcılığının gerektirdiği 
av ve nakliyat gemileri, soğuk vagon ve kamyonlar, çeşitli ağlar, sepetler, oltalar, balık arama ci
hazlar, muhtelif konserve kaıbları ve sair balıkçüık malzeme ve teçhizatı saınayii de göz önüne alı
nacak olursa hayvani su ürünlerinin gerek gıda maddesi olarak istihlâki, gerekse bu maddelerin ge
rektirdiği istihsal ve sanayi faaliyetlerinin genişliği ve yarattığı iş hacminin büyüklüğü hakkında 
bir fikir edinilmiş olur. 

II - Sularımızın su ürünleri bakımından verimliliği : 
A) Deniz sahalarımız: Memleketimizin su ürünleri müstahsili olma vasfı, haiz olduğu jeogra-

fik ve hidrobiyolojik şart ve imkânların tabiî bir neticesidir.. Bu şart ve imkânların 'başında şüphe
siz Anadolu ve Trakya yanmaclalarını üç taraftan çeviren uzun (bir sahil hattına mâlik olmamız 
gelmektedir. Sahil hattı uzunluğunun ehemmiyeti bu hattın dayandığı deniz ve kıta sahanlığının 
su ürünleri yönünden zenginliğine göre değişir. Birdenbire derinleşen ve denizi besin maddele
rince fakir olan sahiller gerek su ürünleri verimi, gerekse istihsali bakımından daha az önemlidir
ler. 7.120 kilometre uzunluğunda olan sahillerimizin kenarladığı denizler, Akdeniz havzası memle
ketlerinden hiçbirine nasibolmıyan bir su ürünleri verimliliğine sahiptir. Genel olarak Akdeniz, faz
la tuz kesafeti ve vüsatine nazaran içine dökülen akar suların azlığı gibi sebepler dolayısiyle fazla 
mahsuldar bir deniz olmadığı halde daha müsait bir su ürünleri kaynağı olan Karadenizden Mar
mara yoliyle gelen akıntı ve balık göçlerinin ve Trakya ve Anadolu nelhirlerinin döktüğü besin 
maddelerinin tesiriyle verimlenen Ege Denizıi, sahillerimizde teşkil ettiği mütaaddit körfez ve koy
larla Batı sulanmızda zengin biyolojik kaynaklar meydana getirmiştir. Ege karasularımızın ve
rimliliğinin bir sebebi de bu suların yatağını tenkil 'eden sahalann, denizlerde hayatın idamesine 
imkân veren hava ve ziyam nüfuzuna ve dip balıkçılığının icrasına daha müsaidolaeak şekilde sığ-
ve birçok yerlerde deniz dibinin düz olmasıdır. 

Kuzey sahillerimizi sınırlıyan Karadenizin hidrobiyolojik verimliliği, bu denize dökülen büyük 
akar suların getirdiği besin maddelerinin zenginliğinden ve sulann deniz suyunda 'hâsıl ettiği mu
tedil emlâh kesafetinden ve demiz sahasının mâruz bulunduğu Kuzey rüzgârlarından husule gelen 
fazla dalgalanma neticesi sulannın bol oksijen ihtiva etmesinden ileri gelmektedir. 

Boğazlarla bunlar arasındaki Marmara iç denizinin ise, değişik jeolojik teşekkülâta mâlik bu
lunmaları neticesi olarak mahsullerine kaynak ve beslenme sabası temin etmek bakımından birbi
rini tamamlıyan Ak Deniz ve Kara Denizin karşılıklı balık göçlerine geçit teşkil etmek suretiyle her 
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iki denizin biyolojik mahsullerini ayağımıza kadar getirerek istifademize arz eden birer tabiî dal
yan mesab esindedirler. 

Sadece balık olarak Türk sularında 250 cins ve tür tesbit edildiği nazara alınacak olursa, mem
leketimizin su ürünleri kaynaklarının zenginliği hakkında bir fikir edinilmiş olur. Şüphesiz bu ra
kam daha çok ilmî 'bakımdan ehemmiyeti haizdir. Bununla beraber gerek mahallî ve yurtiçi istih
lâk, gerekse aynı zamanda ihracat bakımından ehemmiyet taşıyan deniz ve tatlı su (balıklarımı
zın envai birçok balıkçı memleketlerinkine nazaran hayli kabarıktır. Torik, palamut, orkinos, 
kılıç, uskumru, sardalya, istavrit, hamsi, kolyoz, kalkan gibi Milletlerarası mâruf deniz balıkları
mız, karides, İstakoz, (böcek, midye ve deniz kaplumbağası gibi deniz hayvanlarımız ve balık yu
murtalarımız aynı zamanda ihraç mallarımız arasındadır. Levrek, kefal, (barbunya, tekir, lüfer, çi
pura, izmarit, gelincik, karagöz, kırlangıç, mercan, sirtarit, dil, pişi, kaya gibi diğer deniz balıkla
rımız mahallen ve yurt içinde istihlâk edilen tanınmış ve kıymetli su ürünlerimizdendir. En çok 
Karadeniz'de avlanan yunustan daha ziyade 'bir ihraç metaı oları sınai balıkyağı istihsal olunmak
tadır. 

B) Tatlısu sahalarımız: Memleketimizde irili ufaklı 60 kadar tabiî göl mevcudolup 'bunların 30 
unda balık avcılığı yapılmakta geride kalanların takriben yarısında da balıkçılık yapılabileceği 
taihımin olunmaktadır. Diğer taraftan sayılan gittikçe artmakta olan baraj gölleri de yeni ve mühim 
balıkçılık sahaları meydana getirmektedir. Akar sularımızdan Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak ne
hirlerinde ve (bilhassa bunlann mansaplarında avlanan Mersin cinsi balıklardan mâruf ve değerli 
siyalh havyar elde edilmektedir. Meriç. Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Seyhan, Ceyhan, Dicle, 
Fırat nehirlerinde ve hemen hemen diğer bütün nehir, ırmak, çay ve derelerde az - çok balıkçılık 
yapılmaktadır. Van gölü ile (bu göle dökülen çaylarda ve mansarplannda yapılan avcılık mahallî 
istihlâk yönünden ehemmiyetlidir. Göllerle Karadeniz'e dökülenler dışında kalan 'akarsulardan el
de edilen su ürünlerinin başlıealan sazan başta ol: lak üzere Yayın, Turna, Yılan, Sudak, Kefal ba
lıklan ile san ve kara balıklardır. Doğu ve Kuzey bölgelerimizin yüksek rakımlı göl ve akarsula-
rmda nefaısetiyle meşhur alaibalık yetişmektedir. Van gölü ile bu göle dökülen çaylann mansapla-
nnda inci (balığı vardır. Tatlısu (balıklarımızdan Sazan, Turna, Yılan ve Sudak balıklan ile Mer
sin cinsi balıklardan elde edilen siyah havyar, Sazan balığından elde olunan kırmızı havyar ve Ke-
eı\ (balıklanndan elde edilen mumlu yumurta az miktarda'dış memleketlere de ihraç olunmakta
dır. 

III - Su ürünleri istihsalimiz ve dünya istihsali 'cindeki yerimiz : 
(Bu kısımdaki rakamlar İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi raporundan ve FAO istatistiklerin

den çıkarılmıştır.) 

A) Türkiye su ürünleri istihsalinin 1950 - 1960 yılları arasındaki seyri aşağıda gösterilmiş
tir : 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Deniz ürünleri 
istihsali (Ton) 

85 000 
83 500 
77 200 
77 100 
109 400 
91 500 
122 600 
98 200 
85 800 
89 800 
69 000 

Tatlısu balıkları 
istihsali (Ton) 

15 000 
26 500 
23 000 
25 400 
10 000 
20 000 
16 900 
18 500 
15 500 
6 900 
5 200 

Yekûn 
istihsal (Tor 

100 000 
110 000 
100 200 
102 500 
119 400 
111 500 
139 500 
116 700 
101 300 
96 700 
74 200 
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Su ürünleri istihsali bakımından Türkiye Karadeniz, İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz ol

mak üzere 5 bölgeye ayrılır. Yukardaki istihsal rakamlarının ortalamasına göre umumi istihsalin 
% 56,5 u Karadeniz, % 29,2 si istanbul, % 9,5 u Marmara, % 2,5 u Ege ve % 2,3 ü Akdeniz böl
gesinden sağlanmaktadır. 

Denizlerdeki istihsalin büyük kısmını torik, palamut, istavrit, uskumru ve hamsi balığı teşkil 
etmekte olup yıllık istihsal tahavvüllerinc bu 5 balık cinsi müessir olmaktadır. 

Tatlısu balıkları istihsalinde sazan, turna, kefal, kızılkanat ve yayın balıkları ekseriyeti teşkil 
etmektedir. 

1955 - 1959 yılları ortalamasına göre 113 100 tonluk istihsali ile Türkiye, 31 336 000 tondan 
ibaret dünya istihsalinin % 0,3 ünü sağlamak suretiyle 191 müstahsil memleket arasında 37 nci 
sırayı işgal etmektedir. 

1959 yılı rakamlarına göre Türkiye'de zamanının tamamını balıkçılıkla geçiren 19 500 ve zama
nının bir kısmını balıkçılıkla geçiren 5 400 ve süngercilikle uğraşan 1 000 olmak üzere 25 900 su 
ürünleri müstahsili mevcuttur. Su ürünleri istihsalinde kullanılan teknelerin sayısı 1 783 ü motorlu 
olmak üzere 6 283 adede baliğ olmaktadır. 1948 yılma nazaran umumi tekne tonajında % 79 nis-
betinde bir artış vukubulmuştur. 

1953 yılma nazaran balıkçı personelindeki artış ise % 12 dir. 
Bir balıkçıya isabet eden yıllık istihsal 5 ton raddesinde olup diğer memleketlerdeki randımana 

nazaran düşüktür. Aşağıdaki cetvel bu hususta bir fikir vermektedir : 

Memleketler 

Türkiye 
İspanya 
Fransa 
irlanda 
Portekiz 
Isvec 
Norveç 

Bir balıkçıya isabet 
yıllık istihsal 

(Ton) 

5 
9 

10 
11 
11 
20 
27 

eden 

Memleketler 

Belçika 
Danimarka 
ingiltere 
Holânda 
Batı - Almanya 
irlanda 

Bir balıkçıya isabet eden 
yıllık istihsal 

(Ton) 

28 
40 
41 
52 
64 
99 

IV - Su ürünleri istihlâk, srnvayü ve ihracatımız : 
Memleket istihlâki, avlanan miktara göre değişiklik arz 

olup, taze istihlâk ekseriyeti teşkil etmektedir. 
Taze balık Tuzlu, kuru 

etmek üzere 60 - 110 bin ton arasında 

Yıllar 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Ortalama 

istihlâki 
Bin ton 

62,1 
76,2 
62,9 
81,0 
73,1 
78,8 
65,4 
57,9 
69,6 

% 

70 
73 
72 
75 
79 
92 
73 
92 
77 

balık istihlâki 
Bin ton 

25,5 
25,6 
23,9 
26,3 
18,8 
5,0 

23,2 
4,4 

19,1 

% 

29 
25 
27 
24 
20 

6 
26 

7 
21 

Konserve istihlâki 
Bin ton 

1,4 
2,2 
1,1 
1,2 
2,4 
1,2 
0,5 
0,4 
1 1 

% 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

istihlâk yekûnu 
Bin ton 

89,0 
104,0 
87;9 

108,5 
86,2 
93,1 
89,1 
62,7 
90,0 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
.100 
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Yapılan tahminlere göre, memleketimizde halen nüfus başına su mahsulleri istihlâki yılda 2 - 3 

kilo arasındadır. 
Memleketler 1938 

Türkiye 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Batı - Almanya 
Yunanistan 
İzlanda 
irlanda 
İtalya 

1,0 
1,5 

12,0 
10,0 
9,3 

18,6 
6,6 

90,0 
5,7 
6,7 

Filhakika 1923 senesinden 1960 senesine kadar balık ihracatımızın 2 - 25 000 ton arasında de
ğiştiği, en yüksek seviyenin 1940 ve 1956 yıllarında sağlanabildiği, 1931 - 1936 - 1949, 1954 - 1958, 
1960 - 1961 yıllarında ihracatın 5 000 tonun üstünde diğer yıllarda ise bu seviyenin altında seyret
tiği müşahede edilmektedir. En yüksek taze balık ihracatı 1956 yılında 23 220 ton ve işlenmiş balık 
(konserveler hariç) ihracatı da 1944 yılında 5 771 ton olarak yapılmıştır. 1947 yılından sonra 
işlenmiş balık ihracatında bariz bir azalma görülmektedir. 

Balık ihracatının bu durumu, ihracatın muhacir balıklara inhisar etmesinden ve bu sınıfa giren 
balıkların da her yıl, Türk balıkçılarının avlandıkları mmtakalarda aynı miktarda av vermesinden 
ileri gelmektedir. 

İhracatın büyük kısmını, taze ve dondurulmuş balıklar, bilhassa uskumru, palamut, torik ve 
orkinos teşkil etmekte, işlenmiş balık ihracatı ise mahdut miktarlarda yapılabilmektedir. İskende
run bölgesinden vâki ihracat istisna edilirse, umumiyetle beyaz etli dip balıkları memleket dâhilin
de istihlâk edilmekte olup gerek fiyat, gerekse av miktarları bakımından ihracata elverişli değildir. 

Cinsi 

Taze balık 
Tuzlu kuru balık 

Balık yekûnu 
Kışriye ve naime 
Havyar 
Konserve 
Balık yağı 
Sünger 

Umumi yekûn 

ortalaması 
% 

82,5 
8,7 

91,2 
1,9 
0,1 
0,8 
5,8 
0,2 

100,0 

ton 

0 089 
858 

8 947 
196 

13 
79 

563 
18 

9 806 

1928 
ton 

1 027 
1 962 

2 989 
46 
62 
9 

255 
l! 

3 362 

1938 
ton 

12 276 
2 335 

14 611 
39 
21 

1 
713 
123 

15 408 

1948 
ton 

4 402 
1* 178 

5 580 
15 

6 
251 
293 

39 

6 184 

1956 
ton 

23 220 
819 

24 039 
283 

4 
104 
80 
10 

24 520 

1961 
ton 

10 188 
791 

10 979 
1 565 

3 
113 
52 
29 

12 741 

Taze ve dondurulmuş balık ihracatının büyük kısmı İtalya ve Yugoslavya'ya müteveccih olup 
konserve imalâtında kullanılmaktadır. Tuzlır balık alıcılarının başında ise Yunanistan ile Bulgaris
tan gelmektedir. Son yıllarda artış kaydeden naime ve kışriyelerin büyük kısmını, karides ile deniz 
kaplumbağası teşkil etmekte ve karidesler A. B. Devletlerine ihracedilmektedir. 

1948 1958 Memleketler 1938 1948 1958 

1,0 
2,3 

13,2 
15,0 
9,1 

24,5 
— 

95,0 
5,0 
4,4 

3,5 
3,1 

12,6 
12,0 
11,9 
17,9 
12,1 

100,0 
6,4 
7,9 

Holânda 
Norveç 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
Yugoslavya 
Kanada 
A. B. D. 

15,6 
— 

28,0 
— 

17,4 
1,5 

11,8 
— 
5,2 
5,0 

19,9 
— 

25,7 
17,5 
17,1 

— 
14,1 

— 
5,8 
5,0 

13,7 
93,0 
32,1 
19,7 
17,6 
3,0 

10,3 
1,0 
6,1 
4,7 
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Su ürünleri ihracatının umumi ihracatımızdaki yeri şöyledir 

Yıllar 

1951 
1C52 
19:3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Umumi 
ihracat 

1 000 T.L. 

879 429 
1 076 158 
1 108 971 
937 787 
877 370 
853 972 
966 608 
692 258 
990 636 

1 727 168 
3 120 573 

Su ürünleri 
ihracatı 

1 000 T.L. 

4 494 
4 922 
4 154 
5 730 
11 335 
15 277 
13 182 
7 951 
4 604 
18 060 
29 624 

Umumi 
ihracatta su 
ürünlerinin 

hissesi 
binde 

5.1 
4.6 
3.7 
6.1 

12.9 
17.9 
13.6 
11.4 
4.6 

10.5 
9.5 

1955 - 1959 yılları vasatisine göre; 30.757 000 tonluk su ürünleri ihracatını tahakkuk ettirmiş 
olan 84 memleket arasında Türkiye, vasati 14 000 tonluk (% 0,2) ihracatı ile 25 nci sırayı işgal 
etmektedir. 

V - Cari mevzuat : 

Su ürünleri ve istihsali şümulüne giren işler, hususiyetleri icabı, ayrı mevzuatla sevk ve idare 
edilmektedir. Birçok müstahsil memleketlerde bu hususta muhtelif kanunlar tedvin edilmiştir. 
Memleketimizde ise bu işler 18 Sefer 1299, Rumî 27 Aralık 1297 tarihinde yani 1881 senesinde Mu
harrem Kararnamesinin bir neticesi olarak kurulan Düyunu Umumiye İdaresince elkonulan Dev
let gelirlerini sağlamak gayesiyle yürürlüğe konulmuş olan Zabıtai Saydiye Nizamnamesi ile idare 
olunmaktadır. Zaman zaman bâzı tadil ve ilâvelere uğramış olmakla beraber, bunlar memleketin 
iktisadi ihtiyaçlarını karşılıyamamıştır. Bu nizamname hükümleriyle bugünkü modern balıkçılık 
ve süngercilik işlerinin idmesine imkân bulunmamaktadır. 

" Su ürünleri alanında müstasılların kredilendirilmesi için T. C. Ziraat Bankası Kanununa ek 
olarak çıkartılmış 6118 sayılı bir Kanun ile İkinci Dünya Harbi sırasında olağanüstü hallerde 
Devletin bünyesini İktisat ve Millî Savunma bakımından takviye maksadiyle Millî Korunma Ka
nununun 6 ncı maddesine dayanılarak kurulan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün teşki
line dair K/871 sayılı Koordinasyon kararı ve bununla ilgili 79 sayılı kanun hükümlerinin mev-
cudiyyetine de işaret etmek lâzımdır. Ancak, bunlar su ürünleri problemlerinden bir kısmını halle 
matuf tedbirler olmak itibariyle bu konudaki hükümlerde de değişiklik yapılması zarureti kendini 
hissettirmektedir. 

VI. - Türkiye'de mevcut su ürünleri teşkilâtı : 

Memletimizde su ürünleri sahasında mevcudolau resmî teşkil T. . şu akilde sıra1 ma' ıümkün-
dür : 

Ticaret Bakanlığı (Su Ürünleri ve Avcılığı îtleri Müdürlü £ü) 
Maliye Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı , 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
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Tarım Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Etibank Genel Müdürlüğü 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma EnstillL 
Mahallî belediyeler 
Hükümetin su ürünleri politikasının yürütülmesi görevi Ticaret Bakanlığına tevdi edilmiş

tir. Bakanlık bünyesinde bu işlerle Su ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğü ve kısmen de Teşkilât
landırma Genel Müdürlüğü meşgul olmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki iç suların, dalyan ve voli yerlerinin kiraya verilmesi işleriyle 
uğraşmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı, deniz ticareti, deniz seyrüseferi, can ve mal emniyeti, deniz iş hukuku, 
gemi adamları yönlerinden su ürünleri sah asiyle alâkalanmaktadır. 

Sa*lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gıda maddesi ola
rak su ürünlerinin kontrolü ile görevlidir. 

Tarım Bakanlığı, su ürünlerinin veteriner hekimlikle alâkalı işleriyle iştigal etmekte, ormanların, 
sulama tesislerinin korunması bakımından buralardaki su ürünleri istihsali ile alâkalanmaktadır. 

Sanayi Bakanlığı, su ürünleri sanayiinin kurulması, işlemesi, gelişmesi konulan bakımından 
ilgilidir. 

Et ve Balık Kurumu Ticaret Bakanlığı t a r a r d a n çizilecek, Hükümetin balıkçılık politikası
nın işletmecilik ('avcılık hariç), arastınma ve marketing kısmında görev almış bulunmaktadır. An
cak kurum halen araştırma faaliyetlerini tatil etmiştir. 

T. C. Ziraat Bankası, 6118 sayılı Kanunla su ürünleri müstahsili arma ve kooperatiflerine kre-
di vermekle görevlendirilmiştir. 

]"WW, Su İsleri Genel Müdürlfipii ha rai göllerinde balık üretilmesi ve bu göllerin su ürün-
leH is+^«jalinın kirava verilmesi islerîvle meşgul olmaktadır. 

Etibank Genel Müdürlüğü, kendisine ait Sarıyar Barajında su ürünleri istihsalini kiraya ver
mektedir. 

Hidrobiyoloji Enstitüsü, Ticaret Bakanlığından "ördüğü maddi yardımla su ürünleri sahasında 
biyolojik araştırmalar yapmakta, göl ve barajlarda balık üretilmesi mevzuunda çalışmakta 
dır. 

Mahallî belediyeler, tesis ettikleri balıkhanelerde su ürünleri alım - satım işlerine nezaret et
mekte, sağlık bakımından gerekli muayene ve kontrolları yapmaktadırlar. 

özel sektör tarafından kurulmuş olan teşkilâta gelince; halen bu sektör tarafından kurulmuş 
olan 32 balıkçılık kooperatifi faaliyette bulunmaktadır. Bu kooperatiflere kayıtlı ortak sayısı 
1 713 kişiden ibarettir. Kooperatiflerden yarısından fazlası faaliyetlerini zararla kapatmış 
durumdadır. Kooperatiflerden 6 tanesi İstanbul, 5 tanesi Trabzon, 3 tanesi Samsun, 3 tanesi Rize, 
3 tanesi Giresun, 2 şer tanesi İzmir, Balıkesir, 4 tanesi Sinop ve 1 er tanesi de Antalya, Aydın, 
Hatay ve Ordu illerimizdedir. 

özel sektörün ayrıca dernek olarak kurulmuş 4 teşkilâtı daha vardır. 
Bu sektörün kurduğu ticaret işleri hakkında belirli bir malûmat mevcut değildir. 
Ticaret Bakanlığında su ürünleriyle uğraşan müdürlüğün personeli 5 kişiden ibarettir. Resmî 

sektörün su ürünlerinin bâzı kısımları ile kendi zaviyelerinden ilgilenmekte olmaları ve bunlar arasın
da her hangi bir işbirliği ve beraberliği kurulamamış olması, su ürünleri alanındaki çalışmaları da
ğınık ve verimsiz bir hale sokmaktadır. 
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VII - Türkiye'nin su ürünleri ile ilgili bugünkü problemleri : 
Memleketimiz, su ürünleri kaynaklarına sahibolmasına rağmen bunlardan lâyıkı veçhile istifade 

edememektedir. Bu neticeyi doğuran sebepleri şöylece özetliyebiliriz : 
A) Balıkçılığımızın göçücü, balıkları hedef tutan bir istihsal gayesi taşıması ve bunların peşin

den koşulmıyarak ayağımıza kadar gelmesinin beklenmesi her mevsim muntazam, istikrarlı ve 
devamlı istihsal yapılmasına imkân vermemektedir. 

B) Içsularda su ürünleri yetiştirilmesi, istihsali ve değerlendirilmesi, hem çok kifayetsiz 
ve hem de fazlasiyle ihmal edilmiş durumdadır. 

C) Birçok memleketlerin balıkçılık sahasında kalkınmalarına büyük ölçüde hizmet eden üret
me havuzları tesis ve işletilmesi memleketimizde henüz ele alınmamıştır. 

D) İstihsal olunan su ürünlerinin değerlendirilmesine yetecek tesisler mevcut değildir. 
E) Su ürünleri istihsalinde kullanılan tahripkâr istihsal usullerini bertaraf edecek özel mu

hafaza murakabe teşkilâtı kurulmamıştır. 
F) Su ürünleri istihsal maliyetleri ve dolayısiyle satış fiyatları yüksektir. 
G) Su ürünleri istihsalinde mal ve can emniyetini sağlıyacak barınak, liman, sigorta gibi 

tedbirler gayrikâfi olup ıslah ve takviyeye muhtaçtır. 
İT) Su ürünleri müstahsılları tam ve gerekli şekilde teşkilâtlanamamışlardır. 
I) Su ürünleri işlerinin bir elden ve müessir bir şekilde idaresini sağlıyacak bünyede mer

kezî bir kamu organı mevcut değildir. 
J ) Su ürünleri için çok lüzumlu olan hidrobiyolojik ve teknolojik araştırma ve etütleri sürat 

ve kifayetle yapacak organlar bulunmamaktadır. 
K) Su ürünleri sahası rizikolu ve az gelişmiş bir istihsal sahası olmasına mukabil gerekli hi

maye, teşvik ve geliştirme tedbirlerinden mahrumdur. 
L) Su ürünleri sahasına kâfi derecede sermaye yatırımı olmamıştır. 
M) Su ürünleri kredilerinin plasman, faiz, vâde ve teminat yönlerinden ıslahı gerekmektedir. 
N) Tamamen sahil balıkçılığı karakterinde olan balıkçılığımız basit tekne, vasıta, teçhizat ve 

malzeme ve bunlara inzımamen gelenek ve göreneklere dayanan, ilim ve teknikten mahrum me
totlarla çalışmaktadır. •-..•-•. .•-;• ;•:• . - : ; S j 

O) Su ürünleri istihsalinde çalışan büyük kütle sosyal yardım ve sosyal güvenlik haklarından 
faydalanmamakta ve dolayısiyle meslekine bağlanamamaktadır. 

P) Su ürünleri sahasında çalışanlar meslekî eğitim ve kifayetli bir kültürden mahrumdur. 
II) Halkımız kâfi derecede su ürünleri istihlâk etmemektedir. Halkın bilhassa balık yemeye 

teşvik edilmesi ve bu konuda gerekli kolaylık ve imkânların sağlanması lâzımdır. 
S) Fonksiyonları itibariyle birer balık borsası olan balıkhaneler, en iptidai tesisat ve usuller

le gayrisıhhi şartlar altında çalıştırılmaktadır. 
T) Perakende balık saıtan mağazalar sıhhi ve fennî tesisata malik değildir. 

VIII - Kanım teklifinin anahatları : 
Hazırlanmış olan Su ürünleri kanunu teklifi 5 Yıllık Kalkınma Planındaki; istihsalin 3 mis

line çıkarılması ve 295,3 milyon liralık yatırım yapılması anahedeflcrine ulaşmak için istihsalle 
paralel olarak istihlâk ve ihracatı artırmak, su ürünleri istihsalini güvenilir ve kazançlı bir çalış
ma kolu haline getirmek maksadını gütmektedir. 

IX - Kanım teklifinin maddelerinin gerekçesi : 
1. Teklifin 1 nci maddesi hükmü ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsâlinin bu kanun 

hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. Türk karasularında veya beynelmilel sularda yapılmış 
olan istihsal genel olarak kanunun şümulü içine girmektedir. Dış sulardaki avlardan elde edilen 
mahsuller de içsulardan elde edilen mahsuller rejimine tabi tutulmuştur. 

2. Teklifin 2 nci maddesinde bâzı önemli tariflere yer verilmiştir. 
Su ürünleri : Deniz ve içsularda bulunan nebat ve hayvanlar ile bu hayvanların yumurtala

rından ibaret olarak kabul edilmiştir. Bu tarif en iptidai nebat ve hayvanlardan en mütekâmil 
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nebat ve hayvanlara kadar bütün cins, nevi ve çeşitleri kapsamaktadır. Tarifte sadece canlı var
lıklar derpiş edilmiştir. Sulardaki cansız şeyler, meselâ kum, çakıl, taş, deniz hayvanı kabukları, 
tuz, madenî emlâh, batıklar, hayvan leşleri su ürünleri tarifi dışında kalmaktadır. Tarifin şümu
lünü tesbit ederken bir ayırım yapmak zarureti hissedilmiştir. Bilindiği üzere bâzı hayvanlar var
dır ki hem sularda hem de karalarda yaşarlar. Bu hayvanlar hayatlarım esas itibariyle sularda 
geçiriyor ve arızî olarak karaya çıkıyorlarsa su ürünleri tarifine girerler. Bunun aksine esas iti
bariyle karada yaşayıp da arızî olarak sulara giren hayvanlar tarif dışında kalmaktadır. İki ta
raflı hayat süren hayvanların bir kısmı av hayvanıdır. Meselâ yabani ördek, yabani kaz, martı, 
pelikan gibi kuşlar, kunduz, susamuru, porsuk gibi hayvanlar. Bunların avlanması ayrı bir niza
ma tâbi tutulduğundan Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren bu kabîl hayvanlar tarifin dışında 
bırakılmışlardır. 

Su ürünleri müstahsılları : Kanunda, deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tü
zel kişiler gaye ve maksatları kasıt ve niyetleri ne olursa olsun su ürünleri müstahsili sayılmak
tadır. Bu işi meslek olarak veya arızî olarak yapmak farklı bir netice husule getirmemektedir. 
Su ürünleri istihsali su ürünlerini bulundukları yerden almak, çıkarmak, yakalamak mânasm-
dadır. Su ürünlerini imha ve öldürmek fiilleri de istihsal mefhumu içinde kabul edilmek lâzım
dır. 

Grenıiı : Kanunundaki gemi tarifi en geniş ve şümullü mânasiyle kullanılmıştır. Bu tarih Deniz 
Ticareti Kanunundaki gemi tarifinden farklı olduğu gibi diğer deniz mevzuatımızdaki çeşitli ge
mi tariflerinden de daha geniştir. 

3. Su ürünleri istihsalini bir düzene sokabilmek, bu düzeni bozmak istiyenleri takibedebil-
mek, su ürünleri istihsal sahasında çalışanların adedini ve durumunu öğrenamelk için tasarısının 
3 ncü maddesiyle ruhsatname müessesesi ihdas olunmaktadır. Burada iki çeşit ruhsat derpiş 
olunmuştur. Bunlardan birisi su ürünleri müstahsıllarmm gerçek veya tüzel kişileri adına almaya 
mecbur oldukları ruhsatnameler ve diğeri de su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için alı
nacak ruhsatnamelerdir. Ruhsatnameler Ticaret Bakanlığı tarafından veya Bakanlığın yetkili kı
lacağı mercilerden verilecektir. Bu konuda kolaylığı sağlamak amaciyle ruhsatname verme yetki
sinin mahallî teşkilâta tanınması imkânı derpiş olunmaktadır. 

Ruhsat tezkerelerinin verilme şekilleri Ticaret Bakanlığınca ayrıca düzenlenecektir. Orman 
bölgelerinde, sulama tesislerinin bulunduğu yerlerde ve DSÎ ye ait mmtakalarda bu sahaların 
korunma ve muhafazasını temin için buralardaki istihsallerde orman veya Tarım Dairelerince ve 
DSt ce ruhsatların ayrıca vizeye tabi tutulması esası kabul edilmiştir. 

Bu maddede spor maksadiylc veya zati ihtiyacı için ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek 
Türkler, yabancı turistler ve Türkiye'de oturan yabancılar ruhsat almak mükellefiyetinden ha
riç tutulmuşlardır. Ancak bu mükellefiyet dışında kalma, maddede belirtilen maksat ve durum
lara inhisar ettirilmiştir. Kanundaki şartlar dışına çıkarak ruhsatnamesiz istihsal yapma keyfiyeti 
bir suç olarak kabul olunmuş ve ona göre ceza konulmuştur. 

4. Teklifin 4 ncü maddesinde, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiye
tinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dalyan ve voli yerleri ile içsularm 
kiralanması meselesi ele alınmıştır. Bugüne kadar cari tatbikatta; bu yerler Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmekte idi. Prensibolarak, Devlete ait 
su ürünleri istihsal yerlerinin tek elden idaresi kabul edilmiş ve bu anafikir Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında da yer almıştır. 

Maddede zikredilen yerlerin işletme usul ve esasları hakkında Su Ürünleri Genel (Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununda gerekli hükümler sevk edilmiştir. Burada sadece kiralama prensipleri tâyin 
olunmaktadır. Teklifi ile kira müddetleri istikrarlı ve emniyetli bir işletmeye imkân vermek maksa-
diyle 20 seneye çıkaırılıınalklta'dır. Ayrıca üretme 'havuzlarında su ürünleri yetiştirme müddeti na
zara alınarak istisnaen 'bu müddet 30 seneye de 'erkarılabilecektir. 
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Maddedeki kiralama hükümleri her şekli ile Evkafın idare ve nezaretinde bulunan Vakıflar ve

ya Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak - Su Genel Müdürlüğü gibi 
Dairelere ve Mahallî İdarelere ait su ürünleri istihsal yerlerine şâmil değildir. Ancak bu gibi 
yerler hakkında Su Ürünleri Kanununun diğer alâkalı hükümlerinin uygulanacağı tabiîdir. 

5. 'Bu madde hükmü ile kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinde su ürünleri istihsaline 
tesir icra edecek değişikliklerin hir nizama bağlanması derpiş olunmaktadır. 

6. Altıncı maddede, baraj ve suni göllerde verimli 'bir su ürünleri istihsali yapılabilmesini 
temin için bu ıgibi yerlerde önceden bâzı teknik ve ilmî tedbirler alınması gerektiğinden !bu hu
sus düzenlenmektedir. 

7. Yedinci madde sulama ve enerji istihsali gibi maksatlarla içsularm kullanılmasında su 
ürünlerine zarar vermeme prensibini gözetmektedir. 

8. 'Teklifin 8 nci maddesinde, 4 ncü maddede bahsi geçen kanun tüzel kişilerine ait istihsal 
yerlerinin sınırlandırılması ve bu sınırlandırma keyfiyetinin tes'blt ve ilânı için hüküm sevk edil
miştir. Bugünkü Medeni Kanun hükümlerine göre bu gibi yerler üzerinde mülkiyet hakkı tesis 
edilememekte olduğundan buralarının belli sahalar olarak teshit ve tâyin edilebilmesi için mad
dede derpiş olunan 'şekilde bir sınırlandırma usulü kabul olunmuştur. 

9. Bu madde ile yeniden kurulacak veya tabiat hâdiseleri ve şartları neticesi kendiliğinden 
meydana gelecek istihsal yerlerinde de 8 nci madde esaslarının uygulanması kabul olunmaktadır. 

10. 10 ncu madde kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan .zaruri ahvalde 'geçit hakkı verilmesi 
esası derpiş 'olunmaktadır. Bâzı dalyanlarda ve ezcümle Köyceğiz dalyanında arıcılıkla iştigal 
eden 'bir zümrenin izaman zaman dalyandan geçmek mecburiyetinde »bulunuşu nazarı dikkate alın
mak suretiyle bu madde hükmü sevk edilmiştir. Oeçişe ait şartlar Ticaret Bakanlığınca tesbit ve 
ilân olunacaktır. 

11. Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma konusunu tanzim eden bu madde bugün 
meriyette bulunan Zabıtai Saydiye Nizamnamesine ek 820 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden bâ
zı ufak değişikliklerle aynen alınmıştır. 

12. Medeni Kanunun meriyete girmesinden evvel özel mülkiyet mevzuu olarak tapuya tescil 
edilmiş bulunan dalyan ve voli yerlerine ait aynî hakların mahfuz olduğu 12 nci maddede de be
lirtilmektedir. Yine bu maddede bu gibi yerlerin olağanüstü hallerdeki inkıtalar haricolmak üzere 
5 sene devamlı olarak işletilmemesi veya terk edilmesi hallerinde umumi hükümler dairesinde ka-
mulaştırılabilmesi imkânı derpiş olunmuştur. Bugün 820 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince 
bu gibi yerler 3 senelik müddetin hitamında bilâbeelel Hazineye intikal etmektedir. Bu hüküm 
Anayasamız muvacehesinde kabili tatbik görülmediğinden yukardaki şekle ifrağ olunmuştur. 

13. Teklifin 12 nci maddesinde, üretme havuzlarına ait hüküm gösterilmektedir. Üretme 
havuzu konusu son zamanlarda büy^k ehemmiyet kazanmıştır. Kaliteli, devamlı ve bol mahsul 
elde etmek için su ürünlerinin üretme havuzları denilen tesislerde suni olarak yetiştirilmesi işi 
birçok memleketlerde ele alınmıştır. Bu saha memleketimiz için de ümit verici görülmektedir. 
Gerek karada kurulacak ve gerekse deniz ve iç sularda yapılacak üretme tesislerinde kıymetli 
balıklar ile İstakoz, istiridye gibi kışriyeler iyi bir şekilde yetiştirilebilecektir. Üretme havuzla
rının faydalarına mukabil nizapı altına alınmaması halinde zararlı neticeleri de olabileceği göz 
önünde tutularak bu gibi yerler tesis edilmeden evvel gerekli plân ve projeler ile Ticaret Ba
kanlığına müracaat edilerek önmüsaade istihsali mecburi kılınmaktadır. Bakanlık sağlık, eko
nomi, düzen, ilim, teknik ve seyrüsefer bakımlarından mahzur bulunmıyan hallerde bu müsaade
yi verecektir. 

14. Teklifin, 14 ncü maddesinde ilmî ve teknolojik araştırmaların yapılması konusunda üni
versiteler ve Ticaret Bakanlığı görev almaktadırlar. Çok önemli bir konu olan ve uzun müddet
li tetkikata ihtiyaç gösteren bu meselede ilim müesseselerinin çalışmalarından faydalanılması der
piş olunduğu gibi buna yardımcı ve bu çalışmaları tamamlayıcı mahiyette resmî sektör araştır
maları yapılması da nazara alınmıştır. 
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15. Su ürünleri sahasında müstahsıllarm Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurmuş olduğu 

kooperatiflerin büyük bir ekseriyetinin iyi işlemediği görülmektedir. Bu sahada bir reform 
ihtiyacı hissedilmiştir. Ancak cebrî ve zecrî tedbirlerden kaçınılarak kooperatifleşmenin ihtiyari 
bir şekilde ve fakat daha verimli neticeler verecek hükümler dairesinde yapılması düşünülmüş 
ve su ürünleri müstahsıUarımn halen memleketimizde zirai sahada iyi neticeler vermiş olan 2834 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatif
leri Kanununa göre teşkilâtlandırılması ve hususi isimlerle tesmiye edilmesi uygun görülmüştür. 
Bilindiği üzere bu tip kooperatifler T. C. Ziraat Bankası ve Ticaret Bakanlığının himaye ve mu
rakabesi altındadır. Kooperatiflerin dürüst bir şekilde idare edilmesi ve gaye ve maksatlarına 
ve ortaklarına yararlı faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli maddi yardımlar ve yol gösteri
cilik bu surette sağlanmış olmaktadır. Kooperatiflere sadece hakiki müstahsıllarm girme imkâ
nının mevcııdolması ve kooperatif mevzuunu teşkil eden konularda ticaret ve komüsyonculuk 
yapanların da bu •müessasolore ortak olamamaları hakiki müstahsıldan mürekkep mütecanis bir teş
kilât kurulması imkânlarına yol açmaktadır. 2834 ve 2836 sayılı kanunlar ayrıca bu çeşit koo
peratiflere bâzı imtiyazlar ve muafiyetler tanımaktadır. Zikredilen kanunların hükümleri pren
sip itibariyle su ürünleri sahasına tatbik edilebilecek niteliktedir. Yalnız bunlara ait anamu-
kavelenamelerin işin hususiyet ve icaplarına göre yeniden düzenlenmesi lâzımgclmektedir. 
Bu iş de T. C. Ziraat Bankası ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne vazife olarak verilmiştir. 

1'6. Sn ürünleri ile ilgili eğitim ve öğretim hükümleri yer almıştır. Bu konudaki tamamla
yıcı hükümler Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kanun tasarısının ilgili maddesinde mevcuttur. 

17. Bu maddede su ürünleri müstahsıUarımn kredi ihtiyacının Ticaret Bakanlığınca imkân 
nisbetinde karşılanacağı ve bu işin bir tüzükle düzenleneceği tesbit olunmaktadır. 

18. Su ürünleri neslini imha eden zararlı ve patlayıcı maddelerin kullanılması memnuiye-
ti konulmuştur. Buna mütenazır bir hüküm 721 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde mev
cuttur. Burada biraz daha genişletilmek ve lüzumlu istisnalar konulmak suretiyle, formüle edil
miştir. 

19. Su ürünlerine veya onları istihlâk edenlerin sağlığına veya istihsal malzemelerine zarar 
verecek maddelerin sulara dökülmesi yasak edilmektedir. Bu maddelerin neler olacağı tüzüğün
de ayrıca gösterilecektir. 

20. 20 nci maddede yabancıların su ürünleri istihsal etmek üzere Türk karasularına veya iç-
sulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasak edilmektedir. Her memleket 
karasularmdaki servetleri büyük bir titizlik ve hassasiyetle yabancılara karşı muhafaza etmek
tedir. Bâzı memleketler sırf yabancıların bu sulardan faydalanamamaları için karasularını 6 mi
le, 12 mile ve hattâ 200 mile çıkarmışlardır. Tasarıda da prensip itibariyle yabancıların suları
mızda istihsal yapmaları menedilmektedir. 1918 sayılı Kanunu tadil eden 6846 sayılı Kanun esa
sen bu fiilleri bugün için kaçakçılık addetmektedir. Ancak verilmekte olan cezaların asgari had
lerinin ağırlığı yanında dâvaların çok geç neticelenmesi insan hakları bakımından uygun görül
mediği gibi bu kabil suçların su ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenliyen bu kanunda yer alması 
daha uygun görülmektedir. Keza 815 sayılı Kanunda da Türk karasularında Türk vatandaşı ol-
mıyaniarın su ürünleri istihsali ayrıca menedilmiştir. Ancak yabancı turistler ve Türkiye'deki ya
bancıların spor ve zatî ihtiyaç içfın avlanmaları ve yabancıların etüt ve araştırma işlerinde çalış
maları hali, yasak dışında bırakılmış bulunmaktadır. 

21. Bu maddede akarsularda su ürünlerinin ve bilhassa balıkların ıgelip 'geçmelerine engel 
olacak şekilde manialar vücude getirilmesi yasağı vaz'edilmekte ve ibu gibi manialar kurulmak 
istendiği takdirde evvelden Ticaret Bakanlığından müsaade istihsali lüzumu konulmaktadır. 

22. Bu madde ile su ürünleri istihsaline ait umumi prensip, yasak ve tahditler hükme bağ
lanmaktadır. Maddenin «a» fıkrasında istihsal malzemeleriyle ilgili usul ve esaslar, mükellefiyet
ler, yasak ve tahditler, «b» fıkrasında ise su ürünlerinin büriyesiyle alâkalı usul ve esaslar ile yasak ve 
tahditler derpiş edilmektedir. Bu maddedeki usul, esas, yasak, tahdit ve mükellefiyetlerin neler ol-
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duğu ayrıca Tüzükle düzenlenecektir. Burada bilhassa bir noktayı belirtmek faydalı görülmektedir. 
Birçok ahvalde avlanması yasak olan «su ürünlerinin, avlanması serbest olan su ürünlerinin istih
sali sırasında arızî olarak istihsal edilmeleri mümkünıdür. Bu takdirde istcnmiycrok ve oldc olmıyan 
sebeplerle istihsal olunan bu su ürünlerinin genel olarak denize veya iç suya dökülerek satışa çıka
rılmaması veyahut muayyen marjlar dâhilinde kalmak şartiyle bu kabîl arızî istihsale müsamaha 
olunması (hususları Tüzükte ayrıca belirtilecektir. 

23. Bu maddede troll yani diğer deyimleriyle sürütme veya trata hakkında gerekli esaslar ko
nulmaktadır, troll usulü kontrolü, tahditli ve kararında yapıldığı takdirde dip balıkları istihsa
linde bolluk ve ucuzluk yaratan bir sistemdir. Buna mukabil kontrolsuz, açın ölçüde ve ınizam-
lara riayet edilmeksizin yapılacak troll avcılığının da o nisıbetto zararlı olacağında şüphe yoktur. 
Bireefk ıbalık müstahsili memleketler, bâzı kayıtlarla troll avcılığına müsaade etmektedirler. Suiis
timal edilmeksizin yapılacak troll avcılığı, göçüeü balıkların istihsal mevsimi dışında kalan za
manlarda devamlı ve istikrarlı bir dip balıkçılığı .istihsaline imkân vermek suretiyle ekonomik 
faydalar sağlar. Bugün cari olan Zabıtai Saydiye Nizamnamemizin 29 ucu maddesinde troll usu
lü Türk karasuları ile Boğazlar ve Marmara'da yasak .edilmiş buna mukabil karasuyu haricindeki 
sahalarda serbest bırakılmıştır. Bununla Ibcraiber gerekli kontrol teşkilâtının movcudolmayışı ve 
ayrıca troll avcılığına ait bir nizam kurulmamış olması muvacehesinde yasağa rağmen kaçak ola
rak trol yapıldığı görülmektedir. 

Teklifte iki tip troll derpiş edilmiştir. Bunlardan birisi yukarıda izahı yapılan troll anlamın
da dip trolü olarak kabul ve isimlendirilen şekildir. Bu konuda gcrokli ilmî ve teknolojik araş
tırmalara ve tecrübelere istin adedilmek suretiyle 'bu çeşit istihsalin tabi olacağı usul ve esaslar Tü
zükle tanzim olunacaktır. 

İkinci tip troll, orta su trollu olarak tesmiye edilmektedir. Bu trol diğeri gibi dibi taramak 
suretiyle değil, suyun içinde veya suyun yüzüne yakın çekilmek suretiyle yapılmaktadır. Esas iti
bariyle diğer tip balık ağlarından mahiyetten bir farkı yoktur. Bu tip troll bilharraı görücü balık
lara kabili tatbiktir. Yabancı memleketlerde halen (kuillanıllımakta olmasına mukabil memleketimizde 
henüz istimal cdilmcmelrtcdir. Orta su troUunun tabi olacağı esaslar 22 nci ınaddc hükümlerine 
göre tâyin edilecektir. Ancak bu cins trollım dip trolü olarak kullanılmasını önleyici hükümler 
do düşünülmüştür. 

Üçüncü tip troll hem dip hem de orta su trav/lü olarak kullanılabilen kombine trolllardır. 
Dip ve orta su ve kombine trolü için 22 nci maddenin son kısmında açıklanan ve arızî olarak 

istihsal olunan su ürünleri hakkında yapılacak muamelelerde tanzim olunacaktır. 
24. Bu madde, Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 20 nci maddesine benzer bir hüküm yer 

almaktadır. İstihsali yasak olan ısu ürünlerinin, bu yasakların devamı müddetince satılması, nakli 
ve imalâtta kullanılması da monedilmektedir. Yasakların tatbik edilebilmesi için böyle bir hükmün 
konulmasına lüzum vardır. Burada derpiş edilen yasaklar umumiyetle herkesin kolaylıkla mutta
li olabileceği hususlara inhisar ettirilmiştir ki; bunlar da zamanlar mevsimler, cins, nevi, çeşit, iri
lik büyüklük, ağırlık (bakımından konulmuş bulunmaktadır. 

Aynı maddenin son bendinde tasarının 18 ve 23 ncü maddelerine aykırı olarak istihsal edilen 
su ürünleri için do nakil, satış ve imlât yasağı konulmaktadır. Ancak bu maddelerdeki yasaklar 
hilâfına bir istihsal yapılmış olduğunu anlamak kolay kolay mümkün ola/mıyacağmdan bu madde
de kasd unsuruna yer verilmiş ve bilerek fiilin işlenmesinin mcnedilmesi cihetine gidilmiştir. 

25. Balık ve emsali su mahsullerinin toptan satış yeri olan balıkhanelerin, gerek istihsalin ge
rekse satışın murakaıbosi bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Bu maddede, balıkhanelerin tarifi 
yapıldıktan sonra, (balıkhane tesis edilecek yerler için Ticaret Bakanlığımdan müsaade alınacağı 
ve gerekli tetkikat yapıldıktan sonra o mahalde böyle bir balıkhane kurulması. uygun görüldü
ğü takdirde tesis plânının Bakanlıkça tasdik edileceği; balıkhanelerden alınacak ücretin, Ticaret 
Bakanlığının muvafakati istihsal edilmek suretiyle satış bedelinin % 5 ini geçemiyeceği ifade 
olunmaktadır. 
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26. Bu madde ile su ürünleri satışlarının bir .nizam altına alınması esası konulmaktadır. Pren

sip itibariyle, istihsal .edilen ısu ürünlerinin hesnı müstahsil lehine değerlenmesi ve hem de mevzuat 
yönünden kontrolünün yapılabilmesi için muayyen bir yerde topluca satışa arzı lüzumludur. Bu 
sebepten sünger, alk, mercan ve diğer su nebatları haricoknak üzere istihsal edilen düğer su ürünle
rinin ilk satışlarının balıkhanelerde yapılması mecburiyeti konulmaktadır. Ancak (bu mecburiyet 
iki şarta (bağlı tutulmuştur. Bunlardan birisi su ürünlerinin karaya çıkarılmış olması şartıdır. I>\-
ğeri de o yerde balıkhane bulunması şartıdır. 

İstihsal okunup da su üzerinde satışı yapılan su ürünleri istihsalinin satışının balıkhaneden ge
çirilmesine lüzum vıe zaruret olmadığı gibi bu gibi satışlarda balıkhane resmi alınması <ia bahis ko-
nusu değildir. Keza, su ürünleri karaya çıkarılmış olmasına rağmen o yerde belediye veyahut Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü balıkhane tesis etmemiş ise, bu ürünlerin de balıkhanede satılması ve 
dülayısiyle balıkhane resmine tabi olması bahis konusu olamaz. . 

Balıkhanelerde yapılacak ilk satışlar için maddedeki esaslar uygulanacak olmakla beraber, bütün 
istihsal olunan su ürünlerinin behemahal balıkhaneye götürülmesi zaruri değildir. Bilhassa cüzi 
miktarda olan isfcihsalâtm balıkhanede satış mecburiyetinden azade kılınması doğru olur. Gerek bu 
cilhete imkân vermek ve igerek satış usullerini vo esaslarını düzenlemek için bir tüzük çıkarılması 
derpiş edilmektedir. 
' Bu tüzüğün çıkarılıp yürürlüğe girmesiyle belediyeler elinde olan veya Su Ürünleri Genel Mü

dürlüğü tarafından işletilen balıkhanelerin aynı esaslara göre çalışmaları imkânı sağlanmış ola
caktır. 

27. Teklifin 27 nci maddesinde su ürünleri ile alâkalı lüzumlu malûmatın derlenmesi ve top
lanabilmesi için su ürünleri müstahsılları, su ürünleri ile ilgili tâchv sanayici ve esnaftan işleri
ne mütaallik bilgi ve belgeleri istemek hususunda Ticaret Bakanlığına yetki tanınmaktadır. Bu 
mahiyette bir hüküm esasen Sanayi Sicil Kanununda da mevcuttur. Ticaret Bakanlığı su ürün
leri ile ilgili işleri bünyesinde topladığı cihetle, su ürünleri istihsal, ticaret ve sanayii ile ilgili malû
matı da re'sen almak imkânına sahibolmalıdır. İstenilecek bilgi ve belgelerin verenler aleyhine de
lil olarak kullanılmaması ve şahıslara ait hususi malûmatın ifşa edilmemesi hususları derpiş edil
mek suretiyle alınacak bilgi ve belgelerin mahremiyet ve samimiyeti sağlanmış olmaktadır. 

28. istihsal menedilmiş ve vasıta ve usullerine vaz'olunan yasağın ref, tadil, teşmil veya tem
didi gibi lüzum ve ihtiyaçlara mesnedolacak veya doğrudan doğruya yapılacak ilmî tetkikler 
maksadiyle bu vasıta ve usullerle av yaptırılmasına lüzum görülebilir. Madde ile, Ticaret Bakan
lığına, elde edilecek su mahsullerinin (hiçbir suretle satışa vaz'edilmcmesi şartiyle vazifelendirildiği 
ve salâhiyet verdiği kimselere muayyen yerlerde ve muayyen zamanlarda bu vasıta ve usullerin 
istimaline müsaade verme salâhiyeti tanınmaktadır. 

29. 29 ncu maddede derpiş olunan bâzı âmme hizmetlerinin ifası için gerekli . ödeneklerin 
bütçeye konulması hükme bağlanmaktadır. * 

30. 30 ncu maddede Ticaret. Bakanlığına su ürünleri ile ilgili işler için teftiş ve kontrol yet
kisi verilmektedir. 

31. Bu madde ile tatbikat ve tecziyenin süratle neticelenöbilmesi için Meşhut Suçlar Kanu
nu bükümlerinin uygulanması imkânı derpiş edilmekte ve ağır cezalı suçlar asliye mahkemelerine 
diğer suçlar sulh ceza mahkemelerine verilmektedir. 

32. Bu maddede Su Ürünleri Kanununun tatbikatiyle alâkalı suçların takip ve tesbiti, suç 
konusu olan şeylerin zaptedilmesi ve ilgililerin tanzim olunacak zabıt varakalariyle mahkemelere 
tevdii için merkezde ve taşrada vazifeli kılman organ ve merciler gösterilmektedir. Su Ürünleri 
Kanununun tatbikatı için hususi bir muhafaza teşkilâtı kurulmakla beraber bu teşkilâtın memle
ket ölçüsünde genişleyip işe tam mânasiyle hâkim olabilecek bir seviyeye gelmesine kadar diğer 
Devlet teşkilâtının da bu sahada yardımlarından faydalanılması zaruri görülmektedir. 

33. Teklifin 33 ncü maddesinde idari mercilere zaptedilen su ürünleri hakkında yapılacak 
usuli muameleler tanzim edilmektedir. 
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34. 34'ncü maddede mahkemelerce müsaderesine karar verilen su ürünleri ile istihsal vasıtala

rına ait hükümler yer almaktadır. 
35. Bu maddede muhtelif fıkralar halinde Su Ürünleri Kanunundaki yasak, tahdit ve mü

kellefiyetlerin cezaları gösterilmiştir. Cezalar, ceza hukuku prensiplerine uygun olarak mutedil 
hadler dâhilinde ve suçun vehamet derecesiyle mütenasibolarak tesbit edilmiştir. 

•36. Bu maddede tüzüklerin 6 ay içinde yürürlüğe konulması esası derpiş edilmiştir. 
37. 37 nci maddede yürürlükten kaldırılan hükümler gösterilmektedir. Bunlar arasında bil

hassa 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi
nin IV No. lı fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü bendleri vardır. Bu bendler karasularımızda kaçak balık 
avlıyanlara tatbik edilmek üzere çıkarılmıştır. Ancak bu hükümlerin tatbikatı yakalanan yaban
cı gemicilerin uzun müddet mevkuf kalmalarım ve aleyhimizde propaganda yapılmasını tevlidet-
mekte olduğundan bu işin kaçakçılık konusundan çıkarılarak Su Ürünleri Kanunu yasakları içe
risine alınması ve seri muhakeme usulü ile kısa müddet içerisinde halledilmesi imkânları sağlan
mak istenmiştir. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesi yabancıların su ürünleri avcılığı "yapmasını 
menetmektedir. Bu prensip aynen muhafaza edilmekle beraber yabancı turistlerin ve Türkiye'
de oturan yabancı kimselerin spor ve zatî ihtiyaç maksadiyle yaptıkları istihsale ve bir de ya
bancılara yaptırılacak etüt ve araştırma işlerine teşmil edilmemesi uygun görülerek bu konuda 
bir istisna sevk edilmiştir. 

38. Geçici 1 nci maddede, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan kooperatiflerin 2834 
ve 2836 sayılı kanunlar hükümlerine intibak edebilmelerini kolaylaştırmak maksadiyle hüküm 
sevk edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddede, kanunda derpiş edilen tüzükler çıkarılıncaya kadar bunlarla alâkalı 
eski hükümlerin uygulanması esası kabul edilmiştir. 

39. Teklifin 38 nci maddesinde kanunun yayınımdan 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kabul 
edilmiştir. Bu müddet içerisinde tatbikatla ilgili hazırlıklar yapılacaktır. Ancak kooperatifleş
meyi biran evvel teşvik ve gerçekleştirmek için 15 nci ve (geçici 1 nci maddelerin yayın tarihin
de yürürlüğe girmesi esası kabul olunmuştur. 

40. Teklifin 39 ncu maddesi, kanunu yürütmek görevini Bakanlar Kuruluna vermektedir. 
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TEABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER VE ÇORUM MİLLETVEKİLİ HİLMİ INCESU-
LU'NUN TEKLİFİ 

Su ürünleri kanunu teklifi 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Şümul 

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

Tarifler 

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

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

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

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

sular, mansaplar ve iu*ctme havuzlarıdır. 
Lagünler: Denizle irtibatlı ve denizin etkisi altında bulunan göllerdir. 
Mansaplar: Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akar suyun etkisi altında kalan ve 

sınırları mahallî şartlara göre tesbit olunacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 
Üretme Havuzu: Su ürünlerini yetiştirmek için yapılan sabit tesislerdir. 
Dalyan yer i : Bir veya mütaaddit sabit yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal saha

larıdır. 
Sabit Dalyan : Deniz ve içsularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, taş veya 

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

Muvakkat dalyan : Şamandra, duba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek suretiyle kurulan 
su mahsulleri istihsaline mahsus tesislerdir. 

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

Dip trawl'u : Gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini istih
sale mahsus trawl ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 

Orta su trawlu : Münhasıran göçücü balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyun 
ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trawl ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istih
salidir. 

Kombine trawl : Dip ve orta su travvl'unu müştereken yapmaya elverişli trawl ağları ve bun
larla yapılan su ürünleri istihsalidir. 

Gemi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, deniz ve içsularda su ürünleri istihsalinde, naklinde, işlen
mesine kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilû
mum yüzer vasıtalardır. 
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BÖLÜM - I I 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal Ruhsatı 

Ruhsat Tezkeresi 

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak ve bu sahada çalışanların durumlarını 
ve çalışmalarını yakından izlemek maksadıyla (Su ürünleri ruhsat tezekresi) ihdas olunmuştur. 

•Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına su ürün
leri ruhsat tezrekesi almak zorundadırlar. 

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

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

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

tahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki sahalarda ise adı geçen Genel Müdürlüğe, önceden vize ettir
meye mecburdurlar. 

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

Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait hüküm
ler Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. 

Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki 0922 sayılı Kanun ile buna mü'teferri Tüzük ve Yö
netmelik hükümleri saklıdır. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri : 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin kiralanması 

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istihsali hak
kı Ticaret Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

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

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

Kamu (tüzel kişileri istihsal yerindeki değişiklikler 

MADDE 5. — Genel, Katma ve Özel bütçeli idareler ile Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri
nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların genişletilme
si, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi su ürünleri istihsali
ne tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Ticaret Bakanlığının muvafakatinin alınması lâzımdır. 

Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

Madde 6. — Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce su ürün
leri bakımından alınması gereken tedbirlerin tcsbiti için ilgililerce Ticaret Bakanlığına müracaat 
olunması ve Bakanlıkça lüzum gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir. 
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Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

MADDE 7. — İç.suların sulama, enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu sularda 
mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak tedbirlerin ilgili
ler tarafından alınması şarttır. Gerektiğinde bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ticaret Bakanlı
ğınca ilgililere bildirilir. 

İstihsal yerlerinin sınırlandırılması 

MADDE 8. — Hazinenin, Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye 
Bakanlığının tayin edeceği bir temsilci ile mahallî kadastro veya tapu memuru o yerin sulh hukuk 
hâkimliğince tâyin edilecek birisi araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünleri istihsalinden anlı-
yan' üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen malûm ve muayen bulunan veya kira mu
kavele veya şartnamelerinde gösterildiği veçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle tesbit olunur. Bu zabıt 
ve krokilerin bir nüshası Ticaret, bir nüshası Maliye bakanlıklarına verilir. Bir nüshası da mahal
lî tapu dairesince lııfzolunur. Ticaret Bakanlığı, zabıt ve krokiyi Resmî Gazete ile neşir ve ilân eder. 

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansapların sınırlarının tesbitinde yukardaki heyete en 
yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su İşlerini mülkiyet ve işletmesindeki yerlerde ise bu Genel 
Müdürlük temsilcisi de katılır. 

Hazine adına tapuya tescil edilmiş istihsal yerlerine ait haklar saklıdır. 
Bu maddede zikredilen heyette vazife gören memurların harcırahları ile bilirkişiler için 

mahkemece takdir edilecek ücret Ticaret Bakanlığı tarafından ödenir. 

Yeni İstihsal vergileri 

MADDE 9. — Yeniden kurulacak veya kendiliğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin sınır
larının tesbitinde de 8 nci madde hükümleri uygulanır. 

Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçi§ 

MADDE 10. — Hazine ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan dalyanların kiracıları veya bunları .işletenler 'belirli bir geçim veya 
istihsal faaliyetinin icahı olarak bâzı iş ve sanat erbabının dalyanın faaliyetine zarar vermemek 
şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir.' 

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

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

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

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

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır. 
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özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunlann kanunlaştırılması 

MADDE 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil 
edilmiş olan dalyan ve voli yerlerine ait aynî haklar mahfuzdur. Bu yerler (olağanüstü hallerin 
devam ettiği müddet içindeki dnkıtalar haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya ki
raya verilmek suretiyle devamlı olarak 5 sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamu-
laştırılabilir. 

Üretme havuzları 

MADDE 13. — Karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek istiyenler bu te
sislerinin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu malûmatı havi proje ve plânlan 
vermek suretiyle Ticaret Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 

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

Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuzları da yukardaki hükme taTbi olmakla beraber 
bunların sınırları 8 nci madde hükmüne göre tesbit olunur. Ancak bu gibi üretme havuzları
nın tesisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip etmedikleri hu
susunda Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır. 

BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

Etüt ve araştırma 

MADDE 14. — Su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırma ve etütler üniversi-
telerce de yapılır. Üniversiteler araştırma ve etütlerin neticesinde Bakanlığa teklif ve tavsi
yede de bulunurlar. Bu teklif ve tavsiyelerden mümkün ve uygun olanlarının gerçekleşmesine 
çalışılır. Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yaptıracağı araştırmalara ve bunların gerçek
leşmesine mâni olmaz. 

Kooperatifleşme 

MADDE 15. — Su ürünleri müstahsılları 2834 sayılı Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 
hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım kredi kooperatifleri Kanununa göre kooperatif ve birlik
ler kurabilirler. 

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

Kooperatif ve birliklerin anamukavelename formülleri T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından müştereken hazırlanır. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 16. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve gör
gülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparak yerli ve yabancı uz
manlar idaresinde kurslar ve meslek okulları açaibilir. Propaganda, eğitim ve öğretim için 
lüzumlu tedbirleri alır. 
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Su ürünleri kredileri 

MADDE 17. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarmın kredi ihtiyacını, meslekin hu
susiyetlerine uygun usul ve şartlarla imkân nis betinde temin ile görevlidir. 

Su ürünleri kredilerinin işleyiş tarzı tüzük ile tesbit olunur. 

BÖLÜM - IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 18. — Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik 
cereyanı ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Elektrik cereyanı ile aydınlatma veya münhasıran denizlerde olta ile elektroşok usulü ile 
su ürünleri istihsali müsaadeye tabi değildir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 
e-. 

MADDE 19. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına ve 
yahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsulara 
ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği gekilde tesisat ya
pılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir. 

Yalancıların su ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 20. — Türk vatandaşı olmıyan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere Türk kara
sularına veya içsulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

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

Akarsularda manialar yapılması yasağı 

MADDE 21. — Ticaret Bakanlığının müsaadeli alınmadan, akarsularda, su ürünlerinin geçme
sine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri manialar vücuda getirilmesi ya
saktır. I 

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 22. — 
a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri, çeşitleri, haiz 

olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları, 
b) Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik, ilmî bakımlardan bölge

ler, mevsimler, zamanlar, ısu ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi 
vasıfları ve istihsali yasak olan su ürünlerinden arızî olarak istihsal olunanların deniz veya 
içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muameleler, tüzükle düzenlenir. Tüzükte bu 
konularla ilgili olarak konulacak hükümlere aykırı hareket yasaktır. 
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Trawl 

MADDE 23. — 
a) 22 nci maddede gösterilen hususlardan dip trawl'unu ilgilendirenler ayrı bir tüzükle 

düzenlenir. Bu Tüzükler hükümlerine aykırı olarak dip trawl'u ile su ürünleri istihsali yasaktır. 
b) Orta su travvl'u ve kombine trawl hakkında 22 nci madde hükümleri uygulanır. 
Ancak orta su ve kombine trawl'u ile dip trawPu olarak kullanılması yaşattır. 

Yasak su ürünlerinin satışı, naldi ve imalâtta kullanılması memnuiyeti 

MADDE 24. — Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle is
tihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olunsa ol
sun satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

18, 23 ncü maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerinin bilerek satılması, 
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır. 

, BÖLÜM - V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 25. — Balıkhaneler, sünger ve mercan ile alık ve diğer su nebatlarından gayrı su 
mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerlerdir. 

Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı ve lüzumlu diğer malûmat Ticaret Bakanlığına 
verilir. İlgili daire ve teşekküllerin de mütalâası alınmak suretiyle yapılacak tetk'ikat neticesin
de o mahalde böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde tesis plânı Ticaret Ba
kanlığınca tasdik olunur. 

Tasdik edilen plâna uygun olarak inşa edildiği anlaşılan 'balıkhanelere Ticaret Bakanlığınca 
işletme müsaadesi verilir. 

İşletme müsaadesi olmıyan yerler balıkhane ittihaz edilemez. 
Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin '% 5 ini geçemez. Tatbik edilecek üc

rete ait yüzde nisbeti hakkında Ticaret Bakanlığının muvafakati alınır. 

Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE. 26. — Sünger, alk, mercan ve diğer nebatlar haricolmak üzer istihsâl olunan su ürün
lerinden karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhanelerde yapılır. ,Bu hüküm balıkhanesi olmıyan 
yerlerde uygulanmaz. Balıkhanelerde satılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul ve esasla
rı, balıkhanede satılması mecburi olmıyan asgari miktarlar bir tüzükle düzenlenir. 

BÖLÜM — VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve h elge vermek 

MADDE 27. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsili arı ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütallik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilr. 

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

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

M. Meclisi (S. Sayısı : 210) 



— 59 — 

Yasak vasıta] ve usullerin istisnam kullanılması 

MADDE 28. — Ticaret Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması 
m'aksadiyle su mahsulleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin muayyen yerlerde ve 
muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına 
müsaade edebilir. 

Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mah-
suleri hiçbir suretle satılamaz. 

ödenek 

MADDE 29. — Bu kanunun 8, 14, 16 ncı maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri 
karşılamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur. 

• Teftiş ve murakabe 

MADDE 30. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarını, su ürünleri ile iştigal eden 
tacir, sanayici ve esnaf ile -bunların işyerlerini, istihsal vasıtalarını, tesislerini ve işlemlerini, ba
lıkhaneleri, istihsal yerlerini ve isthsal vasıtalarını Bakanlık Teftş Kurulu vasıtasiyle teftiş ve 
kontrol ettirerek mevzuata göre gerikli muameleyi yapmaya yetkilidir. 

Bakanlık kontrol vazifesi ile diğer memurlarını da göreviendirebilir. 
Diğer Bakanlık ve belediyelerin kanuni yetkileri saklıdır. 

BÖLÜM — VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 31. — Bu kanunda yazılı suçlara ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

18, 20 ve 23 ncü maddelerdeki suçlara ait 'dâvalar asliye ceza mahkemelerinde, diğer suç
ların dâvaları sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Vazifeliler 

MADDE 32. — Ticaret Bakanlığı Teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşek
küllerde su ürünlerinin, deniz ve içsularm muhafaza ve murakabesi ile vazifelendirilen memur ve 
hizmetliler ile emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla Ye bu kanuna istinaden konulan yasak
ların takip ve uygülanmaslyle birinci derecede görevli olup ve kanun şümulüne giren suçlar hak
kında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini 
zapd etmek, ve bunların 33 ncü madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim et
mekle vazifeli ve yetkilidir. Muhtarlar Gümrük, Sahil ve Orman Muhafaza Teşkilâtı mensupları, 
belediye zabıtası âmir ve memurları, 

Kamu Tüzel Kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile Gümrük, Belediye ve Hükümet 
Veteriner doktorları Ticaret Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilâtının bulunmadığı yerlerde 
yufkardaki yetlki ve görevleri yapmakla (mükelleftirler. 

Zaptedilen su ürünleri 

MADDE 33. — Zaptolunan su ürünlerinden, insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün değilse en yakın Hükümet, belediye veya sağlık 
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merkezi tabiplerinden birine veya Devlet numune hastanesinde muayene ettirilerelk insan gıdası 
olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler derhal mahallin en büyük Maliye memuru marifetiyle 
ve Maliye teşkilâtı olmıyan yerlerde ihtiyar heyeti tarafından en yalkm satış yerinde açık artırma 
suretiyle satılır. 

Zaptedilen su ürünlerimden insan gıdası olacak kulanılmıyan ve muhakeme neticesine kadar 
muhafazasına imkân olmıyanlar için de yukardaki esaslar uygulanır. 

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

Sanığın mahkûmiyetinin 'kesinleşmesi halinde satış bedeli Hazineye irat kaydedilir. 
Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin rapor

larına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tesbit edilir. 

Müsadere olunan* eşya ve svi ürünleri 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen su ürün
leri ile istihsal vasıtaları hüküm kesin]eştikten sonra o mahallin en büyük Maliye memuru vası-
tasiyle açık artırma suretiyle satılarak bedeli Hazineye irad kaydolunur. 

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

BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 35. — Bu kanundaki ve bu 'kanuna müsteniden çıkarılacak' tüzük! erdeki yasak ve 
tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal eden 
su ürünleri müstahsılları ile 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef .olmadıkları 
halde bu fıkradaki gaye ve maksat dışında su ürninleri istihsal edenler, 6 ncı fılkra gereğince 
ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri is
tihsal edenler 30 - 500 lira, 

2. 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi sahip 
veya donatanları 100 - 500 lira. 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 -100 lira, 
hafif para cezası ile cezalandırılır. , 

lb) 13 ncü madde gereğince Ticaret Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu kuran
lar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Gerekli niteliği haiz olmıyan ve ıslahı mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri m'en ve mas
rafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına karar verilir. 

c) 18 nci maddedeki yasaklara riayet etrniyenler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanunlara 
p;örc daha ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde 6 aydan 1 seneye kadar hapis cozasiyle 
birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezas'iyle cezalandırılır. 

Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere 
olunur. 

Yukardaki fiiller Türk Ceza Kanununun tatbikatında memur sayılanlar tarafından işlendiği 
takdirde cezaların iki katı hükmolunur. 

Yukardaki bendlerde gösterilen suçların tekerrürü halinde ayrıca sürgün cezası da hükmolu
nur. 
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18 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nakle

denler veya bunların imalâtında kullananlar 500 liradan 5 000 liraya (kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar ve suç. konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

d) 19 neu maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet 
etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi tesis sahipleri tarafından işlendiği takdirde 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetleri menediknekle be
raber masrafları kendilerine aidolmaik üzere tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine ka
rar verilir. 

e) 20 nci maddenin birinci bendindeki sucu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıta'ları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 18 nei maddedeki yasak maddeler kullanılmış veya bu gibi maddeler 
gemilerde ^bulunmuş, yahut 24 ncü madde gereğince hazırlanacak Tüzüğe aykırı hareket edilmiş 
ise faillere verilecek hapis cezasının asgari haddi bir senedir. ,s 

f) 21 nci maddeye aykırı harefket edenler 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. B,u gibilerin faaliyetleri menedil inekle beraber masrafları kendilerine aidoimak 
manialarının zarar vermiyecek hale getirilmesine 'karar verilir. 

g) 22 nci maddenin (a) bendine göre eıkanlacaık tüzüğe aykırı harekdt edenler 500 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsade
re olunur. 

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

h) 23 ncü madde ile bu maddeye ait tüzükteki dip trawPuna ımütaallik yasak ve tahditlere 
ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

Tekerrür halinde suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt 
ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trawl'u ağları denizde veya topla
nıp bordoya alınmış durumda tesbit edilenlerle göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden 
küçük dip trawl'u ağlarını her ,ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yukardaki 
fıkralara göre cezalandırılır. 

Orta su trawl'unu veya kombine trawl'u dip trawl'u alarak: kullananlar hakkında yufkardaki 
1 ve 2 nci fıkralarda yazılı cezalar verilir. 

23 ncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek 
satanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur. 

1) 24 ncü ımadde ile satışı, nakli ve imalâtta kulanılması yasak edilen su ürünlerini satanlar, 
nakledenler veya imalâtta kullananlar hakkında 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
hülkmolunur ve ayrıca suç 'konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

j) 26 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur. 

ik) 27 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya 
yanlış malûmat; verenler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Şahıslara ait ferdî ve hususi malûmatı ifşa eden memurlar hakkında da aynı ceza verilmekle 
beraber ayrıca üç ay hidömatı âmmeden memnuiyet cezası da hükmolunur. 
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BÖLÜM - IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 36. — Kanunun 17, 19, 22, 23 ve 26 nci maddelerine ait tüzükler kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâhı Selâscde Midye ve İstiridye İhra
cı Hakkındaki Nizamname, 18 nci sefer. 1299 tarihli Zalbıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 
1298 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İs
tanbul ve Tevabiî Balıkhanesine Mütaallik Nizamnamesinin 'birinci ve üçüncü maddelerinde mu
harrer rüsumun tezyidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Za'bıtai Saydiye Nizamna
mesine bâzı mevat tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve 
Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevaibiî Balıkhane İdareleri Nizamname 1 erinin bâzı mevadmı amıad-
dil 820 sayılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri Kaçakçılık men ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci Ek maddesi
nin IV No. lu fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü .bendîeri ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 
57 No. su yürürlükten kaldırılmıştır. 

91:5 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesinin 
7 nci bendine uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yaban
cı uyruklu kimseler ile M ncü maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancı
lara uygulanmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların (bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbak olunmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayınlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan 
su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile 
Tarım Kredi Kooperatifleri kanunlarına göre teşkilâtlanmak ivsitiyenler statülerinde âdi genel 
kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile kooperatiflerini feshede
bilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 19, 22, 23 ve 26 nci maddelerine ait tüzükler yürür
lüğe girinceye kadar 37 nci maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına de
vam olunur. 

MADDE 38. — Bu kanunun 15 nci maddesi ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 39. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci'nin Su ürünleri kanunu teklifi (2/83) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 11 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5643. 0107 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci'nin, Su ürünleri hakkındaki kanun teklifi 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlomin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
Enver Aka 

23 . 11 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Su ürünleri hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tevfik înci 
Zonguldak Senatörü 

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TEKLİFİ GEREÇKESİ 

A) GENEL DÜŞÜNCELER : 
Türkiye'nin, işletilmesi gerekli bir sualtı serveti vardır. Fakat Türkiye bu servetin tam ran

dımanla işletilip millî gelire katılmasını temin bakımından zaruri olan belirli bir balıkçılık politi
kasından mahrumdur. 

Türkiye bir taraftan büyük bir hızla artan nüfusunun ortaya koyduğu beslenme problemini 
çözebilmek, diğer taraftan tediye muvazenesi açığını kapatmak üzere yeni döviz kaynakları bula
bilmek için yüzünü denizlere çevirmek, gerek kendi sularında, gerekse dünyanın yedi denizindeki 
av sahalarında mevcut sahipsiz sualtı servetlerinden faydalanmak zorundadır. 

Memleketimizin sualtı kaynaklarının zenginliği hususunda yerli ve yabancı uzmanların tam bir 
fikir birliği halinde oldukları malûmdur. Hakikaten başta Karadeniz ve Marmara olmak üzere 
2 700 mil uzunluğundaki sahillerimizin tamamı, sayıları altmışı bulan gölleri ve sayısız nehir ve 
ırmaklariyle iç sularımız, tabiat şartlarının bahşettiği büyük imkânları haiz çok zengin su ürün
leri kaynaklarıdır. Bu denizler ve iç sular çeşit ve miktar bakımından çok bol, evsaf bakımın
dan çok üstün göçmen balıkları, dip balıklarım, türlü kabuklu hayvanları, emsalsiz süngerleri 
ve bitkileri ihtiva etmektedir. Sularımızda 250 balık cins ve türünün mevcudiyeti tesbit edil
miştir. Kabuklular, yumuşakçalar, süngerler ve deniz nöbatları bu sayıya dâhil değildir. 

Toprakaltı servetlerinden farklı bir hususiyet olarak, metotlu bir şekilde işletildiği takdirde, 
sualtı kaynaklarının tükenmek ihtimali olmıyan ve tabiat tarafından devamlı surette beslenip 
tamamlanan bir rezerve sahibolduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır. 
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Hayvani ve nebati sü ürünlerinden gerek insan gıdası olarak, gerekse sanayide büyük ölçüde 

faydalanılmaktadır. Memleketimizin gıda ve beslenme problemlerini incoliyen uzmanlar, Türkiye'nin 
daha şimdiden hayvani menşeli protein açlığı çekmekte olduğunu ileri sürmekte ve nüfusumuzun 
artışındaki hızlı temponun bu açlığı kısa zamanda bir kıtlığa çevirmesinden endişelenmektedirler. 
Bütün dünya için olduğu gibi memleketimiz içinde nüfus artışının ortaya çıkardığı beslenme prob
leminin halli ancak sualtı kaynaklarının verimli bir şekilde işletilmesiyle mümkün olacaktır. Su 
Ürünlerinin sanayi hammaddesi olarak kullanılması ise yeni ihraç maddeleri bulma ihtiyacına en 
uygun bir cevap teşkil edecektir. 

Kaynaklar bakımından bu derece istisnai imkânlara sahip bulunmamıza rağmen, bu kaynakla
rı gereği gibi işletemediğimiz, sualtı servetimizden mevcut imkânlarla kıyaslıyamıyacak kadar az fay
dalanabildiğimiz de bir vakıadır. 

Halen balıkçılığımız mühmel, perişan ve geridir. Bu önemli sanayi kolu çeşitli sebep ve âmille
rin baskısı altında gelişme imkânından mahrum kalmış, memleket ekonomisinde lâyık olduğu önemli 
yeri alamamıştır. Tabiat şartlarının uygunluğuna ve kaynakların zenginliğine rağmen istihsalde 
ulaşabildiğimiz en yüksek rakam yılda 140 000 tonu, ihracatta ise yılda 20 000 tonu aşamamıştır. 

Su ürünleri istihsalinin ve buna muvazi olarak ihracatının gel işememesi, istihsalde kullanılan 
usul ve vasıtaların iptidailiği ve verimsizliği, balığın değeriendMlımesi için lüzumlu muhafaza, 
nakil ve tevzi imkânlarının noksanlığı, balıkçılık sahasına kâfi derecede sermaye yatırımı yapılama
mış ve kredi kolaylıkları sağlanamamış olması, bir küllolarak balıkçılık sanayiinin kalkındırılmasını 
öngören belirli bir balıkçı politikasının mevcut bulunmayışı, balıkçılığın teşvik, himaye ve organize 
edecek mevzuatın yokluğu, istihsalin değerlendirilmesinde müstahsıla asgari bir emniyet sağlıyacak 
müstakar bir fiyat politikasının takibolunmaması gibi çeşitli sebep ve âmillerden ileri gelmektedir. 

Birinci Beş Yılık Kalkınma Plânı tarım sektöründe en büyük artışın balıkçılık sahasında 
meydana geleceğini ve 1963 ten 1967 yılına kadar olan devre zarfında istihsalin üç katma ya
fan bir artış kaydedeceğini göstermektedir. Plâna esas teşkil eden çalışmalar sırasında halen 
yılda ortalama 100 000 tondan ibaret olan su ürünleri istihsalinin, plânın tatbiki sonunda 
yılda 300 000 tonu aşabileceği ve bu miktardan 200 000 tonunun ihracının kabil olduğu ve 
bu ihracattan yılda ortalama 50 - 60 milyon dolar döviz sağlanabileceği tcs'bit olunmuştur. 

Memleket ekonomisinde bu kadar kısa zamand a bu derece önemli bir tesir yapması - mümkün 
bir istihsal ve sanayi kolunun daha fazla ihmal edilmemesi gerekir. Asırların ihmaline uğramış ve 
bu yüzden geri kalmış olan balıkçılığımızın Devlet himayesine mazhar olmadan kendi kendine geliş-
si beklenemez. Balıkçılığın teşkilâtlandırılmasını, teşvik ve himayesini öngören mevzuatın biran önce 
kanunlaştırmak suretiyle Devletin bu önemli istihsal ve sanayi kolunu süratle kaldmdırması zaruridir. 

Esasen su ürünleri istihsal kolunun arz ettiği ekonomik ve sosyal hususiyetler sebebiyle, ba
lıkçılığı ileri olan veya olmıyan birçok memleketlerde Devletçe türlü teşvik ve himaye ted
birleri tatbik olunmaktadır. Balıkçılık sahasındaki bu himaye tedbirleri Japonya, Amerika, Şi
mal memleketleri, İngiltere ve İtalya gibi ileri balıkçı memleketlerde olduğu kadar Güney - Kore. 
Milliyetçi Çin ve yem kurulmuş Afrika devletleri gibi balıkçılığı henüz gelişmemiş memleket
lerde de tatbik olunmaktadır. Diğer memleketler balıkçılarının geniş ölçüde faydalandıkları bu teş
vik ve himaye tedbirleri alınmadıkça Türkiye balıkçılığının gelişmesine ve dünya pazarlarında ra
kipleri ile boy ölçüşmesine imkân yoktur. 

Bu itibarla hazırlanan bu kanun teklifinden, balıkçılık sahasını tanzim eden, balıkçıların teş
kilâtlandırılmasını, eğitilmesini, kaynakların muhafazasını ve saireyi öngören hükümler yanında 
balıkçılığın teşvik ve himayesi hususunda da mevzuun önemi ile mütenasip çeşitli hükümler 
konulmuştur. Balıkçılığı az veya çok gelişmiş her memlekette Devletin bu sahaya sermaye akı
mını teşvik edici ve maliyeti düşürücü birtakım vergi muaflıkları ve kredi kolaylıkları ile 
balıkçılığı teşvik ve himaye ettiği görülmektedir. İçinde bulunduğu geri kalmış durumdan 
sıyrılarak gelişmek, ilerlemek ve denizlerin derinliğinde gömülü el sürülmemiş servetleri millî 
gelire ekliyen esaslı ve müessir bir istihsal kolu haline gelmek istidadında ;olan balıkçılığı-
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mızın Devlet tarafından getirilecek bu gibi himaye ve yardımlarla muhtaç bulunduğuna ve 
bu sahada alınacak her türlü tedbirin yerine masruf olacağına şüphe yoktur. 

Hazırlanmış olan bu kanun teklifi 5 Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ve istihsali 3 katı
na çıkaracağı tahmin olunan 295,3 milyon liralık yatırım ile istihdaf olunan anahedeflere ulaş
mak için istihsale paralel olarak istihlâk ve ihracatı artırmak, balıkçılığı ıgüvenilir ve kazançlı 
bir çalışma kolu haline getirmek maksadını gütmektedir. 

B - Maddelerin gerekçeleri 

1. Teklifin 1 nci maddesi hükmü ile deniz ve İç sulardaki su ürünleri İstihsalinin bu kanun hü
kümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. Türk karasularında veya beynelmilel sularda yapılmış 
olan istihsal genel olarak bu kanunun şümulü içine girmoktedir. Dış sulardaki avlardan elde 
edilen mahsuller de iç sulardan elde edilen mahsuller rejimine tabi tutulmuştur. 

2. Teklifin 2 nci maddesinde bâzı önemli tariflere yer verilmiştir. 
Su ürünleri : Deniz ve içsularda bulunan nebat ve hayvanlar ile hu hayvanların yumur

talarından ibaret olarak kabul edilmiştir. B ı tarif en iptidai nobat ve hayvanlardan en 
mütekâmil nebat ve hayvanlara kadar bütün cins, nevi ve çeşitleri kapsamaktadır. Tarife sadece -
canlı varlıklar derpiş edilmiştir. Sulardaki can ;ız şeyler, meselâ kum, çakıl, taş, deniz hayvanı 
kabukları, tuz, madenî emlâh, batıklar, hayvan leşleri, .tf.su ürünleri tarifi dışında kalmakta
dır. Tarifin şümulünü teslbit ederken bir ayırım yapmak zarureti hissedilmiştir. Bilindiği üzere 
bâzı hayvanlar vardır ki, hem sularda, hem de karada yaşarlar. Bu hayvanlar hayatlarını 
esas itibariyle sularda geçiriyor ve arızî olarak karaya çıkıyorlarsa su ürünleri tarifine girerler. 
Bunun aksine esas itibariyle karada yaşayıp da arızî olarak sulara giren hayvanlar tarif dışın
da kalmaktadır, iki taraflı hayat süren hayvan1 arın bir kısmı av hayvanıdır. Meselâ yabani 
ördek, yabani kaz, martı, pelikan gibi kuş1 ar, kunduz, su samuru, porsuk gibi hayvanlar. 
Bunların avlanması ayrı bir nizama tabi tutulduğundan Kara Avcılığı Kanunu şümulüne gi
ren bu kabil hayvanlar tarifin dışında bırakılmalardır. 

Su ürünleri müstahsil lan : Kanunda, deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve 
tüzel kişiler gaye ve maksatları, kasıt ve niyetle i ne olursa olsun su ürünleri müstahsili sayıl
maktadır. Bu işi meslek olarak veya arızî olar :k yapmak farklı bir netice husule getirme
mektedir. Su ürünleri istihsali, su ürünlerini 1-ukındukları yerden almak, çıkarmak, yakala
mak mânasmdadır. Su ürünlerini imha ve öl lürmek fiilleri de istihsal mevhumu içinde kabul 
edilmek lâzımdır. 

Balıkçı teknesi : Kanunda balıkçı teknesi tari i en geniş ve şümullü mânasiyle kullanılmıştır. 
Bu tarif Deniz Ticaret Kanunundaki gemi tari 'inden farklı .olduğu gibi diğer deniz mevzu
atımızdaki çeşitli gemi tariflerinden de daha ge ıiştir. 

3. Teklifin 3 neü maddesi ile su ürünleri is'iihsalini bir düzene 'sokahilmek, bu düzeni bozmak 
istiyenleri takibedcbilmek, su ürünlerinin istih :nl sahasında çalışanların adedini ve durumunu 
öğrenmek için 'bir ruhsatname müessesesi ihdas olunmaktadır. Bu ruhsatnameyi su ürünleri müs
tahsilin mı in tüzel veya gerçek kişiler adına ferden almaları öngörülmüştür. Ruhsatnameler Ti
caret Bakanlığı tarafından veya Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerden verilecektir. Bu konuda 
kolaylığı sağlamak amaciyle ruhsatname verine yetkisini mahallî teşkilâta tanınması imkânı der
piş olunmaktadır. 

Ruhsat tezkerelerinin verilme şekli : Ticaret B '.kaldığınca ayrıca yönetmelikle düzenlenecektir. 
Orman bölgesinde, sulama tesislerinin bulunduğu yerlerde ve DSİ ye ait mmtakalarda bu sa
haların korunma ve muhafazasını temin için bu 'alandaki istihsallerde orman veya tarım dairele
rince, DSİ ce ruhsatların ayrıca vizeye tabi tut il m ası esası kabul edilmiştir. 

Bu maddede spor maksadiyle veya zatî ihtiy!Ç için ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal ede
cek Türkler, yabancı turistler ve Türkiye'de otur.uı yabancılar ruhsat almak mükellefiyetinden 
hariç tutulmuşlardır. Ancak bu mükellefiyet di nida kalma, maddede, belirtilen maksat ve du-
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ramlara inhisar ettirilmiştir. Kanundaki şartlar dışına çıkarak ruhsatnamemiz istihsal yapma key
fiyeti bir suç, olarak ika'bul olunmuş ve ona göre ceza konulmuştur. 

Balıkçı teknelerinin tescilleri ile donatım ve muayeneleri 4992 sayılı Kanun ve buna bağlı 
Tüzük ve Yönetmeliğe göre ilgili merciler tarafından yapılacağı, içsularda ise bu işlemlerin aynı 
mevzuat esaslarına kıyasla mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından yaptırılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

4. Teklifin 4 neü maddesinde, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülki
yetinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dalyan ve voli yerleri ile içsula-
rın kiralanması meselesi ele alınmıştır. Bugüne kadar cari tatbikatta; bu yerler Maliye Bakan
lığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmekte idi. Prensibolarak Devlete 
ait istihsal yerlerinin tek elden idaresi ve yetkinin Ticaret Bakanlığına verilmesi kabul edilmek
le beraber, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, bu gibi yerlerin iltizam usulü ile kiralanmama
sını öngören fikir esas alınarak maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir. Bunlardan birincisinde, 
bölgenin ekonomik şartları, o nımtakada oturan halkın geçim için âmmeye ait istihsal yerlerinden 
faydalanmasını zaruri kılmakta ise, bu gibi yerler Bakanlar Kurulu kararı ile mmtaka halkı
nın, denizler gibi, serbestçe istifadesine tahsis olunabilecektir. Mütaakıp fıkra ise yine 5 Yıl
lık Kalkınma Planındaki esasa göre, âmmeye ait istihsal yerlerinin kiralanmasında su ürün
leri kooperatifleri ile köy tüzel kişiîiklerinin taleplerine öncelik tanımaktadır. 

Madde DSİ ye ait yerlerin kiralanması ve işletilmesinde kontrol ve koordinasyonu derpiş et
mektedir. Teklif ile kira müddetleri istikrarlı ve emniyetli bir işletmeye imkân vermek maksa-
diylc 20 yıla kadar çıkarılmaktadır. Ayrıca üretme havuzlarında su ürünleri yetiştirme müddeti 
nazara alınarak istisna en bu müddet 30 yıla çıkarılabilecektir. 

Maddedeki kiralama hükümleri her şekil ile Evkafın idare ve nezaretinde bulunan Vakıflar, 
veya Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Su Genel Müdürlüğü gibi 
dairelere ve mahallî idarelere ait su ürünleri istihsal yerlerine şâmil değildir. Ancak bu gibi yerler 
hakkında Su Ürünleri Kanununun diğer alâkalı hükümlerinin uygulanacağı tabiîdir. 

5. Teklifin 5 nci maddesinde, baraj ve sun'i göllerde verimli bir su ürünleri istihsali yapıla
bilmesini temin için bu gibi yerlerde önceden bâzı teknik ve ilmî tedbirler alınması gerektiğin
den bu hususla/r düzenlenmektedir. 

6. Teklifin. 6 ncı maddesi, sulama ve enerji istihsali gibi maksatlarla içsuların kullanılmasın
da, su ürünlerine zarar vermeme prensibini gözetmektedir. 

7. Teklifin 7 nci maddesinde, 4 neü maddede sözü geçen kamu tüzel kişilerine ait istihsal 
yerlerinin sınırlandırılması ve bu sınırlandırma keyfiyetinin tesbit ve ilânı için hüküm sevk edil
miştir. Bugünkü Medeni Kanun hükümlerine ^ÖVG bu gibi yerler üzerinde mülkiyet hakkı tesis 
edilememekte olduğundan buralarının belli sahalar olarak tesbit ve tâyin olunabilmesi için mad
dede derpiş olunan şekilde bir sınırlandırma usulü k:abul olunmuştur. 

8. Te'klifin 8 nci maddesinde yeniden kurulacak veya tabiat hâdiseleri ve şartları neticesi 
kendilip'inden meydana gelecek istihsal yerlerinde de 7 nci madde esaslarının uygulanması kabul 
olunmaktadır. 

9. Teklifin 9 ncu maddesinde, kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan zaruri ahvalde geçit 
hakkı verilmesi esası derpiş olunmaktadır. Bâzı dalyanlarda ve ezcümle Köyceğiz dalyanında arı
cılıkla iştigal eden bir zümrenin zaman zaman dalyandan geçmek mecburiyetinde bulunuşu na
zarı dikkate alınarak bu madde hükmü sevk edilmiştir. Geçişe ait şartlar Ticaret Bakanlığınca tes
bit ve ilan olunacaktır. 

10. Teklifin 10 ncu maddesi, dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma konusunu tanzim 
etmektedir. Bugün yürürlükte bulunan Zafbıtai Say diye Nizamnamesine ek 820 sayılı Kanunun 
2 nci m add elsin den bâzı tadillerle alınmıştır. 

11. Teklifin 1.1 nci maddesinde Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuya tescil 
edilmiş 'bulunan dalyan ve voli yerlerine ait hakları mahfuz tutmak suretiyle, özel kişilere ait is
tihsal yerlerinin kamulaştırılmasını esasa bağlamaktadır. Maddeye göre İra yerlerin olağanüstü 
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hallerdeki inkıtalar baricormak üzere 5 yıl devamlı olarak işletilmemesi veya terk edilmesi 
hail erinde umumi hükümler dairesinde kamulaş ırılabilmesl imkânı derpiş olunmuştur. Bugün 
820 'sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince bu gibi yerler 3 yıllık müddetin hitamında bilâ be
del Hazineye intikal etmektedir. Bu hüküm Ana 'asamız 'muvacehesinde kabili tatbik görülmedi-
ğünden yukarıki şekle ifrağ .olunmuştur. 

12. Teklifin 12 nci maddesinde üretme havutlarına ait hüküm gösterilmektedir. Üretme ha
vuzu konusu son zamanlarda büyük ehemmiyet kazanmıştır. Kaliteli, devamlı ve bol mahsul elde 
etmek İçin su ürünlerinin üretme havuzları dcniVn 'tesislerde »sun T olarak yetiştirilmesi işi birçok 
memleketlerde ele alınmıştır. Bu safha memleketimiz için de ümit verici görülmektedir. Gerek 
karada kurulacak ve gerekse deniz ve i çs ularda yanılacak üretme t es islerin d o kıymetli balıklar 
ile, İstakoz, istiridye gibi kabuklular iyi bir şe'-ilde yetiştirilebikcdrtir. Üretme havuzlarının 
faydalarına mukabil nizam altına almmıaması ha1 inde? zararlı neticeleri de olabileceği göz önünde 
tutularak bu gibi yerler tesis edilmeden evvel ge 'ekli plan vo projeler ile Ticaret Bakanlığına 
müraea'ait 'edilerek önmüsaade İstihsali mecburi kılınmaktadır. Bakanlık, sağlık, ekonomik, kamu 
düzeni, ilim, 'teknik ve ıseyrü sefer bakımlarından mahzur bulunmıyan haillerde bu müsaadeyi ve
recektir. 

13. Teklifin 13 ncü maddesi ile, Devletin hü'dım. ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsu-
1 arda 'yeniden kurulacak sabit ve yüzer dalyanla *a ait esaslar yer almaktadır. Bugün için mem
leketimizde mevcut dalyanların sayısı 64 ten iba-et bulunmaktadır. Dalvaneılığm1 teşvik ve in
kişafı için yeniden kurulacak dalyanların tesis ve işletme hakkının gereğinde bedelsiz olarak ta
liplerine verilmesi ve buna mukabil kira müddetinin sonunda ise dalyanın bütün tesisleri ile 
birlikte Hazineye bedelsiz olarak iadesi suret iv"1 e gerek şah usların, gerek memleketin menfaatleri 
ka rsıl ıkl ı ol ar ak korun ımakt adır. 

Maddede dalyan tesisi ile ilgili dip'er teknik vo ilmî hususlar yer almakta, ayrıca diğer tefer
ruatın tüzükle düzenlenmesi imkânı sağlanmakta br. 

14. Teklifin 14 ıifhi maddesinde, ilmî ve tok ıolojlk araştırmaların yapılması konusunda üni
versiteler ve Ticaret Bakanlığı «:'6rov acımaktadırlar. Çok önemli bir konu olan ve uzun müddetle 
tetkika'ta ihtivae gösteren bu meselede ilim müesseslerinin çalışmalarından faydalanılması derpiş 
olunduğu gibi, buna yardımcı ve çalışmaları tam mil ayıcı mahiyette resmî sektör araştırmaları 
yapılması da uazara alınmıştır. 

15. Teklifin 15 nci maddesi, su ürünleri saha'>nda müstahsıllaırm Ticaret Kanunu hükümle
rine göre kurmuş olduğu kooperatiflerin büyük bir ekseriyetinin iyi islemediği görül melet edir. 
Bu sabada bir reform ihtivacı hissedilmiştir. Aıvak cebri ve zecri tedbirlerden kaçınılarak koo
peratifleşmenin 'ih ti varı bir şekilde ve fakat daha verimli neticeler verecek hükümler dairesinde 
yamrulması düşünülmüş ve su ürünleri müstahsil harının halen memleketimizde zirai sahada iyi 
neticeler vermiş olan 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile, 2836 sayılı 
Tanm Kredi Kooııeretifleri Kanununa «üre teshilAtlandırılmaisı ve hususi 'isimlerle tesmiye 
edilmesi uygun görülmüştür. ' Bilindiği üzere bu tip kooperatifler T.O. Ziraat Bankası ve Ticaret 
Bakanlığının himaye ve murakabesi altındadır. Kooperatiflerin dürüst bir şekilde idare edilmesi 
ve pvavc ve maksatlarına ve ortaklarına yararlı faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli maddi 
yardımlar ve yol göstericilik bu suretle sağ'"nmış olmaktadır. Kooperatifler sadece hakiki 
müstadisi 11 arın girme imkânının mcvcııdolması ve kooperatif mevzuunu teşkil eden konularda, ti 
car et ve komüsy onculuk yapanların da müessese1 ere ortak olamamaları hakiki m ustalı sil d an mü
rekkep mütecanis bir teşkilât kurulması imkânla -ma yol acımaktadır. 2834 ve 2836 sayılı kanun
lar ayrıca bu çeşit kooperatiflere bâzı imtiyazlar ve muaflıklar tanımaktadır. Zikredilen kanun
ların hükümleri j)rens!'tp itibariyle su ürünle1i 'abasına tatbik edilebilecek niteliktedir. Yal
nız bunlara lailt anamukavelenamelerin işin hu usiyet ve icaplarına göre yeniden düzenlenmesi 
1 â ̂ ıımgelmıektodi r. 
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16. Teklifin 16 ncı maddesinde su ürünleri ile ilgili eğitim ve öğretim 'hükümleri yer almıştır. 
17. Teklifin 17 nci maddesi ile, "balıkçılık sahasına yapılan yatırımlar Gelir Vergisinden 

muaf tutulmakta, başka bir deyimle bu salha için yatırım indirimi % 100 e çıkarılmaktadır. Balıkçı
lık sahasında büyük riskler ve kazançların spekülatif karakteri sebebiyle özel sermayenin bu sa
haya iltifat etmediği görülmektedir. Balıkçılığımızın geiişememesinin en esaslı sebebi budur. Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu sahaya 294,3 milyon liralık bir yatırım yapılmasını öngörmek
tedir ki, bunun takriben yüz milyon lirası özel teşebbüs tarafından yapılacaktır. Kâfi bir teşvik 
tedbiri alınmadıkça bu sahaya maksada uygun miktarda ve .süratli bir sermaye akımını sağlamak 
mümkün görülmemektedir. Bu itibarla yatırım indiriminin balıkçılık sahasına yapılacak yatı
rımlara % 100 oranında tatbiki suretiyle, sermaye akımını hızlandıracak ve çoğaltacak ve böylece 
bu «aha geliştirilip canlandıracak bir tedbir alınmıştır. 

Muayyen bir iş kolumun inkişafı için lüzumlu sermayenin o sahaya akmasını t'eminen bu tedbir 
birçok 'memleketlerde tatbik olunmaktadır. İkinci Dünya Harbinde tamamen eriyip mahvolan 
Almaın 'ticaret filosu, Alman Hükümetinin vergiye tabi kazançlardan gemi işletmeciliğine ya
pılacak yatırımları Gelir Vergisinden muaf tutması suretiyle yoktan var edilircesine yeniden 
vücut bulmuş ve 'eskisinden daiha kuvvetli bir hale gelerek muazzam bir gelir kaynağı halinde 
millî gelire eklenmiştir. 

Yatırım indiriminin balıkçılık sektörüne yapılacak yatırımlara teşmili bu sektörün kısa zaman
da canlanmasını sağlıyacak en esaslı tedbirlerden biridir. 

18. Teklifin'18 nci maddesi, su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinin ve bunlarda 
çalışatoların, liman daireleri, belediye ve köyler tarafından alman vergi ve resimllerden muaf 
tutulması hakkındadır. Balıkçılıkla iştigal eden tekne sayısının ve insan gücünün artmasını teşvik 
gayesine matuftur. 

19. Teklifin 19 neu maddesi, ithali olunacak balıkçılık malzeme ve vasıtalarının ithalât sıra
sında ailınan vergi ve resimlerden muaflığına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Balıkçılık araştır
malının için resmî müesseseler tarafından ithal olunacak lâboratuvar malzemesi, teçhizat ve vasıta
ları gümrük resminden ve sair ithalât vergilerin don muaf tutulması suretiyle bu gibi araştırma
ların geniş ölçüde ve lüzumlu alet ve vasıtalarla mücehhez bir şekilde yapılması gayesi istihdaf 
edilmiştir. Diğer taraftan balıkçılık malzetmesi ve vasıtaları üzerinde ticari spekülâsyon yapılma
sını ve balıkçılıktan gayri işlerde de kullanılabilecek cinsten malzeme üzerindeki muaflığın suiis
timalini önlemek üzere balıkçılığımızın inkişafını 'temin bakımından lüzumlu ve su mahsulle
rinin araştı rı'Tmasında istihsalin de, muhafazasında vo naklinde kullanılan her türlü malzeme, teç
hizat ve vasıtaların1 balıkçılık kooperatifleri veya doğrudan doğruya ihtiyaç, sahiplerinin kendileri 
tarafından ithali İnal inde bunları ithalâttan alınan bilûmum vergi ve resimlerden muaf tutulması 
lıükme bağlanmıştır. 

B i'lind iği gibi su ürünleri istihsalinde kullanılan halat, mantar sentetik elyaf tam mamul ağ ip
likleri ve a "dar, deniz motorları, dalgıç cihazları ve .elbise1 eri, elektronik balık bulucu cihazlar, 
naylon misina ve olta bedenleri, olta iğneleri ve saire gibi istihsal vasıtalarının hemen tamamı 
dışardan ithal olunmaktadır. Yürürlükteki gümrük tarifesine göre bu malzemeden ithalât sırasın
da % 148 e kadar desisen nisbetlerde gümrük resmi istihsal vergisi ve saire alınmakta ve dolayıısiyle 
bu maddeme su ürünleri müstabsıllarına çak Damalıya mal olmaktadır. İstihsal vasıtalarının bu 
ıv '̂îîl-ıiıo-ı •îıv.tiV.'nl malivetmin suni şekilde yükselmelini intaç etmekte ve akar yakıt pahalılığından 
ileri gelen tesirle maliyetlerin daha da yükselmesi sebebiyle su ürünlerimiz alıcı piyasalarda re
kabet kabiliyetini kaybetmektedir. Bu madde ile derpiş olunan ithalât muaflığı ve mütaakıp mad
dedeki akar yakıt muaflığı temin olunduğu takdirde alıcı pazarlardan su ürünlerimizin kolaylıkla 
satılabilir hale geleceğine şüphe yoktur. 

20. Teklifin 20 nci maddesinde, su ürünleri istihsalinde çalışan motorlu teknelerin kullandığı 
akar yakıtın her türlü resim ve vergiden muaf tutulması hükmü ile, bir taraftan balıkçı filomuzun 
motorlaştırılması, diğer taraftan su ürünleri istihsal maliyetinin ucuzlatılması ve av faaliyetinin 
daha uzak sahalara kadar teşmiline zemin hazırlamak suretiyle istihsalin artırılması gayeleri istilı-
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daf olunmaktadır. Bugün balıkçı filomuzun tam olarak motorlaşmadığı, hâlâ kürek ve yelken gibi 
iptidai vasıtalardan istifade edegelmekte olduğu bir vakıadır. Av teknelerinin motorlaşmasmı önli-
yen âmillerin başında akar yakıt fiyatlarının balıkçıların katlanamıyacağı kadar pahalı olması 
gelmektedir. Filhakika bugün dünyada balıkçılar tarafından kullanılan akar yakıtın en pahalı ol
duğu memleket Türkiye'dir. Ve bu pahalılık akar yakıt üzerinde mevcut vergi ve resimlerin ağırlı
ğından ileri gelmektedir. Bu hal bir taraftan istihsal maliyetinin aşırı derecede yükselmesine âmil 
olduğu gibi diğer taraftan, semeresiz bir av araştırmasının masrafını göze alamamak sebebiyle müs
tahsilin av sahalarını uzatıp genişletmesine engel olmak suretiyle istihsalin azalmasına da tesir et
mektedir. Bu kanun teklifinin yukarki maddelerinde derpiş olunan hükümlerle birleştirilmek su
retiyle, bu maddenin derpiş ettiği muaflık işletme masraflarının ve bunun neticesi olarak istihsal 
maliyetini düşürme maksadını matuftur. 

21. Teklifin 21 nci maddesinde su ürünleri müstahsıllarmın kredi ihtiyacının Ticaret Bakan
lığınca tercihli olarak temin olunacağı tesbit olunmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrası su ürünleri kredilerine tatbik olunacak faizlerin hadleriyle ilgilidir. Kı
sa vadeli (1 yıl) krediler için % 5, orta vadeli (5 yıl) krediler için % 4 ve uzun vadeli (20 yıla 
kadar) krediler için % 3 nisbetinde faiz tahakkuk ettirilmesini âmirdir. İnkişafını temin bakımın
dan teşvik ve himayeye ihtiyaç duyulan iktisadi sanaiara ucuz kredi temini esasen memleketimiz
de de başvurulmakta olan tedbirlerden biridir. Sanayicilere •% 4 nisbetinde faizle kredi açılması, 
ihracata matuf kredilerde düşük reeskont faizi tatbik edilmesi gibi tatbikat misal olarak zikroluna-
bilir. Su ürünleri kredilerinin bugünkü tatbikatında Ziraat Bankası kendi membalarından yaptığı 
ikrazlarda çevirme kredilerine % 9, donatma kredilerine % 7 nisbetinde faiz ve ayrıca % 0,5 nis
betinde ekspertiz ücreti tahakkuk ettirmektedir. ICA fonundan açılan kredilerde ise her cins 
kredi için % 5 nisbeti tatbik olunmaktadır. Bu faiz nisbetlerine ayrıca % 5 i bulan sigorta mas
rafları da ilâve olunmaktadır. Su ürünleri istihsaline açılan kredilerin bu ağır faiz ve masrafları 
kaldırmaya tahammülü yoktur. Bilhassa orta ve uzun vadeli krediler için bu faiz nisbetleri çok 
ağırdır. Başka memleketlerde su ürünleri kredilerine tatbik olunan faiz nisbetleri çok düşüktür. 
Meselâ İtalya'da hususi bir kanunla bu nisbetlor kısa vadeli krediler için % 3, orta vadeliler için 
% 2, uzun vadeli krediler için % 1 olarak tesbit olunmuştur. Memleketimizde de hususi fondan 
sanayie açılan kredilere % 4 faiz nisbeti tatbik olunmaktadır. Bu mülâhazalarla balıkçılığımızın 
inkişafını teminen kredilerin ucuzlatılmasının ve yukarda belirtilen düşük faiz nisbetlerinin tat
bik olunmasının uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası Ziraat Bankası tarafından açılacak krediler için balıkçı tekneleri ile 
her türlü istihsal vasıtalarının maddi teminat malıiyetinde olduğu tesbit olunmaktadır. Filhakika 
bugünkü tatbiktta banka sigorta ettirebildiği ve üzerinde ipotek tesis olunabildiği için sadece ba
lıkçı teknelerini teminat olarak kabul etmekte, av malzemesini maddi teminat saymamaktadır. Hal
buki bankadan alman kredilerin büyük bir kısmı istihsal vasıtalarının temini için sarf olunmakta
dır. Avlanma ekiplerinin hemen hepsinde ağlar ve sair istihsal vasıtalarının değeri balıkçı teknele
rinin değerini aşmaktadır. Bu itibarla av âlet, cihaz ve vasıtalarının maddi teminat olarak kabul 
olunmaması kredi hacmimin daralmasına sebebolmnştur. 

Maddenin 4 ncü fıkrası Ziraat Bankası tarafından maddi teminata bağlanarak açılan kredile
rin, su ürünleri teşvik fonuna istinaden Ticaret Bakanlığınca da tekeffül edilmiş sayılacağı hük
münü getirmektedir. Bu hükümle istihdaf olunan gaye su ürünleri kooperatifleri ve müstahsılları 
tarafından kredilere karşılık olarak gösterilen istihsal vasıtaları üzerindeki sigorta masrafları kül
fetini kaldırmaktır. Filhakika mer'i mevzuata göre banka tarafından güvenilir bir asli teminat 
alındığı ahvalde, tamamlayıcı mahiyetteki maddi teminatın sigorta ettirilmemesine cevaz vardır. 
Devlet kefaleti Ziraat Bankasınca asli teminat olarak kabul edildiğinden, kredinin maddi teminata 
bağlanan kısmının Ticaret Vekâleti tarafından tekeffül olunması halinde, gösterilen maddi temina
tın ayrıca sigorta ettirilmesine ihtiyaç kalmıyacağmdan kredilerden oranı % 5 e yaklaşan bir ucuz
lama temin edilmiş olacaktır. 
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Maddenin 5 nei fıkrası su ürünlari kredilerine tatbik olunacak düşük faiz ve teminat riski se

bebiyle T. C. Ziraat Bankası zararlarının su ürünleri teşvik fonundan karşılanması hakkındadır. 
Böyle bir garanti mevcudolmadıkça Ziraat Bankası kendi membalarını daha verimli ve daha sağ-
lam sahalara yatırmak için, düşük faizli ve büyük riskli su ürünleri kredilerini işletmemektedir. 

Maddenin 6 ncı fıkrası 6118 sayılı Kanuna müstenit 8625 sayılı Nizamname hükümlerinin bu ye
ni kanuna göre tadil edilmesini âmirdir. 

22. Teklifin 222 nci maddesi, balıkçı teknelerinin inşasını teşvik etmek, bu inşaatı sulhte su 
ürünleri istihsali için en uygun, harb halinde ise Millî Savunma ihtiyaçlarında da kullanılabilecek 
belirli tip ve dizaynlara yönelmesini ve inşaatın münhasıran Türk gemi tezgâhlarında yapılıp harice 
sipariş verilmemesini veya dışardan hazır gemi satmalmmamasmı temin etmek üzere balıkçı tekne
lerinin inşa bedelinin % 50 sine kadar su ürünleriteşvik fonundan yardım yapılması hükmünü vaz'--
etmektedir. 

Bu tedbir balıkçılığın teşvik ve himayesi bakımından bütün dünyada alınması mutadolan en esas
lı tedbirlerden biridir. İngiltere, A. B. D. Kanada, Fransa, İspanya, Yugoslavya gibi memleketlerde 
gemi inşa bedelinin % 9,55 ini hibe etmektedirler. A. B. D. evvelce % 50 olan hibe nisbetini yeni bir 
kanunla % 55 çıkartmıştır. Birçok memleketlerde bu maksat için ayrıca 20 yıla kadar vadeli ve 
% 2,75-6 faizli kredi açılmakta Almanya, Belçika Fransa, İzlanda, Portekiz ve Yunanistan'da fai
zin bir kısmı veya tamamı hibe edilmektedir. 

23. Teklifin 23 ncü maddesi, 21 nci maddedeki ucuz faiz nisbetleriyle fiilî faiz nisbetleri arasın
daki farktan ve teminat risklerinden tahassul edecek zararı karşılamak ve balıkçı tekneleri inşaatına 
yapılacak hibeleri finanse etmek üzere bir su ürünleri teşvik fonu tesisi hakkındadır. Fonun kaynak
larını bütçe yardımlariyle balıkhane; kooperatiflerin verecekleri paralar, bağış ve hibeler teşkil et
mektedir. Fonun kullanılması bir tüzükle düzenlenecektir. 

24. Teklifin 24 ncü maddesi, su ürünleri neslini imha eden zararlı ve patlayıcı maddelerin kul
lanılması memınuiyeti konulduğuna dairdir. Buna mütenazır bir hüküm 721 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinde mevcuttur. Burada biraz daha genişletilmek ve lüzumlu istisnalar konulmak su
retiyle formüle edilmiştir. 

25. Teklifin 25 nci maddesi, su ürünlerine veva onları istihlâk edenlerin sağlığına veya istihsal 
malzemelerine zarar verecek maddelerin sulara dökülmesinin yasaklandığına dairdir. Bu maddelerin 
neler olacağı tüzüğünde ayrıca gösterilecektir. 

26. Teklifin 26 ncı maddesinde, yabancıların Türk kara sularında ve içme sularında su ürün
leri istihsal etmeleri yasak edilmektedir. Her memleket karasularındaki servetleri büyük bir titizlik 
ve hassasiyetle yabancılara karşı muhafaza etmektedir. Bâzı memleketler sırf yabancıların bu sular
dan faydalanamamaları için karasularını 6 mile, 12 mile ve hattâ 200 mile çıkarmışlardır. Teklifte 
de prensip itibariyle yabancıların sularımızda istihsal yapmaları menedilmektedir. 1918 sayılı Ka
nunu tadil eden 6829 sayılı Kanun esasen bu fiilleri bugün için kaçakçılık addetmektedir. Ancak 
verilmekte olan cezaların asgari hadlerinin ağırlığı yanında dâvaların çok geç neticelenmesi insan 
hakları bakımından uygun görülmediği gibi bu kabîl suçların su ürünleri ile ilgili faaliyetleri dü-
zenliyen bu Kanunda yer alması daha uygun görülmektedir. Keza 815 sayılı Kanunda da Türk 
karasularında Türk vatandaşı olmıyanlarm spor ve zatî ihtiyaç için avlanmaları ve yabancıların 
etüt ve araştırma işlerinde çalışmaları hali, yasak dışında bırakılmış bulunmaktadır. 

27. Teklifin 27 nci maddesi ile, su ürünleri istihsaline .ait umumi prensip, yasak ve tahditler 
hükmüne bağlanmaktadır. Maddenin (a) fıkrasında istihsal malzemesiyle ilgili usul ve esaslıar, 
mükellefiyetler, yasaklar ve tahditler; (ıb) fıkrasında âse sıu ürünler/inin bünyesi ile alâkalı usul 
ve «saslur ile* yasak ve tahditler derpiş edilmektedir. Bu maddedeki usul, esas, yasak, tahdit ve 
Mükellefiyetlerin neler olduğu ayrıca tüzükle düzenlenecektir. Burada bilhassa bir noktayı 
belirtmek faydalı görülmektedir: Birçok ahvalde avlanması yasak olan su ünün]erinin avlan
ması serbest olan su ürünlerinin istihsali sıratsın da arızî olarak istihsal edilmeleri 'mümkündür. 
Bu takdirde isteıiımlyereik ve elde olımıyan isıebeplerlc istihsal loluııaıı bu ısu ürünlerinin genel 
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olarak denize ve işsııya 'dökülerek satışa çıkarı'lmaması veyahut .ıımayen marjlar dâhilinde kal
mak şav'tiyle bu 'kabil arızî istihsale müsamaha olunması hususları tüzükte ayrıca belirtilecektir. 

28. — Teklifin bu maddesinde trol, yani diğer deyimiyle sürütme veya tmta hakkında gerekli 
esaslar konulmaktadır. 

Troll usulü kontrollü, tahditti ve. kararında yapıldığı takdirde ilip balıkları istihsalinde bolluk 
ve ucuzluk yaratan bir sistemdir. Buna mukabil kontrolsuz, aşırı ölçüde ve 'nizamlara ııiayet edil
meksizin yapılacak tnol avcılığının da o nisıbette zararlı olacağına şüphe yoktur. 

Birçok balık müstahsili memleketler, bâzı kayıtlarla trol avcılığına müsaade etmektedirler. 
Suiistimal edilmeksizin yapılacak trol avcılığı, göcücü balıkların istihsal mevsimi dışında kalan 
zamanlarda devamlı ve istikrarlı bir dip balıkçılığı İstihsaline ve ihracına imkân vermek suretiy
le 'ekonomik faydalar sağlar. Bugün cari olan Zabıtai Saydiye Niza.mnameımizin 29 ııcaı 'madde
sinde trol usulü Türk karasuları ile boğazlar ve Marmarada yasak edilmiş, buna mukabil kara
suyu haricindeki sahillerde serbest bırakılmıştır. Bununla beraber gerekli kontrol teşkilâtının 
mevcudolmayışı ve ayrıca trol avcılığına ait bir nizam kurulmamış olması muvacehesinde yasağa 
nağmen kaçak 'ölara-k trol yapıldığı görülmektedir. 

Teklifte İki tip trol derpiş edilmiştir. Bunlardan birisi yukarıda izahı yapılan trol anlamında 
dip trolü olarak kabul ve isimlendir ilen şekildir. Bu konuda gerekli ilmî ve teknolojik araştırma
lara ve tecrübelere istina de dilmek suretiyle bu çeşit istihsalin tabi ıo.lacıağı usul ve esaslar tü
zükle tanzim olunacaktır. 

Jkinci tip troll, orta su trollu olarak tesmiye edilmektedir. Bu trol diğeri gibi dibi taramak 
suretiyle ıdeğıil, suyun içine veya suyun yüzüne yakın 'çekilmekle yapılmaktadır. Esas itibariyle 
diğer tip balık ağlarından mahiyeten bir farkı yoktur. Bu tip troll bilhassa göcücü balıklara ka
bili tatbiktir. Yabancı memleketlerde halen kullanılmakta olmasına mukabil memleketimizde he
nüz istihsal edilmemektedir. Orta su trollunun tabi olacağı esaslar 27 nci .madde hükümlerine gö
re tâyin edilecektir. Ancak 'bu cins trolün dip trollu olarak kullanılmasını önleyici hükümler de 
d üş ünü İmli şıt ü r. 

Dip ve orta su trollu için 27 nci maddenin son kısmında açıklanan ve arızî olarak istihsal olu
nan su ürünleri 'hakkında yapılacak muameleler de tanzim olunacaktır. 

29. 'Teklifin 29 ucu maddesinde, Zabıtai Saydiyc Nizamnamesinin 2G ncı maddesine benzer 
bir hüküm yor almaktadır. İstihsali yasak olan su ürünlerin, ıbu yasakların devamı müddetine e 
satılması, nakli ve imalâtta kullanılması da .ni'eneditmektedir. Yasakların tatbik edilebilmesi için 
ihöyle lıir hükmün konulmasına da lüzum vardır. Burada derpiş edilen yasaklar umumiyetle her
kesin kolaylıkla muttali 'olabileceği hususlara inhisar etmiştir ki, bunlar da zamanlar, 'mevsim
ler, cins, nevi, çeşit, irilik, 'büyüklük ve ağırlık 'bakımından konulmuş bulunmaktadır. 

Aynı maddenin son bendinde teklifin 24 ve 28 nci maddelerine (aykırı olarak istihsal edilen 
su ürünleri İçin de nakil, satış ve imalât yasağı ko'nulmaktadır. Ancak İra ımaddelcr hilâfına bir 
istihsal yapılmış 'olduğunu anlamak kohıy kolay ımümkün olamıyacağmdan bu maddede kasıt 
unsuruna yer verilmiş ve fiilin bilerek işlenmesinin tmenedilmesi cihetine gidil mistir. 

30. Teklifin 30 ııcu maddesi, balık ve 'emsali su ürünlerini toptan satış yeri olan balıkhanele
rin gerek istihsalin gerekse satışın murakabesi, bakımından büyük ehemmiyeti nazara alınarak 
tedvin olunmuştur. Bu maddede balıkhanelerin tarifi yapıldıktan sonra, balıkhane tesis edilecek 
yerler için Ticaret Bakanlığından müsaade alınacağı ve gerekli tetkikat yapıldıktan sonra o ma
halde böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde tesis plânının Bakanlıkça tas
dik edileceği, .balıkhanelerden aknacak ücretin, Ticaret Bakanlığının muvafakati istihsal edilmek 
şartiyle, satış 'bedelinin % 5 ini geçemiyeceği ifade olunmaktadır. Balıkhanelerin vasıf ve şartları 
tüzükle .düzenlenecektir. 

31. Teklifin 31 nci -maddesi ile, su Lir ünleri satışlarının bir nizam altına alınması esası ko
nulmaktadır. Prensip itibariyle, istihsal edilen su ürünlerinin hem müstahsil lehine değerlenmesi 
ve hem de mevzuat yönünden kontrolünün yapılabilmesi için muayyen bir yerde toptan satışa 
arzı lüzumludur. Bu sebepten sünger, alk, mercan ve diğer su nebatları harieolmak üzere istihsal 

M. Meclisi (S. Sayısı : 210) 



— 72 — 
edilen diğer su ürünlerinin ilk satışlarının balıkhanelerde yapılması mecburiyeti konulmakladır. 
Ancak bu mecburiyet iki şarta bağlı tutulmuştur. Bunlardan birisi su ürünlerinin kanaya çıkarılmış 
olması şartıdır. Diğeri de o yerde balıkhane bulunması şartıdır. 

İstihsal olunup da ısu üzerinde satışı yapılan su ürünlerinin satışının balıkhaneden geçirilmesi
ne lüzum ve zaruret olmadığı gibi, bu gibi satışlardan Balıkhane llesm-i alınması da bahis konusu 
değildir. Koza su ürünleri karaya çıkarılmış 'olmasına rağmen -o yerde balıkhane tesis edilmemiş 
ise 'bu (ürünlerin de balıkhanede satılması ve dolayısiyle Balıkhane Resmine tabi olması bahis 
konusu olamaz. 

Balıkhanelerde yapılacak ilik satışlar için maddedeki esaslar uygulanacak olmakla beraber, bü
tün istihsal olunan su ürünlerinin behemehal balıkhaneye götürülmesi zaruri değildir. Bilhassa 
cüzi 'miktarlarda olan istihsalin balıkhanede satış mecburiyetinden azade 'kılınması doğru olur. 
Gerek bu cihete dımkân vermek, ve gerek satış usullerini ve esaslarını 'düzenlemek için bir tüzük 
çıkarılması derpiş edilmektedir. 

32. Teklifin 32 nci maddesi, ile, su ürünlerinin toptan veya pem'kende 'ticareti ile kabzımal
lık ve komisyonouluğu bir düzen altına alınmaktadır. Bu 'muameleleri yapacak olanlarda asgaırd 
bâzı şart ve vasıflar aranması gerek su ürünlerinin, gerek müstahsilin ve gerek müstehlikin ko
runması bakımından zaruri görülmektedir. 

33. Teklifin 33 ncü maddesinde, su ürünlerinin perakende satış yerlerinin sıhhi ve teknik du
dundan ele •alınmıştır. Et ve Balık Kurumunun açmış olduğu ve halen kapatılmış bulunan pera
kende satış mağazaları istisna edilirse bütün perakende su ürünleri satan yerler İptidai ve her 
türlü 'sağıh'k şartlarından mahrumdur. Halkımızın sağlığını ve su ünlülerimizin nefasetini ve de
ğerini korumak amaciyle bu gibi satış yerlerinin ıslah "dilmesi zarureti aşikârdır. Bugün için be
lediyelere mevdu bu işin gereği gibi takibedilemediği görülmektedir. 

34. Teklifin 34 ncü ımaddesi ile, 33 ncü 'maddede perakende satış yerleri için arzulanan sıhhi 
ve teknik şartların bu madde ile imalâthane, atelye, fabrika, soğuk depo gibi tesislere de tatbiki 
amacı güdülmektedir. 

35. Teklifin 35 nci maddesinde, su ürünleri ile alâkalı lüzumlu malûmatm derlenmesi ve top
lanabilmesi için ,su ürünleri müstahsil lan, su ürünleri ile ilgili tacir, sanayici ve esnaftan lişlcırine 
mütaallik bilgi ve belgelenin istenmesi hususunda Ticaret Bakanlığına yetiki tanınmaktadır. Bu 
mahiyette bir hüküm esasen Sanayi Sicil Kanununda da mevcuttur. Ticaret Bakanlığı su ürünleri 
ile ilgili işleri bünyesinde topladığı cihetle, su ürünleri istihsal, ticaret ve sanayii ile ilgili (malu
matı de re'sen lalmalk imkânıma sahibolıııalıdır. İstenecek 'bilgi ve belgelerin, verenler aleyhine de
lil olarak kullanılmaması ve şahıslara ait hususi malûmatın ifşa edilmemesi hususları derpiş edil
mek suretiyle, alınacak Ibilgi ve belgelerin mahremiyet ve samimiyoti sağlanmış olmaktadır. 

36. Teklifin 36 ncı maddesi yasak usullerle av yapılmasına (müsaade olunacak ahval ile ilgi
lidir. İst'imali menedilmiş av vasıta ve usullerine vaz'olunan yasağjn ref, tadil, tesm.il veya temdi
di gibi lüzum ve (ihtiyaçlara 'inesnedolacak veya doğrudan doğruya yapılacak ilmî tetkikler <mak-
sadiyle bu vasıta ve usullerle av yaptırılmasına lüzum görülebilir. Madde ile Ticaret Bakanlığı
na, 'elde 'edilecek su ürünlerinin hiçbir suretle satışla vaz'edilmemesi şartiylc, vazifelendirdiği ve 
salâhiyet verdiği kimselere muayyen yerlerde ve muayyen zamanlarda bu vasıta ve usullerin isti
maline müsaade verme salâhiyeti tanınmaktadır. 

37. Teklifin 37 nci maddesi ile, derpiş olunan bâzı âmme hizmetlerinin ifası için gerekli öde
neklerin bütçeye konulması hükme bağlanmakta dur. 

38. Teklifin 38 nci maddesi ile, Ticaret Başkanlığına, Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile işbir
liği yaparak su ürünleri ile ilgili işler için teftiş ve kontrol yetkisi verilmektedir. 

39. Teklifin 39 ncu maddesi ile, takibatın ve tecziyenin süratle neticelenebilmesi için Meşhut 
Suçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması imkânı derpiş edilmekte ve ağır cezalı suçlar asliye 
mahkemelerine, diğer suçlar sulh ceza mahkemelerine verilmektedir. 

40. Teklifin 40 ncı maddesinde, Su ürünleri Kanununun takibatı ile alâkalı suçların takip ve 
tesbiti, suç unsuru olan şeylerin zaptedilmesi ve ilgililerin tanzim olunacak zabıt varakaları ile 
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mahkemelere tevdii için merkezde ve taşrada vazifeli kılman organ ve merciler gösterilmektedir. 
Sıı ürünleri Kanununun tatbikatı için hususi bir muhafaza teşkilâtı kurulması arzuya şayan ol
makla beraber bu teşkilâtın memleket ölçüsünde genişleyip işe tam mânasiyle hâkim olabilecek 
bir seviyeye gelmesine kadar diğer Devlet teşkilâtının da bu sahada yardımlarından faydalanıl
ması zaruri görülmektedir. 

41. Tciklifin 41 nci maddesinde, idari mercilerce zaptedilen su ürünleri hakkında yapılacak 
usuli muameleler tanzim edilmektedir. 

42. Teklifin 42 nci maddesinde, mahkemelerce müsaderesine karar verilen su ürünleri ile is
tihsal vasıtalarına ait hükümler yer almaktadır. 

43. Teklifin 43 ncü maddesinde, muhtelif fıkralar halinde Su Ürünleri Kanunundaki yasak, 
tahdit ve mükellefiyetlerin cezaları gösterilmiştir. Cezalar, ceza hukuku prensiplerine uygun ola
rak mutedil hadler dâhilinde ve suçun vahamet derecesiyle mütenasib olarak tesbit edilmiştir. 

44. Teklifin 44 ncü maddesinde, tüzüklerin 6 ay içinde yürürlüğe konulması esası derpiş edilmiştir. 
45. Teklifin 45 nci maddesinde yürürlükten kaldırılan hükümler ^gösterilmektedir. Bunlar ara

sında bilhassa 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanuna ek 2 nci 
maddesinin 4 numaralı fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü bendleri vardır. Bu bendler, karasularımızda ka
çak balık avlıyanlara tatbik edilmek üzere çıkarılmıştır. Anca'k bu hükümlerin tatbikatı yakala
nan yabancı gemicilerin uzun müddet mevkuf kalmalarını ve aleyhimizde propaganda yapılmasını 
tevlidetmekte olduğundan bu işin kaçakçılık konusundan çıkartılarak Su Ürünleri Kanununun 
yasakları içersine alınması ve seri muhakeme usulü ile kısa "müddet içersinde halledilmesi imkân
ları sağlanmak istenmiştir. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesi, yabancıların su ürünleri avcılığı yapmasını me
netmektedir. Bu prensip aynen muhafaza edilmekle beraber yabancı turistlerin ve Türkiye'de 
oturan yabancı kimselerin spor ve zatî ihtiyaç maksadiyle yaptıkları istihsale ve bir de yaban
cılara yaptırılacak etüt ve araştırma işlerine teşmil edilmemesi uygun görülerek bu konuda bir 
istisna sovık edilmiştir. 

46. Geçici birinci maddede, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan kooperatiflerin 2834 
ve 2836 sayılı kanunlar hükümlerine intibak edebilmelerini kolaylaştırmak maksadiyle hüküm 
sevk edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddede, kanunla derpiş edilen tüzükler çıkarılıncaya kadar bunlarla alâkalı es
ki hükümlerin uygulanması esası kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde, mevcut balıkhanelerin ıslahını, geçici 4 ncü madde su ürünleri toptan
cı, perakendeci, kabzımal ve komisyoncularının yeni hükümlere intibakını, geçici 5 nci madde pe
rakende satış yerlerinin, geçici 6 nci madde sanayi veya küçük sanayi tesislerinin yeni hüküm
lere göre ıslahını âmirdir. Geçici 7 nci madde ise evvelce Maliye Bakanlığı ve DSİ tarafından ki
raya verilen yerlere ait hükümlerin saklı olduğunu belirtmektedir. 

47. Teklifin 47 nci maddesinde, kanunun yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kabul edil
miştir. Bu müddet içersinde tatbikatla ilgili hazırlıklar yapılacaktır. Ancak kooperatifleşmeyi 
biran evvel teşvik ve gerçekleştirmek için 15 nci ve geçici 1 nci maddelerin yayın tarihinde yü
rürlüğe girmesi esası kabul 'olunmuştur. 

48. Teklifin 48 nci maddesi, kanunu yürütmek görevini Bakanlar Kuruluna vermektedir. 

M. Meclisi i,S. Sayısı : 210) 



— 74 — 

Su ürünleri kanunu teklifi 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Şümul 

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

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri şunlardır: 
Su ürünleri: Denizlerde ve içsularda bulunan bitki ve hayvanlar ile bunların yumurtalarıdır. 

(Kara avcılığı Kanunu kapsamına giren hayvanlar hariç.) 
Su ürünleri müstahsılları: Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel 

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

tihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır. 
İstihsal vasıtaları: Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan av ve taşıma tekneleri ile her türlü 

av malzemesi, teçhizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir. 
Balıkçı teknesi: Tonaj ve adı ne olursa olsun, denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsalinde, 

taşınmasında ve işlenmesinde kullanılan kürekli, yelkenli, buharlı ve motorlu sandal, kayık, şat, 
sal, mavna, gemi ve saire gibi bilûmum yüzer vasıtalardır. Sünger istihsalinde kullanılan vasıta
lar da bu terimin şümulüne girer. 

Dip trolü (trawl) : Balıkçı tekneleriyle çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dipteki 
su ürünlerini istihsale mahsus trol ağlariyle bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 

Orta sutrolu (trawl) : Münhasıran göçücü balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin 
suyun ortasında veya yüzüne yakın kısmında çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri 
istihsalidir. [pv•ttftfc^ •̂•••• .=,...".• ..,,.>-,.,. .. -̂ -jj 

İçsular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, akarsular, 
mansaplar ve üretme havuzlarıdır. 

Lagünler: Denizlerle irtibatlı ve denizin etkisi altında bulunan göllerdir. 
Mansaplar: Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında ka

lan ve sınırları mahallî şartlara göre tesbit olunacak, su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 
Üretme havuzu: Su ürünlerini yetiştirmek için yapılan sabit tesislerdir. 
Dalyan yeri: Bir veya mütaaddit sabit veya yüzer dalyan kurmaya elverişli istihsal yerleridir. 
Sabit dalyan: Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, 

ağ, taş veya beton veya benzeri engeller çevrilmek suretiyle sınırları değişmiyecek şekilde ku
rulan veya tabiî olarak çevrilmiş su safhalarında meydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir. 

Yüzer dalyan: Şamandıra, duba, tekne ve saireye «bağlı ağlarla çevrilmek suretiyle kurulan 
ve su ürünleri istihsaline mahsus tesislerdir. &'-• 

Voli yeri: Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli saJhile biti§ik ve sınırları bel
li su sahalarıdır. 
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BÖLÜM - II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

MADDE 3. — Su ürünleri müstahsılları, denizlerde ve içsularda istihsal faaliyetinde bulunabil
mek için Ticaret Bakanlığından veya yetkili kılacağı mercilerden su ürünleri ruhsat tezkeresi al
maya ve bu tezkereyi istendiği zaman yetkililere göstermeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle veya zatî ihtiyaç için olta, el ağları, serpme, sepet, su tüfeği, zıp
kın ve saire gibi ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türki
ye'de oturmalarına izin verilen yabancı uyruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değil
dirler. 

Orman bölgelerinde ve sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müs-
tahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki sularda ise, adı geçen müdürlüğe önceden vize ettir
meye mecburdurlar. 

Ruhsat tezkeresi namına tanzim olunduğu kişiye aittir. İki veya daha ziyade kişi için müşterek 
ruhsat tezkeresi verilmez. 

Ruhsat tezkeresinin şekli, muhtevası, verilme tarzı, yürürlük süresi, vizesi ve yenilenmesi ile 
ilgili hükümler yönetmelikle tesbit olunur. 

Denizlerde su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinin kayıt ve tescilleri ile donatım 
ve muayeneleri Denizde can ve mal koruma hakkmdaki 4922 sayılı Kanun ile buna bağlı tüzük 
vre yönetmelik hüküm ve esaslarına göre yetkili merciler tarafından yapılır. 

İçsularda su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinin kayıt, tescil, donatım ve mua
yeneleri de, yukarda adı geçen mevzuat esaslarıma kıyasen bağlı bulundukları yerin en büyük 
mülkiye âmirleri tarafından yaptırılır. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri 

Âmmeye ctit istihsal yerlerinin kiralanması 

MADDE 4. — Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin hususi mülkiyetinde, veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istihsali kiraya verilebilir. 

Ancak mıntakanm iktisadi şartları, o mahalde oturan halkın geçim için Hazinenin mülkiyetinde 
veya Devletin tasarrufunda bulunan istihsal yerlerinden istifade ettirilmesini zaruri kılmakta ise 
bu gibi yerler, Bakanlar Kurulu Kararı ile mıntaka halkının, denizler gibi, serbestçe istifadesine 
tahsis olunur. 

Âmmeye ait istihsal yerlerinin kiralanmasında, su ürünleri kooperatifleri ile köy tüzel kişilikle
rine öncelik verilir. Bu gibi taleplerin mevcudiyeti halinde, o mahallin mültezime kiralanmasına 
ce\raz yoktur. 

Kira müddetleri bir yıldan az ve beş yıldan fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve şartlar dola-
yjsiyle, yahut masrafları kiracı tarafından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve inşaat dolayı-
siyle bu gibi istihsal yerlerinin on yıla kadar müddetle kiralanmaları caizdir. 

Üretme havuzu kurulacak istihsal yerleri, istisnai olarak otuz yıla kadar müddetle kiraya veri
lebilir. 
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Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

MADDE 5. — Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce, su 
ürünleri istihsali bakımından alınması gereken tedbirlerin tesbiti için ilgililerle Ticaret Bakanlığı 
işbirliği yapar. 

Su ürünlerini zarardan koruyucu tedbirler 

MADDE 6. — Içsularm sulama ve enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde ilgililer 
tarafından bu sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan 
koruyacak tedbirlerin alınması şarttır. Gereğinde bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ticaret 
Bakanlığınca ilgililere bildirilir. 

Âmmeye ait istihsal yerlerinin sınırlandırılması 

MADDE 7. — Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, 
Maliye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci ile kadastro veya tapu memuru, o yerin sulh hukuk 
hâkim.liğince tâyin edilecek, birisi araştırma müesseselerinden, ikisi su ürünleri istihsalinden an-
Lyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen mâlûra ve muayyen bulunan, veya kira 
mukavelename veya şartnamelerinde tasrih olunan su ürünleri istihsal yerlerinin sınırları dört 
nüsha kroki ve zabıtla tesbit olunur. Bu kroki ve zabıtların iki nüshası Ticaret Bakanlığına bir 
nüshası Maliye Bakanlığına verilir, bir nüshası da mahallî tapu dairesince hıfzolunur. Ticaret Ba
kanlığı, zabıt ve krokiyi Resmî Gazete ile neşir ve ilân eder. 

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansaplarm sınırlarının tespitinde yukarıki heyete en 
yakın Liman Dairesi temsilcisi, Devlet Su İşlerinin mülkiyeti altındaki yerlerde ise bu Genel Mü
dürlük temsilcisi de katılır. 

Hazine adına tapuya tescil edilmiş istihsal yer lerine ait haklar saklıdır. 
• Bu maddede zikredilen heyette vazife gören memurların harcırahları ile, bilir kişiler için mah

kemece takdir edilecek ücretler Ticaret Bakanlığı tarafından ödenir. 

Yeni kurulacak istihsal yerleri 

MADDE 8. — Yeniden kurulacak veya kendiliğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin smırla-
rımn tesbitinde de 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

Âmmeye ait dalyanlardan geçiş 

MADDE 9. — Hazine ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan dalyanların kiracıları veya bunları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faali
yetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının dalyanın faaliyetine zarar* vermemek şartiyle, kendi 
vasıtalariyle dalyandan geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir. 

Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar, icap ve teamüller de na
zara alınarak Ticaret Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

MADDE 10. — Dalyan sınırları içinde veya dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri ay
rıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, bütün su ürünleri müstahsılları buralardan serbestçe 
faydalanabilirler. 

Yukarıki 4 ncü madde gereğince kiraya verilen veya işletilen dalyanların sınırların dışındaki 
mücavir yerlerde veya dalyanın arkasında bulunan, Hazineye ve Devlete ait voli yerleri de, dal
yan kurulu olduğu zamanlarda dahi bütün su ürünleri müstahsıllarmm istifadesine açıktır. 
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Ancak, kuruluş vaziyetine nazaran dalyanın avlusu cihetinde bulunan Hazineye veya Devlete 

ait voli yerlerinden faydalanma hakkı, münhasıran dalyanı kirahyan ve işletenlere aittir. 
Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştırılması 

MADDE 1J. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tes
cil edilmiş olan dalyan ve voli yerlerine ait aynı haklar mahfuzdur. Bu yerler (olağanüstü 
hallerin devam ettiği müddet içinde in'kıtalar haricolmak üzere ) sahipleri tarafından bizzat ve
ya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak beş yıl işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaş-
tırılabilir. 

Üretme havuzlan 

MADDE VI. — Karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek istıyenler bu tesis
lerinin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu malûmatı havi proje ve plânları vermek 
suretiyle Ticaret Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 

Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur bulun
madığı takdirde, Tarım Bakanlığının da mütalâası alınarak gerekli müsaade Ticaret Bakanlığına ve
rilir. 

Deniz ve iesularda yapılacak üretme havuzları da yukardaki hükme tabi olmakla beraber bunların 
sınırları 7 nci madde hükmüne göre tesbit olunur. Ancak bu gibi üretme havuzlarının tesisine izin 
verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip etmedikleri hususunda. Ulaştırma Bakan
lığının mütalâası ahnır. 

Yeniden kurulacak dalyanlar 

MADDE .13. — A) Sabit dalyanlar: 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan denizler ve icsularda dalyan kurmak istiyenler o 

mahallin sınırlarını gösteren -kredisini ve kuracakları tesisatın mahiyetini ve lüzum gösterilecek diğer 
malûmatı havi evrak ve vesaiki vermek suretiyle Ticaret Bakanlığına müraeat ederler. Bu müracaat 
üzerine Ticaret Bakanlığınca gerekli tetkikler yapılarak mezkûr mahalde dalyan kurulmasına sağlık, 
memleket ekonomisi, seyrüsefer, kamu düzeni, ilim ve teknik bakımından mahzur görülmediği takdir
de, tâyin olunacak müddet içinde lüzumlu tesisatı kurmak ve dalyanı gereği gibi işletmeye başlamak ve 
bu hususta istenen teminatı vermek şartiylc ve yirmi yılı geçmemek üzere tesis ve işletme hakkı istek
lisine bedelsiz olarak verilir. 

Dalyan işletme hakkı Ticaret Bakanlığının muvafakati ile ve mevcut tesisat olduğu gibi bırakılmak 
şartiyle devretmek veya kiraya vermek istiyenin geri kalan müddetini aşmamak üzere başkasına dev
redilebilir veya kiraya verilebilir. 

Kurulmuş olan dalyanlar, müddetin bitiminde taahhüdedilnıiş olan bütün tesirleriyle beraber be
delsiz olarak Hazineye intikal eder. 

Tâyin olunan müddetin bitiminde tesisatın işlei' \c işe yarar bir durumda Hazineye teslimi mecburi
dir. Bu vaziyette teslim edilmediği tadkirde, bu tesisat Ticaret Bakanlığının mütalâası alınmak sure
tiyle, Hazinece, mevcut teminattan işler veya ise yarar bir hale getirilir. Bu iş için yapılan masraflar 
teminat miktarını aştığı takdirde, aradaki fark alâkalıdan hükmen tahsil olunur. 

B) Yüzer dalyanlar: 
Yüzer dalyan kurma taleplerinin tetkiki de (A) bendinde yazılı esaslara göre yapılır. Ancak, mez

kûr bendde zikredilen işletme ile alâkalı teminat burada aranmaz. 
Yüzer dalyan kurulması için akdoiunan kira sözleşmelinin ilk iki senesi tecrübe devresi olarak ka

bul edilir. Ve kiracı bu müddet içinde kira akdini feshedebilir. 
Kira müddetinin bitiminde aynı mahal Ticaret Bakanlığınca yüzer dalyan kurulmak üzere kira

ya verilebilir. 
Bu maddenin tatbikatına mülaallik hususlar tüzükle düzenlenir. 
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BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve arattırma 

MADDE 14. — Ticaret Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik ve araştırmaları 
yapmakla göre vlid ir. 

Bu araştırmalar Ticaret Bakanlığı tarafından Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üniversi
telerin ilgili enstitülerine ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek diğer yetkili uzman ve mü
esseselere yaptırılır. 

Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Ticaret Bakanlığına teklif ve 
tavsiyelerde bulunurl ar. 

Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmeyi için gereken tedbirleri alır. 
Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Ticaret Bakanlığınca temin ve 

araştırma müesseselerine tahsis olunur. 
Ticaret Bakanlığı tarafından tanzim edilecek olan etüt ve araştırma programlarının esasları araş

tırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katılacağı bir komite tarafından hazırlanır, 

Kooperatifleşme 

MADDE 15. — Su ürünleri müsiahsılları 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hak
kındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre kooperatif ve birlikler ku
rabilirler. 

Bu Kooperatif ve Birlikler «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri 
Birliği» ve «Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri» ismini alırlar. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 1G. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgüle
rini artırmak ınaksadiylo diğer Bakanlıklar ilo de işbirliği yaparak yerli ve yabancı uzmanlar 
idaresinde kurslar ve meslek okulları açabilirler. Propaganda, eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbir
leri alır. 

B) Teşvik ve himaye 

Muaflıklar 

MADDE 1.7. — Hakiki ve hükmî şahısların Gelir Vergisine matrah teşkil eden yıllık kazançların
dan ayırmak suretiyle su ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme, sanayi ve nakliye işlerine yapacak
ları yatırımlar Gelir Vergisinden muaftır. 

MADDE 18. — Su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinden liman daireleri, belediye
ler ve köyler tarafından her ne nam altında olursa olsun vergi, resim ve hare alınmaz. 

Balıkçı ve süngerci tayfaları hakkında 216 sayılı Kanunla bağlı tarifenin 4 numaralı bendi tat
bik edilmez. 

Bu kanunun 3 ncü maddesi uyarınca su ürünleri müstahsil la rmm alacalkarı Ruhsat, Tezkerele
ri ile bunların vizeleri Damga Resmiyle her türlü vergi, hare ve resimlerden muaftır. 

MADDE İ9. — Su ürünleri ile ilgili bulunan resmi lâboratııvar, istasyon, akvaryum, okul, ens
titü ve araştırma müesseseleri ile. su ürünleri kooperatifleri ve sadece kendi ihtiyaçlarında kul-
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lanılnıak kaydiyle su ürünleri nıııst alışıl lan tarafından ithal olunacak, cins ve nevileri Ticaret, 
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tesbit ve ilân olunacak listede yer alan, 
istihsal vasıtaları ile frigorifik kara nakil vasıtaları ve canlı larva ve yumurtalar ithalât sı
rasında alman gümrük resmi, istihsal vergisi, ve damga resmi ile, hususi idareler ve belediyelere 
ait her tür.ü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Bu maddelerden, balıkçılık ve süngercilikten gayri işlerde kullanılması mümkün olanların bu 
muaflıktan faydalanması Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. 

Muafın ithal olunan bu maddelerin Ticaret Bakanlığının muvafakati olmaksızın devri, satıl
ması veya tahsis olunan maksattan gayri yere kullanılması kaçakçılık sayılır. 

MADDE 20. — Su ürünleri istihsalinde çalışan motorlu balıkçı teknelerinin kullandığı akar 
yakıt her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Bu muaflığın şekli tüzükle tesbidolımur. 
Bu muaflıktan faydalanarak temin olunan akar yakıtın su ürünleri istihsalinden başka mak

sat ve yerlerde kullanılması veya satılması ve alınması kaçakçılık sayılır. 

Su ürünleri kredileri 

MADDE 21. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri mustahsıllarmın kredi ihtiyacını, meslekin hu
susiyetlerine uygun usul ve şartlarla tercihli olarak temin ile görevlidir. 

6118 numaralı Kanun ve buna müstenit 8625 numaralı nizamname hükümleri içinde su ürünleri 
kooperatiflerine ve müstalısıllarma açılan bu kredilere tatbik olunacak faiz nispetleri uzun vade
liler (20 yıla kadar) için % 3 il, orta vadeliler (5 yıla kadar) için % 4 dü, kısa vadeliler için (bir 
yıla kada1-) % 5 şi geçemez. 

Bu kredilerden Bankaca maddi teminata ballanmasına zaruret olanlar için balıkçı tekneleri 
ile her türlü av alet, cihaz ve vasıtaları maddi teminat mahiyetindedir. 

Bu şehilde maddi teminata bağlanarak açılan krediler, Su ürünleri Teşvik Fonuna istinaden 
Ticaret Bakanlığınca da tekeffül olunmuş sayılır. 

Su ürü: ileri kredilerine tatbik olunan düşük faiz nispetleri ile cari banka faiz nispetleri ara
sındaki fark, ve bu kredilerden Ticaret Bakanlığınca tekeffül, edilmiş olanların riski Su Ürünleri 
Teşvik Fonundan karşılanır. 

6118 numaralı Kanuna müstenit 8625 numaralı nizamnıme hükümleri bu maddenin yukarıki 
fıkraları ile derpiş olunan hususları karşılamak üzere tadil olunur. 

Balıkçı Tekneleri inşasının tsşviki 

MADDE 22. — Su ürünleri istihsalini artırmak maksadiyle, Türkiye'deki gemi inşa tezgâhların
da Ticaret Bakanlığınca kaibul olunacak bir tip ve dizayna uygun olarak inşa ettirilecek a'bşap ve 
sac balıkçı teknelerinin sahiplerine tekne bedelinin % 50 sine kalar, Su Ürünleri Teşvik Fonundan 
yardım yapılır. Bu yardım hilbe mahiyetindedir. Balıkçı tekneleri inşaatını teşvike matuf bu yar
dımın şekli ve işleyiş tarzı tüzükle tesbit olunur. 

Su Ürünleri Teşvik Fonu 

MADDE 23. — Su ürünleri mustahsıllarmın kalkındırılması ve su ürünleri istihsal, ihracat ve 
sanayiini teşvik ve himaye etmek amaciyle kullanılmak ü^ere Ticaret Bakanlığı nezdinde 20 mil
yon liralık bir fon tesis edilir. 

Su ürünleri kredilerine tatbik olunacak düşük faiz nisbeti sebebiyle T. C. Ziraat Bankasının 
duçar olması muhtemel zararlar ile, bu kredilerin Ticaret Bakanlığınca tekeffülü sebebiyle, temi' 
nat riski olarak uğranalbilecek zararlar, ve balıkçı tekneleri inşasını teşvik için yapılacak yardımlar 
bu fondan Karşılanır. 
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Fon' tarafından gerek teminat riski gerekse faiz farkı olf>rak T. C. Ziraat Bankasına yapılması

na zaruret hâsıl olacak ödemeler ile, balıkçı tekneleri inşasını teşvik için yapılacak yardımlar hibe 
mahiyetindedir. Ancak bu fondan fark olarak ödenecek faiz nisbeti % 4 ü, ve tekeffül olunacak 
kredi riskinin yekûnu fonun nakit mevcudunu aşamaz. 

Fonun gelirleri, her yıl bütçeye konulacak ödenekler ila, balıkhaneler rüsumunun % 25 i, ve bu 
Kanuna göre kurulacak kooperatif ve birliklerin yıllık kârlarından anasözleşmelerine göre % 5 ten 
aşağı olmamak üzere ayrılacak gelirlerden, ve hibe ve bağıllardan sağlanır. 

Fonun işleyiş tarzına ait usul ve esaslar tüzükle düzenlenir. 

BÖLÜM - IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

A) Yasaklar 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 24. — Bom'ba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç, ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın, elektrik 
cereyanı ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Elektrik cereyanı ile aydınlatma veya münhasıran denizlerde olta ile elektroşok usulü ile su 
ürünleri istihsali müsaadeye tabi değildir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi yasağı 

MADDE 25. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına veya 
hat istihsal vasıtalarına, malzeme, teçhizat, alet ve edevat') zarar veren maddelerin iç. sulara ve 
denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi, veya döküleceği şekilde tesisat yapılması 
yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 26. — Türk vatandaşı olmıyan kişilerin Türk içsul arında, ve Kara Suları Kanunu ile 
tesbit ve ilân olunan münhasıran balıkçılık bölgesi içinde su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

Ancak üçüncü maddenin 2 nci bendinde yazılı yabancı tıristler ile Türkiye'de oturmasına izin 
verilen yabancı uyruklular ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile 14 ncü maddede gösterilen etüt 
ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden müstesnadır. 

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 27. — a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri. 
çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları, 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımdan bölgel r-, 
mevsimler zamanlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflan 
'bakımından konulacak yasak, tahdit ve mükellefiyetler ile istihsali yasak olan su ürünlerinden "çi
zi olarak istihsal olunanların deniz veya içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muame
le1 er, tüzükle düzenlenir. 

Tüzükte bu konularla ilgili olarak konulacak' hükümlere aykırı hareket yasaktır. 

Tröll 

MADDE 28. — A) Dip trollu ile su ürünleri istihsalindi tabi olacağı esas, usul ve şartlar ile 
bölgeler, mevsimler, zamanlar, kullanılacak istihsal vasıtaları, istihsal metotları, ve istihsal olunacak 
ürünlerin vasıfları, ve istihsali yasak olan veya'tahdidedilen su ürünlerinden arızî olarak istihsal olıı-
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ilanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muameleler sağlık, memleket 
ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, ilmî ve teknik icaplar göz önünde tutularak, dip balık stok
larının muhafazasına ait esaslar ile birlikte rantabl bir dip balıkları istihsalini ve aynı zamanda 
trollculuğun memlekette gelişmesini sağlıyacak bir tüzükle düzenlenir. 

Tüzük hükümlerine aykırı olarak dip trollu ile su ürünleri istihsali yasaktır. 
B) Orta su trolü hakkında 27 nci madde hükümleri tatbik edilir. 
Orta su trollunun dip trollu olarak kullanılması yasaktır. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta kullanıllası memnuiyeti 

MADDE 29. — Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istihsali 
yasak olan su ürünlerinin yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, 
nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

24 ve 28-nci maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerinin bilerek satılması, 
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır. 

BÖLÜM - V 

Su ürünleri ticareti ve sanayii 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 30. — Balıkhaneler sünger ve mercan ile alk ve diğer su nebatlarından gayrı su ürün
lerini açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerlerdir. 

Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı ve lüzumlu diğer malûmat Ticaret Bakanlığına 
verilir, ilgili daire ve teşekküllerin de mütalâası alınmak suretiyle yapılacak tetkikat neticesinde o 
mahalde böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde tesis plânı Ticaret Bakanlığınca 
tasdik olunlr. 

Tasdik edilen plâna uygun olarak inşa edildiği anlaşılan balıkhanelere Ticaret Bakanlığınca 
işletme müsaadesi verilir. 

İşletme müsaadesi olmıyan yerler balıkhane ittihaz edilemez. 
Balıkhanelerde alınacak her türlü rüsum ve ü cretin miktarı satış bedelinin yüzde 5 ini geçemez. 

Tatbik edilecek ücrete ait yüzde nisbeti hakkında Ticaret Bakanlığının muvafakati alınır. 
Balıkhanelerin haiz olması lâzımgelen vasıf ve şartlar tüzükle düzenlenir. 

Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE 31. —• Sünger, alk ve diğer nebatlar haricolmak üzere istihsal olunan su ürünlerinden 
karaya çıkarılanların ilk., satışı balıkhanelerde yapılır. Bu hüküm balıkhanesi olmıyan yerlerde uy
gulanmaz. 

Balıkhanelerde satılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhanede satıl
ması mecburi olmıyan asgari miktarlar tüzükle düzenlenir. 

Su ürünleri ticareti yapanlar 

MADDE 32. — Su ürünlerinin toptan veya perakende ticareti ile veya kabzımallık yahut ko-
müsyonculuğu ile iştigal edenlerin haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar tüzükle düzenlenir. 

Su ürünleri üzerinde toptan veya perakende ticaret, kabzımallık, komüsyonculuk yapmak isti-
yenler Ticaret Bakanlığına müracaat edip tüzükteki evsaf ve şartları haiz olduklarını tevsik su
retiyle müsaade almaya mecburdurlar. 
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Su ürünlerinin perakende satış yerleri 

MADDE 33. — Su ürünlerinin perakende satışlarının yapıldığı dükkân, mağaza ve benzeri 
yerlerin haiz olmaları gereken sıhhi ve teknik vasıf ve şartlar tüzükle tesbit olunur. 

Tüzükteki vasıf ve şartları haiz olmıyan dükkân mağaza ve benzeri yerlerde perakende su 
ürünleri satışı yapılmaz. 

Su ürünleri sanayii 

MADDE 34. — Su ürünleri ile ilgili, imalâthane, atölye, fabrika, soğuk depo gibi sanayi veya 
küçük sanayi tesislerinin haiz olmaları gereken teknik ve sıhhi vasıf ve şartlar tüzükle tesbit olu-, 
nur. 

Tüzükle belirtilen evsaf ve şartları haiz olmıyan yukardaki yerlerin kurulması veya işletil
mesi yasaktır. 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

MADDE 35. — Ticaret Bakanlığı su ürünleri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal tacir sa
nayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilir. 

İstenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edilen müddet içinde ve istenilen şekilde vermeye 
mecburdurlar. |J ' 

Bu madde gereğince verilen ferdî ve hususi bilgi ve belgeler ifşa edilmiyeceği gibi, verenler 
aleyhinde delil ve vesika olarak da kullanılmaz. 

Yasak vasıta ve usullerin istisnaen kullanılması 

MADDE 36. — Ticaret Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması 
maksadiyle su ürünleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usulleri muayyen yerlerde ve mu
ayyen müddetle bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına mü
saade edebilir. 

Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî, ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su 
mahsulleri hiçbir suretle satılamaz. 

Ödenek 

MADDE 37. — Bu kanunun 7, 14, 16 ve 23 ncü maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği gider
leri karşılamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 38. — Ticaret Bakanlığı su ürünleri müstahsıllarmı, su ürünleri ile iştigal eden tacir, 
sanayici ve esnaf ile bunların iş yerlerini, istihsal vasıtalarını, tesislerini ve işlemlerini, balıkhane
leri Bakanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle teftiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli muame
leyi yapmaya yetkilidir. 

Lüzum hainde Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile müştereken hareket edilir. 
Bakanlık kontrol vezifesi ile diğer memurlarını da görevlendirebilir. 
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BÖLÜM • VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 39. — Bu kanunda yazılı suçlara ait takibat Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

24, 26 ve 28 nci maddelerdeki suçlara ait dâvalar Asliye Ceza Mahkemelerinde, diğer suçların 
da dâvaları Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. 

Vazifeliler 

MADDE 40. — Ticaret Bakanbğı teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekkül
lerde su ürünlerinin deniz ve içsularının muhafaza ve murakabesi ille vazifelendirilen! memur ve hiz
metlilerle, emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunda ve bu kanuna istinaden konulan yasaklarını 
takip ve uygulanması ile birinci derecede görevli olup bu kanunun şümulüne giren suçlar hakkn> 
da zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edile su ürünlerini zapdet-
mek ve bunların 41 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim etmekle vazifeli 
ve yetkilidirler. Gümrü'k, Sahil ve Orman Muhafaza Teşkilâtı mensupları, ,belediye zabıtası âmir 
ve memurları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve hü
kümet veteriner doktorları, Ticaret Bakanlığı, emniyet ve jandarma teşkilâtının bulunmadığı yer
lerde yukarı'ki yetki ve görevleri yapmakla mükelleftirler. 

Zaptedilen su ürünleri 

MADDE 41. — Zaptolunan su ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme ne
ticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün değilse, en yakın Hükümet veya belediye veterineri', 
bulunmaıdığı takdirde, sağlık merkezi tabiplerinden birine veya Devlet hastanesinde muayene et
tirilerek, in'san gıdası olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenleri derhal mahallin en büyük maliye 
memuru marifetiyle, Maliye teşkilâtı olmıyan yerlerde, ihtiyar heyeti tarafından em yakın satış 
yerinde açık artırma suretiyle satılır. 

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

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

Sanığın' mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli Hazineye irat kaydedilir. 
Zaptolunan su ürünlerinden! kullanılması veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin rapor

larına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tesbit edilir. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

MADDE 42. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen su ürün
leri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleştikten sonra o mahallin en büyük maliye memuru vası-
tasiyle açık artırma suretiyle satılarak bedeli Hazineye irat kaydolunur. 

Müsadere olunan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar 
verir. 
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BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 43. — Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzük!erdeki yasak ve tah
ditlerle mükellefiyetlere' aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir : 

a) 1. 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal eden 
su ürünleri müstahsılları ile 2 nci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları 
halde bu fıkradaki gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal edenler ve 3 ncü fıkra gereğince 
ruhsat tezkerelerimi yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istih
sal edenler 50 - 100 lira, 

2. Euhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 - 25 lira, 
Hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 
b) 12 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu kuran

lar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalmdınlırlar. 
Gerekli niteliği haiz olmayan ve ıslahı mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men masraf

ları failime aidol'mak üzere kal'dırılmasma karar verilir. 
c) 24 ncü maddedeki yasaklara riayet etmiyemler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanun

lara göre daha ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde altı aydan bir seneye kadar hapis 
cezası ile birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsalimde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere 
olunur. 

Yukardaki fiiller Türk Ceza Kanununun tatbikatında memur sayılanlar tarafından: işlendiği 
takdirde, cezaların iki katı hükmolunur. 

Yukardaki bemdlerde gösterilen suçların tekerrürü halinde ayrıca sürgün cezası da hükmolu
nur. 

24 ncü maddedeki yasaklara aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nak
ledenler ve'ya bunları imalâtında kalTananlar 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar, ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

d) 25 mel maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet 
ctmilyenler, 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Suç, fabrika, imalâthane ve atel'ye gibi tesis sahipleri taarfmclan işlendiği takdirde 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle bera
ber masrafları kendilerine aidolmak üzere tesislerinim zarar vermiyecek hale getirilmesine karar 
verilir. 

e) 26 nci maddenin 1 nci bendindeki suçu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vası
taları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalimde 24 ncü maddedeki yasak maddeler kullanılmış veya bu gibi maddeler 
gemilerde bulunmuş, yahut 28 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmiş ise 
faillere verilecek hapis cezasının asgari haddi bir senedir. 

f) 27 nci maddenin (a) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve suç. konusu su ürünleri zapt ve müsadere 
olunur. 

Aynı maddemin (b) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareekt edenlere 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil 
su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 100 liradan 500 
liraya kadar ağır- para cezası verilir ve ayrıca suç konusu ürünleri zapt ve müsadere edilir. 
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g) 28 nci madde ile bu maddeye ait tüzükteki dip troluna mütaallik yasak ve tahditlere ve 

mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile ceza-
landrüıır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

Tekerrür halinde suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan trol ağları da zapt ve müsa
dere edilir. 

Orta su trolünün dip trolü olarak kullananlar hakkında yukarıki 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı ce
zalar verilir. 

28 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek sa
tanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası verilmekle beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur. 

h) 29 ncu madde ile satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasak edilen su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya imalâtta kullananlar hakkında 10 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

i) 31 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere 
olunur. 

j) 32 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığından müsaade almaksızın su ürünleri toptan veya 
perakende ticaret, kabzımallık veya komüsyonculnğu yapanlar 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Geçici 4 ncü madde hükümlerine uymıyanlara da aynı ceza verilir. 
k) 33 ncü maddedeki tüzükte belirtilen vasıf ve şartları haiz olmıyan su ürünleri perakende sa

tış yerlerinde satış yapanlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca bu gibi yerlerin tüzükteki vasıf ve şartları iktisabedinceye kadar faaliyetten menine de 

hükmolunur. 
Geçici 5 nci madde hükmüne uymıyanlara da aynı ceza verilir. 
1) 34 ncü madde gereğince tüzükteki vasıf ve şartları haiz olmıyan imalâthane, atelye, fabrika 

ve soğuk depo gibi sanayi ve küçük sanayi tesisleri kuran veya işletmeler 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezasi ile cezalandırılılr. Ayrıca bu gibi yerlerin tüzükteki vasıf ve şartları ikti
sabedinceye kadar faaliyetten menine de hükmolunur. 

Geçici 6 nci madde hükmüne uymıyanlara da aynı ceza verilir. 
m) 35 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya 

yanlış malûmat verenler 50 liradan 250 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Şahıslara ait ferdî ve hususi malûmatı ifşa eden memurlar hakkında aynı ceza verilmekle bera

ber hidematı âmmeden mahrumiyet cezası da hükmolunur. 

BÖLÜM - IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 44. —• Kanunun derpiş ettiği tüzükler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten kaldnılan hükümler 

MADDE 45. — 21 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdı Sclâsede Midye ve istiridye İhracatı 
hakkındaki Nizamname, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298 tarihli 
Dersaadet ve Tevabii Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul ve Teva-
bii Balıkhanesi mütaallik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiyeyc Nizamnamesine bâzı mcvat 
tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve 
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İstanbul ve Tevabii Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin bâzı mevaddmı muadil 820 sayılı Ka
nun, 5639 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri, Kaçakçılık men ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV No. lu fık
rasının 1, 2, ve 3 ncü bendleri ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu, cetvelinin 57 No. lusu yürür
lükten kaldırılmıştır. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar, bu kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci 
bendine uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı uy
ruklu kimseler ile 14 ncü maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara uygu
lanmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik olunmaz, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayınlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan 
su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Ta
rım Kredi Kooperatifleri kanunlarına göre teşkilâtlanmak istiyenler statülerinde âdi genel kurul top
lantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile kooperatiflerini feshedebilirler. 

GEÇİCİ MADE 2. — Bu kanunda derpiş olunan tüzükler yürürlüğe girinceye kadar 45 nci 
maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde mevcut ba
lıkhanelere ait tesis plânları ile bunların işletilmesi ile ilgili malûmat belediyelerce Ticaret Bakanlı
ğına verilir. Bakanlık tarafından yapılacak tetkikat neticesinde bunların ıslahı gerekli görüldüğü 
takdirde tebliğden itibaren en çok bir yıl içinde gereken ıslahatın yapılması mecburidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 32 nci maddede yazılı olduğu 
veçhile su ürünleri toptan veya perakende ticareti, kabzımallığı veya komüsyonculuğu ile uğraşan
lar işlerine devam edecekler ise üç ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatla gerekli belgeleri ver
meye ve müsaade almaya mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut su ürünleri perakende satış 
yerleri en çok altı ay içinde 33 ncü madde hükümlerine göre durumlarını ıslaha veya faaliyetlerini 
tatile mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut su ürünleri imalâthane, 
atelye, fabrika ve soğuk depo gibi sanayi ve küçük sanayi tesislerini işletmeler, bu tesislerini en 
çok bir yıl içinde tüzük hükümlerine göre ıslah etmeye veya faaliyetlerini tatil etmeye mecburdur
lar. 

GEÇİCİ MADDE 7 . — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel Maliye Bakanlığı veya Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmiş olan istihsal yerlerine ait kira şartname 
veya mukavelenameleri, müddetlerinin sonuna kadar muteberdir. Hususi temlik hükümleri mev-
cudolsa dahi müddetin hitamında bu mukavelenameler hükümsüz kalır ve kiralanan yerin tahliyesi 
icabeder. Tahliye edilen yerler bu kanun hükümleri dairesinde Ticaret Bakanlığınca kiraya veri
lir. 

MADDE 46. — Bu kanunun 15 nci maddesi ile geçici 1 nci maddesi hükümleri, yayımı tarihin
de, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 47. — Bu kanunun hükümlerini Ba kanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 2/26, 42, 83,1/190 
Karar No. : 2 

11 . 2 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Su ürünleri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, Cumhuri
yet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arkadaşının, 
Su ürünleri kanun tekliflerini incelemek üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyonumuz, bahsedi
len tasarı ve teklifleri, ilgili Devlet memurları ve cemiyetler temsilcilerini de Komisyona davet 
ederek, birlikte incelemiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'ye ait kanun teklifinden alman I I I ncü bö
lüm haricolmak üzere", diğer hükümlerde Hükümet tasarısı müzakerelere esas alınmıştır. 

Bâzı değişikliklerle kabul edilen metin Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz 
olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

E. Yılmaz Akçal 
Adana 

T. YücekÖk 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
A.. Akın 

Çorum 
H. İncesulu 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

İmzada bulunamadı 
istanbul 

İV. Bulak 

Muğla 
I. Tekinalp 

İmzada bulunamadı 
Samsun 

Ş. Yücel 

Sivas 
T. Türkay 

Sözcü 
Ordu 

K. Şensoy 
Adıyaman 

S. A. Emre 
imzada bulunamadı 

Balıkesir 
Söz hakkım saklıdır. 

F. Islinıyeli 
Çorum 

Söz hakkım mahfuzdur. 
N. Yücer 
Giresun 

A. Köy men 

Konya 
Muhalifim, söz hakkım saklıdır. 

Y. Koçak 
Trabzon 

Söz hakkım saklı 
H. Orhon 

Siirt 
M. Ongan 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

Söz hakkım saklıdır. 
A. İhsan Birin cioğlu 

Trabzon 
Söz hakkım saklıdır. 

A. Şener 

A. 

Kâtip 
istanbul 
0. Özer 
Amasya 

Cehalettin Topala 

Bolu 
H. Özcan 

Denizli 
F . Avcı 

İmzada bulunamadı 

Sö: 

içel 
M. Arıkan 

Mardin 
N. Oğuz 

Rize 
M. Basa 

Sivas 
ı hakkım saklıdır. 
C. Ody akmaz 

Ordu 
H. Maden 

imzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 210) 



— 88 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Su Ürünleri kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Şümul 

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

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin 
tarifleri aşağıdadır : 

Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bulu
nan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtaları
dır. 

(Kâra 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 
su sahalarıdır. 

İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalin
de kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, 
teçhizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesisler
dir. 

İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj 
gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar, 
akar sular, mansaplar ve üretme havuzlarıdır. 

Lagünler : Denizle irtibatı ve denizin etkisi 
altında bulunan göllerdir. 

Mansaplar : Akarsuların göl veya denizlere 
açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında ka
lan ve sınırları mahallv şartlara göre tesbit olu
nacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalar
dır. 

Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek 
için yapılan sabit tesislerdir. 

Dalyan yeri : Bir veya mütaaddit sabit ya
hut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal 
sahalarıdır. 

Sabit dalyan : Deniz ve içsularda su ürünle
ri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, taş 
veya beton ve benzeri manialarla çevrilmek su
retiyle, sınırları değişnıiyecek şekilde kurulan 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Su ürünleri kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Şümul 

MADDE 1. — Deniz ve içsularda su ürün
leri istihsali bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin 
tarifleri aşağıdadır : 

Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bulu
nan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtala
rıdır. 

(Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren hay
vanlar hariç.) 

Su ürünleri müstahsılları : Deniz ve içsular
da su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişi
lerdir. 

İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale elve
rişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir 
istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sa
halarıdır. 

İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalin
de kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, teç
hizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir. 

İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj 
gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar, 
akar sular, mansaplar ve üretme havuzlarıdır. 

Lagünler : Denizle itribatı ve denizin etkisi 
altında bulunan göllerdir. 

Mansaplar : Akarsuların göl veya denizlere 
açıldığı bölgelerde akarsuyun 'etkisi altında ka
lan Ve sınırları mahallî şartlara göre tesbit olu
nacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 

Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek 
için yapıdan sabit tesislerdir. 

Dalyan yeri : Bir veya müteaddit sabit ya
hut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal 
sahalarıdır. 

Saibit dalyan : Deniz ve içsularda su ürün
leri istihsali etmek için 'kazık, çit, çubuk, tel, 
taş veya beton ve benzeri manialarla çevril
mek «suretiyle, sınırları değilşmiyeoek şekilde 
kurulan veya tabiî olarak çevrilmiş su sahala-
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Hükümetin teklifi 

veya tabiî olarak çevrilmiş su sahalarından mey
dana getirilen tesislerdir. 

Muvakkat dalyan : Şamandra, duba, tekne 
ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek suretiyle ku
rulan su mahsulleri istihsaline mahsus tesisler
dir. 

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

Dip trollu : Gemiler ile çekilmek suretiyle 
zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini is
tihsale mahsus troll ağları ve bu ağlarla yapı 
lan su ürünleri istihsalidir. 

Orta trollu : Münhasıran göçücü balıkların 
istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyun 
ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen 
troll ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istih
salidir. 

Kombine troll : Dip ve orta su trolPünü müş
tereken yapmaya elverişli troll ağları ve bunlar
la yapılan su ürünleri istihsalidir. 

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

BÖLÜM - II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı: 

Ruhsat tezkeresi 

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

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

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

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

Geçici Komisyonun değiştirişi 

rından meydan'a getirilen diple irtibatlı sosis
lerdir. 

Muvakkat dalyan- (yüzer) : Şamandrıa, du
ba, tekne vesaireye bağlı ağlarla çevrilmek su
retiyle kurulan su mahsulleri istihsaline mah
sus tesislerdir. 

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

Dip trollu : Gemiler ile çekilmek suretiyle 
zemin üzeninde sürütülerek dip su ürünlerini 
istihsale mehus troll ağları ve bu ağlarla yapı
lan su ürünleri istihsalidir. 

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

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

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

BÖLÜM — II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir 
nizama bağlamak ve bu sahada çalışanların du
rumlarını ve çalışmalarını yakından izlemek 
maksadiyle (Su ürünleri ruhs>at tezkeresi) ih
das olunmuştur. 

Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler 'kendi
leri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına 
su ürünleri ruhsat tezkeresi almak zorunda
dırlar. 

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

Euhsat tezkeresi Tanın Bakanlığında veya 
Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerce verilir. 
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Euhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgili
lere gösterilmesi mecburidir. 

Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin 
bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek 
müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman 
veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki 
sahalarda ise adı geçen Genel Müdürlüğe, önce
den vize ettirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle veya zati ihti
yaç için olta, elağları, sepet, zıpkın, su tüfeği 
gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal ede
cek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de 
oturmasına izin verilen yabancı uyruklu kimse
ler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değildir
ler. 

Euhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve 
muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
hükümler Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. 
Bu maddedeki tezkereler bedelsiz olarak verilir. 

Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki 
4922 sayılı Kanun ile buna müteferri Tüzük ve 
Yönetmelik hükümleri saklıdır. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri : 

Kamu tüzel ki§üerine ait istihsal yerlerinin 
kiralanması 

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istih
sali hakkı Ticaret Bakanlığınca kiraya verilebi
lir. 

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

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

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Ancak iki ve ikiden fazla kişi vöy',a gemi için 
müşterek ruhsat tezkeresi verilmez. 

Ruhsat tezkerlderinin talep vukuunda ilgi
lilere gösterilmesi .mecburidir. . 

Orman 'bölgelerinde veya sulama tesisleri
nin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal ede
cek müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî 
.orman veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün mülkiyet vie işletmesi 
•altındaki sahalarda ise adı geçen Genel Müdür
lüğe öncedeni vize ettirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor maksadiyle veya ssati ih
tiyaç için olta, el ağları, sepet, zıpkın, su tü
feği gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal 
edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'
de oturmasına izin verilen yabancı uyruklu 
kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef de
ğildirler. 

Ruhsat tezkerelerinin1 verilme tarzı, şekil ve 
muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
hükümler Tarım Bakanlığınca tesbit olunur. 
Bu maddedeki tezkereler bedelsiz olarak ve
rilir. 

Denizde can ve mal koruma hakkındaki 
4922 sayılı Kanun ile buna müteferri Tüzük ve 
yönetmelik hükümle.ri saklıdır. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin 
kiralanması 

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altımda bulunan 
dalyanlar, voliler ve içsullardaki su ürünleri 
istihsali hakkı Tarım Bakanlığınca kiraya ve
rilebilir. 

Kira müddetleri bir seneden az ve on sene
den fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve zaru
retler dolayısiyle yahut masrafları kiracı tara
fından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve 
inşaat dolayısiyDe bu gibi istihsal yerlerinim 
yirmi seneye kadar müddetle kirala.nlmaları ca
izdir. 

Üretme havuzu kurulacak istihsal yerfieri 
istisnai olarak 30 seneye kadar kiraya veriLe-
ıbilir. 
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Kamu tüzel ki§ileri istihsal yerlerindeki 
değişiklikler 

MADDE 5. — Genel, katma ve özel bütçeli 
idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi 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 teşebbüslerde 
önceden Ticaret Bakanlığının muvafakatinin 
alınması lâzımdır. 

Baraj ve suni gollerde alınacak tedbirler 

MADDE 6. — Baraj göllerine veya ihdas 
olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce 
su ürünleri bakımından alınması gereken tedbir
lerin tesbiti için ilgililerce Ticaret Bakanlığına 
müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum gösteri
len tedbirlerin alınması gereklidir. 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

MADDE 7. — İçsularm sulama, enerji istih
sali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu su
larda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, mu
hafaza ve istihsalini zarardan koruyacak tedbir
lerin ilgililer tarafından alınması şarttır. Gerek
tiğinde bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ti
caret Bakanlığınca ilgililere bildirilir. 

İstihsal yerlerinin sınırlandırılması 

MADDE 8. — Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, 
Ticaret Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında 
Maliye 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 üç bilir kişiden kurulu bir 
heyet marifetiyle teamülen malûm ve muayyen 
bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerin
de gösterildiği veçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle 
tesbit olunur. Bu zabıt ve krokilerin bir nüshası 
Ticaret, bir nüshası Maliye Bakanlıklarına ve
rilir. Bir nüshası da mahallî tapu dairesince 
hıfzolunur. Ticaret Bakanlığınca, zabıt ve kro
ki Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki 
değişikikler 

MADDE 5. — Genel, katma ve özel bütçeli 
idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin hüküm ve 'tasarrufu altında bulunanı 
istihsal yerlerine akar su bağlanması, buralarını 
genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiş tirilmıesi gibi 
su ürünleri istihsaline tesir tede'hiileoeık teşebbüs
lerde önoeklen Tarım Bakanlığının muvafaka
tinin alınması lâzımdır. 

Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

MADDE 6. — Baraj göllerine veya ihdas 
olunacak diğe'r suni ıgöllere su verilmedlen ön
ce su ürünleri 'ba'ki'mın'danı alınması geneken 
tedbirlerdin tesbiti için ilgililerce Tarım Bakan1-* 
lığına müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum 
gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir. 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

MADDE 7. — içsularm sulama, enerji istih
sali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu 
sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, 
muhafaıza ve istihsalini zarardan1 koruyacak 
tedbirlerin ilgililer tarafından alınıması şarttır. 
Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tarım 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

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

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

Hazinenin veya Devlet Su İşlerinin özel mül
kiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni 
Kanun hükümlerine göre tesbit olunur. 
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Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve nıan-
saplarm sınırlarının tcsbitinde yukardaki heye
te en yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su 
İşlerinin mülkiyet ve işletin esindeki yerlerde ise 
bu Genel Müdürlük temsilcisi de katılır. 

Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetin
de olan istihsal yerlerinin sınırlarının tcsbitinde 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede zikredilen heyette vazife gören 
memurların harcırahları ile bilirkişiler için 
ımahkeımec'e takdir edilecek ücret Ticaret Ba-
fcanlığı tarafından ödenir. 

Yeni İstihsal yerleri 

MADDE 9. — Yeniden kurulaöaik veya ken
diliğinden teşekkül eden istihsal yeklerinim sı
nırlarının teslbitinde de 8 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

Kamu tüzel, kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

MADDE 10. — Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan dalyanların kiracıları veya 
'bunları işletenler belirli bir geçim, veya istih
sal faaliyetinin icabı olaralk bâzı iş ve sanat er-
balbının dalyanın faaliyetine zarar vermelin ek 
şartiiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçme
lerine müsaade etmekle mükelleftir. 

Geçiş şartları ile dalyandan geçecekle rin ri
ayet edecekleri hususlar icap ve teamüller de 
nazara alınarak Ticaret Bakandığınca teslbit ve 
ilân olunur. 

Hazinenin veya Devlet Su Işleninin özel 
mülkiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Me
deni Kanun hükümlerine göre tevsibit olunur. 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden 
faydalanma 

MADDE 11. — Dalyan sınırları içinde veya 
dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri 
ayrıca biraya verilmeıdikçıe veya işletilımedikee, 
bütün su ürünleri müstahsil lan bu nal ardan ser
bestçe faydalanabilirler. 

Ancak dalyan sınırları içimde olup, mevsi
mime göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu 
zamanlarda, dalyanın avlusu eiheıtindieki IIa/1-
neye veya Devlete ait voli yerle tinden fayda-

M. Meclisi 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden 
faydalanma 

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

Ancak dalyan sınırları içinde olup, mevsimi
ne göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu za
manlarda dalyanın avlusu cihetindeki Hazineye 

I veya Devlete ait voli yerlerinden faydalanma 
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lanma hakkı dalyan sahip veya kiracılarına 
aittir. Dalyanın arkasında kalan Hazineye ait 
voli yerlerinden dalyan kurulu bulunduğu za
manlarda dahi bütün su ürünleri müstahsil]arı 
faydalanabilir. 

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyan
larda da uygulanır. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile 
bunların kanı ulaştı rıinıası 

MADDE 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tebcil 
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü 
hallerin devam ettiği müddet içindeiki inikatlar 
haricolımak üzere) eahipleri tarafından bizzat 
veya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 
5 sene işletilm'edi*r veya terk edildiği takdirde 
>kamul<a§!tırılaıb ilir. 

Üretme havuzlan 

MADDE 13. — Karada üretme havuzu tesis 
»ederelk su ürünleri yctiişjtirımjeik iLstiyenler bu te
sislerinin yerini ve mahiyetini bildirmek ve iş
letmeye lüzumlu malûmatı havi proje ve plân
ları vermek suretiyle Ticaret Bakanlığına müra
caat etmekle mükelleftirler. 

Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, tek
nik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı 
takdirde gerekli müsaade Ticaret Bakanlığınca 
verilir. 

Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuzla
rı da yukardaki hükme ta'bi olmakla beraber bun
ların sınırları 8 nci madde hükmüne göre tesbit 
olunur. Ancak bu gibi üretme havuzlarının te
sisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımın
dan bir engel teşkil edip etmedikleri hususunda 
Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır. Deniz 
ve içsularda yapılacak üretme havuzları için 
4 neü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik 
olunur. 

derici Komisyon un. değiştirişi 

hakkı dalyan sahip veya kiracılarına aittir. Dal
yanın arkasında kalan Hazineye ait voli yerle
rinden dalyan kurulu bulunduğu zamanlarda da
hi bütün su ürünleri mustahsılları faydalana
bilir. 

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyan
larda da uygulanır. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile 
bunların kamulaştırılması 

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

Üretme havuzları 

MADDE 11. •—• Ticari maksatla karada üret
me havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 
istivenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bil
dirmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve 
plânları vermek snretivle Tarım Bakanlığına mü
racaat etmekle mükelleftirler. 

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

Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuz
ları da yukardaki hükme tâbidir. Ancak bu gibi 
üretme lıavuzlarrnın tesisine izin verilmeden ön
ce sevrüsefer bakımından bir engel teşkil edip et
medikleri hususunda - Ulaştırma BakanliR'inın 
mütalâası alınır. Deniz ve içsularda yapılacak 
üretme havuzları için 4 neü maddenin 2 nci fık
rası hükümleri tatbik olunur. 
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BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye etüt ve araştırma 

MADDE 14. — Su ürünleri ile ilgili her tür 
lü ilmî ve teknik araştırma ve etütler üniversi-
tleTerce de yapılır. Üniversiteler araştırma ve 
'etütlerin neticesinde Bakanlığa teklif ve tavsi
yede de bulunurlar. Bu teklif ve tavsiyelerden 
mümkün ve uygun olanlarının gerçekleşmesine 
çalışılır. Bu hükümler özel sektörün yapacağı 
ve yaptıracağı araştırmalara ve bunların ger-
çekleşımıesine mâni olmaz. 

Kooperatifleşme 

MADDE 15. — Su ürünleri müstahsılları 
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa göre koopera
tif ve birlikler kurabilirler. 

Bu kooperatif ve birlikler (Su ürünleri Sa
tış Kooperatifleri) (Su Ürünleri Satış Koopera
tifleri Birliği) ve (Su Ürünleri Kredi Koopera
tifleri) ismini alırlar. 

Kooperatif ve birliklerin anaımulkavelename 
formülleri T. C. Ziraat Banikası Genel Müdür
lüğü ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan müştereken hazırlanır. 
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BÖLÜM - I I I 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırma 

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

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

Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütle
rinin neticelerine göre Tarım Bakanlığına tek
lif ve tavsiyelerde bulunurlar. 

Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleş
mesi için gereken tedbirleri alır. 

Bu araştırma ve etütlerin talhakkufeu için ge
rekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca te
min ve araştırma müesses elerine tahsis olunur. 

Tarım Baikanlığı tarafından tanzim edilecek 
olan etüt ve araştırma programlarının esasları 
araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katı
lacağı bir komite tarafından hazırlanır. 

Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yap
tıracağı araştırmalara ve bunların gerçek'leşüne-' 

'sine mâni olmaz, 

Kooperatifleşme 

MADDE 18. — Su ürünleri müstaftısılları 
2834 say£ı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkındaki kanun ile 28;36 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ve mesle
kin özelliklerine uygun kooperatif ve birlikler 
kurabilirler. 

Bu kooperatif ve birlikler «su ürünleri Sa
tış Kooperatifleri», «;Su Ürünleri Satış Koopera
tifleri Birliği» ve «Su Ürünleri Kredi Koopera
tifleri», ismini alırlar. 

Kooperatif ve birliklerin anamufcaıvelenaıme 
formülleri T. 0. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Bakanlık ilgili dairesi tarafından müşte
reken hazırlanır. 
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Eğitim ve öğretim 

MADDE 16 — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri istlilhsaK ile uğraşanların meslekî bilgi ve 
görgülerini artırmak maksadliyle, diğer Bakan
lıklar ile de işbirliği yaparak yerli ve yabancı 
uızsmıanlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurs
lar ve meslek okulları açabilir. Propaganda, 
'eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır. 

Su ürünleri kredileri 

MADDE 17. — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri müstahsıllarının kredi ihtiyacını, meslekin 
hususiyetlerine uygun usul ve şartlarla imkân 
nisbetinde temin ile görevlidir. 

Su ürünleri kredilerinin işleyiş tarzı tüzük 
ile tesbi olunur. 

BÖLÜM — IV 

Yasaklar ve zabıta 'hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 18. — Bomba, torpil, dinamit, kap
sül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü ve
ya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Ti
caret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın 
elektrik cereyanı ile su ürünleri istihsali yasak
tır. 

Elektrik cereyanı ile aydınlatma veya mün
hasıran denizlerde olta ile elektroşok usulü ile 
su ürünleri istihsali müsaadeye tabi değildir. 
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Eğitim ve öğretim 

MADDE 14. — Tarım Bakanlığı, su ürünle
ri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve gör
gülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlık
lar ile de işlbirliği yaparak yerli ve yabancı uz
ananlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar 
ve meslek okulları açabilir. Propaganda eğitim 
ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır. 

Teşvik ve himaye 

tMuafliklar 

f MADDE 15. — Gerçek ve tüzel (kişilerin su 
ürünlerinin istihsal, muhafaza işleme ve nakli
yesine mütaallik faaliyet bollarına yapacakları 
yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Karnı-* 
nun 16 nci maddesi ile eklenen 8 nci bölümün 
ek 3 ncü maddesindeki yatırım indirimi niısbetti 
% 100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun 
Geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü maddesi uygulanmaz. 

MADDE 16. — Su ürünlerinin istihsal ve ih
racatını artırmak maksadiyle, su ürünleri istih
sal vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alı
nan her türlü vergi, resim ve h a r d a n indirme 
veya tamamen kaldırmaya Tarım Bakanlığının 
teklifi üzerine Balkanlar Kurulu yettikilidir. 

BÖLÜM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 17. — Bomba, torpil, dinamit, kap
sül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü ve
ya uyuşturucu maddeler sönmemiş kireç ve Ta
rım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elek
trik cereyanı ve elektroşok ile su ürünleri istih
sali yasaktır. 

Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücü
nü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydın
latma ve münhasıran denizlerde olta ile avlan-
ıma su ürünlerinin denizden çılkanlmasında elek
troşok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı 

I değildir. 
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Sulara zararlı madde dökülmesi 

MADDE 19. — Su ürünleri veya bunları is
tihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına 
veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, 
alet ve edevata zarar veren maddelerin içsulara 
ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarla
rına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat 
yapılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak ol
duğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 20. — Türk vatandaşı olmıyan ki
şilerin su ürünleri istihsal etmek üzere Türk 
kara sularına veya iç sulara girmeleri ve bu 
sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

Ancak üçüncü maddenin 7 nci bendinde ya
zılı yabancı turistler ile Türkiye'de oturması
na izin verilen yabancı uyruklular ve Ticaret 
Bakanlığının müsaadeisi ile 14 neü maddede 
gösterilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak 
yaibancılar bu hükümden müstesnadır. 

Akar sularda manialar yapılması yasağı 

MADDE 21. — Ticaret Bakanlığının müsa
adesi alınmadan, akar sularda, su ürünlerinin 
geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekil
de ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri mani
alar vücuda getirilmesi yasaktır. 

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 22. — 
a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan is

tihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri, çeşitleri, 
haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bun
ların kullanma usul ve esasları, 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüse
fer, teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsim
ler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çe
şitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları 

M. Meclisi 
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Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tü
zükte gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 

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

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak oldu
ğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 

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

Ancak 3 neü maddenin 7 nci bendinde yaızılı 
yabancı turistler ile Türkiye'de oturmasına k in 
verilen yabancı uyruklular ve Tarım Bakanlığı
nın müsaadesi gereğince 13 neü maddede göste
rilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak ya
ibancılar bu hükümden müstesnadır. 

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 

MADDE 20. — Tarım Bakanlığının müsaa
desi alınmadan akarsularda su ürünlerinin 
geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekil
de ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engel
ler yapılması yasaktır. 

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

b)1 'Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, 
ıteknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, za
manlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, 
ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve istihsali 
yasak olan su ürünlerinden arazî olarak istihsal 
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ve istihsali yasak olan su ürünlerinden arızi ola
rak istihsal olunanların deniz veya iç sulara 
iadeleri veya bunlar için yapılacak sair mua
meleler, tüzükle düzenlenir. Tüzükte bu ko
nularla ilgili olarak konulacak hükümlere ay
kırı hareket yasaktır. 

Troll 

MADDE 23. — 
a) 22 nci maddede gösterilen hususlardan 

dip troll'ünü ilgilendirenler ayrı bir tüzükle 
düzenlenir. Bu tüzük hükümlerine aykırı ola
rak dip trollu ile su ürünleri istihsali yasak
tır. 

b) Orta su trollu ve kombine troll hak
kında 22 nci madde hükümleri uygulanır. 

Ancak orta su ve kombine trollun dip trollu 
olarak kullanılması yasaktır. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta 
kullanılması memnuniyeti 

MADDE 24. — Zamanlar, mevsimler, cins, 
nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle 
istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa 
olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

18, 23 ncü maddeler hükümlerine aykırı ola
rak istihsal edilen su ürünlerinin satılması, nak
ledilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır. 

BÖLÜM — V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 25. — Balıkhaneler, sünger ve mer
can ile alk ve diğer su nebatlarından gayi'i su 
mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının 
yapıldığı yerlerdir. 

Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı 
ve lüzumlu diğer malûmat Ticaret Bakanlığına 
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olunanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bun
lar için yapılacak sair muameleler, tüzükle dü
zenlenir. Tüzükte bu konularla ilgili olarak ko
nulacak hükümlere aykırı hareket yasaktır. 

Troll 

MADDE 22. — a) İç sular, Marmara De
nizi, istanbul ve Çanaıkkale boğazlarında her 
çeşit troll ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmî 
maksatlarla yapılacak incelemelerde troll kulla
nılabilir. 

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

c1» Orta su trollu hakkında 21 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Ancak orta su trollunun dip trollu olarak 
kullanılması yasaktır. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalytta 
kullanılması memnuiyeti 

MADDE 23. — Zamanlar, mevsimler, cins, 
nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle 
istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfında her ne suretle olur
sa olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması ya
saktır. 

17, 22 nci maddeler hükümlerine aykırı ola
rak istihsal edilen su ürünlerinin satılması, 
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması da ya
saktır. 

BÖLÜM : V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 24. — Balıkhaneler, su mahsulleri
nin açı-k artırma ile toptan satışının yapıldığı, 
muhafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlan
dığı yerlerdir.-

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunur-
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verilir. İlgili daire ve teşekküllerin de müta
lâası alınmak suretiyle yapılacak tetkikat ne
ticesinde o mahalde böyle bir balıkhane kurul
ması uygun görüldüğü takdirde tesis plânı Ti
caret Bakanlığınca tasdik olunur. 

Tasdik edilen pl/ina uygun olarak una edil
diği anlaşılan balıkhanelere Ticaret Bakanlığın
ca işletme müsaadesi verilir. 

İşletme müsaadesi olmıyan yerler balıkhane 
ittihaz edilemez. 

Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı sa
tış bedelinin % 5 ini geçemez. Tatbik edilecek üc
rete ait yüzde nisboti hakkında Ticaret Bakan
lığının muvafakati alınır. 

Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE 26. — Sünger, alk, mercan ve di
ğer nebatlar haricolmak üzere istihsal olunan 
su ürünlerinden karaya çıkarılanların ilk satışı 
balıkhanelerde yapılır. Bu hüküm balıkhanesi ol
mıyan yerlerde uygulanmaz. Balıkhanelerde sa
tılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul 
ve esasları, balıkhanede satılması mecburi ol
mıyan asgari miktarlar bir tüzükle düzenlenir. 

BÖLÜM — VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

MADDE 27. — Ticaret Bakanlığı, su ürünle
ri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden 
tacir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik 
lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilir. 

İstenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edi
len müddet içinde ve istenilen şekilde vermiyc 
mecburdurlar. 

Bu madde gereğince verilen ferdî ve hususi 
bilgi ve belgeler ifşa edilemiyoeeği gibi veren
ler aleyhine delil ve vesika olarak da kullanımaz. 
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lar. Ancak Balıkhane yapılıncaya kadar beledi
yelerin idaresi devam eder. 

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

Ticaret Bakanlığınca idare edilen Balıkha
nelerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin 
% 5 ini geçemez. 

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

Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Batkanbkla-
nnea müştereken hazırlanır. 

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

Balıkhane dışında satış yasağı 

MADDE 25. — İstihsal olunan su ürünlerin
den karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhane
lerde yapılır. 

Balıkhanelerde satılması mecburi olan su 
ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhaneler
de satılması mecburi olmıyan asıgari miktarlar 
bir tüzükle düzenlenir. 

Bu hüküm balıkhanesi bulunmıyan yerlerde 
uygulanmaz. 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

MADDE 26. — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden 
tacir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaal
lik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri isti
yebilir. 

İstenilen bilgi ve bölgeleri ilgililer tâyin 
edilen müddet içinde ve istenilen şekilde ver
meye mecburdurlar. 

Bu madde gereğince verilen ferdî ve husu
si bilgi ve belgeler ifşa edi'lemiyeceği gibi 
verenler aleyhine delil ve veslika olarak da kul
lanılmaz. 
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Yasak vasıta ve usullerin istisnaen kullanılması 

MADDE 28. — Ticaret Bakanlığı münhasıran 
ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması 
maksadiyle ve su mahsulleri avcılığında kullanıl
ması yasak vasıta ve usullerin muayyen yerlerde 
ve muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve sala
hiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına 
müsaade edebilir. 

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

Ödenek 

MADDE 29. — Bu kanunun 8 14, 16 ncı 
maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri 
karşılamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı Büt
çesine lüzumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 30. — Ticaret Bakanlığı, su ürünle
ri müstahsili arını, su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, is
tihsal vasıtalarını, tesislerini ve işlemlerini, ba
lıkhaneleri, istihsal yerlerini ve istihsal vasıtaları
nı Bakanlık Teftiş kurulu vasıtasiyle teftiş ve 
kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli muame
leyi yapmıya yetkilidir. 

Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi ve
rebilir. 

Diğer Bakanlık ve belediyelerin kanunî yet
kileri saklıdır. 

BÖLÜM — VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 31. — Bu kanunda yazılı suçlara 
ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümleri
ne göre yapılır. 

18, 20 ve 23 ncü maddelerdeki suçlara ait dâ
valar asliye ceza mahkemelerinde, d'ğer suçların 
dâvaları sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen kullanılman 

MADDE 27. — Ticaret ve Tarım Bakanlık
ları münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştır
malar yapılması maksadiyle ve su ürünleri av
cılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin 
muayyen yerlerde ve muayyen müddetle, bu 
hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler 
tarafından kullanılmasına müsaade edebilir. 

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

ödenek 

MADDE 28. — Bu kanunun 12, 14 ncü 
maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderle
ri karşılamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı 
bütçesine lüzumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 29. — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri müstahsıllarmı, su ürünleri ile iştigal eden 
tacir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, 
bahkhaneıleri, istihsal yerlerini ve istihsal vası
talarını Bakanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle tef
tiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli 
muameleyi yapmaya yetkilidir. 

Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi 
verebilir. 

BÖLÜM : VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

MADDE 30. — Bu kanunda yazılı suçlara 
ait takibat meşhut suçlar kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 

. 18, 19, 22 nci maddelerdeki suçlara ait dâ
valar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda 
yazılı diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mah
kemelerinde görülür. 
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MADDE 32. — Ticaret Bakanlığı Teşkilâ
tında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili 
teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç sula
rın muhafaza ve murakabesi ile vazifelendiri
len memur ve hizmetliler ile emniyet ve jandar
ma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna isti
naden konulan yasaklardan dolayı kovuştur
ma yaparlar. Yukardakiler bu kanun şümu
lüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tut
mak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve 
elde edilen su ürünlerini zapdetmek ve bunla
rın 33 ncü madde hükmü mahfuz kalmak şar 
tiyle adlî mercilere teslim etmekle vazifeli ve 
yetkilidir. Gümrük, sahil ve orman muhafaza 
teşkilâtı mensupları, belediye zabıtası âmir ve 
memurları, kamu tüzel kişilerine bağlı muha
fız, bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve 
Hükümet veteriner ve doktorları, Ticaret Ba
kanlığı mcmurlariyle emniyet ve jandarma teş
kilâtının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve 
ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki yetki ve 
görevleri yapmakla mükelleftirler. 

Zaptedilen su ürünleri 

MADDE 33. — Zaptolunan su ürünlerinden, 
insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün 
değilse en yakın Hükümet, belediye veya sağ
lık merkezi tabiplerinden birine veya Devlet 
hastanesinde muayene ettirilerek insan gıdası 
olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler der
hal maıhallin en büyük Maliye memuru marife
tiyle ve Maliye teşkilâtı olmıyan yerlerde ih
tiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde 
açık artırma suretiyle satılır. 

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

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
veznesine gönderilir. 

Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması 
veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin 
raporlarına müsteniden imha olunarak keyfi
yet bir zabıtla tesbit edilir. 
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MADDE 31. — Tarım ve Ticaret Bakanlık
ları teşkilâtlarında ve Bakanlığa bağlı su ürün
leri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, de
niz ve iç suların muhafaza ve murakabesi ile 
vazifelendirilen memur ve hizmetlileri ile em
niyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu 
kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, 
bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt 
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vası
talarını zapdetmek ve bunları, 32 nci madde 
hükmü mahfuz kalmak şartı ile, adlî mercilere 
teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı 
mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurla
rı, 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 jandarma 
teşkilâtının bulunmadığı yerlerde köy muhtar 
ve ihtiyar üyeleri yukardaki görevleri yapmak
la mükelleftirler. 

Zaptedilen su ürünleri 

MADDE 32. — Zaptolunan su ürünlerinden, 
insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün 
hğilse on yakın veteriner veya Hükümet, be

lediye veya Sağlık Merkezi tabiplerinden biri
ne veya Devlet hastanelerinde muayene ettiri-
lc.-ek insan gıdası olarak istihlâkinde mahzur 
görülmiyenler derhal mahallin en büyük mali
ye memuru marifeti ile ve maliye teşkilâtı bu-
lunmıyari yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti 
tarafından en yakın satış yerinde açık artırma 
suretiyle satılır. 

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

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
veznesine gönderilir. 

Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması ve
ya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin ra
porlarına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir 
zabıtla tevsik edilir. 
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Zaptedilcn su ürünlerinden insan gıdası 
olarak kuUanılmıyan ve muhakeme neticesine 
kadar muhafazasına imkân olmıyanlar için de 
yukardaki esaslar uygulanır. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine gö
re mahkemece müsaderesine karar verilen su 
ürünleri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleş
tikten sonra o mahallin en büyük Maliye me
muru vasıtasiylc açık artırma suretiyle satda-
rak bedeli Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görü
lenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme ka
rar verir. 

MADDE 35. — Emaneten yatırılan paralar 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

MADDE 36. — Bu kanundaki ve bu ka-
nuna müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki ya
sak ve tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hare
ket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösteril
miştir. 

a) 1. 3 ncü maddenin 2 nci fıkras-na gö
re ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsa1 

edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi ah
makla mükellef olmadıkları ha]dc bu fıkrada
ki gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal 
edenler, fi nci fıkra gereğince ruhsat tez'kerele-
riııi yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada 
gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal eden
ler 30 - 500 lira, 

2. 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğin
ce gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi 
sahip veya donatanları 100 - 500 lira, 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda 
ilgililere göstermiyenler 10 - 100 lira, 

Hafif para ile cezalandırılır. 
b) 13 ncü madde gereğince Ticaret Bakan

lığından müsaade almadan üretme havuzu ku-
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Zaptedilen su ürünlerinden insan gıdası oh-
rak kuUanılmıyan ve muhakeme neticesine k{-
dar muhafazasına imkân olmıyanlar için de yi 
kardaki esaslar uygulanır. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

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

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

BÖLÜM - VII I 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

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

a) 1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına 
göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istih
sal edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkereci 
almakla mükellef olmadıkları halele bu fıkradaki 
gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal eden
ler 6 nci fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yet
kili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen 
verlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan 
500 liraya kadar, 

2. Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gere
ğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıvan ge
mi sahip veya donatanları 100 liradan 500 lira
ya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgi
lilere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya kadar, 

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

ğından müsaade almadan üretme havuzu kurarı-
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ranlar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Gerekli niteliği haiz olmayan ve ıslahı 
mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri 
men ve masrafları failine aidolmak üzere kal
dırılmasına karar verilir. 

c) 18 nci maddedeki yasaklara riayet et-
miycnler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer 
kanunlara göre daha ağır bir cezayı müstel-
zim olmadığı takdirde G aydan bir seneye ka 
dar hapis eezas'yle birlikte 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezaiyle cezalandırılır. 

Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsa
linde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve mü
sadere olunur. 

Yukardaki fiiller Türk Ceza Kanununun tat
bikatında memur sayılanlar tarafından işlendi
ği takdirde cezaların iki katı hükmolunur. 

Yukardaki bendlerde gösterilen suçların te
kerrürü halinde ayrıca sürgün cezası da hük
molunur. 

18 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak 
istihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar 
nakledenler veya bunları imalâtında kullanan
lar 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır pare 
cczasiyle cezalandırılırlar ve suç konusu sr 
ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

d) 19 ncu maddeye göre çıkarılacak tü
zükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere 
riayet etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar 
a ğ ^ para cezasiyle cezalandırılır. 

Suç fabrika, imalâthane ve atelyo gibi tesis 
sahipleri tarafından işlend'ği takdirde 500 lira
dan 5 000 lirava kadar ağır para cezası hükmo
lunur. Bu gibilerin faaliyetleri mcncdilmeklc 
beraber masrafları kendilerine aidolmak üzere 
tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine 
karar verilir. 

e) 20 nci madden'n birinci bendindeki su
çu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su 
ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan is
tihsal vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 18 nci maddedeki 
yasak maddeler kullanılmış veya bu gibi madde 
ler gemilerde bulunmuş, yahut 24 ncü madde ge
reğince hazırlanacak Tüzüğe aykırı hareket edil-
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lar 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı müm
kün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men ve 
masrafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına 
karar verilir. 

c) 17 nci maddedeki yasaklara riayet etmi
yenler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanun
lara göre daha ağır bir cezayı müstclzim olma
dığı- takdirde G aydan 1 seneye kadar hapis ce
zası ile birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsa
linde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve mü
sadere olunur. 

17 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak is
tihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nak-
1 edenler veya bunları imalâtında kullananlar 
">00 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

d) 18 nci maddeye göre çıkarılacak tüzük-
• teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet 

Ttmiycnler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para 
-> ezası ile cezalandırılır. 

Suç fabrika, imalâthane ve atelve gibi tesis 
rahipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 li
kadan 5 000 lirava kadar ağır para cezası hük
molunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle 
Vraber masrafları kendilerine aidolmak üzere 
tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine 
karar verilir. 

e) 19 ncu maddenin birinci bendindeki suçu 
işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis ce
fası ile cezalandırılır ve intihsal ettikleri su ürün
leri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 18 nci maddedeki ya-
"•.ak maddeler kullanılmış veya bu gibi maddeler 
^cmifl'erdo bulunmuş, yahut 25 nci madde gereğin
ce hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmiş ise 
faillere verilecek hapis cezasının asgari haddi 1 se
nedir. 

f) 20 nci maddeye aykırı hareket edenler 100 
liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası .ile 
cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri men edil
mekle beraber masrafları kendilerine aidolmak 
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iniş ise faillere verilecek hapis cezasının asgari 
haddi bir senedir. 

f) 21 nci maddeye aykırı hareket edenler 
100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para ceza-
siyle cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri me-
jıedilmekle beraber masrafları kendilerine aidol-
mak üzere manialarının zarar vermiyecek hale 
getirilmesine karar verilir. 

g) 22 nci madden!n (a) bendine göre çıka
rılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve mü
sadere olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak 
tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konu
su su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu ka
bil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler 
veya bunları imalâtında kullananlara 200 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası verilir 
ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere edilir. 

h) 23 ncü madde ile bu maddeye ait tüzük
teki diptrollune mütaallik yasak ve tahdit
lere ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 
5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri* 
zapt ve müsadere olunur. 

Tekerrür halinde suç konusu su ürünlerinir. 
istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt 
ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mev 
simlerde dip trollu ağları denizde veya topla
nıp bordoya alınmış dunumda tesibi't edilenler
le göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçüler
den küçük dip trollu ağlarını her ne suretle 
olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yu
karıdaki fıkralara göre cezalandırılır. 

Orta su trollunu veya kombine trollu dip 
troll'u olarak kullananlar hakkında yukarıda
ki 1 ve 2 nei fıkralarda yazılı cezalar verilir. 

23 ncü maddedeki yasaklara ve tahditlere 
aykırı olarak istihr.il edilmiş su ürünlerini sa
tanlar, nakledenler veya bunlan imalâtında 
kullananlara 500 likadan 1 000 liraya kadar 
•ağır para cezası hii km olunmakla beraber ayrıca 
suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere 
olunur. 
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üzere mânalarının zarar vermiyecek hale getiril
melerine karar verilir. 

g) 21 nci maddenin (a) bendine göre çıka
rılacak tüzağo aykırı hareket edenler 500 liradan 
1003 liraya krdar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. Ve suç konusu su ürünler zapt ve müsa
dere olunur. 

Avnı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak 
tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5000 
liraya, kadar a/hr para cezası verilir, ve suç konu
su su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil 
su ürünlerini Merck satanlar, nakledenler veya 
bunların imalâtında kullananlara 200 liradan 
1000 liraya kadar ağır pra cezası verilir. Ve ya
rıca suç konusu su ürünleri zapt ve müadere edi
lir. 

h) 22 nci madde ile bu maddeye ait tüzük
te1?-' dirvt**f>llTne miHıaM'k vı^ak T'o t a h d i t l e ve 
mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 6 aydan 
1 seneye kadar hapis ve 500 liradan 20 000 liraya 
kadar a^ır para eczası ile cezalandırılır. Ve is
tihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olu
nur. 

Tekerrür halinde 2 rrvsli ceza hükmokmur ve 
".-i"! konusu su lininlerinin istihsalinde kullanılan 
irA'h'sal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mev-
-v^ılorden dintrollu adlan denizde vova tonlanıp 
bok!ova alınmış durumda tesbit edilenlerle göz 
alıklıkları tâyin olunan a^ar i ölenlerden küçük 
d'Mniıı ağl-arM^n her ne surotle olurca olsun ge-
rniVı'nd^ bulunduranlar da yukardaki fıkraya 
göre cezalandırılır. 

CHta su trollunun veva ıkomib'ne trollu d :p 
trollu olarak kullananlar ba londa vr^arıdaki 
1 ve 2 nei f'ik^nirr-d'i va^lı e^ali'** '-<•>""'!•'» 

22 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere ay
kırı olarrik intihsal edilmiş su ürün1 erini satan
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kulla
nanlara, 500 l'radan 1 000 lirava kadar ağır pa
ra cezası hükmolunmaikla beraber ayrıca suç ko
nusu su ürünleri de zar>t ve müsadere olunur. 

•i) -23 ncü madde ile satışı nakli ve imalât
ta, kullanılması yasak edilen su ürünleri satanlar, 
nakledenler veva imalâtta kullananlar hakkında 
100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri 
zapt ve müsadere edilir. 
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i) 24 ncü madde ile satışı naıkli ve imalât
ta kullanılması yarak edilen su ürünlerini sa
tanlar. nakledenler veya imalâtta kullananlar 
hakkında 100 l"r?,dın 500 liraya kadar hafif pa
ra cezası hükmolunur ve ayrıca suç konusu su 
ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

j) 26 ncı maddedeki balıkhane dışında sa
tış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 lira 
dan 1 000 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt vo 
müsadere olunur. 

k) 27 nci madde gsreğince Ticaret Bakan
lığı tarafından istenilen malûmatı vermiyeoıler 
veya yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lır. 

Şahıslara ait fe^dı ve hususi malûmatı ifşa 
eden mamurlar hakkında da aynı ceza veril-
mokle beraber ayrıca üç ay hidematı âmmeden 
ımcmnuiyet cezası da hükmolunur. 

BOLÜM - IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 37. — Kanunun 17, 19, 22, 23 ve 
26 ncı maddelerine ait tüzükler kanunun yürür
lüğe girdili tarihten itibaren en geç 6 ay için
de yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 38 — 27 Ağustos 1287 tarihli Der-
saadet ve Bilâdi Selâsrde Midye ve İstiridye 
ihracı hakkındaki Nizamname 18 Sefer 1299 
tarihli Zabitai Saydiye Nizamnamesi, 19 Ni
san 1298 tarihli Der-aadet ve Tevabiî Balıkha
ne İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 ta
rihli İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine Müte
allik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü mad
delerinde muharrer rüsumun tezyiline dair 465 
sayılı Kanun, 18 sefer 1299 tarihli Zaıbi'fcai Say-
dı'.vo N'zr.ımnames'ne bâzı mevat tezyidine dair 
18 . 1 . 1926 tarih vt 721 sayılı Kanun. 22 Ni
san 1926 tarihli vr Zabitai Saydiye ye İstanbul 
ve Tevabiî Balıkhane İdareleri Nizamnameleri
nin bâzı mevaddmı muaddil 820 sayılı Kanun. 
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j) 25 nci maddedeki balıkhane dışında satış 
yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur. 

k) 26 ncı madde gereğince Tarım Bakanlığı 
tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya 
yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BÖLÜM — IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 35. — Kanunun 17, 18, 21, 22 ve 
25 nci maddelerine ait tüzükler* kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç. 6 ay 
içinde yürürlüce konulur. 

Yürürlükten kaldırlan hükümler 

MADDE 33. — 27 Ağustos 1287 tarihli Der-
saadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye 
ihracı hakkındaki Nizamname 18 sefer 1299 ta
rihli Zabitai Saydiye Nizamnamesi. 19 Nisan 
12C8 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane 
İdaresine dair Nizamname, 6 Nican 1340 tarih
li İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine mütaallik 
Nizamnamesir.in birinci ve üçüncü maddele: in
de muharrer rüsumun tezyiline dair 405 sayı
lı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabitai Saydi
ye Nizamnomeo"ne bâzı mevat tezyidine dair 
18 . 1 . 192G tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Ni
san 1926 tarihli ve Zabitai Sıydiyc ve İstanbul 
ve Tevabiî Balıkhane tdereleri Nizamnamele
rinin bâzı mevaddmı muaddil 820 sayılı Ka-
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5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
•kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinim tadiline dair 6829 
sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV No. lu 
fıkrasının 1, 2 ve 3 neü bendleri ile 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57 No. su 
yürürlükten kaldınJ mistir. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 neü madde-
ısûrudeiki yasaklar bu kanunun 3 neü maddesi
nin 7 nci bendine uygun hareket eden yabancı 
turistler ve Türkiye 'de oturmasına izitı verilen 
yaibancı uyrulklu kcmuseler ile 14 neü maddeye 
göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak 
yalbancılara uygulanmaz. 

Bu kanunun uvgulanımasmda diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik 
olunmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayım
landığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş 
olan su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci mad
deye göre Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 
ile Tarım kredi kooperatifleri kanunlarına göre 
teşkilâtlanmak istiyenler statülerinde âdi genel 
kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve 
karar nisapları ile kooperatiflerini feshedebilir
ler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 19, 
22, 23 ve 26 nci maddelerine ait tüzükler yürür
lüğe girinceye kadar 37 nci maddede yazılı hü
kümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına de
vam olunur. 

MADDE 39. — Bu kanunun 15 nci maddesi 
ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı tari-
ihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra 
yürürflüğe girer. 

MADDE 40. — Bu kanunun hükümlerini Ba
banlar Kurulu yürütür. 

26 . 3 . 1966 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakam 
A. F. Alişan 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Diriçer 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

nun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci mad
deleri Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
1918 sayyılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV 
No. lu bendinin 1, 2 ve 3 neü fıkraları ile 5887 
sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57 
No. su yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbit 
olunmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım
landığı tarihte genel hükümlere göre kurul
muş olan su ürünleri kooperatiflerinden 13 neü 
maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
likleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri kanunla
rına göre teşkilâtlanmak istiyenler statülerin
de âdi genel kurul toplantıları için derpiş olu
nan toplanma ve karar nisapları ile koopera
tiflerini feshedebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 18, 
21, 22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler yü
rürlüğe girinceye kadar 36 nci maddede yazı
lı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanma
sına devam olunur. 

MADDE 37. — Bu kanunun 13 neü madde
si ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı 
tarihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 38. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Hükümetin teklifi 

JVFillî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Balkanı V. 
F. 'Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Ba'kanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gür san 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
E. Somunoğlû 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/ . Beriner 
tmar ve îskân Balkanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Balkanı 

8. O. Avoı 

..>. t>9<i 
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Dönem 
Toplantı 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 I 0 S İ H C İ ö k 

Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci'nin, Su ürünleri kanunu teklifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, 
Ticaret, Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/190, 2/26, 2 /42, 2 /83) 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 24 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/190, 2/26, 2/42, 2/83 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Su ürünll'eri ka'nun tasarısı ile, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçiine, Cumhu

riyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci1 ve Trabzon. Milfetvekil'î Ahmet Semer ve 10 arkada
şının, Su ürünleri1 kanun tekliflerini görüşecek olan Geçici Komisyonumuz, Geme! Kurulun 
17 . 1 . 1966 tarihli 36 ncı Birleşiminde kurulması kaibul edilmiş bulUniau; Geçici Komisyonun 
1 1 . 2 . 1967 tarih ve 2 sayılı raporunu görüşerek aynen benimsemüştir. 

Genel' Kuralda görüşülmek üzere Yüksek Bar/tar.'lığa sunıulür. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü 

Rize Ordu 
E. Y. Akçal K. Şensoy 

Trabzon Trabzon 
Bâzı hususlarda söz A. t. Birincioğlu 
hakkım mahfuzdur. 

H. Orhon 

Denizli Trabzon 
8. Baydil Söz hakkım saklıdır. 

A. R. Uzuner 
Maraş 

H. Yaycıoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Z. Yücetürk 

Balıkesir 
Söz hakkım saklıdır. 

F. îslimyeli 

Tekirdağ 
H. Başol 

-
Trabzon 
A. Şener 

Çorum 
Bâzı maddeler üzerinde 
söz hakkım mahfuzdur. 

İV. Yücer 

Balıkesir 
A. Akın 

Konya 
Muhalefetim ve söz hakkım mahfuz kalmak 

kaydiyle 
F. Koçak 




