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»4.*m*m>m<i 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu, Ege 
ekici tütün piyasası açılırken göz önünde tutul
ması gereken hususlara, 

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu, ba
sın suçlarını da içine alan bir genel af kanu
nunun çıkarılmasının gereklerine ve 

Konya Milletvekili özer ölçmen de, elek
triğinin ve yakıt ikmalinin kesilmesi yüzünden 
23 Aralık 1970 tarihinden beri Ankara Çimento 
Fabrikasının üretimini durdurmasiyle meydana 
gelen millî değer kaybına dair gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesine ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Tekirdağ Milletvekili Sabri Sözeri'ye ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkereleri ka
bul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme ihti
yacımızı temelden tahribeden, diğer hayvan 

II — GELEN 

TEKLİFLER 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
2 . 7 . 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/448) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

hastalıklarında olduğu gibi, sığır vebasında da 
•gerekli ve etkili tedbirleri almadığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Tarım ve 
Içileri bakanları haklarında bir gensoru açıl
masına dair önergesinin gündeme alınması, ya
pılan görüşmelerden sonra, reddolundu. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru 
üzümün kurutulması ve ihracı konusunda gere
ken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve Tarım 
bakanları haklarında bir gensoru açılmasına 
dair önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
konusu üzerindeki görüşmelere, önerge sahibi
nin konuşmasiyle bir süre devam olundu. 

15 . 1 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 

Manisa 
M. Orhan D aut 

KÂĞITLAR 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi (2/449) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı 
Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/450) (Plân Komisyonuna) 

mmtm 

— 88 — 
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BtRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Şevket Doğan (Kayseri) 

• • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, 
işçi meskenleri ve Sigorta hastaneleri konuların
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Güllü, işçi meskenleri ve Sigorta hastane
leri hakkında söz istemişsiniz. 

Gündem dışı söz istiyen arkadaşlar ne ka
dar kısa konuşurlarsa, diğer arkadaşlara imkân 
ayırmış olacaklardır. 

Sayın Ali Rıza Güllü, kısa olmak üzere gün
dem dışı, buyurun. 

ALI RIZA GÜLLÜ (Adana) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Sosyal Sigortalar Kurumunun faaliyet saha
sına giren işçi meskenleri ve hastane inşaatları 
konusunda söz almış bulunuyorum. 

işçi tasarruflariyle büyük, bir malî güce sa-
hibolan Sosyal Sigortalar Kurumunun faaliyet
leri plânlı bir şekilde yatırıma sevk edilmemek
tedir. Halbuki Kurumun, öncelikle, Anayasamı
zın âmir hükümleri icabı, yatırımlarını işçi mes
kenleri ile işçi hastaneleri inşaatlarına yönelt
mesi gerekmektedir. 

Nitekim, Anayasamız bu mevzuda, 41 ve 42 
nci maddeleriyle âmir hükümler getirmektedir. 
41 nci maddenin 2 nci fıkrasının son kısmında, 
«Yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yap
mak Devletin ödevidir» der. Aynı şekilde 42 nci 
maddesi de, «Devlet, çalışanların insanca yaşa
ması ve çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

çalışanları korur ve çalışmayı destekler» hük
münü dercetmiştir. 

işte, Anayasanın bu açık ve seçik maddele
rine istinaden, mecburi işçi tasarruflariyle bü
yük bir malî güce sahibolan Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, yatırımlarını işçi meskenleri ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri inşaatla
rına yöneltmesi gerekmektedir. Anayasamızın 
bu hükümleri muvacehesinde iktidar, işçi mes
kenleri ve hastaneleri inşaatlarına lâzımgelen 
ehemmiyeti vermemektedir. Bu mevzuda her se
ne Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca 
tanzim edilen raporlar meydandadır. Bunlar, 
Hükümetin nazarı dikkatine arz edilmektedir. 

Yine bu Yüksek Denetleme Kurulu raporları 
tetkik edildiği zaman görülecektir ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun bu büyük malî gücü 
lüks inşaatlara, otellere sevk edilmekte ve fu
zuli olarak harcanmaktadır. Hükümet progra
mımda ve plânda, işçi meskenleri ve hastane in
şaatlarına hız verileceği belirtildiği halde, bu
güne kadar bu vaitler yazılı olarak kalmaya 
mahkum bırakılmıştır. 

Nitekim, Adana Milletvekili ve senatörleri 
'arkadaşlarımın hepsine gönderildiği söylenen, 
Adana Teksif iş Sendikasından gönderilen mek
tupta aynen şu zikredilmektedir : «1968 sene
sinde temeli atılacağı vadedilen işçi meskenleri 
bugüne kadar hâlâ sürüncemede bırakılmakta
dır.» 

Diğer taraftan, aynı sekilide Adana Sosyal 
Sigortalar Kurumu Hastanesi 1964 senesinden 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA -SUNUŞLARI 
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beri yine sürüncemede bırakılmış bulunmakta
dır. 

Adana Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi
nin bu durumu şunu gösteriyor; Hükümet tara
fından vâdedilen işçi meskenleri aynen bu si
gorta hastanesi gibi sürüncemede bırakılacak
tır. 

Hükümetten istirhamımız, artık ifası müm
kün olacak vaitlerde bulunsun, ifası mümkün 
olmıyacak vaitlerde bulunarak, alın terleriyle 
geçinen bu işçi vatandaşlarımızı oyalamasın. 
Zira, Vatandaşlar, iktidar mensuplarının vermiş 
olduğu sözlere inanarak hayat tarzlarını deği
şik bir duruma ayarlamakta ve her gün hayat 
sıkıntı'sı içerisine, binfoir türlü maişet sıkıntısı 
içerisine düşmektedirler. 

Biz, bu konuşmamızda şunu söylemek iste
riz (ancak Sayın Çalışma Bakanımızı geremi
yoruz) : tşıçi meskenlerinin ne zaman temelinin 
atılacağı ve Sosyal Sigortalar Hastanesinin ne 
zaman bitirilebileceği hakkında kesin bir tarih 
verilmesine dahi, tahminî olarak her hangi bir 
tarih belirtmek mümkündür... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugüne kadar binbir türlü vaitle, işçi mes

kenleri ve hastane inşaatları konusunda oyala
nan, işçi vatandaşlarımızla ilgili bu meselede 
bir tavsiyemiz olacaktır ki, bu da, başında zik
rettiğimiz gibi, Anayasamızın âmir hükümlerine 
tamamiyle uygundur. 

Her şeyden önce, yurdumuzda biran önce sa
nayileşme yoliyle kalkınmaya mecburuz. Bunun 
için büyük bir kapitale ihtiyaç vardır. Sosyal 
Sigortalar Kurumunun elinde birikmiş hazır 
kaynaklar mevcut iken, bu biriken kaynakları 
yurdun iktisadi yönden kalkınması sahasında 
harcamak mümkündür. Bu yolla hem yurdumuz 
kalkınacak, sanayileşecek ve hem de kendisinin 
tasarrufları ile temin edilen bu malî güç saye
sinde, iş sahası kendisine temin edilmiş buluna
caktır. 

îkinci bir husus; yine (bahsettiğimiz gibi, 
işçi meskenleri ve sigorta inşa/atlan hususuna 
ehemmiyetle eğilmek gerekmektedir. îşte bu 
şarlarla yatırım yapıldığı takdirde, Sosyal Si-
gortala-r Kurumu Anayasanın 41 ve 42 nci mad
delerinin âmir hükümlerine uygun olarak, ken
di mensuplarının işsizliğini önliyerek, onlar için 
bir geçim kaynağı hazırladığı gibi, her mensu

bu bu tutumla bir yuva sahibi olabilir ve has
talandığı zaman, kurumunun hastanesinde bir 
yatak bulabilir. 

Kurumun bu üç gaye haricinde faaliyet gös
termesi halinde, işçi vatandaşlarımıza vâdedilen 
hususların daha yıllarca yerine getirilemiyeceği 
aşikârdır ve ortadadır. Hükümetin bu sakîm 
yollardan vazgeçerek, Anayasanın âmir hükmü 
icabı Sosyal Sigortalar Kurumunun yatırımla
rını yönetmesi dileği ile hepinizi saygı ile selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak Trafik Teşkilâtı ile Şoförler Derneği 
arasında çıkan ihtilâfa dair gündem dt§t konuş
ması 

BAŞKAN — Zonguldak Trafik Teşkilâtının, 
Şoförler Demeği ile çıkardığı ihtilâf üzerinde 
Sayın Ahmet Güner gündem dışı kısa bir söz is
temiştir. Buyurun Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın ar
kadaşlarım; 

Toplumumuzun partilerimize, idaredeki ki
şilere, görevlilere, sendikal tutuma, polislerimi
ze güvenini yitirdiği bir dönem içindeyiz. 1920 
yılından bugüne kadar, milletvekillerini, hal
kın bugünkü kadar kendisinden uzak gördüğü 
Wr devir görülmemiştir; hakikatler, keza Mec
lislerde, bugünkü kadar örtülme gayretine giril
memiştir. 

«iSokakta hiçbir dâva halledilmez» denilmiş 
ve bunu Hükümetimizin idarecilerinin ağızla
rından hep beraber dinlemiş izdir. Şimdi, herke
sin sokağa itilme gayreti içinde olunlduğunu 
görüyoruz; siokağa çıkmıyan küçük esnaf var
dı; küçük esnafı da sokağa itmiş olduğumuzu 
görüyoruz. 

Böylece diyorum ki, bilhassa sanayi bölgele
rimizde tehlike canlan çalıyor, Hükümetimiiz 
Meclise aydınlatıcı malûmat vermiyor. 

Bir olayı arz edeyim : 
ISanayi bölgesi olan Zonguldak'da işçiler 

ocağa girmezler, küçük bir hâdise telâkki edi
lir, ama burada 40 bin işçi çalışır, «Neden oca
ğa girmez, bunun sebebi acaba idareciden mi 
geliyor?» diye sorulmaz, sebebi aranmaz. 

80 işçi ölür Zongulidak'da, «kazadır» denir, 
üstünden geçilir. 

SBir iş bölgesinde 50 işçi ölür ama oraya bi
linci az idarecilerin gönderildiği ve bu ölüm 
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sebeplerinin partizanlığa dayandığının tahkiki 
yapılmaz. 

Karadeniz Ereğlisi'nde bugünlerde jandar
ma tugayı hazırlık yapar, ama hiçbirimizin bun
dan haberi olmaz. 

Kaçakçılık olur, ilin ilçelerimde polisin bu 
işten ne zaman haberi olduğu dikkati çekmez 
ve sebebi aranmaz. 

«Bizden olanlar yaşıyacak» parolası, elbette 
iflâs yolundadır, sevgili arkadaşlarım. 

Bakınız bir hâdiseyi arz edeyim (ben bura
da, «seçmene selâm olsun» konuşması değil, bir 
sanıayi bölgesinde çile çekmiş bir madencinin 
çocuğu olarak, artık acı günlerin geride kal
masını arzu eden kişi olarak konuşuyorum) : 

2 Ocak 1971 günü saat 15 te Eczacılık Fa
kültesinin ikinci sınıfındaki bir çocuk - ismi 
Erol - babasının vasıtasında, dolmuşunda çalı
şan şoförü ani hastalanması yüzünden, araba
yı (Zonguldak'la Üzülmez arası üç kilometre
dir) oraya götürmek ister. Tabiî ki ehliyeti var. 
Yolda trafik polsi vasıtanın önünü, keser.. 
Elbette ki tahkik edecek, tetkik edecek, mua
yene edecek, bu onun hakkı, ama her şeyi bulur 
da, bu yüksek öğrenim gören çocuğun çalışma 
karnesi elbette yok. Zira hasta olan şofördedir. 
Derhal ağız bozulur, Erdoğan Demir ismindeki 
şoför ağzını bozar, çocuk susar, arabaya gider
ken ; «size yakıştıramıyorum» dediği için, üç 
polis bu gencin üzerine çullanırlar. Bu da kâfi 
gelmez, jeepe atarlar ve oradan 15 kilometre 
uzaktaki «Gaca» tâbir edilen bir yokuşa getiri
lerek çocuğu komaya sokarlar. Babası takiıbet-
tirir işi, çarşı karakoluna geldiği zamun, Bele
diye Meclisi Üyesi olan, Şoförler Derneği Baş
kanı olan, nakliyecilik yapan, tanınmış bir zat 
olan bu kişiye de karakolda dayak atılır. 

Aziz arkadaşlarımı; nerede kaldı minibüs? 
Yolda kaldı. Kim var içinde? Türkiye Oumhu-
riyeti'nin vatandaşları, bekliyor. Mal, can em
niyeti bu mudur? 

Bir yüksek öğrenim görmüş insana dayak 
atılıyor, komayla sokulasıya kadar dayak atılı
yor ne neticede babası hakkını aradığı için, o 
da dövülüyor... Bir hafta bekleniyor, poliste 
tek bir hareket yok, bir 'değişiklik yok. Bunun 
üstüne, tüm şoförler ve Zonguldak'daki bütün 

- esnaf teşekkülleri, küçük esnaf teşekkülleri 
1 Ocak günü vakur bir yüryüş yapıyorlar. 

Aziz arkadaşlarım; 
Böylece, tüm Türkiye'deki, çalışan insanları 

sokaklara dökülmüş, küçük esnafları sokaklara 
dökülmüş bir ortamda, huzur aramak, huzur 
bulmak ve iyi idare hasretini çekmek elbette 
devam edecektir. 

Bir sanayi şehri olan vilâyette işçi hareket
lerini," memur hareketlerini bu şekilde tanzim 
etmekten uzaklaşmak, «uydur inan, bol hük
met» politikasına paydos demek mecburiyetin
deyiz. 

Kanunlarımızın tatbikçisi olan polislerimizi, 
çirkin göstere göstere bugüne kadar geldik. 
Bundan sonra, halkın polise güvencinin sarsıl
masını, daha fazla alâkasızlıkla eğer devam et
tirirsek, bundan elbette ki idare mesul olacak
tır. Bir milletin, hükümetinin idaresine karşı 
tepkisinin, evvelâ polise yapılan hareketle baş
ladığı her yerde görülmüş bir şeydir. Ben böy
lece rica ediyorum içişleri Bakanımızdan; Zon-
guldiak sanayi bölgesidir, oraya askerî tugay 
göndermekle polisin vazifesi hafiflemiş değil
dir; çok dikkatli olalım ve «bizdendir» olanla
rın politikasını artık bir sonuca vardıralım. 
Böylece, vahîm hâdiselerden kurtulma yoluyla 
Meclise ve sayın milletvekillerine de lütfen za
man zaman açıklama yapmaktan çekinımiyelim. 

Saygılar sunarım sayın arkadaşlarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

3. —• Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 625 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun bâzı 
maddelerinin iptal edildiğine dair tezkeresi 
(3/416) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum,... 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, çok 
kısa bir konuşmam vardı. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, gündem dışı benim de konuşmam 
vardı. 

BAŞKAN — Efendim, imkânımız tahassül 
etmedi, konuşacak arkadaşlara ifade ettik. Bi
liyorum, sizinle beraber daha yedi arkadaşımız 
söz istemiştir. Siz, bugün istediniz daha evvel 
istiyenler de var Mümkün değil, imkân sağlı-
yamıyoruz. Bu arkadaşlarımız ayın 11 inden 
beri söz istiyen arkadaşlar... 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan,' 
benimki çok kısa idi. 
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BAŞKAN — Mümkün değil efendim, çok 
özür dilerim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bir tez-
keresi vardır, sunuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu

nun bâzı maddelerinin iptali hakkında açılan 
dâva üzerine yapılan inceleme sonunda: 

1. 8 . 6 . 1965 günlü, 625 sayılı Özel öğ
retim Kurumları Kanununun 1 nci maddesinin 
özel yüksek okullar bakımından Anayasaya ay
kırı olduğuna ve bu yönünün iptaline; 

2. Aynı kanunun 13 noü maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğuna ve iptaline; 

3. a) Aynı kanunun 8 nci maddesinin 
özel yüksek okullara ilişkin ikinci, üçüncü ve 
dördüncü fıkralarmmr \ 

b) 48 nci maddenin yüksek öğrenim veren 
özel okullara ilişkin hükmünün iptal kararı 
karşısında uygulanmama sonucu doğduğundan 
44 sayılı Kanunun 28/2 nci maddesi uyarınca 
iptallerine. 

4. iptal kararının 9 . 7 . 1971 gününde yü
rürlüğe girmesine, 

12 . 1 . 1971 gününde 1969/31 - 1971/3 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ©derim. 
t. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 

olunmuştur. 

•i. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi. (11/17) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok tarafından 
verilmiş olan potasa ile ilgili gensorunun müza
keresine devam ediyoruz. 

Gensoru takriri üzerinde Güven Partisi Gru-
pu adına Sayın ihsan Kabadayı, buyurun efen
dim. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Türkiye üzümcülük ve bağcılık bakımından 
çeşitli talihsiz ve tedbirsiz etkenlerin tesiri al-
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\ tında bugün için acıklı, istirap verici bir tablo
ya bürünmüştür. 

Çekirdeksiz üzümün ilk vatanı Anadolu ve 
Eğedir. Dünyada bağcılık adına ilk âbide de 
Türkiye'de, İvriz'de, Etiler zamanında dikilmiş
tir. 

Çekirdeksiz üzümün asması 19 ncu asrın son
larına kadar Anayolumdan, Eğeden dışarı çık
mamıştı. 20 nci asrın başından itibaren Ameri
ka'ya, Kaliforniya'ya, Avustralya'ya kaçırıl
mış, İstiklâl Harbini takiben de Anadolu'nun 
Yunanistan'a ve Girit'e giden Rumlar tarafın
dan bu diyara götürülmüşltüı;. 

Bu ülkelerde toprağın dinç oluşu, daha ilmî 
yollarla bağcılığın yapılmış, olması dolayısiyle 
verim bakımından bu ülkeler Türkiye'den çok 
ileri durumdadır. 

Amerika'da her ne kadar floksera çıkmış ise 
I de, bağlarını anaçlarla yenilemesini bilmişler; 

bizde ise maalesef eski tip bağcılık tarımı de
vam ederken, flokseranın da tesiri Türkiye 
bağcılığı için dertli sonuçlara varmış, verimi 
% 60 derecesinde düşürmüştür. 

Bütün dünyada rakipsiz ve tek başımıza çe
kirdeksiz üzüm ihraceden memleket iken, bugün 
karşımızda bizden çok güçlü, çok kuvvetli 
Amerika gibi, Avusturalya gibi, Yunanistan 
gibi rakiplerin olduğunu ve bağcılık babında 
ciddî tedbirlerin alınmasının zaruretine biz 
Güven Partisi olarak inanmaktayız. 

Diğer ülkeler az masrafla çok verim almayı 
sağlamışlar, makinalı tarıma geçmişler, tabiat 
âfetleri ve mantari hastalıklarla çok güzel mü
cadele etmesini becermişler ve bugün, tekniğin, 
ilmin kabul ettiği az masraflı, çok verimli yük
sek sisteme kavuşmuşlardır. Biz ise yerinde 
saymak değil, bütün koşullar ve ölçüler altında 
bağcılıkta geri giden bir haldeyiz. 

Bütün bu sonuçların neticesi olarak, dünya
da, artık rakiplerimizle bağcılıkta yarış eden, 
lehimize olan koşulları, emsalleri kaybetmiş 
durumdayız. 

Bağcılar için bu çizmiş olduğum açıklı tab
lonun yanında fiyatında maalesef yürekler 
acısı bir seviyeye düştüğünü açıkça söyle
meye mecburum. 

1922 - 1931 yıllan arasında 9 numaralı üzü
mün değeri 60 kuruştu. O yıllarda bir Reşat 

I altının değeri de 5 - 8 lira arasında, yani va-

42 — 
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satiye alırsak 6,5 lira idi. Böylece 10 kilo. 800 
gram çekirdeksiz üzüme bir Reşat altım ala
biliyordunuz. 1968 senesinde bir Reşat altının 
değeri 193 liraya çıkmıştır. Bu orana göre kı
yaslarsak, üzümün fiyatı 227 kuruşta kalmak 
suretiyle, 17 lira 70 kuruş olması icabeden 
üzüm fiyatının çok dûn seviyede, 8 misli dü
şük kaldığı bir matematik gerçek olarak orta
dadır. 

Bağcılık için masraflar, maalesef, Türki
ye'de bir yeni gün bir evvelini tutmaz; bir yeni 
yıl bir evvelki yılı tutmaz. Fiyat fırlayışları 
altında, en çok bağcılıkla uğraşan rençber 
müşkül durumda kalmış, ezilir vaziyette ol
muştum. 

1962 yılında bir dekar bağın masrafı 340 
ura,, 1966 da 508 lira, 1968 de 861 lira olmuş 
ve masraflar mebde olan 1962 yılına nazara^ 
2,5 misli artmıştır. Bu durum üçlü ülkeler ara
sındaki durumumuzu sarsmış, dış rekabet etki
leri, enflâsyonist baskı, ihracatçılarımızın maa
lesef pek te Türk üzümünün lehine olan ciddî 
çalışmalar içinde olmayışı, Türk çekirdeksiz 
üzümcülüğünü bir kere daha bahtsız, üzüntü
lü neticeye doğru götürmüştür. 

Şartlar böyle giderse, Yüce Meclis ve onu 
temsil eden iktidarlar ciddî tedbir almazsa, 
haber veriyoruz size,, bu gidişle Türkiye'de, 
Ege bölgesinde 10 sene sonra, yüksek ziraat mü
hendislerinin vermiş olduğu rapor odur ki,, 10 
sene sonra Ege'de tekmil bağlar sökülecek; 
çekirdeksiz üzüm, ilk anavatanı olan Türkiye'
den başka diyarlara göç edip, Ege'de gözlerini 
hayata kapıyacaktır. 

Bu bir gerçektir beyler. Şüphesi olan, şekki 
olan, gerçekleri, broşürleri, bu yoldaki akım-
lan tetkik ederek bu üzüntülü neticeyi kabul 
etmeye mecburdur. 

Dünyanın çekirdeksiz üzüm ihracat rekolte
si 500 ilâ 550 bin tondur. Bunun % 90 ı has
saten kek sanayiinde kullanılır. Kek sanayii 
için kullanılacak üzümün temiz olması ve has
saten de ince kabuklu, ince cidarlı olması za-
ruridiıv 

Diğer ülkelerle kıyaslarsak; Kaliforniya 
üzümünün kabuğu kalın, keksanayiine müsait 
değil. Avustralya üzümü, tarımının yapıl
dığı ve üzümün kurutulduğu sırada çölde kum 
fırtınası estiği için, ince kum siniyor, kek sana

yiinde kullanılmıyor. Türk üzümünün cidarları
nın ince oluşu, kıyılır ölçüde, evsafta oluşu se
bebiyle kek sanayiine en elverişli üzümdür. Yu
nanistan'ın üzümü de aynı evsafta ise de, bağ
cılık yapılan bölgelerde sulama imkânının ol
maması ve miktarının az olması bakımından bi
zimle rekabet edecek hali yoktur. 

Türk üzümünün, bütün dünyada kek sanayi
inde kullanılır vaziyette olması için, temiz olması 
gerektiğini, ambalaj ve standardizasyona ihtiya
cının bulunduğunu burada söylemek mecburiye
tindeyiz. Maalesef, Türk üzümünün ihracatın
da gösterilen ihmaller, kurutulmasında taba
nına kâğıt serilmemesi veya beton sergi yerle
ri üzerinde kurutulmaması, bunun yanı sıra 
ithalâtçıların çok kazanma hırsı, Türk üzü
münü, tabiî olaylar (bakımından en iyi kalitede 
olmasına rağmen, ambalaj ve standardiızaisyo-
nund'aki ihmallerden dolayı Avrupa'da tütul-
maiz hale getirmiştir. Bir ara İngiltere'ye sevk 
edilen üzümlerde keçi ikilinin çıkmış olması, 
Türk üzümünü, millî itibarı ve haysiyeti (bakı
mından yürekler acısı bir hale götürdüğünü 
orsaya koymuştur. 

'Bu, tabiatın bize doğal bir armağanıdır, 
çıok iyi bir mülkâtfatıdır, fakat maalesef bunu 
kullanmasını bilmiyoruz. 

Geçen sene Yüoe Meclisten yüksek bağ sis
temi için bir kanun çıkmıştı. Bu kanun, bağ
cılığı yüksek sisteme, yani Turgutlu sistemi
ne kavuşturacak, az masraf ta yüksek kalite, 
çak verim verecekti. Fakat o kanunun tatbi
katı buradan çıktığı gibi işlememekte, bahtsız 
Ege bağcıları dertli kalmakta, Ziraat Banka
sının bu yolda ileri sürdüğü ihmaller, kötü 
şartlar; sanki kanun çıkmıamışcasına onları yi
ne üzüntülü bırakmaktadır. 

Modern bağcılığa, bu kötü talihleri yenmek 
üçin, fena koşulları yenmek için geçmeye mec
buruz, kanunu işletmeye de elbet mecburuiz. 
Modern bağcılığa geçersek, dünyanın 550 bin 
ton ihtiyacı olan, kek sanayiinde hassaten kul
lanılan çekirdeksiz üzümün tümünü biz çıka
rabiliriz. 

Ayrıca, tek verim alınan bu bağ bölgesin
den; patates, mısır, domates gibi mahsuller ala
rak, iki üç mahsul almak imkânına kavuştu
ğumuz gilbi, yüksek sistemde masrafın da 



M. Meclisi B : 36 
% 60 ı gidiyor, verimin üç misli artışı yanın
da masraf da 1/3 e iniyor. 

Bunları, bağcılığın yaşaması için yapmak 
ızorundayuz, fakat maalesef 4 yıldan beri artan 
maliyet şartları, Ege'de üzümün para etmeyişi 
yüzünden, bağcılığın İtibarı, şu kötü koşul
lar altında ölüm noktasına, teneşir sınırına 
gelmiş bulunmaktadır. 

Verim çok düşük. Avulsturalya'da ve Yuna
nistan'da 400 kilo, Amerika'da 500 kilodur. 
Bizdeki tabloya bakarsanız, 1965 yılında 144 
kilo, 1966 da 90 kilo, 1967 de 120 kilo, 1968 
de 134 kilodur, şartlar iyi giderse.. Halbuki 
1969 senesinde bir de soğuk vurmuş, dekar 
(başına 50 kiloya düşmüştür. Aynı senede 227 
kuruş olan tavan üzüm filyatı, bir de yağmur 
yemek suretdıyle maalesef 98 kuruşa kadar düş
müş, 16 bin ton üzüm 1966 yılında, 37 bin ton 
üzüm de 1967 senesinde yağmur yemek süra
tliyle ihraç imkânından yoksun kalmıştır. 

«Bütün bunları niye ve niçin söylüyorsun 
KaJbadayı?» diyeceksiniz. Bu neticeye şimdi gi
riyoruz.. 

Ege'de çekirdeksiz üzümle uğraşan garip 
rençperin derdi, sadece huzurunuza gelen po
tasa mevzuu değildir. Bundan evvel içinde bu
lunmuş olduğu şartlarım öylesine kötü, öylesi
ne berbat olduğunu tamıltmak suretiyle, potasa 
bu kötü tabloya tüy dikmiş, ıstırap dolu bu 
/bardağı taşıran son damla olmuştur. Bardağım 
içindeki dert gayyasını, şurada anlattığım tab
lodaki kötü koşulları bilmeye medbur olduğu
muz gibi, bir de kendiliğinden ilgililerin mev-
cudıolam hatasını bilmeye mecbur olduğumuzu 
ve bu mecburiyet tahtımda ilgililerin çalışma
dığımı, ilgili bakanların organize etmediğini, 
yazlfesini görmediğini, dertli vatandaşa dert 
katmaya kimsenin hakkı /olmadığını, makam
ları işgal eden kimselerin bu vazâteieri gör
mekle mükellef olduğunu, şayet yapamıyor-
îarsa, o makamı Tanrı onlara tapu ile değil, 
millet hizmetini görsün diye verdiğime ve bu 
hizmetli de göremediklerine göre, lütfen tut
kalla kaldıkları makamdan, tutkalı eriterek 
çekilmelerinin zaruri olduğunu söylemeye çalı
şacağımı. 

Türkiye'de, Ege'de 156 bin aile çekirdeksiz 
üzümle iştigal eder. Bunlar ortalama olarak 100 
bin ton üzüm istihsal ederler. Bu, bütçemize 
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20 - 25 milyon dolarlık bir gelir sağlar, fakat 
denündenberi çizegeldiğim kötü koşullar, kötü 
hazırlanış Türk üzümünü Batı pazarlarında pa
halı seviyeye çıkartmış, niteliğini, kalitesini de 
bozmuştur. Keçi kılına varıncaya kadar çıktık
tan sonra, temizlik babında, ambalaj babımda 
çok titiz olan Batılı elbette ki Türk üzümüne 
itibar etmiyecektir. İtibarı kırık, ambalajı bo
zuk, kalitesi düşük bir üzüm böylece bahtsız
lıktan bahtsızlığa sürüklenmiş, Batı pazarları
mızı bugün kaybetmek tehlikesiyle başbaşa kal
mış olduğumuzu sizlere arz etmek isterim. 

Bunun yanı sıra, 1970 senesinde, yani geçen 
sene üzümün kurutulması içim lüzumlu olan 
potasanm yeteri kadar ve zamanımda hazır bu
lundurulmaması, üzümle iştigal eden vatandaş
ları; tuzdan, çamaşır sodasından, bâzı bitkileri 
yakmak suretiyle elde etmiş olduğu külden iba
ret bir ilâçla üzümlerini mevsiminde kurutmak 
zorunda bırakmıştır. Bu zorunluk; rekoltenin 
% 25 ini, yami 25 ilâ 30 bin ton çekirdeksiz üzü
mü, kalite bakımından bozuk, dış pazarlara ih-
racedilme imkânlarından yoksun bıraktığı, ilmî, 
matematik sonuç olarak aşikârdır ve ortadadır. 

Ayrıca, potasanm Ağustos ayının son günle
rine doğru gelmesi, üzümün kesilmemesine ve 
serilmemesime sebebolmuş; mevsimim gecikme
sinden dolayı da, kara talih, yağmurla, garip 
bağcıyı, üzümle uğraşan reçberi bir kere daha 
şamarlamış ve maalesef üzümlerin kalitesi % 
25 potasasızlıktan, % 20 si de yağmur vurgunu
na uğnyarak, talihsizliği katım katım katlar 
olmuş, iki yanağına inen şamar haline gelmiştir. 

Türkiye'de üzümüm rekoltesi belli, miktarı 
belli; buma me miktar potasa gideceği belli; 
potasanm nereden, nasıl getirileceği belli iken, 
maalesef ilgililerin zamanında tedbir almadık
ları bir vakıadır. 

Çoğumuzun Ege ile ilgisi vardır. Bu çekir
deksiz üzümü vaktinde, saatinde kesmeye mec
bursunuz. Kesim süresi 10 - 15 güm gecikirse, 
o üzüm artık üzüm olmaktan çıkar, gübre dahi 
olmaz: erir, şapır şapır çubuğum dibime akar 
gider. Maalesef, Ege bölgesi üzümlerinin zama
nında kesilmemesi, 10 - 15 güm gibi gecikmiş 
olması, çubuklardaki üzümüm eriyip şapır şapır 
dibine akmasına vesile olmuştur. 

Biz Güven Partisi olarak, ilgilileri bu mev
zuda en azından ihmal içinde görüyoruz, nok
sanlık içinde görüyoruz. 
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Beyler!... Bir tarihî olayı burada anlatmaya | 
mecburum : 1881 senesinde Fransa'da Gambetta 
iktidara geliyor. İktidara gelir gelmez, kralcı 
olan, ama ileride, üstün seviyede olan devlet 
adamlarını iş başına getiriyor. Kendi partisi 
müntesipleri ona kahrediyorlar, ta'nediyorlar. 
«Beyler» diyor, «Bana hiç kahretmeyin ve ta'-
netmeyin; demokratik düzende partilerle iş ba
şına gelinir, partiye dayanılarak iktidar elde 
edilir, ama memleket ve milletin i§ini yücelt
mek, iyiye götürmek istiyorsanız, ehliyetli ve 
ihtisas sahibi insanları bulup iş başına getirme
ye mecburuz» diyor. 

Adalet Partisi halk reyi ile iş başına gelmiş
tir. Bunda hiçbir itirazımız yoktur, ama de
mokratik realite, gerçekler hiçbir zaman değiş
medi ve değişmiyecektir. Memleket ve millet 
hizmetlerini iyiye götürmek için partizanlıktan 
kopmaya, taraf tutmamaya mecburdur; ehliyetli, 
ihtisas sahibi insanları Devlet mekanizması
na, ciddî noktalara getirmeye mecburdur. Ada
let Partisi iktidarının, ilgili bakanlarının bü
tün hatası ve noksanı, ihtisas sahibi, ehliyet sa
hibi insanları değil, kendine yarıyan tipde in
sanları Devlet çarkına doldurmuş olmasından 
doğmakta; bu tutum ile hem memlekete kıymak
ta, hem perimperişan olan, dertli olan Ege böl
gesi halkını gözü yaşlı, bağrı taşlı bırakmakta-
to. işin hareket noktası, dertli yönü, ıstırap 
yönü buradadır. Adalet Partisi iktidarı, adam 
tutmaktan, partiye yakın insanları kayırmak
tan vazgeçmelidir. Ehliyetli, ihtisas sahibi in
sanı, gelmiş geçmişten de ibret alarak, Gambet-
ta'nın sözlerinden örnek alarak bu yolda git
meye mecburdur. 

Biz Güven Partisi olarak, bu mevzuda Hü
kümeti, ilgili bakanları sorumlu görüyoruz, ted
birsizlik içinde buluyoruz. Haklarında gensoru 
açılmasına Güven Partisi olarak müspet oy ve
receğiz. Siz de oy veriniz ne olur? örnek bir iş 
verelim, «İhmalden mütevellit Türkiye'de ba
kanlar da düşebiliyormuş» örneğini verelim. 
Şahsım adma değil, demokratik anlayışla, bir 
sîbobu, bir emniyet sibobunu işletmek için bu-
aun ilk örneğini verin diye, Yüce Meclisten 
yalvararak bunu istiyorum. 

Evet, Türkiye'de tarım ürünleri, ihracatın te
melini teşkil etmekte, fakat her birisi birbirin
den dertli, ıstırap dolu haldedir. Medine fuka
rası gibi perişan hale gelmiştir. | 
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İki sene evvel hatırlarsınız; zeytinyağı ihraç 
etti Gomel Firması, makina yağı çıktı. Yağ ge
risin geri geldi, Türk zeytinyağının itibarı 
ayaklar altına alındı, Batıda alay mevzuu oldu, 
gülünç duruma düştük. Fakat ne hazin tablo
dur ; hâkimin birisi beraet ettirdi, mahkûm etti, 
bir diğeri mahkûm oldu. Yüce Meclis, siyasi 
otorite hâkime karışamaz, saygılıyım ama, âmme 
vicdanını bükemeksiniz, maşeri vicdanı emirle, 
komutla istediğiniz istikamete sevk edemezsiniz. 
Bu beraet keyfiyetini, zeytinyağı keyfiyetini, 
İzmir Bölgesi halkı, zeytinyağı tarımiyle uğra
şan halk af etmemiştir, bu yoldaki mahkûmiyet 
devam etmektedir. 

Huzurunuza gelen bu potasa mevzuunu da 
maalesef, İzmir'de yine bir Lafon Firmesı hazır
lamaktadır; israil azınlığından olan bir Türk 
vatandaşı hazırlamıştır. Elinde bol potasa var
ken, gölge firmalara devretmiştir, onlarla ka
raborsa yaptırmıştır, 240 kuruş olan potasayı 
540 kuruşa sattırmıştır. Bu bir vakıadır: «Şim
di çıkacak», «olmadı», «gelmedi», «çekti», 
«sattı» falan gibi lâflar... Hayır, arkadaş... Aile
si Egeli bir insan olarak iki ay dolaşmışımdır. 
Bütün Ege köylüsü bu yüzden dertli idi, ka
hırlı idi, gözü yaşlı, gönlü taşlı, dili hepimiz 
için kahır dolu lâflarla bizi boğar halde idi. 

Ben Bakana, evvelâ, kendi partim için, ken
di şahsiyetim için, vatandaş arasına yüz aklığı 
ile girmek istiyen bir insan olarak, bu dert, bu 
kahırla bizi boğmamaları gerektiğini, ilgililer 
hakkında vazife yapılmasının gerektiğiıu ifade 
etmek isterim. Lafon Firması, bal gibi gölge 
firmalarla karaborsa yapmıştır, 240 kuruş olan 
potasayı 540 kuruşa, «has ekemek, köy memle
ket» misillû satmasını, fakir halkı soymasını bil
miştir. Bu bir vakıadır. Elinde bulunan pota
sayı da, maalesef üzüm sezonu geçinceye kadar 
çekmemiştir. îş işten geçti, atı alan Üsküdar'ı 
geçti değil, Ankara önlerine geldi; ondan sonra 
gümrükteki potasasını çekti, açıkgözce yollar 
buldu, ekspoze kurdu, hileişeriye kurdu, güya, 
para bağlamak için, «ihtiyaç varmış» şekline 
döküldü, Zirai Donatım Kurumuna 70 top po
tasasını da devretti. Arkasından bir yaygara; 
«O potasa bozuktu onun için sattım, o verdiğim 
potasa işe yaramaz almayın, benim yeni getirdi
ğim potasadan alın.» diyecek kadar gayriciddî, 
gayriahlâki, ticari ahlâkla bağdaşmıyan bir yola, 
mecraya girmiştir. 
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iktidardan rica ediyorum; helaliminallahtan, I 
namuslu yolda ticaret yapana saygılı olalım, 
yardım edelim, hizmet edelim, ama şu memleketi 
sömüren, gayriciddî ve gayriahlâki yollara sa
pan mutlak bu yolları kurarken birçok şebeke 
kurmuştur, ilgililer bulmuştur, yapan kişilere 
çatmasını, icrai ticaretten men etmesini, ilgili 
bakanların ihmali olduğuna göre, şu yolda Yüce 
Meclisin vazifesini yapmasını istiyorum. 

Vazifemizi yapmaya, yapmaya bir gün tekmil 
gücümüzün kaybolacağından, hiçbir vazife göre
mez hale geleceğimizden üzüntü duymaktayım. 

Güven Partisi Grupu olarak biz bu önergeyi 
destekliyeceğiz. Destekleminizi istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunarım Yüce Meclise. (G. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Veli Bakırlı'da, bu
yurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA VELİ BAKİRLİ 
(Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Potasa ile ilgili olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

Potasa, bir üretici sorunudur. Potasa, Ege 
bölgesinde milyonlarca üzüm üreticisini yakın
dan ilgilendirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, böylesine üretici so
runu olan bir konu Yüce Mecliste konuşulur
ken, ben olayı başka bir biçimde takdim et
mek istiyorum. 

Bir gerçeği bilmemiz lâzım: Bugün Türki
ye'de üreticiler ne haldedir, hangi koşullar al
tında nelerle mücadele ederek, nasıl bir kavga 
vererek bir dilim ekmek için, bir dilim kuru 
ekmek için ömür boyu kavga yapmaktadırlar? 

Değerli arkadaşlarım, 

Üreticilerimiz öyle bir durumdadır M; 
üzümcünün derdi pamukçudan, pamukçunun 
derdi tütüncüden, tütüncünün derdi zeytin ya
ğı üreticisinden kat kat fazladır. Üzümcüler bu 
sene perişan olmuşlardır, tütüncüler geçtiğimiz 
yıllarda şamarı yemişlerdir. Tütüncüler önü
müzdeki günlerde açılacak Ege piyasasında, iç
lerinde kuşku, yüreklerinde derin bir sızı gün
lerini beklemektedirler. Niçin beklemektedir
ler? Çünkü geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz pi
yasalarda, bir bozuk düzen, onun yetiştirdiği | 
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on balya tütünü 5 liradan kapattırmıştır, onun 
beş balya tütününün iki balyasını ıskarta ayırt-
mıştır, onu günlerce Tekelin avlusunda, tüc
carın yazıhanesinin önünde Büründürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, devalüasyon olmuş
tur, Türk parası değerini yüzde 66 oranında 
kaybederken pamukçular ancak yüzde 20 zam 
alabilmişlerdir. Ya üzümcüler... Devalüasyon 
olmasına rağmen, üzüm üretcisi yüzde 18 fark 
almıştır, Türk parasının değeri yüzde 66 dü-
şürülürken yüzde 18 fark almıştır. Üzümcüler 
borçlarını ödiyememişlerdir. Üzüm fiyatları, 
ilân edilen taban fiyatların altına inmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de üzümcüler po
tasa derdiyle karşıkarşıya gelmişlerdir. Ağus
tos ayı gelmiştir, üzümlerin sergilenme zamanı
dır ve potasa yoktur. Potasanın yok olması de
mek, üzümcünün yok olması demektir. 

Değerli milletvekilleri, hem fiyat bulamaz, 
hem borcunu ödiyemez, hem çoluk çocuğuna 
bir dilim ekmek parası götüremez, hem pota
sa bulamaz, hem de kredi yoktur; o, aracının 
tefecinin insafsız pençesi altına terk edilmiştir. 
Aracılar tefeciler onun 280 kuruşluk üzümünü 
iki ay evvel, üç ay evvel 150 kuruşa alırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Ege'de bu sene kredi 
ortalaması 772,5 liradır, üzümcüler, tütüncü
ler, pamukçular Ziraat Bankasından - köylü
ler ona Süleymanbank diyorlar, ben orasını 
demiyeceğim - 772,5 ura para almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, öte yandan Sayın 
Başjbakanm kardeşlerinin milyonlarca lira kre
di aldığını bu kürsüden söylemiyeceğim, üzüm 
ihracatçılarına verdiğiniz 540 milyon lirayı 
burada söylemiyeceğim, ama bir tek şeyi bura
da söyliyeceğim arkadaşlar; bir Mıgırdıç Şel-
lefyan'a Ziraat Bankası 7,5 milyon ura ver
miştir, bir üzüm üreticisine; barış zamanı oy 
aldığımız, savaş zamanı cephenin en ön safına 
sürdüğümüz üzüm üreticisine 772,5 lira ver
miştir arkadaşlar. Elbette bu adam, aracının, 
tefecinin pençesine düşer; elbette bu adam 
karnını doyurabilmek için 3 liralık üzümünü 
150 kuruşa satmak zorunda kalır. Eğer bu 
memlekette 772,5 lira kredi alan üzüm üretici
lerinin, pamuk üreticilerinin, köylülerin bir 
Mıgırdıç Şellefyan kadar haysiyeti, onuru yok
sa, bu topraklar onlara mezar bile olmaz arka
daşlar. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, üzümün kurutulma
sında kullanılan potasa, üzümün ve üzüm üre
ticisinin candamarıdır. Milyonlarca kilo çekir
deksiz üzüm, potasa ile sergilenir ve kurumaya 
terk edilir. Temel ihraç ürünlerimizden olan 
kuru üzümün kurutulmasında en önemli etken 
potasadır. 

1970 yılında üzümlerin sergilenmesi zama
nı gelince - ki, bu Ağustos ayıdır - üzüm üreti
cileri acı bir gerçekle potasa yokluğuyla yüz-
yüze geldiler. Nasıl oldu, ne oldu bilinmez, po
tasa önceleri piyasaya az miktarda çıkarıldı, 
Tariş ve Zirai Doniatım aracılığiyle üreticilere 
dağıtıldı ve sonra piyasadan kayboldu. Hazi
ran, Temmuz aylarında, Ağustos ayının başın
da Ege bölgesinde 215 - 280 kuruş arasında 
potasa satılıyordu. Yokluk başlayınca üretici
ler, haklı olarak telâşa kapıldılar. Karaborsa 
yolları açıldı, ortalama 240 kuruştan satılan 
potasayı, 5 lira veya çok daha üstünde fiyatla 
satmaya başladılar. Üstelik bu yıl üzüm rekol
tesi geçtiğimiz yıllara nazaran bir hayli de 
yüksek, tahminen 20 bin ton idi. Ege bölgesi
nin yıllık potasa ihtiyacı 2 500 000 Kg. dır ve 
ilgililerin bunu çok iyi bilmesi lâzımdır. Ayrı
ca 1970 yılı üzüm rekoltesinin rekor seviyeye 
eriştiği de Devlet tarafından tesbit edilmiş ol
duğu ve bunun çok önceden resmî ağızlardan 
açıklandığı bilinmektedir. 

Durum böylesine açık iken, potasa yoklu
ğu, millî servetin heder olması, üzümlerin as
malarda çürümesi, kelimenin tam anlamiyle, 
gayriciddî iktidar olmanın en açık delilidir. 
Potasa yokluğunu, iktidar partisi milletvekili 
(arkadaşlarımız da görmüşlerdir. Sayın Bakan
lar da durumun fecaatini görmüşlerdir. Boş 
torbalarla caddelere dökülen üreticilerin acıklı 
halini, bu kürsüden sergilemek cidden çok zor
dur. 

Soruyoruz; niçin zamanında tedbir alınmaz, 
niçin millî servet çürümeye terk edilir, niçin 
üreticilerin bir yılık emek ve alın terinin jkar-
şıhğı üzerinde kumar oynanır? «Bu sene pota
sa yokluğu olmamıştır, bu sene üretici bağcı
lar potasa yokluğundan zarar görmemiştir» di
yebilir mi Sayın Bakanımız? 

Bulgaristan, Yunanistan, Iran, dış pazar
larda bizim başlıca rakiplıerimizdir. Peki, biz 
ne ille onlara karşı rekabetimizi sürdüreceğiz? 

15 . 1 . 1971 O : 1 

Çamaşır sodası ile sergilediğimiz simsiyah 
üzümlerimizle mi? Ve ondan sonra «rdkolte çok, 
dışta pazar bulamıyoruz» diyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, beceriksiz bir ik
tidar olmanın, dışta pazar bulamamanın acısı
nı fakir Türk köylüsüne çektirmeye hakkı yok
tur Sayın Balkanın. 

Geçtiğimiz yıllarda TARİŞ in elinde milyon
larca kilo üzüm çürümüştür. Dün Sayın Mani
sa Milletvekili Mustafa Ok, bu kürsüye getir
miştir çürüyen üzümlerin numunelerini. Bu 
üzümler, endüstriyel üzüm olma vasfını bile 
kaybetmiştir. Bu üzümler, artık alkol olmaz. 
Bu çürüyen üzümler de işte böyle zamanında 
tedbir alınmadığı için çürümüş, millî servet he
der olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; o günleri hatırlarız, 
Sayın Ege milletvekili arkadaşlarım da hatırlar
lar; Manisa ve izmir ilçelerinde durum şuydu; 
bir ilçeye gidiyoruz, vatandaş, torbalar elde, 
ziraat teknisyenliğinin önünde sıralar halinde 
kuyruk olmuş, potasa bekliyor. Onlara şöy
le deniyor; Potasa yolda, izmir'e gelmek üzere. 
Açıyoruz telefonu Zirai Donatıma; «Efendim 
potasayı Filintasın kamyonları getiriyor ama, 
şimdi hangi Avrupa ülkesinde olduğunu he
nüz bilmiyoruz.» 

Değerli arkadaşlarım; adam, Apollo serisini 
saniyesi saniyesine aya indiriyor ve biz potasa
yı Ege bölgesine getiremiyoruz. Şimdi rahat 
diyebilirler; potasa temel maldır, potasanm 
fiyatı bundan sonra değişmiyecektir. Peki ar
kadaşlar, bulunmadıktan ısonra temel mal ol
muş neye yarar? Bulunmadıktan sonra, zama
nında ithal edilmedikten sonra temel mal ol
ması. neyi kurtarır? 

Ben buradan Sayın Bakanıma bir şeyi sor
mak isterim: Zirai Donatım Kurumu, Sayın Ba
kanımızı zamanında tedbir alması için ikaz 
etmiş midir, etmemiş midir? Laf en firması 
karaborsa yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Zirai 
Donatımın deposundaki potasalar özel sektör ta
rafından satmalınarak karaborsaya intikal etti
rilmiş midir, ettirilmemiş midir? 

Sayın Bakanımız açık yüreklilikle bu kürsü
den bu isorularm cevabını verirse birçok mesele 
gün ışığına çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bir anımı anlatarak 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

47 — 
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Potasa yokluğu olduğu günlerde, Akhi
sar'ın Selendi ilçesine iki parlömanter arkada
şımla beraber gittik. Tek konu potasa. Kah
veye girdik, dedik ki> ne meseleniz var? «Pota
sa yok» denliler. Şimdi buradan Akhisar'a dö
ner dönmez Sayın Başbakana ve Sayın Tarım 
Bakanına telgraf çekerek «tedbir aılımasmı isti-
yeoeğiz» dedik. Köylüler şöyle bir güldüler 
ve aynen şunu söylediler: «Telgraf çekmeyin, 
hiç lüzumu yok, laiz halimizden memnunuz.» 
dediler. Peki, hem «potasa yok» diyorsunuz, 
hem «halimizden memnunuz» diyorsunuz, bu 
nasıl iş? «Telgrafla Sayın Başbakan, Sayın Ta
rım Bakanı neyi baledecek? Allah Lâfon Efen
diden razı olsun, Allah, İzmir'deki Yahudiyi ba
şımızdan eksik etmesin.» dediler arkadaşlar.. 

Değerli arkadaşlarım; Atatürk'ün, «Efen-
dimizdir» dediği Türk köylüsü, iktidarınız za
manında, Bakanlığınız zamanında, «Allah Ya
hudiyi başımızdan eksik etmesin» diyecek hale 
getirilmiştir. Bunun hesabını vermek zorun
dasınız. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Türk köylüsünü böylesine ezen, 
zamanında tedbir almadığı için onu perişan 
eden Sayın Tarım Bakanı ve Sayın Ticaret Ba
lkanı hakkında verilen bu gensoru önergesi
ni destekliyoruz. 

Grupum adına Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Söz sırası, Demokratik Parti 
gnırm adına Sayın Ali Naki Üner, buyurun 
efendnm. 

DF,TVTOKPATtK PARTİ GRTTPIT ADINA 
ALt NAKt ÜNFR fîzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Dün takdimi yapılan Sayın Manisa Milletve
kili Mustafa Ok'un, potasla konusundaki genso
ru üzerinde Demokratik Partinin görüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Dünkü görüşmelerde, Sayın Ok'un gerek ba
sından ve gerekse birçok teknik literatürden 
bahsederek vermiş oldukları rakamlar ve kayıt
lar hakikaten bizim de müşahede ettiğimiz isti
kamette doğrudur, 150 000 ege bağcısını ilgi
lendiren bu anakonuda birçok problemlerin 
doğmuş olduğunu gizlemek mümkün değildir. 

Diğer parti sözcülerinin üzerinde büyük ıs
rarla durmuş oldukları bâzı konulara tekrar de- j 

I ğinmek istemiyorum. Yalnız, konuyu bir başka 
noktadan alarak dikkatlerinize arz etmeyi fay
dalı buluyorum, izmir'in 18 ilçesinde teknik zi
raat teşkilâtı ile mahallî ziraat odalarının müş
tereken yapmış oldukları maliyet çalışmaların
da, bir dekar çekirdeksiz üzümün maliyetinin 
455 lira olduğu anlaşılmıştır. Bu maliyetin içe
risine toprak işleme, ilaçlama, gübreleme, uç al
ma, naMiye, sergi, potasa v. s. gibi birçok istih
sal faktörleri girmektedir. 

Bu istihsal faktörleri içerisinde potasanın 
yeri, dekar başına sadece 10 liradır. Yani, bir 
dekar çekirdeksiz ünümün maliyeti 455 lira iken, 
potasanın buradaki rolü 10 liradır. Bunu yüzde
ye çevirmek lâzımgelirse, çekirdeksiz üzümün 
dekara maliyetinde potasa % 2 yi teşkil etmek
tedir. 

Yüzde nisbeti bu kadar küçük olmasına rağ
men, neticenin bu kadar vahîm olması bize bir 
zirai üretim projesinde istihsal faktörleri arasın
daki dengenin ne kadar ciddî ve sıkı tutulması 
lâzımıgeldiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Yüz
de ikiye karşı, tüm istihsalin % 25 ini zarara so-
kaöak bir durumun ortaya çıkması demek, çift
çinin deryayı geçmesi, çayda boğulması demek
tir. 

Binaenaleyh, bu konuyu sadece bir potasa 
meselesi olarak değil, istihsal faktörleri arasın
da dengeyi kuran, ciddî bir tarım politikasının 
izlenmesi, şeklinde de değerlendirmek icabet-
mektedir. 

Bugün potasanın ithal edilmiş olduğu mem
leketler bellidir, Batı - Almanya, Fransa, Maca
ristan, israil. 100 kilogram üzümün kurutulma
sı için bir kilo potasaya ihtiyaç vardır. Miktar
ları bulmak da mümkün. Nitekim, son 10 sene 
içerisinde asgari 681 ton, âzami 1 631 ton pota
sa ithafl edilmiştir. Bu potasaları ithal edenler 
de bellidir; Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
Tariş ve 17 tane özel sektör firmasıdır. Bu 17 
özel sektör firmasından da her yıl 5 - 6 tanesi 
ithalâtı yapmaktadır. 

Burada önemli olan bir başka nokta da, po
tasanın zamanında getirilebilmesi için ticaret 
düzenimiz içerisinde potasanın yerini de belirt
mek lâzım. Bugün potasa kotalarda serbest li
berasyon listelerinde ve anlaşmalı memleketler 
listelerinde yer almaktadır. Tarım Bakanlığını» 
bu konuda hiçbir murakabe yetkisi yoktur, özel 
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sektör istediği kadar ve istediği zaman ithalâtı
nı yapmaktadır. Tarım Bakanlığının bu konu
daki müdahaleleri pek belli ölçülerde kalmak
tadır, sadece özel firmalarla olan ilişkileri ve 
özel firmaların Türkiye'ye getirtmek istemiş ol
dukları potasanm zamanında ulaşabilmesi için 
Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankasındaki ak
reditiflerin açılması, transferlerin yapılması 
şeklinde bir çalışmanın içerisine girmektedir. 

Burada bir noktayı da belirtmek isterim : 
Bundan 4 gün evvel 11 Ocak 1971 tarihiyle ya
yımlanmış bulunan Resmî Gazetede, 1971 icra 
programının kimya endüstrisi bölümü kısmın
da, tedbirler fıkrasının 12 nci maddesinde şöyle 
bir hüküm getirilmektedir : «Kuru üzüm için 
gerekli olan potasa talebine zamanında esvap 
verebilmek ve suni fiyat artışlarına mâni olmak 
bakımından gerekli ithalât yapılması önceden 
programlaştınlacaktır.» 

Şimdi, Hükümet bu konuyla ilgili bâzı tet-
birlerin getirileceğine inanmakta ve bunun için 
de icra programında bâzı hükümleri ortaya koy
muş bulunmaktadır. 

Bizim öğrenmek istediğimiz bir başka nokta 
da şudur; karma ekonomiden biraz daha ileriye 
ve liberalizme doğru giden Adalet Partisinin 
ekonomik politikası içerisinde, acaba tek elden, 
meselâ Türkiye Zirai Donatım Kurumu vasıta-
siyle yani, Devlet olarak mı bu ithalâtı yapma
yı düşünmektedirler Yoksa bunun dışında baş
ka tedbirleri de olacak mıdır? Yıllık icra prog
ramında bununla ilgili açıklamalar olmadığı 
için şu anda bir şey şöyliyemiyoruz 

Demokratik Partinin meclis grupu olarak, 
bizim bu konuda Hükümete tavsiyemiz şudur : 

1. iSerbest liberasyon ve anlaşmalı memle
ketler listesinde bulunan potasa tabs'isinin Ta
rım Bakanlığı emrine verilmesi ve ithalâtı ya
pacak olan her çeşit, gerek kamu sektörü ve ge
rek özeli sektör firmalarının ithalâtını denetle
mesi, kontrol etmesi, tahsislerin zamanında çıka
bilmesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

2. îthal edilen potasanm mahallî ziraat teş
kilâtı ve mahallî ziraat odası aracılığı ile müs-
tahsıla zamanında iletebilecek tevzi sistemini 
kurması. 

3 ncü olarak da, miktarı çok iyi bilinen po
tasanm şu veya bu şekilde karaborsaya intikal 
etmemesi için Türkiye Zirai Donatım Kurumu

nu biz regülâtör olarak kullanması temennimiz
dir. 

Biraz evvel de arz etmiş olduğum gibi, Sa
yın Ok'un çok açık ve her yönüyle belgelere 
dayalı şekilde ortaya koymuş olduğu potasa me
selesinin ciddî olduğuna biz inanıyoruz. Ancak, 
istihsal zinciri içerisinde birisinin kopuk olması 
diğerinin halledilmesi ile üretimde bir gelişme
nin olacağına da kaani değiliz. 

Binaenaleyh, istihsal faktörlerini bir zinci
rin halkaları olarak kabul edecek olursak, bu 
zincirin çeki gücü o halkalarda bulunan en zayıf 
halkaya göre ayarlanır. 

Bu bakımdan, istihsalin bağcılık yönünden 
ele alınmasının sadece bir gensoru konusu ola
rak değil, bunun bir Meclis araştırması şeklinde 
ortaya konmasından büyük neticeler çıkacağına 
kaaniiz. Bu bakımdan, Meclis araştırması açıl
ması dileğiyle bu gensoruya itibar etmiyeceği-
mizi, müstenkif kalacağımızı Grupumuz adına 
arz aderim. 

BAŞKAN — Söz sırası, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Ali Naili Erdem'de. Buyurun 
efendim. , 

A. P. GRUPU ADINA ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(îzmir) — Sayın Başkan, aziz milletvekili ar
kadaşlarım ; 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok tara
fından verilmiş olan ve 1970 yılı kuru üzüm 
mahsüJlünün potasa ile ilgili tedbirlerinin zama
nında alınmamış olması sebebiyle Sayın Tarım 
Bakanı ile Ticaret bakanları hakkında gensoru 
açılmasına mütedair olan önergesini tetkik etti
ğiniz zaman, evvel emirde potasanm zamanı içe
risinde tedbirlerinin alınmamış olması sebebiyle, 
potasanm dışında bâzı maddelerle üzümlerin ku
rutulması cihetine gidildiği ve böylece evsafın 
düştüğü, keza potasanm ithal edildikten sonra 
Türkiye'ye gelmiş olduğu tarihin, üzüm kurut
ma mevsimini geçmiş olması sebebiyle ve esasın
da âzami Eylülün ilk haftasına kadar yapılma
sı icabeden sergileme işinin, böylece potasanm 
gecikmiş ithali sebebiyle bir fayda temin etme
diğini ve bu mevsimde de yağmurların başlamış 
olması nedeniyle, keza üzümlerin kurutulamadı-
ğmı ve bunların bir kısmının endüstri malı, ol
maktan dahi çıktığını ifade ile Sayın Tarım Ba
kanı ile Sayın Ticaret Bakanı hakkında genso
ru açılmasını istemektedirler. 
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Değerli arkadaşlarım, konu bir senenin hu
dutları içerisinde mütalâa edilecek nisbette ufak 
bir konu değildir. Konu, evvelâ bir hayli geri
lere gitmesi gereken konudur. Kanaatimiz odur 
ki, üzüm ürününün, istihsallden pazarlamaya ka
dar tetkik etmek ve tedbirleri, üretimdn ihraca
ta kadar bir tedbirler manzumesi içerisinde mü
talâa etmek gerekir. 

Önerge sahibi a rkadaşım Savın Musta
fa Ok ile aynı bölgenin insanlarıyız. Kendisi Ir-
lamak Çayının bir kenarında, bendeniz bir ke
narında dünyaya gelmiş iki insanız. O bölge
nin hususiyetlerini yakinen bilmekteyim. Size 
üzüm üreticisinin fevkalâde bir parlak tablo
nun içerisinde hayatını idame ettirdiğini ifade 
edecek değilim. Üzüm üreticisinin, Anayasamı
zın yer vermiş olduğu; insan şeref ve haysiyeti 
ile mütenasip bir yaşama seviyesine geldiğini de 
belirtecek değilim. Ama bu meselenin, geriye 
doğru gidildiğinde, 1970 senesinin içerisinde dü
ğümlenmesine de imkân yok. Bu anlayışın 
içindedir ki, sayın önerge sahibi geçen sene bu
rada bir kanun teklifinde bulundular ve biz 
grup olarak bu kanun teklifini yürekten destek
ledik. 

Realite şudur ki, geçmiş bir anlayışın içeri
sinde, babadan oğula tevarüs eden bir anlayışın 
içerisinde bağcılık, yere yatık bir sistemin içe
risinde uygulanmaktadır ve bir taraftan Boz-
dağ, Murat Dağı, bir taraftan da Manisa Da
ğının sıkıştırmış olduğu arazi parçasının içeri
sinde yetdşen bağ mahsulü, mutlaka her sene 
tabiî âfetlere mâruzdur. Dondan kurtulduğu 
zaman yağmura mutlaka tutulacaktır. 

Bu itibarla sayın önerge sahibi geçen sene 
burada âfetin derecesini azaltacak bir sistem 
olarak, Turgutlu'da ilk çalışmaları yapılan ve 
fevkalâde iyi neticeleri alınan bir sistemin artık 
bu bölgede uygulanmasını istemiş ve bir kanun 
teklifini Meclisin huzuruna getirmiş ve konuş
mamın başında belirttiğim gibi, bunu yürekten 
benimsiyerek tasvibetmiş ve reylerimizi müspet 
istikamette kullanmışız. 

Kanun teklifine tekaddümen, 1968 senesi 
içerisinde Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, ihracatçılar Birliği, üzüm 
ekicileri, hepsi bir araya gelmek suretiyle, üzü
mün bundan böyle gerek evsafını iyileştirmede, 
gerek üretim miktarının artırılmasında, gerek 
pazarlama politikasında, değer fiyatının bulun

masında ne gibi tedbirlerin alınmasına müteda
ir iki ayrı toplantı yapılmıştır ve bu toplantı
da 7 madde içerisinde «Üzüm politikasının, ih
racatımızda ağırlığı olan bu maddenin istikbal
de fevkalâde iyi bir noktaya gelmesinde alına
cak tedbirler nelerdir?» diye tadadi bir çalışma 
yapılmıştır. 

Değerli kanun teklifçisi arkadaşım, bu çalış
malardan da mülhem olarak, geçen sene bu ka
nun teklifini huzurunuza getirmiştir. O tedbir
ler manzumesinin içerisinde evvelâ bağların tip 
yönünden ıslah edilmesi ve tane iriliğinin sağ
lanması mütalâa edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu belirtmek 
isterim ki, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Halilbey-
li, Parsa, ören, Armutlu, Kemalpaşa üzerinden 
bir hat çizip bunun Güneyinde kalan kısımları 
ile Kuzeyinde kalan arazilerde yetişen üzüm
lerde tane iriliği ile şeker nisbeti bakımından 
büyük farklar vardır. 

İkinci alman tedbir diye mütalâa edilen've 
tadadi olarak rapora dercedilen husus; bir va
kıadır ki, üzümün kurutulmasından sonra pa
zarlamaya intikali için kullanılan çuvallar kuru 
üzümün dışında başka şeyler için de kullanılır. 

Sayın önerge sahibi arkadaşımla diğer ko
nuşan arkadaşlarım ve o bölgede bulunan arka
daşlarım da bilirler ki, bu çuvalların bir kısmı 
ters taşımada da kullanılır ve alınan tedbirle
rin içerisinde denmiştir ki, bu çuvallar münha
sıran kuru üzümde kullanılsın. Tedbir olarak 
düşünülen maddelerden birisi bu olmuştur. 

Üçüncü bir tedbir; beton sergi yeridir. 

Değerli arkadaşlarım, o bölgede hayata göz
lerini açmış ve 1970 senesinin Ağustosunun ilk 
gününden son gününe kadar, merhum pederim
den kalmış dört dönümlük bir bağın içerisinde 
de üzüm kesmiş, sırtında kelepini taşımış ve 
ballandıktan sonra sermiş bir arkadaşınız ola
rak şunu söyliyeyim ki, beton sergi yeri mese
lesi hakikaten zaruri bir şeydir. Ama, önerge 
sahibi arkadaşım da bilir ki, 1940 larda «kara-
böce» diye tabir ettiğimiz üzümün, bir tufan 
gibi, bir karayel gibi üzüm müstahsilinin omuz
larına çöktüğü günlerde üzüm üreticilerinin 
% 50 si mallarını bırakmışlar, izmir'in kapıla
rına düşmüşlerdir. Ve yine sene 1941 lerde, 
değerli önerge sahibi arkadaşım bilirler ki, o 
tarihe kadar bağların mâliki olan bu şahıslar 
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çam dibinde toplanmışlar ve orada yeni bir böl
ge yaratmışlar ve bir tarihte mal sahibi olduk
ları üzümün, üzüm işletmelerinde işçisi durumu
na gelmişlerdir. 

O tablonun içerisinde ovayı gezdiğimiz za
man görürüz ki, çok kere tezekten sıvamak su
retiyle üzüm kurutma yerinin yapılması pek en
der üzüm üreticisine nasibolmuştur. Geri ka
lanları, çamuru balçık haline getirmek suretiyle 
kuru toprağın üzerine yaymışlar ve onun üze
rinde kurutmuşlardır. 1968 de yapılan toplan
tıda bunu da bir tedbir olarak almışlardır. 

Dördüncüsü; konuşmamın başında müker-
reren tekrarladığım gibi, sayın önerge sahibi 
arkadaşımızın, kanun teklifinde yer vermiş 
'olduğu; bağların askıya alınması keyfiyetidir. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı raporda bir 
tedlbir olarak beşinci madde var. Bu madde, 
huzurlarınızda ifade edeyim ki, ütopik bir 
madde, fantaızi bir madde. Coplanmışlar, 
(böyle bir tedlbirler silsilesi içerisinde bu mad
deyi de dercetmişler, ama bu maddenin uy
gulanmasına, işlemesine imkân yok. Madde 
«üzümlün savrulmasının, rüzgâra bırakmadan 
cihazlarla yapılmaisı.» diyor. Bu, fevkalâde 
güç bir şeydir, bunun olmasına imkân yoktur. 
Çünkü, esasında üzüm üreticisi öyle bir güç
lenmeye geldiğinde bunu yapar. Ama bu, ev
velemirde üzüm üreticisinin ekonomik yön
den güçlenmesinden sonra düşünülecek bir 
keyfiyettir. Binaenaleyh, bu maddeyi müsaa
denizle uylgulanması mümkün olmıyan bir 
madde olarak belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, fevkalâde mühim 
olan bir şey var, o da yağmurdan korun
ması için «tente» kullanılması keyfiyetidir. 

Mulhterem arkadaşlarım, o ovaları gezen 
arkadaşlarımızdan birisi olarak söyliyebilirim 
ki, yakın bir tarihe kadar büyük sergi ma
hallerinin dışında «tente germe» tertibatını 
görmek bizim için muhaldi. Ama, şu son ge-
Çen seneler içerisinde tetkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz iki, birçok üzüm kurutma mahal
lerinde tente germek için tesiastlar kurulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bunları belirtmemin 
selbebi şu : /Üzüm politikasını; Demokratik Par
ti Grupu adına konuşan Sayın Ali Naki 
Üner Beyin buyurdukları giîbi, eğer mese
leyi sadece üzümün istihsalinde % 2 derecesin

de katkısı olan bir mesele içerisinde müta
lâa ettiğiniz takdirde, zannediyorum ki, sayın 
önerge sahibinin varmak istedikleri . maksada 
ulaşmaya imkân yok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Er-
idem o yüzde iki de olmadı. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Arz edeceğim efendim, 

BAŞKAN — Sayın Ok, müdahale buyur-
ınamınızı rica edeceğim 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sa
yın Ok, ben meseleyi sadece teknik yönde 
tutmaya, meselenin romantik çizgilerini or
taya koymamaya çalışıyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mahsûl ona 
bağlı, yüzde ikiye bağlı. 

(BAŞKAN — Sayın Ok, karşılıklı konuş
ma mümkün değil. 

Devam buyurun efendim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şimdi 

bakınız, ben bu sualinize politikacı olarak 
cevap verebilirim ve bunun neticesinde de
rim ki, Sayın Mustafa Ok, sayın önerge ısa-
hilbi sizlerin çok iyi bildiğiniz bir şey var
dır, 1940 ile 1950 senesi arasında biz potasa-
nm gramını dahi bulmadık. E şimdi.. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Otuz sene 
öncesini konuşmıyalım. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Koalisyon 
devrini gördük. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Oltuz sene ön
cesinden bahsetmeyin. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmamanızı rica 
ederim. Sayın Bakirli müdahale etmeyiniz. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Soruyorsunuz, 
cevabına katlanırsınız. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Potasa var 
mı, yok mu onu soruyorum. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Size 
dedim ki, teknik çizgilerde kalacağım, beni 
itmeyiniz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakirli müdahale etme
yiniz efendim. Siz konuşurken kimse müdahale 
etti mi? Müdahale etmeyiniz efendim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — O nok
taya inmiyelim. Lütfediniz, beni o noktaya in
dirmeyiniz. Onu bırakınız, o bir noktada 
kalsın. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Otuz yıl ön
cesini konuşmıyalım. 
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BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli, müdahale I 
etmeyiniz. 

İBRAHİM OÜOEOÖLU (Ankara) -^Onu 
Cavit Oral'dan sorsanız çok daha iyi ©dersi
niz. Biz hesabımızı şerefle veriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, oturduğunuz 
yerden hitabdtmenin usulü nereden çıkıyor, 
anlamıyorum ki. Sayın Cüceoğlu, çok rioa 
ederim. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Potasa var 
mı, yok mu? Onu söyle. 

BAŞKAN — ıSayın Veli Bakirli, bilhassa 
sizden istirham ediyorum buraya teşrifinizde 
konuşmanız zapta geçmiştir. Üzümün dışında 
bir çok konuları dile getirdiğiniz halde en ufak 
bir reaksiyon olmadı. ıSiz bir siyasi parti grupu 
adına konuşan arkadaş olarak lütfen diğer si
yasi parti grupu adına konuşan arkadaşa da 
müdahale etmemeniz gerekir. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, yine meselenin teknik yönünde 
kalacağım ve katiyen bir siyasi çekişmeye im
kân vermemesine gayret sarf edeceğim. 

Tarım ve Ticaret Bakanlıkları, 1968 ve 1969 
seneleri içerisinde bu ortaya koymuş olduğum 
tedibirler manzumesinin yürürlüğe girmesi ve 
işler halde tutulamsı için toplantılarını sıklaş
tırmıştır. Bu cümleden »olarak da gerek İzmir 
Çimento Fabrikasına, gerekse Söke Çimento 
fabrikasına, üzüm üreticisine kolaylıkla çimen
to verilmesi hususunda gerekli emirler veril
miştir. 

Şimdi potasa meselesinde, size eğer «1970 
yılında potasa sıkıntısı olmamıştır» diye konu-
şunsaım yerinizden bana (itirazda bulunmaya 
hakkınız var. 1970 senesinde potasa sıkıntısı ol
muştur. Ama, müsade buyurunuz, bu sıkıntı 
yalnız 1970 de olmamıştır. Bu sıkıntının, daha 
'baştan size söylediğim gibi, benim hâtıralarım 
içerisinde tarihini 1940 tan başlatınız ve sıra 
ile celiniz dünlere kadar. I 

CMin gelmiş... 
M. HULUSİ ÇAKIR (İzmür) — Bu Meclis 

zamanında yoktu. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 

Çakır lütfen dinleyiniz •efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Yani, müdahalenizle bir şey mi değişecek, ko
nuşması mı değişecek, Hayır. Konunun muza- | 

— 52 

15 . 1 . 1971 O : 2 

keresine imkân vermiyorsunuz, bundan başka 
hiçbir faydası olmuyor. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bunu 
mu diyeyim, 1940 ile 1950 arasında parlak bir 
devre vardı, 1961 - 1962 - 1963 - 1964 yıllarında 
üzüm üreticisi saltanat içinde yaşıyordu, ger
çekte biz mi fukaralığın içine ittik, bunu mu 
dememi istiyorsunuz? Böyle bir tablo mu vardı? 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli al
kışlar) Yani, 1962 de murabahacının elinden, te
fecinin elinden kurtulmuştu, üzerindeki yırtık
lar kalkmıştı, pırıl pırıl vagonların içinde, Kor-
donboyu'nda üzüm üreticileri eğleniyordu da 
1970 de mi bu müşkül duruma geldi? (A. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar) 

M. HULÛS! ÇAKIR (İzmir) — Üzüm müs-
talhsilmm ve çiftçinin durumu bugünkünden 
iyiydi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarımdan rica ediyorum, beni bir 
noktaya itmeyiniz, rica ediyorum. O noktayı aç-
mıyalım, o noktaya varmıyalım diye rica ettim, 
geliniz, teknik bir konuda konuşalım, dedim. 

Bir potasa sıkıntısı olmuştur arkadaşlarım. 
Bu bir gerçektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mevcudolan 
istatistikî rakamlar içerisinde 1950 senesinden 
1970 senesine kadar devam eden bir istatistikî 
araştırmanın içerisinde yıllık potasa ihtiyacının 
1 000 ton ile 1 800 ton arasında oynadığı tes-
bit edilmiştir. Buna göre de Taran Bakanlığı, 
çalışmalarını Ocak ayı içinde başlatıp âzami 
Haziran iptidasında, geçen yıllardan elde bulu
nan Potasa stoklarının teslbiti ile yeni ithal 
edilecek stok nislbetinîn ne olacağı, o yıl içinde 
yapılan tahmin de nazarı itibara alınmak su-
tiyle, tahminin ötesinde bir miktarın getirilme
si istikametindeki çalışmalara Ocak ayı içeri
sinde başlanılır. 

Nitekim, hâdisemizde de 1970 senesi içeri
sinde Bakanlık, yetkili kuruluşları ile Ocak ayı 
içerisinde stok tesbitini yaptınmıştır. Yapmış 
olduğu Stok tesbitinin içerisinde gördüğümüz 
taJblo elde; Zirai Donatım Kurumunun 932 ton, 
Tariş'in de 84 ton olmak üzere cem'an 1 016 ton 
olduğu görülür. 

Yjfne sayın önerge sahibi arkadaşımın da 
bildiği giıbi, rekolte 110 - 118 bin ton arasın
da tahmin edriiyıordu. VaktaM mahsul idrak 
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«iîldi ve geçmig senelerle mukayese ^ümiye-
<cek bir ürün elde edildi, rakam 4$8 bin tonun 
'üzerinde oldu. Stok teMk ^pt ır ı l ıp elde «bulu
nan tfakamın 1 <&$ tc* olduğu tesbit edildik
ten sonra gfcruye -kalfan 971 ton ortaya çıkmış 
ve 9fl tofrıu*. i^ali cihetine gidilmiştir. Bu yol
ak çalışmalar yapılırken 10 firma bu 971 tonun 
fgeüriıtenesi ;iiin müracaatta bulundular. Çalınma
kları bu istikamette devam ettirilirken ^Mayıs ayı 
içerisinde bir istülhlbaraltlta bulunuluyor; mevcu-
dolan dokuz f tonateı dördü ftu ithalden vaz
geçmiştir. Bu bir realite. Bunun üzerine Bakan
lık iki istikaaafctte çalışmaya devam ediyor, «Po
tasa nert&en temîh edilir?» diye birçok yer
lere müracaat ediliyor. 

^amianöıızı almamak için burada uzun boylu 
detaya girerek anlatmak istemiyorum, elimde 
bütâtofL notlar var. 

Realâte şu ki, üzüm müstahsilinin fevkalâde 
ihtiyaç duyduğa bir anda eldeki potasa yeteri 
nisbette yok. Bunun olmayışının nedeni, zama
nında teidbirin alınmayışından çok, potasanın 
İthali için vâki çalışmaların neticesinde, sayın 
<3. H. P. Grupu adîna konuşan arkadaşımın be
lirttiği gibj, karayolu ile gelen potasanın zama
nında üzüm üretâcismin ihtiyacına cevap vere
cek bir ^lünde gelemeyişinde. Vakıa bu. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi bu yönleriyle 
ltetkik ettiğimiz zaman, bu konuda gerçekten 
üzüm üreticisinin ve "üzüm politikasılnın bir is
tismar havasından ve üzüm üreticisinin üzerinde 
oynanan bir yığın spekülâsyondan kurtarılması 
için bu konuda kanaatimiz odur ki, sayın öjnerge 
sahibinden geçen sene bir genel görüşme açma 
teklifime mütedair Önerilerini öğrendiğim za
man, bâzı arkadaşlarımdan ricade bulunmuş ve 
demiştim iki, Sayın Mustafa Ok'a lütfen söyleyi
niz, genel göıiüşlme açılması yerine bir Meclis 
Şaştırması istesin, yarınki, günlerde bir patla
nma noktasına gelmesâ mümkün olabilecek üzüm 
politikasında gerçekten Parlâmento olarak cdıd-
dî tedbirlerin neler olabileceğini ariz - >amik bu
rada "bSfr Meclis araştırması ile ortaya koyalım. 

* Sayın arkadaşım zannediyorum bu önergesini 
Meclis araştırmasına tebdil ettiler, ama bu se-
meki gündemlerde var mı bilmiyorum. 

Şimdi burada grup olarak sıbyüyebileceğimiıs 
huisus şudur: Hâdisede gensoruyu icalbettirecek 
•her hangi bir şey yoktur. Bu itibarla gensoruya 
iltifat etmiıye imkân yoktur. Ama, bir Meclis 

araştırmasına zaruret olduğuna kaaniiz, arz ede
rim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarındafn alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı ilhami Er

tem, buyurun. 
TARIM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Gok muhteram Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; 

Sayın Ok'um konuşmalarındaki b&* hulsuaa, 
üzüntülerimi belirterek sözlerime başlamak isti
yorum. 

Dediler ki; Bakanlar pişkin bir eda içipıde 
buraya gelip konuşacaklardır. 

Ben, bu tâbiri kendilerine yakıştıramadım. 
Bilmiyorum bunun fcenldüleri için yakışır bir 
Parlâmento âdabı; Bakanlar hakkımda, Parlâ
mento üyeleri hakkında bu tarzda düşiifomenin 
doğru olup olmadığını kendi takdirlerine bıra
kıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben burada muhte
lif gruplar adına konuşan bâzı grup sözcülerinin 
meseleyi potastanım dışına çıkarmalarınla uyarak, 
potasa dışında beyanda bululnmıyacağım, gen
soru önergesinin sınırları işinde durumu orta
ya koyacağım. O zaman görülecektir ki, mesele 
ne kadar dikkatle ele alınmıştır, meselemin ger
çek mahiyeti nedir ve bütün bunlar bilindiği 
veya bilinmediği halde dinlemeye dahi lüzum 
görmeden ağır şekilde itham etmelerinin ciddi
yetle ne kadar bağdaşacağını efkârı umumiye 
bir defa daha anlamış olacaktır. Peşin hüküm
ler bizleri, ancak niyetlerimliızi belli etmekte bir 
istikamete götürür, amıa hakikatleri ifade et
mekte yardımcı olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, potasanın üzümcü
lükteki durumunu arkadaşlarım ortaya koydular. 
Potasanın ihtiyacının tesbitime Ocak ayında 
Tarım Bakanlığı olarak başladık. Fakat potasa, 
yine burada belirtildiği gilbi, hem liberasyon lis
tesindedir, hem de anlaşmalı mallar listesindedir, 
yari potasanın ithalimde Tarım Bakanlığının 
bir »özü yoktur ve bugüne kadar potasanın it
hali, büyük ölçüde liberasyonda bulunduğu için, 
özel firmalar tarafından yapılmıştır. Bunu mu
ayyen istikametlerde regüle etmek içSm de Zirai 
Donatım Kurumu tarafından ithalât yapılıp 
satışta bulunulmuştur. 

Bunun bu durumunu belirtitifkten sonra po-
taşamın, yine arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, 
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100 kilo üzüm için bir kilo potasa hesabı dik
kate aimırsa, şerbetleme de buna dâhil edildiği 
zaman Türkiye'nin potasa ihtiyacı 1 500 ile 
1 800 ton arasında değişir. 

Simidi, yıllar itibariyle Türkiye'de ne ka
dar potasa sarf edilmiştir, onu arz edeceğim : 

1961 yılında 681, 1962 de 944, 1963 fce 
1 ı097, 1964 te 806, 1965 te 951, 1966 da 
1 550, 1967 de 1 560, 1968 de 1 470 ve 1959 
da da 1 631 tonudur. 

Biraz evvel arz ettim ki, Tarım Bakanlığı 
olarak potasa ilhltiiyacmm tesıbitine Ocak ayın
da başladık ve neticede 1970 yılında 1 613 ton 
potalsaya ihtiyaooUduğunu teslbilt ötmüş bulun
duk. Buna karşılık stoklarımıza baktık, tetkik 
ettik, özel sektör elimdeki stoklar yok, dâhil 
değil, yalnız Zirai Donatımın ve Tarüş'in stok
larına baktık, 932 ton Zirai Donatımın elinde, 
84 ton da Tariş'in ellinde yani 1 016 ton stok
la 1970 yılı mevsimine girilmektedir. 

Buna mukaJhil özel sıekttör de, Tarım Bakan
lığı ile ilgisi olmamakla beraber, yapitığımız in
celemeler neticesinde 10 firmanın 971 bin 600 
kiloıgraımlıJk bir ithalât müracaatını yapmış 
olduğunu tesbiıt etmiş olduk. Böylelikle bir 
yandan bin küsur ton stokla giriyoruz, diğer 
yandan da 900 tonun üstümde bir ithal vâki ola
cağını Ticaret Bakanlığından öğrenmiş bulunu
yoruz. 

iBöylece Türkiye'nin, demin arz ettiğim ra
kamlar karşımda en çok 1 600 tama kadar 
yükselen istihlâki karşısında potasa ihtiyacının 
yeterli olacağı açıkça meydana çıkmış bulunu
yor. Zirai Donatım Kurumu, dedim ki, piyasa
ya yalnızca tanzim edici olarak girer ve yine 
dönüp bakarsak, Zirai Donatım Kurumunun 
potasa satışlarının muhtelif seneler içerisinde 33 
tonla 616 ton arasında değiştiğini görüyoruz, 
bunJları da zamanınızı almakla beralber okuya
cağım. 1960 da 428, 1961 de 185, 1962 de 49, 
1963 te 48, 1964 te 215, 1965 te 33, 1966 da 
616, 1967 de 593, 1968 de 260, 1969 da 375 ton. 

Muhitereim arkadaşlarım, Zirai Donatım 
Kurumunun satmış olduğu potasa miktarı bu
dur. Ya bu sene kaç tonla giriyor Zirai Dona
tım Kurumu? 932 ton stokla mevsime girmek
tedir. 

Şimdi, ithalâtın liberasyonda olduğunu arz 
ettim. Fakat Mayıs ayına geldiğimiz zaman da 

4 firmanın ithalâttan rücu ettiği haberini aldık. 
Bunun üzerine derhal Zirai Donatımın, her ih
timali dikkate alarak elinde 932 ton stoku bu
lunmasına rağmen, ithalâta geçmesi direktifini 
verdik ve Zirai Donatım Kurumu, derhal faa
liyete geçecek Mayıs ayında kendisine yapılan 
bu direktif verme hâdisesinden sonra hemen 
ihale durumuna gıeçiyor ve 3 Temmuzda ihaleyi 
ve Maliye Bakanlığından müsaadeyi alarak ak
reditifin açılması için Merkez Bankasına mü
racaat ediyor ve benüm de mütaaddit telefon ve 
çeşitli ricalarıma rağmîen, devalüasyonun ger-
çelkleşjinasanii de Merkez Bankası hazırlanmış 
olacağı içindir ki, ancak 29 Temmuz talihinde 
.akreditif açılmış bulunuyor. 

Türk parasını koruma Kanununun icabına 
göre, dışardan yapacağımız ithalin Deniz Ban
kası, Deniz Nakliyat Şirketi ile yapmak zo-
runluğu karşısında geç kalınmajması içini henüz 
ihale yapılmadan 25 Temmuzda Zirai Donatım 
Kurumu tarafından Deniz Nakliyata müracaat 
ediliyor, «ihale yapılmak üzeredir1, hazırlıkları-
nısı yapım» dîye. 29 Temmuzda da ihale gerçek
leşince «ihale yapılmıştır, nakliyatın hazırlığı
nın yerine nakliyatı yapına diye tele kendileri
ne gerekli ihbarda bulunuluyor. Fakat Deniz 
Nakliyatın gemi bulması, Türk gemisi tahsisi 
büyük zaman almaktadır, ıbu durumu anlayınca 
Zirai Donatım Kurumunun 160 tonluk son 
ihalesi derhal, büyük masrafı doğurmasına rağ
men, karayolu ile Frintaş Şirketi. tarafından. 
getirtilmek isteniyor Ve ihale o tarzda bağlanı
yor ve Ağustosun 21 i ile 28 i arasında Frintaş 
kamyonları yolu ile Zirai Donatımın ihalesi de 
yerine gelmiş bulunuyor. 

Bu zamana kadar 200 ton potasanın da, de
min de arz ettiğim rakamların dışında, Tariş 
tarafından Türkiye'ye ithal edildiğini ve müs-
tahsıla dağıtıldığım arz etmek isterim. 

Muh'tereim arkadaşlarım, rakamlara tekrar 
halkalım. 1 016 ton stok, 200 ton Tariş'in getir
diği, 160 ton Zirai Donatımın getirdiği, 1 376 
ton potasa, Ağustosun en çok 21 ile 28 i arasm-
cfia. vatandaşın ihtiyacına arz edilmiş bulunuyor. 
Eıge bölgesinin ova kısımlarında potasa ihtiya
cının Ağustosun ilk haftalarına kadar, daha 
yüksek bölgelerde Eylüle kadar lüzumlu oldu
ğu da malûmdur. O arada özel firmalar da 
ithalini yapmış bulunuyor, Ağustosun 21 nden 
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Siltibaren bunlar da piyasaya potasayı arz ediyor, 
toöylelklie Ağustos atfı içinde 1 786 ton pota
ca Türk giıftçisinSü, Türk bağcısının ihtiyacına 
^sunulmuş oluyor. 

MuMberfcm arkadaşlarım, fbu arada Manisa 
ilünldeâ, İVEanisa ilinin durumundan rakamlar
da ^S&aca bahsetmek isterim. 

Manisa, yapılanı hesaba göre, uzmanların ra
porlarına göre, geçen yıl 927 ton poitasaya ih
tiyaç gasteriyoridu ve Ağustos ayı içine kadar 
1 153 ton potasa Manisa iline tahsis edilmiş 
ve tevzi edilmiştir. İhtiyacı 027 tondur, tah
sis ve tevzi ©dillen milktar 1 153 tondur, 

Muhterem arkadaşlarım , bir hususu daha 
belirtmek mecburiyeti vardır, o da şudur : 
Potasa ihtiyacı gecikti, birtakım heyecan doğ
du. Bumun sebebinin, biraz da hâdiselerin 
ttaMkimıden, Türk bağcısının telâşa 'düşürül-
-mesliniden ileri geldiğini kabul letmek lâsmı-
*rîır. Ben de Tarım Bakanı olarak, Ege'de pota-
•saldan dfclayı bir huzursuzluk ve telâş olmadı 
demü^Jrum, oldu ama bunun sebebi m» Tarım 
•BaKıniığımın, ne Ticaret Bakanlığının... 

MUSTAFA OK (Maniisa) — Bunun sebebi 
yalnız sizsiniz Sayın Bakan yalnız siz. 

'BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Ok, Sayın Ok, 
müdahale etmeyiniz, çok rica ederim efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Beyefenidli, o kaldar kararlısınız ki, o 
(kadar, size, yerinizden lâf atmayı ve bu du
rumu da yakıştırıyorum. Çünlkü, veır'dlğim ra
kamlar... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Siz bunları 
halk cmünde söyliyemezsiniz. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Verdiğim rakamlar, çizidiğim gerçek 
îkarşısınjda.bu hale düşüp, bu heyecanı göster
ilmeniz tabiîdir. 

^tlTSTAFA OK (Manisa) - Yazık... 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Tabiîdir, tabiidir, bu, mağlûbiyetin 
ifadesidir. (A.P. sıralarmidan alkışlar) Bu, mağ
lûbiyetin ifiaidesidir. 

MUSTAFA OK (Maniisa) — Bağcıların ara
sına giremezsiniz. İtiraf ettimiz... 

(BAŞKAN — Sayın Ok, müdahale etmeyiniz. 
Devam buyurun Sayın Balkan. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, tekrar edi
yorum... 
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MUSTAFA OK (Manisa) — 29 Ağustos, 
ditiraf ettiniz... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Manisa'mın ihtiyacının 927 ton oldu
ğunu, buna mulkabil 1970 yılında Manisa'ya 
1 153 ton potasla tahsis ve tevzi edildiğini tek
rar arz adıyorum. (A.P. sıralarmidan «bravo>x 
sesleri, alkışlar) 

VELİ BAKİRLİ (Maniisa) — Sayın Balkan, 
Maniisia Milleltvekili arkaJdaş.larınıza lütfen sorar 
mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Veflıi Balkırlı... 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Çok muhterem arkadaşlarım... 
MUİSTAFA OK (Manisa) — 29 Ağustos Sa-

yır. I^akan. 
BAŞKAN — Sayın Ok, yani diğer kelimele

ri mi kullanalım, yapltığınızm cevabını mı vere
lim efendim? İçtüzük tatbikatıma geçmek işite
miyoruz, Sayın Ok diyoruz, Sayın Bakirli di
yoruz, bunun bir mânası vardır, lütfen müda
hale buyurmayınız efendim. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Gerçekler 
ikfaıde edilmiyor. 

BAŞKAN — Canım, gerçek veya gayrıger-
çek.... 

TARIM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Beyefemdi, gerçekler rakamlardır. 

BAŞKAN — Sizin dediğiniz gerçek, Bakanın 
dediği gerçek değil mi? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Beyefendi, gerçekler rakamlarıdır, 
gerçekler talhsiistir, gerçekler tevzildir. Gerçekler 
tevzidir ve tahsistir. Ben rakamları söylüyorum, 
ben olanı söylüyorum. Sizin gibi peşin hükümle 
ye maksatlı olarak konuşmuyorum. Bern size hâ
diselerin seyrini, rakamları ortaya getirerek 
söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, potasa, asli unsuru 
hepiniizîiîi malûmu olduğu üzere potasyum kar
bonattır. Bu, Tanım Bakanı olarak benim gö
rüşüm değil, uzmanlarımın şimdi arz edeceğim 
görüşleri ve bu sahada Mısas yapmış, doktora 
yapmış arkadaşlarımın fikirleridir. 

Tekrar ediyorum; potasanın esası Potasyum 
Karbonattır. Bu da, pamuk çekirdiği ve kap
çığında, asma çubuğu ve zakkumda yüzde 
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50 - 60 arasında, bunların küllerinde mevcut
tur. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Kocakarı ilâ
cı... 

BAŞKAN — Sayın Ok, bir daha müdahale 
ederseniz size ihtar vereceğim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bir Bakana ya
kışır mı?... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahalenizi 
size de yakıştıramıyorum. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Beyefendi, bana yakışan şey ilmin 
ifadesidir, ama size yakışan şey sabırsızlıktır, 
yenilmenin ezgisidir. (A. P. sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar) 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Bu, yenilmek-
se, bizim için bir şereftir. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Ben kendi fikrimi söylemiyorum, ben 
tarım uzmanı değilim. Ben size uzmanlarımın 
fikirlerini söylüyorum. Aksini uzmanlarla mü
nakaşa edersiniz. Sizin bu sahada lâf ebeliğin
den başka bir ihtisasınız olduğunu kim söylü
yor? Hangi bilginizle, hangi ihtisasınızla pa
muk çekirdeğinde, zakkumda ve pamuk kapçı
ğında yüzde 50 - 60 oranında potasyum karbo
nat bulunmadığını yerinizden bağırarak ifade 
ediyorsunuz? (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir gazete
den okudu, Sayın Ok, efendim bu kocakarı ilâ
cı ve tavfsiyesiymiş, diye. Bu kocakarı ilâcı ve
ya tavsiyeyi değil, biziın bağcı mütehassısları
mızın görüşüdür ve yine bağcı mütehassısları
mızın görüşüne göre, bu arz ettiğim mahsulle
rin küllü suyuna bandırmak suretiyle yapılan 
kurutma, renk bakımından potasadan daha gü
zel olmaktadır. Bu da benim görüşüm değil
dir. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bravo... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Sayın Ok, bunlar ilim, bunlar mü
tehassısların görüşü. Yoksa, bir gazete maka
lesinden okuduğunuz bir lâf ve zatıâlinizin sö
zü ile bunlar değişmez. Ben mütehassısların gö
rüşlerini arz ediyorum. Bu sebepledir ki, Tarım 
Bakanlığının bağcılık uzmanları böyle bir hu
zursuzluk ve telâş içinde bir yandan, demin arz 
ettiğim gibi, potasayı vatandaşın hizmetine su
narken, öbür yandan da şu yollarla üzüm ku-

rutulabileceğini ve bu üzüm kurutma usulünün 
kaliteye tesir etmiyeceğini bütün Ege bölgesin
de duyurmuşlardır ve duyurmakta da devam 
edeceklerdir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
- Sizi takdir ederim, Sayın Bakan, yalnız... 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, yoktur, böyle 
bir usul. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bir dakika, 

BAŞKAN — Bir dakika değil, bir saniye 
bile yoktur. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
Bakan burada haklıdır, yalnız Bakana yanlış 
yol gösteriliyor... 

BAŞKAN — Bir saniye dahi bu şekilde ko
nuşmanıza müsaade etmiyorum, lütfen oturun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bunu söyliyenler yanlış söylüyor. Hiçbir biyo
lojik maddede yüzde 50 - 60 oranında potas
yum karnobat yoktur. Bunu söyliyen kimse çık
sın ortaya. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmayın. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Çok muhterem arkadaşlarım, uzmanı 
olanlar uzmanlariyle münakaşasını yapar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bunu söyliyen kimse öğrenelim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, çok rica ederim, 
efendim. Yani iliminize hürmetimiz var, ama 
siz Sayın Bakana muhatibolmaym, çıkın dışarı 
teknik elemanlarla konuşun. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarımı; Sayın Ok, 
burada bir kesekâğıdı içerisinde, bir polemik 
olmak maksadiyle, çürümüş üzüm getirdiler ve 
bunu işte Tarım Bakanı görsün, falan diye ko
nuştular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de her yıl 
25 - 30 bin ton arasında kalitesi düşük kuru 
üzüm maalesef bulunmaktadır. Bunun da se
bepleri; bandırma tekniğinin gereği gibi yeri
ne getirilmemesi, sergi yerlerinin usulünce ha
zırlanmaması, hastalıklı üzümlerin kurutmaya 
tabi tutulması neticesinde her yıl 25 - 30 bin 
ton arasında kalitesiz kuru üzüm olmaktadır. 
Binaenaleyh, bunu oraya bağlamanın da ger
çekle bir ilişkisi yoktur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, fiyat husu
suna geliyorum. Biz, Türk çiftçisine hizmet et-
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mek maksadiyle Zirai Donatım Kurumunun, 
zararına da olsa, çiftçiye intikâl edecek bir un
surun, potasının Zirai Donatım Kurumunun 
kendi kârları içinde sübvansiyone edilerek, ge
çen yıllar bedeli üzerinden satılmasını temin 
ettik. Yani devalüasyondan sonra fiyat artımı 
yapmadık: 325 kuruş, Zirai Donatım Kurumu
nun son ithal etmiş olduğu malların karşılığı 
değil, bir evvelki yılda uyguladığı ve bin kü
sur tonu sattığı fiyatın aynen kalması maksa
diyle Türk çiftçisine hizmet olarak, zararın di
ğer hususlarda giderilmesi kastiyle ele alınmış 
bir husustur. 

Diğer bir konu da; Sayın Ok'un ileri sür
düğü gibi, yağmur mevsimi bu sene erken gel
memiştir, meteorolojinin, rakamları meydanda
dır, ama bu bir Allah'ın lûtfudur, bunda her 
hangi dayanılacak bir nokta yoktur. Yalnızca 
yağmurlardan dolayı bu sene zarar olduğu hu
susu meteorolojik raporlara göre, doğru değil
dir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu huzur
suzluğun sebeplerini arz etmiş bulunuyorum. 
Yalnız Türk çiftçisini bu kadar yakından alâ
kadar eden bu hususun bugünkü sistem içinde 
Türk çiftçisinin aleyhine tecelli edebileceğini 
görmüş bulunuyoruz. O da nedir? Türkiye'de 
yeter miktarda potasa piyasaya arz edildiği hal
de bir huzursuzluk doğmuştur. Ona karşılık 
Tarım Bakanlığı olarak biz, potasanın temel 
mallar arasına alınmasını ve bunun Zirai Dona
tım Kurumu, TARİŞ gibi Devlet kuruluşları 
veyahut kooperatifler eliyle getirilip vatandaşın 
eline bu şekilde geçirilmesini, her türlü huzur
suzluğun kaldırılmasının çaresi olarak görmek
teyiz. Eğer, bugünkü şekliyle kaldığı takdirde, 
o zaman huzursuzlukların çeşitli kötü niyetliler 
vasıtasiyle mevcut malların başka yönlere sevk 
edilerek Türk çiftçisinin huzursuz hale getiril
mesi mümkündür. Bu huzursuzluk, malın ikti
sadi durumuna tamah ederek fazla kazanç sağ
lamak maksadiyle olabilir. Bu iş siyasi huzur
suzluk yaratmak için olabilir. Binaenaleyh, her 
ikisinin de çaresi, potasanın temel mallar ara
sında sayılması ve Devlet kuruluşu eliyle ta
mamının Türk çiftçisinin emrine arz edilmesi
dir ki, bu, meseleyi halledecektir. Bu sebeple bu 
kararname çıkana kadar bu sene Zirai Donatım 
Kurumu müdebbir bir tüccar olma, kâr getir
mek, ne kadar satabilir, ne kadarı stoka kala

bilir, ne kadar faiz ödiyebilir düşüncellerini bir 
tarafa bırakarak, Türkiye ̂ de her türlü muhte
mel kötü niyetlilerin tutumunu da dikkate ala
cak şekilde ithalât yapacak ve üzüm müstahsi
linin huzursuzluğa düşmesini önlemiş buluna
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuyu bu tar
zı ile bağlamış bulunuyorum. Arkadaşlarımın 
sorularındaki hususlar esasen şu konuşmamın 
içinde tamamen yerini almış bulunmaktadır. 
Yalnız, Sayın Ok'un, büyük bir politika üstadı 
gibi neticeyi bağlamak istemesine iki kelime ile 
değmmek istiyorum. «Ya Türk çiftçisini korur
sunuz veya bakanlarınızı korursunuz» sözü bir 
üstatça yapılmış, kelime ve politika oyunudur. 

Muhterem üyelerin hiçbirisi ne onu, ne onu 
değil, vicdanının gereğini yapacaklardır. Mese-
leleleri objektif değerlendirmeye tabi tutarak, 
İtimin ne yaptığını, kimin ne yapmadığını, Tür
kiye'de bugüne kadar neler yapıldığını, neler 
yapılmadığını dikkate alarak ve Türk çiftçisi
ne neler götürüldüğünü ve büyük ekonomik 
meseleler arasında, büyük sorunlar arasında 
bu meselenin, çiftçiye gidecek her şeyin Hükü
metçe nasıl üzerinde titizlikle durulup, onun le
hine çevrilmesi gayretini dikkate alarak kulla
nacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarım bâzı 
hususlar ifade ettiler. Şu veya bu vatandaşın 
belirli bir karaborsa oyunu varsa, bunun üze
rinde savcılıkça takibat açılması normal oldu
ğu gibi, bu husus bize intikal ettiği zaman da 
Bakanlığımızca her türlü tedbir alınacaktır. 
Sayın Veli Bakırh'nın, «Zirai Donatım Kuru
mu zamanında durumu bildirmiş midir» şek
lindeki sorusuna; Zirai Donatım Kurumuna za- * 
manında kendisine ithal yapma eımri verilmiş
tir ve bu dâvaya eğilmiştir VB ben de Bakan 
olarak bunu her gün takibetmişimdir. Akredi
tifin açılmasına takaddüm eden günlerden, ak
reditifin açılmasından nakliyatın vâki olmasın
dan ve dağıtılmanın yapılmasına kadar bütün 
safhalarda büyük bir titizlikle bu meselenin üze
rine eğilmişizdir. Karaborsayı önlemek için, kö
tü niyetlilerin tutumunu önlemek için de teş
kilâta, ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç belgelerine 
göre potasa verilmesi emrini de vermiş bulu
nuyoruz. Ama bunun içinde birtakım kötü ni
yetliler varsa, lütfetsinler, onlar hakkında her 
zaman gerekli takibatı yapmaya hazırız. 

5 7 -
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Savın Nâ%i ̂ ner ' in meseleye fevkalâde vâ-
ola^^ileri sürdükleri hususlar vardır. Ger-

^ektSn eğer temel mallar araşma potasa alına
mazsa hiç olmazsa kotada Tarım Baiknlığı em
rine potasanm verilmesi bu dâvada bir yardım
cıdır. Bu hususu da ileri sürmüşüzdür, Tarım 
Bakanlığı olarak bunun Tarım Bakanlığı emri
ne verilmesinin zaruretini belirtmişizdir, ama 
temel mal olması üzerinde de durmaktayız. Tev
ziatta Ziraat Odaları gibi, ziraat teşkilâtının 
vazifelendirilmesini, gerçek ihtiyaç sahiplerinin 
bulunup, her türlü suiistimalin önlenmesini ka
bul ediyoruz, direktiflerimiz de bu merkezde
dir. Eğer temel mal olursa, Zirai Donatım Ku
rumu eliyle zaten meseleye eğilmiş olacağız. Bu
na imkân bulunamadığı takdirde Zirai Dona
tım Kurumunun Türkiye'nin ihtiyacına cevap 
verecek tarzda ithalde bulunması yoluyla, üzüm 
müstahsili için gerçekten ehemmiyet ifade eden 
potasayı, her türlü kötü niyetlinin, her türlü 
oyunlarının dışında bırakacağımızı arz ederim. 
Tekrar aynı yere dönmüyorum; ama Hükümet 
olarak, müstahsil bağcı arkadaşlarımızın duru
muna büyük ehemmiyetiyle eğilinmiştir, de
minden beri arz ettiğim hususlarla bunun ge

reği yerine getirilmiştir. Ama, çeşitli sebepler
den doğmuş huzursuzluk olmuştur, bu huzur
suzluğu da bu sene gidermek üzere, arz ettiğim 
tarzda Zirai Donatım Kurumu, TARİŞ yoluyla 
tedbirleri almak suretiyle, Türk bağcılarını 
mutlak huzur içinde, kendi mahsullerini değer
lendirmenin imkânına kavuşturacağımı arz ede
rim, hürmetlerimi sunarım, (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Saym 
Mustafa Ok tarafından verilmiş bulunan ve 
«Kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusun
da gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret 
ve Tarım bakanları hakkında gensoru açılma
sına» mütedair olan önergesinin müzakeresi bit
miştir. 

Gensorunun gündeme alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Gündeme alın
masını kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Gensoru görüşmelerine bu suretle ara ver
miş bulunuyoruz. 

Kanunların müzakeresine geçiyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı •: 157 ve 157 ye 1 nci Ek) 

BAŞKAN — Komisyon?... Başkan Erol Yıl-
haz Akçal, Başkanvekili Okyayuz, sözcü Yıl
maz, kâtip Danışman?... 

Bütçe Komisyonunda aralıksız çalışmakta
dırlar, geldiklerinde bu kanun tasarısının mü
zakeresine geçmek üzere, gündemin ikinci mad
desine geçiyoruz. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Geliyor
lar efendim. 

BALKAN — Hay hay efendim, durmıyahm, 
tekrar aynı konuya yine geçeriz. 

2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar
ın, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 

(S. Sayısı : 218 ve 218 e 1 nci ek) 
BAŞKAN — Bu da Plân Komisyonu ile il

gili. Bunu da geçeceğiz. 
Gündemimizin diğer maddelerine geçiyoruz. 
3. —• Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri

nin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (2/382) 
(S. Sayısı : 233) 

4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (1/374) (S. Sayısı : 238) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki'bütün madde
ler Plân Komisyonu ile ilgili. Komisyonda bu
lunan arkadaşların gelmesini teminen; Birleşi
me 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,51 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 18,05 

BAŞKAN — Başkamveıkili Fikret Turhamgil 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 36 ncı Bilrleşimiıı ikinci Oturumunu açıjyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(1/174) (S. Sayısı: 157 ve 157 ye 1 nci ek) (1) 

AHMET ŞENER (TraJbzon) Sayın Başkan, 
Su Ürünleri kanun taSarılsmı görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Evet, tabiî, Su Ürünleri kanun 
tasarısını görüşımıey© 'başlıyoruz. 

Efendim, komisyon var, Hükümet var. 
Komisyonun tekablbül. tezkeresini okutuyo

rum. 
(Plân Komisyonunun benimseme tezkeresi 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 

okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kalbul edenler... Okunmamasını 

ıkajbul edenler... Okunması kalbul edilmiştir. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyondan (bir hususu rica 

edeceğiz. Bu rapor dışında, 28 nci sayfada 
madde 24 ün de benimsenmiş bulunduğu yazı
lıdır, «benimsenmiştir» denmektedir. «Benim
senmemiştir» olması lâzımdır. Tetkikatımıza 
ıgtore baskı hatası vardır, raporda da yazılı de
ğildir. Bu sebeple, komisyonun bu hususta 
açıklama yapmasını istiyoruz. 

«Benimsenmemiştir» değil mi efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — «Benimsenmemiştir» 
olarak tashih «(dilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Rapoüa da bu şekilde ithal edil-
ımesi lâzımgeldiğini, sehven ithal ©dilmediğini 
ifade ©diyorsunuz, öyle mi Sayın Danışman? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Evet, sayın Başkan. 

(1) 157 ve 157 ye 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazı tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, rapor üzerinde 
(buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

ıSu Ürünleri kanun tasarısı Büyük Millet 
Meclisinde uzun birsüre görüşüldükten sonra 
Cumhuriyet Senatosuna gitmiştir. Senatonun 
komisyonlarında ve Senatoda bizzat, Millet 
Meclisinin kafbul ettiği 26 ncı madde, ki Cum
huriyet Senatosunda sıra numaraları değiştiği 
için, 28 nci madde bilgi ve belge verme husu
su, Senatoda benimsendiği, Tarım Bakanlığınla, 
ki aslında bu kanun Tarım Bakanlığına bağlı 
olarak gitmiştir, bilhassa bu maddede de bel-
ıgelerin verilebilmesi için vatandaşın, su ürün
leri müstahsilimin işlerinin kolay görülebilme
si bakımından ve şu kadarını ifade edeyim, 
Tarım Bakanlığında, 4 isen© bu konuda tahsil 
giören insanların mıevculdolduğu ve bir teşek
külün mevcudoHuğu ortada. Tarım Bakanlığı
nın her kazada, her vilâyette, bâzı nahiyele
rimde ve şimdi son defa, ki teşkilâtın inkişafı 
bakımından köylerde de teşkilâtı olacaktır, 
rahatlıkla vatandaşın belgesini alabilmesi için, 
ısu ürünleri müsltoihsılınm iştigal ettiği işlerin 
muamelelerinin görülebilmesi için, Tarım Ba
kanlığıma bağlı kalmasında en iyi ,bir usul ve 
ızaruret görüHmıekbediır. 

Şimdi, Millet Meclisi Karma Komisyonun
da, yani teşekkül eden bu Karma Komisyonda 
benimsemem husus, Ticaret Bakanlığına bağlı 
kalmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde, 28 nci 
madde eğer Ticaret Bakanlığına bağlı kalarak, 
heyetinizce kabul edilirse, bu kanun işler bir 
mahiyet taşımaz. 

Şimdi, bunun uzun müzakere edilip edilmi-
yeceğini bilmem. Arkadaşlarımız fikirlerini 
söylemekte serbesttir. Ancak, şunu ifade ede-

— 59 — 
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yim ki, en iyi şekliyle işliyebilecek olduğu yer, 
Tarım Bakanlığına bağlı kalmasıdır. (A. P. sı
ralarından «Evet, doğru» sesleri) Bunun böyle 
olmasını istirham ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de başkaca görüşmek istiyen Sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Çakıroğlu. 
Yalnız, maddelere geçtiğimiz zaman, madde

ler üzerinde sayın milletvekillerinin fikir beyan 
etmeleri, daha süratli gitmemizi temin edecek
tir. 

Tümü üzerinde söz vermiş bulunmaktayız. 
Maddeleri ayrı ayrı müzakere edeceğiz. 

İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Su ürünleri kanun tasarısı heyeti umumiyesi-
le kifayetsiz olmakla beraber, bâzı yeni hüküm
ler getirdiğinden dolayı Demokratik Parti Gru-
tarafmdan da benimsenmektedir. Ancak, bu 
teşkilâtın Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde ol
masını parti olarak daha uygun buluyoruz. Zira, 
Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde su ürünle
riyle ilgili çalışmalar uzun senelerden beri yapıl
maktadır ve diğer dünya devletlerinde de bu 
teşkilât, ya ayrı bir bakanlık olarak mütalâa 
edilmiştir veya Tarım Bakanlığı bünyesi içerisin
de mütalâa edilmiştir. Ticaret Bakanlığı bün
yesi içerisinde mütalâa edildiği enderdir. Tica
ret Bakanlığının bu sahada yapmış olduğu ciddî 
bir etüt ve çalışması görülmediği için, şu ürün
leri teşkilâtının Tarım Bakanlığı içerisinde olma
sını biz de parti olarak benimsiyoruz. Saygıla
rımı ar ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, buyurun. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Malûmunuz olduğu üzere, bu kanun tasarısı 
Hükümet tarafından hazırlanırken, mevcut bu
lunan Su Ürünleri Müdürlüğü Teşkilâtı ve halen 
Ticaret Bakanlığının bu işlere baktığı da nazari 
itibara alınarak, bu yolda tanzim edilmişti. Ni
tekim, gerek Millet Meclisimizin komisyonların
da, gerekse Umumi Heyette bu fikir iltifat gör
müş ve bu yolda karara varılmış idi. Ancak, Se
natoca bu husus, Tarım Bakanlığı olarak değiş
ti ve bu sebeple de kanun huzurumuza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Demin arz ettiğim üzere, şimdiye kadar su 
ürünleri meseleleriyle Ticaret Bakanlığı meş

gul olmuştur ve bu meselelerle meşgul olmak 
üzere Ticaret Bakanlığına bağlı bir Su Ürünleri 
Müdürlüğü vardır. 

Şimdiye kadar su ürünleri meselesinde iste
nilen seviyede bir netice alınamamasının sebep
lerinin başhöası, bu husustaki mevzuat noksan
lığıdır. Bu sebeple bu kanun getirilmiştir. Yok
sa, mevzuun şu bakanlık veya bu bakanlık ara
sında taksimi için getirilmemiştir. Mevcut teş
kilâtın, su ürünlerinin geliştirilmesi, muhafazası 
ve değerlendirilmesi yolundaki noksan mevzuatı 
takviye için bu kanun getirilmiştir. Meclisimizin 
eski kabarma iltifat edilmesini Grupumuz adına 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Vaz geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiler. Sayın Mutlu, bu
yurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan arkadaşım, bu kanu
nun mevzuat noksanlığından dolayı getirildiğini 
ve vazifenin Ticaret Bakanlığında kalması ar
zusunda olduklarını ifade ettiler. Halbuki, biz 
fiilen, su ürünlerinin bulunabileceği göller, ne
hirler kenarlarında vazife yaparken gördük ki, 
mevcut teşkilât bu haliyle bu işin üstesinden 
gelememektedir. Ticaret Bakanlığının bünyesin
de bulunan Su Ürünleri Müdürlüğü vasıtasiyle 
yaptığı iş, sadece göllerdeki balıkları satabilmek, 
sömürebilmek ve mültezim denilen türcardan 
birkaç kuruş daha fazla kaparabilmek gayesine 
matuftur. 

Türkiye, su ürünleri yönünden duyanın en 
elverişli iklimine sahip bulunmasına rağmen, 
Ticaret Bakanlığının bu tutumu yüzünden su 
ürünlerinden gereği şekilde istifade edememek
tedir. Misâl vereceğim: 

Arkadaşlar, balıklar Mart ayının 15 i ilâ 
Mayıs ayının 15 i arasında yumurtlamaya 
başlarlar. Bâzı göllerde, bilhassa Eğridir Gölü 
ile Eber Gölünde bu yumurtlama Haziran ayı
na kadar devam eder. Müddeti biten mültezim, 
arabaya atlar gelir, kimlerle konuşur, kimlerle 
tanışırsa, tanışır, derhal iki aylık bir müddet 
daha temin eder. Bu iki aylık müddet biter, bir 
iki ay daha uzatır. Buna ilgili merciler tarafın
dan mâni olunmaz. 

60 — 
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Demek oluyor ki arkadaşlar, su ürünlerine 
gösterilmesi gereken hassasiyet şimdiye kadar 
maalesef Ticaret Bakanlığınca gösterilmemiş 
bulunmaktadır. 

Kaymakam veya mal mürurunun huzurunda 
mültezimlerle yapılan anlaşmalar, balık avla
nırken, yumurtalarının tahrip edilmemesi husu
sunun göz önünde tutulması gereği hükmünü ih
tiva etmesine rağmen, buna hiç dikkat edilmez. 
Gereken zamanda kaymakam veya mal müdürü 
tarafından balıkların yumutlamaya başlaması 
sebebiyle avlanmanın önüne geçilmesi için Tica
ret Bakanlığına yazı yazılır. Ticaret Bakanlı
ğının bu hususta yaptığı işlem ise, avlanmaya 
yıldırım telgrafla izin vermekten ibarettir. Bu
nunla avlanmayı devam ettirir. Bu bir. 

İkincisi; biraz evvel Ahmet Şener arkadaşı
mın da değindiği gibi, Ticaret Bakanlığının han
gi ilde, hangi ilçelerde, hattâ - bugünkü Ziraat 
teşkilâtının getireceği yeni bir yönteme göre -
hangi nahiyelerde bir temsilcisi vardır? Halbu
ki, bu vazife Cumhuriyet Senatosunun benimse
diği gibi Tarım Bakanlığına aktarılırsa ne olur? 
Tarım Bakanlığının bünyesinde, verdiği burs 
ile yetiştirdiği yüksek ziraat mühendisleri ve 
veteriner hekimler vardır. Bunlara her ilde, her 
ilçede hattâ nahiyelerde tesadüf etmek müm
kündür. Sonra, 6343 sayılı Kanuna göre de, 
bu kanunu çiğnememiş oluruz. Kanuna göre 
bu nevi ürünlerin kontrolü hidrobiyoloji dersleri 
veren enstitülerdeki veteriner hekimlere mah
sustur. 

Onun için, sizden istirhamım Cumhuriyet Se
natosundan geldiği gibi ve değiştirilmiş şekliyle 
de 28 nci maddeyi kabul etmenizdir. Bu takdir
de adı geçen teşkilât Tarım Bakanlığına bağ
lanmış olur. Tarım Bakanlığının teşkilâtını bu 
şekilde genişletmiş gibi gözüküyorsak da, yakın
da bunu parçalıyacağız arkadaşlar. Hayvancı
lık, Beslenme ve Su Ürünleri Bakanlığı kuraca
ğız. Zaten bunlar organize bir şekilde çalışıp, 
üretimden tüketime kadar bir bakanlığın uhde
sine verilecektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görü
şüyoruz. Kıymetli milletvekilleri daima 28 nci 
maddeyi öngörerek görüşüyor. 28 nci madde
nin görüşülmesine ayrıca gelinecektir. 

Sayın Hüsamettin Başer, buyurun, tümü üze
rinde. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Sayın Kitaplı, 
buyurun tümü üzerinde. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Bir mesele yanlış anlaşılıyor. Burada balık
çılığın tümüyle Ticaret Bakanlığı meşgul olacak 
diye bir şey bahis konusu değil. Bir maddede 
Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının salâhi
yetleri arasında bir değişiklik bahis konusu. 

Nitekim, Millet Meclisimizce kabul edilen 
tasarıda birçok maddelerde bu vazifelerin Ta
rım Bakanlığı uhdesinde olduğu belli. Nite
kim «Madde 6. — Baraj ve suni göllerde alına
cak tedbirler.» Bunu Tarım Bakanlığı tesbit 
edecektir. 

«Madde 7. — Su ürünlerini zarardan koruya
cak tedbirler.» Bunu Tarım Bakanlığı takibede-
cek. 

Yani mesele; bu işin paaarlanması ve sair po
litikasını teısbitte Tarım Bakanlığı mı yoksa Ti
caret Bakanlığı mı yetkili olacak, meselesidir. 

ISaynı Mutlu'nun söylediği mesele yanlış. 
Gölleri kiraya veren Ticaret Bakanlığı değildir. 
Bu vazifeyi Tarım Bakanlığına verdiğimiz za
man o da kiraya veren durumunda olmıyacak-
1ar. Bunu Maliye Bakanlığı (kiraya verir. Bu
nun müddetlini, bunun mukavelesini tesbit ve 
tanzim etme vazifesi bugün Ticaret Bakanlığı
na laidolmadığı gibi, bu vazifenin Tarım Ba
kanlığına verilmesi hailinde de bahsi geçen va
zifelere ait salâhiyet Tarım Bakanlığının uh
desinde olmıyacaktır. Yine bu işlerle Maliye 
Bakanlığı meşgul olacaktır. 

Onun için, hali hazırda balık yumurtlama pe
riyotlarını tesbite ait vazife de her halde Ta
rım veya Ticaret Bakanlığına ait değildir. Bu 
husustaki vazife Hidrobiyoloji Enstitüsünün-
dür. Bu periyotlar bu enstitünün ilmî çalışma
ları neticesinde tesbit ve ilân edilmektedir. 

Demin de iarz ettiğim gibi, bu kanunun 
çıkmasının sebebi, mevcut Su Ürünleri Müdür
lüğü teşkilâtının mevzuattaki noksanlıklar se
bebiyle asıl ve istenilen görevini yerine getire
memesi bakımından mevzuatla takviye edilme
sinden ibarettir. Böylece bunun kabul ©dilme
sini arz eder, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sıaym milletvekili.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Gumhuuriyet Senatosunun îkabul ettiği metin) 
Su ürünleri kanun tasarısı 

Bölüm - I 

Genel hükümler 
Şümul 

Madde 1. — Denizlerde ve içsularda su ürün
leri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye.. Yok. 1 nci madde Plân 
komisyonunca benimsenmiştir. Benimsenmişi 
olması hususunu, oylarınıza arz ediyorum. Be
nimsenmesini kaJbul buyuranlar... Kalbul etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. Madde kesinleşmiş
tir. 

Tarifler 

Madde 2. — Bu kanunda geçen terimlerin 
tarifleri aşağıdadır : 

Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bu
lunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yu
murtalarıdır. 

(îKara avcılığı Kanunu şümulüne giren hay
vanlar hariç) 

'Su ürünleri mü/sta'hsılları : Deniz ve içsu
larda su ürünleri istihsal eden gerçek ye 
tüzel kişilerdir. 

İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale el
verişli olan ve içinde veya üzerinde her 
hanlgi bir . istihsal vasıtası kuralbilen, kulla
nılabilen su sahalarıdır. 

İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istih
salinde kullanılan gemiler ile her türlü mal
zeme, teçhizat, alet, edevat, yemler, takım ve 
tesislerdir. 

içsular : Göller, suni göller, lagünler, ba
raj gölleri, bentuer, regülâtörler, kanallar, 
arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiş
tirme yerleridir. 

Lagünler : Denizle irtilbatı ve denizin elt-
kisi altında bulunan göllerdir. 

Mansaplar : Akarsuların göl veya deniz
lere açıldığı bölgelerde akursuyun etkisi al-

I tında kalan su ürünleri istihsaline elverişli 
/sahalardır. 

Üretme ve yetiştirme yerleri : Su ürünleri
ni üretmek ve yetiştirmek için yapılan tesis
lerdir. 

Dalyan yeri : Bir veya mütaadit sabit ya
hut muvakkat dalyan kurmaya elverişli is
tihsal sahalarıdır. 

SaJbit dalyan : Denizlerde ve içsularda su 
ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, 
tel, taş veya beton ve benzeri manialarla 
çevrilmek suretiyle, sınırları değişmiyecek şe
kilde kurulan veya tabiî olaralk çevrilmiş su 
sahalarından meydana getirilen diple irtibatlı 
tesislerdir. 

Muvakkat dalyan (Yüzer) : Şamandıra 
dulba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek 
'suretiyle kurulan su mahsulleri istihsaline 
mahsu tesislerdir. 

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

Dip trolü : (Bir veya daha çok gemiler ile çe
kilmek suretiyle zemin üzerinde sürtülerek 
dip su ürünlerini istihsale mahsus trol ağları 
ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsali
dir. 

Ofta su trolü : Münhasıran göçmen ba
lıkların istihsaline mahsûs, dilbe temas etmek
sizin suyun ortasından veya yüzüne yakın 
'kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapı
lan su ürünleri istihsalidir. 

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

Gemi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, de
nizlerde ve içsularda su ürünleri araştırma
sında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kul
lanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, salmavna 
gilbi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilûmum 
yüzer vaîsitalardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye... Yok. Cumhuriyet Senato
sunca vâki olan değişikliği Komisyonumuz 
ibenimsemiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. 2 nci madde kesin
leşmiştir. 
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BÖLÜM : II 

ıSu ümnleri listihsıali* 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

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

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

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

Ruhsat i tezkereleri ilgili dairelerin mülta-
lâalsı alınmak suretiyle valiliklerce verilir. 

Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgi
lilere gösterilmesi mecburidir. 

Orman bölgelerinde veya sulama tesisleri
nin bulunduğu sularda su ürünleri istihasl 
edecek mfistaihsıllar, ruhsat tezkerelerini ma
hallî ormatı ve Devlet Su İşleri Teşkilâtına ön
ceden vize! ettirmeye mecburdurlar. 

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

Ruhsat I tezkerelerini verilme tarzı, şekil 
ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine 
ait esaslar bir tüzükle teslbilt olunur. Bu mad
dedeki tezkereler (hiçbir hare ve resim alın
maksızın) jverilir. 

Denizde can ve mal koruma hakkındaki 
49212 »ayılı Kanun ile buna müteferri tüzük 
ve yönetmelik hükümleri saklıdır. 

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

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Değeri arkadaşlarım, burada Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisinin kabul ettiği metin
den ayrı bir fıkra değişikliği ile bu 3 ncü mad
denin öz ve ruhunu değiştirmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metnin 8 nci 
satırında «ruhsat tezkeresi Tarım Bakanlığın
ca veya Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerce 
verilir» deniyor. 

Bunu Cumhuriyet Senatosu şu şekilde değiş
tirmiştir : «Ruhsat tezkereleri ilgili dairelerin 
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mütalâası alınmak suretiyle valiliklere verilir.» 
Bu hatalı bir görüştür, ilgili daireler hangileri
dir 

MUSA DOĞAN (ıKars) — iyidir. Menşe şa
hadetnamesi gibi olur. 

(SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — özür 
dilerim. Burada yine Tarım Bakanlığının yet
kililerince verilsin; fakat valilik kanaliyle ve
rilsin. Burada ilgili dâireler 'deyince, Maliye 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Et - Balık Kuru
mu gibi bir sürü sahipler çıkar. 

iSonra muhterem arkadaşlarım... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ayrıca yö
netmelik çıkacak Sayın Mutlu, 

İSÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Efen^ 
dim bu kabul edilsin de, yönetmeliğe geçsin, 
hayhay. 

Yalnız burada bir hususu daha ıttılaınıza 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Sena
tosunun kabul ettiği metinde ve Millet Meclisi
nin kabul ettiği metinde de var : «Hiçbir hare 
ve resim alınmaksızın» bâzı kişilere avlanmaya 
müsaade ediyor. Halbuki Kara Avcılığı Kanu
numda bir serçeyi avlamak için av tezkeresi 
'alıyorsun da, öteki de bu memleketin malıdır. 
Neden üç beş kuruş hare da onu avlıyan verme
sin, rica ederim? 

Buradaki bu kelimeyi de bence çıkarırsak 
çok iyi olur. Zevkini tadan adam, bunun için 
Maliyeye bir hare pulu da vermezse bu olmaz. 
Dünyanın hiçbir yerinde bir balık yarım do
lardan aşağı avlanamaz arkadaşlarım, bunu içi
nizde bilenler vardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyuru

nuz. 
ISALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan , 

muhterem arkadaşlarım; 
İHarc mevzuundaki arkadaşımızın görüşüne 

aynen iştirak ediyorum. Fakat benim dikkati
mi çeken !bir konu var ve bunun için de Komis
yonun bilhassa dikkatini çekerim : 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, art
tan üçüncü fıkrada değişiklik yapılmış, «Mün
hasıran spor maksadiyle yasak olmıyan bölge
lerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal ede
cek Türklerle yabancı turistler ruhsat tezkere
si almak mecburiyetinde değildir.» şeklinde fık-
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ra tadil edilmiş ve bu şekle getirilmiştir. Bu 
çok hatalı bir tutumdur. Arkadaşlarımın bu 
hususa çok dikkatini çekerim : «Ufak Vasıta» 
tâbiri, yarın yasakları çok müşkül şekilde tak
dire sebebolacaktır. Bu fıkranın Komisyonca 
tamamen kaldırılmasını bilhassa istirham ediyo
rum. 

Yalnız bir tek nokta var: Eğer turistler ve 
saire hakkında bir ruhsatsız avlanma mevzuba
his ise, bunun yalnız eğlence mahiyetinde ol
mak kayıt ve şartiyle - ben deniz çocuğu deği
lim - olta gibi basit âlet ve vasıtalara inhisar et
tirilmesi yerinde olur kanaatindeyim. Bu «va
sıta» tâbiri mutlak surette metinde çıkarılma
lıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerine bir hu
susu arz edeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika; belki sizi de tat
min etlmiş olacağım. 

Kamun mJüBakere etmiyoruz. MİM Mecli
simizden geçmiş, iki Meclisin iradesi izhar edil
miş bir kanunun müzakeresini yapıyoruz. Bu
rada yapacağımız husus, Cumhuriyet Senatosu 
ıtaidil etmiş, Komisyonumuz benimsemiş; benim
senip benimisenımtemeısi hususunun gerekçesini 
Bayıp hatipler madde üzerinde konuşurlarken 
izah edebilirler ve benim oylayacağım husus 
da, benimsenip benimısienmemesi hususudur. 

Eğer, kotmiısyonutnıuzun Cumhuriyet Senato
su mietnini beninısenrasine rağmen, Genel Ku
rulumuz bunu tasvilbetmiediği takdirde, kendi 
metnini tasvilbediyor demektir. O zaman karma, 
komisyona gidecektir. Bu müzakeremizin seyri 
bakımından yerinde bir ikaz olacaktır. Zanne
derini Sayın Şener de bunu izah edecekti. O 
bakımdan, fıkra ekleme, fıkra çıkarma, madde 
ekletme vingiül koyma gibi, hiçbir şey yoktur. 
iki metinden hangisinin kabulü veya âdemi ka
bulü halini tartışıyoruz. Bunun dışında yapa
cağımız bıir işlem yoktur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Anayasanın 
92 nci maddesi sarihtir. 

BAŞKAN — Tabiî bu, Anayasanın sarih 
'hükmüdür. Meclisler iradesi tezahür etmişltir. 
Artık bu metin üzerinde komisyonlar oynaya
maz. 

3 ncü madde üzerinde başka görüşmek isti 
yen sayın üye var mı? Yok. Cumhuriyet Se
natosunca vâki olan tâdil, komisyonumuzca 
benimsenmiştir. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı konuşmalar) Biraz daha alçak sesle 
konuşursanız; «yok efendim» diyorsunuz, bu
radan duyuyorum. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sizin için değij efendim, rica ederim. 

BAŞKAN — Benimsenip benimsenmeme hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmesini 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenller... Kabul 
edilmiştir. Madde kesinleşımiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

İB) ıSu ürüleri istihsal yerleri 
Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin 

kiralanması, 
Madde 4. — Hazinenin veya Devlet Su işleri 

Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj, 
dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler 
ve nehir ağızlarındaki su ve av yerleri ile de
niz ve içsulardaki su ürünleri istihsali hakkı, o 
yerde kurulan ve üyeleri 5 yıldan az olmamak 
üzere tüzüğüne göre istihsal bölgesinde ikamet 
eden ve yönetmelikle tesbit edilecek şartlan 
haiz olan kooperatif birliği, kooperatif veya 
köy birliklerin'e 2490 sayılı Kanuna tabi olmak
sızın öncelikle ve pazarlık suretiyle ilgili ba
kanlıkların mütalâası alınarak Tarım Bakanlı
ğınca kiraya verilir. 

Bu gibi yerleri kiralıyan Kooperatif Birliği 
tveya köy birlikleri bu haklarını başkalarına, 
devredemezler. 

İlânı takiben bir aylık süre içinde böyle bir 
talep vâki olmazsa özel ve tüzel kişilere 2490 
sayılı Kanun gereğince ilgili bakanlıkların mü
talâası alınarak kiralanır. 

Kira şartnamelerinin teknik şartları ve sü
releri mahallerinin özellikleri niazara alınarak 
ilgili bakanlıklarca tesbit olunur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. 

Cumlhuriyet Senatosunca vâki değişikliği, 
komisyonumuz benimsemiştir. Benimsenip be
nimsenmeme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
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Benimsenmeyi kabul edenler.. Kabul eitmiyen-
ler... Benimsenme Meclisimizce kabul edilmiştir. 
i ncü madde kesinleşmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
İstihsal yerlerinin sınırlandırılması 

Madde 5. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, 
Tarım Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında 
Mâliye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci 
ile mahallî kadastro veya tapu memuru o yerin 
Fulh hukuk hâJkimliğince tâyin edilecek birisi 
araştırma müesseselerinden veya ikisi su ürün
leri istihsalinden anlıyan üç bilirkişiden kurulu 
bir heyet marifetiyle teamülen malûm ve muay
yen bulunan veya kira mukavele veya ..artna-
ore'erinde gösterildiği veçhile üç nüsha zabıt 
ve krokiyle fcesbit olunur. Bu zabıt ve krokile-
r n bir nüshası Ticare't, bir nüshası Maliye ba
kanlıklarına verilir. Bir riüsihası da mahallî 
tapu dairesince hıfzolunur. Tarım Bakanlığın
ca, zabıt ve kroki Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve man-
saplarm sınırlarının tasbitinde yukardaki heye
te en yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su 
İflerinin mülkiyet ve işletmösindeki yerlerde ise 
bu Genel Müdürlük temsilcisi de katılır. 

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

Bu maddede zikredilen heyette vazife gö
ren memurların harcırahları ile bilirkişiler için 
(mahkemece takdir edilecek ücret Tarım Bakan
lığı (tarafından ödenir. 

BAŞKAN — 5 nci madde, Cumhuriyet Se
natosunca metne ilâve edilmiş, komisyonumuz
ca da benimsenmiştir. Benimsenip benimsenme
me hususunu oylarınıza arz edeceğim. Benim
senmeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimsenmle kabul edilmiştir. 5 nei madde ke-
sinleşimiştir. 

6 nci maddeyi okultuyorum. 
Madde 10. — Medeni Kanunun yürürlüğe 

girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tes
cil edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağa
nüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki 
inikatlar hariöolmak üzere) sahipleri tarafın
dan bizzat veya kiraya verilmek suretiyle de
vamlı olarak 5 serie işletilmediği veya terk 
edildiği takdirde kamulaşjtırılaJbilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde de Cumhuriyet 
'Senatosunca metne ilâve edilmiş bulunmakta
dır. Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Benimsenmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenlsr... Benimsenme ka
bul edilmiştir. 6 nci madde kesinleşmişffcir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaîmu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki 

değişiklikler 
Madde 7. — Genel, katma ve özel bütçeli 

idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
istihsal yerlerine akar su bağlanması, burala
rın genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, 
(kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi 
gibi su ürünleri istihsaline tesir edebilecek te
şebbüslerde önceden Tarım Bakanlığının müta
lâası alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde 7, Millet Maclisi met
ninin 5 nci maddesini ihtiva etmektedir. Cum
huriyet Senatosunca vâki olan değişiklik, ko-
misyonunıujaca benimssnimiştir. Benimsenip be
nimsenmeme hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Benimsenmesini kabul edenler... Kalbul etmi
yenler... Benimsenmesi kabul edilmiştir. 7 nci 
madde kesinleşmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 
Madde 8. — Baraj göllerine veya ihdas olu

nacak diğer suni göllere su verilmeden önce su 
ürünleri bakımından alınması gereken tedbir
lerin tesbiti için ilgililerce Tarım Bakanlığına 
müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum gös
terilen tedbirlerin alınması gereklidir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 6 nci madde
sini ihtiva eden, Cumhuriyet Senatosunun 8 nci 
maddesi tadile uğramıştır. Cumhuriyet Senato
sunda ve komisyonumuz bu tadili benimsemiş
tir. Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Benimsenmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci madde kesinleşmiştir. 

9 ucu maddeyi okutuyorum : 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

Madde 9. — içsularm sulama, enerji istih
sali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu 
sularda mevcut su ürülerinün yaşama, üreme, 
muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak 
tedbirlerin ilgililer tarafından alınması şarttır. 
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Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tanım 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninde 7, Cum
huriyet Senatosu metninde 9 numarayı ihtiva 
leden, Cumhuriyet Senatosunca tadil edilen 
'husus; 'komisyonumuzca kabul edilmiştir. Be
nimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Benimsenmesini kabul Menler... 
'Kabul etmiyenler... Benimsenme kaibul edilmiş
tir. ,9 ncu madde kesinleşmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kamu tüzel kimilerine ait dalyanlardan geçiş 

Madde 10. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan dalyanların kiracıları veya 
ibunları işletenler belirli bir geçim veya istih
sal faaliyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat er-
faaibınm dalyanın faaliyetin'e zarar vermemek 
şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçme
lerine mlüsaadie etmekle mükelleftir. 

Geçiş şaftları ile dalyandan geçeceklerin 
riayet edecekleri hususlar icap ve teamüller de 
nazara alınarak Tarım Bakanlığınca tesbıt ve 
lilân lolunur. 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin metninde 
8 nci maddeyi ihtiva eden madde, Cumhuriyet 
İSenatoSunca tadil görmüş ve komisyonumuz 
Ibu tadili benimsemiş bulun'maktadır. Benimse
nip benimsenJmemeisi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Benimsenmesini kabul edenler... Ka-
toul etımiyenler... Benlimsenm'esi kabul edilmiştir. 
10 ncu madde kesinleşmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

Madde 11. — Dalyan sınırları içinde veya 
dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri 
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, 
faültün su ürünleri müıstalhsilları buralardan 
serbestçe faydalanabilirler. 

Ancak dalyan sınırlan içinde olup, mevsi
mine göre muayyen yerlerde kurulu bulundu
ğu zamanlarda dalyanın avlusu c'ihetindeki Ha
zineye veya Devlete ait voli yerlerinden fay
dalanma hakkı dalyan sahip veya kiracılanna 
aittir. Dalyanın arkasında kalan Hazineye ait 
voli yerlerinden dalyan kurulu bulunduğu za
manlarda dahi bütün su ürünleri müstahısıllan 
faydalanabilir, 

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dal
yanlarda da uygulanır. 

BAHA MÜDEERİSOĞLU (Konya) •— Sayın 
Başkan; bâzı maddelerde hiçbir değişiklik ya
pılmadığı halde yine de okutuyorsunuz. Ancak 
değişiklik yapılan maddeler okunup oylansa 
daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri söz iste
medikleri cihetle, madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Diye sormuyorum. Sayın milletvekil
leri arzu ederlerse söz istesinler, ben sormu
yorum. 

Millet Meclisi metninde 9 ve Cunıihuriyet Se
natosu metninde 11 nci numarayı ihtiva eden 
madde değişiklik sebebiyle tadile uğramıştır. 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsenip, be-
nimlsenmesi husuisunu oylarınıza arz ©diyorum. 
IBenimisienmesin kabul buyuranlar... Kaibul etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri 
ile bunların kamulaştırılması 

Madde' 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tes
cil edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağa
nüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki 
inkııtalar haricolmak üzere) sahipleri tarafın
dan bizzat veya kiraya verilmek suretiyle de
vamlı olarak 5 sene işletilmediği Veya terk edil
diği takdirde kamulaştırıhr. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninde 10 ve 
Cumhuriyet Senatosu metninde 12 numaralı 
madde, Cumhuriyet Senatosunca tadil edilmiş 
ve Komiisyonunuzca da benimsenmiştir. Be
nimsenip beriimsenmemesi hususunu oylannıza 
arz ediyorum. Beniımısienimesini kabul buyuran
lar... Kabul etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üretme 'havuzlan 
Madde 13. — Ticari maksatla karada üret

me havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 
istiyenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini 
bild'irlmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje 
ve plânları Vermek suretiyle Tiarım Bakanlığına 
müracaat etmekle mükelleftirler. 

(Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, 
teknik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunma
dığı takdirde gerekli müsaade Tanm Bakanlı
ğınca verilir. Deniz ve iç sularda yapılacak üret* 
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me havuzlan da yukardaki hükme tabidir. An
cak bu gibi üretme havuzlarının tesisine izin 
vierilmıeden önce seyrüsefer bakımından Mir en-
gtel teşkil edip etmedikleri hususuda Ulaştırma 
Bakanlığının mütalâası alınır. Deniz ve iç su
larda yapılacak üretme havuzlan için 4 neti 
ımaddenin son fıkrası hükümleri taJtibik olunur. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci ve 
Cuımlhurliyeıt Senatosunun 13 ncü maddesi, Cum
huriyet Senatosunca tadil görmüş ve bu tadil 
(Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsenip 
bienimsenanemle hususunu oylannıza arz ediyo
rum. Benimsenimle'sini kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 13 ncü mad 
dle kesinleşmiştir. 

BÖLÜM - TLT 

Ctelişitıinnıe, toşvlik ve himaye 
A) Geliştirme 

Mt'üt ve aMfştiîima 

Madde 14. — Tamm Bakanlığı su ürünleri 
dle ilgili her türlü ilmî ve teknik araiştırmalan 
yapmak ve yaptırmakla görevlidir. 

Bu araştırmalar Tanm Bakanlığı tarafından 
Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsünle ve üniver
sitelerin ilgili enstitülerime Ve Tarım Bakanlı
ğı tarafından görevlendirilecek diğer yetkili 
uzmain ve miile'sses'elere yaptırılır. 

Araşıtırmalan yapanlar, araştırma ve etüt
lerinin neticelerine göre Tarım ve Ticaret Ba
kanlığına teklif ve tavsiyelerde bulunurlar. 

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

Bu araştuıma ve etütlerin tahakkuku için 
ıgerekli vesait ve ödenek Tanm Bakanlığınca 
'temin ve arattırma müesseselerine tahsis olu
nur. 

Tanm Bakanlığı tarafından tanzim edilecek 
olan etüt ve araştırma pnögramlannm esaslan 
araJştınma müesseseleri ve özel teşebbüsün katı
lacağı bir komite tarafından hazırlanır. 

Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yap
tıracağı araştırmalara ve bunlann gerçekleş
mesine mâni olmaz. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninde 12 ve 
CUmlhuriyeit Senatosu mlötninde 14 ncü madde 
alarak tedvin edilen madde, Cum'huriyet Sena
tosunca tadil görmüş ve Komisyonumuzca da 

bu tadil benimsenmiştir. Benimsenip benimsen-
ımemle hususunu oylarınıza arz ediyorum. Be-
himseınimösini kalbul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir ve 14 ncü madde ke-
sinleşinıiş'tir. 

Kooperatiflerce 
Madde 15. — «Su ürünleri rnüsfcahsılları 

2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
likleri hakkındaki Eanun ile 2036 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı ilanıma ta
bi İstihsal Kooperatifleri ve meslekin özellikleri
ne uygun kooperatif ve birlikler kurabilirler. 

Bu kooperatif ve birlikler «Sn ürünleri İs
tihsal Kooperatifleri», «Sn ürünleri Satış Koo
peratifleri», «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri 
Birliği ve Su ürünleri Kredi Kooperatifleri» is
mini alırlar,» 

Kooperatif ve birliklerin anamukavelename 
formülleri T. G. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Ticaret Bakanhğmm ilgili dairesi tara
fından müştereken hasırlanır. 

Evet efendim, esas metinde, «Bu kooperatif
ler...» diye başlıyan cümle 1 ir kere kulamlrnış-
tır. Bu sebeple matbaa hata-jı vardır. JIVL husus, 

T. C. Ziraat Bankası su ur imleri üreten ve 
üretimini bizzat satan kooperatif ve rah-slara 
açacağı kredilerde üretim ve pasciTİama^a kul
lanılan bütün araç ve gereçler Kredi Maritim 
sistemi (Balık üretiminde kullanılan tekne, mo
tor, ağ v. s. t e r l e r i araç ve gereçleri sigortala
mak şartiyle krediye karşılık gösterme esası) 
na göre teminat olarak kullanılacağı gibi üre
tim, depolama ve pazarlama tesirleri tapu veya 
kira mukavelesi esasına göre de teminat olarak 
kullanılır. 

Denizcilik Bankacı da aynı esasa göre kredi 
açabilir. 

AHMET SEHER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu maddede bir tekerrür var: ikinci pa
ragrafta, (Bu kooperatif ve birlikler «Su Ürün
leri istihsal Kooperatifleri», «Su ürünleri Satış 
Kooperatifleri», «Su ürünleri Satış Kooperatif
leri Birliği ve Su Ürünleri Kooperatifleri» ismi
ni alırlar.) denmekte ve üçüncü paragrafta bu 
husus tekrar edilmektedir. Üçüncü paragrafın 
çıkarılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, aslına bakalım. Me
tinde bir değişiklik yapamayacağımıza göre an
cak tabı hatası ise o şekilde tashih edilebilir. 
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kanunun tedvininde nazara alınacak ve matba
aya ona göre verilecektir. 

Millet Meclisi metninde 13 ve Cumhuriyet 
Senatosu metninde 15 nci madde olarak tedvin 
edilen ve Cumhuriyet Senatosunda tadil görüp 
Komisyonumuzca da kabul edilen bu tadilin be
nimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Beimsenmesi hususunu kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti).'. 

15 nci madde, matbaa hatası tashih edilmek 
suretiyle kesinleşmiştir. 

Eğitim ve öğretim 

Madde 16. — Tarım Bakanlığı, su ürünleri 
istihsali ile uğraşanların meslekî ve görgülerini 
artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de 
işbirliği yaparak uzmanlar idaresinde ücretli 

15 . 1 . 1971 O : 2 

veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları açabi
lir, propaganda eğitim ve öğretim için lüzum
lu tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
ve Cumhuriyet Senatosu metninin 16 nci mad
desini taşıyan bu madde Cumhuriyet Senatosun
ca tadil edilmiş ve Komisyonumuzca benimsen
miştir. Benimsenip benimsenmemesi hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Benimsenmesini kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde kesinleşmiştir. 

Efendim, daha bir hayli madde vardır, va
kit de gelmiştir. Bu sebeple kanunu bitirmemize 
imkân bulunmamaktadır. Mesai süremiz bit
miş bulunuyor. 

18 . 1 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,03 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
86 NOI (KtRLEŞlM 

15 . 1 . 19T1 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa {Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kura üzümün kurutulması ve ilhracı konusunda 
'gereken îtedlbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
•Tamm. Ibakanları hakkımda bir gensoru açılma
sına dair ön'erigesi ('111/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, (GENSORUıLAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• iSu ürünleri kanunu tasarısına dair 
'Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi we 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkımda Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(.1/174)' (S. (Sayıfeı : 157 /ve 157 ye 1 mci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . ıH2 . U'970) 

12. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
070 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunumun '1(2 mci 'maddesine 
(bir fıkra eki emmesin e dair kamum teklifi ve Ma-
•Tiye ve Plân komisyonları raporları '(2/190) 
(S. iSayısı : 218 ve '218 e II Mci ek) \(Dağıtma ta
rihi : '23 . 12 . 1070) 

X ı3. — Cumlhuriyet iSena'tosu idare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanunuma Ibağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 'hakkında 
kamun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo

ruma dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2!/38'2; Cumlhuriyet iSematosu 2/299) (Millet 
Meclisi iS. Sayısı : 28İ3••; Cumlhuriyet .Senatosu 
•S. Sayısı : 1463) (.Dağıtma tarihi : 25.7.1970') 

X 4. — 1970 yıh Bütçe Kanıunııma bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun. 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuma 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumlhuriyet Senatosu 1/114!) (Millet 
Meclisi S. İSayısı : 2318; Gumıhuriyet :Semat'osu 
.S. Sayısı : 1473i) (Dağıtma tarihi : 3İ1.7.İ970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - (İKİNCİ (GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — '054 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkımda Kamunun 1 ve 3 mcü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (IS. .Sayısı : 
27 ve 127 ye d mci ek) ('Dağıtıma tarihi : 
^3 . 12 . 11970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (!) ; sa
yılı cetvele Kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Eiv Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plâm komisyonları raporları (2/54) S. Sayısı : 
1109 ve H09 a 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 119170') 

3. — 22 . 3 . 19126 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci madidesimim 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızioğlu'num1 teklifi 
ve Millî Eğitim Komis'yonu raporu (1/2)27, 
2/178) '(-S. Sayısı : 11Ö ive 119 a 1 nci .ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 
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4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 nlclü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve 'Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları ((1/2(34) ((S. Bayisi : 12© ve 1129 ,a il nici ek) 
(Dağıtma tarihi :ia3 . ıl(2 . 0.970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu iSamsun Üyesi 
Fethi Teveıtoğlu'nun Tamltekoğlu Kâzıım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/48) (iS. Sayısı •: l'Ö4 ve <l!64 e 
il nci ek) (Dağıtma tarihi :!23 . 1Q . 19170) 

6. — Osman Salmanlkurt'a vatani hizmet 
tertibinden' aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları . raporları 
(1/204) (.S. Sayısı : 1165 ve 105 e 1 nici ek) /Da
ğıtma tarihi : SB . 0J2 . 0.97O) 

7. — izmir {Milletvekili Şükrü Akkan ve O . 
arkadaşının, Şalbarioğlu islâm Kulaç'a Vatani 
(hizmet tertibimden ,aylık [bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân feoımisyon'ları 
raporları (2/87) <IS. Sayısı : 11616 ve 100 ya 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : (23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları 1/2H2) ı(S, Sayısı : 16'7 ve 167 
ye 1 nci e!k) (Dağıtma tarihi : 23 . tU2 . 1070) 

X 9. — 13 .15 . H96I1 tarihinde '2919 sayılı Ka

nunla yürürlüğe giren «ıNükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
amadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve 'Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (11/121) ((S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağitma tarihi ; 
213 . 12 . 11070) 

10. — Harcırah 'Kanununa ek kanun tasanlar 
ive Adalet ve Plân komisytoniları raporları) 
(1/İI9S) (iS. Sayısı : 8119 ve '219 a 1 n'ci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 112 . 1Ö70) 

11. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komis
yonları raporları (1/275) .(.S. ISayısı : 2121 ve 
2İ21 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 213 . ,12 . 19*70) 

X 112. —• Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, 
hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/3418) (S. Sayısı : 1222 ve 222 ye 1- nci ek) 
(Dağıtma tarihi : !23 . ,12 . 119170) 

X 1:3. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kütalhya Milletvekili llıhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, içişleri ve Plân komisyonları raporları' 
(lı/329, 2/3(28) (IS. Sayısı : 224 ve '224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi••: 23 . 112 . 11970) 
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Dönem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Su ürünleri kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 

Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (1 /174) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1281 ve eki) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9876 -10079 -1/1026 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 6 . 1969 gün ve 1769 sayılı yazınız : 
ıSu ürünleri kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunun 15 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde değiştirilerek, işari oyla kaibul edilmiş 
ve dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 13,15 . 1 . 1970 tarihli 24 ve 26 ncı Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 9.5. 1970 
Esas No. : 1/174 
Karar No. : 44 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen (Su Ürünleri kanun tasarısı) üzerinde vâki bu değişiklikleri, ilgili Hükümet temsilci
lerinin de katıldıkları oturumda görüşen Komisyonumuz, 

Cumhuriyet Senatosu Gtenel Kurulu tarafından kanun tasarısına bâzı maddeler ilâve, bâzı 
ınındde metinleri tâdil ve ilâve maddeler nedeniyle de bâzı maddelerin numaralarında yapılan 
değişikliklerden, Millet Meclisince kabul edilen metinde, su ürünleri ile iştigal eden müstahsil, 
tacir ve sair ilgililerden, bu işlere müteallik bilgi ve belge isteme, bunları değerlendirme ve 
lnfzı Ikonularını kapsıyan 26 ncı maddede, bu bilgileri istemekle yükümlü ıkılman (Ticaret Ba-
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kanlığı) yerine (Tarım Bakanlığı) nı ikâme ve ilâve maddeler nedeniyle de madde numarasını 
(28) olarak düzenlemek suretiyle yapılan değişiktik ile kanun metnine ithal edilen yeni (Geçici 
Madde 4), deniz ürünleri müstahsilinin, çalışma iş art ve saatleri İş Kanunu hükümleri ile bağ
daşmadığından 'benimsenmemiş, diğer maddeler benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere "Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bay ar 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İzmir 
Muihalifiın 

T. Orhon 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Tokat 
/. II. Balcı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

İçel 
C. Okyay uz 

Manisa 
II. Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

(Burdur 
Söz hakkıım m'âh'fuz(dur 

N. Yavuzkan 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Maraş 
A. İmamoğlu 

•Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 





— 4 — 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Su ürünleri kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

G-encl hükümler 

Şümul 

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

Tarifler 

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

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

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

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

hizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir. 
İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, 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 mahallî şartlara göre tesbit olunacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 
Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek için yapılan sabit tesislerdir. 
Dalyan yeri : Bir veya müteaddit sabit yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal 

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

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

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

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

Dip trolü : Gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini 
istihsale mahsus trol ağlan ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 

Orta su trolü : Münhasıran göçücü ibalıMarın istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin 
suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağlan ve bunlarla yapılan su ürün
leri istihsalidir. 

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Su ürünleri konun tasarısı 

BÖLÜM - I 

(lenel hükümler 

Şümul 

MADDE 1. — Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsali bu kanun hülriMerine tabüdir. 

Tarifler 

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

rıdır. 
(Kara avcılığı Kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç) 
Su ürünleri müıstalhsilları : 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, kullanılalbilen su sahalarıdır. 
îstölhsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan gemiler üfe her türlü malzeme, teçhi

zat, alet, edevat, yemler, (takım ve tesislerdir. 
tçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanıaJlar, arklar, 

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

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

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

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

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

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

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

Orta su trolü : Münhasıran göçmen balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyun 
ortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsa
lidir. 

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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('Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

BÖLÜM - II 

Su ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Su ürünleri istihsal yerleri 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin kiralanması 

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

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1'57) 



— 7 — 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

BÖLÜM : II 

ıSu ürünleri istihsali 

A) Su ürünleri istihsal ruhsatı 

Ruhsat tezkeresi 

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

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

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

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

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

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

Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait 
esaslar bir tüzükle tesbit olunur. Bu maddedeki tezkereler (hiçbir hare ve resim alınmaksızın) 
verilir. 

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

B) Su ürünleri listilhsal yerleri, 

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin kiralanması 
MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 

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

Bu gibi yerleri kiralıyan Kooperatif Birliği veya köy birlikleri bu haklarını başkalarına dev
redemezler. 

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

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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('Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki değişiklikler 

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

Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

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

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

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

Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— 9 _ 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

İstihsal yerlerinin sınırlandırılması 

MADDE 5. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırlan, Tarım 
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 veya ikisi su ürünleri .istihsalinden anlıyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet 
marifetiyle teamülen malûm ve muayyen bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerinde göste
rildiği veçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle tesbit olunur. Bu zabıt ve krokilerin bir nüshası Ticaret, 
bir nüshası Maliye bakanlıklanna verilir. Bir nüshası da mahallî tapu dairesince hıfzolunur. 
Tanm Bakanlığınca, zabıt ve kroki Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Deniz dalyanlan ile voli yerlerinin ve mansaplarm sınırlarının tesbitinde yukardaki heyete en 
yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su işlerinin mülkiyet ve işletmesindeki yerlerde ise bu Genel 
Müdürlük temsilcisi de katılır. 

Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde olan istihsal yerlerinin sınırlannm tesbitinde 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede zikredilen heyette vazife gören memurlann harcırahlan ile bilirkişiler için mah
kemece takdir edilecek ücret Tanm Bakanlığı tarafından ödenir. 

Yeni istihsal yerleri 

MADDE 6. — Yeniden kurulacak veya kendiliğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin sınırla
nnm tesbitinde de 5 nci madde hükümleri uygulanır. 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki değişiklikler 

MADDE 7. — Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların geniş
letilmesi, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi su ürünleri 
istihsaline tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Tarım Bakanlığının mütalâası ahnması lâzımdır. 

Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler 

MADDE 8. — Baraj ve göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden ön
ce su ürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tesbiti için ilgililerce Tanm Bakanlı
ğına müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir. 

Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 

MADDE 9. — İçsuların sulama, enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu 
sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak 
tedbirlerin ilgililer tarafından ahnması şarttır. Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tarım 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

MADDE 10. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanlann kiracılan veya bun-
lan işletenler belirli bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının 
dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine mü
saade etmekle mükelleftir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

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

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

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

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

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştırılması 

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

Üretme havuzları 
MADDE 11. — Ticari maksatla karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 

istiyenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve 
plânlan vermek suretiyle Tanm Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 

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

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

BÖLÜM - III 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırma 

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

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

Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Tanm ve Ticaret Bakanlığı
na teklif ve tavsiyelerde bulunurlar. 
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Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar icap ve teamüller de 
nazara alınarak Tarım Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

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

Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma 

MADDE 11. — Dalyan sınırları içinde veyadışmda Hazineye veya Devlete ait voli yerleri 
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, bütün su ürünleri müstahsılları buralardan ser
bestçe faydalanabilirler. 

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

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır. 

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştırılması 

MADDE 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil 
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inkıta-
lar haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 
5 sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaştırılır. 

Üretme havuzları 
MADDE 13. — Ticari maksatla karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek 

istiyenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve plân
lan vermek suretiyle Tarım Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler. 

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

«ÖLÜ - III 

Çeliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 

Etüt ve araştırma 

MADDE 14. — Tarım Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırmaları 
yapmak ve yaptırmakla görevlidir. 

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

Araştırmaları yapanlar, araştrıma ve etütlerinin neticelerine göre Tanm ve Ticaret Bakanlığı
na teklif ve tavsiyelerde bulunurlar. 
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Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedbirleri alır. 
Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca te

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

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

sine mâni olmaz. 

Kooperatifleşme 

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

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

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

Eğitim ve öğretim 

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

Teşvik ve himaye 

Muaıfhklar 

MADDE 15. — Gerçek ve tüzel kişilerin su ürünlerinin istihsal, muhafaza işleme ve nak
liyesine mütaallik faaliyet kollarına yapacakları yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile eklenen 8 nci bölü
mün ek 3 ncü maddesindeki yatırım indirimi nisbeti % 100 olarak uygulanır. 202 sa
yılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi uygulan
maz. 
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Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedibrleri alır. 
Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca te

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

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

sine mâni olmaz. 

Kooperatifleşme 

MADDE 15. — «Su ürünleri müstahsılları 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri 
hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı Kanuna tabi İstihsal 
Kooperatifleri ve meslekin özelliklerine uygun kooperatif ve birlikler kurabilirler. 

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

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

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

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

Denizcilik Bankası da aynı esasa göre kredi açabilir. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 16. — Tarım Bakanlığı, su rürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgü
lerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparak uzmanlar idaresinde ücretli 
veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları açabilir, Propaganda eğitim ve öğretim için lüzumlu ted
birleri alır. 

Teşvik ve himaye 

Muaflıklar 

MADDE 17. — Gerçek ve tüzel kişilerin su ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme ve nakliye
sine mütaallik faaliyet kollarına yapacakları yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen 8 nci bölümün ek 3 ncü 
maddesindeki yatırım indirimi nisbeti % 100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun geçici 7 nci 
maddesi ile 199 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi uygulanmaz. 

Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barınaklarına ilâve edilen üstyapı tesislerinden faydalanma 
hakkı kooperatif birliği veya kooperatiflere süresi on yıldan az olmamak üzere Maliye Bakanlı
ğınca 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. Hân edilen 30 gün
lük süre içinde kooperatiflerden talep vâki olmazsa 2490 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakan
lığınca özel veya tüzel kişilere ihale edilir. 
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MADDE 16. — Su ürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak maksadiyle, su ürünleri is
tihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alınan her türlü vergi, resim ve harçları 
indirmeye veya tamamen kaldırmaya, 

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

BÖLÜM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

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

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

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tüzükte gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 

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

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 

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

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

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 

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

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 
MADDE 21. — a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalannın cinsleri, nevileri, 

çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esaslan, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— 15 — 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Su ürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak maksadiyle, su ürünleri is
tihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal . sırasında alınan her türlü vergi, resim ve harçları 
indirmeye veya tamamen kaldırmaya, 

Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye 
Tarım Bakanlığım™ *«viifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BÖLÜM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 

MADDE 19. — Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Tanm Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik ce
reyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri avlanması yasaktır. 

Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücünü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydınlatma 
ve münhasıran denizlerde olta ile avlanan su ürünlerinin denizden çıkarılmasında elektroşok usu
lünün uygulanması müsaadeye bağlı değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tüzükte gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 

MADDE 20. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına 
veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsula-
lara ve denizlerdeki istihsal yerderine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesi
sat yapılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir. 

Yabancıların m ürünleri istihsali yasağı 

MADDE 21. — Türk vatandaşı olmıyan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sayılı 
Kara Sulan Kanununun 8 nci maddesinde yazılı balıkçılık sahasına veya üç sulara girmeleri ve 
bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

Ancak, 3 ncü maddenin 7 nci bendinde yazılı yabancı turistler ile Tanm Bakanlığının (müsaa
desi gereğince 14 ncü maddede gösterilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hü
kümden müstesnadır. 

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 

MADDE 22. — Tanm Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda ısu ürünleriniın geçmesi
ne veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması 
yasaktır. 

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

Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 

MADDE 23. — a) Su ürünleri istihsalinde, kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmalan ge
reken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esaslan; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— 16 — 

(Millet Meclisinin kabul' ettiği metin) 

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

Trol 
MADDE 22. — a) tçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanak)kale boğazlarında her çeşit 

trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmî maksatlarla yapılacak incelemelerde trol kullanıla
bilir. 

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

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

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta kullanılması memnuiyeti 
MADDE 23. — Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle is

tihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zaıfmda her ne suretle olursa ol
sun satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

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

BÖLÜM : V 

BalıMıaneler 

Balıkhaneler ve satı§ üzerinden alınacak ücret 

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

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

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

Bakanlığınca yapılır. 
Ticaret Bakanlığınca idare edilen Balıkhanelerde alınacak ücretin milktarı satış bedelinin 

% 5 ini geçemez. 
Bunun dışında her ne nam ile olursa olsun başkaca bir resim ve ücret alınamaz. 
Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanır. 
Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ay nlır, ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye ödenir. 
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b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, za
manlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve istilhsali yasak olan 
su ürünlerinden arızî olarak istihsal olunanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bunlar için ya
pılacak sair muameleler tüzükle düzenlenir. 

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

Trol 

MADDE 24. — a) iç sular, Marmara Denizi, istanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit trol 
ile ısu ürünleri istilhsali yasaktır. 

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

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

c) Orta su trolü hakkmda 23 ncü madde hükümleri uygulanır. 
Ancak orta su trolünün dip trolü olarak kullanılması yasaktır. 
d) Münhasıran sünger avında kullanılan kan kava troldan sayılmaz. 

Vaşak su ürünlerinin salısı, naldı ve imalâtta kullemlıması memnuiyeti 

MADDE 25. — Zamanlar, mevsimler, cins, ne v'i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istih
sali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun 
satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır. 

19, 24 ncü maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünleri zabıt ve müsadere edi
lerek haklarında 29 ve 34 ncü madde hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM - V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 26. — Balıkhaneler, su mahsûllerinin açık artrnna ile toptan satışının yapıldığı, mu
hafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlandığı yerlerdir. 

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağ-lıdır. 
Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunular. Ancak Balıkhane yapılıncaya kadar belediye

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

Bakanlığınca yapılır. 
Ticaret Bakanlığınca idare edilen Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin 

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

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

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

Bu hüküm balıjkhanesi bulunmıyan yerlerde uygulanmaz. 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

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

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

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

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen kullanılması 

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

Ya3ak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mah
sulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur. 

Ödenek 

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

Teftiş ve murakabe 

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

Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi verebilir. 

BÖLÜM : VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

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

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

MADDE 27. — istihsal olunan su ürünlerinden karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhanelerde 
yapılır. 

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

Bu hüküm balıkhanesi bulunmıyan yerlerde uygulanmaz. 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

MADDE 28. — Tarım Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllan ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilir. 

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

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

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen kullanılması 

MADDE 29. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkları münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar 
yapılması maksadiyle ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usulleri muayyen 
yerlerde ve muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kulla
nılmasına müsaade edebilir. 

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

Ödenek 

MADDE 30. — Bu kanunun 14, 16 ncı maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri karşı
lamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 31. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkları su ürünleri müstahsıllarını, su ürnüleri ile iş
tigal eden tacir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, balıkhaneleri, istihsal yerlermi ve is
tihsal vasıtalarını Bakanlık Teftiş Kurulu vasıta siyle teftiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre 
gerekli muameleyi yapmaya yetkilidir. 

Bu bakanlıklar diğer memurlarına da bu görevi verebilir. 

BÖLÜM - VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

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

20, 21, 24 ncü maddelerdeki suçlara ait dâvalar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda yazılı 
diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 
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MADDE 31. — Tarım ve Ticaret Bakanlıkları teşkilâtlarında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri 
ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların muhafaza ve murakabesi ile vazifelendiri
len memur ve hizmetlileri ile emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna istinaden 
konulan yasaklardan dolayı, bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suç
ta kullanılan istihsal vasıtalarını zaptetmek ve bunları, 32 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartı 
ile, adlî mercilere teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

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

ZaptediUn su ürünleri 

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

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

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

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

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

Müsadere olunun e§ya 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 Ürünleri Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

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

BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

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

a) 1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal 
edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları halde bu fıkradaki gaye 
ve maksat dışında su ürünleri istihsal edenler 6 ncı fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili 
mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan 500 
liraya kadar, 
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MADDE 33. — Tarım ve Ticaret Bakanlıkları teşkilâtında ve Bakanlığa 'bağlı su ürürileri üe 
MgM teşekküllerde su ürünlıeriniaı, ideniz ve iç suların muhafaza ve murakabesi üıe vazifelendiri-
Den memur ve hizmetlileri üıe -emniyet ve jandarma kuvvetleri İm 'kanunlıa ve bu kanuna istina
den konulan yasaklardan dolayı, bu kanun şümulüne giren ısuçlar hakkında zabıt varakası tut
mak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını zaptetmek ve bunları, 34 ncü madde hükmü mahfuz kal
mak şartı ile, adlî mercilere teslim «itmekle vazifeli ve- yetkilidirler. 

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

Zaptedüen su ürünleri 

MADDE 34. — Zaptolunan su ürünlerinden insan gıdası olarak kuUanılanlarm, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza ledilmesi mümkün değilse en yakın veteriner hekim veya Hükümet, 
belediye veya ısağlık ımerkezi tabiplerinden birins veya Devlet hastanesinde muayene (ettirilmek 
suretiyle insan gıdası olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler derhal mahallin en büyük maliye me
muru marifetiyle ve Maliye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafın
dan 'en yakın ısatış yerinde ıaçılk artırma suretiyle satılır. 

Satışa ait bir zabıt varakası tanzim olunarak satış bedeli tahkikat neticesinle kadar adlî mer
cilerin emrinde olmak üzere Malye veznesine emaneten yapılır. 

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

porlarına müsteniden sanayide (kullanılır veya imha olunarak keyfiyet bir ızabıtla tevsik edür. 
Zaptedüen isu ürünlerinden insan gıdası olanak fkulianılmıyaın ve muhakeme neticesine kadar 

muhafazasına imkân olmıyanlar için de yukarıdaki esaslar uygulanır. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

MADDE 35. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen muhafa
zası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleştikten sonra bedeli ilgili vezneye 
gönderilmek üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

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

BÖLÜM - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 



_ 22 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya kadar, 
Hafif para ile cezalandırılır. 
b) 13 ncü madde gereğince Tarım Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu kuranlar 

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

rafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına karar verilir. 
c) 19 ncu maddedeki yasaklara göl ve akar sularda riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya kadar 

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

birlikte 5 000 lira ilâ 10 00 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
d) .20 nci maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et

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

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

e) 21 nci maddenin birinci bendindeki suçu işliyen şahıslar 2 seneden 4 seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 19 ncu maddedeki yazılı maddeler gemilerde bulunması yahut, 
27 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmesi halinde verilecek hapis ce

zası bir yıldan aşağı olamaz. 
f) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası 

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

g) 23 ncü maddenin (a) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur. 

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

h) 24 ncü maddenin (a), (b), (c), (d) fıkraları ile bu maddeye ait tüzükteki dip trola müta-
allik yasak ve tahditlere ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler bir yıldan 3 yıla kadar hapis 
cezası ile birlikte 2 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve istihsal 
olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 
. Tekerrür halinde 2 misli cezaya hükmolunur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kulla

nılan istihsal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir. 
Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerden diptrollu ağları denizde veya toplanıp 

boldoya alınmış durumda tesbit edilenlerle göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden küçük 
diptrollu ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yukardaki fıkraya 
göre cezalandırılır. 

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

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

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

k) 26 nci madde gereğince Tarım Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya 
yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BÖLÜM — IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

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

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 36. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye ih

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

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

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş 
olan su ürünleri kooperatiflerinden 13 ncü maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri 
ile Tarım Kredi Kooperatifleri kanunlarına göre teşkilâtlanmak istiyenler statülerinde âdi Genel 
Kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile kooperatiflerini feshedebilirler. 
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24 ncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kulla ıanlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur. 

i) 25 nci madde ile satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasak edilen su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya imalâtta kullananlar hakkında 100 liradan 500 liraya kadar hafif para ce
zası hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

j) 27 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur. 

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

BÖLÜM - IX 

Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 

MADDE 37. — Kanunun 19, 20, 23, 24 ve 27 nci maddelerine ait tüzükler kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur. 

MADDE 38. — Bu kanunun 7, 8, 9, 10 ve 22 nci maddelerinde öngörülen hususlarda 6200 sa
yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vazife ve salâhiyetleri hakkındaki Kanunda Devlet Su 
İşlerine tanınan haklar ve yetkileri bakidir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler ""^^ 

MADDE 39. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye ih
racı hakkındaki Nizamname, 18 sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298 ta
rihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul ve 
Tevabiî Balıkhanesine mütaallik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1239 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesine bâzı 
mevad tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Say
diye ve İstanbul ve Tevabiî Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin bâzı mevaddmı muaddil 820 sa
yılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV No. lu 
bendi ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57 No. su yürürlükten kaldırılmıştır. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesinin 
7 nci bendine uygun hareket eden yabancı turistler ile 14 ncü maddeye göre etüt ve araştırma işle
rinde çalıştırılacak •yabancılara uygulanmaz. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan 
su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri ile 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı Kooperatifler kanunlarına göre teşkilâtlanmak istiyen-
ler statülerinden âdi Genel Kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile 
kooperatiflerini feshedebilirler. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 18, 21, 22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler yürürlü
ğe girinceye kadar 36 ncı maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına devam 
olunur. 

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

MADDE 38. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 19, 20, 23, 24 ve 27 nci'maddelerine ait tüzükler yürürlü
ğe girinceye kadar 39 ncu maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına devam 
olunur. 

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

e) Deniz İş Kanunu kapsamına girmıyen ve tarım işlerinden sayümıyan, denizlerde çalışan su 
ürünleri müstahsılları ile ilgili işler. 

MADDE 40. — Bu kanunun 15 nci maddesi ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı tari
hinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 41. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

SU ÜRÜNLERİ KANUN TASARISI 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Benimsenmiştir. 
MADDE 3. — Benimsenmiştir. 
MADDE 4. — Benimsenmiştir. 
MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen madde benimsenmiştir. 
MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen madde benimsenmiştir. 
MADDE 7. — Benimsenmiştir. 
MADDE 8. — Benimsenmiştir. 
MADDE 9. — Benimsenmiştir. 
MADDE 10. — Benimsenmiştir. 
MADDE 11. — Benimsenmiştir. 
MADDE 12. — Benimsenmiştir. 
MADDE 13. — Beninmsenmiştir. 
MADDE 14. — Benimsenmiştir. 
MADDE 15. — Benimsenmiştir. 
MADDE 16. — Benimsenmiştir. 
MADDE 17. — Benimsenmiştir. 
MADDE 18. — Benimsenmiştir. 
MADDE 19. — Benimsenmiştir. 
MADDE 20. — Benimsenmiştir. 
MADDE 21. — Benimsenmiştir. 
MADDE 22. — Benimsenmiştir. 
MADDE 23. — Benimsenmiştir. 
MADDE 24. — Benimsenmiştir. 
MADDE 25. — Benimsenmiştir. 
MADDE 26. — Benimsenmiştir. 
MADDE 27. — Benimsenmiştir. 
MADDE 28. — Benimsenmemiştir. 
MADDE 29. — Benimsenmiştir. 
MADDE 30. — Benimsenmiştir. 
MADDE 31. — Benimsenmiştir. 
MADDE 32. — Benimsenmiştir. 
MADDE 33. — Benimsenmiştir. 
MADDE 34. — Benimsenmiştir. 
MADDE 35. — Benimsenmiştir. 
MADDE 36. — Benimsenmiştir. 
MADDE 37. — Benimsenmiştir. 
MADÖE 38. — Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen madde benimsenmiştir. 
MADDE 39. — Benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Benimsenmemiştir. 
MADDE 40. — Benimsenmiştir. 
MADDE 41. — Benimsenmiştir. 
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