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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü, işçi mes

kenleri ve Sigorta hastaneleri konularında ve, 
Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner de, 

Zonguldak Trafik Teşkilâtı ile Şoförler Derneği 
arasında çıkan ihtilâfa dair gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 625 sa
yılı özel öğretim Kurumları Kanununun bâzı 
maddelerinin iptal edildiğine dair tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

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 hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınması, yapılan görüş
melerden sonra, reddolundu. 

Birleşime saat 17,51 de beş dakika ara ve
rildi, 

İkinci Oturum 

Su Ürünleri kanunu tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu üze
rinde bir süre görüşüldü. 

18 . 1 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19:03 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

II — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1958 günü İzmit Körfezin
de batan Üsküdar Vapuru kurbanlarının her 
hangi bir surette tazminat almamış olan kanuni 
mirasçılarına tazminat ödenmesine dair kanun 
teklifi (2/451) (Ulaştırma, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
im, işsizlik sigortası kanun teklifi (2/452) (Ça
lışma ve Plân komisyonlarına) 

3, — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
49 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/453) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 

yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Bilâ-

hara gelen arkadaşlarımın durumu birer tezkere 
ile Başkanlığa iletmelerini istirham ederim. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

— 70 — 



M. Meclisi B : 37 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlu'nun, belediye gelirlerinin beldelerin ihtiya
cına yetmediği, bâzı belediyelerde Devlet Me
murları Kanununun uygulanamadığı ve tedbir
ler alınması gerektiği konularında gündem dışı 
demeci 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın 
Mustafa Çalıkoğlu, belediyelerin sorunları üze
rinde gündem dışı söz isteğinde bulunmuştur. 
Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun Baym 
Çalıkoğlu. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; son günler
de aldığım telgraflar, mektuplar yanında, şahsi 
müracaatların sonucu; yurt çapında büyüyen 
ve Önem kazanan belediyelerin malî sıkıntıları 
i£ü»âem dışı söz almaya beni zorunlu kılmıştır. 

Kamu hizmetlerinin aksaması yanında, feda
kârlıkla çalışana maaş ve ücretlerinin verileme
me tehlikesinin doğması, büyük patlamalara 
yol- açabilir. 

Ayrıca belde çalışmaları da tamamen dur
muş gibidir. Belde sakinlerinin sızlanmaları, 
görevlileri huzursuzluk içinde bırakmaktadır. 
Bir ay önce belediyelerin ilân ve reklâm resmi 
almalarını sağlıyan kanun maddesinin Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi, belediyeleri bü
yük malî sıkıntılara uğratmıştır. Esasen gelir
leri çok kısır olan belediyeler büyük malî sı
kıntı içinde kalmışlardır. Halkın sağlığı ile il
gili çalışmalar yanında, ilin ve kentin p'üzelli-
gini artıracak çalışmalar ve medeni ihtiyaçla
rını sağlama gayreti büyük ölçüde aksamıştır. 

Bunun yanında Personel Kanunu kapsamı
na giren, milyonlarca vatandaşımızı ilgilendi
ren, belediye ve özel idarelerde çalışan memur 
ve müstahdemlerin ücretlerini alamama durum
ları büyük endişe yaratmaktadır. 

Ayrıca bâzı belediyeler de memur ve müs
tahdemlerini Personel Kanunu kapsamına sok
mamakta ve verilecek paranın fazlalığından ya
kınarak bu düşüncelerinde İsrarlı görünmekte
dirler. Giderlerini karşılıyacak gelirden yok
sun olan belediyelerin durumlarını göz önüne 
alarak, bâzı imkânların sağlanması zaruridir. 
Biraz daha gecikilirse birçok belediyeler, ge
çirdikleri malî sıkıntı yüzünden beldelerin 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

anahtarlarını pek yakında İçişleri Bakanlığına 
gönderirlerse, bu olayın nedenlerini belediye 
başkanlarında aramamak gerekir. Bu gibi olay
lardan sonra da binlerce belediye mensupları
nın eyleme geçebileceği göz önüne alınmalıdır. 

Bunları Personel Kanunu kapsamına almak
la işe halledilmiş gözüyle bakılmamalıdır. Fı
rındaki ekmek, manavdaki sebze, bakkaldaki 
peynir - zeytin, kasaptaki eti, verilemiyen ev ki
ralarının üzüntüsü ve daha birçok yaşantı ko
şulları memurun karnını doyurmaz; bunların 
el ile tutulup midelerine indirme yolunu arayıp 
bulmak gerekir. 

Fakir fakat o kadar da belde sakinleri için 
kendilerini adayan çalışma zenginliğine sahip 
belediyecilerin sorunlarına eğilmek hükümete 
düşen en önemli görevdir. Olaylar çıkmadan 
sorunlarına eğilmek yapılacak en iyi hareket
tir. Olaylardan sonra akıl hocalığı yeterli değil
dir. 

Kıymetli arkadaşlar, yurdumuzdaki ortam 
hepimizce bilinmektedir. Bu önemli sorunların 
yanında bir de belediyelerin bu haklı seslerine 
kulak verilmezse milyonlarca vatandaş kütle
sini ilgilendiren yepyeni bir kriz doğacaktır. 
Bu hal, bardağı taşıran son damla olabilir. En 
kısa zamarida Hükümet bu duruma eğilmeli ve 
olumlu bir yol bulmalıdır. Açlık insanoğluna 
herşey yaptırır. 

Farklı maaşı bir tarafa bırakalım; iki aydır 
maaş alamıyan binlerce belediye mensubu hü
kümetin se'sine kulak kesilmiş beklemektedir. 
Bu sabrı yitdrımiyelim. Memleketim Çanakkale 
Belediye Başkanı Sayın Reşat Tavak durumu 
açıklığiyle sorumlu bütün makamlara bil'dirmiş-
tir. Ben de buradan uyarma görievimi yapıyo
rum. Yarın çıkacak olayların sorumlusunu ara
maya gitmiyelim. Durumun tahammül edecek 
yanı kalmamıştır. 

Tekrar ediyorum, belediye sorunlarına he
men eğilmeli ve gereken tedbir hemen alınma
lıdır. Hiç olmazsa İller Bankasından belediye
lere yapılan yardımlar, kanun çıkmcağa kadar 
borç kesintisi yapılmaması yolu araştırılmalı
dır. Bu bir zorunluluktur. 

(Saygılarımı sunarım. 
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2. — İzmir Milletvekili Hulusi Çakır'ın, ya
kında açılacak olan Ege ekici tütün piyasası için 
alınması gerekli tedbirler ve tütün ekicilerinin 
sorunlarına dair demeci ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın Hulu
si Çalar, yakında açılacak olan Ege ekici tütün 
piyasası hakkında gündem dışı söz isteminde 
bulunmuştur. 

Beş dakikayı geçmemek kaydiyle buyurun 
Sayın Çakır. 

M. HUDÛ1Sİ ÇAKIR (izmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

25 Ocak 1971 günü açılacağı açıklanan Ege 
ekici tütün piyasasında faydalı olacağına inan
dığım, geçmiş senelerin de tecrübelerine daya
nan görüş ve düşüncelerimi Yüce Meclise kısa
ca sunmak için gündem dışı söz almış bulunu
yorum. 

Milyonlarca çilekeş, borçlu ve ıstıraplı tü
tüncü meslektaşlarımın sorunları muflıakkak ki, 
gündem dışı bir konuşmanın içinde ifade edil
mesi mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri; tütün, zlraatin en 
zor, en dertli ve en üzücü bir koludur. Tütüncü 
için sene 14 aydır. Aile içerisinde yetişen en kü
çük bebeğinden, en yaşlı beli bükük nine ve de
desine varıncaya kadar yetiştirilen tütünde 
emekleri vardır. Aile fertleri tütün yetiştirir
ken insanüstü gayret ve mücadele ederler. Her 
türlü sosyal ve iktisadi teminatlardan yoksun 
olan tütüncü ailesi, bu bozuk düzende sömürül
mekte ve sömürülmektedir. Her çiftçi gibi 
onun da çilesi büyük ve bitmiyor. O da borçlu 
ve o da büyük bir bunalımın içerisinde, yani 
gelecek alkıbeti, malûm kader gününü bekliyor. 

Her yıl ihracat dövizimizin % 22 sini geti
ren, ekonomimize büyük katkıda bulunan tü -
tüncülerimizin ıstırapla dolu feryatlarını 9 Ocak 
günü izmir'de yapılan üretici kurultayında 
bulunan arkadaşlarımız yaşadılar. Çok ister
dim, bütün Parlâmento üyelerinin ve bilhassa 
Bakanın bulunmasını; o zaman benim burada 
konuşmama lüzum kalmıyacaktı. Davet edilen 
Hükümet erkânı ile ilgili bakanlarını arala
rında göremiyen müstahisıllanmızm üzüntüle
rini belirtmek isterim. 

Binlbir emelkle ve ıstırapla yetiştirip sat
tığı mahsulünden senede Devlet parasiyle 

milyonlarca kazanan bir avuç alıcı, refah ve 
saadet denizinde yüzerken, kendisi borçlu, aç 
ve kan ağlıyor, işte, insanca yaşama imkân
larından yoksun tütüncü meslektaşlarımın böl
gesinden gelmiş sayın bir milletvekili, ken
di yaşadığı asude hayatın rahavetliği, vur
gun düzeninin sağladığı imkânlar içersinde bu 
kürsüde yaptığı gündem dışı bir konuşmada, 
tütün üreticisinin açılan piyasalardan ve A. P. 
iktidarından memnun olduğunu, tütüncünün 
refah ve saadet içerisinde olduğunu, muha
liflerin propagandasının piyasayı bozduğunu 
söylediler. Kendi iktidarlarının iktidarsızlık
larını, (beceriksizliklerini ve bir avuç insana 
milyonlarca insanı sömürterek Devlet!; eliyle 
milyoner yetiştiren özel seMöreü tutumlarına 
bir şal çekebilmek için, pek tabiî fakirin 
yanında ve onun haklarını koruyan, onu in
sanca yaşama düzeyine kavuşturmak istiyen 
muhalefete yüklenecektir bu suç. 

Şimdi, elimdetki istatistik rakamlariyle ra
kamlarını dile getireceğim. Elge tütün piya
sasının 8 senelik durumunu hep beraber taki-
bedelim. 

iSene 

1962 
1903 
1964 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

Fiyat 

11,20 Tl. 
9,75 Tl. 
6,98 Tl. 
8,70 Tl. 
7,97 Tl. 
7,31 Tl. 
7,92 Tl. 
7,53 Tl, 

Muhterem milletvekilleri; 1962 yılından bu
güne kadar açılan piyasalarda, 1962 - 1963 yıl-

Muhterem arkadaşlarım; 1902 senesinden 
1989 senesine kadar Eğenin rekoltesi, Tekelin 
alımı ve alım kayması, tüccarın alım kay
ması ve tüccarın aldığı miktar, Egen;n ortala
ma kayması, ekici adedi, bir ekici aileye düşen 
senelik gelir, bir ekici ailenin yetiştirdiği kilo, 
köy adedi ve ekilen saha olarak bir istatis
tik vardır. Fakat, bunların hepsini dile ge
tirmek vaktin darlığı bakımından imkânsızdır. 
Ben yalnız, 1962 senesinden itibaren, 1989 
senesine kadar. Ege tütün piyasasının ortala
ma kaymasını arız etmeye çalışacağım. 
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larmda tütüne verilen para bir «daha verilme
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonları 
zamanındaki 1962 senesinde (O günkü paranın 
kıymeti ve tütüncünün maliyetini bir dakika 
düşünelim.) kiloya ortalama olarak 11,22 lira 
verilmiştir. O günkü şartlar içerisinde bir eki
ci ailesi 343 kilo tütün yetiştirip, karşılığında 
4 325 lira alıyor. Çok başarılı gibi gösterilen 
1969 yılı piyasasında Ege ortalaması 7,53 lira, 
ekici ailesi 536 kilo tütün yetiştirerek eline an
cak 3 936 Türk lirası alabiliyor. Mukayesenin 
değerlendirilmesini! takdirlerinize bırakıyorum. 

A. P. iktidarı devrinde, su çürüğü ve ihra-
kiye müessesi müstahsil aleyhine büyük ölçüde 
kullanılmıştır. Meselâ; geçen yıl 55 000 balya 
tütün üreten Bergama ilçesinden, yalnız Tekel 
ihrakiye olarak 1 220, daha az istihsali olan 
Kınık ilçesinden de 585 balya çıkarmıştır. Tüc
carın çıkardıkları ve su çürüğü bunlara dâhil 
değildir. Tekelin tüccara itici politikası sayesin
de 100 - 250 kuruş arasında birçok üretici tü
tünlerini kapkaçtı tüccarlara satmaya mecbur 
bırakılmıştır. Eylül - Ekim aylarına kadar pa
ra almak için çırpınan bu müstahsıllarımıza hiç
bir yardım eli uzanmamıştır. Bugün, bu aile
ler de yiyecek ekmeğe muhtaçtırlar. Hepsi aile 
ziraati yapıyordu, bugün işçi oldular. A. P. ikti
darının 6 yıllık tütün politikası aile ziraatinin 
öldürmekte olduğunu birçok delillerle açıklıya-
biliria. 

Muhterem arkadaşlarım; tütün maliyeti 8 
yıldan beri en azından iki misli artmıştır. 1.962 
de 5 lira olan maliyet, 1969 da asgari 10 lira 
olmuştur. Hayat pahalılığı, para değeri, trak
tör, yedek parça, akaryakıt fiyatlarındaki yük
selişi 1962 ye göre mukayese yapmayı lüzumsuz 
görüyorum. Her şeyin, 1962 ye oranla yüzde yüz 
veya yüzde ikiyüz yükseldiği memleketimizde, 
çiftçilerimizin yetiştirdikleri ürünler ve bun
ların başında gelen tütün, 1962 - 1963 yılların
daki satışlarının ve maliyet fiyatlarının çok al
tında satılmaktadır. 

6 yıldan beri bu şekilde tütünlerini satan 
üreticilerimiz borçlanmışlar, hem de pek çok 
borçlanmış olup, büyük bir iktisadi ve sosyal 
bunalımın içindedirler. Çiftçilerimizin borçları
nı banka ve kooperatiflerle ölçmeyiniz; daha 
fazla esnaf ve şahıslara borçludurlar. Onun için

dir ki; tütünlerini karaborsaya yok pahasına 
satmaktadırlar. Hangi imkânı olan müstahsil, 
emeğinin karşılığı olan mahsulünü maliyet fi
yatının yarısına satar?.. Sayın Tekel Bakanı bu 
kürsüden, «29 000 balya, karaborsa satılmıştır.» 
diye ifade ettiler. Karaborsayı parasızlık, kre
di alamamak, bir de iktidara güvensizlik körük
ler. Bugün müstahsil da ikisi de mevcuttur. 
13 Mayıs 1970 günü gündem dışı konuşmala
rımda kredi ve plasman durumlarına temas et
tim ve Hükümeti uyarmaya çalıştım. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, toparlıyorsunuz 
değil mi efendim? 

M. HULÎSÎ ÇAKIR (Devamla) — Toparlı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

Sayın milletvekilleri; A. P. iktidarının ikti
sadi ve sosyal politikası sayesinde «memnun
dur» denilen çiftçilerimizin, bilhassa tütün
cülerimizin hazin, insan haysiyetine yatkışmıyan 
halini kısaca anlatmaya çalıştım. Ne yazıktır 

M. HULÎSİ ÇAKIR (Devamla) — 14 Ma
yıs günü Torbalı'daki büyülk bunalımı Başba
kana bildirerek tedbir ve para istedik. Geçen 
Eylül - Ekim aylarında bölgemizin Tire, Öde
miş, Kiraz ve merkez köylerinde yaptığım bir 
gezide, 4 - 8 lira arasında en lüks tütünlerin 
kredisizlik yüzünden İkaraborsa satıldığını gör
düm. Sürüm satış kredisi verilmesi için lüzum
lu ikazı ben ve İzmir Ziraat Odası da yaptı. 
Maalesef, bu ikazlara kıymet verilmedi ve ted
bir alınmadı, tütüncü tütününü, bağcı üzümü
nü, pamukçu pamuğunu tefeciye, karaborsaya 

| yok pahasına elinden göz yaşlariyle çıkarmıştır. 
| Devalüasyonun fiyat ayarlamasından istifade 
; edenlerin sayısı mahduttur. Banka kredilerinin 
I kimlere peşkeş çekildiğini ben tekrarlamak is

temiyorum. Onları, dağdaki çobanlar dahi bili
yor artık. 

Bu yıl çiftçilerimiz kredi sıkıntısı çekerîken, 
Ziraat Bankasının şube müdürleri de hem çile 
çektiler, hem de bir hayli yalan söylemeye 
mecbur kaldılar. Tabiî, bankanın şerefini ko
rumak için. Çünkü, Ziraat Bankası, bu yaz 
memurların maaşlarına ödemek için dahi para 
sıkıntısı çekmiştir. Benim tahminime göre, 
tütünlerimizin değil 29 bin balyası, en azından 

I onda biri karaborsa ile bağlanmıştır. 

— 73 



M. Meclisi B : 37 

ki; bu bozuk düzende ümidini ve güvenini yi
tirdiği iktidar, yine önümüzdeki piyasada onun 
kaderinde söz sahibidir. 

CENGİZ EKlNOt (Ordu) — Bu ne biçim 
gündem dışı konuşma? 

BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen bağlayınız 
efendim. 

M. HULİSÎ ÇAKIR (Devamla) — Bunu bil
diği için üreticiler kurultayında bilinçli, azim
li ve imanlı temsilciler bâzı {kararlar aldılar, 
umumi efkâra açıkladılar. Bu kurultayda bu
lunan arkadaşınız olarak, kararları makul, 
baiklı buluyoruum, hepsini benimsiyorum. Kı
saca bâzılarını açıklıyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, üretici dolarının 12 
lira oluşu büyük bir haksızlıktır. Geçen yıl 
elindeki tütünü, dolar 9 lira üzerinden satılmış
tır. İhracatçı ise; 12 lira üzerinden satmış, 
dolar farkından ihracatta her kiloda asgari 4 
lira havadan vurgun sağlamıştır. Gelecek yıl 
için yeşil ışık yakılmış, üretici doları yine yük
seleceği söylenmiştir. Gelecek yıl ihracatçı, bu 
yıl alacağı tütünlerden havadan büyük bir im
kân sağlıyaca'ktır. 

Ben, iktidardakilerden insaf bekliyorum ve 
yalvarıyorum; fakirin ekmeğiyle oynamayın, 
bunu ne kul, ne de Tanrı affeder, ergeç bunla
rın ahi sizlere yeter. Bugün ihracatçı kırık tü
tünlerini 250 kuruştan satmaktadır. Baş fiya
tın 18 lira, taban fiyatın da 12 lira olmasını 
talebediyorum. Gümrük ve Tekel Bakanı, tü
tünlerin son yaprağına kadar alınacağını ve 
desteklemenin sonuna kadar yapılacağını, ekici
nin tüccara itilmiyeceğini açıkça Meclis kürsü
sünde açüklamalıdır. 

Aynı randıman tütüne piyasanın sonuna ka
dar aynı para verilmesi, piyasanın 2 noi ve 
3 ncü günleri fiyatların düşürülmemesi ve tü
tüncünün paniğe kapılması önlenmelidir. 

Tekel ekiciye fiyatı mektuplarla önceden 
bildirmelidir. 

Karaborsa satılan tütünlerin muameleleri ip
tal edilmeli, bu suretle ezilen ekici kurtarıl
malıdır. 

Alınan tütünlerin karşılığında avans veril
meli, yaklaşıan bayram düşünülmelidir. 

Tesellüm işlemi çabuk yapılmalı, alınan tü
tünlerin parası 10 gün içerisinde verilmelidir. 
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BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen bağlayums 
efendim. 

M. HULUSİ ÇAKIR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Iskarta oyunları önlenmeli, kanunsuz kesin
tilere müsaade edilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; bu yıl Ege rekoltesi 
80 - 90 milyon kilo tahmin edilmektedir. Geçen 
senelere nazaran rekolte az, kalite çok iyidir. 
Üreticinin moralini bozmak için çok kötü pro
pagandalar devam etmektedir. Esasen geçmiş 
senelerden korkmuş olan müstahsilin moralini, 
Hükümetin açık teminatları düzeltebilir. Üre
ticilerimizin büyük fedakârlıklarla meydana 
getirdikleri malhsullerdeki emeklerinin ve alın-
terlerinin verilmesi için Cumhuriyet Halk Par
tili parlömanterler olarak piyasayı adım adım 
takibedeoeğimiizi belirtir, Ege ekici tütün piya
sasının üreticimize ve milletimize hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı Sa
yın Ahmet Birincioğlu, buyurunuz efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ege tütün pi
yasasının açımı dolayısiyle sık sık bu kürsüle
rin işgal edildiği, zamanında halkı uyarmamız 
için her türlü vasıtayı kullanmak suretiyle, bü
tün açıklamalarımızı yapmamıza rağmen... 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Biz kürsü
yü işgal etmedik. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — özür di
lerim, işgal kelimesi belki bir sürçü lisan ola
bilir. Son günlerde aynı sözlerle karşılaştığımız 
bir vakıadır. Sayın arkadaşım Hulusi Bey, Hü
kümetin ve Gümrük ve Tekel Bakanının reha
vet içerisinde bulunmak suretiyle, açılması için 
çalışmalar yapılan Ege tütün piyasasının son 
günlerde halk üzerinde menfi tesirler yarattığı,, 
birtakım dedikodulara sebebiyet verdiği ve; 
zürranın bu yüzden tedirgin olduğu, fiyatların 
noksan olduğu, fazla fiyata alınması icalbetıtiği 
şeklinde konuşmalarda bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, her vesile ile söyle
dik, geçen sene de söyledik ve yine de söylüyo
ruz, eğer arkadaşlarım, tatmin edilmezse Hükü-
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met olarak söylemeye yine de devam edeceğiz, I 
bundan asla bıkmıyacağız ve us'anmıyacağız. 

Biz Hükümet olarak şimdiye kadar vâki 
beyanlarımızda, Ege'deki zürraın durumunu 
düşündüğümüzü, ekicinin almterinin değerlen
dirilmesi için gerekli çalışmaları yaptığımızı 
ve piyasanın biran evvel açılması için her tür
lü çareye başvurduğumuzu müteaddit defalar 
söyledik; fakat arkadaşlarımız yine bunu bir 
mevzu olarak söylemekte devam ediyorlar. 

M. PIULÛSi ÇAKIR (izmir) — Ege'de?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Biz her-
şeyi biliyoruz Sayın Çakır arkadaşımız. Bugün 
Ege'de kimlerin ne istikamette, ne şekilde 
gayret sarf ettiğinin hepsini takibediyoruz. 
Ama sunu bir defa daha buradan söylemek is
tiyorum ki, yapılan bütün çalışmalar, bu şekil
deki menfi gayretler mağlûbolacaktır, onu bu
rada söylemekle şeref duyarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Açıklayın 
Sayın Bakan, bildiklerinizi açıklayın. Daha 
açık konuşun ki, bilelim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Yakın
da birkaç gün içerisinde radyo ile açıklamada 
bulunacağım, vakti geliyor, biraz sabırlı olma
nızı sizden bilhassa istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, her zaman arka
daşlarımdan rica ettim, yine de ediyorum; eki
cinin 12 ay çalışmak suretiyle çocuğundan da
ha çok değer verdiği bu tütün mahsulünün de
ğerlendirilmesi için her türlü imkânı kullandı
ğımızı siz de biliyorsunuz. Yalnız bu yıl ve geç
miş yıllar düşünülecek olursa, bu mevzuda ne 
kadar titiz, ne kadar hassasiyetle durduğumu
zun takdirini beklerken, fırsat buldukça bu 
kürsülerde tenkid edilmemizden de her hangi 
bir üzüntü taşımıyorum. Ama konuşulanların 
her şeyden evvel gerçeğe uyması lâzımdır. 

Sayın arkadaşım diyor ki, 1969 yılında al
dığınız tütünün vasati fiyatı 753 kuruştur. 
Elimizdeki rakamlar katidir; geçen yıl Ege'de 
Tekelin aldığı tütünlerin vasati fiyatı 820 ku
ruştur arkadaşlarım. Her türlü kayıtlarımız, 
Devletin her türlü arşivleri size açıktır. Bu iti
barla bunları iyiden iyiye tetkik etmek suretiy- | 
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le burada konuşmanızı bilhassa istirham edece
ğim. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Ortalama 
kayma oranını söyler misiniz Sayın Bakan?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Ege'de 
geçen yıl, Tekel Genel Müdürlüğü olarak aldı
ğımız tütünlerin vasati fiyatı 820 kuruştur. 

M. HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Dışarı ile 
birlikte ortalama fiyatını lütfen söyler misi
niz? 

BAŞKAN — Sayın Çakır, böyle bir usul 
yoktur. Sayın Bakanın sözünü lütfen kesme
yiniz. Sayın Bakan sizi dinledi. Buyurun Sayın 
Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu izahatları, istedikleri tak
dirde, yazılı olarak değil de, bakanlığa teşrif 
•ettikleri takdirde kendilerime her zaman ver
meye hazırım. Yalnız yanımda tabiî hazırlıksız 
olduğum için doküman yok. 

Sayın arkadaşım, 1961 - 1962 senelerinde 
Ege'de tütüne çak fazla fiyat verdiklerini ve 
parti olarak bundan öğündüklerini burada izah 
lötmişTlerdir. 1759 - 1760 yıllarında tütüne ânız 
olan maviiküf dolayısiyle, Avrupa'da, bilhas
sa Yunanistan ̂ da tütün ekilnuediği ve ekilen 
tütünün de yetiştirilmediği bir gerçeıktir. 1961 
senesinde dünyada tütün mahsulünün az oluşu 
dolayıısiyle 1961 de tütüne bir miktar fark ve
rildi; fakat 1962 de yine maalesef particilik 
zihniyetiyle tütüne çok yüksek bir ücret veril
mek suretiyle bugünkü duruma bdai sokmuş 
bulunuyorlar. 1962 de alınmış bulunan tütün
ler hâlâ satılmamıştır. O yıl Tekel İdaresi va-
saitii 11 lira 20 kuruştan tütünü aldığı halde, 
ancak 15 000 kilo tütün sataJbiHmişltir ve hattâ 
o kadar M, yine o yıllarda alınan tütünleri 
yakmak için de zürradan para aldıkları, tü
tünün yakma parasını dahi zürradan tahsil et
tikleri kendilerinin malûmudur. 

Bu itibarla biz ne bu şekilde bir zürraı kış
kırtma yoluna gidecek veya ne de onun 12 ay 
çalışmak suretiyle alınterini kendisinden alı
nan pata ile yakacak durumda değiliz. Hiç 
merak etmesinler; 25 Ekimde izmir'deyim, 
piyasayı açacağım, bütün tenkidlerine orada 
hazırım. Benimle beraber dolaşmalarını ve 
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burada yaptıkları tültün mevzuundaki tenkid-
lercM mahallinde aynı sekilide yapmalarını ve 
Ibu mevzuda bize yardımcı olmalarımı hassaten1 

rica ıeder, hepinizi saygı ile selâmlarımı. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — 25 Ekimde mi 
açacaksınız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — özür di
lerim, 25 Ocakta tültün piyasası alçıüacaktır. Tas
hih ederim. 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, öğren
ci yurtlarında vukubulan olaylar ve bunların 
doğurduğu huzursuzluklar konusunda gündem 
dışı demeci 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Âdil 
Turan, öğrendi yurtlarındaki huzursuzluk 
konusunda gündemi dışı söz isteminde bulundu
nuz. Beş dakikayı geçmemek kaydiyle büyü
nün iSayım Turan. 

ADİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın Milletvekilleri; 

Bugün Türkiye'de öğretmen, öğrenci, veli 
huzursuzdur. İşçi, çiftçi, memur, aydm, cahil 
huzursuzdur. Gören göz, duyan gönül, işiten ku
lak, işliyen kafa huzursuzdur. Hayatından mem
nun olan tek bir zümre vardır; Demire! ve De-
mirerciler. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Zatıâliniz na
sılsınız .. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Boşluk ifade 
etti bu konuşmalar. 

İşsizlik, asayişsizlik, aç kalma ve akşama sağ 
çıkmama korkusu derece derece herkesin ilik
lerine işlemiş. (A. P. sıralarından «sayende» 
sesleri) Evet, sayenizde. Boş varil sesleri geli
yor. 

Gerek ekonomik sıkıntı, gerek sosyal sıkıntı 
vatan yüzeyine dalga dalga yayılmış. Huzur 
Türkiye'de zümrütü anka kuşudur artık, göre
bilene ne mutlu... 

Eğer işçi olarak yurt dışına gitmek serbest 
olsun, yarınından emin olmama korkusu ve 
kuşkusu içinde işçisi, esnafı, köylüsü, kentlisi, 
okumuşu okumamışı, soluğu dışarıda alacak ve 
tek kelime ile Türkiye boşalacaktır. Açıkçası 
iktidarın, bozuk düzenin beslediği bir avuç çı
karcı zümrenin 'dışında herkes huzursuzdur. 

Herkes gidişten ve memleketi "bu lılale getiren 
iktidarsız iktidardan şikâyetçidir. 

Değerli arkadaşlarım, iddiamızı ispat için 
sayısız örnekler arasından yüksek öğrenim 
gençliğini değil, onların kalmakta oldukları An
kara, istanbul, izmir yurtlarını değil, o yurt
lardan yalnız bir tanesinden söz edeceğim. 
Esasen bütün yurtların müşterek özelliği; kan 
kokusu, can korkusu ve silâh ve mühimmiat de
posu oluşudur. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Cumhur
başkanımızın; «Ülkü Ocakları milliyetçidir, va
tanseverdir.» şeklindeki sözünden sonra, belirli 
kişiler hariç, yurtlar boşalmıştır ve gençler ma
halle aralarında, sokak oralarında kapı kapı ev 
aramaktadır. 

12 ÛOO mevcutlu yurtlarda 500, 1 000 kişilik 
yurtlarda 300 öğrenci ancak kalmıştır. Burala
ra yerleşen komando grupları ile polis ekipleri 
muazzam binalarda can sıkıntısından ya adam 
dövlmekte, yahut da kumar oynamaktadırlar. 
Yaptırılacak küçük bir tahkikat, büyük, hem 
de çok büyük skandalları meydana çıkaracak
tır. Bunlardan yalnız bir tanesini örnek vermek
le yetineceğim. 

Devlet eliyle işletilen ve Devletin denetimi 
altında bulunan İstanbul Edirnekapı Yüksek 
Erkek öğrenci Yurdu : 

Sevgili arkadaşlarım, hepinizin malûmları
dır ; yılbaşından birkaç gün önce eli bıçaklı, be
li tabancalı, cebi dinamitli, s&vaş meydanların
da emperyalist ittifakına karşı son zaferi sağlı-
yan dinamik ile; babalarımızın, dedelerimizin: 

«Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan
dır, 

'Toprak, eğer uğrunda ölen varsla vatan'dır.» 
inancı ile sömürgenlere, kemirgenlere son dar
beyi indirdikleri; dinamitlerle, bombalarla ka
labalık bir grup, bir komanda grupu Edirne
kapı yurdunu basar. İçindekiler, yani uzun za-
m'an sıra bekledikten sonra yurdun esas kayıt
lı öğrencisi olanlar silâhsız oldukları için hemen 
teslim olurlar. İşgal kuvvetlerinin ilk işi esir
leri sigaya çekmek olur. Sorular şunlardır : 

«Bizimkilerden kimleri tanırsın? Hangi ga
zeteyi okursun? Hangi partiyi tutarsın? Şu şu 
kitapları okudun mu? istanbul'a gleleli kaç ca
miye girdin? Bu öamilere namaz kılmak için mi 
girdin, yoksa turist gibi mi? Selâvat getirir mi-
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sin?..» Daha bunlara benzer bir sürü ahret so
ruları sönülmüş. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — öte
kiler de «Allah var mı, yok mu?» diye soruyor. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Onlardan da 
memnun olduğumuzu söylemedik. 

Eğer öğrenci bunlan istedikleri gibi, daha 
açıkçası istenildiği gibi cevaplandırmıışsa yurt
ta kalır. Sınavda basan gösterememişse sırtında 
sopa izleri, her tarafı yara bere, ağzı, yüzü kan 
içinde ve baygın bir halde dışan atılır. O gün
den bu yana bu durum bu minval üzere gelir 
ve her gün on - onlbeş öğrenci aynı işkence me-
totlan içinde don - gömlek sokağa fırlatılır. Bir 
daha alınmamak, kitap, elbise, para hulâsa zati 
eşyalarının hiçbirisi verilmemek üzere, her şey 
gasbedilmek, talan edilıtiek üzere fırlatılır. 

Sevgili arkadaşlarım, olayın daha acı yönü; 
bu yasa dışı, insanlık dışı, ahlâk dışı hareket
lere maalesef polisin de ortak olması, onlara ka
tılmış olmasıdır. Dahası var, şikâyetlerin hiçbi
risi, hiçbir makam tarafından dinlenmemekte 
ve cevap verilmemektedir. Hani ana ile kadı hi
kâyesi gibi. Şu anda yurtlar genellikle polis -
komando koalisyonu ile yönetilmektedir. Yapı
lan bütün işkencelere polis ya yardımcı olmak
ta veya seyirci kalmaktadır. Bu ıstırap verici, 
talan edici, mala, cana kıyıcı yönetim devam 
«demez, etmemelidir, ettirilmemelidir. Muvaf
fak olamıyan hükümetler de, bu ister Demirel 
Hükümeti olsun, ister pamukel hükümeti olsun, 
çekip gitmelidir. Çünkü sokağa değil dört du
var arasına dahi hâkim olamıyan iktidar, ikti
darsızlığını yalnız Türk kamu oyuna değil, bü
tün dünyaya ilân ve tescil ettirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yüksek öğrenimde, he- I 
le yurtlarda çocuğu olan binlerce ana - baba kan 
ağlamakta, uzun kış gecelerinde uykusuz kal
makta, şayet uyuyabiliyor&a rüyalannda sedye
ler, tabutlar görmektedir. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — işgal de, boy
kot da birdir. 

IKEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Siz 
yaptınız, şimdi şikâyet ediyorsunuz. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Bu duruma ge
tirenlerden siz, en büyük vebalin üzerinize oldu
ğunu kabul edemediğiniz için böyle konuşuyor
sunuz. Hem bu şekilde oradan cevap vermeyin, 
«tamtam politikasına devam etmeyin. Konuşma- \ 
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larınıza artık ben cevap vermiyeceğim, Onun 
içindir ki, konuşmamı bilhassa yüksek öğrenim
de çocuğu olan bakanlara, yani baba bakanlara 
ithaf ediyor başta Başbakan v€ İçişleri Bakanı 
olmak üzere Hükümeti göreve çağınyor ve so
ruyorum : Olaylara öğrenci velileri, analar, ba
balar da mı kanşsm istiyorsunuz? Öğretmeni, 
öğrenciyi, memuru, işçiyi, çiftçiyi sokağa dök
tünüz, yalnız boşalmadık ev kaldı, onları da mı 
sokağa dökmek istiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı yılın son 
günleri, Edirnekapı Yurdunun basıldığı günler
de yazılmış bir şiirle bitireceğim ve şiiri anlı-
yanlara ithaf edeceğim. 

MESUT HULKt ÖNÜR (Çanakkale) — Val
lahi boş varil gibisin. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Evet boşluğun 
ne olduğu belli. 

BAŞKAN — Sayın Turan karşılıklı konuş
mayın ve lütfen bağlayın. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — 

«1970 ten 1971 e devir, 
«Ben, İstanbullu Mustafa G-enliç, 
«Mehmetoğlu Esma'dan 
«Tevellüt 1331, 
«Dört yıl Erzurum dağlarında bayrak direği, 
«Babam çanklannı doğramış Millî Mücade

lede, 
«Kaynattığı çorba suyuna, 
«Ben şimdi oturmuş yüreğimi doğruyorum. 
«Yıl 1970, 
«Aya gidermiş insanlar, 
«Merih'e gidermiş, 
«Ölen ben, hastane kapılannda, 
«Nabzıma doktor eli değmeden, 
«Haksız çıkan, haklı girdiği kapılardan. 
«iSen, geleceğimin ümit ışığı üniversiteli, 
«Vatan, millet, bozuk düzen hepsini anlıyo

rum, 
«Kardeşini kurşunlara tutsak etmen neden? 
«Ben silâhlan, kurşunları sevmem, 
«Utanır oldum koynumdaki nüfus cüzdanım

dan, 
«Vatandaşlığımın sıcaklığından. 
«Sen Meclis, sen Senato, partiler, Vekiller, 
«Kentlerin, köylerin ses bayrakları, 
«Alaveresiz, dalaveresiz yaşama hakkım de

ğil mi? 
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«Utancından mı kurşun susukluğunuz. 
«Ben Mustafa Genliç, İstanbullu, 
«Çapa'nin oralardan, 
«Tevellüt 1331. 
ı«Dört yıl Erzurum dağlarında bayrak direği, 
«Yıl 1970 in son günleri 
«insanlar Aya gidermiş, Merih'e gidermiş, 
«1971 de nerelere gidilir bilinmez, 
«Ben yine oturmuş yüreğimi doğruyorum, 
«Çocuklarımın çorba suyuna.» 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ÂDİL TURAN (Devamla) — Bitti efendim. 
«Çıksam bir gün fakirhanemden, 
«Düşşem yollara, 

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 — Sayın arkadaşlarım, Su ürün
leri kanun tasarısı Meclisimizden geçmiş ve 
Yüce Senatoya intikal etmiş idi. Adı geçen tasa
rının bâzı maddelerinin Yüce Senatoca değişik
liğe tabi tutulduğunu ve bu nedenle Meclisimi
ze döndüğünü hatırlıyacaksınız. Buna ilişkin 
görüşmelere önceki birleşimde başlamış ve 17 
nci maddeye kadar gelmiştik. Şimdi Yüce Sena
tonun değişikliğe tabi tuttuğu maddeler üze
rindeki görüşmelere, kendi usulü ve tabiatı için
de devam ediyoruz. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

Teşvik ve himaye 

Muaflıklar 

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

Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barı
naklarına ilâve edilen üstyapı tesislerinden fay-

«Elimde bayrak gibi tutarak fakirlik ilmü
haberimi, 

«Gücenir miskin Türkiyem bana?...» 
Türkiye sensin Mustafa Genliç, 
Sen otuabeş milyonsun, 
Türkiyem sana gücenmez, 
Seni bu duruma getirenlere gücenir. 
Buna inan Mustafa Genliç, buna güven. 
Hepinizi saygılarla selâmlarım. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gayet güzel 

bir ilkokul şiiri okudunuz, aferin. 
ÂDİL TURAN (Devamla) — Anlıyanlara 

ithaf ettim. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

dalanma hakkı kooperatif birliği veya koopera
tiflere süresi on yıldan az olmamak üzere Ma
liye Bakanlığınca 2490 sayılı Kanun hükümle
rine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. 
İlân edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler
den talep vâki olmazsa 2490 sayılı Kanun gere
ğince Maliye Bakanlığınca özel veya tüzel kişi
lere ihale edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okuttum. Yüce Sena
tonun yaptığı değişiklik Komisyonumuzca be
nimsenmiş bulunmaktadır. Madde üzerinde söz 
istiyen arkadaşım var mı?.. Yok. Benimsenme 
keyfiyetini oylarınıza arz «diyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Benimseme keyfi
yeti kabul edilmiş ve madde kesinleşerek ka
nunlaşmıştır. 

18 nci. maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — Su ürünlerinin istihsal ve ihra

catını artırmak maksadiyle, su ürünleri istihsal 
ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alı
nan her türlü vergi, resim ve harçları indirme
ye veya tamamen kaldırmaya, 

Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fi
şekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi okuttum. Yüce Sena
tonun yaptığı değişiklik komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Şimdi benimseme keyfiyetini oy
larınıza sunacağım. Kabul edenler— Etmiyen
ler... Benimseme keyfiyeti kabul edilmiş ve mad
de kesinleşerek kanunlaşmıştır. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BÖLÜM : IV 

Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 
Madde 19. — Bomba, torpil, dinamit, kap

sül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya 
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Tarım 
Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik 
cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürün
leri avlanması yasaktır. 

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

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tü
zükte gösterilir. 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi okuttum. Mad
de üzerinde Yüce Senatoca yapılmış olan deği
şiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. Madde 
üzerinde söz istiyen arkadaşım var mı? 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın G-ülcan. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

19 ncu maddenin birinci fıkrası, «Bomba, 
torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı mad
deler öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sön
memiş, kireç ve Tarım Bakanlığının müsaadesi 
alınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve 
hava tazyiki ile su ürünleri avlanması yasaktır» 
der. 

ikinci fıkra, «Tesbit olunacak belli bir ay
dınlatma gücünü geçmemek üzere elektrik cere
yanı ile aydınlatma ve münhasıran denizlerde 
olta ile avlanan su ürünlerinin denizden çıka
rılmasında elektrişok usulünün uygulanması 
müsaadeye bağlı değildir» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki fıkrada bü
yük bir çelişme vardır. Birinci fıkra, elektro
şok usulü ile avlanmayı yasak etmiştir, ikinci 
fıkra ise, olta ile avlanırsak, elektroşok usulü 
tatbik etmek suretiyle avın denizden çıkarılma
sının müsaadeye bağlı olmadığını emretmekte
dir. 
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Muhterem arkadaşlarını, 

Elektroşok usulü ile avlanmadan doğacak za
rarlar, elektroşok usulü ile ürünün denizden çı
karılması halinde de aynen varittir. Bu bakım
dan çelişme halinde bir maddedir. Maddenin 
ikinci fıkrasında bahsi geçen elektroşok usulü 
ile çıkarmanın uygun olmıyacağı meydanda bu
lunduğundan, kanaatimizce bu usulün bu fıkra
dan çıkarılması şarttır. 

Keza, «Tesbit olunacak belli bir aydınlatma 
gücü» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada aydınlanma 
gücünün ne olacağı oclli değildir, durum, muğ
lâktır. Bunun da vuzuha, aydınlığa kavuştu
rulmasını istirham ediyorum. Sayın Komisyon 
bu hususta bilgi verirse memnun oluruz. Sayı
lar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Usul bakı
mından söz istirham ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, arkadaşlarımızın, Anayasanın 92 nci mad
desinin fıkralarını hatırlamalarını rica ederim. 
Geçen celsede de bu müzakere usulü konu edil
miş ve Başkanlık tarafından da sunuş halinde 
söylenmiştir. Bulunmıyan arkadaşlar olabilece
ğinden, sadece bu konuyu aydınlatmak için hu
zurunuza çıktım. Burada, Senato'da yapılmış 
olan değişiklik ile, bizim Meclisten geçen me
tin arasında bunlardan birisinin kabul edilmesi 
şartı vardır, değişiklik mevzuubahis değildir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Yüce 
Senato tarafından yapılan değişiklik Komisyonu
muzca benimsenmiş bulunmaktadır. Benimseme 
keyfiyetini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimseme keyfiyeti ka
bul edilmiş, madde kesinleşmiş ve kanunlaşmış-
tir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

Sulara zararlı madde dökülmesi 

Madde 20. — Su ürünleri veya bunları istih
lâk edenlerin veya kullananların sağlığına 
veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, 
âlet ve edevata zarar veren maddelerin içsula-
lara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya ci
varlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesi
sat yapılması yasaktır. 
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Hangi maddelerin dökülmesinin yasak oldu
ğu tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okuttum. Söz istiyen 
arkadaşım var mı?... Yok. Benimseme keyfiye
tini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Benimseme keyfiyeti kabul edilmiş, 
madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 
Madde 21. — Türk vatandaşı olmıyan kişile

rin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sayılı 
Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
balıkçılık sahasına veya iç. sulara girmeleri ve 
bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır. 

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

BAŞKAN — Madde metnini okuttum Söz 
istiyen arkadaşım var mı?... Yok. Benimseme 
keyfiyetini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, madde kesin
leşmiş ve kanunlaşmıştır. 

2 nci maddeyi okutuyorum. : 
Akarsularda engellemeler yapılması yasağı 

Madde 22. — Tarım Bakanlığının müsaadesi 
alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçmesi
ne veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar 
kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması 
yasaktır. 

Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak 
olan baraj ve regülâtör gibi tesislerde su ürünle
rinin geçmesine mahsus balık geçidi veya, asan
sörlerin yapılması ve bunların devamlı olarak 
işler durumda bulundurulması mecburidir. 

BAŞKAN >— Madde metnini okuttum. Benim
seme keyfiyetini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş, 
madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler 
Madde 23. — a) Su ürünleri istihsalinde 

kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları ge
reken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullan
ma usul ve esasları; 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, 
teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, za
manlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, iri-
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lik, büyüklük gibi vasıfları ve istinsah yasak 
olan su ürünlerinden ânzî olarak istihsal olu
nanların deniz veya iç sulara iadeleri veva bun
lar için yapılacak sair muameleler tüzükle dü
zenlenir. 

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

BAŞKAN — Madde metnini okuttun,.. Söz 
istiyen arkadaşım var mı?... Yok. Benimseme 
keyfiyetini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, madde kesin
leşmiş ve kanunlaşmıştır. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 

Trol 
1 

Madde 24. — a) İç sular, Marmara Denizi, 
İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit 
trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

Ancak ilmî maksatlarla yapılacak inceleme
lerde trol kullanılabileceği gibi, balıkçılığın in
kişafı ve balık piyasasının kamu yararına düzen
lenmesi amaciyle Tarım Bakanlığı ve Ticaret Ba
kanlığının müşterek kararı ile kurulacak teşek
kül 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 hakkında 23 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

Ancak orta su trolünün dip trolü olarak kul
lanılması yasaktır. 

d) Münhasıran sünger avında kullanılan 
kankava troldan sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bundan ön
ceki maddelerin aksine, bu madde üzerinde Yüce 
Senatoca yapılmış bulunan değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmemiş bulunmaktadır. Söz 
alan arkadaşlarım olduğu takdirde, görüşmeler 
den sonra izliyeceğimiz usulü kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Yüce Senatoca yapılan değişiklik Komisyo-
nuJmuizca benimsenmemiş bulunduğu için, be-
nimısenim«me keyfiyetini oylarınıza sılası gel
diğinde sunlacağım. Benimsenmeınıe keyfiyeti, 
Yüce Kuirulunuzun oylariyle kabul edilidiği 
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takdirde, Anayasamızın 92 nci maddesi uya
rınca bir Karma Komisyon teşkil edilecek ve 
madde, Karma Komisyona .gidecektir. Benim-
öenmeme keyfiyeti, Yüce Kurulunuzca redde
dildiği takdirde, Yüce Senatonun görüşü be-
nimısenmiş ve bu değişiklikle madde metni ke-
isinleşimiş ve kanunlaşmış olacaktır. 

Bu madde üzerinde söz istiyen arkadaşım 
var mı? Sayın Yağcı, Sayın, Sayın, Sayın 

Sandikçıoğlu, Sayın özgüner. 

Buyurun Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarımı; 

Millet Meclisinden geçen metinle Senato
nun yaptığı değişiklik arasındaki fark; «ilmî 
maksatlarla yapılae'ak incefemelerde trol kul
lanılabilir.» cümlesindeki «kullanılabilir» keli
mesi Senatoda, «kullanılabileceği gibi» şeklin
de metne alınmış, ilâve olarak da «Balıkçılı
ğın inkişafı ve balık piyasasının kamu yararı
na düzenlenimeisi amaciyle Tarım Bakanlığı ve 
Ticaret Bakanlığının mıüşıtenek kararı ile kuru
lacak teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı ya
pılabilir.» deniliyor. 

Millet Meclisi Komisyonunun, bu ilâveyi, 
Senatonun ilâveisini benimsememiş olması, ka
naatimizce çok yerindedir. Zira burada, «Ba
lıkçılığın inkişafı ve balılk piyasasının kamu 
yararına düzenlenmesi amaciyle...» 

Esbabı mucibe, yani gerekçe bu. Balıkçılı
ğın inkişafı için trol kullanma keyfiyeti; Ta-
rıim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının kararı 
ile kurulacak bir teşekkül marifetiyle ttfol kul
lanılmasının isePcıefbi anlaşılamadığı gibi, «balık 
piyasasının kamu yararına düzenlenmesi ama
ciyle» gerekçesi de, zayıf bir gerekçe olarak 
kalmaktadır. 

ıBu gerekçe, benim anladığım kadarı ile, 
Tanım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının müş
terek karan ile kurulacak bir teşekkül, fazla 
ısu ürünü, balık istihsal edebilmek için, balık 
istihsalinde trol ile avlamayı esas olarak ele 
alacak ve trol avcılığından başka bir şey yap-
mııyacak mânasını ifade etmektedir. Zaiten, 
Millet Meclisin daha evvel geçmiş olan metin
de, «ilmî maks altlarla yapılacak olan ine eleme
lerde trol kullanılabilir» tâbiri olduğuna göre, 
ilmî maksatla yapılacak incelemelerde bu mü
saade verilecektir. Bunun dışında, kamu yara-

; rina veya balıkçılığın inkişafı gibi gayet kapsa
mı geniş olan bir gerekçe ile, kurulacak bir 
teşekküle su ürünlerinin istihsalinde, yani kı
sacası balık avcılığında, yalnız trol adcılığı
na istinadeden bir esası ihdas etmeye ve bu 
müsaadeyi vermeye, kanaatimce hakkımız yok
tur. Bu, su ürünlerimizin inkişafına değil, zara
rına selbebiyöt verir, kamu yaranna olmaz; ilk 
zamanlarda kamu yaranna gibi görünürse de, 
istihsalin fazlalığı, gelecek günlerde kamu za-
ranna bir neticeyi ihraz edebilir. 

Bu bakımdan bu metnin beniırisenmemesi 
hakkındaki Komisyon görüşüne iştirak ettiği
mi arz ederim, Yüce Heyetinizce de benimsen
meme 'keyfiyetinin kabulünü rica ederim, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir küçük 
uyanda bulunmaya mecburum. 

Elimizdeki metnin son sayfası, dikkat bu
yuracağınız veçhile bir liste ihtiva etmek
tedir ve sırası ile maddeleri benimsenmiş veya 
benimsenmemiş tarzında göstermektedir. Bura
da bir baskı hatası olmuştur. Şimdi üzerinde 
konuşmakta olduğumuz ve meşgul olduğumuz 
24 ncü madde «Benimsenmiştir» şeklinde bir 
baskı halası ile çıkmıştır. Aslında 24 ncü mad
de ile ilgili olarak Yüce Senatonun yaptığı de
ğişiklik Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Bunu hatırlatırım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Meclis rapo
runda da benimsenmiş görülüyor Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan aldığım bil
giye göre, önceki birleşimde başlayan görüş
melerde Meclisimizin Komisyonu, keyfiyeti arz 
ettiğim istikamette tavzih etmiş. 

Buyurun Sayın Cevat Sayın. 
CEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; 
Senatonun getirdiği değişik 24 ncü madde

nin benimsenmemesi kanaatindeyim. Zira, ce
zalar kısmında, 36 ncı maddenin son tarafların
da (h) fıkrasında, «24 ncü maddenin a, b, c, d 
fıkraları ile bu maddeye ait tüzükteki dip trol-a 
mütaallik yasak ve tahditlere ve mükellefiyetle
re aykırı hareket edenler 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası ile birlikte 2 bin liradan 20 bin lira-

| ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve 
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istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olu
nur. Tefoerrür halinde iki misli cezaya hük-
moiunur ve suç konusu su ürünlerinin istihsa
linde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt ve 
müsadere edilir,» denilmektedir. 

Trolün ne olduğunu da tarifler kısmında 
2 nci madde belirtmektedir. Düşünelim ki, bir 
vatandaş trolla su ürünleri istihsali cihetine git
tiği zaman, îkendisine 1 yıldan 3 yıla kadar ha
pis cezası, 2 bin liradan 20 bin liraya kadar 
para cezası veriyoruz, tekerrür halinde bu
nun bir misli artırıyoruz; fa|kat bunu Tarım Ba
kanlığı ve Ticaret Bakanlığının kuracağı teşek
kül yaptığı zaman onu bağrımıza basıyoruz. 
Bu, hak ve nesafet kaidelerine uygun değildir, 
vatandaşlar arasında büyük bir haksızlık duy
gusu yaratır. Bu balkımdan da Senatodaki de
ğişikliğin benimsenmemesi fikrine katılıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sandıkçıoğlu, buyurun. 
M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke

sir) — Sayın Bıaşkan, ıs ayın arkadaşlarım. 
Trol, su ürünlerimizi, balık ürünümüzü kö-

Mnden kazıyan ve tahribeden bir avlanma usu
lüdür. Burada orta trol, dip trol diye tarif
ler vardır. Orta trol, dip trol; bunlar kontro
lü gayrikabil olan hususlardır. Nasıl ki, dip 
trol çok zararlı ise, «orta trol yapıyorum» diye 
bir balık avcısı, bir müessese aynı şekilde dip
ten trol yapacaktır. Binaenaleyh, 24 ncü 
maddenin (c) fıkrasındaki, «orta trol yapılır» 
hususunun tamamiyle Ikalkması, yani dip trol-
daki gibi ortadan kaldırılması ve hiç yapılma
ması gerekmektedir. Çünkü, orta trolü ancak 
sahil muhafaza ekipleri tetkik edeceklerdir, 
bunlar da jandarma eîkipleri olacaktır, hiçbir 
suretle orta trol mü yaptıkları, dip trol mü yap
tıkları belli olmıyacaktır. Bu, bir kötü gelenek 
laçacaktır; yine de «orta trol yapıyorum» diye 
dip trol yapacaktır. 

Binaenaleyh, 24 ncü maddenin hakikaten 
değiştirilmesi ve (c) fıkrasındaki orta trolün 
de aynen dip trol gibi ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, buyu

runun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 
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Bölgemiz Akdeniz olması sebebiyle, bu ka
nunla ilgili olarak çok dilekler ve şikâyetler 
alan arkadaşlarınızdan Jüriyim. Trol mevzuu 
hakikaten çokça şikâyeti ve şimşekleri üzerine 
çeken bir mevzuu, ancak trolün çeşitleri itiba
riyle orta trol, şüphesiz dip trol kadar sakıncalı 
değil. 

Şimdi, Senato metninde getirilen değişiklik 
her ne kadar Komisyonca benimsenmemiş ise 
de, esasen gerek Millet Meclisinin ve gerekse 
Cumhuriyet Senatosunun bu birbirine uymıyan 
metinlerine nazaran bir tek kelime ilâvesiyle 
her ikisini bağdaştırmak ve sakıncalı olan dip 
trolün kapsamını genişleten Senato teklifinden 
uzaklaşarak, sakıncayı azaltmak mümkündür. 

Arkadaşlarım, esasen Senatonun getirdiği 
maddenin ikinci fıkrasında; «Ancak ilmî mak
satlarla yapılacak incelemelerde trol kullanıla
bildiği gibi...» denilen ibareden sonra «... balık
çılığın inkişafı ve balık piyasasının kamu yara
rına düzenlenmesi amaciyle Tarım Bakanlığı ve 
Ticaret Bakanlığının müştereken kararı ile ku
rulacak teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı ya
pılabilir.» deniyor. Bu son kısım, «... marife
tiyle orta trol balıkçılığı yapılabilir.» şeklinde 
olsa hiçbir sakınca kalmaz. 

Hakikaten burada, «dip trol» olması şeklin
de üzerine şimşekleri çeken bir madde olduğu
na göre dip, orta ve kombine trolün ne olduğu 
da 2 nci maddede açıklandığına göre, burada 
«orta trol» denilmek suretiyle bu maddenin be
nimsenmesinde bir mahzur olmıyacağı kanaatin
deyim. Bir değiştirge önergesi vereceğim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir husu
su hatırlatmakta zaruret oldu, o da şu : Mec
lisimizden geçmiş, bâzı maddeleri Yüce Sena
toca bâzı değişikliklere tabi tutulmuş olan ve 
Anayasamızın 92 nci maddesi uyarınca Mecli
simize dönmüş bulunan bir tasarı üzerinde gö
rüşüyoruz. Tasarruf yetkimiz sınırlıdır. Cum
huriyet Senatosunun değişikliğe tabi tuttuğu me
tin üzerinde benimseme veya benimsememe şek
linde bir karar vermekten öteye Yüce Kurulu
nuzun bir yetkisi bulunmamaktadır. Değiştir
ge önergesini dikkate almaya, değiştirge öner
gesi istikametinde bir yasama çalışması yapmı-
ya ve metni her hangi bir değişikliğe tabi tut-
mıya Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca me-
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zun bulunmamaktayız. Bu itibarla, Yüce Kuru
lunuzun yetkisi, değişikliği benimsemek, ya da 
benimsememekten ibaret bulunmaktadır. 

Madde üzerinde Sayın Kitaplı, buyurun. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım. 
Bu maddenin getirilme sebebi, esasında ba

lıkların ürediği yerlerin muhafaza altında tu
tulması gayesini güder. Gerek boğazlar, gerek 
Marmara, bizim balık çeşitlerimizin en büyük
lerinin yumurtladığı ve ürediği yerlerdir. Bu
nun için bu madde getirilmiştir. 

Birincisi, Senato'nun getirdiği metni kabul 
ettiğimiz takdirde, bâzı şartlarla Ticaret ve Ta
rım Bakanlığının müştereken karar vereceği ve 
kuracağı kuruluşların avlanmasına müsaade 
edilecektir. Trolü kullanmada özel şahısla res
mî şahıs arasında bir fark yoktur ki... Trol, 
troldür; burada balık tutulacaktır. Zaten tro
lün kötü vasfı, balığı tutarken balığın yatağı
nı, balığın merasını bozmasıdır. Üstelik bir 
adaletsizlik de getirmektedir; bir teşekkül tuta
caktır, öbür balıkçılar seyredecektir. Bu, müm
kün değildir, doğru bir şey de değildir. 

Bunun için, Komisyonun benimsememe ka
rarma iştirak ettiğimi arz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, bu
yurun. 

MEHMET ÂLİ AYBAR (İstanbul) — Efen
dim, benden evvel söz almış olan sayın arka
daşlarım trol konusuna gereği kadar değindi
ler. Benim tekrar söz almam, bu meselenin öne
mini bir kere daha belirtmektir. 

Balıkçılıkla amatör olarak yakın bir ilgim 
vardı. Bu itibarla küçük balıkçıların trolden 
şikâyetlerini şahsan bilirim. Burada bir arkada
şım, orta su trolcülüğü ile dip trolcülüğü ara
sında bir fark gözetilmesinde sakınca bakımın
dan, farkın lehinde bulunur sözler söyledi; di
ğer bir arkadaşım da dip trolcülüğü ile orta 
su trolcülüğünü tefrik etmenin mümkün olma
dığını ifade etti, 

Hemen söyliyeyim ki, pratikte dip trolcülü
ğü ile orta su trolcülüğünü kontrol etmek müm
kün değildir. Kaldı ki, dip trolcülüğü kadar 
orta su trolcülüğü de balıkçılığa zararlıdır. 
Trolün büyük zararı, hep bilindiği gibi, yalnız 
çok miktarda balık tutulması ile izah edilmez, 
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aynı zamanda balıkların yumurtaları ve beslen
dikleri sürfeleri de imha etmesinden dolayıdır. 

Bu itibarla, bu madde üzerinde Meclisimizin 
hassasiyetle durmasını ve Komisyonumuzun be
nimsememe kararı istikametinde oy kullanması
nı rica ederim. 

Küçük balıkçılar Bîeclisten böyle bir karar 
çıkmasını bekler. Zaten trol büyük sermaye işi
dir, sayın milletvekilleri. Küçük balıkçı trol 
yapamaz. Trol yüz binlerce liralık sermaye ile 
yapılan bir çeşit balık avıdır. O itibarla, fuka
ra balıkçı vatandaşlarımız, Meclisin trolü tüm 
olarak, orta su trolü ve dip trolü olmak üzere 
yasaklıyan bir metin üzerinde mutabtakata var
masından memnun kalacaklardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen?... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA PJFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komiscyon, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKl DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

Senatoca değiştirilen metinde, balıkçılığın 
inkişafı ve balık piyasasının kamu yararına dü
zenlenmesi esası kabul edilmiştir. Bu konu Ko
misyonumuzda tartışılmış, balıkçılığın inkişa
fına bu türlü bir tesisin yararlı olmıyacağı, ay
rıca balıkçılık piyasasının kamu yararına tan
zimine hizmet etmiyeceği hususu da esasen or* 
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımın nazarı dikkatine 
arz ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın ko
misyondan bir sual sormak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu kurula

cak tesis, teşekkül nedir, nereden kurulacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, eğer buna sayın komisyon cevap arz etmi
yorsa, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Senatoca yapılan bu değişiklikte «...balıkçı

lığın kamu yararına düzenlenmesi» denmekte-
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dir, ama aslında kimin yaranna olduğu belli 
değildir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Balık
çılığın felâketi yatıyor, orada. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Aslında bil
hassa balıkçılık ve balık üretimi bakımından 
Marmara'yı inhisar altına almak istiyen birkaç 
kişinin işidir, bu. Buradaki teşekkül odur. Ben 
sayın komisyondan bunu isterken, elbette ki 
bir kastım vardı ve daha doğrusu bana söz 
hakkı verilsin dedim. Aslında ben bu teşekkü
lü bu şekilde anlıyorum. Onun için Senatoda 
yapılmış olan değişiklik, kamu yararına düzen
lenmesi mânasını taşımaz. Ne yapacaklar? On
dan sonra balıkçılık piyasasını kuracaklar. Bu, 
mümkün değildir. Bunun altında 3 - 5 kişi ya
tar. 

Bu itibarla, sayın arkadaşlarımın maddeyi 
Millet Meclisi komisyonunun getirdiği metin 
şeklinde kalbulü ile Senatoca yapılan değişikli
ğin benimsemmemesi istikametinde oy vermele
rinde büyük fayda vardır ve bu suretle büyük 
hizmet yapılmış olacaktır. 

Burada ayrıca bir konuyu daha arz ede
yim. 

Hidro Biyoloji Enstitüsü de burada güya 
araştırmalar yapacakmış, onu da buraya kamuf
le ettiler ve onun altına girmiş oldular. 

Değildir arkadaşlarım, burada maksat ma
lûmdur. Bunun reddi lâzımdır, benimsenme-
mesi gerekir. Millet Meclisinin metninin benim
senmesinde büyük faydalar vardır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, konuyu 

oylarınızla eözümliyeceksiniz. Üzerinde çod de
ğerli arkadaşlarımın görüştükleri bu madde 
ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosunun yaptı
ğı değişiklik, Meclisimizin komisyonu tarafın
dan benimsenmemiş bulunmaktadır. 

Şimdi, benimsenmemle yönündeki komisyon 
görüşiünü oylarınıza sunuyorum. Komisyonun 
benimsememe yönündeki görüşünü kalbul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Meclisimizin, benim
sememe yönündeki komisyon görüşü benimsen
miş ve böylece madde ile ilgili olarak Cumhu
riyet Senatosunca yapılmış olan değişiklik be
nimsenmemiş ve reddedilmiştir. 

Keyfiyet; Anayasamızın 92 nci maddesinin 
açık buyruğu uyarınca Karma Komisyona gi
decektir. 
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25 nci maddesi okutuyorum.: 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta 
kullanılması memnuiyeti 

Madde 25. — Zamanlar, mevsimler, cins, 
nev'i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle 
istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfından her ne suretle 
olursa olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması 
yasaktır. 

19, 24 ncü maddeler hükümlerine aykırı 
olarak istihsal edilen su ürünleri zabıt ve müsa
dere edilerek haklarında 29 ve 34 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?... Yok. 

Maddeyle ilgili olarak Cumhuriyet Senato
sunca yapılmış bulunan değişiklik, Meclisimi
zin ilgili komisyonca benimsenmiş bulunmakta
dır. 

Benimseme kayfiyetmi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ko
misyonumuzun benimseme keyfiyeti kabul edil
miş ve madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

26 nci maddeyi okutuyorum: 

BÖLÜM - V 

Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 
Madde 26. — Balıkhaneler, su mahsûllerinin 

açık artırma ile toptan satışının yapıldığı, mu
hafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağladığı 
yerlerdir. 

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Bakanlık tarafından yapılır ve N idare olu

nurlar. Ancak balıkhane yapılıncaya kadar be
lediyelerin idaresi devam eder. 

Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının mütalâası alınarak Ti-
Ticaret Bakanlığınca yapılır. 

Ticaret Bakanlığınca idare edilen balıkha
nelerde alınacak ücretin miktarı satış bedeli
nin % 5 ini geçemez,. 

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

Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanır, 
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Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ay
rılır. ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiven ar
kadaşım var mı?... Yok. 

Maddeyle ilgili olarak Cumhuriyet Senato
sunca yapılmış bulunan değişiklik, Meclisimi
zin ilgili komisyonunca da benimsenmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, benimseme keyfiyetini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimseme keyfiyeti kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 

Balıkhane dışında satış yasağı 

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

Balıkhanelerde satılması mecburi olan su 
ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhaneler
de satılması mecburi olmıyan asgari miktarlar 
bir tüzükle düzenlenir. 

Bu hüküm balıkhanesi bulunmıyan yerlerde 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?... Yok. 

Bu maddeye ilişkin olarak Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış bulunan değişiklik, Mecli
simizin ilgili komisyonu tarafından de benim
senmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu benimseme keyfiyetini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimseme keyfiyeti kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

28 nci maddeyi okutuyorum:. 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 

Madde 28. — Tarım Bakanlığı, su ürünleri 
müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden 
tacir, sanayici ve esnaftan bu işlerin mütaallik 
lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiye-
bilir. 

istenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edi
len müddet, içinde ve istenilen şekilde verme
ye mecburdurlar. 

Bu madde gereğince verilen ferdî ve hususi 
bilgi ve belgeler ifşa edilemiyeceği gibi ve
renler aleyhine delil ve vesika olarak da kul
lanılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşlarım; Sa
yın Başer, Sayın Yağcı, Sayın Çakıroğlu'dur. 

Buyurunuz Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Su ürünleri Kanununun Türkiye ihtiyacı
nın büyük bir kısmını gidereceğine inanıyoruz. 
Çünkü,, Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrili 
olduğu halde, maalesef bugüne kadar su ürün
lerimizden lâyiki veçhile faydalanamadık. 

Tasarı tetkik edildiğinde görülecektir ki; 
birçok noktalarda Tarım Bakanlığı tamamen 
ilgili kılınır,, ona atıf yapılır. Her nasılsa bu 
28 nci madde; tacirlere, esnaflara verilecek 
belgenin, Ticaret Bakanlığı tarafından veril
mesini öngörüyor. Bu, Meclisin kabul ettiği me
tinde böyledir, fakat Senato bunu Tarım Ba
kanlığına çevirmiştir. «Su ürünleri» deyince; 
bitkler, hayvanlar ve yumurutalar akla gel
diğine göre, bu tamamen Tarım Bakanlığının 
iştigal sahasına girer. Benim şahsi kanaatime 
göre, bugün Ticaret Bakanlığı iç ticaret, dış 
ticaret konulariyle âdeta bunalmış bir yaziyet-
tedh*. 

Bu bakımdan,, Cumhuriyet Senatosunca be
nimsenen, «Tarım Bakanlığı» tâbiri geçen 28 
nci maddeyi benimsemek daha uygundur. Ba
lıkların bakımı, elde edilmesi, zamanı, ihtisasa 
dayanan iştir. Ticaret Bakanlığı sık sık, «Bu 
uygun mudur, uygun değil midir?» şeklinde ya
zışmalara başvurmak mecburiyetinde kalacak
tır. Hem kirtasiyeciliği kaldıralım diyoruz, 
ham de Ticaret Bakanlığını böyle bir durum
la karşı karşıya bırakmak durumunda oluyo
ruz. 

Cumhuriyet Senatosunun zabıtlarını bende
niz tetkik ettim, görüşleri yerindedir. O tek
lifin kabulünde büyük faydalar olduğu kanaa
tindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, buyurunuz efen
dim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım; 28 nci maddenin Senatoca tes-
bit edilen şekli, Komisyonca benimsenmemiş,, fa-
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kat Komisyonun bu metni benimsememesini 
biraz garip görüyorum. Şöyle ki: 

Senatoda yapılan görüşmelerde tasarıya 
5 nci madde, 6 ncı madde ilâve edilmiştir. 
Beşinci maddenin 1 nci fıkrasında; «Devlettin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal 
yerlerinin sınırlan, Tarım Bakanlığı temsilci
sinin başkanlığında..» deniliyor. Yani, bu is
tihsal yerlerinin tâyinini, Tarım Bakanlığı 
temsilcisinin başkanlığındaki bıir heyete veri
yor. 

Aynı maddenin son fıkrasındaki; «Tanm 
Bakanlığı tarafından ödenir» tabiriyle, yine bir 
görev Tarım Bakanlığına verilmektedir. 

Yedinci madde; «.. Tarım Bakanlığının mü
talâası alınması mecburiyeti vardı» diyor. 

Sekizinci madde aynıdır ve bugün kabul et
tiğimiz 19 ncu maddede de, «Tanm Bakanlığı
nın müsaadesi alınmaksızın elektrik cereya
nı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri 
avlanması yasaktır, denmiştir.» 

Yani, benden evvel konuşan arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, kanun tasansınm anamad-
deleri tamamen Tanm Bakanlığı esas almış 
ve görevlendirmiştir. Şimdi, bir tek maddede, o 
da 28 nci maddede; Cumhuriyet Senatosunun 
yapmış olduğu değişikliği - o değişiklik de şu
dur: Ticaret Bakanlığı yerine Tanm Bakan
lığı ikâme edilmiştir - Komisyon benimsemi
yor. Bu madde ne diyor?.. «Tarım Bakanlığı, 
su ürünleri müstahsıllari~ ile su ürünleri ile 
iştigal eden tacir, sanayici ve esnaftan bu 
işlerine mütaallik lüzumlu göreceği bilgile
ri ve bölgeleri istiyebilıir.» 

Efendim, sadece «tacir, esnaf» tâbirinin geç
miş olması mı, Ticaret Bakanlığının görev şü
mulüne sokulması için kâfi sebep addediliyor? 
Kanunun esası itibariyle tamamen, yetki, gö
rev her şey; Tanm Bakanlığına, geçmiş ve ka
bul edilmiş olan maddelerde verildi. 

Şimdi burada, Tanm Bakanlığı değil de, 
Millet Meclisinden geçtiği şekilde, Ticaret 
Bakanlığı tâbirini kabul edecek olursak, iki 
Bakanlık arasında bir kanunun tatbikatında 
çelişkilere ve tatbikatta bu kanunun gereğin
ce iş yapacak özel kişilerle tüzel kişilere zorluk 
çıkarmaktan başka, hiçbir neticeyi tevlidetmiye-
cek demektir arkadaşlar. 

i Bu bakımdan, Komisyonun benimsememe 
kararı kanaatimizce yanlıştır. Senatodan ge
çen metnin benimsenmelinin tatbikattaki ko
laylıkları bakımından da uygun olacağı ka
naatindeyim, benimsenme fikrinde olduğumu 
arz eder saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, buyurunuz 
efendim. 

NECATİ 1SFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlanm; 

Su ürünleri Kanununun Yüce Meclise geti
rilmesindeki amaç; su ürünleri istihsalinin de
ğerlendirilmesi ve bu ürünlerden âzami dere
cede faydalanılması; ikinci olarak da, elde 
edilen bu ürünlerin pazarlanmasıdır. 

O halde, su ürünleri kanunu tasansı veya 
bununla ilgili üniteleri hangi bakanlık içerisin
de mütalâa etmek gerekir. Bunu, kanun tasa
nsınm 28 nci maddesi öngörmektedir. 

Demokratik Parti Grupu olarak, bu üni
tenin Tanm Bakanlığı bünyesi içerisinde mü
talâa edilmesini benimsiyoruz. Zira, Tanm Ba
kanlığının bu işlerle meşgul olan mevcut bir 
teşkilâtı vardır. Ticaret Bakanlığının ise, şu 
anda bu işlerle meşgul olan teşkilâtı çok cı
lız şekilde çalışmaktadır, veyahut ta yok de
necek kadardır. İkinci Beş Yıllık Plân da za
ten su ürünleri ünitesini Tanm Bakanlığı bün
yesi içerisinde mütalâa ediyor. Diğer ülke
lerde, yine aynı şekilde,, ya bir «Su ürünleri 
bakanlığı» şeklinde mütalâa edilmiştir veya
hut da Tanm Bakanlığına bağlı bir ünite ola
rak mütalâa edilmiştir. Biz de bu ürünlerden 
âzami derecede faydalanma amacını güttüğü
müze göre, Tanm Bakanlığı bünyesi içerisin
de bunun mütalâa edilmesini yerinde buluyo
ruz. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Söz istiyen başka arkadaşı

mız var mı?. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Daha önce konuşmuş bulunan arkadaşla

rıma ilâve olarak kısa bir mâruzâtta bulu-
I nup huzurunuzdan aynlacağım. 
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Kanunun tümünü gözden geçirdiğimiz za
man, daha ziyade bir istihsali esas aldığı gö
rülür. Kanunun anatemelinde ticari bir mev
zu yoktur. O halde, Ticaret Bakanlığiyle ili
şiği; bir arkadaşımın değindiği gibi, bir «Ta
cir» kelimesinin kullanılmasından ibaret olsa 
gerek. Kanunun esası, su ürünlerini değerlen
dirmek, istihsali değerlendirmek olduğuna gö
re,, doğrudan doğruya mevzu itibariyle Ta
rım Bakanlığını ilgilendirir. 

Senatonun getirdiği metin çok isabetlidir. 
Benimsememe kararı isabetli olamaz kanaatin
deyim. Bu sebeple; benimsememe şeklindeki 
Komisyon kararının reddi iktiza eder. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; madde 
üzerinde çok değerli görüşler ortaya koyan ha
tip arkadaşlarımı dinlediniz. Şimdi, konuyu 
oylarınızla çözümliyeceksiniz. 

Bu maddeye ilişkin olarak, Yüce Senato
nun yaptığı değişiklik, Meclisimizin ilgili 
Komisyonu tarafından benimsenmemiş bulun
maktadır. Şimdi, Komisyonun benimsememe 
yönündeki görüşünü ve kararını oylarınıza 
sunacağım. Komisyonun benimsememe yönün
deki görüşünü ve kararını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Komisyonun benimsememe yönündeki gö
rüşü ve kararı reddedilmiş, dolayısiyle mad
deye ilişkin olarak, Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklik kabul edilmiş ve bu değişik 
haliyle madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen 
kullanılması 

Madde 29. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkla
rı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştır
malar yapılması maksadiyle ve su ürünleri av
cılığında kullanılması yasak vasıta ve usul
leri muayyen yerlerde ve muayyen müddetle, 
bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kim
seler tarafından kullanılmasına müsaade ede
bilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?.. Yok. 

Bu maddeye ilişkin olarak; Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış bulunan değişiklik, Mec
lisimizin ilgili Komisyonunca da benimsenmiş 
bulunmaktadır. Şimdi, benimseme keyfiyetini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Benimseme keyfiyeti kabul edil
miş ve böylece madde kesinleşmiş ve kanun
laşmıştır. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 

Ödenek 

Madde 30. — Bu kanunun 14, 16 ncı mad
delerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri 
karşılamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine lüzumlu ödenek konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?.. Yok. 

Bu maddeye ilişkin olarak, Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış bulunan değişiklik, Mec
lisimizin ilgili Komisyonunca da benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. Be
nimseme keyfiyeti kabul edilmiş, madde kesin
leşmiş ve kanunlaşmıştır. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 

Teftiş ve murakabe 

Madde 31. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkları 
su ürünleri müstahsıllarını, su ürünleri ile iş
tigal eden tacir, sanayici ve esnaf ile bunlann 
işyerlerini, balıkhaneleri, istihsal yerlerini ve 
istihsal vasıtalarını Bakanlık Teftiş Kurulu va-
sıtasiyle teftiş ve kontrol ettirmek mevzuata 
göre gerekli muameleyi yapmaya yetkilidir. 

Bu bakanlıklar diğer memurlarına da bu gö
revi verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Süleyman Mut
lu. 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlarım; 

31 nci maddede, Millet Meclisimin ilk ka
bul ettiği metinde, Tarım Bakanlığını içine al
mamış, sadece bu teftiş ve murakabeyi Tica
ret Bakanlığına bırakmış idi. Sayın Senato, ay
nen maddeyi kabul etmekle beraber, buraya 
sadece bir de «Tarım Bakanlığını» katmak su
retiyle iki Bakanlığın ortak murakabesine bı
rakmıştır. Aslında, tek başına Tarım Bakanlı
ğının olması icabeder ama, bu iki Bakanlığın,, 
metinler üzerinde değişiklik yapamıyacağımı-
za göre, Senatonun kabul ettiği şekilde mad
denin benimsenmesi, kontrol ve murakabesi da
ha isabetli olacağı kanaatini vermektedir. Se
natonun kabul ettiği şekilde maddenin kabul 
edilmesini ben de arkadaşlarımdan hassaten ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu maddeye ilişkin olarak, 
Cumhuriyet Senatosunca yapılmış bulunan de
ğişiklik, Meclisimizin ilgili Komisyonunca da 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Benim
seme keyfiyeti kabul edilmiş, madde kesinleş
miş ve kanunlaşmıştır. 

32 ncd maddeyi okutuyorum. 

Bölüm - VII 

Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 

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

20, 21, 24 ncü maddelerdeki suçlara ait 
dâvalar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanun
da yazılı diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza 
mahkemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı? Yok. 

Bu maddeye ilişkin olarak, Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış bulunan değişiklik, Mecli
simizin ilgili Komisyonunca da benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
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edilmiştir ve madde kesinleşmiş ve kanunlaş
mıştır. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 33. — Tarım ve Ticaret Bakanlıkla

ra teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri 
ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve 
iç suların muhafaza ve murakabesi ile vazife
lendirilen memur ve hizmetlileri ile emniyet ve 
jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna 
istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu ka
nunun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt 
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vası
taların zaptetmek ve bunları 34 ncü madde hük
mü mahfuz kalmak şartı ile, adlî mercilere tes
lim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı 
mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurla
rı,, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi ve 
korucular ile gümrük, belediye ve Hükümet ve
teriner ve doktorlar^ Ticaret ve Tarım bakan
lıkları memurları ile Emniyet ve Jandarma teş
kilâtının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve 
ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki görevleri 
yapmakla mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?.. Yok. 

Bu maddeye ilişkin olarak, Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış bulunan değişiklik, Mecli
simizin ilgili Komisyonunca da benimsenmiş bu
lunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiş ve kanunlaşmış
tır. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 

Zaptedilen su ürünleri 

Madde 34. — Zaptolunan su ürünlerinden in
san gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün 
değilse en yakın veteriner hekim veya Hükü
met, belediye veya sağlık merkezli tabiplerin
den birine veya Devlet hastanesinde muayene 
ettirilmek suretiyle insan gıdası olarak istih
lâkinde mahzur görülmiyenler derhal mahal
lin en büyük maliye memuru marifetiyle ve Ma
liye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde belediye 
veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış 
yerinde açık artırma suretiyle satılır. 
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Satışa ait bir zabıt varakası tanzim oluna
rak satış bedeli tahkikat neticesine kadar adlî 
mercilerin emrinde olmak üzere Maliye vezne
sine emaneten yaptırılır. 

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. 

Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması ve
ya istihlaki mahzurlu görülenler yetkililerin 
raporlarına müsteniden sanayide kullanılır ve
ya imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tevsik 
edilir. 

Zaptedilen su ürünlerinden insan gıdası ola
rak kullanılmıyan ve muhakeme neticesine ka
dar muhafazasına imkân olmıyanlar için de yu
karıdaki esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar

kadaşım var mı?.. Yok. 
Bu maddeye ilişkin olarak, Yüce Senatoca 

yapılmış bulunan değişiklik, Meclisimizin ilgili 
Komisyonunca da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve madde kesinleşmiş ve kanunlaşmış
tır. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 

Madde 35. — Bu kanun hükümlerine göre 
mahkemece müsaderesine karar verilen muha
fazası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtala
rı hüküm kesinleştikten sonra bedeli ilgili vez
neye gönderilmek üzere Maliye veznesine ema
neten yatırılır. 

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görü
lenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme ka
rar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşım var mı?.. Yok. 

Bu maddeye ilişkin olarak Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış bulunan değişiklik, Komis
yonumuzca da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 
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36 ncı maddeyi okutuyorum. 

Bölüm - VIII 

Ceza hükümleri 

Cezalar 

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

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

2*. üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gere
ğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan 
gemi sahip veya donatanları 100 liradan 500 li
raya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda il
gililere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya 
kadar, Hafif para ile cezalandırılır. 

b) 13 ncü madde gereğince Tarım Bakan
lığından müsaade almadan üretme havuzu ku
ranlar 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı müm
kün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men ve 
masrafları failine aidolmak üzere kaldırılma
sına karar verilir. 

c) 19 ncu maddedeki yasalara göl ve akar 
sularda riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya ka
dar hapis cezası ile birlikte 100 lira ilâ 500 lira
ya kadar ağır para cezası ile. 

19 ncu maddedeki yasalara denizlerde riayet 
etmiyenler 6 aydan 2 seneye kadar hapis ceza
sı ile birlikte 5 000 lira ilâ 10 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

d) 20 nci maddeye göre çıkarılacak tü
zükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere 
riayet etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi te
sis sahipleri tarafından işletildiği takdirde 500 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmek-
le beraber masrafları kendilerine aidolmak üze
re tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilme
sine karar verilir. 

e) 21 nci maddenin birinci bendindeki suçu 
işliyen şahıslar 2 seneden-4 seneye kadar ha
pis 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 tüzü
ğe aykırı hareket edilmesi halinde verilecek ha
pis cezası bir yıldan aşağı olamaz. 

f) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler 
100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para ceza
sı ile cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri men 
edilmekle beraber masrafları kendilerine aidol
mak üzere mânilannın zarar vermiyecek hale 
getirilmesine karar verilir. 

g) 23 ncü maddenin (a) bendine göre çı
karılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 li
radan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezai andırılır. Ve suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. z 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak 
tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç ko
nusu ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu ka
bil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler 
veya bunları imalâtında kullananlara 200 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve mü
sadere edilir. 

h) 24 ncü maddenin (a), (b), (c), (d) fık
raları ile bu maddeye ait tüzükteki dip trola mü-

taallik yasak ve tehditlere ve mükellefiyetlere ay
kırı hareket edenler bir yıldan 3 yıla kadar ha
pis cezası ile birlikte 2 000 liradan 20 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve is
tihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olu
nur. 

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

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mev
simlerden dip trollu ağları denizde veya topla
nıp boldoya alınmış durumda tesbit edilenlerle 
göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden 
küçük dip trollu ağlarını her ne suretle olursa 
olsun gemilerinde bulunduranlar da yukardaki 
fıkraya göre cezalandırılır. 

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

24 ncü maddedeki yasaklara ve tahditlere 
aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini sa
tanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kul
lananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç 
konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olu
nur. 

i) 25 nci madde ile satışı, nakli ve imalât
ta kullanılması yasak edilen su ürünlerini sa
tanlar, nakledenler veya imalâtta kullananlar 
hakkında 100 liradan 500 liraya kadar hafif pa
ra cezası hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su 
ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

j) 27 nci maddedeki balıkhane dışında sa
tış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 lira
dan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve 
müsadere olunur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Özgünıer. 

TURHAN ÖZGÜLER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın larfeadaşlarım; 

Esas itibariyle talbı hatası sayabileceğimiz 
bir husus var. Bunu tabı hatası kaibul etmediği
miz takdirde, değiştirge önergesi vermek lâzım 
ama o da usule uygun olmuyor, o sebeple dik
katinize arz ediyorum, bunu tabı hatası kabul 
etmek her halde isabetli olur kanısındayım. 

Şöyle ki; maddenin (a) fıkrasının 3 ncü 
bendende, «...Ruhsat tezkerelerini talep vuku
unda ilgililere göstermiyenler 10 liradan 100 li
raya kadar, hafif para ile cezalandırılır.» di
yor. Ceza Kanunumuzda «Hafif para» diye bir 
ceza yok, «Hafsf para cezası» var. Yani, «ceza
sı» kelijmesi unutulmuş. Bunu, tabı hatası- ka» 
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bul edelim, ama Millet Meclisinde de bu hata 
yapılmış, Senatoda da yapılmış. Değiştirge öner
gesi vermek usule uygun değil diye, kanun tek
niğine uymryan bir şekilde kanun çıkarmıyalım. 
Burada bir, «cezası kelimesi atlanılmış. Demek 
ki, 3 ncü benıdden sonra, «... hafif para ile ce
zalandırılır.» yerine «... hafif para cezası ile ce
zalandırılır» şeklimde demek gerekir, bir. 

ikindisi, (b) fıkrasının devamımda; «... ge
rekli niteliğe haiz olmuyan» diyor, «... niteliği 
haiz olmıyan» olacak. Hem Millet Meclisimde, 
hem Senatoda aynı hata, tabı hatası olarak açık, 
dikkati çekerim. 

Sonra, geme (c) fıkrasının devamımda, «... 
5 000 lira ilâ 10 000 liraya» deniyor, «ilâ» ke
limesi bu kanunda pek . kullanılmadığı halde; 
«... 5 000 liradan 10 000 liraya kadar» demek 
ımiimkün iken, «ilâ» denilmiştir. Bunu tabı ha
tası kabul ederek, «ilâ» yerine «kadar» dersek 
isabetli hareket etmiş oluruz kanısındayım. 

Saygılar »umarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Özgü-

ner 36 ncı maddenin (A) fıkrasının 3 ncü ben
dinin, «... hafiîf para ile cezalandırılır» şeklin
de bir cümle ile bittiğime işaret etti ve bunun, 
«... hafif para cezası ile cezalandırılır» şeklimde 
olması lâzımgeldiğimiı söyledi. 

Ne şekilde olacak efendim, lütfen ifade bu
yurur musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşımızun ifade etmiş oldukları istikamette 
tashihinin uygum olaoağı kanaatindeyim, bd*r tabı 
hatasıdır. 

BAŞKAN — Evet, bir tabı hatasıdır. 
Buyurum Sayım Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayım 

Başkam, tabı hatası olarak ilâve edeceğim bir 
husus daha var. Millet Meclisi metninde (P) 
fıkrasında, «maniler» şeklimde geçiyor, Senato
dan. geçen şeklimde bir tabı hatası olarak, «ma
nialar» şeklimde yazılmıştır. Burada okunurken 

.«onanialar» şeklimde zapta geçti. Halbuki, «ma
nialar» değil, «mâniler» şeklimde düzeltilmesi 
lâzım, Millet Meclisi metnimde olduğu gibi. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon, Sayın Yağcı'-
nın beyâlmımı takip buyurdunuz, Burada bir bas
kı hatası var mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Evet efendim, bir bas-
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ki hatası var, Millet Meclisi metnimde olduğu 
gibi, «maniler» olarak düzeltilmesi lâzımdır. 
Bir baskı hatasıdır. 

BAŞKAN. — Peki efendim, W baskı hata
sıdır. 

Madde üzerimde söz istiyen arkadaşım var 
mı?.. Yok. 

36 ncı maddeye ilişkin Cumhuriyet Senato
su değişikliği Komisyonumuzca da benimsenmiş 
bulunmaktadır. Benimseme keyfiyetini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul ed$miş ve madde kesinleşmiş ve kanun
laşmıştır. 

BÖLtJM - IX 

YHirürlük hükümleri 

Tüzükler 

Madde 37. — Kanunun 19, 20, 23, 24 ve 27 
nci maddelerime ait tüzükler kamumun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içimde 
yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeye ilişkin Cumhuriyet Senatosu deği
şikliği Komisyonumuzca benimsenmiş bulun
maktadır. Benimsemeyiı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

Madde 38. — Bu kanunun 7, 8, 9, 10 ve 22 
nci maddelerinde öngörülen hususlarda 6200 sa
yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü vazife 
ve salâhiyetleri hakkımdaki Kanunda Devlet Su 
işlerine tanınan haklar ve yetişleri bakidir. 

BAŞKAN — Bu madde, metne Cumhuriyet 
Senatosu tarafından eklenmiş ve Komisyomu-
muzca da bu ekleme bemimsemmiş bulunmakta
dır. 

Madde üzerinde a>öz istiyen?.. Yok. Benimse
meyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 39. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersa-
adet ve Bilâdi Selâsede Müdye ve istiridye ih
racı hakkımdaki Nizamname, 18 Sefer 1299 ta
rihli Zalbıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 
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1298 tarihi Dersaadet ve TevaJbiî Balıkhane 
İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli 
İstanbul ve TevaJbiî Balıkhanesine mıütaallik Ni
zamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerinde 
muharrer rüsumum tezyidine dair 405 sayılı Ka
nun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Ni
zamnamesine bâzı mevad tezyiline dair 18.1.1926 
tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli 
ve Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevabdî Ba
lıkhane idareleri Nizamnamelerinin bâzı mevad-
dını muaddil 820 sayılı Kanun, 5639 sayılı Ka
nunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin IV No. lu bendi ile 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 
57 No. su yürürlükten kaJıdırılmıştır. 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü mad
desindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesi
nin 7 nci bendine uygum hareket eden yabancı 
turistler üe 14 ncü maddeye göre etüt ve araş
tırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara uygu
lanmaz. 

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatlbik 
lolunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeye İlişkin Cumhuriyet Senatosu deği
şikliği Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme keyfi-
yefci kabul ödilmıiş ve madde kesinleşmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yayımlandı
ğı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan 
su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci maddeye 
göre Taran Satış Kooperatifleri ve birlikleri ile 
Tarım Kredi oKoperatitfleri ve 1168 sayılı Ko
operatifler kanunlarına göre teşkilâtlanmak is-
tiyenler statülerinde âdi 'Genel Kurul toplantı
ları için derpiş olunan toplanma ve karar ni-
isapları ile kooperatiflerini! feshedebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen .. 
Yok. 

Geçici 1 nci maddeye ilişkin Cumhuriyet Se
natosu değişikliği Komisyonumuzca da benim
senmiştir. Benimseme keyfiyetini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiş, geçici 1 nci madde kesinleşmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun 19, 20, 23, 
24 ve 27 nci maddelerine ait tüzükler yürürlü
ğe girinceye kadar 39 ncu maddede yazılı hü
kümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen?.. 
Yok. 

Geçici 2 noi maddeye ilişkin Senato değişik
liği Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Benim
semeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miş ve kanunlaşmıştır. 

Geçici 3 ncü madde esasen kesinleşmiş bu
lunmaktadır. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 4. — 931 sayılı İş Kanununun 

5 nci maddesinde şu kadarki, den sonra başlı-
yan kısmına (e) fıkrası ilâve edilmiştir. 

e) Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen 
ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizlerde çalı
şan su ürünleri müstabsılları ile ilgili işler. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
Şaym Ülker, Sayın Özgüner, Sayın Yağcı, Sa
yın Asutay, Sayın Aybar, Sayın Mutlu, Sayın 
Kitaplı, Sayın Başer söz istemişlerdir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz sıramı öz
güner arkadaşıma veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
Sayın Ülker, siz vaz mı geçtiniz efendim 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır efendim, 

arkadaşımın sırasında konuşacağım. 
BAŞKAN — Onun sırasında konuşacaksı

nız. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Geçici 4 ncü madde 
komisyon tarafından, 931 sayılı Kanuna yapıla
cak ek nedeniyle isabetli görülmemiş, mucip 
sebebolarak da «çalışma şart ve saatleri iş Ka
nununun hükümleri ile bağdaşmadığı» gösteri
lerek benimsenmemiştir, 

Ben bunun, ayrı bir açıdan benimsememek 
gerektiği hususunu belirteceğim. Evvelâ 931 
sayılı Kanunun 5 nci maddesini tetkik ettiği
mizde görülürki madde : «Aşağıda belirtilen 
hususlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz» 
diye başlar. Neden uygulanmadığı, hangi hu
suslarda uygulanmadığı tadadedUdikten sonra 
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istisna maddesi olarak «şu kadar ki» diye baş
ladığı sonuncu paragrafında «şu hususlarda bu 
iş Kanunu uygulanır» der. 

iŞimdi C. Senatosu bu geçici 4 ncü madde 
ile istisna hükümlerini genişletmiş ve bu ka
nunda 931 sayılı Kanunun 5 nci maddesine atıf 
yaparak onun (D) den sonra gelen fıkrasına 
bir (E) fıkrası ilâve etmek suretiyle kapsa
mını genişletmek yoluna gitmiştir. Ve böylece 
931 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki istisna
lar arasına, «Deniz İş Kanunu kapsamına gir-
miyen ve tanım işlerinden sayılmıyan, deniz
lerde çalışan su ürünleri müstahsıllan da gire
cektir» demek suretiyle bağlamıştır. 

Komisyon bunu, 931 sayılı Kanundaki iş sa
atleri ve çalışma niteliği bakımından uygun 
görmemiş ve bu sebeple benimsememiş. Ancak, 
kanun tekniği bakımından da esasen benimse
memek lâzım. Şöyle ki, arkadaşlarım bu kanun 
bir tadil kanunu değil, müstakil, su ürünlerini 
esas alan, su ürünleri istihsalini esas alan, ta
mamen müstakil bir kanundur. Bir müstakil ka
nun, gene tamamen müstakil olan bir 931 sayılı 
Kanunda nasıl değişiklik yapar? 931 sayılı Ka
nunun filân veya falan maddesini değiştirmek, 
ilga etmek veya ilâveler yapmak istiyorsak 
ancak bir tadil teklifi getirebilir, o tasa
rıyı getirir ve o kanun üzerinde oynıyabiliriz. 
Bir müstakil kanun bir tarafta dururken; baş
ka bir müstakil kanunla «yeni bir kanun çıka
rıyoruz» diye o kanunu hırpalıyamayız, o ka
nuna ilâveler yapamayız. Bu, kanun tekniğine 
uymaz1 arkadaşlar. 

Komisyonun benimsememe görüşüne ilâve 
olarak arz ettiğim gibi kanun tekniğine uymı-
yacağı da nazarı itibara alınarak benimsenme-
mesi gerektiği kanısındayım. Bu sebeple komis
yon kararına uyularak eski metinde ısrar edil
mesi isabetli olur kanısındayım. 

İSaygılar sunarım. 

İBAŞKAN — ISayın Ülker, buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; Yüce Senato geçici 4 ncü madde ile 
«Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen ve ta
rım işinden sayılmıyan, denizlerde çalışan su 
ürünleri müstahsılları ile ilgili işler» demek su
retiyle İş Kanununun kapsamına denizde çalı
şanları da almıştır. Bu, cidden takdirle karşı-

18 . 1 . 1971 O : 1 

lanacak bir harekettir. Anayasamız herkese in
sanca yaşamak hakkı tanımıştır, Sosyal Devlet 
ilkesini benimsemiştir. İş Kanununun tek işçi
ye kadar uygulanması, vaktiyle Yüce Mecliste 
iş Kanunu konuşulurken kabul edilmiş, fakat 
'Sayın Cumhurbaşkanının vetosundan sonra de
ğiştirilmiştir. 

Gerçekten büyük sıkıntılar içinde olan ve 
gerçekten en zor işlerden biri olan denizde ça
lışmak, balıkçılıkta çalışmak fevkalâde zor, 
fevkalâde tehlikeli, fevkalâde yıpratıcı bir iş 
alanı, C. Senatosunun yerinde bir görüşü ile 
buraya konulmuştur. 

Şimdi sayın komisyon bunu kabul etmemek 
için şu gerekçeyi raporunda ileri sürmekte «de
niz ürünleri müstahsilinin çalışma şart ve saat
leri iş Kanunu hükümleri ile bağdaşamadığın
dan benimsenmemiş» diye gayet kısa olarak 
ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; iş Kanununun hü
kümleri ile neresi bağdaşmamaktadır? Eğer 
gerçekten Sayın Komisyon ilke olarak denizde 
çalışanların, tabiatla çarpışanların prensibola-
rak iş kanununun şümulünde olmasını kabul 
etmiş olsaydı, diyeceği; «Şu şu noktalardan 
iş kanununa uymaz, biz onları şu şekilde düzel
tiyoruz» olurdu. Veyahut ona göre bir hüküm 
ile özellikleri nazarı itibara alınarak nasıl ya
pılacağını tüzükte gösterirdi. Kanun yapmada 
buna benzer çeşitli yollar var. Bu yollan Sayın 
Komisyon şüphesiz bizden daha iyi bilir; bu 
yollara gidebilirdi. 

Şimdi, doğrudan doğruya bunun metinden 
çıkanlması gerçekten üzüntü verici bir haldir. 
Yani, bunun burada kalması yerindedir. O se
beple büyük bir vatandaş kütlesine insanca ya
şama, çalışma şartlan belli çalışma teminatı 
getireceğinden dolayı, komisyonun benimsenme
me görüşüne lütfen katılmayınız. Bunu istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efen

dim, bu izahattan sonra vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
RURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın milletvekilleri; komisyon, geçici 4 ncü mad
deye iştirak etmeyiş sebebini «çalışma şart ve 
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saatleri iş kanunu hükümleri ile bağdaşmadığın
dan» diye işaret etmiştir. 

Benim anladığım bir taraf vardır, bu, hangi 
şartlarla kanunda yer almıştır ve komisyon, ne
yi düşünmek suretiyle kanundan bu maddeyi 
çıkarmaktadır? 

Bir kere 931 sayılı Kanun usul bakımından 
bozuldu. Bugün için «931 sayılı Kanun» diye bir 
kanunumuz yok. Yüce Meclisimiz biraz istical 
eder, çalışına hayatının beklediği bu kanunu çı
karırsa o zaman mesele kalmaz. 

931 sayılı Kanun şöyle bir nazardan geçiri
lirse, 1 nci maddesinde, «bir hizmet aktine da
yanarak her hangi bir işte ücret karşılığı çalı
şana işçi denir, işçi olanlar da bu kanun tatbik 
edilir» diye hüküm getirmiştir. 

Deniz ürünlerinin istihsalinde çalışanlar «iş 
Kanununun kapsamı dışındadır» demeye kimin 
hakkı var? Kimsenin hakkı yok. Kanun, «işbu 
kanun kara işlerinde çalışanlara tatbik edilir» 
deseydi o zaman «hava işlerinde, su işlerinde 
çalışanlara tatbik edilmez» mânası çıkardı. Hal
buki kanun, «bir hizmet akdi ile başka bir şah
sın yanında çalışan kimseye tatbik edilir» hük
münü getirmektedir. 

Kanunun 5 nci maddesi, bu kanun kapsamı
nın dışında bulunanları da tadadetmis; «Tarım 
işlerinde, orman tâli yolu dâhil, bir ailenin 
üyeleri veya hısımları arasındaki, dışardan baş
ka biri katılmıyarak evlerde ve el sanatların
da yapılan işler. 

Ev hizmetlerinde 507 sayılı Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin 
tarifine uygun 3 işçinin çalıştığı işyerlerinde 
çıraklardan ki, bunu tadil etti biraz evvel Yü
ce Meclisimiz, 16 yaşından büyük olanlar bu 
kanun kapsamındadır» demiştir. 

Konutların kapıcılık hizmetlerini yine Yüce 
Meclis tadil etti, bu kanun kapsamına aldı. 

Sporcular, Yardımsevenler Demeği merke
zi ile taşra atelyelerinde çalışanlar, rehabilitas
yon müesseselerinde çalışanların dışında kalan
ların tümü bu kanun kapsamındadır. 

ileride yanlış bir yola, hukukî yönden yanhş 
bir yere, kazai mercilere sevk edilmemek için 
Yüce huzurunuzu işgal ettim. Komisyon gerek
çesinde, «çalışma şart ve saatleri iş Kanunu hü
kümleri ile bağdaşmadığından bunu kanun mad-
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desinden çıkardım» demesinde isabet olmadığı
na işaret etmek istedim. 

Kaldı ki, biraz evvel bir arkadaşım, iki müs
takil kanunda yapılacak tadilâtın yeri ayrı ay
rı olacağı ve binaenaleyh, Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımızın çok içtenlikle söylediği, yıllardır 
takibederek bir sonuca vardıramadığımız, gü
nün 24 saatinde denizde çalışanları böyle bir 
tadilâtla kanun himayesi altına almak zaruri
dir. Kanunda buna hususi bir yer vermek, ile
ride her türlü ihtilâfı bertaraf etmek için lâ
zımdır. 

Bunu, 931 sayılı Kanunda yapalım... Komis
yon, buradaki reddediş sebeplerini derinliğine 
tetkik etmeden çiziştirilmiş bir hüküm olarak 
kabul etsin, ileride kazai mercilere intikal et
mesi ve birçoklarından netice aldığımız dâva
lara aksi tesir yapmaması yönünden bu husu
su arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Bir işaret vardır; Yüce Meclisimiz işçiyi 
bizden çok düşünen, onu daha iyi hayat şart
larına kavuşturmak için elinden geldiği kadar" 
her meseleyi halleden Meclis, 931 sayılı Kanu
nun tadilâtında, bu kısımda çalışan arkadaşla
rımız için de yeni bir himaye getirecektir ve 
yeni bir ışık tutmuş oldu. 

Binaenaleyh, önümüzde tadil edilecek ka
nuna ümidimizi bırakmak üzere su ürünleri 
istihsalinde çalışan arkadaşların bugün mev-
cudolmıyan 931 sayılı ve mevcudolan 3008 sa
yılı iş Kanununun şümulü içinde mütalâa edil
meleri lâzımdır, kanunun ruhu budur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

IBeınJden evvel söz almış olan arkadaşlarım 
deniz işlerinde çalışan işçilerin mutlaka hima
ye edilmesi lüzumu üzerinde gereği kadar dur
dular. Bu hususu ben tekrar, altını çizerek, bu
rada belirtmekle iktifa ediyorum. 

Yalnız bir arkadaşımız bir kanun tekniği 
meselesi üzerinde durdulaır. «İki müstakil ka
mun ayrı ayrı tasarruflardır, bir tasarrufu, bir 
diğer müstakil hüviyetli bir tasarrufla tadil et
mek mümkün değildir, hiç değilse sakıncalı bir 
iştir»! buyurdular. 

Hukuk tekniği bakımından arkaldaşımızın bu 
görüşüne iştirak etmemek mümkün değildir. 
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Yalnız hemen ifade edeyim ki, hukuk tekniği, 
özü belirtmek idin kullamılır. Hukuk tekniği için 
teknik yapmak, bizim maalesef hukukçu olarak 
iliklerimize işlemiş sakat bir yoldur. 

Binaenaleyh, biz Millet Meclisinde, bize ba
kan ve hayatını son denece zor şartlar altında 
kazanan deıniz işçilerine elimizi uzatmak mec
buriyetindeyiz. Eğer bu kanun Komisyonun, 
ıSenaltoldalM tadili «benimsememesi»! şeklinde çı
kacak olursa telâfisi mümkün olmıyaoak bir kö
tü iş yapmış oluruz. Bunun için hiç değilse şim
dilik Senatonun tadili ve Meclis Komisyonunun 
benimsememesi aleyhinde oy kullanmak sure
tiyle işleri özünün istikametime oturtmak lâzım 
olduğu kanaatindeyim. 

931 sayılı İş Kanunu esasen bugün mevcut 
değildir. 931 sayılı iş Kanunu buraya gelecek. 
Binaenaleyh, 'buradaki Senato tadilâtını bizim 
ileride yapacağımız tasarrufa ışık tutucu ma-
hiyeltte telâkki etmemiz lâzımdır. Tekrar ediyo
rum, deniz işlerinde çalışan işçiler hakikaten en 
yıpratıcı, en tehlikeli işleri yaptılkları halde as
gari himayeden mahrumdurlar. Bunların hima
yeye muhtaç şekilleri üzerine Yüce Meclisin, 
dikkatle eğilmesi lâzımdır. 

Ha, şimdi ne yapacağız. Birtakım usulî çeliş
meler var. Ne yapalım efendim işte usul böyle. 
îki müstakil kanun... Evet teknik bakımdan 
Idoğru, ama teknik bizi bağlıyacak mı Öze git
mede teknik bizi bağlıyacak mı? 

Değerli milletvekilleri, hukukta usul, tâli 
ehemmiyettedir. Uısule, öze matuf hareketleri 
kolaylaştırdığı mabette iltifat edilir. Yoksa usul, 
öze matuf hareketleri çelmelediği takdirde mut
laka bir tarafa bırakılması lâzımgelen bir hu
sustur. Tekrar ediyorum, maalesef bizde «hu
kuk^ dendiği zaman yalnız «şekil» anlaşılır. Bu 
kötü ihtiyattan yavaş yavaş vazgeçeceğiz. Bu 
önümüze gelmiş olan belgede deniz işçilerini, za
ten mevcudolmıyan 931 sayılı Kanunun şümu
lüne şimdiden sokmak suretiyle istikbale nıuzaf 
bir olumlu iş görmüş oluruz. 

CBu itibarla Meclis Komisyonunun benimse
meme hususundaki kararma Yüce Meclisin ilti
fat etmemesini saygılarla dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyom Karahisar) — 

Vazgeçtim. 

| BAŞKAN r— Sayım Kitaplı, buyurun. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlar, esas itibariyle Sayın Asutay'm fi
kirlerine'iştirak ettiğimi belirtmekle sözlerime 
başlıyorum. 

Zannediyorum ki, 931 sayılı Kanun, belki de 
Karma Komisyondan bu kanun dönene kadar 
Meclisimizden çıkacaktır. 

Burada balıkçılığın hususiyetleri nazara alı
narak bu iş tedvin edilmelidir. Çünkü 931 sayılı 
Kanunum kapsam maddesine göre balıkçılıkla 
uğraşanları, denizde çalışanları kanun kapsamı
na almaya çalışırsak birçok ihiilâtlar doğacaik-
tır. Bir defa ücret meselesi ortaya çıkacaktır. 
Malûmuâliniz balıkçılar çok zaman ortak çalı
şırlar, ama bu ortakük haddizatında bir ücret
tir. Yami, bunu böylece kanunlaştırdığımız tak
dirde balıkçılıkta çalışan deniz işçilerinin ka
nundan gereğince istifade etmesi mümkün ol-
mıyaöaJktır. 931 sayılı Kanunun halihazırda 
mevcudolmaması sebebiyle bu meselenin 931 sa
yılı Kanun tedvin edilirken gereği gibi ve te
ferruatlı olarak tedvin edilmesinde fayda var
dır. 

Bu sebeple Komisyonum benimsememesi hu
susundaki kararına iltifat etmenizi ricıa eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (NevşeihJir) — Sayın 
Başkam, değerli milletvekilleri, 

G'öçioi 4 ncü madde Cumhuriyet Senatosun
dan çıktığı zaman belki de 931 sayılı Kanun yü
rürlükte idi, fakat 931 sayılı Kanun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. Biz pimdi bunu 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği gibi ka
bul edersek gülünç duruma düşeriz. 931 sayılı 
Kanun geldiği zaman 5 nci madde aynen kala
cak mı? Onu kim temin edebilir 

ıSaniyen, arkadaşımızın dediği gibi, bu ka
munla o kanuna atıf yapamayız. Ya 931 sayılı 
Kanun huzurunza geldiği zaman orada tedvin 
ederiz veya buraya müstakil madde koruz. 

Eu balcımdan Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metni değil, Komisyonun uymama hak
kındaki kararını desteklemek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen-

I dim. 
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REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Evvelâ usul bakımından, 931 sayılı Kanun 
yürürlükte değil diye ifade ediliyor. Gerçekten 
ide öyle. 931 sayılı Kanun iptal edilmiş, 6 ay-
lik süre verilmiş. Bütün bu süneler geçirilmiş, 
ama bu arada Sendikalar Kanunu çıkmış. O ka
nun gelmemiş... Bu ayrı bir mesele. 

Şimdi, burada geçen, 931 sayılı iş Kanunu 
deniyor. Bu îş Kanununun çıkacağı muhakkak, 
fakat bu kanun numarasının 931 olmıyacağı 
bellidir, öyleyse ya, îş Kanunu tâbirini kulla
nalım. - iş Kanunu diyebiliriz - veya yine be
nimsememek suretiyle Komisyona sevk ederiz. 
O arada iş Kanunu çıkar, buraya onun numarası 
konmak suretiyle aşağıya indirilir. 

Uısul hakkında teklifim bu, buna çare var. 
Esasına gelince, Komisyon buyurmaktadır ki, 

şartların tesbiti güçtür, tş Kanununa uymaz. 
Bu seheple dahi Komisyonun ,görüşü beiilimsen-
memeliıdir ki, mesele Komisyona gitsin. Orada 3 
ncü bir meıtin getirıleceık. O üçüncü metnin 
içerisine nereleri uymuyorsa, yani iş Kanununa 
uymıyan taraflar ne ise onu izale edici hüküm
ler götArtilelbilir. Gerek kanun numarası bakımın
dan, gerek esası bakımından, gerekse Komisyo
nun itirazı bakımından mutlaka bunun Komisyo
na gidip Millet Meclisi metni, Senato metni dı
şında 3 ncü bir madde metni yapılmasında ya
rar vardır. O zaman Yüce Meclis bu üçünden 
(birini kabul etme, tercih etme durumunda ola
caktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkdaşlarım; 

Geçici madde üzerindeki müzakere ilgi çe
kici olduğu için bir kere daha söz aldım. Yanlış 
bir teamüle yol verilmemesi arzusunda olan ar
kadaşlarınızdan biriyim. 

Arkadaşlarım, madde nazarı itibara alındığı 
takdirde su ürünleri müstahsili için hakikaten 
hepimizin söyliyeceği çok söz var. Sahile yakın 
olan arkadaşlarınızdan biriyim, Akdeniz bölgesi 
çocuğuyum. 

Biz kanun tekniğinin münakaşasını yapıya-
suz. Yoksa maddenin getirilişinde, Senatonun 
getirdiği yeni metinde; esasında isabet vardır, 
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başka, kanun tekniğine uymaz, görüşü başka. 
Esasen benim bu iddiama katılmıyan hemen he
men hiçbir arkadaşımız yok. Sayın Mehmet Ali 
Aybar'ın da kanun tekniği bakımından dediği 
hakikat doğrudur, ama buna rağmen, kanunun 
tekniği bir yana bırakılsın, öze bakalım, öze ula
şalım, derler. 

Arkadaşlarım, öze ulaşmak için kanun tek
niğini ihmal etmeğe lüzum yok. Esasen öze ulaş
mağa mani bir hal yok ki. Öze ulaşacaksak 931 
sayılı Kanun meri değildir, ama başkaca bir nu
mara alarak huzura geldiği, yeni bir kanun bu
rada yapılmağa gidildiği zaman o eski 931 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin istisnalar hükmü
nün (d) fıkrası, bir de (e) fıkrasını böylece ge
tirelim. Bunda ittifak etmiyen var mı? Yani biz 
kanun tekniğini bazen ihmal edelim. Bu ne olur 
arkadaşlarım? Bu, Yüce Mecliste çok yanlış bir 
teamüle yol açar. Açmadı mı? Kötü örnekleri 
oldu. Samimiyetle söylüyorum; geçen sene yap
tığım bir tenkitte - Yüce Meclisin kararına say
gılıyım - aynı ile müstakil bir kanunda diğer 
müstakil bir kanunu didikledi. Bu olamaz ar
kadaşlarım. Olamaz. Kastımız bir kanunda de
ğişiklik ise o kanunu ele alarak değiştiririz. Ye
ni bir müstakil kanun getiriyorsak o kanunda 
başka kanunları hırpalamağa, başka kanunları 
didiklemeğe hakkımız yok. Bu, kanun tekniği
ne uymaz. Zaten kanunu tatbik edecek, hüküm 
verecek tatbikatçıya hâkime kanunu tetkik im
kânını vermez. Bu mümkün değil. Tatbikat zor
luğu yaratır. 

Arkadaşlarım, şimdi, kanun tekniğini bir 
tarafa bırakalım, onu hukukun titizliğine boğup 
ta özünü ihmal etmiyelim, gerekçesi tutarlı ol
maz. Özü ihmal etmemek için tekniği bir tara
fa bırakmak değil, öze ulaşmak yol açıkken 
mümkün. Yüce Meclis yakında yeni bir kanun 
getirerek, meriyette bulunmıyan 931 sayılı o es
ki kanundaki 5 nci maddeye istediği ilâveleri, 
şüphesiz ki, çok fakir, ezilen, hakikaten ezilen, 
yakından tanıdığımız balıkçı ve deniz müstah-
sılına gereken ilgiyi gösterecektir arkadaşlarım. 
Buna mani bir hal yok. 

Şimdi, 931 sayılı Kanun meri olmadığına gö
re, biz burada Sayın Ülker'in de dediği gibi, 
931 sayılı Kanuna atıf yaparak bir değişiklik 
yapacağız. Olmıyan bir kanunda biz neyin deği-
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sikliğini yapacağız? Kanun tekniği bakımından 
diğer üzerinde durduğumuz ikinci mahzur yine 
ortaya çıkar. Yanlış teamüllere yol vermiyelim 
arkadaşlar, olmıyan bir kamuna ilâveler yap
mak havanda su dövmek t. *. 

Üstelik kasdımız deniz müstahsılma hizmet 
ise, şüphesiz kanun tekniğini yaralama yolunu 
açmıyalım; yani kasdımız üzüm yemek ise, 
bekçi dövmeye lüzum yoktur, arkadaşlarım. 
931 sayılı Kanunun yeni şeklinin müzakeresi 
anında yapacağımız münakaşalar sınırına onu 
bırakalım ve yanlış teamüle yer vermemek için, 
bu benimısememieye iştirak ile, Millet Mecliısinin 
(metnine itibar edelim. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, mulhlterem arkadaşlarım; bu kanun görüş
meleri sırasında huzurunuzu şu sebeple işgal 
«İtmiş bulunuyorum. Hakikaten teferruata dal
dık desem, dalha doğru olur. Ancak, 931 sayılı 
% Kanununun - Teknik balkımdan böyle olması 
lâzım - istisnalar kısmının 5 nci fıkrasının so
nuna eklenebilir. Bunun eklenebilmesi için, 
ıSayın Reşit Ülker arkadaşımızın ifadesini uy
gun buldum. Sayın Komisyonun benimsememe 
kararını biz benimsemeliyiz ki, Karma Komis
yona bu madde gitsin. Madde Karma Komis
yona gittiğine göre, Karma Komisyon Kanunun 
bu maddesini yeniden istediği gibi tedvin eder, 
yahut ister Millet Meclisinde tedvin edilen mad-
dey, isterse Senatomda tedvin edilen maddeyi 
benimser ve yenliden huzurumuza getirir. Zan
nederim ki, Meclisin şimdiye kadar ki arzusu 
da bu yöndedir. 

931 sayılı İş Kanununun yeni şeklini en 
'kısa bir zamanda görüşmeye amadeyiz. O ka
nunu süratle çıkartacağız; fakat 931 sayılı 
Kanunun yenli hazırlanacak metni komisyon
dan gelinceye kadar, ona bir hazırlık olmak 
üzere denizcilikte balık üretimi ile uğraşan 
işçilerin haklarının düşünüldüğünü, haklarının 
korunacağını elbette ki ortaya koyacak olan bir 
usul şeklini getirmek daha uygun olur. 

Sayın arkadaşımız Kitaplı bey dedi M; ba
lıkçılar hisse itibariyle çalışırlar. Tayfalar • ki, 
bunlara tayfa denir - bir kaptanın, bir reisin, 
daha doğrusu su ürünleri müstahsilinin emrin
de çalışır, bunlara hisse verilir. O hissenin de 

nasü verildiğini sayın arkadaşım bilr. Malûm; 
sana şu kadar, sana şu kadar, sana şu kadar. 
Bu hakka uyar mı, uymaz mı, bugünkü işçi 
haklarına uyuyor mu? Her gün sendikaların 
bir kuruş daha fazla olması için uğraşan bir 
yerde biz diyeceğiz ki, sen kaptansın veya tay
fa reisisin, emrinde çalışan işçilerin haklarını 
ver. Bu mümkün değildir, arkadaşım. Onun 
için şimdiden onlara bir hakkın verilebileceğini 
göstermeliyiz. Bu sebeple bu maddenin Karma 
Komisyona gitmesinde ve komisyonda yeniden 
tedvin edilerek gelmesinde zaruret vardır. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, bu
yurunuz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (tstanîbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu konuda tekrar tekrar ööz alıyorum. Bu
nun temel nedeni, balıkçılık yapan emekçilerin 
durumunu yakından bildiğim için ve bunların 
durumuna mutlaka Meclisin Su Ürünleri Ka
nunu çıkarken el uzatması lâzımgeldiğine iç
tenlikle inandığım içindir. 

Burada bir teknik meselesi söz konusu edil
di. önce onun üzerinde durayım. Çünkü, o tek
nik meselesi öyle zannediyorum ki, bâzı sayın 
milletvekillerinin zihninde bir soru işareti ola
rak kalacak ve asıl özü halletmemize engel ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri; ben burada daha ev
velce yaptığım konuşmada, fikir itibariyle, tek
niği bir tarafa itelim, demedim Teknik, öz ile 
etM - tepki halindedir. Yalnız dedim ki, tek
nik eğer bizi öze ulaştırmayacak bir istikamet
te ise, yani teknik yozlaşmışla, bu tekniği bir 
tarafa bırakıp, yeni bir teknik bulalım. Çün
kü, teknik olmazsa, <>z kendi kendine gerçek
leşmez. Hukuk ilmini tetkik etmiş olanlar bilir
ler M, öz ile teknik birbiri ile iç içe geçmiştir. 
Binaenaleyh, özü teknik ile, gerçekleştirilir. 
Eğer usul, maksadı, özü, muhtevayı gerçekleş
tirmemize engel oluyorsa, o zaman muhtevadan 
vazgeçmekteyiz, özü, muhtevaya yeniden uy
durmak lâzımdır, ki hâdisemizde bu imkân 
mevcuttur. Gerek Ahmet Şener arkadaşımızın, 
gerek Reşit Ülker arkadaşımızın önerdiği hu
sus, bize açık bir kapı bırakıyor. Şimdi biz, Mec
lis Komisyonunun benimsememe kararını be
nimserse, ne olacak?.. İleride İS Kanunu buraya 
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geldiği zaman, deniz işçilerini de düşünürüz, 
diyeceğiz. Ne zaman gelecek? O zamana kadar 
deniz işçilerini unutacağız mı, unutmıyacağız 
mı; buraları belli değil. 

Şimdi Senatonun tadilini benimseyecek olur
sak, ne olacak? Yine teknikten ayrılmıyoruz. 
Teknikten ayrılıyoruz diyen arkadaşım, iki 
müstakil kanun mevzuu var, ikincisinde yapı
lan tasarruflarla birincisi etkilenemez, dediler. 
Esas itibariyle ilk bakışta doğru görünüyor. 
Kaldı ki, bu da mümkündür. Çünkü, sonradan 
gelen kanun, aynı mlevzua taallûk ettiği takdir
de, başka bir kanunda dahi yer alsa, birinci 
kanunu pekâlâ tadil eder. Bu itibarla, yani 
sırf teknik içinde de kalsak, bunun yolu var; 
ama asıl şimdi yapacağımız iş. Senatonun tadil 
şeklini benimsememek suretiyle, bu geçici 4 ncü 
maddeyi Karma Komisyona havale etmektir. 
Karma Komisyon nasıl bir tasarrufta bulu
nur? Bakacağız, ilki metinden birini tercih ede
bilir, yeni bir metin kaleme alabilir. Bu imkân 
vardır. Binaenaleyh, biz bu imkânı şimdiden 
kapatmıyalım. 

Burada bir kelime üzerinde de duruluyor. 
«Efendim, 931 sayılı Kanun yok.» Evet, Ana
yasa Mahkemesi iptal etti, bugün 931 sayılı Ka
nun yok; ama biz bu kanunu kabul ettiğimiz 
zaman 931 sayılı Kanun vardı ve bilmiyorum 
Senatodan geçtiği zaman 931 sayılı Kanun iptal 
edilmiş miydi? Her halde, buradan maksadın 
ne olduğu anlaşılıyor. 931 sayısı, bizi yapaca
ğımız işten alıkoymamalıdır. Bizim istediğimiz 
ışey, balıkçılık yapian ,yani bir reisin yanında 
ıçalışan, ırgatlık yapan, yarıcılık yapan, pay 
alan balıkçıyı kurtarmaktır, onu teminata bağ
lamaktır. Hiçbir teminatı yoktur. Biraz evvel 
Sayın Şener'in burada söylediği gibi, reisin 
paylaştırmasına bağlıdır. Bir teamül de teessüs 
etmiştir, tşte sana şu kadar pay vereceğim der, 
tamam. Zaten kabul etmese ne olacak? Başka 
birini alacaktır, irip çekmeye, halat aitmaya, ağ 
toplamaya başka birini bulacaktır. Bu itibarla, 
reisin adaleti hüküm sürmektedir. Biz ise, ka
nunun adaletini hâkim kılmak istiyoruz. Tek
rar huzurunuza işgal ettiğim için özür dilerim. 
Her halde komisyonun kabul etmeme, benimse
meme kararı aleyhinde oy kullanmanızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

IBAŞKAN — Sayın arkadaşlarım.. 
BURHANETTİN ASITTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bir noktaya yerimden işaret et
meme müsade buyurur musunuz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Şim. 

di muhtelif arkadaşlarımız Komisyonun benim
sememe kararının aleyhinde oy kullanırsak, bu 
madde karma komisyona gider, dediler. Hal-
fbuki, benim bildiğime göre, - yanlışsa, Baş
kanlık Divanınından tashihini rica ederim -
28 ndi maddede tatbik ettiğimiz hususu burada 
tatbik edersek, komisyonun benimsememe ka
rarımı benimsersek, o zaman karma komisyona 
giderek ,bu madde müzakere edilir; ama Ko-
ımisyonun benimsememe kararının aleyhinde oy 
kullanırsak, Senatodan çıktığı şekli ile madde 
kanunda yer alır. Eğer arkadaşlarımız bu mad
deyi karma komisyonda tekrar tezekkür ede
rek, belki 931 rakamını, İş Kanununu v.s. mese
leleri değiştirmek suretiyle rayına oturtmak 
düşüncesinde iseler, bence komisyonun kara
rına uygun bir oy vermeliyiz ki, karma komis
yona gidebilsin.. Ben bu noktada düşünüyorum. 
Hatam varsa, Divanın tasMh etmesini ve tas-
hihden sonra oy kullanacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sözleriniz usule uygundur, 
efendim. 

Sayın Komisyon, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu 
madde hakkında sayın üyeler tarafından ileri 
sürülmüş bulunan mütalâaların ışığında Ko
misyonda bu konuyu tezekkür edip, gereğini 
yapmak mümkündür. Biz, teknik sebepler do-
layısiyle kendi metnimiz üzerinde ısrar ediyo
ruz. Görüşmelerin ışığı altında bu maddenin ko
misyonda müzakeresini ve orada neticenin is
tihsal edilmesini arz ederim. («Geri mi alıyor» 
sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, telâffuz etti
ğiniz «Komisyon» terminolojisi ile anlıyorum 
ki, karma komisyonu kasdötmiektesıin'iz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Kurulacak karma ko
misyon. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım, madde üzerindeki gö

rüşmeler sona ermiştir. Tasarının geçici 4 ncü 
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jıaddesine ilişkin Cumhuriyet Senatosu deği
şikliği MeclMmiızin ilgili komisyonunca benim
senmemiş bulunmaktadır. Şimdi, komisyonun 
benimsenmeme yönündeki görüşünü ve kararını 
oylarınıza sunacağım. Meclisimizin ilgili Ko
misyonunun benimsememe yönündeki kararı
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Benim
sememe kararı kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 40. — Bu kanunun 15 nci maddesi 

ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay 
(sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde Sayın 
Şener, buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bir tasarının yü
rürlük maddesi üzerinde, burada bulunduğum 
müddetçe ilk defa söz almış bulunuyorum. 
ISÖZ almamın sebebi, bu maddeyi çok önemli 
görmüş olmamdır. Arkadaşlarım beni bağışla
sınlar. 

Bu madde, «Bu kanunun 15 nci maddesi 
ile geçici 1 nci maddesi hükümleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri yayımından 6 ay son
ra yürürlüğe girer.» demektedir. 

Sayın arkadaşlarım, zannediyorum ki, 15 
nci maddeden sonra 17 nci maddenin «Muaf
lık» kısmında biz, dalyan ve göllerle ilgili iha
lelerin tercilhan kooperatif ve köy birlüklerine 
verilmesi konusunda bir madde şevkettik ve 
Meclisimiz bunu kabul etti. 

Yalnız, gerek Vakıflar, gerek Millî Emlâk 
ve Maliyeye ait bu gibi dalyan ve göller önü
müzdeki malî yılbaşından itibaren üç seneliği
ne, dört seneliğine hattâ baş seneliğine ihaleye 
verilecektir. Eğer yanılmıyorsam asgari üç se
neliğine veriliyor. Siz ise bu kanunu altı ay 
sonra yürürlüğe koyacaksınız ve bu kanunla 
getirdiğimiz su ürünleriyle ilgili muaflıklar
dan, şimdiye kadar bunu istismar eden ve bu 
maddelerin tedvinine ssbebolan birçok kişi, 
söz konusu su ürünleri mevzularını ihale su
retiyle alacaklar ve asgari üç sene hiçbir şey 
yapmak imüânma saJhilbolamıyacağız. 

O halde bu kanun sadede 15 ve geçici 1 nci 
maddesiyle çılkaoak. Diğer maddeleri de altı ay 
sonra yürürlüğe girecek ve demin arz ettiğim 
sebeplerle de su ürünleri muayyen kişilere iha

le edilmiş olacaktır. Dolayısiylie kooperatiflere 
ve köy birliklerine verilmesi imkân dâhilinde 
olmıyacaktır. Ne zamana kadar? Üç seneye, 
belki dört seneye kadar. 

Bu yürürlük maddesi böyle geçer İse Sayın 
Başkan, yani buradan bile bile.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — 92 nci 
madde Meclisten geçmiş. Yapamazsın birşey.. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşım 
92 nci madde diyor. Doğru. Ama ben Hükümeti 
ikaz ediyorum. Bilhassa bu kanunun tatbikatı 
yönlünden gerekli tedbiri alması için söz almış 
bulunuyorum. Bu kanun tatbik edilirken Hü
kümetin bilhassa dikkatli olması gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 40 ncı 

maddeye ilişkin Cumhuriyet Senatosu değişik
liği Meclisimizin ilgili Komisyonunca da be
nimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimseme keyfiyetini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etanîyenler... Benimseme 
keyfiyeti kabul edilmiş; madde kesinleşmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 41. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

'Sayın arkadaşlarım, bir konuda oyunuza 
başvurmak ve onayınızı almak zorundayım. 

Su ürünleri kanun tasarısının 24 ncü, 28 nci 
ve geçici 4 ncü maddelerine ilişkin Cumhuriyet 
(Senatosu değişiklikleri, Meclisimizin ilgili Ko
misyonunca benimsenmemiş idi. Bunlara iliş
kin görüşmelerden sonra 24 ncü maddeye iliş
kin ve benimsememe yönündeki Komisyon ka
rarı Yüce Kurulunuzca kabul edildi. 28 nci 
maddeye ilişkin ve benimsememe yönündeki 
komisyon kararı Yüce Kurulunuzca reddedildi. 
Geçici 4 ncü maddeye ilişkin ve benimsememe 
yönündeki komisyon kararı Yüce Kurulunuzca 
kabul edildi. 

Böylece 24 ncü maddenin ve geçidi 4 ncü 
maddenin, Anayasamızın 92 nci maddesinin 
buyruğu uyarınca Karma Komisyona gitmesi 
zorunluğu ortaya çıkıyor. 
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Anayasamızın 92 ncii maddesi uyarınca Kar
ma Komisyon, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi üyelerinin eşit sayıda bulunacakları ve 
görev yapacakları bir karma komisyon nite
liğinde olacaktır. Yapılan oram hesapları, bu
nun global sayısının 14 olması zorunluğnnu 
ortaya çıkarmıştır. Şimdi Yüöe Kurulunuzun 
bu konuda onayını almaya mecburum. 

24 ndü maddenin ve geçici 4 ncii maddenin 
sunulacağı Karma Komisyonun 14 üyeden te
şekkül etmesini ve 7 Cumhuriyet Senatosu üye
si, 7 Millet Meclisi üyesi şeklinde teşekkül et
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmişlfeir. 

Bu yönde işlem yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Su Ürünleri kanunu ta
sarısına ilişkin görüşmeler böylece bitmiş bu
lunmaktadır. Tasarın? n kesinleşmiş ve kanun
laşmış maddelerinin, su ürünlerimiz ve ulusal 
ekonominıia için yararlar sağlamasını diliyorum. 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar, eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/54) S. Sayısı : 
109 ve 109 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir öner
ge var; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler» inin 2 nci fıkrasında bulunan; Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar 
eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak 
Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Çiftliği İşletmesi hakkındaki (2/54) sayılı 
kanun teklifinin tekrar incelenmek üzere Ko
misyonumuza geri verilmesini arz ve rica ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir ve adı geçen teklif ekli raporlariyle bir
likte geriverilmiştir. 

3. —• Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasarı
sı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 ve 221 e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir önce
lik ve ivedilik önergesi var; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Plân Komisyonunca benimsenerek Genel Ku
rulda görüşülmek üzere Yüksek Meclise sunu
lan ve bugünkü gündemin 11 nci sırasında yer 
alan (1/275) Sıra Sayılı, Bâzı iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin sermayesinin artırılması hakkın
daki kanun tasarısının 1970 bütçesiyle ilgisi do-
layısiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi
mizin «Birinci görüşmesi yapılacak işler» bölü
münün 11 nci sırasında kayıtlı, bâzı iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artırılması 
hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi istenmekte ve teklif edilmek
tedir. 

Adı geçen kanım tasarısının öncelikle görü
şülmesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adı geçen tasarının ivedilikle görüşülmesi 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adı geçen tasarı öncelik ve ivedilikle görü
şülecektir. 

Sayın arkadaşlarım, içtüzüğümüzün 102 nci 
maddesi uyarınca bir usul işlemi yapmaya mec
burum. öncelik ve ivedilikle görüşmeye başlı-
yacağımıs tasarının gerekçesinin ve tasarı met-

(1) 221 ve 221 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı-
lar tutanağın sonuna eklidir. 
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ninin okunmasına lüzum görüp görmemek yüce 
yetkiniz dâhilinde bulunmaktadır. Bunu öğren
mek istiyorum. 

Adı geçen tasarının gerekçesinin ve metni
nin okunmasını uygun görenler lütfen işaret bu
yursunlar... Okunmasını gerekli görmiyenler... 
Okunacaktır efendim. 

(221 e 1 nci ek S. Sayılı Plân Komisyonu ra
poru okundu.) 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Efen
dim, Hükümet ve Maliye Bakanı yok... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asutay. 
Sayın Hükümet?.. 
Sayın Maliye Bakanının bir yetki belgesi 

Başkanlığımıza intikal etmiştir... 
Sayın Komisyon?.. Yerinde. Görüşmelere 

devam edeceğiz. 
Komisyon raporunu okutuyorum efendim. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde gö

rüşme açıyorum. Söz Sayın Ahmet Güner'indir.. 
Yok. 

Sayın Hüsamettin Başer, buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

, Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin serma
yesinin artırılması hakkındaki kanun tasarısı 
Yüce Mecliste görüşülmeye başlanmıştır. Rapor
lar tetkik edildiği zaman görülür ki, 31 tane ik
tisadi Devlet Teşekkülü var, bunlardan birçoğu
nun halen teşkilât kanunu olmadığı sarahaten 
belirtilmektedir. 

Yalnız, şunu haber vereyim ki, bir hafta 
önce Ulaştırma Komisyonunda idim, oranın üye
siyim, Devlet Demiryollarının, PTT nin teşkilât 
kanunu Komisyona gelmişti. Hükümet Sözcüsü, 
Hükümetin, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ta
mamını içine alacak şekilde ve bunların hepsi
ni birleştirecek şekilde yeni bir tasarıyı Büyük 
Millet Meclisi Başkanına verdiğini ifade etti ve 
biz o münferit tasarıları bir hafta sonraya er
teledik. 

Otuzbir tane İktisadi Devlet Teşekkülünün 
çeşitli teşkilât kanunları var. Halbuki bunla
rın birçok noktaları aynıdır. Bu tasarı henüz 
komisyonlara gelmediği için tam metnini bilmi
yoruz. Fakat burada işaret edilmek istenen hu
sus şudur; 440 sayılı Kanuna göre kuruldukla

rına göre, bunların yatırımlarının gerçekleştiril
mesi için sermayeye elbette ihtiyaç vardır. Ser
mayeleri kâfi gelmediği zaman kredi alıyor, 
borç alıyor; faizleri ise bunların zararlarını bir 
kat daha artırmaya sebeboluyor. 

Bu bakımdan gelmiş olan tasarı yerindedir, 
istenilen hizmeti verebilmeleri için sermayeleri
nin artırılması uygundur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN— Tümü üzerinde başka söz isti-
yen var mı?.. Yok. Tasarının tümüne ilişkin gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye

lerinin artırılması haManda Kanun 
Madde 1. — Aşağıda adları yazılı İktisadi 

Devlet Teşekküllerinin kuruluş kanunlarında 
(belirtilen sermayeleri, karşılarında gösterilen 
miktarlara çıkarılmıştır. 

'Teşekkülün adı 
Sermaye miktarı 

TL. 

1. Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı 1 500 000 000 

2. Etibank 2 000 000 000 
3. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 000 000 000 
4. Makina ve Kimya Endüst

risi Kurumu 1 000 000 000 
5. Türkiye Cumhuriyeti Dev

let Demiryolları İşletmesi 8 000 000 000 
6. Türkiye Cumhuriyeti Pos

ta, Telgraf ve Telefon iş
letmesi 1 000 000 000 

7. Türkiye Demir ve Çelik 
işletmesi 1 000 000 000 

8. Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları işletmesi 1 000 000 O00 

9. Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu 500 000 000 
BAŞKAN — 1 nci maJdde üzerinde söz isti-

yen var mı? Buyurun Sayın Demir. 
KEMAL DEMtR (Bolu) — Efendim, Ko

misyonun cevaplandırması dileğiyle, Denizcilik 
Bankası dâhil, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
1970 yılı içindeki zararlarını öğrenmek istiyo
rum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, 1970 
yılı bilançoları anoalk 1971 Mart ayı içerisinde 
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neticelendirilece'ktir. Bu itibarla bugünden an
cak t&hminî olarak söylenebilir. Kesin rakam 
vermek mümkün değildir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — 1969 rakamlariy-
le de iktifa edebiflJirim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RTFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başlkan, bütün 
mevcut kurumlan mı, yoksa bâzı kurumları mı 
soruyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir... 
KEMAL DEMtR (Bolu) — Sermayesi artı

rılmak istenen kurumlar. 
PLÂN KOMÎSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — 1909 da Denizcilik 
Bankası 142 milyon lira zarar, Devlet Demir
yolları 687 milyon lira zarar, EtJbank 459 mil
yon lira kâr. PTT 53 200 000 lira kâr, Makina 
ve Kimya 67 400 000 lira kâr, Demir - Çelik 
127 600 000 lira kâr... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
bize şu anda verilen rakamlar, hemen burada 

->• ^>< 

18 . 1 . 1971 O : 1 

toplanan rakamlardır. Bu da gösteriyor ki„ 
gündemde sırası olmıyan bir konunun sırasın
dan önce görüşülmesi mahzurlu oluyor. Arka
daşımız lütfetsinler, 1969 yılı katı rakamlariyle 
1970 yılı tahminî rakamlarını temin mümfeün-
dür, 1 nci madde hakkındaki görüşlerimizi açık-
lıyabilmek için bunlara ihtiyaç Vardır, zararları 
bilmekle bu mümkün olacaktır. Saat de 19 a 
gelmektedir. İzin verirseniz 1 nci maddeyi önü
müzdeki birleşimde görüşelim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, daha sıhhatli ve 
ayrıntılı bilgiyi, üzerinde çalıştıktan sonra Ko
misyonun vereceğine ben de kaaniim. 

Bu itibarla, normal çalışma süremizin de dol
muş olması nedeniyle 20 Ocak 1971 Çarşamba 
günü saat 15,00 te yapılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik toplantısından sonra top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,56 

K ^ W ' ••»••• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCÎ BİRLEŞİM 

18 . 1 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet 'Senatosunca yapılan 'değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (1/174) '(ıS. Sayısı : 157 ve 157 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'in, 
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) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanunuuna bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 
25 . 7 . 1970) 

X 4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna) 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kanmıa Ko

misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumbuuriyet Senatosu 1/1141) (Mil
let Meclîsi 'S. 'Sayısı : 238; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1473) (Dağıtma tarihi : 
31 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 v>e 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçimleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/54) (S. 
Sayısı : 109 ve 109 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — 23 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
2/178) (S. Sayısı : 119 ve 119 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğîlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 



dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164 ve 
164 e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

6. —• Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
'tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve H â n komisyonları raporla
rı (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

7. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanuun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 y a l 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlammasına 
dair Ikanun tasarısı ve Maliye vo Plân 'komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 
167 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.12.1970) 

X 9. — 13 . 5 . 19'61 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında Ikanun tasarısı ve Dıişişleri, Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 vo 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

10. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

11. — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Saınayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlar] raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 vo 
221 e 1 nci ok) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 12. — Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, 
hazırlık ve esaslaın hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kütahya Milletvekii ilhan Ersay ve 34 ar
kadaşının, Belediye gelinleri kanunu teklifi ve 
Maliye, içişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 



Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (1 /275) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1002/2338 

MİLLET MECLÎSİ tBAŞKlAINıLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca. 
25 . 3 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Bazı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artı, 
rılması hakkında kanun tasarısı» ifle gerekçesi ilifik Oİajftk şunulmu|tw, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, awl _ . 7 
{Süleyman Dermrel 

Başbakan, 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun tasarısının 
gerekçesi 

'1. 440 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 1*9 70 genel yatırım ve 'finansman toplantılarında 
h&zı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye yetersizliği nedeniyle, 

a) Plânlı devrenin gereği olarak ortaya çıkan yatırımla nnın finansmanı için bütçe ödenekle
rine başvurma zorunluğu içinde kaldıkları, 

b) Kuruluş kanunları uyarınca genel büttçeye dâhil dairelerden devraldıkları menkul ve gay-
ri'menkıillerin muftıasefbeleştirilmesinde, itibari sermayelerinin tamamen ödenmiş olması nedeniyle, 
sermaye hesabına intikal ettiremedikleri, 

>c) Birikmiş kârlarından Hazine hissesine tekabül eden miktarlar ile Hazineye olan 'borçlarını 
bir finansman kaynağı olarak kullanmış oldukları, 

anlaşılmıştır. 
2. öngörülen sermaye artırımları, sadece yukarda değinilen problemler muvacehesinde ge

rekli olmakla kalmayıp, teşekküllerin halihazırda düşük dan özkaynak - yabancı kaynak oranları
nı da yükseltecektir. 

3. Ayrıca bu kanun, yıllı!k genel yatırım ve finansman programı gereğince 19170 bütçesinde bâzı 
kurumların sermaye ihtiyaçları için öngörülen ödeneklerin teşebbüslere ödenebdlmesini temin ede
cektir. 

4. Yeni kuruluş kamun taşanlarının kanunlaşmasının gecikmesinden doğacak sakıncaları gider
mek amaciyle teklif edilen bu kanun tasarısı ile sermaye ihtiyaçları çok âcil bir duruim gösteren 
kurumlar ele alınmıştır. 

'5. Söz konusu kurumlar için önıgörülen sermaye miktarları, Etübanlk ve Türkiye Devlet Demir
yolları İşletmesi hariç, 440 sayılı Kanun gereğince kurulan Yeniden Düzenleme Komisyonunca uz
manlara malî bünye incelemeleri yaptınlarak tesbit edilmiş olup kuruluş kanunları tasarılarında 
yer alan rakamlardır. 

'6. Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif edilmek üzere olan kuruluş kanunları 
çıkımda, bugün için sermaye konusu önem arz eden kurumlarla ilgili olarak toplu bir hal çaresi ge
tiren geçici nitelikteki bu kanun yürürlükten kalkacaktır. 

221 
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7. Söz 'konusu kurumların sermayeleri şimdiki halde aşağıdaki miktarlarda olup hepsinin de 
tamamı ödenmiş bulunmaktadır. 

Senmaye 'miktarı 
Teşekkülün adı Tl. 

1. Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı 
!2. EtUbank 
'3. Toprak Mahsulleri Ofisi 
4. MaMna ve Kimya Endüsltrisi Kurumu 
'5. Türkiye Cumlhuriyeti Dervlet Demiryolları işletmesi 
6. Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf Telefon İşletmesi 
7. Türkiye Defmir ve Çelik İşletmesi 
8. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Falbrikalan İşletmeleri 
9. Türkiye Zirai Donatüm Kurumu 

Sanayi Komisyonu rap 
Millet Meclisi 

Sanayi Komisyonu 
Esas No. : 1/275 

Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa1 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasarısı, Komis
yonumuzda ilgili Bakanlık ve İktisadi Devlet Teşekkülleri yetkililerinin de huzuru ile tetkik ve 
müzakere edildi. 

Gerek tasarının gerekçesinde izah edildiği ve gerekse Maliye Bakanlığı temsilcisinin mütemmim 
izahları neticesinde, bâzi İktisadi Devlet Teşekküllerinin plânlı devrenin gereği olarak ortaya 
çıkan yatırımların finansmanı için bütçe ödeneklerine başvurma zorunluğu içinde kaldıklarını, 

Kuruluş kanunları uyarınca Genel Bütçeye dâhil dairelerden devraldıkları menkul ve gayrimen-
kullerin muhasebcleştirilmesinde, itibari sermayelerinin tamamen ödenmiş olması nedenliyle, serma
ye hesabına intikâl ettiremediklerini, 

Birikmiş kârlarından Hazine hissesine tekabül eden miktarlar ile Haztineye olan borçlarını bir 
finansman kaynağı olarak kullanmış olduklarını nazarı itibara alan Komisyonumuz, kânun tasa
rısını prensibolarak kabul etmiş ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde, metin üzerinde her hangi btir değişikliğin 
lüzumuna ihtiyaç bulunmadığından, kanun tasarısı, Komisyonumuzca aynen ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan ve Bu Rapor 

Sözcüsü Kâtip 
Trabzon Denizli Bursa Çanakkale 

8. Güven 8. Arslan N. Atlı M. H. Öniir 
Çorum Denizli Kastamonu Kayseri 

Y. Çağlayan II. Korhnazcan M. Topçular E. Turgut 
Ordu Sivas Trabzon Muş 

A. Topaloğlu A. Durakoğlu Söz hakkım saklı K. Emre 
C. Küçük 

ı 

500 000 000 
500 000 000 
600 000 000 
400 000 000 
500 000 000 
300 000 000 
400 000 000 
'200 0O0 000 
100 000 000 

13 . 4 . 1970 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 13 . 5 . 1970 
Esas No. : 1/275 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun tasarısı ilgili 
Sanayi, Ticaret ve Maliye bakanlıkları temsilcileri ile, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yetkilileri
nin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse temsilcilerin verdikleri 
mütemmim malûmat neticesinde tasarı Komisyonumuzca prensibolarak kabul edildikten sonra mad
delerin tetkikine geçildi. 

Memleketimizde 31 tane İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş kanunları henüz hazırlanmamış
tır, 14 tanesininki ise hazırlanmış ve Başbakanlığa sevk edilmek üzeredir. Toprak Sanayi Kuru
mu ile Türkiye Elektrik kurumlarının halen Yüce Meclislerdedir. 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş kanunları çıktığı zaman bu kanun tasarısına da 
ihtiyaç kalmıyacağı aşikârdır. 

Mevcut prosedüre göre 440 sayılı Kanuna tâbi ve kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerini dolduruncaya kadar kârlarını Hazineye devrederler. 
Oysa ki bu tasarı ile malî kurumların kârlarının kendilerinde kalması ve plânlı devrenin icabı 
olarak yatırımlarının finansmanı için sermayelerinin artırılması istenmektedir. Meselâ Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmesi 3 ncü Demir Çelik gibi büyük bir yatırıma girişmiştir. Dış ve iç kaynak
lardan faizli kredi temini yerine sermayelerinin artırılması iktisadi bakımdan daha uygun görül
müştür. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde, teşekküllerin hali hazırda düşük olan özkaynak yabancı kaynak 
oranlarını da yükselteceği gibi, yıllık genel yatırım ve finansman programı gereğince 1970 bütçe
sinde bâzı hususların sermaye ihtiyaçları için öngörülen teşebbüslere ödenebilmesini temin ede
cektir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile sermayeleri hizalarında gösterildiği şekilde aktarılan İktisadi Dev
let Teşekküllerini saymaktadır. Üçüncü sıradaki Toprak Mahsûlleri Ofisinin sermâyesi 600 milyon
dan 1 milyar liraya yükseltilmektedir. Oysa ki Toprak Mahsüllerd, Ofisi kalkınma Plânında 
belirtildiği gibi bütün toprak mahsûllerini müstahsıldan alıp nemalandıraeaktır ve ayrıca yatırımla
rını da yapabilmesi için sermayesini 400 milyon artırarak 1 milyar 400 milyon liraya çıkarılması 
uygun görülmüş ve madde bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havale buyurulduğu Maliye Komisyonunda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Bursa Sakarya Ankara 

K. önadım Y. Bir F. N. Yıldırım 

Balıkesir Erzurum İstanbul 
İM. N. Sandıkçıoğlu F. Taşkesenlioğlu 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı M. K. özeke 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Başkan 
Balıkesir 
/. Aytaç 

Balıkesir 
IC. Erdem 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/275 
Karar No. : 82 

20 . 5 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasarısı, ilgi
li Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyo ıumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Görüşmelere esas olarak alman Ticaret Komisyonu raporu, Komisyonumuzca da uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Saygılarımla, 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

Nuri Eroğan 
Diyarbkır 

Sabahattin Savcı 

Sözcü 
Muğla 

Ahtmt Buldanlı 
İzmir 

Münir Daldal 

Bolu 
Şükrü Kıykıoğlu 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Sinop 
Hilmi Biçer 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/275 
Karar No. : 63 

30 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan, (Bâzı İktisadi Devlet Teşeıkkülierinin 
sermayelerinin, artırılması hakkında kanun tasarısı) ve önhavaiesi uyarınca, Sanayi, Maliye ve 
Ticaret komisyonlarınca tasarı üzerine düzenlenen raporlar, Maliye Bakanlığı ve tasarıda 
söz konusu olan İktisada Devlet Teşekkülleri temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda 
görüşüldü; 

440 sayılı Kanun uyaranca düzenlenen 1970 'genel yatırım ve finansman toplantılarında;, bâzı 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye yetersizliği dolayısiyle, yatürım finansmanları için 
bütçe ödeneklerine başvurmak zorunluluğunda) kaldıkları, kuruluş kanunları uyaınnca genel 
bütçeye dâhil dairelerden devraldıkları menkul ve gayrimerikullerin, itibari sermayelerinin ta
mamı ödenmiş olduğundan mahsup hesabına in'. i kal ettiremedikleri, 

Birikmiş kârlarından, Hazine hissesi ile Hazineye olan borçlarını finansman kaynağı olarak 
kullandıkları, 

Anlaşılmıştır. 
Bu tasarı, yukardıa özet olarak arz edilen tatbikatlara ımâni olacağı gibi teşekküllerin haliha

zırda düşük olan özkaynak yabancı sermaye oranlarını da yükseltecek yıllık genel yatırım 
ve finansman programı gereğince 1970 bütçesinde bâzı kurumların sermaye ihtiyaçları için ön 
görülen ödeneklerinin teşebbüslere ödenebilmesi rıi de temin etmiş olacaktır. 

Kaldı ki halen memleketimizde mevcut 31 taue İktisadi Devlet Teşekkülünden 14 tanesinin 
kuruluş kanunları hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. Diğerleri de hazırlanıp kanunlaş
tığında,, bu tasarının getirdiği hükümlere ihtiy.ıç kalmıyacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 



Büyük yatıranlara girmiş olan kurumların, iç ve dış kaynaklardan föMe kredi temin etme
leri yerine sermayelerinin artınlması yolliyle bu imkâna kavuşturulmalarını öngören tasarıyı tüm 
alarak kabule şayan mütalâa eden Komisyonumuz,, tasarının ;tümü üzerinde vâki görüşmeleri 
müteakiben maddelerin gömülmesine geçerek, Tieaa*et Ko^Möyotıunea, tüm toprak ürünleırini 
üreticiden almak ve değerfendirmıekle yükümlü Toprak Mahsulleri Ofisinin, yatırıımlarmı da dik
kate alarak, tasanda 600 «milyondan 1 milyar liraya yükseltilen sermayesini 400 ımlilyon lira ar
tırarak 1 milyar 400 milyon liraya çıkarmak suretiyle yapıİan değişikliği, yerinde görerek 1 ııci 
maddeyi bu değişik şekliyle, 

2 nci madde, maddenin (b) fıkrasındaki (yıllık kârlardan teşekkül kanunları...) ibaresinde-
k i (Teşekkül kanunları) deyimi, işlek bir deyim olmadığından, yanlış anlamalara vesile o'lma-
mjası nedeniyle (Teşekküllerin kurui\8§ kanunları) şekÜBde değiştirilerek,, 

3 ncü madde, taaandaki şekliyle kabul edilmiş, 

Tasanda sermayesi 2,5 milyar liradan € (milyar liraya çıkarttlba TCDD İşletmesinin, mem
leket ekonomisi için beklenen fiaydayı sağlıyabıilmesiöıöî.1 önşartı her şıeyden evVel bu kuruluşun 
malî bünye sıkıntılarından kurtarılması ile mümküa -odi&eağı, bunun da işletmenin, -günün de-
ıniryol işletmeciliği kofullarına kavuşturulması ile yaftası ilgisi olup, bâzı tedbirlerin acilen alın
ması gerekmektedir. 

Bu tedbirlerle mücehhez kuruluş kanunları meci*isl«r-e sevk edilmek üzeredir. Ancak, gö
rüşülmekte olan bu tasarı, kuruluş kanununa takaddüm ettiğinden kuruluş kanunlarında 
yer alan ve bünyesini malî sıkıntılardan kurtaracak- olara. nılsu«ların bu> tasartya ilâvesi zarureti 
muvacehesinde, 

Yapılan ve yapılacak ikrazların mahsup şeMâ,, 
Devlet Yatırım Bankasına olan borçların ödeme ş»UM, 

Yenileme, bakım ve tamir masraflannm karşılanış ve mahsup şekillerini hükme bıağlıyan 
bir esas madde, 4 ncü madde olarak ve bu esas madde ile ilgili 4 ek madde tasarıya ilâve edil
miş, 

Bu ilâveler dolayısiyle de tasarının 4 ncü maddesi 5 nei ve 5 nci maddesi de 6 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş* 
kanlığa suaıulur. 

•Başkan. öözoü 
Sakarya Ankara A n t a a Bolu 

N. Bayar M. K. Yılmaz T. Toker H. t. Cop 
İmsada bulunamadı 

Bolu Çorum Eskişehir Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. A. Topçubaşı M. t. Aong* H. Özkan 

K. Demir 

İçel İzmir MWBB»* Maa?a§ 
H. C. Okyayuz M. Akan H. Okçu A. tmamoğlu 

Muğla Tokat Trabaon Zonguldak 
M. Akarca t. H. Balcı SÖK hakkum malhfttadür. K. Nedimoğlu 

A. R. Umner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye
lerinin artırılması hakkında kanun tasarısı 

(MADDE 1. — Aşağıda adları yazılı İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Kuruluş kanunlarında 
belirtilen sermayeleri, karşılarında gösterilen 
miktarlara çıkarılmıştır. 

ıSerm,aye miktarı 
Teşekkülün adı 

1. 

2 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı 
Etibank 
iToprak Mahsulleri Ofisi 
Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumu 
'Türkiye 'Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmesi 
Türkiye Cumhuriyeti Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşlet
mesi 
Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmesi 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları İşletmesi 
Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu 

TL. 

1 500 000 000 
2 000 000 000 
1 000 000 000 

1 000 000 000 

8 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

500 000 000 

MADDE 2. — Bu sermaye artırımları aşa
ğıda gösterilen kaynaklardan sağlanır: 

a) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben 
yapılacak ödemeler, 

b) Yıllık kârlardan teşekkül kanunları ve 
diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan 
sonra kalacak artıklar, 

c) Teşekküllerin Hazineye olan borçların
dan sermayeye mahsubedilecek miktarlar, 

d) 'Çeşitli kanun, karar ve mevzuat gere
ğince devredilmiş ve devredilecek m,enkul ve 
gayrimenkul malların bedelleri, 

MADDE 3. — Teşekküllerin kârları ve Ha
zineye olan borçları yılı bütçesine gelir, ödenek 
ve gider kaydı suretiyle sermayeye mahsube-
dilir. Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar he
saplarının yönetim kurullarınca onaylanmış ol
ması yeterlidir. 

TflöAEET KOMÎSTONUNÜN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye
lerinin artırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aşağıda adları yazılı İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Kuruluş kanunlarında 
belirtilen sermayeleri, karşılarında gösterilen 
miktarlara çıkarılmıştır. 

(Sermaye miktarı 
Teşekkülün adı TL. 

1. Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı 

2 Etibank 
3. Toprak Mahsulleri Ofisi 
4. ıMakina ve Kimya Endüst

risi Kurumu 
5. Türkiye Cumhuriyeti Dev

let Demiryolları İşletmesi , 
6. Türkiye Cumhuriyeti Pos

ta, Telgraf ve Telefon İşlet
mesi 

7. Türkiye Dem,ir ve Çelik 
İşletmesi 

8. Türkiye ISelüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları işletmesi 

9. Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu 

1 500 000 000 
2 000 000 000 
1 000 000 000 

1 000 000 000 

8 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

500 000 000 

-MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 



MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞ'TlRİiŞt 

Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye
lerinin artırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ticaret Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye
lerinin artırılması hakkımda kanun tasarısı 

/MADDE 1. — Ticaret Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu sermaye artırımları aşağı
da gösterilen kaynaklardan sağlanır : 

a) Genel bütçeden sermayeye mahsuben ya
pılacak ödemeler, 

b) Yıllıik kârlardan teşekküllerin kuruluş 
kanomlan ve diğer 'kanunlar uyarınca ayırımlar 
yapıldıktan sonra kalacak artıklar, 

ıc) Teşekküllerin Hazineye olan borçların
dan sermayeye raıahsubedilecek miktarlar, 

d) Çeşitli kanun, karar ve mevzuat gere
ğince devredilmiş ve devredilecek menkul ve 
gayrimenkul malların bedelleri. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin Teklifi Ttotetit Komisyömuran değigMşi 
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Maliye Komisyoaıuarasn değıştirişi (Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirişi 

MADDE 4. — 22 . 7 . 1953 tarih ve 6186 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Kuruluş Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — TCDD. İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne, 1969 yılı sonu itibariyle Hazinece 
yapılan ve 1970 yılında yapılacak ikrazlar top
lamı (faizleri dâhil) teşekkülün Ödenmemiş ser
mayesine mahsubedilir. 

EK MADDE 2. — TCDD. nın Devlet Yatırım 
Bankasına olan borçlarının anapara ve faiz ola
rak yıllık itfa talksitleri sermayesine mahsuben, 
Genel Bütçeye konulacak ödeneiklerden karşı
lanır. 

EK MADDE 3. — TCDD. nın 1969 yılı sonu 
itibariyle teşekkül edecek birikmiş zararlarının 
toplamı, ödenmiş sermayeye mahsubedilir. 

EK MADDE 4. — TCDD. nm yıllık yol ye
nileme, bakım ve tamir masrafları, aidolduğu yıl 
içinde Hazinece aşağıdaki fıkralarda yazılı esas
lar dairesinde karşılanır. 

a) TCDD. nm 440 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince hazırlanacak yıllık işletme ve 
finansman bütçelerinde yıllık yol yenileme, ba
kım ve tamir masrafları için öngörülen miktar
lar o yılın Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine konu
lacak ödeneklerden karşılanır. Yıllık ödenek 
TCDD. na avans olarak ödenir. 

)b) Yıl sonunda fiilî toplam sarfiyat ile Ha
zinece alelhesap TCDD na ödenen mebaliğin tu
tarı, mütaalkıp yılın ilk üç ayı içinde kapatılır. 

e) Yol bakım ve tamir masrafları için Ha
zinece yapılan ödemeler, Devlet Demiryolları 
işletme masraflarına katkı payı olarak, TCDD. 
işletme gelirine alınır. 

d) Yol yenilemelerinde, yenileme değeri 
ile defter kıymeti arasındaki fark ödenmemiş 
sermayeden mahsubedilme'k suretiyle ödenmiş 
sermayeye ilâve edilir. 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 221) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Balkanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
E», ve Ta. Kay. Bakanı 

8. 0. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakİboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

25 . 3 . 1970 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
0. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

1. Sezgin 

Ticaret Komisyonunun Doğiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının 4 neü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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Maliye Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nei 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nei maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 





Donem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 2 I © I H C I Ö K 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /275) 

Bütçe Plân KomÖByöira raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/275 

Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi BaşkamlığuLa 

Birinci toplantı yılı içinde görüşülerek karana (bağlanan «Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasarısı» bu toplantı yılında yeniden benimsenmek 
üzere komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sayısı 221 olan rapor komisyonumuzca aynen benim
senmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
/ / . T. Toker 

Elâzığ 
Ö. E. Sanuc 

Manisa 
II. Okçu 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İstanbul 
Ö. C. Fersoy 

Manisa 
M. Erten 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İzmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

7ı'. Danışman 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
• M. N. Çerezci 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
/ / . Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

Tokat Trabzon Zonguldak Zonguldak 
/. II. Balcı A. R. Uzuner 8. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 




