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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bugünkü birleşimde bir saat ara ile iki otu
rum yapan Genel Kurulda çoğunluk bulunma
dığı yoklamalar sonucunda anlaşıldığından; 

22 . 5 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çorum 
Atıf Şohoğlu Abdurrahman Güler 

Kâtip 
Kars 

Adıl Kurtel 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, Diyarbakır ve mülhakatında yapı
lan koyun hırsızlığının önlenmesine dair yazılı 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1183) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, 931 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde ça

lıştırılan sakat işçilere dair yazılı soru önergesi, 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1184) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Tarsus Via, sel felâketi sebebiyle kapa
tılan iplik ve dokuma fabrikası işçilerinin hak
larına dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir (7/1185) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'-

nm, 5434 sayılı Kanuna ek 42 sayılı Kanuna 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/894) (Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacıpa-

şaoğlu ve Burdur Milletvekili ismail Boyacı-
oğlu'nun, Yargıtay Teşkilâtına raportör kadro
ları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/804) (S. Sayısı: 908) 
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M. Meclisi B : 97 22 . 5 . 1969 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvıekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Âdil Kutftel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci birleşi.ıinj açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, muhterem üyelerin lütfen beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gereken çoğunluğumuz vardır, çalışmalara 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEIÎEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, Devlet Başkanının Parlâmentonun bir ta
sarrufu hakkındaki beyanlarını uygun bulmadı
ğına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, gündem dışı 
söz istemişsiniz. 

Buyurunuz efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tarih diyor ki; «Çeşnisiyle, kendisine mah

sus şuuru ile, Devlet bütünlüğü hayaliyle bir 
Türk Milleti var.» Ümidimiz, hayalimiz o idi ki; 
bu Türk Milleti temelli bir demokratik Devlet 
kuruluşuna sonuna kadar erişecek ve bunu bü
tün müesseseleriyle gerçekleştirmiş olacak. Bu 
ümit ve hayalle yaşayanlardan birisiyim. Şimdi 
de bu işin ümide, hayale kaldığı inancı içinde
yim; fakat bir mesele hakkındaki görüşümü yi
ne ifade etmeden geçemiyeceğim. 

Sayın arkadaşlar, 
Ben bu gündem dışı konuşmayı 3 gün evvel 

istemiştim. Hassas terazi gibi olduğunu bildiğim 
bu demokratik rejimin hassasiyetini ifade ede
rek, Devlet Başkanının bir Meclis tasarrufu hak
kındaki beyanları üzerinde görüşümü ifade et
mek istemiştim. Şimdi, bu görüşümün ilerisinde 
birtakım hâdiseler oldu ve ben yine hayal ve 
ümit âlemine dönmeye mecbur oldum; fakat dü
şüncelerimi söylemeden bu kürsüden ayrılmı-
yacağım. 

Sayın arkadaşlar, modern demokrasi hukuku 
bugün, İtalya faşizmi üzerine demokratik bir 
Devlet kurmaya muvaffak oldu, Alman Nasyo
nal sosyalizmi üzerinde bir Devlet kurmaya mu
vaffak: oldu. öyle anlaşılıyor ki biz, zihniyetleri
mizle, idrakimizle, her türlü millî heyecanımızla, 
Türkiye'de, istiklâl mücadelesiyle beraber millî 
egemenliğe dayanan bir Devlet şuurunda en mo
dern müesseseleri kurduk, fakat maalesef hu
zurlu bir Dsvlet kuruluşu içeris'inde değiliz. Bu, 
neden böyle oluyor? 

Arkadaşlar bu, şimdiki halde mevcut Ana
yasa, 15 yıldır dâvacıhğını şahsan da yaptığım 
Anayasa, şöyle bir anagörüşü ihtiva eder: Ege
menlik milletindir, fakat Millet egemenliğini 
Anayasa çerçevesinde kullanır. Yasama hakkı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Büyük Mil
let Meclisi yasama hakkını bu Anayasanın çer
çevesinde kullanır. Devlet Başkanı, millî bütün
lüğün temsilcisi ve Devletin Başkanıdır. Fakat 
Anayasanın ruhu ve çerçevesinde vazife gördü
ğü saman bu iş yürür. 

Şimdi, ben, Devlet Başkanının son tasarru
funa baktım. Bir yasama konusu hakkındaki 
fikrimiz şu veya bu olabilir.. Parlâmentoya 
gelmiş, Meclisten birisi reyini izhar etmiş, karar 
almış, 2 nci meclis de müzakere halindedir. 
Maalesef diğer perde arkası hâdiselerden hiç 
malûmatımız olmaz, ebediyen de olmamasını ar
zu ederim, şimdiden sonra hepsinin de vâridol-
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maması hayaliyle yaşıyacağım... Fakat Devlet 1 
Başkanı kalkıyor: «Bu kanunu uygun görmü
yorum» diyor. 

Hayır arkadaşlar, bakınız bu Millet Meclisi
nin tarihinde nasıl bir şey var. Aslında Türk 
Anayasasında veto hakkı yoktur, kanunların 
tekrar müzakeresini istemek hakkı vardır. Bu 
hir veto hakkı değil arkadaşlarım. Bu, Devlet 
Başkanına verilmiş bir kanun konusunun, yasa
ma konusuna giren bir mevzuun tekrar müzake
resini istemek hakkıdır. Fakat bu, Meclisiyle, 
Senatosuyla kararını verip, neticesi, kanun tasa
rısının kabul edilmesinden sonra başlıyan bir 
haktır. 

Binaenaleyh bir konu, Parlâmentonun çerçe
vesine girip de, yasama yetkisi dâhilinde ele 
alındığı andan itibaren, bu mevzu kanunlaşmca-
ya kadar Devlet Başkanının bir şey söylemeye 
hakkı yoktur. 

Niçin Devlet Başkanı üzerinde duruyoruz? 
Başka şeyler... Arkadaşlar söyledim; perdenin 
arkasını izah etmek Hükümete düşer. Bugün 
Parlâmento daha büyük hâdiseler karşısmdadır. 
Bunu da göz yumarak geçmiyorum, günü gelin
ce o hususta da söz alacağım. Fakat bugün, üze
rinde, 3 gün evvel telgrafla istediğim gündem 
dışı konuşma... 

Arkadaşlarım, bu hassas terazi, bu demokra
si, her noktası en küçük rutubet almadan, en kü
çük zerre konmadan yaşar. Meclis Meclis olduğu 
zaman, Devlet Başkanı yetkilerin çerçevesinde 
kaldığı zaman, icra icra kudretine sahibolduğu 
zaman, Anayasa Mahkemesi kuruluş çerçevesin
de vazife yaptığı zaman, Yüksek Hâkimler Şû
rası hayal ettiğimiz tarafsız hâkimlerin sevkü 
idaresini üzerine aldığı zaman bu müessese yü
rür. Bu müesseselerin sahibi çıkmadığı anlaşılı
yor, bu ayrı bir meseledir. Fakat, size yine ümi
de ve hayâle kalan bir şeyi söyliyeyim; bugün 
artık Jules Verne'in gördüğü rüya içerisindeyiz. 
Hayal etmiştir; Ay'ın fethiyle meşguldür. 

Türk Parlâmentosunun âmme vicdanına şunu 
söyliyeyim : Arkadaşlar, Parlâmentonun yasa
ma yetkisi çerçevesine giren bir mevzuda gay-
ritabÜ hareketlere, kanunsuz davranışlara mü
samaha ettiğiniz günden itibaren bu Parlâmento 
mevcudolmaz, demokrasi mevcudolamaz.. 

Bir noktada felsefi bir hata var; arkadaşlar, 
egemenlik idaresinin esası halk reyinin hâkim ol- | 

ması esasıdır, temel buna dayanır. Kim rey ka
zanır? Rey kazananlar hakkında fikrin nedir? 
O ayrı bir meseledir. O husustaki fikirlerimi söy
lemiştim, ama bu aşamayı, bu noktayı aşıp da 
arkadaşlar herkes memlekette canının istediğini 
yaparsa demokrasi değil, sağlam bir devlet niza
mı da yürümez. 

Ben şimdi, herkesin eteklerindeki taşı dök
mesi gününü bekliyorum ve Anayasanın çerçe
vesine girecek yeni bir âlemin hayali için yine 
mücadele etmek üzere hazırlanıyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç arkadaşım iki 
defa, 3 gün evvel telgrafla gündem dışı söz iste
diklerini söylediler. Gerek mevzuun aktüel has
sasiyeti, gerek kendilerinin bu mevzua verdik
leri ehemmiyeti bildiğim halde, Salı günü Riya
set nöbetine başladım, Riyasete çıkmak üzere 
iken telgraf elime verildi, daha evveli 2 arkada
şıma söz vereceğimi beyan etmiştim, veremedim. 
Dün, çoğunluğu bulamadığımız için veremedim. 
Dün söz vermeye karar verdiğim arkadaşlara 
bugün söz veriyorum. Onun için ancak bugün 
verebildim, arz ediyorum efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Taanı-
mı geri alıyorum. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Hükümet açık
lama yapsın. 

BAŞKAN — Kimseyi zorlıyamıyoruz efen
dim. 

2. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Ceyhan ilçesi köylerindeki su baskınlarına ve 
bu konuda gereken tedbirlerin alınmasına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, Cey
han ilçesinin sel baskını ile ilgili gündem dışı 
söz istediniz, buyurun. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Ceyhan'a bağlı, nehir kenarında 13 köy var. 
Bahtsız köyler bunlar. Osmanlı İmparatorluğu 
devrinden Cumhuriyetin kurulduğundan bu ya
na kadar hem yaz, hem kış bu köyler su baskını
na mâruz kalır. Ürünleri mahvolur, insanları te
dirgin olur, evleri yıkılır. Bu köylerin halkının 
bu ıstırabını dindirecek bir çare hâlâ bulunama
mıştır. Bu köyler sırasiyle şunlardır : 

— 582 — 



M. Meclisi B : 97 22 . 5 . 1969 O : 1 

Eskikent, Cenuluşağı, Kayıkçılar, Mahmudi
ye, înceyer, Yeşilbahçe, Büyük Mangıt, Küçük 
Mangıt, Yılankale köyleridir. 

Dün yine köylülerden aldığım bir feryat tel
grafında ; bu köyleri yine ilkbaharın son ayında 
da bir sel basmış, mahsulleri harabolmuştur. Bu 
köylerin yanında bulunan ve Eskikent denilen 
bahtsız bir köyden bahsetmiştim; bu Eskikent 
köyünde 10 aile 7 aydan beri hâlâ samanlıklar
da, ahırlarda insan haysiyetine uygun olmıyan 
bir hayata muhatabolmuşlardır. 

Jeolog heyetleri gitmiş, mühendis heyetleri 
gitmiş, Adana Valisi, muavinlerini göndermiş, 
yer tâyin edilmiş, «Bu yere bu köy iskân edilsin» 
denmiş, yardım talebinde bulunulmuş, ama Hü
kümet nedense bu teklife bigâne kalmış. Kaldı 
ki, arazi de Hazineye aitmiş. Köylüler diyorlar 
ki : «Bu arazi birkaç kişinin sürüp biçtiği yer 
olduğu için Hükümet bu adamları himaye edi
yor, bize sahip çıkmıyor.» Eğer bu hâdise vâritse 
buna üzülmemek elde değil, fakat bütün vicda
nımla bu şikâyete katılmadığımı beyan etmek 
isterim. Eğer böyle bir haksızlık varsa, Hüküme
tin süratle müdahale edip, bu köylerin normal 
bir hayata kavuşması için elinden geldiği kadar 
yardımcı, olmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyase
tin sunuşlarına geçiyoruz. 

3. — Afyon Kardhisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'm, rejim buhranına sebebiyet verdiği idcli-
asiyle Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi. (11/81) 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Muzaffer Özdağ'm gensoru önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Millete karşı asli vazife ve so
rumluluğunu icabını ifadan kaçman, 
yurdu, rejimi basiret ve iyiniyetten 
uzak tutumuyla buhrana sürükliyen 
Demirel Hükümeti hakkında genso
ru açılma isteği. 

1. Hükümetin asli vazifesi milletin saadet 
ve selâmetini huzur ve refahını, yurt güvenliği
ni, Devlet kuvvetini temin edecek tedbir ve ic
raatı yürütmektir. 

Uzun felâket, gaflet, ihmal devirlerinin artığı 
çözüm bulmamış sayısız meseleler önünde, yok
luk çaresizlik sıkıntıları içerisindeki halkımızın 
Hükümetinden beklediği budur. 

Ağır tehdit ve tehlikelere mâruz, dünya için 
savaş odağı bir bölgede mevki almış Türk Dev
letinin hayat ve beka güc ve kudreti bulabil
mesi, varlığını geliştirerek koruyabilmesi Cum
huriyet Hükümetinden devamlı uyanıklık, cid
diyet, feragat, fazilet, basiret ve üstün hizmet 
çabası ister. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin teklif, tedbir, 
karar ve ieraatma kişi zümre, parti çıkarları, 
kısa vadeli oy ve seçim kaygısı taşıyan hasis he
saplar değil, Türk Milletine umut ve refah, Türk 
Devletine kudret vermek fikri hâkim olmalıdır. 

Millî ve meşru olma iddiasını taşıyan bir yö
netim milletin bütününün hizmetinde bulunmak, 
fiil ^e kararlarında milletin asli ihtiyaçlarını, 
menfaatlerini önde ve üstün tutmak zorunlulu
ğundadır. 

Bir Hükümet, bir iktidar için gerçek meşrui
yet temeli halk çoğunluğunun seyyal oyuna da
yanmak değil, millet bütünlüğünün, Devletin 
hizmetinde bulunmaktır. 

İktidarlar, hükümetler sadece icraatlariyle, 
yaptıMariyle değil, ihmalleriyle, yapmadıkları, 
yapamadıklariyle de sorumlu tutulurlar. 

Çağın gerisinde kalmış, ciddî meesleler, ağır 
sıkıntılar içindeki Türkiye'de zaman millete ait 
ve Hükümet tasarrufunda bulunan hayati değer
de bir millî servet ve imkândır. 

Zamanın her saniyesinin millet hizmetinde 
müspet icraatla değerlendirilmesi esastır. 

Demirel Hükümeti vazife ve sorumluluk 
mevkiine geldiği andan günümüze kayıtsızlığın, 
umursamazlığın, basiretsizliğin, ehliyetsizliğin 
örneği olmuştur. 

Kütle mesele ve ıstıraplarına karşı duygu
suzluk ve ilgisizlik, milletlerarası siyasi durum 
ve devlet güvenliğini ilgilendiren gelişmelerde 
gaflet ve kayıtsızlık, millî şeref ve itibarla ilgili 
meseleler de umursamazlık sembolü olan Demi
rel Hükümetinin davranışlarına yön ve mihver, 
iç politikada suni huzursuzluk yaratmak ve bu
nu istismar etmek olmuştur. 

Siyasi af konusu Demirel Hükümetini menfi 
politika ve zihniyetine tipik bir misaldir. 
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Bu menfi meslek ve zihniyetin yurdu, rejimi, 
milleti içine düşürdüğü büyük zararlara malolan 
ağır buhranı hâlâ yaşamaktayız. 

Basiret, iyiniyet ve ehliyetten yoksun küçük 
hesap ve hırsların yönettiği bir politika ile yur
dun, rejimin ve Devletin içine düştüğü buhranın 
âmil ve sorumlusu Demirel Hükümetidir. 

Yaşanan, daha vahîm gelişmeler gösterme is
tidadı taşıyan buhrandan çıkış, milleti Devleti 
daha ağır zararlardan korumak, milletin gerçek 
menfaatlerinin hizmetinde bir hükümet teşkiline 
imkân hazırlamak için sorumlu Demirel Hükü
meti hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasının teminini dilerim. 
Saygılarımla. 

Afyon Milletvekili 
Muzaffer özdağ 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması hu
susunu mütaakıp birleşimde konuşulacaktır. 

4. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Parlâmentonun yasama faaliyeti üze
rinde mânevi baskı yapılmasına teşebbüs edilip 
edilmediği konusunda bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/52) 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın 
Süleyman Arif Emre'nin araştırma önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Affedilmiş bâzı vatandaşlara siyasi hakları

nın verilmesi yoluyla memlekette normal bir de
mokratik hukuk vasatının teessüsü için girişilen 
gayretler ortaya üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken daha mühim bir mesele çıkarmıştır. 

Af mevzuunda hazırlanan ve Anayasanın 68 
nci maddesinin değiştirilmesinin ve geçici 11 nci 
maddesinin kaldırılmasını hedef alan ve Millet 
Meclisimizce kabul edilen kanun teklifinin, Cum
huriyet Senatosunda reddedilmesini temin mak-
sadiyle, alt kademelerden baskı yapıldığını ileri 
süren bir kısım komutanlar tarafından teşebbüs
lere girişildiğine dair efkârı umumiyemize ha
berler intikal etmiştir. 

Yasama organının tesirden azade normal 
şartlar içerisinde çalışma imkânını selbetmeye 
ve Parlâmentoyu mânevi baskı altında tutmaya 
matuf teşebbüslerin mevcudiyetinin iddia edil
miş olması demokrasimiz ve millî iradeye gölge 
düşürecek bir mahiyet almıştır. 

Çok mahdut bâzı çevreler tarafından ihdas 
edilmek istenilen ve kahraman ordumuzun de
mokrasiye bağlı ve millî iradeye hürmetkar bü
yük kütlesinin maksat ve gayesine asla uymıyan 
bu tutum ve davranışlann ordumuzun siyaset 
dışı, bitaraf hüviyetiyle bağdaşmıyaoağı aşikâr
dır. 

Bu kabîl tutum ve davranışlann menşei ne 
olursa olsun tahkiki ile vâkıalann gerçek yüzü
nün ortaya çıkanlması gerek Parlâmentomuz ve 
gerekse ordumuza yöneltilen suizanlann izalesi 
bakımından bir zaruret halini almıştır. 

Anayasamızın 110 ncu maddesine göre, T. B. 
M. Meclisi mânevi varlığında Başkomutanlık 
rütbesini taşımaktadır. Bu sebepten duruma va
ziyet etmek vazife ve salâhiyeti her şeyden ev
vel Parlâmentomuza verilmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın mezkûr maddesi her ne kadar 
Riyaseti Cumhura temsil yetkisi ve Bakanlar 
Kuruluna icra vazifesi ve Meclislerimize karşı 
da mesuliyet yüklemiş ise de, millî iradeye ve 
demokratik rejimin mevcudiyetine yönelen her 
türlü hukuk dışı hareketler karşısında gereken 
tedbirleri almak yetkisi ve kudreti birinci dere
cede her müessesenin fevkinde olan Meclisleri
mize ait bulunmaktadır. 

Bu itibarla önergemin kabuliyle bu mevzuda 
içtüzüğümüzün 177 nci maddesi gereğince Mec
lis tahkikatı açılmasına ve bir Tahkikat Komis
yonu teşkili ile : 

1. Parlâmentonun yasama faaliyetine yöne
len ve Anayasamızın ve kanunlanmızın çizdiği 
hudutlan aşacak şekilde mânevi baskı veya te
sir yapılmasına teşebbüs edilip edilmediğinin; 

2. Teşebbüs edilmiş ise, müsebbip ve faille
rinin kimler olduğunun tesbit ve tahkikine, 

3. Ve bu hususta alınması gereken tedbirle
rin tâyini ile bir rapor halinde Meclisimize arzı 
için kurulacak komisyona vazife verilmesine ka
rar ittihazını saygılanmla arz ve rica ederim. 

21 . 5 . 1969 

Süleyman Arif Emre 
Adıyaman Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, önergede her ne ka
dar Meclis tahkikatı açılması ve bir komisyon 
kurulması denmekte ise de kastedilen zannedi
yorum ki, Meclis araştırmasıdır. Malûmuâliniz 
Meclis tahkikatı, yani soruşturması ancak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin fonksiyonuna gi-
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ren bir husustur. Biz bunu, Meclis araştır
ması şeklinde telâkki ediyoruz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Evet Başkanım, Meclis araştırması istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam değil mi efendim? Bu 
hususu tavzih ediyoruz. 

Efendim bu da mütaakıp birleşimlerde sı
rasına göre gündeme girecektir. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Baş
kanım; bâzı arkadaşlarla birlikte bir önerge 
vermiştik; Meclisin Cuma günleri de çalışma
sını ve bilhassa sosyal kanunların o günde gö
rüşülmesini istemiştik. Bu önerge hakkında ne 
gibi bir işlem yapıldı henüz bildirilmedi. 

BAŞKAN — Efendim; bu önergeniz, Mec
lis Başkanımız tarafından grup başkanvekille-
riyle yapılacak temas neticesinde muamele gö
recektir. Henüz Başkanlıktadır. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1161) 

BAŞKAN — İzin talepleri var; okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları vazıh sayın milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
22 . 5 . 1969 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. Keyfiyet yüksek tasviplerinize 
arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem, 30 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren, 

22 . 5 . 1969 O : 1 

I Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe, 
20 gün, hastalığına binaen, 13 . 5 . 1969 tari
hinden itibaren, 

Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü, 15 
gün, hastalığına binaen, 13 . 5 . 1969 tarihin
den itibaren, 

Bingöl Milletvekili Emin Gündoğdu, 10, 
gün, mazeretine binaen, 
20 . 5 .1969 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi bunları birer birer oku
tup tasvibinize sunacağım arkadaşlar. 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem, 30 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Bu hu
susu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

| Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Bozte
pe, 20 gün, hastalığına binaen, 13 . 5 . 1969 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Bu hususu kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü, 15 
gün, hastalığına binaen, 13 . 5 .1969 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
i edenler. Kabul etmiyenler Kabul edilmiştir. 

i Bingöl Milletvekili Emin Gündoğdu, 10 gün, 
| mazeretine binaen, 20 . 5 . 1969 tarihinden iti-
| baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
i edenler. Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Dıe.vl&t Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 9 ar kişi seçilecek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/533; Cumhu
riyet Senatosu 1/994) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 742 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senaitosu S. 
Sayısı : 1255) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar daha ev-
vel Yüce Meclisten geçen, Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademeleriyle alâkalı bir kanun 
tasarısı, Cumhuriyet Senatosunda bâzı mad
deler yönünden tadilâta uğramış, bilâhara ko
misyonumuzda bu değişiklik benimsenmiştir. 

Şimdi, buna dair, Geçici Komisyon Başka
nı tarafından verilmiş bulunan bir öncelik öner
gesi vardır. Bu benimseme tasarısını hallede
lim, bundan sonra gündemimize geçeceğiz efen
dim. 

Yüksek Bakanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münün 38 nci sırasında kayıtlı Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri kanun tasarısı, 
Cumhuriyet Senatosundan tadilen gelmiş işler
den olup sadece üç maddesi üzerinde değişik
lik yapılmış ve bu değiştirilen maddeler de 
Geçici Komisyonca benimsenmiş olduğundan bi
ran önce kanuniyet iktisabetmesi için bugün 
öncelikle görüşülerek bitirilmesi hususunu arz 
ve teklif ederim. 

22 . 5 . 1969 

Geçici Komiyon 
Başkanı 

Muhiddin Güven 
İstanbul 

BAŞKAN — Bu öncelik talebini oyunuza 
sunuyorum. 

KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 742 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

742 S. Sayılı basmayazı 21 . 3 . 1969 tarihli 
67 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
Şimdi bununla alâkalı raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu ka

nun tasarısında mükerreren 11 numara veril
miştir, iki defa 11 nci madde şeklinde zikre
dilmiştir. Onun için bu geçici 11 nci madde
nin bir tanesi, mükerrer olduğu için, kaldı
rılmıştır. Komisyonumuzca da bu husus benim
senmiştir. 

Şimdi, mükerrer olan ve metinden çıkarıl
ması Komisyonca benimsenen geçici 11 nci mad
denin kaldırılması hususunu oyunuza sunuyo
rum. 

KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 11 nci madde Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Onu okutup tasvibinize sunaca
ğım. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim ku
rumundaki unvanları değişmiyenlerin yeniden 
tâyinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri 
yeni işgal edecekleri kadrodan ödenmeye de
vam olunur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından uymıyanlarm atanmaları bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
yapılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve 
başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Bu tadil edilen geçici 11 nci 
madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Bu benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 12. — Bu kanunun 17 nci 

maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora 
şartı, kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 
yıl müddetle aranmaz, ancak bunun yerine 
özel yönetmeliğine göre yapılacak yeterlik ça
lışmasını başarmak şarttır. 

BAŞKAN — Komisyonumuzca benimsenen 
geçici 12 nci maddeyi de oyunuza sunuyo
rum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Geçici 13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 13. — Yüksek dereceli istan

bul Teknik Okulu mezunları, Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri mezunlarına ta
nınan ve tanınacak olan haklardan faydala
nacakları gibi, Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri mezunları da yüksek de
receli istanbul Teknik Okulu mezunlarına özel 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hak
lardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Benimsenen geçici 13 ncü mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul e'taniyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, müzakeresi bitmiş olan bu tasarı 
kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bugün malûmunuz ol
duğu veçhile, Su ürünleri kanunu tasarısını gö
rüşüyoruz. 

Sayın Ticaret Bakanı? Yoklar. 
Alâkalı Bakan olmadığına göre, bu kanun 

tasarısını görüşemiyeceğiz. 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/606) (8. Sayısı : 799) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Balkanının bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunların görüşülmesine talısis edilen, Pa

zartesi ve Salı günlerine ait gündemin, bir saat
lik işler dışında ilk defa görüşülecek kanun sı
rasını alan ve görüşülmesine başlanıp, 50 nci 
maddesine kadar müzakeresi tamamlanmış olan, 
799 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası kanun tasarısının, Genel Kurulca ma
lûm olan önemine binaen görüşülmesinin ikma
li; önümüzdeki kanunlara tahsis edilen iki gün
lük resmî tatile raslaması ve mütaaikıp günlerin 
de başka kanunların görüşülmesine hasredilmesi 
sebebiyle, bu kanun tasarısının müzakeresinin 
tamamlanması muhtemel bulunduğundan ve 
esasen kanun tasarısının mütabaki 20 maddesi 
de tamamen teknik mahiyette hususları ihtiva 
etmekte olup üzerinde fazlaca konuşmayı gerek-
tirmiyecek nitelikte bulunduğundan, sözü ge
çen kanun tasarısının biran evvel Millet Meclisi 

Genel Kurulundan çıkarılmasını teminen bugün 
müzakeresi ile ikmal ve intacına karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı burada
lar... Alakalı Komisyon buradalar. 

Efendim, şimdi okuttuğum önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ka
nun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden, 
yani 50 nci maddeden devam ediyoruz. 

Söz istiyenlerden iki arkadaşımız kalmıştı, 
şimdi onlara sırasiyla söz veriyorum: 

Sayın Ali Rıza Uzuner? Yok. 
Sayın Savacı, 50 nci madde üzerinde söz iste

mişsiniz efendim. («Yok» sesleri) Savacı bura
dadır, «yok» değil, var. 

Buyurunuz Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan, kısa olarak arz edeceğim. 
Tasarının 50 nci maddesi üzerinde, Hazine

ye kısa vadeli avansın muayyen bir tavanla tes-
biti üzerinde münakaşa açılmıştı. Bu münaka
şada bendeniz de söz almış ve bir teklifte bu
lunmuştum, takririm Başkanlık Divanındadır. 
Bu takririmde; 50 nci maddede tesbit olunduğu 
gibi, muayyen bir yüzde 15 tesbit edilmesin, 
demiştim ve bunun ekonomik şartların icabına 
göre bir kurul tarafından, Merkez Bankası, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı
nın teşkil edeceği bir kurul tarafından tesbit 
edilmesinin daha uygun olacağını ileri sür
müştüm. Bunun, enflâsyonist tesir yapacağı ve 
'bu tavanın kaldırılıp atıldığı takdirde, Türki
ye'nin para, değeri bakımından bir çıkmaza iti
lebileceği, ifade edilmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yalnız şunu 
arz edeceğim ki, Türkiye'de para değeri ile 
emisyon arasında tam bir korelâasyon tesbiti 
mümkün olamamıştır ve şu rakamlar 1938 -1941 
yıllan arasında bir devre olarak, emisyon 168 
milyondan 403 milyona çıkıyor, fakat fiyatlar 
normal seyrediyor; endekslere göre 100 - 101 -
120, fakat fırlayış 168 - 403. Yine bir devre, 
1942 - 1943 - 1944 devresinde de, emisyon 733 
milyon, 802 milyon, 960 milyona fırlıyor. Fa
kat buna mukabil, yine fiyatlar bu devrede de 
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-emisyon miktarı "bu seyri takibederken- bu se
fer fiyatlar normal seyretmiyor, birdenbire 
yükseliş kaydediyor. Yani, emisyonda istikrar, 
fiyatlarda bir itidal görülüyor. Yine bir dev
re, 1946 ile 1949 devresi arasında da yine böyle 
bir vaziyette, fiyatlarla emisyon arasında böy
le bir irtibatsızlık, yani emisyon miktarının 1 
milyara yükselmiş olmasına rağmen, fiyatlar 
muayyen bir seyirde takibediyor. Yine 1950 -
1958 devresi içerisinde de, 1955 yılına kadar bü
yük nisbette emisyona rağmen, fiyatlar gayet 
mutedil seyrediyor. 1955 - 1956 - 1957 yılların
da da fiyatlarda pek fazla bir yükseliş kaydet
miyor. 1967 yılından itibaren birdenbire yük
seliş kaydediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 1957 - 1958 devre
sinde de, yine emisyonda bir istikrar, fakat fi
yatlarda şiddetli yükseliş vardır. Onu mütaa-
kıp 1958 den sonra, 4 Ağustos stabilizasyon ka
rarlarından sonra da yine yükselişler -stabilizas-
yona rağmen- devam ediyor. 1959 -1963 devre
sinde de para arzı, muhterem arkadaşlarım, 
yüzde 64 nisbetinde birdenbire zerk ediliyor. 
Bu yüzde 64 e rağmen, fiyatlarda nispî bir is
tikrar devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu istikrar 1964 -
1965 yıllarında da seyrediyor. Fakat emisyon, 
muhtelif sebepler tahtında yine önemli miktara 
varıyor. Fakat fiyatlar normal seyrini muha
faza ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu böyle birbirine 
uygun olmıyan, bu paradoksal durum, bizim 
emisyon miktarı ile ilgili değildir, emisyon 
miktarı tek basma bir faktör değildir. Emis
yon miktarınm ve tedavülünün bir faktör ola
rak para değerine tesiri muhakkaktır. Ama 
Türkiye'nin hususi şartlan icabı, tek başına 
rol oynamadığı arz ettiğim rakamlar muvacehe
sinde- meydana çıkmakta ve anlaşılmaktadır. Ve 
bu durum Türkiye'de -vaktinizi almamak için 
rakamları arz etmiyorum, önümde bir rakam 
var tamamiyle Türkiye'nin tediye dengesi ile, 
ithalât ile ilgili, ithalâtın seyrine uyarak, itha
lât azaldığı zaman fiyatlar yükseliyor; ithalât 
normal seyrinde gittiğinde ve ithalât yükseldiği 
zaman fiyatlar nispî istikrarını devam ettiriyor, 

Ve böyle bu durum, bendenizi tenkid eden 
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün be
yanını teyideder mahiyette değildir, bu, Türki

ye'nin 20 - 30 yıllık rakamlarıdır muhterem ar
kadaşlarım, Devlet arşivinden aldığım 20 - 30 
yıllık rakamlarıdır. Bu rakamlar Türkiye'nin 
bu durumunu ortaya koymaktadır ve emisyonla 
ilgili bir enflâsyonun Türkiye'de görülmediğini 
ortaya koymaktadır. Türkiye'de para değerine 
tesir eden faktörlerin birincisi ithalât, ikincisi 
de üretim gücüdür. 

Şimdi, üretim gücünü ayakta tutmak için 
Devletin, geçen konuşmamda arz ettiğim gibi, 
bâzı imkânlarla, bâzı manipülâsyonlara sa-
hibolması ve eğer ekonomi bir resesyona, bir 
deflasyona gidiyorsa Türkiye'de bir müddet 
sonra birden resesyondan deflasyona ve enflâs
yona gidişi önliyecek tek firenin ithalât ve üre
tim gücünü muhafaza etmektedir. 

Türkiye epeyce yükselen bir üretim gücüne 
sahibolmuştur. Bu üretim gücünü ayakta 
tutmak, devam ettirmek ve hızını kesmemek 
için bu tasarıda yer alan orta vadeli kredinin 
isabeti ne derece yerinde ise, yine Devletin sa-
hibolacağj. ekonominin şartlarına göre likidite 
zerki o derece faydalı ve lüzumludur. Türk eko
nomisi için bilhassa bunun lüzumuna ısrarla işa
ret ediyorum. Aksi takdirde yeni gelişmekte 
olan, epeyce hız keıslbetmiş olan Türk sanayiinin 
duraklamasına, tökezlemesine sebebiyet verir
siniz. Devletten bu itimadı esirgemeyin, Dev
let-, Hükümet itimada mazhar müesseselerdir. 
Bir ufak itimatsızlık sebebi ile Türk ekonomisi
nin, Türk kalkınmasının önemli bir unsurunu 
fsekteye uğratıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım; yine bir hususu arz 
inek istiyorum. 

Türkiye'de enflâsyon unsurları olarak gös
terilen vergi zamları, ücret damları, âmme yatı
rımları Türkiye'de bunların enflâsyonu zama
nımızda devam ediyor. 

Arkadaşlarım; bizden evvelki hükümetler de 
bunları yapmıştır, biz de yapıyoruz, fakat 
fiyatlara tesiri önemli değildir, önemli olmamış
tır ve fiyat istikrarı bunlara rağmen nispî ola
rak devam etmiştir. Demek oluyor ki, paraya 
(bağlı enflâsyoncu unsurlar Türkiye'de kendile
rinden beklenen tesirleri yapamamakta, buna 
mukabil Türkiye'nin kendime mahsus geri kal
mış bâzı memleketlerde de bu hususiyet vardır; 
mal eksikliği, üretim eksikliği sebebiyle Türki
ye'de fiyatların yükseldiği ve enflâsyona doğru 
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gidildiği müşahade edilmektedir, ihracatı artır
ma imkânımız olmadığına göre, şimdi bir husus 
daha ortaya çıkıyor; üretimi önliyecek imkân
ları, vasıtaları Devletin elinden almayın, Devlet
ten, Hükümetten bunları esirgemeyin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Konuşmakta bulunduğumuz kanun tasarısı

nın 50 nci maddesi, Hükümetin ekonomik haya
ta ve Devlet gelir ve giderleriyle alâkalı Hazi
nenin likiditesine tesir edebilecek kısa vadeli 
avans miktarım tesbit eden bir maddedir. 

Bu maddenin daha evvelki kanuna nazaran -
ki o daha fazla rijit bir madde idi - bankanın 
kendi kaynaklarını nazarı itibara alaraktan, 
onun üzerinden, zannedersem yüzde 12 bin nis-
beti ihtiva ediyordu, şimdi ise bütçenin ödenek 
toplamının yüzde 15 i gibi bir tavanı ihtiva et
mektedir. 

İki yönden bu huussu mütalâa etmek müm
kündür. Merkez Bankasının bizatihi vazifeleri 
arasında bulunan Türk parasının değerini koru
ma, içeride değerini koruma ve piyasaya para 
arzı ve piyasadan para çekilmesi gibi, para pan-
tüasyonu denilen hususları da dolayi'siylıe bu 
avanslar içerisinde mütalâa edebileceğimize gö
re, tavanın muhakkak surette tesbit edilmesinde 
bizce yüzde yüz de zaruret yoktur. 

Hükümete genel bütçe üzerinde, bütün har
camalar üzerinde itimadediyorsunuz, bizim gibi 
iktisaden geri kalmış bir memlekette ekonomi
nin hangi yönlerinde ne miktar bir' avansa ih
tiyaç hissedildiği hususunun tesbiti muhakkak 
surette devletin malî ve iktisadi politikasını 
elinde tutan mesul şahıslara bu işi bırakmanın 
zarureti vardır. 

Bâzı münakaşalar iktisadi yönden cereyan 
edebilir, öyle haller vukübulabilir ki, yüzde 15 
in üzerine çıkan bir avans miktarı ile karşı kar
şıya kalabilirsiniz, yüzde 5 in dûnuna düşen 
'aylar da olabilir. Muhakkak surette bu avans 
yılın son tortusunun nisbeti demek değildir. 
Avans da hesabı cari esaslarına tabidir. Böyle 
ıclunca Mayıs ayında yüzde 15 in üzerine çıka
bilecek bir avans, Eylül, Ekim ayında yüzde 5 e 
düşebilir. Bu demek değildir ki, yıl ortalaması 
yüzde 15 tavan olacaktır. Bunun tatbikatı hu
susunda birçok yazılar yazılmıştır. Onun için 

bu suples bizzat Hükümetin mesul şahıslarının 
inisyatifine bırakılmalıdır. Eğer böyle bir şeyin 
mümkün olamıyacağı düşüncesinde ise arkadaş
larımız, o zaman Sayın Savacı'mn da gayet isa
betli ifade ettikleri gibi, Maliye Bakanı, Banka 
ve Yüksek Plânlama Kurulu arasında tesbit edi
lecek, zaman zaman tesbit edilecek bir nistoet 
içerisinde avansın yürütülmesi mümkündür. 
Kaldı ki, bugünkü ekonomi ilminde emisyon ye
rme avans daima müdafaa edilir bir durum ya
ratmıştır. Bakınız Merkez Bankası ile Hüküme
tin ilişkilerine, zaman zaman emisyonlar göre
ceksiniz. Bunun sebeplerini araştırdınız mı? Bu
nun sebebi bu tavandır. Emisyona gitmemizin 
çoğu sebebi tavanın rijit surette tesbit edilme
sinden ileri gelmiştir. Ne derlerse desinler, esası 
budur. Bu bakımdan burada tavanın yüzde yüz 
Merkez Bankası imkânları, şunların, bunların 
dışında nisbetin kati surette tesbitinin bugünkü 
kalkınma politikamıza ve bugünkü millî istihsa
limizle, ihracatımız ve gelir kaynaklarımız ara
sındaki likidite münasebetlerine uymadığı mey
dandadır. Her zaman bundan şikâyet edilmiştir, 
ama, hiç kimse meselenin esasına rahatlıkla, hat
ip daha ileri gidebilirim; ciddiyetle parmak bas
mamıştır. 

Bir korku vardır; Hükümete bu kadar sa
lâhiyet verirsek ne olur? Hükümet zaten yalnız 
malî politikası itibariyle değil, genel politikası 
itibariyle de mesul bir heyettir. Şu halde Hükü
metten bunu esirgemenin mânasını anlıyamadık, 
Belki Hükümet, belki Maliye Bakanımız bura
ya gelip «buna lüzum olmadığı, yüzde 15 in 
kâfi geleceği» şeklinde bir beyanatta buluna
bilir. Ama bu istek dahi kanaatimizce, mese
leyi tam mânasiyle ekonomik yönden hallede
cek bir ifade değildir. Bu bakımdan gerek 
emisyonlara mâni olabilme garantisi ve gerek
se Hükümete tam itimat sağlanması yönün
den bu nisbetin kaldırılmasında fayda var
dır. Nitekim Fransa'da zaman zaman kaldırıl
mıştır. Meselâ 1946 ile 1950 arasında bu nisbet 
kaldırılmıştır, ihtiyaç duyulmuş kaldırılmıştır. 
Biz de aynı kalkınma devresi içinde bulundu
ğumuz için, şartlar da onu gerektirdiği için bu 
nisbetin kanaatimizce kaldırılmasında fayda ve 
zaruret vardır. Türkiye'de öyle haller vukubu-
lacaktır M, bu yüzde 15 kâfi gelmiyecektir. 
Çünkü, Türkiye'nin, kalkınma hızı ve iktisadi 
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projeksiyonları henüz yüzde yüz katî hesaplara 
bağlanmış değildir. Belki yüzde 20 ye çıkabi
lecek, belki yüzde 10 a inebilecektir. İnmesi 
belki bir mahzur teşkil etmez ama, çıkması 
halinde, ihtiyaç halinde bu nisbetin değiştiril
mesi veyahut da mevcutlarla iktifa edilmesi 
gibi bir durumla malî politikamız karşı karşıya 
gelebilir. Bizim bu kürsüden bunları ifade et
mekteki kastımız, gelecek günlerin iktisadi ve 
malî politikasında Hükümete gerekli yetkinin, 
gerekli suplesin tanınması ve mesul heyet olan 
Hükümetten bu noktanın ne pahasına olursa 
olsun esirgenmemesi cihetidir. Hürmetleri
mizle. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurunuz 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde de görü
şürken avans tavanının bugünkü hali ile dahi 
yüksek olduğu hakkındaki kanaatimi arz et
miştim, Sonra müessesenin mesul kişileri ve 
Sayın Bakan bu derecedeki bir avans miktarı
nın Türkiye'deki ekonomik dengeyi bozmıyaca-
ğını, hiçbir zannan korkulacak bir netice mey
dana gelmiyeceğimi ifade ettikleri için ben bü
yük bir güvenle artık önerge vermekten vaz
geçtim. Fakat bu arada tabiî yeni görüşler 
meydana geldi. Avans için hiçbir hudut ta-
nımıyalım. 

Arkadaşlar, ekonomik bayat kendisine göre 
bir özellik taşır. Para denilen bu korkunç nes
ne mevcudoldukça da iktisattaki istikrarı para 
hacmi tâyin eder. Onun için biz, güven ve gü
vensizlik çerçevesindeki münakaşaya girersek 
yanlış bir yola gireriz. Şimdiye kadar yüzde 5 
yapmışız niçin, yüzde 10 a çıkarmışız niçin, 
yüzde 12 ye Bütçe Kanunu ile çıkarmışız ni
çin? Arkadaşlar, orta yerde daha bu müesse
seler oturmamış, bu otoriteler teessüs etmemiş. 
Parlâmento, murakabesini bu işten çektiği za
man, tahdit hakkım çektiği zaman, hiçbir za
man Maliye Bakanı falan zat bugünkü Maliye 
Balkanımızı düşünmüyor. Türkiye'deki Hükü
met zihniyeti masrafçılığa mütemayildir. Tür
kiye'deki siyasi mücadele birbirinden bir met
re daha fazla köprü yapımının hırsı içerisin
de cereyan etmektedir, büyük bir ekonomik 
görüş içerisine oturmamıştır. Binaenaleyh, 

bir tavan tesbitine zaruret vardır. Benden ev
vel konuşan arkadaşlar, oturmuş devletlerde 
merkez bankalarının otoriteye salhibolduğu 
memleketlerde hakikaten bir tavan tesbitine ih
tiyaç olmadığını düşünebilirler. Fakat arka
daşlar, biz daha bir keyfî idare sisteminden 
- başka bir yönünü demin arz ettim - geliyoruz, 
geliniz Parlâmento olarak şu tavan fikrinden 
vazgeçmeyiniz. Bütçe Kanunu ile yüzde 12 ye 
çıkarılmış, Sayın Şefik înan'ın da bir takriri 
vardır, o takrire oy vermek üzere bu görüşlere 
karşı Türkiye gerçeklerinin nazarı itibara 
alınmasını rica ederim. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 kişi konuşmuştur. Müzakerelerin kifayetini 

saygıyla arz ederim. 
Mithat Dülge 

Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Kifayeti oyunpza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu madde ile ilgili önergeler vardır, birer 
birer okutup oyunuza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 50 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sabahattin Savacı 

Gümüşane 

«Banka, Hazine miktarını ve faiz hadini Ma
liye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Merkez Bankasını temsilen bir heyetin tesbit 
edeceği kısa vadeli bir avans hesabı açar.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tahtakıhç'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Merkez Bankası kanun tasarısının 50 nci 

maddesindeki «yüzde 15 ni geçemez» oran kay-
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dimin, kürsüden açıkladığım nedenlerle «yüzde 
10 nu geçemez»! ölçüsünde... 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — öner
gemi geri alıyorum; Sayın înan arkadaşımın 
önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Şimdi zaten 
Sayın înan'm önergesini okutacağım. 

önerge geriverilmiştir efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 
Açıkladığım nedenlerle 50 nci maddede ba

his konusu olan «yüzde 15 ni»ı tâbirinin yerine 
«yüzde 12 sini» tâbirinin yer almasını arz ve 
teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik înan 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkanım yüzde 
15, mutlaka yüzde 15 kullanılaıcak mânasına 
gelmemektedir. Bu bir tavandır, yüzde 10, 12 de 
kullanılabilir. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okutmuş oldu
ğum önergeye Komisyon katılmamaktadır. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

50 nci maddeyi daha evvel okutmuştum. Ta
sarıdaki şekliyle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kamu müesseselerive kredi 
Madde 51. — Banka, İktisadi Devlet Teşek

külleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren kat
ma bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul alı
mı ile ilgili, mevsimlik ihtiyaçları için düzenli-
yecekleri en çok dokuz ay vadeli bonolarını ve
ya Hazine kefaletini haiz bonolarını iskonto 
edebilir ve karşılığında avans verebilir. 

Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyle kredi vere
mez. 

Banka, verdiği bu krediler üzerinde her tür
lü kontrol yetkisini haizdir. 

Bu suretle kabul edilebilecek bonoların âza
mi hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto ve 
faiz hadleri banka meclisince kararlaştırılır. 
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I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Kırbaşlı. 
FAM KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
51 nci madde, Türkiye'nin iktisadi hayatına 

müesseir olan ve olabilecek durumda bulunan 
bir nevi krediyi hattâ başka yönüyle bir nevi 
avansı ihtiva eden ve bunun İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve kamu kuruluşlarının muhtelif 
hedeflere ulaşabilme imkânlarını sağlamak ba
kımından tedvin edilmiş bir maddedir. 

51 nci madde ile bu yönden mühim bir yeni
lik ve yeni bir hüküm getirilmiş bulunmakta
dır. Bu madde hükmü ile bundan evvel 1715 
sayılı Kanuna kamu sektörü ve müesseselerine 
Hazine kefaletini haiz bonolar karşılığında kre
di verilmesini gerektiren âmir hüküm tamamen 
kaldırılmakta, İktisadi Kamu Müesseselerinin 
mahsul, hammadde alımlarının finansmanı için 
bu müesseselerin dokuz ay vadeli bono veya Ha
zine kefaletini haiz bulunan bonoları reeskon-

| ta alınması ve bunlar karşılığında avans veril
mesi bankanın ihtiyarına bırakılmaktadır. 

Bizim burada söyliyebileceğimiz husus şu
dur; meselâ, Kamu iktisadi Teşebbüsü olarak 
faaliyet gösteren ilk başta büyük avanslara ve 
kredilere mazhar olan Ziraat Bankası, bundan 
istifade edecektir 

Tatbikatta, maddede yazıldığı şekilde iyi bir 
netice doğuran ve maksada masruf ve gayeyi 
istihdaf eden bir avans ve kredi politikasının 
isabetli, olarak yürütülmesi, bu müessesenin 
içinden gelen bir arkadasınız sıfatiyle, temen
niye şayandır. 

Bir defa, dokuz ay vâdenin yüzde yüz, bil
hassa zirai sahada hattâ daha ileri gideyim, 
üzüm, incir, fındık gibi, hattâ tütün gibi millî 
mahsullerimizi ihtiva eden bir istihsal şubesin
de bâzı hallerde isabetle bir netice doğurma-
maktadır. , 

Şimdi burada, «Bütçeli idarelerin hammad
de ve mahsul alımiyle ilgili, mevsimlik ihtiyaç
ları» denmektedir. Mevsimlik ihtiyaç, Türki
ye'de ihracata müteveccih bir millî mahsul po
litikası mevzuubahsolduğu zaman bu tâbir ka
tiyen yürümemektedir. Dolayısiyle avans do
kuz aylık olduğu için geri tepmekte, geri te
pen bu avans müstahsıla kadar gelmekte ve 

I müstahsil elindeki malı çıkarmak, ihracatçı, ki 
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bunların çoğu meselâ, TARİŞ gibi müesseseler 
de bunların içine dâhildir, onları sıkıştırmak
ta ve neticede çok güç bir durumla karşı kar
şıya bırakmaktadır. 

Bu dokuz aylık müddetin yeni mahsul dev
resine kadar esbabı mucibesiyle bir seneye çıka
rılmasından, biz şahsan Türkiye gerçekleri yö
nünde tatbikattan gelen insanlar olarak, fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Gönül isterdi ki, bu avans tatbikatının şim
diye kadar vermiş olduğu neticeleri ve neden 
tortu bıraktığını burada izah etsinler. Sebebi 
budur. 

Diğer taraftan, banka, verdiği krediler 
üzerinde her türlü kontrol yetkisini haizdir, den
mektedir. Bankanın bu kontrol yetkisi avansın 
maksada masruf olup olmaması yönündendir. 
Türkiye'de, tetkik edildiği takdirde - hiçbir 
müessesyi buradan itham etmek istemiyorum -
alman avansların ve kendisine bu yoldan açıl
mış olan kredilerin bunun dışında dahi kulla
nıldığı ve bizzat zürraa, bizzat tütüncüye, fın
dıkçıya inhisar ettirilmiyerek yan tesirlerle baş
ka sahalara da kaydırıldığını bizzat teftişleri
mizde gördük. 

Bu bakımdan, ikinci temennimiz; Merkez 
Bankası bu kredilerin kullanılış tarzlarını mu
hakkak surette geniş mânada kontrol etmeli, 
dirije etmeli, yönetmeli, avans kapıdan çıktık
tan sonra tekrar Merkez Bankasından geri dö
nerken maksadına ulaşmış mıdır, ulaşmamış 
mıdır, bunları nazarı itibara alması, ancak kon
trol sisteminin iyi çalışmasiyle mümkün olabi
lecektir. 

ıSırası geçti, fakat gelmişken tekrar söyli-
yeyim; burada reeskont haddi bilhassa Ziraat 
Bnkası için fevkalâde mühim bir konu teşkil 
etmektedir. Reeskont hadlerinin Merkez Banka
sının kâr zihniyetiyle değil, daha ziyade mu
ayyen bir maksada Türk çiftçisini ve müstahsi
lini ulaştırmaya matuf bir kredi olduğunu dü
şünerek daha olumlu bir reeskont haddi, hattâ 
müesseseler arasında değişik nisbetlerde bir 
reeskont haddi tesbit edilmesinde fayda mülâ
haza ediyorum. 

Maddede : «Hazine kefaleaini haiz bonoları 
iskonto edebilir ve karşılığında avans verebilir.» 
deniyor. «Verebilir» kelimesi; «avans verir» 
şeklinde düzeltilse çok daha isabetli olur. Çün

kü, Merkez Bankası bu kanunla guvernör ve 
onun idare meclisi büyük salâJhiyetlerle teçhiz 
edildiği gibi, tamamiyle müstakil bir hüviyet de 
aldığı için, «verebilir» kelimesinin «verir» şek
linde düzeltilmesinde, ilerde çıkabilecek ihtilâf
ları şimdiden halletme yönünden, fayda mülâ
haza ettik. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi okutmuştum. 
Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - ITI 
Açık piyasa işlemleri 

Madde 52. — Banka, para arzının ekonomi
nin likiditesini düzenlemek maksadiyle; 

a) 45 nci maddenin (a) ve (b) bendlerin-
de yazılı şartları havi senetleri, 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve mü
esseseleri tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en az 
10 milyon Türk lirası olan anonim şirketlerin 
borsada kayıtlı sağlam tahvillerini, alıp satabi
lir. 

c) Hazinece gerekli provizyonların tesis 
karşılığında, Devlet tahvilleri tanzim alış ve 
satışları yapabilir. 

Maddenin (b) bendindeki işlemler Hazine
ye veya kamu idare ve müesseselerine kredi 
yardımı amacı ile yapılamaz. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapacağı işlem
lere ait esas, miktar ve şartlar Banka Meclisin
ce tâyin ve tesbit olunur. 

Bankanın bu madde gereğince yapabileceği 
açık piyasa işlemleri sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının beş mislini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

53 ncü maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - IV 

Altın ve dövizle ilgili işlemler 
Madde 53. — a) Banka, sikke veya külçe 

halinde altın alıp satabileceği gibi, altın ithal 
ve ihraç edebilir ve altın karşılığında avans da 
verebilir. 

b) Banka, vadeli ve vadesiz her çeşit dövi
zi alıp satabileceği gibi, döviz karşılığında 
avans verebilir, bankalara kurye kredisi tanıya-
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bilir. Banka ayrıca döviz olarak karşılıklı ve 
karşılıksız her çeşit avans ve krediler alabilir. 

Bu fıkradaki işlemlerin esas ve şartlan Ban
ka Meclisince belirtilir. 

c) Banka, ticaret ve ödeme anlaşmaları ge
reğince, muhabir bankalara kredi verebilir. 

Son fıkra gereğince alınıp satılan dövizler
den bankaca konvertibie olduğu kabul edilmi-
yenlerin değerlerinde tahassul edecek değişik
liklerden meydana gelecek kâr ve zarar Hazine
ye aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum. 

İkraz limitleri 
Madde 54. — 45, 46 ve 48 nci maddeler ge

reğince, bankanın yapacağı ikrazların en yük
sek haddi ve kredi nevilerine göre limitleri, 
ekonomik hedefler, millî para politikasının 
prensipleri, piyasanın kredi ihtiyacı, bankalar 
sisteminin likiditesi ve bankanın portföy terek
kübü göz önünde tutulmak suretiyle Banka 
Meclisince tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

55 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - V 

Sair işlemler 
Madde £5. — Banka, Banka Meclisince tes

bit edilecek bankacılık işlemleri ve hizmetlerini 
yapabilir. 

Banka, mevcut veya ilerde, şubelerin bulun
duğu yerlerde açılabilecek bankalararası takas 
odaları işlemlerine nezaret eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

56 nci maddeyi okutuyorum. 

KISIM - VI 

Bankanın yapamıyacağı işlemler 
MADDE 56. — Banka : 
a) Bu kanunla açıkça yetki verilen işlem-
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I 1er dışında karşılıksız kredi açamaz ve avans 
veremez. 

b) Her no şekilde olursa olsun, kefil ola
maz ve teminat veremez. 

Millî Piyango için verilecek kefalet bu hük
mün dışındadır. 

c) Portföyünde mevcut senetleri tecdidede-
mez. 

d) Mücerret gayrimenkul alımı ile ilgili 
senet ve vesikaları reeskonta kabul edemiyece-
ği gibi, bunlar üzerine avans da veremez. 

e) Bu kanunla tasrih edilen hususlar dışın
da, banka, kendi ad ve hesabına hiçbir iş ve ti
caret yapamıyacağı gibi, başka şirket ve mües
seselere de iştirak edemez; hisse senedi satmala-
maz ve bunları avans kabul edemez. 

Banka ancak, Bankınot Matbaasında bedeli 
karşılığında hisse senedi, tahvil, pul, kıymetli 
kâğıt ve yabancı bankınot basabilir. 

f) Banka, kendi ihtiyacı için gerekli şube, 
arşiv ve lojman binaları ile banka personelinin 
kültür ve meslekî bilgilerini artırmak, sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurs binaları, 
revir, dinlenme yerleri ve hizmetle ilgili sair 
gayrimenkuller dışında gayrimenkul iktisabe-
demiyeceği gibi, kendi alacağından dolayı kanu
ni yollardan temellük eylemek zorunluluğunda 
kaldığı gayrimenkulleri, ihtiyacı için kullana
madığı takdirde, en çok üç yıl içinde elden çı
karmaya mecburdur. Bu süre zaruret halinde 
Maliye Bakanlığınca uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddoyi okutuyorum. 

KISIM - VII 
Banka hesapları ve bilançosu, bülten, istisna, 

muaflık ve çeşitli hükümler 
BÖLÜM - I -

Banka hesapları ve bilanço 

Hesap dönemi 
MADDE 57. — Bankanın hesap dönemi, tak

vim yılıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
I Yok. 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum. 

Bilanço ve rapor 
Madde 58. — Banka, her takvim yılı sonu 

itibariyle düzenliyeceği bilanço ve kâr ve zarar 
hesabı ile yıllık faaliyet raporunu Genel Kuru
lun içtimaından evvel Maliye Bakanlığına tev
di eder ve bilançoyu Resmî Gazete ile yayınlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 

Provizyonlar ve hususi ihtiyat 
Madde 59. — Bankanın yıllık gayrisâfi 

kârından, ertesi yıllarda bankaya has işlemler 
dolayısiyle meydana gelebilecek muayyen risk
leri karşılamak üzere Banka Meclisince uygun 
görülecek tutarlarda provizyonlar ayrılabilir. 

Zamanaşımına uğrıyan bankmotlarla, 37 nci 
maddenin (b) fıkrası gereğince değiştirmeden 
doğan farklar hususi ihtiyata alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

60 nci maddeyi okutuyorum. 

Kârın dağıtılması 
Madde 60. — Bankanın yıllık safi kârı, 

aşağıdaki şekilde dağıtılır : 
a) % 20 si ihtiyat akçesine; 
b) Hisse senetlerinin nominal değerleri 

üzerinden, % 6ı oranında ilk kâr hissesi olarak 
hissedarlara; 

c) Yukarki yüzdeler tutarının düşülme
sinden sonra kalan miktarın en çok % 5 i, iki 
aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka 
mensuplanna ve % 10 u fevkalâde ihtiyat akçe
sine; 

d) Hisse senetlerinin nominal değerleri 
üzerinden Genel Kurul karariyle en çok % 6 
nisbetinde ikinci kâr hissesi olarak hissedar
lara. 

Bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazine
ye verilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum. 
Yeniden değerlendirme farkları 

Madde 61. — Türk Parası değerinin değiş
tirilmesi halinde bankanın aktif ve pasifindeki 
altın ve dövizlerin yeniden değerlendirilmesi 
dolayısiyle lehte veya aleyhte doğacak farklar 
yıllık kâr ve zarar hesaplan dışında özel bir 
hesaba alınır. 

Bu hesaba alınan meblâğın kullanılma veya 
itfa şekli ve şartlan Maliye Bakanlığı ile banka 
arasında tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 

Tasfiye 
Madde 62. — Bankanın tasfiyeye girmesi 

halinde uygulanacak tasfiye esaslan, bir kanun
la tesbit edilir. Tasfiye neticesinde hâsıl olan 
net varlıktan evvelâ hisse senetleri bedeli öde
nir. Hisse senetleri başabaş ödendikten sonra 
kalan miktann % 80 i Hükümete, % 20 si hisse
darlara tevzi olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - II 

Banka bülteni 
Madde 63. — Banka, her hafta sonu iti

bariyle hesap durumunu kısaca gösteren bir 
bülten yaymlıyarak, Resmî Gazete ile de ilân 
eder. 

Bu bültende bir taraftan kasa mevcudu, al
tın mevcudu, döviz vaziyeti, dâhilde ödenecek 
senetler toplamı, yabancı memleketlerdeki mev^ 
duatı, alacaklı olduğu diğer kıymetleri; diğer 
taraftan sermayesi, yedek akçeleri, tedavülde 
bulunan bankınotların miktarı, banka nezdin-
deki mevduatı ve borçlu olduğu diğer kıymet
leri ile aynca, bankanın kendi işlemleriyle ilgili 
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yürürlükteld reeskont, iskonto ve faiz hadleri j 
de gösterilir. 

Bu bülten, gerekli görülecek müesseselere ve 
yabancı Merkez Bankalarına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum. 

ÎRÖLÜM - III 
Muaflık, istisna ve harcdan hükümler 

Vergi, Resim ve Harcdan muaflık 
Madde 64. — Bankanın sermayesi, ihtiyat 

akçesi, (A) sınıfı hisselerine isabet eden kâr 
ile ithal edeceği külçe veya meşkûk altınlar; 
Bankmot Matbaası ve tesisatı için yapılacak 
ithalât, her türlü vergi, resim ve harcdan mu
aftır. 

Banka, banka işlemlerine mütaallik bütün 
kâğıtlar, ilânlar ve saire dolayısiyle kendisi ta
rafından ödenmesi gereken Damga Vergisi ile 
her türlü resim ve harcdan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

65 nci maddeyi okutuyorum. 

Değer nakillerinde uygulanacak tarife 
Madde 65. — Bankaya ait her türlü meş

kûk ve külçe altın ve Türk Lirası bankınotlar-
la tahviller ve bonolar ve yabancı efektif dö
vizlerin Türk Havayolları A. O., Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve De
nizcilik Bankası T. A. O. ve D. B. Deniz Nak
liyatı T. A. Ş. vasıtaları ile nakillerinde ağırlık 
üzerinden navlun tarifesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Banka defter ve kayıtlarının mahiyeti 

Madde 66. — Bankanın her türlü evrak, 
kayıt, defter ve senetleriyle bunlara dayanan 
hesap özetleri resmî belge sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

67 nci maddeyi okutuyorum,. 
Borçlunun ikâmetgâhı 

Madde 67. — Banka ile işlem yapılması 
sırasında borçlu veya kefillerinin gösterdikle
ri adres, kanuni ikametgâh sayılır. Sonradan 
vukubulan değişiklikler, mahkeme ve icra yet
kisini değiştirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 68. — a) Kanunun 43 ve 44 ncü 

maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yü
kümlülükleri yerine getirmiyen bankalar ile 
sorumlu organları hakkında 7129 sayılı Banka
lar Kanununun 68 nci; kanunun 40 ncı mad-
desinin'II nci paragrafının (a) bendi mucibin
ce banka tarafından umumi disponibilite ve 
mevduat karşılıkları için tesbit edilen oranla
rı müddetinde tesis etmiyen veya noksan tesis 
eden bankalar hakkında aynı kanunun 69 ncu 
ve (b) bendi mucibince aldığı ayarlama karar
larına aykın hareket eden bankalar hakkında 
aynı kanunun 70 nci maddesinde gösterilen ce
zalar uygulanır. 

Yukarki fıkra hükmüne göre kovuşturma 
yapılması, bankanın bildirmesi üzerine, Maliye 
Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına 
müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, 
aynı kanunun 80 ve 81 nci maddeleri uygula
nır. 

b) Bu kanunun 35 nci maddesi hükümleri
ne aykırı hareket edenler, (a) bendinde yazılı 
kanunun 74 ncü maddesi gereğince cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

(a) bendi ile ilgili bir önerge var, komisyon
dan geliyor. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 

tasarısının 68 nci maddesinin (a) bendindeki 
«.... ve (b) bendi mucibince aldığı ayarlama ka
rarlarına...» iibares'indeki (b) bendinin, (c) bendi 
olması lâzımlgelirken, sehven bu şekilde yazıl
mış olduğundan, mezkûr ibarenin « ve (c) 
benıdi mucibince aldığı ayarlama kararlarına....» 
şeklimde değiştirilmesi uygun görülmektedir. 
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Bu itibarla, 68 nci maddenin (a) bendinin, 
aşağıda yazılı şekilde oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Mithat Dülge 

«68 - a) Kanunun 43 ve 44 ncü maddelerinde 
gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri yerine 
getirmiyen bankalar ile sorumlu organları hak
kında 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci; 
kanunun 40 ncı maddesinin II noi paragrafının 
(a) bendi mucibince Banka tarafından umumî 
disponibiîite ve mevduat karşılıkları için tesbit 
edilen oranlan müddetinde tesis etmiyen veya 
noksan tesis eden bankalar hakkında aynı kanu
nun 69 ncu ve (c) bendi mucibince aldığı ayar
lama kararlarına aykırı hareket eden bankalar 
hakkında aynı kanunun 70 nci maddesinde gös
terilen cezalar uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre kovuşturma 
yapılması, Bankanın bildirmesi üzerine, Maliye 
Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına 
müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, 
aynı kanunun 80 ve 81 nci maddeleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Okuttuğum değiştirge önergesi 
komisyondan gelmektedir ve 68 nci maddenin 
(a) bendi ile ilgilidir. 

Bu önergedeki şekilde değişikliği oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bu önergedeki yapılan tashih şeklinde mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici İnci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 1. — Banka Müdürler Ku

rulu, bu kanunun yürürlüğe girdiği günden iti
baren Banka Meclisine inkilâJbeder; üyelerin gö
revleri müddetlerinin sonuna kadar devam ©der. 
Müdürler Kurulunun Personel Temsilcisi üyesi
nin bu görevi bu kanunun yürürlüğe girdiği 
gün sona erer. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz 
istiyen? Yok. 

Sayın Ali Rıza Uzuner'in bu madde ile ilgili 
bir değiştirge önergesi var okutuyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, 30 ncu madde için verdiğim önergem, 
bununla ilgili idi. O kabul edilmediği için, bu 
'madde hakkında verdiğim önergemi geri alıyo
rum. 

j BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Geri 
verilmiştir. 

Geçici birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Katml edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği günden itibaren, Banka Genel Müdürü 
Guvernör ve Banka Genel Müdür Muavinleri 
Guvernör Yardımcıları unvanını alırlar ve gö
revleri müddetlerinin sonuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddelerdeki, 
Guvarnör ve Guvamör yardımcısını, şimdiki gibi 
kalbul edeceğiz, bilâhara tümü üzerindeki de
ğiştirge önergesi hazırdır, onu 109 a göre ay
rıca oylatacağım. 

Şimdi, geçici 2 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kaimi 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği günden murakıp olanların görevleri, 
Banka Denetleme Kurulu üyesi olarak, sürele
rinin sonuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Sayın Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkanım, şifahi 
kısa bir mâruzâtım var, bir kelimeyi düzeltece
ğim. 

«Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği günden» yazılıdır. «Günde» olacak. 
«Günden» kelimesini «günde» olarak düzeltiyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, geçici 3 ncü maddede 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği günde murakıp 
olanların..» şeklinde «günden» in sonundaki 
«n» yi kaldıryorlar, «günde» şeklinde düzelti
yorlar. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — «de» 
de fazladır, «gün» olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — «Gündem» in «den» ini siliyor
lar, «gün» olarak tashih ediyorlar. 

Maddeyi bu tasihih şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 
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Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 4. — Bu kanunum yürürlü

ğe girdiği günde Bankada görevli olan diğer şa
hısların görevleri devam eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Bu maddede de, «günde», 
yi «gün» olarak tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Bunda da, «günde» yi «gün» 
olarak tashih ediyorlar. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
«Günde» kelimesini «gün» olarak tashihli 

şekilde maddeyi oyunuza sunuyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği günde Banka portföyünde mevcut Ha
zine honolan Maliye Bakanlığı ile Banka ara
sında ve T. Emlâk Kredi Bankasına verilmiş 
olan Hazine kefaletini haiz tahvil mukaJbili avans 
hesabı, Maliye Bakanlığı, Banka ve ilgili mü
essese arasında tesbit edilecek esas ve şartlar 
dairesinde tasfiye edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Bunu da aynı şekilde 
tashih edelim. 

BAŞKAN — Bu maddede de ikinci satırda, 
«girdiği günde» yerine, «girdiği gün» diyeceğiz. 

«Gün» olarak, tashihli şekilde oyunuza su
nuyorum. Mandeyi kabul edenler... KaJbul etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 

giridiği günde 1715 sayılı Kanun gereğince te
davüle çıkarılmış bulunan banknotlar, yeni bir 
emisyonla tebdil edilinceye kadar bu kanun hü
kümlerine tabi olarak tedavülde kalır. 

BAŞKAN — Buna da, «günde» yerine, «gün» 
diyeceğiz değil mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de, ikinci satırda
ki «günde» kelimesi yerine, «gün» tashihi ile 
Oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum, 
Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Banka Kredilerini Tanzim Ko
mitesince ittihaz edilmiş bilcümle kararlar, ban

kaca hilâfına karar alınmadıkça, hüküm ifade 
etmekte devam eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. 
Oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 8. — Bu kanunun 5 nci 

maddesiyle 15 milyon liradan 25 milyon liraya 
çıkarılmış bulunan sermayenin artırılan 10 mil
yon lirasına tekabül eden hisse senetlerinin ta
mamı (A) grupuna tahsis edilir. 

Söz konusu 10 milyon liralık hisse senetleri
ne tekabül eden meblâğ, Banka nezdinde mev
cut provizyonlardan, Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren yapılacak ilk Genel Kurul 
toplantısına kadar defaten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... KaJbul enilmiştir. 

69 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 69. — 2 . 6 . 1929 tarih ve 1514 sa

yılı Evrakı Nakdiyenin ihtiyatları ile Değişti
rilmesi hakkındaki Kanun ve 11 . 6 . 1930 ta
rihli 1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanu
nu ile hu kanunu değiştiren veya buna eklenen 
12. 2 . 1937 tarihli, 3133 sayılı, 12 . 6 . 1943 
tarihli, 4431 sayılı, 4 . 2 . 1948 tarihli, 5167 
sayılı, 8 . 7 . 1948 tarihli, 5256 sayılı, 2.5.1949 
tarihli, 5377 sayılı, 27 . 4 . 1995 tarihli, 6544 
sayılı, 18 . 5 . 1955 tarihli, 6571 sayılı, 
25 . 6 . 1956 tarihli, 6758 sayılı, 24 . 2 . 1961 
tarihli, 260 sayılı, 3 . 1 . 1963 tarihli, 142 sa
yılı, 21 . 4 . 1965 tarihli, 583 sayılı Kanunlar 
ile 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 ncü 
ve 47 nci maddeleri, 2279 sayılı ödünç para 
verme Kanununun 302 sayılı Kanunla değişik 
9 ncu madnesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

12 . '5 . 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin son fıkrası hükmü banka hak
kında uygulanmaz. 

Yürürlükteki kanunların işbu kanuna uymı-
yan hükümleri Banka hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz istiyen?.. 
Yok. Madde ile ilgili bir önerge vardır. Onu 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
69 ncu mandenin 2 nci fıkrasının yerine aşa

ğıdaki fıkraların konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

«12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu 
iktisadi Teşebbüsü sayılmaz ve bu kanunla ku
rulan denetime tabi değildir. Bu bankanın Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, Ana
yasanın 94 ncü maddesinde söz konusu millî 
bütçenin incelenmesi voliyle yapılır.» 

«12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

1 nci ve 2 nci fıkralarda yazılı idareler, ku
rumlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, 1 nci fıkra anlamında kamu tüzel 
kişisi sayılırlar.» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Zapta geçmesi bakımın
dan söz talebediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Değerli Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, 468 sayılı 
Kanun Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkında kanundur. Bu kanunun 4 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasında şu hüküm vardır: 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi Ana
yasanın 94 ncü maddesinde söz konusu millî 
bütçenin incelenmesi yolu ile yapılır. Bu banka, 
bu kanunla konulan denetime tabi değildir.» 
Yani Merkez Bankası 468 sayılı Kanunla konu
lan murakabeye tabi değildir. Anayasanın 94 
ncü maddesi gereğince millî bütçe içerisinde 
denetlenen bir müessesedir. 

Şimdi, 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
Son fıkrasında ise şu ibareler vardır: «1, 2 ve 
3 ncü fıkralarda yazılı kurumlar ve kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları 1 nci 
fıkra anlamında kamu tüzel kişisi sayılırlar.» 

Evvelâ şunu tebarüz ettirelim: Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası kamu tüzel kişisi de

ğildir. 4 ncü maddenin son fıkrasından o mâna 
çıkmaktadır ki, sanki Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası kamu tüzel kasisidir. Bu yanlıştır. 
Bu 4 ncü maddenin tedvininde bir maddî hata 
yapılmıştır. 3 ncü fıkra çıkmış, Merkez Banka
sına mütaallik fıkra adeta 3 ncü fıkra olarak 
gözükmektedir. Bu 468 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi tedvin olunurken yapılan maddi hata
yı Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın vermiş ol
duğu önerge düzeltmektedir, tashih etmektedir. 
Bu bakımdan önergeye katılmaktayız. Bu husu
sa vuzuh vermek ve arz ettiğim hususları za
bıtlara geçirmek maksadiyle huzurunuzu işgal 
ettim, teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — 69 ncu maddenin muayyen bir 
kısmını değiştirmeye matuf Sayın Coşkun Kır-
canm önergesini okutmuş bulunuyoruz. Bu öner
geye Komisyon Başkanı katıldıklarını beyan et
tiler. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değiştirdiğiniz şekilde 69 ncu maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu, «guvernör» ve «gu -
vernör yardımcısı» kelimeleri üzerindeki deği
şikliği 30 ncu madde görüşülürken kabul etmiş
tiniz. Şimdi içtüzüğün 109 ncu maddesi gere
ğince tasarının tümü üzerinde bu kelimeler üze
rindeki tadilâta ait bir önerge vardır, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu madde ile ilgili olarak kabul edilen 

ve kesinleşen önerge muvacehesinde, tasarı met
ninde aşağıdaki tâdillerin yapılmasını içtüzü
ğün 109 ncu maddesi gereğince arz ve teklif 
ederim. 

1. 25 nci maddenin ilk fıkrasındaki, «gu
vernör» kelimesi «Başkan (Guvernör)» olarak 
tâdil edilecektir. 

2. 25 nci maddenin 2 nci fıkrasiyle tasarı
nın diğer maddelerinde yeralan, «guvernör» ke^ 
limeleri, «Başkan (guvernör)» olarak ve «gu-
vemörlük» kelimeleri de, «Başkanlık (guver-
nörlük)» olarak tâdil edilecektir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Erzurum 

Cevat önden 
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BAŞKAN — önerge Komisyon tarafından 
verildiği için, kaJbulü de tazammun etmektedir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalhisar) — 
Efendim, «Başkan» değil, «Genel Müdür» ola
rak düzeltilmesi lâzım. 

BAŞKAN — «Başkan» olarak kabul edildi. 
Parantez içinde, «Guvemör» şeklinde kayıt ko
yulacağı kabul edildi. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon KaraJhiısar) — 
Geçen yapılan müzakerelerde, «Başkan» değil, 
«Umum müdür» olarak kabul edildi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Bu madde görüşülürken 
Sayın Akalın yoktular, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, 30 ncu madde 
konuşulurken bu husus neticelendi, «Başkan 
(Guvernör)» şeklinde kabul edildi. Bendeniz Ri
yasetteydim, zabıtlarda da öyledir, bütün arka
daşlarımız aynı şeyi kabul ediyorlar. Her halde 
hafızanızda yanlış kalmış olacak. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük 
Madde 70. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabu eden
ler etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum. 

Yürütme 
MADDE 71. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde, lehte ıSayın Kırbaşlı, buyu
run. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Muhterem Heye
tiniz son aylardaki çalışmaları içerisinde, bir 
milletvekili olarak ifade etmek isterim ki, en 
önemli, en kıymetli, en müessir çalışmasını bu ka
nunu çıkarmakla yapmıştır. Bunu bu kürsü
den bu Meclisin bir üyesi olarak ifade etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Devletinin 
ekonomik hayatını modern bir anlayış içerisin

de, iktisadi ve malî yönden düzenliyecek olan bu 
kanun, belki geliş tarzı itibariyle geç kalmış 
olabilir. Fakat şu anda hakikaten fersudeleş-
miş 20 küsur değişikliğe rağmen ekonomik ha
yatımıza intibak edememiş ve gerek Hükümeti, 
gerek Merkez Bankası idarecilerini muhtelif 
çıkmazlara sürüklemiş, formüller aramaya sevk 
etmiş bulunan 1715 sayılı Kanunun yerine böy
le modern anlayışta bir kanunun çıkmış olması 
hspimizi sevindirmiştir. 

Merkez bankalarının millî ekonomi içerisin
deki yeri hakikaten büyüktür. Bilhassa plânlı 
kalkınma devresine girdiğimiz günden bugüne 
kadar ve bugünün ötesindeki günler için iktisa
di ve malî yönden alınacak her türlü tedbirin 
ve bu esaslar içerisinde yapılacak kalkınmanın 
bir istikrar içerisinde geçmesi, sağlam esaslara 
bağlanması yönünden hakikaten çıkardığımız 
Merkez Bankası Kanunu büyük bir ihtiyaca ce
vap verecektir. Gerek hukukî sebepler ve ge
rekse ekonomik sebepler yönünden değiştiril
mesi yüzde yüz gereken ve buna katî zaruret 
hissedilen, senelerden beri el atılamıyan birçok 
mevzulan ihtiva eden modern bir görüşle yepye
ni hükümler getiren ve bilhassa orta vadeli kre
diler gibi yeni bir müessese diyebileceğimiz bir 
anlayışı bünyesine alan bu kanunun gelişmekte 
olan sanayimize, inkişaf etmekte olan her tür
lü ekonomik faaliyetlerimize fayda katacağı, 
destek olacağı mülâhazası ile Meclisin ve ko
misyonun mesaisini burada takdirle anarken, bu 
kanunu getirmekte acele edip, Meclisin tatilin
den evvel çıkmasını sağlamış bulunan alâkalı 
arkadaşlarımıza ve başta Hükümet üyelerine te
şekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz eder, hepi
nizi hürmetle selâmlar ve bu Kanunun memle
ketimize, milletimize ve ekonomik hayatımıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Hür
metlerimizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzake
resini bitirmiş olduğumuz Merkez Bankası ka
nun tasarısını açık oya sunuyorum. Kupaları 
dolaştırınız lütfen. 

Kanun hayırlı uğurlu olsun. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iSu ürün
leri kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 
Hükümeit ve Komisyon yerini alsın. 

Bu tasarı üzerinde maddelere geçilmesi hu
susu kabul edilmiş, maddelerden başlamak üzere 
şimdi müzakereye başlıyoruz. 

Evvelce kabul edilen bir önerge ile madde
ler üzerinde önerge verme müddeti 14 Mayıs 
1909 günü saat 15,00 te sona ermiştir. Bu se
beple sadece önerge verilen maddeler üzerinde 
müzakere açılacaktır. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

İSu ürünleri kanunu tasarı 

BÖLÜM - I 
Genel hükümler 

Şümul 
Madde 1. Deniz ve içsularda su ürünleri is

tihsali bu kanun hükümlerine tâbidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Tarifler 
Madde 2. — Bu kanunda geçen terimlerin 

tarifleri aşağıdadır: 
Su ürünleri : Deniblerde ve içsularda bulu

nan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtala
rıdır. 

(Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren hay
vanlar hariç.) 

iSu ürünleri mustahsılları ,• Denk ve içsular
da su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel ki
şilerdir. 

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

İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalin
de kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, teç
hizat, alet, edavat, yemler, takım ve tesisleridir. 

içsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj 
gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar, 
akar sular, mansaplar ve üretme havuzlandır. 

Lagünler : Denizle irtibatı ve denizin etkisi 
altında bulunan gölleredir. 
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Mansaplar : Akarsuların göl veya denizlere 
açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında ka
lan ve sınırları mahallî şartlara göre tesbit olu
nacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır. 

Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek 
için yapılan sabit tesislerdir. 

Dalyan yeri : Bir veya mütaaddit sabit ya
hut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal 
sahalarıdır. 

Sabit dalyan : Deniz ve içsularda su ürün
leri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, 
taş veya beton ve benzeri manialarla çevrilmek 
suretiyle, sınırları değişmiyecek şekilde kuru
lan veya tabiî olarak çevrilmiş su sahalarından 
meydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir. 

Muvakkat dalyan (yüzer) : Şamandra, du
ba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek su
retiyle kurulan su mahsulleri istihsaline mah
sus tesislerdir. 

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

Dip trollu : Gemiler ile çekilmek suretiyle 
zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini 
istihsale mahsus troll ağları ve bu ağlarla ya
pılan su ürünleri istihsalidir. 

Orlta su trollu : Münhasıran göçüdi balıkla
rın istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin 
suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan 
çekilen troll ağları ve bunlarla yapılan su ürün
leri istihsalidir. 

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

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

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM - II 
Su ürünleri istihsali 

A) iSu ürünleri istihsal ruhsatı 
Ruhsat tezkeresi 

Madde 3. — Su ürünleri istihsalini bir 
nizama bağlamak ve bu sahada çalışanların du-
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rumlanm ve çalışmalarım yakından izlemek 
maksadiyle (Su ürünleri ruhsat tezkeresi) ih
das olunmuştur. 

Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendi
leri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına 
su ürünleri ruhsat tezkeresi almak zorunda
dırlar. 

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

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

Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgili
lere gösterilmesi mecburidir. 

Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin 
buluniduğu sularda ısu ürünleri istihsal edecek 
müs'tahsülar, ruhsat tezkerelerini mahallî or
man veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün mülkiyet ve işletmesi 
altındaki sahalarda ise adı geçen Genel Müdür
lüğe önceden vize ettirmeye mecburdurlar. 

Münhasıran spor'maksadiyle veya zati ihti
yaç için olta, el ağları, sepet, zıpkın, su tüfeği 
gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal edecek 
Türklerle yabancı turistler ve Türkiyeide otur-

/ masına izin verilen yabancı uyruklu kimseler 
ruhsat tezkeresi almakla mükellef değüdirler. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Bakan. 

Efendim, bu madde üzerinde verilmiş önerge 
vardır. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Hükümet teklifi ile Komisyon teklifi arasın
daki bir farkı huzurunuzda tekrarlamak ve Hü
kümet görüşünü arz etmek istiyorum. 

Burada Hükümet görüşü olarak ruhsatların 
verilmesi hususu Ticaret Bakanlığına tevdi olun
muştu. Halbuki bu maddede ve ilerdeki bâzı 

I maddelerde de Tarım Bakanlığı ile birleştiril
mesi hususu Komisyonca öngörülmüştür. Hükü
met olarak aynı görüşü muhafaza ediyoruz ve 
Ticaret Bakanlığı teşkilâtı bünyesinde bu hiz
metlerin götürülmesini faydalı görüyoruz. Bil
hassa Yüce Heyetin bunu bilmesinde fayda gö
rüyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Su Ürünleri Kanununun 3 ncü maddesinin 

6 ncı fıkrasındaki «Türkiye'de oturmasına izin 
verilen yabancı uyruklu kimseler» ibaresinin çı-
kanlmasmı arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; filhakika Sayın Bakanın ifade 
buyurdukları gibi Hükümet teklifinde bu teşki
lât doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığına bağ
lı gösteriliyordu, Komisyonda bir değişiklik ya
pılmak suretiyle su ürünleri organizasyonu Ta
rım Bakanlığına bağlanmış bulunmaktadır. Bu
nun sebebini izah etmek isteriz. 

Yurdumuzda gerek beslenmede, gerekse yurt 
ekonomisinde büyük değer taşıyan su ürünleri
ne ilişkin üretim, teknolojisi, nakliyat, muha
faza ve pazarlama, araştırma, teşkilâtlandırma 
ve kontrol gibi hizmetleri gerçekleştirmede ge
rekli yetkiler halen değişik bölümler arasında 
dağılmış bulunmakta, koordinasyon ve özellikle 
yetki yetersizliği sebebiyle hizmetlerin görülmesi 
geniş ölçüde aksamaktadır. 

Yurdumuz su ürünleri üretim seviyesinin, 
zengin kaynaklara rağmen, düşüklüğünün baş
lıca nedeni üretim imkânlarım araştıracak bir 
organizasyonun kurulamamış olması ve uygula
ma için gerekli ve yeterli yetkilerin belli bir bi
rimde toplanamayışıdır. Bu hususta düşünüle
cek organizasyonun; istihsal, pazarlama, iç ve 
dış muhafaza ve nakliyat, teknoloji, öğretim ve 
eğitim, yayım, araştırma, teşkilâtlandırma, kre
di, finansman, kontrol bölümlerini kapsıyan hiz
metleri gerçekleştirecek yetkilere sahibolacak 
tarzda kurulmasında zaruret vardır. Halen gı
da üretimi ile ilgili hizmetler mevcut mevzuat 
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ve kalkınma plânı muvacehesinde Tarım Bakan
lığı bünyesinde toplandığından, gıda üretiminin 
bir bölümü olan su ürünlerine ait yetldlerin de 
bir bütün sayılan gıda üretimi ve beslenme po
litikasını düzenlemede sorumlu Tarım Bakanlığı 
bünyesinde yer alması gerekmektedir. 

Esasen balıkçılıkta önde gelen ülkelerde bu 
konuda yetki ve organizasyonlar çoğunlukla Ta
rım Bakanlığında toplanmaktadır; Japonya, 
İngiltere, Holânda, Almanya, Belçika bu husus
ta misal verilebilir. Bu itibarla Komisyonumuz 
su ürünleri kanun tasarısının bahis konusu mad
desinde yetkileri ve organizasyonu doğrudan 
doğruya Tarım Bakanlığına bağlamış bulunmak
tadır, arz ederim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergemi izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — önergenizi izah edeceksiniz, bu
yurun efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında «Su ürünle
ri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve tü
zel kişiler tüzel kişilikleri adına su ürünleri ruh
sat tezekresi almak zorundadırlar.» Ve mütaa-
kıp fıkralarda da kimlerin ruhsat almaya mec-
bul tutuldukları yazılmıştır. 

Şimdi bu 6 ncı fıkrada, ruhsat tezkeresi al
makla mükellef omıyanlar hiç lüzumu yokken 
sıralanmıştır. Neden buna lüzum görüldüğünü 
anlamak istedim, vicdan huzuru içinde reyimi 
kullanabilmek için. Yalnız eğer bu fıkranın 
konması zaruri ise, burada «Yabancı turisler ve 
Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı uy
ruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mü
kellef değildirler.» deniyor. 

Bir kere, bir taraftan turist celbediyoruz 
biz, turisti neden celbediyoruz? Para kazan
mak, döviz sağlamak için celbediyoruz. Hiçbir 
memlekette ben zennetmiyorum ki, böyle de
nizde, gölde, ırmakta balık avlasın turist ve 
bundan para alınmasın, bir kayda tabi tutul
masın, bilmiyorum. 

ikincisi; Türkiye'de oturmasına izin verilen 
yabancı uyruklu kimseler, eğer ruhsat almaz
larsa, Hükümetin kontrolundan azade, iste
dikleri gibi su ürünü verebilecek suların kıyı
sına gelip, içine girip belki de başka maksat
larla memlekete zarar verecek şekilde faaliyet 

gösterebilirler. Bu bakımdan hiç olmazsa (bu ya
bancı uyrukluların, yabancıların kontrola tabi 
olması lâzımdır; nerede avlanacak ise bundan 
Hükümetin, hiç olmazsa mahallî idarelerin ha
berdar olması, bir izin belgesi alınması lâzım. 
Haydi bakanlıktan almasın, ama bir kazada ise 
kaymakamın, vilâyette ise valinin haberdar 
olması lâzım. Bu yabancı uyruklu, «Pazar gün
leri falan suda, denizde, gölde balık avlıyaca-
ğım» demeli ve eline bir belge verilmeli. 

Sonra, bunun mahzurları da vardır. Sık sık 
raslıyoruz; halk yabancılara karşı şüphe ile ba
kar, müessif hâdiseler de olabilir. Meselâ, bir 
köyün içerisine gider, yabancı olduğu bellidir, 
balık tutuyorum diye orada oyalanır. Nitekim, 
böyle hâdiseler olmuştur da. Hem onu böyle 
kazadan belâdan korumak, hem de bu yabancı 
uyrukluların kötü maksat ile her istediği yer
de avlanmalarını, geçmelerini önlemek için hiç 
olmazsa bu cümlenin çıkarılmasını uygun gör
mekteyim. Kabulünüzü istirham ederim . 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Saynı Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; sayın Hükümet 
Su ürünleri kanun tasarısını getirirken bu teş
kilâtın ve bu kanunun Ticaret Bakanlığı tara
fından yürütülmesini teklif etmişti. Komisyon
da uzun müzakereler sonunda, sözcü arkadaşı
mızın da ifade ettiği gibi, bu konuda teknik 
uzmanların da fikirlerini almak suretiyle biz 
Tarım Bakanlığına bağlı olarak bu teşekkülün 
kurulmasını öngördük. Takdir elbette Yüksek 
Heyetindir. 

Ancak, bugün bu konuda ruhsat verme iş
lemi bu teşkilât organize edilinceye, yeni teş
kilât çıkıncaya kadar Ticaret Bakanlığının 
bünyesinde bir şube müdürlüğü halinde yürü
tülmektedir. 

Takdir buyururlar ki, Tarım Bakanlığı Tür
kiye'nin su ürünlerinin içte ve dışta kıymetlen
dirilmesi, gıda halinde vatandaşa verilebilme
si imkânlarının bütün yetkilerini ve sorumlulu
ğunu içine alabilecek teşkilâta sahiptir; kaza
sından bucağına ve vilâyetlerin her tarafına ka-

. dar. Hattâ bu konuda ihtisas gören, daha doğ
rusu yetiştirilmesinde ve fakültesinde kürsüsü 
bulunan bir uzman heyetin bulunduğu yer, Ta
rım Bakanlığıdır. Bir ziraat teknisyeni ve bil-
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hassa ziraat mühendisi ve hattâ balıkçılığı ders 
olarak okumuş, sınıfı geçmesi, kalması mevzuu-
(bahsolmuş veterineri Tarım Bakanlığmdadır. 

Şimdi düşününüz M, bir bünyeden bütün 
teşkilâtı çekip, başka bir yere vermek, elbette 
Hükümet getirdi diye kötü de olmaz, ama 
mutlaka onun dediği gibi olması da mümkün 
değildir. Takdir buyururlar ki, bu teşkilâtın 
elbette ki Tarım Bakanlığına bağlı olmasının 
memlekete daha yararlı olacağı kanısındayım. 
Arkadaşımızın okumuş olduğu raporda ve ver
diği bilgide de (belirttiği gibi, dünyanın her 
yerinde bu teşkilât Tarım Bakanlığına bağlı
dır denebilir. Ancak, bunun ticari olan kısım
ları, ileride göreceksiniz, bir çok maddelerinde 
Ticaret Bakanlığına aidolan kısımları vardır, 
ama bu kanunun Tarım Bakanlığına bağlı ola
rak yürütülmesinde memleket için büyük fay
dalar vardır ve gerçekte budur, ihtisası gören 
arkadaşlarda oradadır. Ondan sonra Türkiye'de 
yeni olarak bunu ele alacak olan ihtisas heye
tinin elinde olmasında da büyük faydalar var
dır. 

Takdir elbetteki Meclisindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, buyu
run efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Su ürünleri kanununun çıkarılması için ta
rafımızdan verilmiş bir çok önergeler geri alın
mıştı. Üçüncü madde hakkında da verdiğimiz 
önerge vardı, geri almıştık. Yalnız, burada Sa
yın Ticaret Bakanının su ürünleri teşkilâtının 
Ticaret Bakanlığından alınıp Tarım Bakanlığı
na bağlanması keyfiyetine itiraz etmesi üzerine 
söz almış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan Komisyon Sözcüsü 
ve diğer muhterem arkadaşımın da yerinde te
mas ettikleri üzere, Geçici Komisyon çok yerin
de hassasiyetle durarak, bu işin istihsalinin, ba
lık mevzuunun Ticaret Bakanlığından çok daha 
ziyade Tarım Bakanlığını ilgilendirdiğini gör
mek suretiyle bu teşkilâtın Tarım Bakanlığına 
bağlanmasına, diğer maddelerde görüldüğü üze
re karar vermiştir. Nitekim ben, komisyon mü
zakereleri devam ettiği sırada bizzat müşahede 
ettiğim üzere ve komisyonda bulunan mlhterem 
başkanın ve diğerlerinin de şahidolduğu üze
re, Ticaret Bakanlığım temsilen orada bulunan 

zatın balıkçılık mevzuuna ne kadar yabancı, 
olduğu daha doğrusu Türkiye balıkçılığı hak
kında kendi hislerinden gayri başka bir şey dü
şünmediğini orada müzakere sırasında yaptığı 
konuşmada anlattı. 

Öte yandan Tarım Bakanlığından balıkçılık 
mevzuundaki mütehassısların Türkiye balıkçılı
ğına ne kadar yatkın olduklarını ve Türkiye-
nin menfaatlerini nasıl ön plânda tuttuklarını 
bizzat müşahede ettiğim cihetle, Yüce Heyetini
zin gerek bu madde de, gerekse diğer maddeler
de zikredildiği üzere teşkilâtın Tarım Bakan
lığına bağlı olarak kalması hususunda rey ve
rilmesini istirham ediyorum. 

Diğer taraftan, ikinci olarak şu noktaya te
mas etmek istiyorum. 

Sayın Yılanlıoğlu'nun beyan ettiği ve benim 
de teklifimde bulunan, fakat geri aldığım cihet
le konuşamıyacağım hususta müzakere açıldı
ğından zikredeyim; gerçekten fıkralar numa
ralanması gerekirdi. Ümit ederim ki, komisyon 
bunu teklif buyururlar. Fıkralar numaralanır
sa daha iyi olur. Nitekim, benim 7 nci fıkra ola
rak zikrettiğim şeyi Sayın Yılanlıoğlu 0 ncı fık
ra dediler. İşte, oradaki «Yabancılar» tâbirini 
muvafık bulmuyorum. Bundan sonra gelecek 
maddelerde de böyle önergeler vardır. Sayın 
Yılanlıoğlu'nun önergesine de iltifat buyurul-
masını bu vesile ile istirham edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
run efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem Başkan, bu mevzu kanaatimce yanlış 
ekspoze ediliyor. Çünkü, su ürünleri üretimi 
bir zirai üretim gibi mütalâa ediliyor. Su ürün
leri meşgalesi zirai üretime hiç benzemez, arka
daşlar. Meseleyi birbirinden ayırmak lâzım ge
lir. Su ürünlerinin üretimi, topraktan nebat ye
tiştirmeye benzemez arkadaşlarım. Balık ekil
mez; balık mevcuttur, arkadaşlarım. Bâzı yer
lerde hususi havuzlarda balık üretimi yapılır, 
ama bunun ekonomik değeri yoktur. Hele bizim 
için hiç önemi yoktur. Yalnız, mesele şurada. 
Balıkçılıkta hangi problemlerle karşı karşıya-
yız ve iktisattan bahsettiler muhterem arkadaş
larım, Türkiye'nin su ürünleri itibariyle karşı 

, karşıya kaldığı problemleri, hangi yetkili kişi-
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ler halledebilir, hangi bakanlık mercii hallede
bilir? Bunların bir defa ihtisaslarına bakalım. 

Mesele şudur arkadaşlar : Türkiye balıkçı
lığında yetiştirdiğimiz balık ve sair su ürünleri
ni değerlendirmek önemlidir. Transformasyon 
işi vardır, pazarlama işi vardır, kredi işi 
vardır. Bir defa en önemli mesele su ürünleri
mize kredi tedarik etmektir, dış ülkelerden kre
di tedarik etmektir. Her halde Tanm Bakanlığı
nın meşgalesi dışındadır. 

Sonra pazarlama işi arkadaşlarım; en önemli 
problemdir bu. Su ürünleri öyle hususiyeti olan 
bir mahsuldür M, alındıktan sonra pazara sevk 
edilmesi lâzımdır. Uzun süre muhafazası ekono
mik değildir. Türkiye'nin henüz teçhizatı da ta
mam olmadığına göre, hemen balık ürünü elde 
edilecek ve bu iç ve dış müstehlike aktarılacak. 
Dışta ve içerde müstehlikin durumunu tetkik 
etmek, onun durumuna göre pazarlamayı ayar
lamak; müsaade edin, Tarım Bakanlığının bu 
kadar büyük muazzam işleri arasında bunun ya
pılmasını Tanm Bakanlığına vermeyin. Bu iş 
yarım kalır. Tarım Bakanlığının o kadar muaz
zam işleri var ki, bu iş Tarım Bakanlığı için bir 
iş değil, ancak tali bir iş olur. Tarım Bakanlığı 
bu işle uğraşamaz da arkadaşlarım. 

Arz ediyorum arkadaşlarım, bu üretim tarla
ya ekilerek yapılmaz. Bu mevcuttur, potansiyel 
mevcuttur. Bunu kıymetlendireceksiniz. Bilhas
sa dış pazara tevcih edeceksiniz. Dış pazara na
sıl tevcih edeceksiniz? Eğer dış pazara tevcih 
edemezseniz, eğer içerde bunun değişik şekilde 
kullanılmasını, istihlâkini temin edemezseniz, bu 
sahadaki arzu edilen neticelere varamazsınız. O 
sebeple meseleyi özet olarak Yüce Heyetinizin 
dikkatine arz ediyorum. Bakanlık isabetle bunu 
getirmiştir. Bunu Ticaret Bakanlığına bağlı ola
rak getirmiştir. Ticaret Bakanlığı pazarlama, sa
tış, kredi işinde bu mevzuda meşgul olacak ele
manlara sahip bir bakanlıktır. 

Bunun dışında, Tarım Bakanlığının büyük 
işleri arasında, Türkiye'nin büyük tarım faali
yeti ve organizasyonu içerisinde su ürünleri pa-
zarlamasiyle, su ürünlerine kredi sağlamakla bu
gün en önemli bir mesele karşımıza çıkacaktır. 
Dış memleketlerden, AID kanalı ile kredi alın
maktadır. Bu krediden biz lâyikı ile istifade ede
miyoruz. Bunun işler bir organizasyona bağlan
ması lâzımdır. Problem olarak önümüzde dur
maktadır, halledilmemiştir. 

Pazarlama işi için Türkiye'de muhtelif ra
kamlar ileri sürülüyor. Türkiye'nin şu kadar sa
hili vardır, şu kadar balık rezervi vardır, su ürü
nü rezervi vardır. Bunlardan istifade edileme
mektedir. Niye edilememektedir? Satışı yapıla
mıyor arkadaşlarım. Satmak, hususiyle dış pa
zarda satmak, özel hüner ister. Satışın ne demek 
olduğunu Yüce Heyetiniz gayet iyi bilir. Türki
ye'nin tediye dengesinde bunun ağırlığı olmasını 
istiyoruz. Ağırlığı olmasını da ancak satmakla 
sağlıyabiliriz. Aksi takdirde diğer tarla ürünleri 
gibi mütalâa edip Tanm Bakanlığına bağlamak, 
kanaatimce işi kösteklemek olur. işin mahiyeti
ni evvelâ tesbit edip ondan sonra şu mercie mi 
bağlamak veya bu mercie mi bağlamak; buna 
ondan sonra karar vermek lâzımgelir. 

Sonra, arkadaşlarım bir husus daha söyledi
ler : Bütün memleketlerde Tarım Bakanlığına 
bağlıdır. Dünyada yalnız iki memlekette Tanm 
Bakanlığına bağlıdır. Onun dışında kalan mem
leketlerde genel olarak Sanayi Bakanlığına bağ
lı olmaktadır veya Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaş
lar, 

Komisyonumuzu günlerce işgal etmiş olan 
bir meselenin neticesinde Komisyonun vermiş 
bulunduğu bir karann müdafaası zımnında hu
zurunuzu işgal ediyorum. 

Aslında huzurunuzda müzakere edilen mev
zu, verilmiş bulunan takrirle alâkalı değildir. 
Balıkçılık mevzuuyla Tanm Bakanlığının mı, Ti
caret Bakanlığının mı meşgul olması hususu Ko
misyonda görüşüldüğü esnada Komisyonumuz 
meselenin pazarlama işlerini, üretim işlerinden, 
muhafaza işlerinden tamamen ayırmıştır. Şayet 
arkadaşlarımız burada işittiklerinden değil de, 
kanunun tümünü okuyarak ve dışarda da tetkik 
yaparak konuşma fırsatını bulabilseler zannedi
yorum ki, Komisyondan geçerek huzurlannıza 
getirilmiş olan kanun teklifinin hali hazırdaki 
ihtiyaçlara en iyi cevap verebilecek bir kanun 
teklifi olduğu hususunda bizimle beraber ola
caklardır. Tamamen teknik bir mevzuu görüşü
yoruz. Balığın muhafazasından, Türkiye'deki 
balık üretiminin çok fazla olmasından, bunun ih
raç imkânlannın bulunmasından, fakat lâyikı ile 
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ühracedilemediğinden ve saireden burada bahse
dildi. 

Bunlar tamamen doğru malûmatlar değildir. 
Maddi hata vardır. Türkiye'de balık potansiyeli 
olduğu rivayet edilir. Üzerinde birtakım tetkik
ler vardır. Fakat hali hazırda balık ihraç kapa
sitesi fevkalâde düşüktür. 

Bizim yaptığımız husus şudur : Balığın üre
timini, muhafazasını, işlemesini, kontrolünü ve 
balıkçılık eğitimini ve araştırma işlerini Ziraat 
Vekâletine vermek. Halihazırda Türkiye'nin en 
büyük sıkıntılarının bulunduğu ve bilhassa İs
tanbulluların çok büyük sıkıntılarının olduğu 
balıkhane mevzularını ise, yapımını ve kontro
lünü ayırarak tamamen Ticaret Bakanlığına ver
dik. Bu ticaret işidir, dedik. Bu sıkıntıları gider
meyi de Ticaret Bakanlığına verdik. 

Burada tabiatiyle kredi mevzularından bah
sedildi. Kredi mevzuları Ticaret Bakanlığını alâ
kadar ettiği gibi tabiatiyle Tarım Bakanlığını da 
alâkadar eder. Aslında kredi mevzuları Türki
ye'de 13 sayılı Kanundan sonra birleştirilmiş va
ziyettedir zannediyorum. Bununla alâkadar olan 
vekâletler bellidir. Hiçbir vekâlet bir diğer 
vekâlete bu hususta faik durumda olamaz 
tabiî. 

Muhterem arkadaşlar, bir de sayın arka
daşımızın vermiş olduğu takrir hususunda ma
lûmat arz etmek istiyorum. Yabancıların balık 
avına çıkmadan evvel ruhsat almaları hususu 
•ecnebi turistler için pek mümkün görülmüyor 
bana. Diğer memleketlerde de bu şekildedir, 
dendi. Kendilerine muhtelif memleketleri mi
sal olarak gösterebilirim. Meselâ tesadüfen bu
lunduğum Polanya'da komünist memlekettir, 
fakat hiçbir ruhsat alma lüzumu yoktur. Ame
rika'da hiçbir ruhsat alma lüzumu yoktur. 
Dolayısiyle Türkiye'ye gelen turistleri bu şe
kilde ruhsat almaya mecbur tutarsak zanne
diyorum iyi bir şey yapmış olmayız kanaatin
deyim. Tabiatiyle ticari balıkçılık bunun dı
şındadır Ticari balıkçılık olunca muhakkak ki 
zaten yasaklanmıştır. Böyle bir şey de ba
his mevzuu değildir. 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, bu
yurun efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

3 ncü madde üzerinde açılan müzakere
leri, özür diliyerek arz edeyim, kısır ve dar 
çerçeve içinde kalan bir çekişme olarak mü
talâa etmekteyim. 

Şimdi, yabancı memleketlerde durum na
sıldır? Yabancı memleketlerdeki devlet ni
zamı, bunun yanında bakanlıkların teşekkül 
tarzı ile Türkiyenin şartları müsavi değil
dir ve memleketler arasında bu kabil kanun
ların tedvinine, «şu memlekette böyle olduğu 
idn bizde de böyle olmalıdır» noktasından 
hareket edildiğini mantığın kabul etmesine im
kân yoktur. Bu yönden diğer memleketlerden 
misal verilirken orada bakanlıkların miktarı, 
görevleri, kapsamı bizimkinden çok farklı, 
şartları bizimkinden çok farklı, kendi bün
yelerine, şartlarına uygun kanunlar tedvin 
etmektedirler ve çeşitli kurumlar, müessese
ler bakanlıklarda görev almaktadır. Bu yön
den istatistikleri dile getirerek bu konu dün
yada daha çok ticaret bakanlığına veya ta
rım bakanlığına bağlıdır noktasından hare
ket etmenin problemi çözmekte hiçbir fayda 
getirmediği kanaatindeyim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımı, halihazırda 
benim tesbilt ettiğim kadarı ile Türkiye'de 6 
bakanlık balıkçılıkla ilgilidir. 6 tane de mües
sese balıkçılıkla ilgilidir. Ticaret Bakanlığı 
ilgilidir, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakan
lığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ta
rım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı. Müessese
ler olarak Et - Balık Kurumu, Ziraat Bankası, 
Devlet Su işleri, Etibank, İstanbul Üniversi
tesi Fen Fakültesi Hidro Biyoloji Enstitüsü 
ve mahallî idareler de muvzuatımıza göre bu 
konuyla ilgilidir. Bu kadar dağınık bir sis
teme, daha doğrusu sistemsizliğe bağlandığı 
için maalesef balıkçılığımız büyük bir boş
luk içinde, ne yapacağını bilmez bir halde, 
uzun yıllar faaliyette bulunmuştur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Sa
vacı arkadaşımız «pazarlama işidir» diyor. E, 
her üretilen mahsul bir pazarlama konusu 
olur. O zaman, «buğday da, çeşitli tanm ürün
leri de bir pazarlama konusudur, büyük ağır
lık taşır, bunu da Ticaret Bakanlığına bağlı
yalım» denebilir. Ticaret Bakanlığı daha zi
yade koordinatör bir bakanlıktır. Ziraat Ban
kası konusu da ayrı bir münakaşa konusu ola
bilir. Et - Balık ve hattâ Toprak Mahsulleri; ki 

— 605 — 
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burası yeri değil, bu konulara girmek iste
miyorum. Ama, Bakanlığın benim anladığım 
mânadaki fonksiyonu ile bu madde arasında 
hiçbir ilişki görmüyorum. Yurt sathına yaygın 
geniş bir teşkilât var. Tarım Bakanlığının 3 
tane genel müdürlüğü var : Veteriner Ge
nel Müdürlüğü, Ziraat Genel Müdürlüğü, Or
man Genel Müdürlüğü. 

Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız ko
nuyu güzel vazettiler ve dediler ki : «üretim, 
muhafaza, kontrol, eğitim konusu bu bakanlık 
içinde yer alıyor, bunun dışındaki hizmetler 
Ticaret Bakanlığı içinde yer alıyor» Güzel bir 
şekilde kodifiye edilmiş, ileriki maddelerde 
var. Onları okuyunca değerli arkadaşlarımızın 
endişesi kalmıyacağı kanaatini taşımaktayım. 

Diğer yönden benden önce konuşan arka
daşımız da belirttiler ki, bu, teknik formas
yon istiyen bir iştir. Bunun eğitimi gerçekten 
daha ziyade Tarım Bakanlığı oamiasındaki 
arkadaşlar tarafından tedris süresince öğrenil
miş hususlardır. Bir ders olarak vardır. 
Tatlı . su balıkçılığı orman mıntakasındadır, 
Dünyanın da neresine giderseniz, gidin, akar
sularda, ormanlık mıntakalardaki balıkçılı
ğın kontrolü, onları üretmek, çoğaltmak, bu
nu disiplin altında bulundurmak ve millî eko
nomiye katkısını artırmak görevi de orman
cılara verilmiştir. Yani şu memlekette şöyle
dir, bu memlekette böyledir deyip bir neti
ceye varmak değil, Türkiye'nin realitelerinden 
hareket etmek lâzım. 

Ticaret Bakanlığı taşrada büyük teşkilâtı 
olan bir bakanlık değildir ve kanaatime göre 
bu, ayrı bir kuruluş halinde de gelişecek hizmet 
kolu değildir. Elbette bâzı bölgelerde balıkçı
lık yönünden Tarım Bakanlığı kendi ünitelerin
de kuruluşlarını takviye edecektir; ama Tica
ret Bakanlığına bu işi verdiğiniz zaman, yurt 
sathında yepyeni bir kuruluşun içine girecek, 
cari masrafları bir hayli artacak ve hizmet de 
görüşüme göre büyük ölçüde aksıyacaktır. Bu 
konuda arkadaşlarım yeterli ve tatmin edici bil
gi verdikleri için daha fazla mâruzâtta bulun
mak istemiyorum. 

Yalnız bir önerge vesilesiyle üzerinde duru
lan konu hakkındaki endişemi de kısaca belirt
mek isterim. 6 ncı fıkra olarak yer alan bir 
konu var: «Münhasıran spor maksadiyle veya 
zati ihtiyaç için - ki zati ihtiyacı daha öne almak 

bence faydalı olur - olta, el ağlan, sepet, zıpkın, 
su tüfeği gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri is
tihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Tür
kiye'de oturmasına izin verilen yabancı uyruk
lu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef 
değillerdir» 

Arkadaşlar, bu fıkra benim anlayışıma göre 
doğrudur, yerindedir. Başka türlü bir tatbikat 
mümkün değildir. Turizmi geliştirmek istiyor
sunuz, gelip sahilde bir bölgede ikamet etmekte
dir, elinde bir oltası var, çocuğu var, balık avlı-
yacaîi, buna müdahale ediyorsunuz. Bu mümkün 
değil ve doğru da değil. Değerli arkadaşımız 
bir müşahedesini belirttiler, komünist memleket
te dahi, her şeyin disipline edildiği bir memle
kette dahi, böyle bir ruhsat aranmamaktadır. 

Yalnız burada açık bir kapı da vardır. Bunu 
taldbeden fıkrada; «Euhsat tezkerelerinin veril
me tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve ye
nilenmesine ait hükümler Tarım Bakanlığınca 
tesbit olunur.» Yukarıda bahsedilen zati ihtiyaç, 
sportif maksat ve sair gibi konular biraz yuvar
lak deyimlerdir. Yani hepsi bir zati ihtiyaçtır. 
Bunun bir ölçüsü olmak lâzım gelir, bunu da 
disipline etmek görevinin ayrı bir tüzükle ve sa
ire, nasıl düşünülürse, Tarım Bakanlığınca ya
pılmasının zaruretine de inanmaktayım. Kanu
na böyle bir ilâve yapılmış olsaydı veya bu iki 
fıkra birlikte tedvin edilmiş olsaydı, «Tarım Ba
kanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde yü
rütülür» gibi, bir fıkra eklenmesi suretiyle endi
şeye mahal veren bu açık kapı da giderilmiş 
olurdu. 

Bendeniz genel esaslariyle maddeyi tasvibey-
lediğimi ve lehinde oy kullanacağımı saygılarım
la arz ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliliğini arz ve teklif ede

rim. Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

Başkanlığa 
3 ncü madde üzerindeki müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Sadi Pehlivanoğlu 
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BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, ki
fayet aleyhinde buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh
terem arkadaşlarım, 

Su ürünleri mevzuunda kendilerini yetiştir
miş değerli arkadaşlarımız ve Sayın Komisyon 
Başkanı burada değerli fildrlerini arz ettiler. 
Yalnız bir hususa değinmedikleri için ben yeter
lik önergesinin aleyhinde bulundum. Zira ruh
sat tezkeresinin verilmesi keyfiyetini asgari had-
diyle bir yönetmeliğe bağlamak gerektiği inan
cındayım. Bu balamdan... 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, ben 
size kifayet aleyhinde söz verdim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Arz 
ettim efendim. 

BAŞKAN — Ben dinliyorum efendim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Arz 

ediyorum Sayın Başkanım, bütün arkadaşlar 
madde üzerinde görüşlerini teker teker izah et
tiler, fakat benim arz ettiğim hususa değinilme-
cîiği için, diyorum, yeterlik önergesinin aleyhin
de oy kullanılmasını arkadaşlarımdan rica edi
yorum. Siz de dikkat buyurursanız, ben de za
ten yeterlik önergesinin aleyhinde ni^in söz iste
diğimi. izah ediyorum. 

Diyorum la, yeterlik önergesinin aleyhinde 
oy kullanınız ki, ruhsat tezkeresinin verilmesinin 
asgari yönetmelikle tesbit edilmesi keyfiyetini 
burada görüşelim. Bir esasa bağlıyalım. Ondan 
sonra yeterlik mevzuunda bir karara varalım. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu maddeyle ilgili Sayın Yılanlıoğ-
lr.'nun önergesini tekrar okutacağım. Ondan 
sonra Komisyondan katılıp katılmadığını sorup 
oyunuza sunacağım. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
rm efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bu önergeye 
Komisyon katılmadığını beyan ettiler. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

B) Su ürünleri istihsal yerleri 
Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin 

kiralanması 
Madde 4. — Hazinenin veya Devlet Su işle

ri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dal
yanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istihsa
li hakkı Tarım Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

Kira müddetleri bir seneden az ve on sene
den fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve zaru
retler dolayısiyle yahut masrafları kiracı tara
fından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve 
inşaat dolayısiyle bu gibi istihsal yerlerinin yir
mi seneye kadar müddetle kiralanmaları caiz
dir. 

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

BAŞKAN — Müzakeresi mümkün olan mad
delerdendir, söz istiyen arkadaşların isimlerini 
tesbit ediyorum... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkanım, bir de önergemiz 
va.\ 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tesbit edebildiğime 
göre söz sırası şöyle: Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Abdülbâri Akdoğan, Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adma Sayın Yahya Kanbolat, Sadi Binay, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Şener, Sayın Mustafa Akalın, Sayın Tevfik Ko-
raltan. 

Başka söz istiyen sayın arkadaşımız varsa 
tesbit edeyim... 

Türkiye işçi Partisi Grupu adına Sayın Yah
ya Kanpbolat, buyurun. 

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

Dördüncü maddedeki kira müddetlerini aşı
rı bulmaktayız. Devlete ait dalyanların, voli
lerin ve içsulardaki balık istihsal hakkının on 
yıl, ufak bir inşaat yapıldığı takdirde yirmi 
yıl, hele üretme havuzu kurulunca 30 yıl müd
detle kiraya verilebilmeleri hususunu çok sa
kıncalı görmekteyiz. 
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İkinci Dünya (Savaşından bu yana enflâsyon 
bütün devletlerde esaslı bir ekonomik dert ola
rak ortaya çıkmıştır. Bu durum muvacehesin
de, kira müddetlerinin aşırılığından Devletin 
zararlı ve kiracının da çok kârlı çıkacağı gayet 
açıktır. Çünkü bir millî para on yıl içinde iş
tirak kabiliyetini % 50 oranında kaybedebilir. 
Hele kira müddetleri yirmi veya otuz yıl olur
sa paranın iştirak kabiliyetinin çok daha fazla 
düşeceği muhakkaktır. Onun için kanaatimize 
göre, kira müddetlerinin aşırılığı Devletin aley
hine olacaktır. Bu bakımdan kira müddetleri
nin mâkul bir seviyeye düşürülmesi mecburiyeti 
vardır. 

ISaym milletvekilleri; 
Mülkiyeti Devlete aidolan bir dalyanın, bir 

volinin veya bir gölün kiraya verilmek isten
diğini düşünelim. Kiracı hem düşük bir kira 
ve hem de âzami bir müddetle kiralamak istiye-
cektir ve Devlet çeşitli nedenlerle buna uya
caktır. Çünkü, gerek Hazine toprakları ve ge
rek vakıf toprakları Türkiye'de bunun tipik 
birer misalidir. Topraklar kiralanır. Kiracı 
toprakları civar seyrine nazaran düşük bir be
delle kiralamıştır. Kendisinin bu topraklan 
bizzat işletmesinde menfaati yoktur. Toprak
lar parsellenir ve sonra bu parselli topraklar 
ya kiraya veya ortakçıya verilir. Dalyanların, 
volilerin ve göllerin kiralanmasında bu tehlike 
büyük ölçüde mevcuttur. Çünkü kira düşük ve 
kira müddeti de yirmi veya otuz yıldır. Dev
let lehinde gerçekleşen kira enflâsyonla orta
dan kalkacaktır ve kiralanan şeyin asıl sahibi 
kiracı olacaktır. Rantiye olmak kiracı için da
ha cazip hale gelebilir. Çünkü Devletin kaybet
tiğini kiracı kazanacaktır. Böyle bir parazit 
zümre yaratmakta Devletin bir çıkan yoktur. 
Onun için Devletin kiracıyı bizzat istihsale zor
lamasını daha olumlu bulmaktayız. 

Sunduğumuz önerge kabul edilirse açıkla
dığımız mahzurlar ortadan kalkacaktır. 
Saygılanmı sunanm. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Orupu 
adına iSayın Ahmet Şener, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka-
daşlanm; bu dördüncü maddenin birinci fıkra
sı üzerinde önergem olduğu için söz almış bu
lunuyorum. Burada «Hazinenin veya Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde 
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürün
lerinin istihsali hakkı Tanm Bakanlığınca ki
raya verilir.» şeklinde olan metne madde ola
rak ilâve etmiş olduğumuz konu şu idi : 

«iGörüşmekte olduğumuz Su Ürünleri Ka
nununun, İkinci Beş Yıllık Plânda özellikle 
balıkçılığın geliştirilmesi ve kurulacak balık
çılık kooperatiflerinin her bakımdan destek
lenmesi öngörülmüş olduğu için, dördüncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim.» diye bir önerge vermiş 
bulunuyoruz. Bu önergede bilhassa arzu ettiği
miz şey kooperatiflere öncelik tanınmasıdır. 
Kooperatiflere verilmesinde çok büyük fayda
lar vardır. Hem Hükümetin bu konudaki işlem
lerinin daha kolay yürütülmesi mümkün ola
caktır, hem de Anayasanın 51 nci maddesi ba
kımından kooperatiflerin inkişafı ve halk top-
luluklannın gerek kredi almalan ve gerek teç-
hizatlandınlmalan ve gerekse bunlann daha 
iyi ve faydalı olması bakımından öncelikle koo
peratiflere verilmesi yönünün kabulünü rica 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka-
daşlanm; 

Bu madde son yıllarda su kıyılannda bu
lunan vatandaşlanmızın şikâyetleri ile ilgili 
bir maddedir. Şikâyetler de şudur : «Biz sula
rın kenannda oturmaktayız. Oralarda su ürün
leri mevcuttur. Fakat kamunun elinde bulunan 
bu yerler, eski tâbiri ile mültezime, iltizama 
verilmektedir, ihaleye çıkanlmaktadır. ihalede 
bunu üzerine alanlar gereğinde tüfekle, koru
cu ile ve saire ile mülkiyet haklarını köylü
lere karşı, oradan bir lokma ekmeğini çıkar
mak istiyenlere karşı alırlar» diye köylümü
zün, halkımızın şikâyeti vardır. 

Şimdi, bugün bu şikâyetler o kadar genişle
miştir ki, birçok bakanlıklar bu işe hassasiyet 
göstermeye başlamışlardır. Bendenizin hatırla
dığı, Vakıflarla ilgili istanbul'daki Terkos Gö
lündeki böyle bir hâdiseyi anlattığım zaman Sa-
yırç Devlet Bakanı ilgi göstereceklerini ifade et
mişlerdir. 
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Yine elimde ıbir gazete var. Silifke'd© çık
mış bir gazetedir. «Paradeniz», - Karadeniz de
ğil - «Paradeniz dalyanı kooperatife devredildi, 
paradan önce insan, 430 bin liraya bir şahsa iha
le edilen dalyanm ihalesi feshedildi. »ı Burada da 
Maliye Bakanına teşekkür edilmektedir. Bu ye
ri kooperatife vermiştir ve köylü istifade etmek
tedir. Yani bunları söylemekle şunu kastedi
yorum : Bugün, Hükümette bulunan iktidar, 
tatbikat olarak, uygulama olarak bu yola gir
miştir ve bu, şayanı şükrandır. 

Şimdi bendenizin teklifi şudur, maddeye 
ilave ediyorum : «Ancak bölgenin iktisadi şart
lan o mahalde oturan halkın geçim için Hazine
nin, mülkiyetinde veya Devletin tasarrufunda 
bulunan istihsal yerlerinden istifade ettirilme
sini zaruri kılmakta ise, bu gibi yerler Ba
kanlar Kurulu kararı ile bölge halkının, de
nizler gibi serbestçe istifadesine tahsis olu
nur.»! Bu, Bakanlar Kuruluna tanınan bir yet
kidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanır
ken durumu inceliyecektir, hakikaten hal
kın yararına ise bunu yapacaktır. Bu yetkiyi' 
Bakanlar Kuruluna vermekte büyük fayda 
vardır. 

Bir de diğer arkadaşlarımın tekliflerine ben
zer bir teklif var, diğer fıkra hakkında : «Ka
muya ait üretim yerlerinin kiralanmasında su 
ürünleri kooperatifleri ile köy tüzel kişilikle
rine öncelik verilir. Bu gibi taleplerin mevcu
diyeti halinde o mahallin mültezime kiralan
masına cevaz yoktur.»ı Şimdi bu hüküm de ge
tirildiği takdirde, önce kooperatife verilecek, 
sonra köy tüzel kişilerine verilecek ve böyle 
talipler varsa başkalarına verilmiyecek. 

Bendenizin teklifi bu yoldadır, memleketin 
gerçeklerine ve bugünkü tatbikatına uygundur. 
İltifatınızı istirham ederim. 

0RAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurunuz. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri; bu maddeyi okuduğum zaman 
kendi kendime şu sualleri sordum : «Kimin ma
lını kime veriyorlar?»! diye. 

Şimdi DSt bir baraj yapmış, barajın içeri
sinde balık var, balığı tutup Tarım Bakanlığı
na veriyorsunuz, DSt de barajın bakımına ve 
sairesine bakıyor, işin teferruatını biliyor, balık
çılık mevzuunda büyük bir araştırması var, 

22 . 5 . 1969 O : 1 

| her şeyi gayet teferruatı ve detayı ile biliyor. 
Ondan Sonra bu mevzuları hiç bilmiyen, bara
jın içerisindeki mahsulü tanımıyan, bilmiyen 
Tarım Bakanlığına devrediyoruz. Acaba Sa
yın Komisyon hiç düşündü mü? Bunu Tarım 
Bakanlığına devredeceğimiz zaman DSt ile, hiç 
olmazsa asgari haddi ile aralarında bir yönet
melikle, yahut bir anlaşma ile bir karara va
rabilecekler mi? 

îkinci husus kira müddetidir. Bizim Ağrı
mızda da Alabalık isminde bir göl vardır. Sa
yın Maliye Bakanımızı bu mevzuda sık sık 
dört seneden beri rahatsız ettik. Herkes, her 
şahıs bize mektup yazıyor; «Ahmede verdiler, 
bana vermediler. Ahmet alsaydı böyle olurdu. 
Ahmet kirasını vermedi ve saire...» diye birta
kım münakaşalara ve dedikodulara yol açılı
yor. Bu bakımdan hiç olmazsa bu kiralama 
keyfiyetinin kimlere, nasıl verileceğini, öncelik 
keslbaden, memleketin ve Hazinenin yararına ola
cak bir kuruma, bir teşekküle verilmesi ioab-
eder. 

Üçüncü husus da müddet keyfivetidir. 20 
SFvnıe hakikaten çok muazzam bir müddettir. Bu 
20 sene içerisinde bu tesislerin bakım keyfive-
tini kim yapacak? Biraz evvel, bundan evvel 
Görüşülmüş olan maddelerde arkadaşlarım 
bahsettiler, evet ben o fikirde deeilim; Tarım 
Bakanlığı bu isleri yarpsın, ama hiç olmazsa 
bu kiralanacak olan yerlerin bakım ve saire-
sini yaroaoaık olan müesseseler bu isi yapsın
lar. Kiraya verme keyfiyeti mühim bir mesele 
değil ki... Tarım Bakanlığının elinde müesseise 
sahiplerinden daha fazla bir bilgi mi vardır? 

Daha okunmadığı için verilmiş olan deği
şiklik önergeleri mevzuunda bendenizin bir ma
lûmatım yok, fakat müddet hususunda hiç ol
mazsa bu 20 senelik keyfiyeti âzami beş sene 
üzerinde tutmak gerekir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun. 
SADÎ BtNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 

Bu madde diğer bir teklifte, müddet bakı
mından 1 yıldan az ve 5 yıldan fazla olamaz, 
şeklinde daha kısa bir zamana tabi tutulmuş, 
fakat Hükümetin teklifinde ve bilâbara Geçici 
Komisyonun değiştirisinde de kabul edildiği' 

I şekilde; 1 ilâ 10 sene ve bâzı şartlarda da 20 se-
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neye çıkarılmıştır. Hattâ üretime havuzu tesis 
edildiği takdirde 30 seneye kadar yükseltilmiş
tir. 

Benim kanaatimce, «teknik sebep ve zaruret
ler dölayısiyle, yahut masrafları kiracı tara
fından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve 
inşaat dolayısiyle»! bu müddet 20 seneye kadar 
uzatılabilir, diyor. 

Arkadaşlar, bunu tatbikata uydurmak gayet 
kolaydır ve zamanla para değerlerinin değiş
mesi sebebiyle her kiracı, kiraladığı mülkü 
uzun zaman elinde tutmak ister. Bunlar birta
kım tesisler yapacak, bunun şümulü ne olacak
tır? însaat yapacak, bunun şümulü ne olacak
tır, bunlar nasıl kararlaştıırılacıaktır? İki tane 
direk çatar, inşaat yaptım der, ufak bir havuz 
ilâve eder, yüzme havuzu yaptım der, yahut 
da üretme havuzu yaptım der, bu şekilde mu
kavelesini otomatikman 20, hattâ 30 seneye çı
karabilir. O zaviyeden ben bu müddetleri şah
san uzun bulmaktayım. 

İkincisi de, hakikaten biz balıkçılığın mem
lekette kalkınması için, dürer konularda ol
duğu gribi: sebze, mevva yetistiricilip'inde, ve
yahut da di#er mevzularda kooperatifçiliği ttn-
görmeliviz, ki busrün Avrupa'ya griden isçileri
mize dahi tatbik edivoruz, onlara öncelik ve
riyoruz. Bu bakımdan madde eksiktir; koo
peratif kuranlara önceliği zaten Bes Yıllık 
Plân ortaya kovmuştur. Maliye ve DİSÎ tara
fından verilmeyi de bırakmış, bir tek otorite
de toplaımıstır ve Geçici Komisvon bu vetkiyi 
Ticaret Bakanlığından almış Tarım Bakanlı
ğına vermiştir. Fakat arz ettiğim gribi, mutlak 
surette kooperatiflere, baliikcılifrımızm kalkın
ması ve korunması için bir öncelik vermek mec
buriyetindeyiz. 

Tabiativle Hazinenin ve DSİ Genel Müdür
lüğünün mülkiyetinde kalan yerlerden başka 
Vakıflar, Orman Genel Müdürlüğünün mülki
yetinde bulunan içsularımız da vardır. Onlar su 
ürünlerinin diğer kanun hükümlerine tabidir. 
Bu bakımdam maddenin ıslahı lâzımgeldiği ka
naatindeyim, Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, 

Birinci konuşmamda da arz ettiğim gibi, Su 
Ürünleri Kanununun, yıllardan beri 35 - 40 bin 
ailenin beklediği hu kanunun binan evvel ka
nunlaşması ve Meclisimizden çıkması için ta
rafımdan verilmiş birçok önergeleri geri almış
tım. Bu madde hakkında da bir önerge ver
miştim ve bu önerge ikinci fıkradaki yirmi 
senelik müddetin ve üçüncü fıkradaki otuz se
nelik müddetin de fazla olduğuna dair idi. 
Maliyecilerin verdikleri izahata göre balık istih
sali için kurulacak tesislerin vüsatine göre bu 
müddetlerin Maliye Bakanlığımca ayarlanabi-
leceğini ifade ettiler. Bu itibarla önergemi geri 
aldım. 

Şimdi huzurunuzda şu hususu belirtmek is
terim : Sırf konuşmuş olmak için konuşma sı
rasına geçmemeyi ve maddede gerçekten tadili1 

gereken mühim bir nokta olduğu takdirde bu
nu kısa cümlelerle ifade ederek şu Su Ürünleri 
Kanununun biran evvel Yüce Heyetinizden geç
mesinin sağlanmasını. istirham ediyorum. Bu 
itibarla hemen ilâve edeyim ki, 4 ncü madde
deki müddetler yerindedir. Kabulü zarureti var
dır. Maliyecilerden aldığım izahat da bu yönde^ 
dir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Koraltan, buyu
runuz efendim. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Ben Sayın Akalm'm ve diğer arkadaşları
mın arz ettikleri istikâmette kısa bir mev
zua temas edeceğim. 

«Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerleri
nin kiralanması» başlığı altındaki 4 ncü mad
de : «Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm veya taasrrufu altında bulunan dal
yanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istih
sali hakkı Tarım Bakanlığınca kiraya verile
bilir» şeklinde tanzim edilmiştir. Ben bu mad
dede bâzı noksanlıklar müşahade ettiğim için 
Sayın Başkanlığa bir de önerge takdim et
miş bulunmaktayım. 

Bendenizin mahzurlu mülâhaza ettiğim 
nokta şudur : Maddede sadece kiralamanın 
süresi belirtilmiş ve kiralanabilir şeklinde mü
cerret bir ifade ile bâzı hususlar meskût ge
çilmiştir. Meselâ kiralamanın şekli ve muhte
vası ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu 
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mevzuda zikredilen kaideleri aşarak, hattâ bası 
suiistimallere müsaade ederek kanunun da 
gaye ve hedeflerinden çıkmasına mÜ3ait gö
rüldüğü için şöyle bir teklif yapmış bulun
maktayım : «Hazinenin veya Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürün
leri istihsali hakkı, nitelikleri yönetmeliklerle 
tesbit edilmiş olan o yerlerde kurulmuş koo
peratifler ve köy tüzel kişilerine pazarlıkla, 
diğer tüzel kişiler ve özel kişilere açık artır
ma veya kapalı zarf usulü ile Tarım Bakan
lığınca kiraya verilebilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, teklifimle şunu ge
tirmek istiyorum : Sayın Reşit Ülker'in buyur
dukları gibi, eskiden bu su ürünlsri istihsa
line müsait yerler iltizam mukaveleleriylc mül
tezimlere verilmekte idi. İkinci Beş Yıllık Plân 
hedeflerinde bu iltizamî mukavelelerin lağve
dileceği, süreleri sonunda artık bu nevi mu
kaveleler yapılmıyacağı belirtildiği, gibi, ay
rıca kooperatiflerle, köy birliklerine bu nevi 
tasarruflarda Öncelik tanınacağı belirtilmiş 
bulunmaktadır. Ben, teklifimle hem bu ön
celiğe imkân vermiş oluyorum, hem de kira
lamaya bâzı şekil getiriyorum. Şöyle İd, ki
ralama pazarlıkla da olabilir, açık artırma v^ 
eksiltme usulü ile de olabilir. Bunun şsklip' 
belirtmiş olmanın da ayrıca, bilhassa suiisti
malleri önleme yönünden, faydaları olacak 
mülâhazasmdayım. 

Şunu da sözlerime ilâve etmek istiyorum 
ki, muhterem arkadaşlar, 4 ncü madde üzerin
de konuşan arkadaşlarımın ifadelerinden edin
diğim kanaat sudur : Bu madde üzerinde süre
ler bakımından teklifler vardır. Kiranın şekli 
bakımından teklifler vardır. Kiralamada bâẑ  
kooperatif ve köy birliklerine tercih hakla 
verilmesi hususunda teklifler vardır. Bu tek
liflerin hepsini telif edip, her teklifteki gaye
nin istihsalini maddeye dercetmek için saym 
Komisyon, bu maddeyi geri alıp bütün bu tek
lif edilen faydalı istikametleri madde bünyesin
de telif edecek yeni bir teklif getirirlerse tah
min ediyorum madde, kanunun gaye ve hedefi
ne en uygun şekli alacaktır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Efendim söz istiyen arkadaş

lar tamamen konuştular. Ben şimdi önergeleri 

-urasiyle birer birer muameleye koyacağım. Oku
muyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Su Ürünleri Kanun tasarısının 4 ncü madde

sinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Ramazan Tekeli 

«Madde 4. — Hazinenin veya Devlet Su İş-
bri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ılalyanlar, voliler ve içsulardaki ve ürünleri is
tihsal hakkı, o yerde kurulan ve nitelikleri yö
netmelikle tesbit ediecek şartarı haiz olan koo
peratif ve köy birliklerine pazarlıkla, özel ve di-
•yer tüzel kişiliklere kapalı zarf veya artırma 
fiilleriyle Tarım Bakanlığınca kiraya verile
bilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu değiştirge öner
gesine katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Başka önergeler 
3e var Sayın Başkanım, hepsini dinliydim. 

BAŞKAN — Hepsini okuttuktan sonra Ko-
ıisyon olarak izahat vereceksiniz. Okutalım 

efendim. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
-derim. 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

«Kira müddetleri bir yıldan fazla olamaz. 
Ancak te'loük sebep ve zaruretler dolayısiyle . 
yahut masrafları kiracılar tarafından verilmek 
suretiyle yapılacak tesisler ve inşaat dolayısiy
le bu gibi istihsal yerlerinin üç seneye kadar 
müddetle kiralanmaları caizdir. 

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

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Su Üürünleri Kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki fık
raların konmasını arz ve teklif ederim. 

' istanbul 
Reşit Ülker 
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Ek fıkralar : 
Ancak bölgenin ekonomik şartları o mahal

de oturan halkın geçimi için Hazinenin mülki
yetinde veya Devletin tasarrufunda bulunan 
üretim yerlerinden istifa ettirilmesini zorunlu 
kılmakta ise bu gibi yerler Bakanlar Kurulu 
kaıarı ile bölge halkının denizler gibi serbest
çe istifadesine tahsis olunur.» 

BAŞKAN — Saym Yahya Kanbolat'm bir 
önergesi daha var. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
Hayat 

Yahya Kanbolat 

«Kiracı bizzat istihsal yapmak zorundadır. 
Bunları başkasına Mralıyamaz.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Su Ürünleri Kanu

nunun İkinci Beş Yıllık Plânda özellikle balık
çılığın geliştirilmesi ve kurulacak balıkçılık 
kooperatiflerinin her bakımdan desteklenmesi 
öngörülmüş olduğu için 4 ncü maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

«Madde 4. — Hazinenin veya Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan dal
yanlar, voliler ve iç sulardaki su ürünleri istih
sal hakkı, o yerde kurulan ve nitelikleri yönet
melikle tesbit edilecek şartları haiz olan koopera
tif veya îköy birliklerine öncelik ve pazarlıkla, 
özel ve diğer tüzel kişilere ka.palı zarf veya art
tırma usulleriyle Tanm Bakanlığınca kiraya 
verilebilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Su Ürünleri Kanun tasarısının 4 ncü madde

sinin birinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

«Madde 4. — Hazinenin veya Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri 

istihsal hakkı o yerde kurulan ve nitelikleri 
yönetmelikle tesbit edilecek şartları haiz olan 
kooperatif veya köy birliklerine pazarlıkla, özel 
ve diğer tüzel kişilere kapalı zarf veya artır
ma usulleriyle Tarım Bakanlığınca kiraya ve
rilebilir.» 

BAŞKAN — Muhterem Komisyon söz isti
yorsunuz, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım. 

4 ncü madde değişikliği havi Saym Ahmet 
Şener'in teklifine komisyon olarak katılıyoruz. 
Sebebini kısa olarak izah etmek isterim. 

Madde, bahis konusu yerlerin Tarım Bakan
lığınca kiraya verilebileceğini tesbit etmejkte, 
ancak kiralama usulünü belirtmemektedir. Ya
ni, bu gibi yerlerin kapalı zarf veya açık arttır
ma veya pazarlık usullerinden hangisine göre 
ikiraya verilebileceğini tasrih etmemektedir. 
Halbuki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
159 ncu ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
340 ncı sayfalarında, balıkçılığın geliştirilmesi 
ve özellikle kurulacak balıkçı kooperatifterinin 
hor bakımdan desteklenmesi öngörülmüş ve Bi
rinci Beş Yıllık Plânın 1963 yılı İcra Programı
nın 99 ncu sayfasında aynen, «Devletin hüküm 
ve tasarrufunda bulunan içsularda, dalyan ve 
voli yerlerinde iltizah suretiyle kişilere avlama 
ve işletme hakkı verilmesi usulüne, yürürlükte
ki mukavelelerde yazılı sürelerin bitmesiyle son 
verilecektir. Bundan sonra, bu usul yerine, 
esasları mevzuatla düzenlenecek belli şartlarla 
ve uzun süreli olarak avlanma ve işletme hakkı, 
tercihan kooperatiflere ve kooperatif köy işlet
mesine verilecektir.» denilmektedir. 

Madde, tasarıda gösterildiği şekilde kanun
laştığı takdirde, aynı meslek mensubu balıkçı 
esnafını korumaya müteveccih plânın emrettiği 
husus yerine gelmiyecek, aksine, büyük serma
ye sahipleriyle yeni kurulmuş kooperatifler 
karşı karşıya bırakılmış bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla Sayın 
Ahmet Şener'in bu yoldaki takririne, bu esba
bı mucibe ile Komisyon olarak aynen iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri yeni
den okutuyorum. Komisyonun kanaatini aldık
tan sonra oyunuza sunacağım. 
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(Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu değiştirme talebine Komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, takrir
lerin hepsi hemen hemen aynı mahiyettedir Sa
yın Tevfik Koraltan ve Sayın Ahmet Şener'in 
teklifi aynıdır. Ahmet Şener'in teklifine iştirak 
ediyoruz, diğerleri ise zaten çoğu aynı mahiyet
tedir, ibare değişiklikleri vardır. 

BAŞKAN — Efendim, ben muameleye koy
maya mecburum. Lütfediniz, «hayır» veya 
«evet» diyeceksiniz, bundan ibaret. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Hayır, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okuttuğum 
önergeye Komisyon katılmıyor, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
(Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEOtnt KOMtSYON BAŞKANI EROL YIL

MAK AKCAL (Rize) — Katılmıvoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner-

gevi ovunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesini okutuyo
rum : 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Komisyon ka+ıbyor mu? 
GECtCl KOMtSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul* edilmemiştir. 

Sayın Kanbolat'm bir diğer önergesini oku
tuyorum : 

(Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon' katılıyor mu
sunuz efendim? 

GEGİOI KOMtSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Koraltan, Komisyonun Sayın Başkanı 
biraz evvel, sizin önergenizin Sayın Ahmet Şe
ner'in önergesi ile aynı mahiyette olduğunu 
söylediler. Şimdi bu önergenizi geri alırsanız 
- mahiyeti aynı olduğuna göre - muameleye 
koymam; almazsanız, «Katılmıyoruz» diyecek
leri anlaşılıyor. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Efendim, 
önergemi geri alıyorum ve Sayın Ahmet Şe
ner'in önergesine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz; öyle ise 
muameleye koymuyorum. 

Sayın Şener'in önergesini okutuyorum : 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, burada bir ufak hata var. Burada mak
sat, maddenin değişmesi değildir. Maddenin 
1 nci fıkrasında değişiklik istenilmektedir. 
«Madde» denilirse hepsi gider. Birinci fıkra
nın değiştirilmesi istenilmektedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim, kastedilen fıkradır. 

BAŞKAN — «4 ncü maddenin birinci fıjkra-
sınm aşağıdaki şekilde» diye tashih ediyoruz, 
efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Efen
dim, önergede «görüşülmekte olduğu» diye bu-
yuruluyor. «görüşülmekte olan» diye düzeltilirse, 
bu şekilde yazılsa daha iyi olur. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O, maddeye geçmez efendim, 
onun için metin sayılmaz, ehemmiyeti yok. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — İltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buna katıldık
larını beyan ediyorlar. Demin de sayın sözcü
nün izah ettikleri esbabı cucibe ile birlikte ka
tıldıklarını beyan etmişlerdi. 

Şimdi, 4 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 
değişikliği ihtiva eden bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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4 neü maddeyi kabul ettiğiniz değiştirge 
önergesi ile birlikte tashihli şekilde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu tüzel kişileri istihsal yerlerindeki 
değişiklikler 

Madde 5. — Genel, katma ve özel bütçeli 
idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
istihsal yerlerine akar su bağlanması, buralann 
genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi 
su ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüs
lerde önceden Tarım Bakanlığının muvafaka
tinin alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Baraj ve suni, göllerde alınacak tedbirler 
Madde 6. — Baraj göllerine veya ihdas olu

nacak diğer suni göllere su verilmeden ön
ce su ürünleri bakımından alınması gereken 
tedbirlerin tesbiti için ilgililerce Tarım Bakan
lığına müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum 
gösterilen tedbirlerin almması gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler 
Madde 7. — tçsuların sulama, enerji istih

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş 

Madde 8. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan dalyanların kiracıları veya bun
ları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faa-
iyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının 

22 . 5 . 1969 O : 1 

dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle, 
kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine mü
saade etmekle mükelleftir. 

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

nenin veya Devlet Su İşlerinin özel mül
kiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni 
Kanun hükümlerine göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9 DCU maddeyi okutuyorum : 

Dalyan civarındaki voli yerlerinden 
faydalanma 

Madde 9. — Dalyan sınırları içinde veya 
dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri 
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, 
bütün ?3u ürünleri müstahsılları buralardan ser
bestçe faydalanabilirler. 

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

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyan
larda da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÖÎ:?1 mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile 
bunların kamulaştırılması 

Madde 10. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
'girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil 
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü 
sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inikat
lar haricolmak üzere) sahipleri tarafından biz
zat veya kiraya verilmek suretiyle devamlı ola
rak 5 çene işletilmediği veya terk edildiği tak
dirde liamulaştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Su Ürünleri Kanununun 10 ncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Madde 10. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tec-
cil edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağan
üstü hallerin devam ettiği müddet içindeki ini
katlar haricolmalk üzere) sahipleri tarafından 
bizzat veya sahiplerinin müsaadesiyle başkası 
tarafından kanunun kabulünden önce, üç yıl, 
kanunun kabulünden sonra iki yıl içinde işletil-
mediği takdirde Anayasanın 38 nci maddesine 
göre bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırılır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu önergeyi vermemin sebebi şudur : Şimdi, 
«tapulu arazi veya dalyan, voli yerleri sahibi ta
rafından beş sene müddetle işletilmediği takdir
de kamulaştınlalbilir» deniyor, öyle haller var 
ki, meselâ bu yerlerin sahibinin hali vakti yerin
dedir, halkın istif adesine sunmak için kiraya da 
vermez, işletmez, «Bu su ürünlerinden o bölge
de bulunan halk istifade etsin» der. Yani hayır 
duygusuyla, düşüncesiyle böyle bir yola gitmiş 
olabilir. Bu takdirde bunu hemen elinden alıp 
kamulaştırmak Anayasanın ruhuna da aykırı 
olur. Bu bakımdan bir müddet koymak lâzım. 
Bu işletilmeme müddetini, kanunun neşrinden 
evvel üç yıl ve kanunun neşrinden sonra iki yıl 
tesbit ederek, «Bu müddet zarfında eğer işlet
mez ise kamulaştmlabilir» diyelim. Bu suretle 
hakkaniyete ve Anayasaya daha uygun olur. 

Anayasanın 38 nci maddesinde de «bedel mu
kabilinde kamulaştırılır» diyor. Tabiî, bu kayıt 
buraya konmasa da olabilir. Zira Anayasanın 38 
nci maddesinde bu hüküm varken, hiç kimsenin 
malî bedeli ödenmeden kamulaştınlamaz. 

Bu düşünce ile, eğer bu 10 ncu maddeyi ver
diğim önergeyi kabul etmek suretiyle değiştirir
sek daha uygun hareket etmiş oluruz, kanun 
koyucu olarak da hüsnüniyetleri, böyle hayır 
duygularını da nazarı itibara almış oluruz, öner

gemin kabulü ile maddenin bu şekilde değiştiril
mesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon verilen bu önergeye 

katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL. 

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi izahı yapılan ve biraz ev
vel okutmuş bulunduğum önergeye Komisyon 
katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üretme havuzlan 
Madde 11. — Ticari maksatla karada üretme 

havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek isti-
yenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildir
mek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve 
plânları vermek suretiyle Tarım Bakanlığına 
müracaat etmekle mükelleftirler. 

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

Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuz
lan da yukardaki hükme tâbidir. Ancak bu gibi 
üretme havuzlarının tesisine izin verilmeden ön
ce seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip 
etmedikleri hususunda Ulaştırma Bakanlığının 
mütalâası alınır. Deniz ve içsularda yapılacak 
üretme havuzlan için 4 ncü maddenin 2 nci fık
rası hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm - n i 

Geliştirme, teşvik ve himaye 

A) Geliştirme 
Etüt ve araştırma 

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

Bu araştırmalar Tanm Bakanlığı tarafından 
Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üniver
sitelerin ilgili enstitülerine ve Tanm Bakanlığı 
tarafından görevlendirilecek diğer yetkili uzman 
ve müesseselere yaptırılır. 
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Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütle
rinin neticelerine göre Tarım Bakanlığına teklif 
ve tavsiyelerde bulunurlar. 

Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleş
mesi için gereken tedbirleri alır. 

Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için ge
rekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca temin 
ve araştırma müesseselerine tahsis olunur. 

Tarım Bakanlığı tarafından tanzim edilecek 
olan etüt ve araştırma programlarının esasları 
araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katı
lacağı bir komite tarafından hazırlanır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun, Sa
yın Kanbolat. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 
Baştan, sayın milletvekilleri; 

. İnancıma göre kanun tasarısında bu 12 nci 
madde çok kötü şekilde tedvin edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrası ve matlabı arzu edi
len her şeyi ifade etmektedir, geri kalan altı fık
ra fuzulidir ve gereksiz ayrıntılarla doludur. 
Maddenin matlabı nedir? «Etüt ve araştırma» 
deniyor. Birinci fıkrası şöyledir : «Tarım Bakan
lığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik 
araştırmaları yapmak ve yaptırmakla görevli
dir.» 

Grörülüyor ki, fıkra gereken her şeyi ifade 
etmektedir. Tanm Bakanlığı bu araştırmaları 
hangi müesseselere yaptıracaktır? Bu müessese
leri metinde teker teker saymaya lüzum yoktur. 
Nitekim ikinci fıkrada Hidrobiyoloji Enstitüsü 
ve üniversiteler zikredildikten sonra, «Tarım 
Bakanlığı tarafından görevlendirilecek diğer 
yetkili uzman ve müesseselere yaptırılır» den
mektedir. Böylelikle birinci fıkrada denmek is
tenen şey, ikinci fıkrada başka bir ifade ile tek
rarlanmaktadır. 

Kalan diğer fıkralar da öyle, gereksiz ayrın
tılarla doludur. Bu bakımdan birinci fıkranın 
muhafaza edilip diğer fıkraların metinden çıka
rılması gereklidir. Sunduğumuz tadil teklifi bu 
amacı gütmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 

«Geliştirme» bölümü altında teşvik ve hima
yeyi de içine alan 12 nci madde üzerindeki gö
rüşlerimi ben de kısaca arz etmek istiyorum. 

Bu madde esasında iyi bir şekilde ele alın
mıştır. Yalnız bâzı fuzuli fıkralar da vardır. 
Esaslı olan kısımlarını ve tezat teşkil eden fık
ralarını, kısaca olsa da, izah etmek istiyorum. 

Esasında Tanm Bakanlığı, bu tasarının içe
risinde nâzım bir rol alan bir bakanlık durumun
dadır. Bu, 12 nci madedde de açık olarak ken
disini göstermiştir. Tarım Bakanlığı, su ürünleri 
ile ilgili her türlü ilmî ve teknik ve araştırma
ları yapmak ve yaptırmakla vazifelendirilmiş, 
bu vazife kendisine verilmiştir. Vazife verildi
ğine göre, bu vazifeyi yapabilmek için her türlü 
malî külfeti, tedbiri de alması esasında kabul 
edilmiş demektir. Bu yönü ile biz birinci ve 
ikinci fıkrayı telif edici mahiyette görüyoruz. 
«Bu araştırmalar Tanm Bakanlığı tarafından 
Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üniver
sitelerin ilgili enstitülerine ve Tarım Bakanlığı 
tarafından görevlendirilecek diğer yetkili uz
man ve müesseselere yaptmlır» dendikten son
ra, bu işin burada bitmesi gerekir. Bundan son
ra gelen üçüncü fıkrada ve bilhassa dördüncü 
fıkrada yer almış olan hususlar bizim kanaati
mize göre fuzulidir, fazladır. Şöyle ki; «Araştır
maları yapanlar, araştırma ve etütlerin netice
lerine göre Tarım Bakanlığına teklif ve tavsiye
lerde bulunurlar...» 

Esasında görevlendirilen insanlardır; görev
lerinin icabı bir rapor hazırlıyacaklar. Araştır
ma yapacaklardır; yapmış oldukları araştırma-
lann neticesinde varacakları kanaatleri ver
mekle yükümlüdürler. Binaenaleyh bunun tek
rar burada yer almış olmasını kanun tekniği ba
kımından yerinde görmüyoruz. 

Ayrıca, yine dördüncü fıkrada, «Bakanlık 
bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için ge
rekli tedbirleri alır.» denmektedir. Elbette ala
caktır,. Esas bunun vazifesidir. Almazsa ne ola
caktır? Bunun bir müeyyidesi mi vardır ki, Ba
kanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi 
içjin gereken tedbirleri alır» diyoruz? Cezai mü
eyyideler kısmında, eğer bu teklifin ışığı altın
da gerekli tedbirleri almıyan Bakanlığın tutum 
ve davranışını cezalandıracak bir müeyyide var 
ise, dördüncü fıkrayı biz yerinde görüyoruz, 
ama böyle bir şey olmıyacağına göre bu da bizim 
kanaatimize göre yersizdir. 
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«Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için 
gerekli vesaik ve ödenek Tarım Bakanlığınca 
temin ve araştırma müesseselerine tahsis olu
nur...» Bunlar olmadığı zaman zaten vazife ve
rilemez. Bu, vazifenin bir icabıdır. Bu bakımdan 
'biz bu fıkrayı da yersiz görüyoruz. 

«Tarım Bakanlığı tarafından tanzim edile
cek olan etüt ve araştırma programlarının esas
ları araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün -
katılacağı bir komite tarafından hazırlanır» 

Bu maddeye bir sarahat verme bakımından 
belki yerinde görülebilir, fakat biz 12 nci mad
denin birinci ve ikinci fıkrasının çok iyi olarak 
kaleme alındığı kanaatini taşımaktayız. Her şey, 
her mâna bunun içerisindedir. Sadece, bu dör
düncü, beşinci ve altıncı fıkranın muhtevası kıs
mının zabıtlara geçirilmesi ile de yetinmek müm
kündür. Kanım tekniğine, hukuk anlayışına biz 
bu maddenin de uymadığı kanaatindeyiz. Bu 
bakımdan sayın komisyon lütfederse; 12 nci 
maddenin bir ve ikinci fıkrası bütün isteni
len maksadı sağlıyacak durumdadır, diğerle
rinin tayyma ait bir teklif varsa, buna ilti
fat edildiği takdirde kanun tekniğine uygun 
hareket edilmiş olur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurunuz 
efendim. 

ŞADI B1NAY (Bilecik) — Efendim, bu ko
nuda söz alışımın esas sebebi, memleketimizde 
en çok ihmal edilen bir müessesenin bu kanun 
dolayısiyle burada dile getirilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi tatbikata 
koymadan evvel mutlaka araştırma yapmak 
mecburiyetindeyiz. Bugün dünyanın ileri git
miş küçük veya büyük devletlerin hepsi önce 
araştırmaya, sonra geliştirmeye büyük önem 
vermektedir. Bunu israil'de gördük, Amerika'
da gördük, araştırmaya bîr çırpıda milyonlar
ca dolar sarf ediyorlar., Bunların hepsinin kar
şılığını da almıyorlar, ama bunun neticesinde 
meselâ; 3 milyon dolar sarf ediyor, adamlar 
naylonu buluyor, arkadan milyarlar kazanıyor
lar. 

Bizim balıkçılığımız konusunda, su ürünle
ri konusunda şimdiye kadar ciddî bir araştır
ma yapılmamıştır. Sadece İmroz'da 750 bin lira 
ile kurulan bir Su Ürünleri Enstitüsü vardır ve 
bu da PAO ile işbirliği yapılmak suretiyle dün
ya milletlerine de açılacaktır. Çok yerinde bir 
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teşebbüs olmuştur. Ben maddeyi bu bakımdan 
yerinde buluyorum. Buna, Tanın Bakanlığı Büt
çesinden, zamanı geldiğinde lüzumlu tahsisatı 
severek, hattâ artırarak vermemiz lâzımdır. 
Araştırmasız hiçbir şeyin gelişmesi, geliştiril
mesi mümkün değildir. Araştırma yapılmadan 
su ürünlerinden tam mânasiyle istifade müm
kün olamıyacağı kanısındayım. Onun için ye
rinde konmuş bir maddedir. 

Geçici Komisyona bu arada teşekkür etmek 
istiyorum. Çünkü Hükümet tasansmda bu mad
de dar bir şekilde tutulmuştur. Komisyon bu
nu genişletmiş, fıkralar halinde daha anlaşılır 
hale getirmiş ve Tanm Bakanlığını yükümlü 
kılacak esaslı bir şekilde geliştirmiştir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arsan, buyurunuz efen
dim. 

Efendim, açık oya katılmıyan arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

«A) Geliştirme», «Etüt ve araştırma» adı 
altında 12 nci maddede getirilen müesseseye 
genel kapsamı itibariyle bir itirazımız yoktur, 
ama çok değerli arkadaşım Sayın İşgüzar'ın 
izah ettiği gifbi, madde, anaanlamının dışında 
daha geliştirilerek; belki tatbikatta birtakım 
ihtilâflar yaratacak hususlann bu hükmün 
içine girdiğine dair bizler üzerinde bir kanaat 
doğurmuştur. Şöyle ki; birinci fıkrada, «Ta
rım Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü 
ilmî ve teknik araştırmalan yapmak ve yaptır
makla görevlidir» ifadesi vardır. Şimdi, bir 
müessese düşününüz ki, bu müessese bir mesele 
üzerinde bir araşıtrma yapıyor, yaptınyor. El
bette ki bu yaptırdığı araştırmanın neticesinde 
bir rapor veya her hangi bir tavsiye alacaktır. 
Yani, «Şu mevzu üzerinde incelemede bulunu
nuz, masraf ediniz, günlerce emek sarf edi
niz» ve ondan sonra, «Hadi, siz güle güle gidi
niz, (biz sizden bir şey istemiyoruz» diye düşü
nebilmek için insanda ya mantık veya anlama 
kabiliyetinin olmaması lâzımdır. Elbette ki 
bir bakanlık, bir mesele üzerinde ilmî ve teknik 
araştırma yapmak ve yaptırmakla görevli ol
duktan sonra, bu vecübeyi yüklendikten sonra, 
muhakkak ki bunun neticesinde ya bir tavsiye 
alacaktır, ya rapor alacaktır. Şimdi bakıyor-
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sunuz, tekrar maddenin ikinci paragrafı bunu 
biraz daha izah etmiş, geliştirmiş : «Bu araş
tırmalar Tarım Bakanlığı tarafından Hidrobi
yoloji Araştırma Enstitüsü ve üniversitelerin il
gili enstitülerine ve Tarım Bakanlığı tarafın
dan görevlendirilecek diğer yetkili uzman ve 
müesseselere yaptırılır.» Bunu da arz etmiş, ne
reye yaptıracağını, hangi müesseselerle müşte
rek çalışacağını da göstermiş. 

Üçüncü fıkraya geçiyorsunuz, «Araştırma
ları yapanlar, araştırma ve etütlerinin netice
lerine göre Tarım Bakanlığına teklif ve tav
siyelerde bulunur.» ifadesi var. Yani, bugün 
Türkiye'de şu anladığımız anlamda cereyan 
eden hâdise; «Müesseselerimiz birtakım araş
tırmalar yaptırıyorlar, ama bunun neticesinde 
ne rapor alıyorlar, ne bir teklif alıyorlar, hay
di güle güle diyorlar...» Yani, bugüne kadar 
bir tatbikat olmuş mudur ki, komisyon bu mad
deye illâ bir, «Rapor verilecek» hükmünü koy
mak lüzumunu hissetmiştir? Eğer böyle bir şey 
varsa, hakikaten esef verici bir şeydir. Elbet
te ki, bir müessese teknik araştırma yaparsa, 
bunun neticesinde bir rapor, bir tavsiye verir. 

Ben, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
müesseselerinde bugüne kadar yaptırılan ince
leme ve etütlerin neticesi bir teklifin arz edil
mediği veya istendiğini duymamışımdır. Yani 
böyle bir şey hakikaten müesseselerimizin itiba
rını da zedeler, «illâ alacaksın» kaydı konamaz. 
Elbetteki alacaktır, bir masraf yaptığına göre. 

Yine, 4 ncü fıkrada, «Bakanlık bu teklif ve 
tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedbir
leri alır» denmektedir. Ana maddede var. El-
•bötteki hır müessese ihtiyaç için birtakım araş
tırmalar yapmışsa, neticesinde birtakım tedbir
ler alacak veya bakanlık kendi görüşünü plân-
lıyacak, ondan sonra bunu gerektiği anlamda 
proje, etüt safhasına sokup tatbikata koyacak
tır. Bu da doğru. 

Şimdi, burada öyle fıkralarla karşılaşıyoruz 
ki, meselâ «Bu araştırma ve etütlerin tahakku
ku için gerekli vesaik ve Ödenek Tarım Bakan
lığınca» diye bir ibare var ki, yarın bu madde 
hükmü birtakım ihtilâflara yol açar; yani, suiis
timal iddialarına, taraflı projeler çizdirildiği 
iddialarına yol açar, veyahut şuna buna doğru 
yönelen birtakım ithamlar altında bakanlıkları 
bırakabilir bu işi yaptıranlar. 

Şimdi zaten genel anlamı itibariyle bu vazi
feyi Tarım Bakanlığına vermiş. Niçin ayriyeten, 
«...ödenek Tarım Bakanlığınca temin ve araştır
ma müesseselerine tahsis olunur» demek zara 
reti duyuluyor?... Tarım Bakanlığına yüklediği
ne göre elbetteki bu harcamalar Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılır. 

Yani, bunlar yarın birtakım ihtilâtlar doğu
rur, ondan sonra bu kanun teklifinin bu mad
desinde bir tadili icabettirir, yine meclisler iş
gal edilebilir. Bug'ünden bunları düşünmenin 
cihetteki yarm için çok faydalı olacağı kanaatin
deyiz. 

Yani, bu 1 ve 2 nci fıkra dışındaki diğer hü
kümlerin bu kanun kapsamına fazladan girdiği, 
bu itiharla, kanun tekniği bakımından ve ilerde 
doğurabileceği birtakım meseleler dolayısiyle 
kanımdan çıkarılmasını ve Komisyonun da bu 
yönde incelemede bulunmasını rica ederiz. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ahdülbâri Akdoğan, bu
yurunuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Vaz 
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Efendim, bu madde ile ilgili iki önerge var, 

OTa ib okutup muameleye koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin 1 nci fıkrası hariç diğer fık

ralarının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
öderim. 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... aK'bul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir başka önerge vardır okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin 3 ncü fıkrasında «Tarım» 

kelimesinden sonra «Ve ticaret» kelimelerinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon A. 
Rize 

Erol Yılma-z Akçal 

BAJŞKAN — Teklif Komisyondan geliyor. 
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi bu tashihli şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. 
13 ncü maddeyi okutuyorum: 

Kooperatifleşme 
Madde 13. — Su ürünleri müstahsılları 

2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ve mesle
kin özelliklerine uygun kooperatif ve birlikler 
kurabilir. 

Bu kooperatif ve birlikler «Su Ürünleri Sa
tış Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Koopera-
tifledi Birliği» ve «ıSu Ürünleri Kredi Koopera
tifleri» ismini alırlar. 

Kooperatif ve birliklerin anamukavelename 
formülleri T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Bakanlık ilgili dairesi tarafından müşte
reken hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Uzu-
ner buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA UZTOER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar ; 

Bu kanunun biran evvel çıkmasına taraf
tar oaln bir arkadaşınız olarak ve fakat bu 
kanunun Geçici Komisyonda müzakeresinde 
söz hakkını bu noktadan da mahfuz tutan bir 
arkadaşınız olarak, kısaca, çok önemli gördü
ğüm bir noktaya temas etmek istiyorulm. 

Muhterem arkadaşlarım, 
13 ncü madde kooperatifleşme ile ilgili bâzı 

hükümleri yeni getirilmiş gibi, malûmu ilâm 
kabilinden olan şeyleri tekrar etmiştir. Yani, 
«Birlikler gurulabilir» zaten kuruluyor, «Şu 
isimler verilebilir» zaten şimdiki mevzuatımıza 
göre veriliyor, «Müştereken anamukavelename 
hazırlanır», zaten hazırlanıyoı. 

Aslında, Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân 
döneminde balıkçlığımızda öngörülen hedeflere 
varamayışımızm bir nedeni de, bu kooperatif
çiliğin iyi bir şekilde ele alınmamasından 
doğmaktadır. 

Şimdi, Anayasanın 51 nci maddesi daha 
âmir bir hüküm getiriyor, «Devlet kooperatif
çiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır» 
diyor. Burada, «Falan tarım kredi kooperatif
leri kanununa göre meslekin özelliklerine uy
gun kooperatif ve birlikler kurulabilir» den

mektedir. Yani, Devleti, Hükümeti, bu bir
likleri kurmaya teşvik edici ve bunların art
masını, gelişmesini sağlayıcı âmir hükümler 
getirilmemiş bulunmaktadır. Oysa ki, 4 ncü 
madde ile, kooperatiflerin istihsal yerlerinin 
kiralanmasında bir avantaja kavuşturulduğu-
nu memnuniyetle müşahade ediyoruz. 

Şimdi, İkinci Beş Yıllık Plânda bâzı he
defler gösterilmiş; «üretim ve değerlendirme 
esas olarak avcı ve balıkçı teşkilâtlarına da
yandırılacaktır» deniyor. Yani, bir teşkilâtı 
her şeyden önce öngörüyor. 

Diğer taraftan, politika tedbirleri arasın
da da yine Devlete ve dolayısiyle hükümet
lere, özellikle kooperatifçilik yönünden de 
bâzı esaslı vazifeler vermektedir ve fakat 
maalesef buradaki madde, malûm olan ve ha
len mevzuatımızda, yürürlükte bulunan konu
ların tekrarından ibaret kalmış bulunmaktadır. 

Şimdi, ben burada kooperatifleşmeyi teş
vik edecek ciddî bir unsur görmüyorum. 
Oysa, «Kooperatifleşme» başlığı altında 13 ncü 
madde tedvin edilmiş. Benim görüşüme göre, 
hiç olmazsa Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân
da öngörülen ve müşterek olan tedbirlerin 
anahedefleri bu maddede yer almalıydı. Bu 
bakımdan noksanlık görüyorum ve 1 nci fık
radan sonra yeni bir fıkranın eklenmesi için 
de Yüksek Başkanlığa bir önerge vermiş 
bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kooperatifler ko
nusunda tasarının, tümü üzerinde görüşen ar
kadaşlarımız ve çeşitli vesilelerle bura
da görüşlerini arz eden değerli arka
daşlarımız önemle bunun üzerinde dur
muşlardı. Şimdi, kooperatifçiliğe bir öncelik 
vermezsek, her şeyden evvel de kuruluş; on
dan sonra lüzumlu tesis, kredi, araç ve gereç 
yönünden onlara öncelik vermezsek, zaten 
gelişemezler. 

Tatbikatta öyle hatalı bir tutum var ki, 
Ziraat Bankasınca balıkçılara verilen kredi 
daha ziyade gayrimenkul karşılığı olarak he-
sabedilmekte ve bundan da yalnız varlıklı kim
seler faydalanmaktadır, fakat, asıl ihtiyaç sa
hibi fakirler istifade edememektedir. Tüm ola
rak Büyük Meclis bunda müttefiktir. Bu fa
kir olan vatandaşları geniş imkânlara ka
vuşturmak lâzım. Meselâ; motor, kayık ve san-

— 619 — 



M. Meclisi B : 97 22 . 5 . 1969 O : 1 

dallar için hattâ kalbiliyete değer veren bir 
uzun vadeli 'banka kredisi şayet öngörülmezse, 
kooperatifleşmeden beklenen ve bunun neti
cesi Anayasımızın öngördüğü her iki kalkın
ma plânımızda da önemle üzerinde durulan 
hususların tahakkuk etmesine sureti katiyede 
imkân görmemekteyim. Bu yönden 13 ncü mad
denin 1 nci fıkrasından sonra, «Balıkçı koo
peratifleri ile birliklerin kurulması ile lü
zumlu kredi, tesisler, araçlar ve av malzeme
leri için imkân sağlanmasına Devletçe önce
lik verilir» gibi bir hüküm koymamız lâzım
dır. 

Bunu koymadığımız takdirde, şimdiye ka
dar olan perişan durum - acı bir gerçek
tir - devam edecektir ve kooperatifleşmeyi bu 
kanunla teşvik edecek bir esastan yoksun ka
lacağız, kalkınma plânlarımızın hilâfına. Bu 
yönden önergeme iltifat buyurmanızı istirham 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım ; 
Uzun konuşacak değilim. Kooperatifçilik 

için bugünkü tatbikatı yansıtan bir madde 
getirilmiştir. Bugünkü kooperatifçilik gerçek 
bir kooperatifçilik değildir, yani halka inmiş, 
köylüye, balıkçılara kadar inmiş bir koope
ratifçilik değildir; ancak belli şahısların kredi 
almasına yarıyan bir mekanizma olarak ça
lışmaktadır. 

Yerli ve yabancı uzmanlar, ayrı bir «Balık
çılık Kooperatifi kanunu tasarısının» getirilme
sinin lâzımgeldiğini ifade etmektedirler. Ben 
bu noktaya katılıyorum. Tümü üzerindeki ko
nuşmamda da ifade ettim, ileride bir Balıkçı
lık Kooperatifi kanunu getirilmedikçe bu işin 
organize edileceğine kaani değilim. Saygıla
rımla 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ali Rıza Uzu-
ner'in önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Su ürünleri kanun tasarısının 13 ncü mad

desi 1 nci fıkrasından sonra - gerekçesini şifa
hen arz edeceğim - aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

«Balıkçı kooperatifleri ve birlikleri kurul
masını teşvik ile lüzumlu kredi, tesis, araç ve 

av malzemelerinin sağlanmasına Devletçe ön
celik verilir.» 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Plâna ait bir hü
kümdür, katılamıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.... Kabul edilmiştir 

Geçici Komisyon Başkanlığının bu madde ile 
ilgili önergesi vardır, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin son cümlesinin «Genel 

Müdürlüğü ile» tâbirinden «Ticaret Bakanlığı 
ilgili dairesi tarafından müştereken hazırla
nır» şeklinde tadilini teklif ederiz. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashih ettiğiniz şekilde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, çalışma müddetimiz dolmak üze
redir. iki önerge var, bu kanun tasarısının 
'bitimine akdar çalışmanın devamını istemekte
dirler. Onları okutup oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Su Ürünleri kanun 

tasarısının müzakeratmın bitirilmesine kadar 
Yüce Meclisimizin bugünkü mesaisine devam 
etmesine karar istihsalini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
M. Zeki Yücetürk 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Su Ürünleri kanun ta

sarısının bugün bitirilmesi için çalışma saati 
dolsa dahi, gündeme devam olunmasını arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Her iki önerge de bu tasarının 
bitimine kadar müzakerelerin devamını isti-
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yor. Bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müzakerelere devam edeceğiz arkadaşlar. . 
Şimdi 14 ncü maddeyi okutuyorum : 

Eğitim ve öğretim 
Madde 14. — Tarım Bakanlığı, su ürünle

ri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve gör
gülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlık
lar ile işjbirliği yaparak yerli ve yabancı uz
manlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar 
ve meslek okulları açabilir. Propaganda eğitim 
ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 

Bir tâbirin çıkarılmasiyle ilgili bir önerge 
vardır, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Su Ürünleri Kanununun 14 ncü maddedeki 

(ve meslek okulları) tâbirinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergemi kısaca açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — önergeniz oçk açık, efendim, 
nesini izah edeceksiniz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim, «Su Ürünleri istihsali ile 
uğraşanların .meslekî bilgi ve görgülerini ar
tırmak» tâbiri zaten var, «Meslek okulları» 
tâbirinin çıkarılmasını istemekteyim. 

BAŞKAN — «Bunun için hacet yok, bunu 
çıkaralım.» diyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — önergeye katıla
mıyoruz, efendim. Halihazırda da Balıkçılık 
Okulu açılmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

14 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. ( 

I 15 nci maddeyi okutuyorum : 

Teşvik ve himaye 
I Muaflıklar 
| Madde 15. — Gerçek ve tüzel kişilerin su 

ürünlerinin istihsal, muhafaza işleme ve nak
liyesine mütaallik faaliyet kollarına yapacak
ları vatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen 8 nci 
bölümün ek 3 ncü maddesindeki yatırım in
dirimi nisbeti % 100 olarak uygulanır. 202 sa
yılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile 199 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 16. — Su ürünlerinin istihsal ve ih

racatını artırmak maksadiyle,. su ürünlerini is
tihsal vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında 
alınn her türlü vergi, resim ve hardan in
dirme veya tamamen kaldırmaya Tarım Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Bu madde ile ilgili iki tane önerge var
dır, onları okutuyorum : 

Önce Sayın Reşit Ülker'in bir fıkra eklen
mesine dair önergesi. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Su Ürünleri tasarısının 16 ncı maddesine 

aşağdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ek fıkra : Su Ürünleri üreticilerinin kalkın-
dırlıması ve Su ürünleri üretim, ihracat ve 
sanayiini teşvik ve himaye etmek amaciyle 
kullanılmak üzere Tarım Bakanlığı nezdinde 
30 milyon liralık bir fon tesis edilir. 

Su Ürünleri kredilerine tatbik olunacak 
düşük faiz nisbeti sebebiyle Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının duçar olması muh
temel zararları ile bu kredilerin Tarım Bakan
lığınca tekeffülü sebebiyle teminat riski 
olarak uğranılabilecek zararlar ve balıkçı tek
neleri inşasını teşvik için yapılacak yardım-

I 1ar bu fondan karşılanır.» 
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BAŞKAN — Efendim, komisyon bu öner
geye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz, buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ziraat Bankası 
fonlarında esasen gerekli meblâğ Devletin im
kânlarına göre ayrılmıştır. Böyle bir mikta
rın onun için kanuna konmasına lüzum ol
madığı kanaatindeyiz. Daha fazlası da belki 
ayrılabilecektir, tbu bakımdan önergeye iltihak 
edemiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılma
dığını söylüyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon 

Başkanı 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 

Madde 16. — Su Ürünlerinin istihsal ve ih
racatını artırmak maksadiyle, su ürünleri is
tihsal, vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında 
alman her türlü vergi, resim ve harçları indir
meye veya tamamen kaldırmaya, 

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

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler^.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde tashihli olarak oyu
nuza sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM : IV 
Yasaklar ve zabıta hükümleri 

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı 
Madde 17. — Bomba, torpil, dinamit, kap-
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sül ye 'benzeri patlayıcı maddeler öldürücü ve
ya uyuşturucu maddeler sönmemiş kireç ve Ta
rım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elek
trik cereyanı ve elektroşok ile su ürünleri istin 
şali yasaktır. 

Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gü
cünü geçmemek üzere elertrik cereyanı ile ay
dınlatma ve münhasıran denizlerde olta ile av
lanma su ürünlerinin denizden çıkarılmasında 
elerktroşok usulünün uygulanması müsaadeye 
bağlı değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tü
zükte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 

— Önergem vardı. 

BAŞKAN — Var efendim, okutacağım. 
Madde hakkında söz mü istiyorsunuz efendim? 
Buyurun. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

17 nci maddenin birinci fıkrasına bir ke
lime ilâvesi ve ikinci fıkradan üç kelims çıkarıl
ması hususunda bir önerge verdim ve bu ver
diğim önergeye göre madde yine Geçici Komis
yondan gelen şekildedir, fakat iki fıkra ara
sındaki tezadı,, çelişikliği kaldırmaya matuf
tur. Onu huzurunuzda arz edeceğim. Önerge
ye iltifat edileceğini ve Yüce Komisyonun da 
buna katılacağını ümidederim. Çünkü; bir çe
lişiklik var, onun için huzurunuzda söz aldım. 

«Bomba, torpil, dinamit,, kapsül ve benzeri 
patlayıcı maddeler, öldürücü veya uyuşturu
cu maddeler, sönmemiş kireç ve Tarım Ba
kanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik ce
reyanı» denmektedir, buraya «Aydınlatma» tâ
birinin ilâvesi gerekir. Madde, «Elektrik cer-
yanı ile» diyor; ben diyorum ki; «Elektrik 
ceryanı ile aydınlatma ve elektroşok ile su 
ürünlerinin istihsali yasaktır.» şeklinde olmalı
dır. Demek ki, birinci fıkrada benim ilâvesi
ni istediğim kelime «Aydınlatma» kelimesidir. 
O tâbir lâzımdır, metne girmesi lâzımdır. 
«Elektrik ceryanı ile» olmaz, «Elektrikle ay
dınlatma» olacak. Onun ilâvesini istirham edi
yorum, bir. 

Sonra ikinci «Tesbit olunacak belli bir ay
dınlatma gücünü geçmemek üzere elektrik oer-
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yanı ile aydınlatma ve münhasıran denizler
de olta ile avlanma su ürünlerinin denizden 
çıkarılmasında elektroşok usulünün uygulan
ması müsaadeye bağlı değildir» demek sure
tiyle, yukarda birinci fıkrada yasaklanan elek
troşoku bir taraftan yasaklarken, diğer ta
raftan elektroşok usulü konuluyor. Ama de
niliyor ki; ikinci fıkradaki elektroşok sırf ol
ta ile büyük balık avlandığı zaman, deminki 
maddede kabul edilen Yunus balığı gibi veya 
kaşalot gibi, Köpek balıkları gibi balıklar av
landığı zaman, o balığı bayıltma babında elek
troşok verilir, o mânada bir elektroşoktur, de
niliyor. O mânada bir elektroşoktur bu ikinci 
fıkradaki elektroşok. Halbuki bu, birtakım kö
tü niyetlerin geçiş yolu olabilir. Bu itibarla 
birinci fıkrada, madem ki, elektrikle aydınlat
ma, denizlerdeki yavru balıkların dâhi, kele
beklerin ışığa koşmaları gibi, kabarıp, yuva
ları daima rahatsız edilen balıkların yumurtla
malarına mâni olma gibi durumları önleyici 
mahiyette, elektrikle aydınlatma ve elektroşok 
yasak edilmiş, ikinci fıkrada, tereddütleri gi
derme babında ve fıkraya kesinlik verme ba
bında bu «Elektroşok» kelimesinin kaldırılma
sını istirham ediyoruz. Ancak ediyoruz ki; 
«Tesbit olunacak bir aydınlatma gücünü geç
memek üzere elektrik ceryam ile aydınlatma 
ve olta ile avlanma ve su ürünlerinin deniz
den çıkarılması müsaadeye bağlı değildir». 

Elbette ki, avlanan balığın büyüklüğüne 
göre kendi usullerince onu bayıltma vesaire 
yapılabilir. Bunun için ayrıca, «Elektroşok usu
lü. kullanılır» demeye lüzum yoktur. Muhte
rem komisyon da bunu herhalde kabul buyu
rurlar. 

İki fıkra arasındaki çelişikliği kaldırıyoruz^ 
«Aydınlatma» kelimesini ilâve ediyoruz. 

Sözümü kısa kesiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre önergeler var, sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Su Ürünleri kanun tasarısının 17 nci mad

desinin 2 nci fıkrası, birinci fıkra ile çelişir 
durumda olduğu, birinci fıkrada elektrik cer
yam elektroşok ile su ürünleri istihsali yasak
lanmışken, ikinci fıkrada belli bir gücü geç
memek üzere elektrik ceryam ve elektroşok 

usulünün kabulü yersiz olduğundan, son fık
ranın çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Akalın 
Afyon Karahisar Milletvekili 

BAŞKAN — İkinci sayfadaki, gerekçe de
ğil mi Sayın Akalın 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Evet. 

BAŞKAN — Şu halde okunmasına hacet 
yok, izah ettiniz. 

Efendim, katılıyor mu komisyon acaba? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Akalın'm be
yanlarına aynen katılıyorum. Madde esasen 
' u beyanlar muvacehesinde tedvin edilmiştir. 
O bakımdan maddenin değiştirilmesine lüzum 
görmüyorum. Sayın Akalın'in izah ettiği ge
rekçe esasen maddenin gerekçesidir. Ve mad
de bu şekilde tedvin edilmiştir, her hangi bir 
değişikliğe taraftar değiliz efendim. 

BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz şu 
halde? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Önergeye katılmıyo
ruz efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bir dakika... 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, 
\er şeyin bir usulü var. Kendileriyle daha ev-

1 konuşmamız lâzımdı. 
Efendim, komisyon önergsye katılmadık

larını beyan ettiler. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir diğer önerge var, onu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Su Ürünleri Kanunu 

17 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teMif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

«Yunus balığı avcılığında kullanılmak üze
re Balıkçılık kooperatiflerine Tarım Bakanlı
ğınca tüfek ve cephane verilir» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Biraz evvel aynı ma
hiyette bir önerge kabul edilmiştir efendim, 
bu önergeye katılmıyoruz, lüzum yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 
Madde 18. — Su ürünleri veya bunları istih-

'^k edenlerin veya kullananların sağlığına ve
yahut istihsal vasıtalarına malzeme,, teçhizat, 
pJet ve edevata zarar veren maddelerin içsula-
ra ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civar
larına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesi
sat yapılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak oldu
ğu tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum: 
Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı 
Madde 19. — Türk vatandaşı olmıyan ki

şilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sa
yılı Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinde 
yazılı balıkçılık sahasına veya içsulara girmele
ri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri 
yasaktır. 

Ancak 3 ncü maddenin 7 nci bendinde yazılı 
yaba,ncı turistler ile Türkiye'de oturmasına izin 
verilen yabancı uyruklular ve Tarım Bakanlığı
nın müsaadesi gereğince 13 ncü maddede göste
rilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak ya
bancılar bu hükümden müstesnadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

önergem var. 
BAŞKAN — Var efendim, okutucağım. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz.. 
Önergeyi okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Su Ürünleri kanun tasarısının 19 ncu mad

desinin, ikinci fıkrasının başına «içsularımızda 

yabancıların alabalık avlamaları müstesna» 
cümlesinin ilâvesini ve «ancak» kelimesinin çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Akalın 
Afyon Karahisar 

BAŞKAN — Bunun izahına lüzum var mı 
efendim? Gayet açık. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Kısaca izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısaca izah 
edin. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 19 
ncu maddeyi aynen alıyoruz, yani, birinci fık
ra, ikinci fıkra aynen. Birinci fıkradan sonra 
«İçsularımızda yabancıların alabalık avlama
ları müstesna» cümlesinin eklenmesini ve ikin
ci fıkranın başındaki - tabiatiyle o zaman böy
le geliyor - «ancak» kelimesinin çıkarılmasını 
önergemle istirham ettim. 

Sebebi şu; yaptığımız tetkikattan anlıyoruz, 
birçok arkadaşlarımız da bilirler herhalde,, bu 
alabalık kıymetli bir balak; daha ziyade Ame
rikalılar memleketimize alabalık avlamaya ge-
Tvyorlar. Alabalık neslinin tükenmek üzere ol
duğunu birçok balıkçılardan, şikâyetlerini, işit
tik. Birçoklarınız da buna muttalidir zannede
rim. 

Yine yaptığımız tetkikatta, Holânda'da ala
balık avlamak için bizim para ile 120 lira ve 
Amerika'da bir alabalık için 20 dolar harç öden
diğini işitmiş bulunuyoruz. Türkiye'de ise ala
balık nesli tükenmekte ve mütemadiyen ya
bancılar alabalık avlamaktadırlar. Onun için 
diyoruz ki; 19 ncu maddeye bu istisna ibaresini 
koyalım. Diğer balıkları avlıyorlar, avlasınlar 
mesele değil. Yalnız, «İçsularımızda yabancı
ların alabalık avlamalan müstesna» cümlesinin 
ilâvesi yerinde olur. Muhterem komisyon da bu
na uyacağını ümidederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akar sularda engellemeler yapılması yasağı 
Madde 20. — Tarım Bakanlığının müsaa

desi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geç
mesine veya yetişmesine engel olacak şekil
de ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engel
ler yapılması yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — a) Su ürünleri istihsalinde 
kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevile
ri, çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şart
lar ile bunların kullanma usul ve esasları, 

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, 
teknik, ilmî bakanlardan bölgeler, mevsimler, 
zamanlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, 
ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflan ve istihsa
li yasak olan su ürünlerinden arızî olarak istih
sal olunanların deniz veya iç sulara iadeleri ve
ya bunllar için yapılacak sair muameleler, tü
zükle düzenlenir. Tüzükte bu konularla ilgili 
olarak konulacak hükümlere aykırı hareket ya
saktır. ; J 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Troll 
Madde 22. — a) İç sular, Marmara Deni

zi, istanbul ve Çanakkale boğazlarında her çe
şit troll ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmî 
maksatlarla yapılacak incelemelerde trolü kulla
nılabilir. 

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

c) Orta su trollu hakkında 21 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Ancak orta su trolünün dip trollu olarak 
" iTİlanılması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
önergenizi izah sadedinde buyurun Sayın Mus
tafa Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan,, muhterem* arkadaşlar, 

Bu Su Ürünleri kanun tasarısının can da
man mesabesinde olan 22 nci maddeye gelmiş 
bulunuyoruz. 

Kanunun tümü hakkında yaptığımız konuş
ma sırasında dip troll hakkında pek uzun olmı-
yan şekilde Yüksek Meclisinize bâzı malûmat 
arz etmiştim. Şimdi dip trolü ile ilgili 22 nci 
maddenin müzakeresine geldiğimiz şu anda, ço
ğunuzun dip trollünün ne olduğunu bildiğiniz 
üzere, sözü uzatmadan 22 nci maddenin 1 nci 
fıkrasına konulan yasağı gerçekleştirme yo
ginden bir cümlenin ilâvesi gerektiği hususu
nu izahla sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Madde diyoruz ki; «içsular, Marmara De
nizi, istanbul ve Çanakkale boğazlannda her çe
şit troll ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmî 
maksatlarla yapılacak incelemelerde troll kulla
nılabilir.» 

Şimdi, takdir buyurursunuz ki, bir yasağın 
gerçekten yürütülebilmesi için o yasağı yapa
cak olanlara imkân sağlamamak gerektir. Biz 
Önergemizde diyoruz ki, 1 nci fıkrada yasakla
nan bölge içinde, yani İstanbul Boğazı, Marma
ra Denizi, Çanakkale Boğazı sularında dip trollu 
ile balık avlanması yasak olduğuna göre, dip 
trollunu taşıyan motorlann bulundurulmasının 
da yasak edilmesi gerekir. 

Arkadaşlar, bu madde çok mühim, tasannın 
bel kemiği. Bu geçtikten sonra diğerleri nasıl 
olursa olsun, hiç kıymet ifade etmez. Biz di-
voruz ki,, «İçsular, Marmara Denizi ve Çanak
kale boğazlannda her çeşit troll ile su ürünle
ri istihsali ile bu sularda trollu vasıtaların bu
lundurulması yasaktır. Bu sulardan trollu va
sıtaların geçişi müsaadeye tabidir. Ancak Hü
kümetçe ilmî maksatlarla yapılacak inceleme
lerde troll kullanılabilir». Zaten esas metinde 
de bu var. (B) fıkrası da:» (a) fıkrası dışın
da kalan denizlerimizin karasulara dâ
hilinde orta su trollu ile su ürünleri istihsali 
sekli ayrı bir tüzükle düzenlenir. Bu tüzük hü
kümlerine aykın olarak dip trollu ile su ürünle
ri istihsali yasaktır.» 

öbürleri aynı.. Şimdi zamanımız yok, hepini
zin de nasıl sıkıntı içinde bulunduğunuzu bili
yorum, onun için bu maddenin gerekçesini za
ten Yüce Başkanlığa takdim etmiş bulunuyo
rum, daha fazla da zamanınızı almamak için 
teferruata girmek istemiyorum. Mutlaka ve 
mutlaka trollu vasıtalann bu sulardan geçişi 
müsaadeye tabi kılınmalı ve bu troll ağlan taşı
yan motorların bu suların içinde bulunmaması 
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hususundaki bu fıkranın herhalde maddeye ilâ
vesi büyük faydalar sağlıyacaktır. Aksi halde, 
daha evvel de arz ettiğim gibi, 1299 tarihli Za-
bıta-i Sadiye Nizamnamesinin 29 ncu maddesin
de dip trollu, yani trata, sürütme yasaklanmış 
olmasına rağmen, ve hattâ karasularımızın 3 
mil mesafesindeki yerlere kadar yasaklanmış 
olmasına rağmen, nasıl ki - bugün birçok ga
zeteler var, okumaya vaktimiz yok - halen Mar-
marada dip trollu ile kaçak balık avlanmakta 
ise, bu 22 nci madde aynı şekilde geçtiği tak
dirde, hiçbir kuvvet dip trollu ile balık avlan
masını. önliyemez. Çünkü, hepiniz takdir eder
siniz ki, gece denize açılan motorun zincirleri 
bağlanmadıkça, ağları mühürlenmedikçe; «Ben 
Marmaradan Karadenize geçeceğim, yahutda 
«Ben Marmaradan Çanakkale Bağazından geçip 
gideceğim» diyen denizcinin gece denizde balık 
avlayıp avlamadığını tesbit etmek mümkün de
ğildir. Binaenaleyh Marmara Denizi, Çanakkale 
Boğazı, istanbul Boğazı içinde troll ağları bu
lunduran vasıtaları bulundurmayı yasaklamak, 
geçmek istiyenleri müsaadeye tabi kılmak ge
rekil'. Bsnim verdiğim önerge bunu sağlıyacak
tır. Bunu yaparsanız memlekete büyük hizmet 
etmiş olursunuz ve hayırla yâdedilirsiniz. Yük
sek Komisyon da zannederim bu fikirdedir. 
Umarım ki, bu sefer bunu kabul buyururlar 
ve iyi bir hareket tarzı göstermiş oluruz. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
önergeleri sırası ile okutacağım. 

Sayın Mustafa Akalm'ın şimdi izahını yap
tığı önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Su Ürünleri kanun tasarısının 22 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mustafa Akalın 
Afyon Karahisar 

Madde 22. — 
a) içsular, Marmara Denizi, İstanbul ve 

Çanakkale boğazlarında her çeşit troll ile su 
ürünleri istihsali ile bu sularda trollu vasıtaların 
bulunması yasaktır. Bu sulardan trollu vasıta
ların geçici müsaadeye tabidir. 

Ancak Hükümetçe ilmî maksatlarla yapıla 
cak incelemelerde troll kullanılabilir. 

I b) (a) fıkrası dışında kalan denizlerimizin 
kaarsuları dâhilinde orta su rollü ile su ürünle
ri istihsali şekli ayrı bir tüzükle düzenlenir. 

Bu tüzük hükümlerine aykırı olarak dip troll 
ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

c) Orta su troll hakkında 21 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

d) Tüzüklerle dip trollün yasakladığı sa
halarda orta su trollunun dip troll olarak kul
lanılması yasaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oya sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen. 
ler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bir önergesi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Su Ürünleri kanun tasarısının 22 nci mad

desine aşağıdaki (D) fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon adına 
Erol Yılmaz Akçal 

D) Münhasıran sünger avında kullanılan 
kankava trolldan sayılmaz. 

BAŞKAN — Efendim,, komisyon şimdi oku
nan önergesi ile bir ilâve teklifinde bulunu
yor; oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashihli ve ilaveli şekli ile oya 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta 
kullanılması memnuiyeti 

Madde 23. — Zamanlar, mevsimler, cins, ne
vi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle is
tihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de-

1 vam ettiği müddet zarfında her ne suretle olur-
na olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması ya
saktır. 

I 17, 22 nci maddeler hükümlerine aykırı ola
rak istihsal edilen su ürünlerinin satılması, 
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması, da ya-

I saktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm : V 
Balıkhaneler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret 
Madde 24. — Balıkhaneler, su mahsulleri

nin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı, 
muhafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlan
dığı yerlerdir. 

Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunur

lar. Ancak Balıkhane yapılıncaya kadar beledi
yelerin idaresi devam eder. 

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

Ticaret Bakanlığınca idare edilen Balıkha
nelerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin 
% 5 ini geçemez. 

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

Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanır. 

Bu ücretin yansı belediye hissesi olarak ay
rılır, ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Balıkhane dışında yasağı 
Madde 25. — İstihsal olunan su ürünlerin

den karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhane
lerde yapılır. 

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

Bu hüküm balıkhanesi bulunmıyan yerlerde 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 
Çeşitli hükümler 

Bilgi ve belge vermek 
Madde 26. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri 

müstahsıllan ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik 
lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebi-
liı\ 

İstenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin 
c Jilen müddet içine ve istenilen şekilde ver
meye mecburdurlar. 

Bu madde gereğince verilen ferdî ve husu
si bilgi ve belgeler ifşa edilemiyeceği gibi ve
renler alayhine delil ve vesika olarak da kul
lanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen 
kullanılması 

Madde 27. — Ticaret ve Tarım Bakanlıkla
rı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştır
malar yapılması maksadiyle ve su ürünleri av
cılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin 
nuayyen yerlerde ve muayyen müddetle, bu 
hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler 
tarafından kullanılmasına müsaade edebilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Madde 28. — Bu kanunun 12, 14 ncü mad

delerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri 
karşılamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı büt-
^sine lüzumlu ödenek konulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
' abı1! edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Teftiş ve murakabe 
Madde 29. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri 

*nüstahsıllarını, su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, 
balıkhaneleri, istihsal yerlerini ve istihsal vası
talarını Balık Teftiş Kurulu vasıtasiyle teftiş 
ve kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli 
muameleyi yapmaya yetkilidir. 

Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi 
verebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VII 
Usul hükümleri 

Muhakeme usulü 
Madde 30. — Bu kanunda yazılı suçlara ait 

ait takibat meşhut suçlar kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 
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18, 19, 22 nci maddelerdeki suçlara ait dâ
valar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda 
yazılı diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mah
kemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Tarım ve Ticaret Bakanlıkla
rı teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri 
ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz 
ve iç suların muhafaza ve murakabesi ile va
zifelendirilen memur ve hizmetlileri ile emni
yet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu 
kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, 
bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt 
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vası
talarını zapdetmek ve bunlar, 32 nci madde hük
mü mahfuz kalmak şartı ile, adlî mercilere 
teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı 
mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurla
rı, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi 
ve korucular ile gümrük, belediye ve Hükümet 
veteriner ve'doktorları, Ticaret ve Tarım Ba
kanlıkları memurları ile emniyet ve jandarma 
teşkilâtının bulunmadığı yerlerde köy muhtar 
ve ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki görevleri 
yapmakla mükelleftirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zaptedilen su ürünleri 
Madde 32. — Zaptolunan su ürünlerinden, 

insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme 
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün 
değilse en yakın veteriner veya Hükümet, be
lediye veya Sağlık Merkezi tabiplerinden biri
ne veya Devlet hastanelerinde muayene ettiri
lerek insan gıdası olarak istihlâkinde mahzur 
görülmiyeniler derhal mahallin en büyük mali
ye memuru marifeti ile ve maliye teşkilâtı bu
lun mıyan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti 
tarafından en yakın satış yerinde açık artırma 
suretiyle satılır. 

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

Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
veznesine gönderilir. 
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Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması ve
ya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin ra
porlarına müsteniden imha olunarak keyfiyet 
bir zabıtla tevsik edilir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında nöz istiyen?.. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
32 nci maddedeki, (veteriner) kelimesine, 

(hekim) kelimesinin ilâve edilerek, «veteriner 
'hekim» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon olarak önengeye ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... Et
miyenler... Kabul Edilmiştir. 

32 nci maddeyi bu tashihli şekli ile oya su-
nuj'-orum. Kabul enenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri 
Madde 33. — Bu kanun hükümlerine göre 

mahkemece müsaderesine karar verilen muhafa
zası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları 
hüküm kesinleştikten sonra bedeli Su işleri Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Maliye Vez
nesine emaneten yatırılır. 

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülen
lerin imlhasma ve imlha şekline mahkeme karar 
verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalhisar) — 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim, bu mande üzerinde 
önerge olmadığı için müzakere açamıyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalhisar) — 
Efendim, bir matbaa hatası var; «su ürünleri 
işlerine» olacak, «su işlerine» diyor. 
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BAŞKAN — DaJha evvel Komisyonun işaret 
etmesi lâzımdı efendim. Söz vermek imkânım 
yok, vaktiyle alınan prensip kararına göre. Bi-
lâhara başka yerde tashih etsinler efendim. 

Bölüm - VIII 
Ceza hükümleri 

Cezalar 
Madde 34. — Bu kanundaki ve bu kanuna 

müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve 
tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket enen-
lere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir : 

a) 1. üçüncü maddenin ikinci fıkrasına 
göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istih
sal edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat 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 ettirmöden fıkrada 
gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler 
50 liradan 500 liraya kadar, 

2. Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gere
ğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan ge
mi sahip veya donatanları 100 liradan 500 lira
ya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgi
lilere göstenmiyenler 10 liradan 100 liraya ka
dar, 

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

ğından müsaade almadan üretme havuzu kuran
lar 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

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

c) 17 nci maddedeki yasaklara riayet etmi-
yenler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanun
lara göre daha ağır bir cezayı müstelzim olma
dığı takdirde 6 aydan 1 seneye kadar hapis ce
zası ile birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para, cezası ile cezalandırılırlar. 

Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsa
linde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve mü
sadere olunur. 

17 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak is
tihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nak
ledenler veya bunları imalâtında kullananlar 
500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası 

ile cezalandırılırlar. Suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

d) 18 nci maddeye göre çıkarılacak tüzük
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet 
etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi tesis 
sahipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle 
beraber masrafları kendilerine aidolmak üzere 
tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine 
karar verilir. 

e) 19 ncu maddenin birinci bendindeki su
çu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri 
su ürünleri ile bunların istihsalinlde kullanılan 
istihsal vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Su ürünleri istihsalinde 18 nci maddedeki ya
sak maddeler kullanılmış veya bu gibi madde
ler gemilerde bulunmuş, yahut 25 nci madde ge
reğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edil
miş ise faillere verilecek hapis cezasının asgari 
haddi 1 senedir. 

f) 20 nci maddeye aykırı hareket edenler 100 
liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri men edil
mekle beraber masrafları kendilerine aidolmak 
üzere mânalarının zarar vermiyecek hale getiril
melerine karar verilir. 

g) 21 nci maddenin (a) bendine göre çıka
rılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. Ve suç konusu su ürünler zapt ve mü-
saderae olunur. 

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

h) 22 neti madde ile bu maddeye ait tüzük
teki diptrolleme mütaallik yasak ve tahditlere ve 
mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 6 aydan 
1 seneye kadar hapis ve 500 liradan 20 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve 
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istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere 
olunur. 

Tekerrür halinde 2 misli ceza hükmolunur ve 
suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan 
istihsal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mev
simlerden diptrollu adları denizde veya toplanıp 
boldoya alınmış durumda tesbit edilenlerle göz 
açıklıkları tâyin olunan asgari ölçülerden küçük 
diptrollu ağlarının her ne suretle olursa olsun ge
milerinde bulunduranlar da yukarıdaki fıkraya 
göre cezalandırılır. 

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

22 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere ay
kırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satan
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kulla
nanlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç ko
nusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Birinci sırada sözüm vardı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bende hiçbir sıra yok; 
söz istiyorsunuz... Buyurun Sayın Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 34 ncü 
madde ceza hükümlerini ihtiva eden bir mad
de. Su Ürünleri Kanunu üzerinde, şimdi üzüle
rek ifade edeyim ki, çok esaslı ve yıllardan beri 
35 - 40 bin aile ile ilgili olduğundan dolayı ver
diğim emeklere ve bilhassa Geçici Komisyonun 
çalışmasından sonra gözlerinden kaçmış olduğu-

I nu tesbit ettiğim noksanlıkları, hataları dikkate 
alarak faydalı olur ümidi ile emek sarf ederek 
hasırladığım önergelere, sudan sebeplerle işin 
içine vâkıf olmadan katılmamış olmalarından 
dolayı Geçici Komisyona burada üzüntülerimi 
ifade etmekle söze başlamak isterim. 

öyle zannediyorum İd, elde mevcudolan Hü
kümet tarafından verilen tasarı ve üç kişi tara
fından verilmiş olan kanun tekliflerindeki mad
delerin değişik olmaları ve en sonra Ge-

I cici Komisyon tarafından şu elimizdeki me
tin hazırlanırken, ceza tertibi yönünden di
ğer teklif ve taşandaki maddelerin numa
ralarının değişmiş olması hasebiyle yapılan 
maddi ve fiilî hatalar hususunda yaptığım tes-
bite ve şimdi huzurunuzda yapacağım açıkla
maya dahi Geçici Komisyon, yine iltifat etmiye-
cektir, buna kaani bulunmaktayım, bu zamana 
kadar yaptığım müşahede ve onların davranış
ları karşısında. Bunu ifade etmek isterim. 

Şimdi, Geçici Komisyonun metin olarak ge
tirdiği ve müzakeresini yaptığımız cezalar kıs
mını ihtiva eden 34 ncü maddenin (c) fıkrasın-

I dan başlıyarak hataları belirtmek istiyorum. Bu 
I bir hukukî meseledir; ümidederim ki, anlayış 

gösterirler ve bu hata düzeltilmiş olur. 
Bir defa, cezalarda umumiyet prensibi ve fi-

I ilin ağırlığına göre verilecek cezanın, yani mü
eyyidenin ağırlığının orantılı olması icabeder-
ken, dikkatle okunduğu zaman görülür ki, bâ
zı fiiller, yasaklamalar hafif olduğu halde, ba
sit yasaklamalar olduğu halde ağır ceza hü-

I kümleri konulmuştur ve bazan gerçekten mem-
I leket iktisadiyatına, halkın geçimine tesir ede

cek kadar derin, ağır olan suçlara da, o demin... 
(maddelerde o demin yukarda arz ettiğim de
ğişiklik olması hasebiyle) yanlışlıkla hafif ce
zalar konmuştur, bunları izah etmek istiyorum. 

34 ncü maddenin (c) fıkrası diyor ki: «17 
nci maddedeki yasaklara riayet etmiyenler, bu 
fiilleri diğer kanunlara göre daha ağır bir ce
zayı müstelzim olmadığı takdirde, altı aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile birlikte 500 li
radan 2 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır.» 

Şimdi, bunun ceazsını bir ölçü olarak alır
sak, diğer fıkralardaki konulan cezalarla kabili 
kıyas bulamayız. Onun için biz önergemizde di
yoruz ki, bir adalet ölçüsü içersinde, «17 nci 
maddedeki yasaklara göl ve akar salarda riayet 
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etmiyenler üç aydan altı aya kadar hapis ceza-
siyle birlikte 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır.» 

«Göl ve akar sularda» diyoruz ki, bu mad
dede yok. 

17 nci maddedeki yasaklara denizlerde ria
yet etmiyenler, çünkü 17 nci madde (ki hatır
latmak için bir nebze temas edeyim, demin bah
setmiştik.) «Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve 
benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü, uyuşturu
cu maddeler, sönmemiş kireç v. s.» der; buna ri
ayet etmiyenler gölde ayrıdır, nehirde yani iç 
sularda ayrıdır, denizlerde ayrıdır. Onun için 
ayırmak lâzım ve biz, «17 nci maddedeki yasak
lara denizlerde riayet etmiyenler altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası ile birlikte 500 lira ile 
10 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır.» demişiz. 

(e) fıkrasındaki cezaların, «Altı aydan üç 
seneye kadar» değil, «iki sene ile dört seneye ka
dar» olarak değiştirilmesi lâzımdır. Bu fıkranın 
ikinci bendindeki veya cümlesindeki hususa bil
hassa dikkatlerinizi çekerim, unutulmasın, bura
da «Su ürünleri istihsalinde 18 nci maddedeki 
yasaklar» denmiş İd, yanlıştır, «17 nci madde
deki yasaklar» olacaktır. Bunu lütfen Geçici 
Komisyon nazarı dikkate alırsa yerinde olur. 

(h) fıkrası hakkındaki değişiklik teklifim 
de şudur : «22 nci maddenin (a), (b), (c), (d) 
fıkralariyle bu maddeye ait tüzükteki dip trolla 
mütaallik yasak ve tahditlere ve mükellefiyetle
re aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla ka
dar hapis cezası ile birlikte 2 000 liradan 20 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır 
ve istihsal edilen su ürünleri zapt ve müsadere 
olunur.» Tekerrür halinde istihsal vasıtası, yani 
gemi, motor zapt ve müsadere olunur. 

Gene şunları tekrar edeceğim, teklifim ger
çek tetkik mahsulüdür ve ceza hükümleri bir 
adalet ölçüsüne getirilmiştir; önergem okundu
ğu zaman da görülecektir. Bari bu 34 ncü mad
de için takdim ettiğim tadil önergemdeki husus
lara lütfen atfı nazar edilsin. Bozuk ve birbiri
ne uymayan, adaletle kabili telif olmıyacak şe
kilde vaz'edilmiş bulunan, (tabiî 34 ncû madde
nin hepsi değil, bu dediğim, değişiklik önergesi 
verdiğim fıkralar hakkındadır) bu kısımlar dü-
zeltilmezse bir keşmekeş olacaktır. 
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Çok uzun konuşmak isterdim ama zaman dar
dır. O bakımdan lütfen önergeme müspet müta
lâa verilsin ve Yüce Heyetçe de kabul edilsin. 
Aksi halde cezalar arasında bir nisbetsizlik ola
cak ve vebali de bizlere aidolacaktır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Akagün?. Yok. Sayın 
Şenyurt?.. Buyurun efendim. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, ben bilhassa sayın komisyona, 
hukukun umumi esasları bakımından bir husu
su, bu maddede yer almış olan bir ciheti arz et
mek istiyorum. O da (d) fıkrasında suç işliyen 
şahısların mücerret şahıs oluşu ile imalât sahibi 
bulunuşu arasında bir fark ve tefrik yapmak su
retiyle ayrı ayrı cezaların derpiş edilmiş olma
sı hali. 

Filhakika (d) fıkrasında aynen şöyle ifade 
ediliyor: «18 nci maddeye göre çıkarılacak tü
zükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere ri
ayet etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır.» Devam ediyor. 
«Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi tesis sa
hipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunur.» 

Şimdi demek M, burada suçu işliyen şahsın 
imalâthane, fabrika sahibi olup olmamasına gö
re ceza az veya çok nisbette olacaktır. Bu, hu
kukun umumi prensipleriyle kabili telif bir cihet 
değildir. Bunu bilhassa sayın Komisyonun dik
katine arz etmek isterim. Suç objektiftir. Şa
hıstan şahısa değişmez. Ancak, zaten bu gibi 
halleri önlemek ve şahsın durumuna, tutumuna, 
kastına göre ceza tesbit ve tâyin etmek üzere as
gari ve âzami hadler tesbit edilmiştir. Hâkime 
de takdir salâhiyeti verilmiştir. Bu itibarla 18 
nci maddeye mübayin hareket eden kimseleri 
«imalâthane sahibi», «fabrika sahibi» gibi birta
kım sınıflara ayırmaksızm aynen tatbiki çok da
ha doğru olur ve hukukun umumi prensiplerine 
de uygun bulunur. 

Diğer arz etmek istediğim cihet, umumi ola
rak denildiği gibi suç işlemeyi önleyici en iyi 
çare, cezaların şiddeti olmayıp, lâkin ondan ka
çınılmazlıktır. Şimdi, 34 ncü maddede verilmiş 
cezalardan birisi de 17 nci maddedeki yasaklara 
riayet etmiyenlere verilecek cezanın miktarı, al
tı aydan bir seneye kadar. 
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Muhterem arkardaşlarım, 17 inci maddede 
sayılan hususlar aşağı - yukarı teamül haline 
gelmiş, balık avlanmasında teamül haline gel
miş fiiller. Birden bire bu şekilde ve ağır ce
zalarla bu fiilleri işliyen kimselerin karşısına çı
kılması, cezaların istenildiği şekilde müessir ol
masını sağlamaktan uzak olabilecektir, O itibar
la bunu geçen zamanların durumuna, tutumuna, 
teamüle uygun olarak daha kabili tatbik hale 
getirmekte fayda mülâhaza ederim. 

Ayrıca, şunu da Komisyondan değil ama Hü
kümetten rica etmek isterim. 

Demin arz ettiğim gibi, 17 nci maddede sa
yılmış olan fiiller âdeta bir teamül haline gel
miş ve kimsenin suç olmadığı şeklinde bildiği 
fiillerdir. Binaenaleyh, vatandaşların ızrar 
edilmemesi için şimdiden Sayın Bakanlık ted
bir almalı ve bu gibi durumlardan, vakıa ka
nunu bilmemek mazeret sayılmaz ama, vatan
daşları malûmattar etmeli, bundan böyle ken
dilerini bu kanuna göre ayarlamalarını ve do-
layısiyle kendilerinin mağdur edilmemesi hu-
sususunu temin etmeleri icabeder kanaatinde
yim, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalm'ın bi
raz evvel izalh ettikleri değiştirge önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Su ürünleri kanun tasarısının 34 ncü mad

desinin aşağıda gösterilen fıkra ve bendlerinin 
gösterdiğimiz şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Kara'hisar 
Mustafa Akalın 

«34 ncü madde (c) fıkrası : 
c) 17 nci maddedeki yasaklara göl ve 

akarsularda riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya 
kadar hapis cezası île birlikte 100 lira ilâ 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle; 

17 nci maddedeki yasaklara denizlerde ria
yet etmiyenler 6 aydan 2 seneye kadar hafif 
hapis cezasiyle birlikte 5 000 lira ilâ 10 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

(e) fıkrasındaki cezalar 2 sene ilâ 4 sene 
olarak; 

(e) bendinin 2 nci fıkrasındaki 18 rakamı 
17 olarak değiştirilmesini, 

(e) fıkrası 2 nci bendinin : 
Su ürünleri istihsalinde 17 nci maddedeki 

| yazılı maddeler gemilerde bulunması yahut 
25 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe 

I aykırı hareket edilmesi halinde verilecek ha
pis cezası bir yıldan aşağı olamaz. 

(h) fıkrası birinci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi; 

22 nci maddenin a, b, c, d fıkralariyle bu 
maddeye ait tüzükteki dip trol müteallik yasak 
ve tahditlere ve mükellefiyetlere aykırı hare
ket edenler bir yıldan 3 yıla kadar hapis ceza
siyle birlikte 2 000 liradan 20 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır ve istihsal 
olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

BAŞKAN — Efendim bu önergeye komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeye Ko
misyon katılıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önergedeki kabul ettiğiniz tas-
hihli şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM — IX 
I Yürürlük hükümleri 

Tüzükler 
Madde 35. — Kanunun 17, 18, 21, 22 ve 

25 nci maddelerine ait tüzükler kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay 
içinde yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 36. — 27 Ağustos 1287 tarihli Der-

saadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye 
I ihracı hakkındaki Nizamname 18 sefer 1299 ta

rihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi. 19 Nisan 
1298 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane 

I İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarih
li İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine mütaallik 
Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerin
de muharrer rüsumun tezyidine dair 465 sayı
lı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydi
ye Nizamnamesine bâzı mevat tezyidine dair 

I 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Ni-
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san 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve istanbul 
ve Tevabiî Balıkhane idareleri Nizamnamele
rinin bâzı mevadını muaddil 820 sayılı Ka
nun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci mad
deleri Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV 
No. lu bendinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları ile 5887 
sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57 
No. su yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Bu kanunun uygulanmasında diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik 
olunmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddeyle ilgili 
komisyonun bir değiştirge önergesi var, okutu 
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yürürlükten kaldırılan hükümlere ait 36 

nci maddenin sonundaki 105 nci sayfanın üst 
satırından itibaren 5 nci satırında bulunan 
«bendinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları» kelimelerinin 
kaldırılarak yerlerine «bendi» kelimesinin ko
nulmasını teklif ederim. 

Geçici Komisyon Adına 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi tashihli şekliyle oyunuz sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yayımlan

dığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş 
olan su ürünleri kooperatiflerinden 13 ncü 
maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve 
birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ka
nunlarına göre teşkilâtlanmak istiyenler statü
lerinde âdi genel kurul toplantıları için derpiş 
olunan toplanma ve karar nisapları ile koope
ratiflerini feshedebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun 17, 18, 21, 

22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler yürürlü
ğe girinceye kadar 36 nci maddede yazılı hü
kümlerin alakalı kısımlarının uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ior... Kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi, geçici 3 ncü madde olmasını 
istiyen önergeler var. Bunları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Su ürünleri kanun tasarısına şifahen arz 

edeceğim sebeplerden dolayı aşağıdaki geçici 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Geçici Madde 3. — Balıkçı tekneleriyle 
araç ve gereçlçeri için lüzumlu yeni barınak ve 
çekek yerlerinin inşasına sarf edilmek üzere, 
bu tesisler tamamlanıncaya kadar her yıl Ta
rım Bakanlığı bütçesine 100 milyon liradan az 
olmamak şartiyle ödenek konur. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — izah 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyurun 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, aynı önerge üzerinde konuşmak istiyo
rum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, kalkınma 
plânlarını ve yıllık programları tetkik ettiğimiz 
zaman açıkça görürüz ki, burada belirtilen ted
birler zamanında alınmadığı için ve bunlar mü
eyyidelere bağlanamadığı için, bu sektörde arzu 
edilen gelişme sağlanamıyor. 

Şimdi bu teklifimi, Mecliste daha önce ben
zeri bir tatbikattan da ilham alarak, kısaca arz 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, barınak ve çekek yeri, 
yani balıkçı teknelerinin araç ve gereçlerinin 
barınacağı sahalar eğer ele alınmaz, bunlar 
ihya edilmez, geliştirilemez ise, bu kanundan 
beklenilen faydaların istihsaline imkân yoktur. 

— 633 — 
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Birçok yerlerde sahil, yol geçişleri, sahil iş

galleri, fabrika ve tesisler, çeşitli kuruluşlar 
dolayısiyle sahillerimiz mevcut balıkçı tekne
lerinin, onların araçlarının barınmasından yok
sun bir durumdadır, perişan bir haldedirler. Bir 
örnekle maruzatımı sonradan bağlıyacağım, ken
di bölgemde acı bir örneği de bu vesile ile di
le getireceğim. 

Şimdi, tütün meseleisnde kooperatiflerin 
ve tütün müstahsilinin tütününü pazarlıyabil-
mesi için Yüksek Mecliste çok yakın bir mazi
de görüşülen bir kanun teklifi vardır ve arka
daşlarımızın yaptıkları teklif Yüce Parlâmen
toca aleyhinde hiç kimse bulunmamak suretiy
le kabul edilmiştir. Balıkçıların durumu tütün
cülerden çok iyi değildir. Karadeniz sahilini 
geziniz, diğer bölgeler hakkında müşahedele
rim belki zayıf kalır, ama Hopa'ya kadar ya
pılacak sahil yolu - ki, bu ta istanbul'dan çı
kıp Hopa'ya kadar gidecektir - sahil tahkimatı 
ile geçiyor birçok kıyılardan arazinin yapısı 
dolayısiyle. Fakir olan balıkçılar kayıklarını 
barındıracak her hangi bir saha bulamıyor ve 
bunun için çeşitli müracaatlar vardır. Bütçe 
komisyonlarında ve ilgili bakanlıkların bütçe
leri yüksek meclislerde görüşüldüğü zaman bu 
konu üzerinde ısrarla durulur, bâzı teklifler 
yapılır, fakat bir teminatı olmadığı için kati
yen bunlar is'af edilemez. Bir örnek arz ede
yim: 

Trabzon'un şimdi adı Çarşıbaşı olan İskefi-
ye bucağı var. Birçok bakanlarımız (yalnız bu 
Hükümeti itham için söylemiyorum, daha ev
velki bakanlar da) yaptıkları tetkikatta, «Bu 
yıl bu barınağı yapacağız» demişlerdir; Sayın 
Başbakanımız orada aynı vaitte bulunmuşlar
dır, fakat maalesef programa girmemiştir. Son
radan yaptığımız bâzı temaslarla, diğer arka
daşların çalışmaları ile bu barınağın yapılması 
hususunda bir adımın atıldığını da memnuni
yetle duyuyoruz. 

Eğer bu tesisler yapılmazsa asıl vasıtaların 
barınacağı, çekileceği sahalar (ki, bu münferit 
balıkçıların gücü üstünde bir konudur, bunu 
kendilerinin yapması katiyen mümkün değildir) 
bâzı tesisler yapılmaz ise, bu kanunlar rafta kal
maya mahkûmdur. 

Şimdi örnek; arz ettiğim gibi tütün mevzu
unda ki onların, bankada birikmiş parası olma
sına rağmen; Sayın Bakanımız yine burada idi

ler, yapıcı görüşlerini de dinledik, başka bir for
mülle bunun halledilmesi hususunda Yüksek 
Meclisi irşad buyurmuşlardı, ama bu balıkçıla
rın durumu onlardan çok daha perişandır. Hali 
vakti iyi olan, durumu iyi olan zaten birçok 
koylara yerleşmiş, hattâ bir kısmı da işgal yap
mış, tesisler kurmuştur. Yalnız gelişi - güzel iş
gal, sahil yağması değil, gücü olanlar yerleşmiş
tir ama, fakir olan, tek kaynağa hayatını, geçi
mini bağlıyan şahısların hali perişandır. 

Şimdi biz teklifimizde diyoruz ki, geçici ola
rak balıkçı tekne araç ve gereçleri için lüzumlu 
yeni barınak ve çekek yerlerine sarf edilmek 
üzere, bu tesisler tamamlanıncaya kadar, her yıl 
Tarım Bakanlığı Bütçesine yüz milyon lira ko
nulur. İlgili bakanlıklarda yaptığımız temaslar
da, maalesef bu dâvayı anlatmakta güçlük çek-
iiıidcoml, ellerinde u ^ o k projelerin movcut bu
lunduğunu ve fakat ödeneksizlikten dolayı uy
gulama yapamadıklarını ve bunun ıstırabını yıl
lar yılı çektiklerini ifade ederler. 

Arz ettiğim gibi, buna benzer tatbikat var
dır. Lütfeder bu önergeyi kabul buyurursanız 
bu kanun büyük bir canlılık bulacaktır. Aksi 
takdirde, (esasen teşkilâttan yoksun, teşkilât 
kanunu yok bunu, hangi teşkilât yürütecek?) 
Rafta kalmaya mahkûm olacaktır ve bundan 
arzu edilen neticeyi sağlamamız mümkün olmı-
yan, güzel yazılmış bir kanun şeklinde, metin 
şeklinde fonksiyoner olmaktan uzak kalacaktır. 

Bu geç saatte vaktinizi aldığım için özür di
lerim, önergeme iltifat etmenizi istirham ederim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, bendeniz de kısaca Trab
zon Milletvekili Sayın Uzuner arkadaşımız ta
rafından geçici üçüncü madde olarak teklif edi
len önerge üzerinde, teklif tasarısı üzerinde gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

Hepinizin de bildiği üzere Su Ürünleri Ka
nunu gerçek mânada hem millî servetin kıymet-
lendirilmesini sağlama hedefini gütmekte, hem 
de çok fakir durumda olan balıkçılara ve su 
ürünleri ile iştigal eden insanlara yeni imkânları 
getirme hedefini takibetmektedir. Bunun pratik 
bir hale getirilebilmesi, faydalı olabilmesi için 
geçici olarak teklif edilen üçüncü maddenin ger
çekten çok faydalı olduğu kanaatini taşıdığım 
için söz aldım. 



M. Meclisi B : 97 22 . 5 . 1969 O : 1 

Bendeniz de bilhassa Karadeniz sahilini tem
sil eden bir arkadaşınız olarak ifade etmek iste
rim ki, Karadeniz sahillerinde, esasında arazi 
mahduttur, sarptır, verimsizdir. Burada arazi 
ile iştigal etmek suretiyle geçimini sağlamak 
mümkün değildir. Ormanlar içerisinde yaşıyan 
insanların durumu da ortadadır. Esasında 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesinde de, 
her yıl 50 milyondan aşağı olmamak üzere bir 
paranın konmasının maksadı da fakir toprak 
üzerinde yaşıyan insanlara yardım olsun diye-
dir. 

Balıkçılar ise, orman içerisinde yaşıyan, or-
maniçi köylülerinin durumu ile tütünle iştigal 
eden insanlardan da daha gayrimüsait bir zemin 
içerisinde ve ekonomik güçten de mahrumdur. 
Bu bakımdan, bunların bilhassa araç ve gereç
leri ve teknelerinin barınak yerleri için, çekek
lerinin daha iyi bir şekle sokulabilmesi için, el
bette ki, bunlara bir tahsisatın ayrılması lâzım-
gelmektedir. Sadece kanun maddesinde bunların 
himaye edileceği ibaresinin yer almış olması kâfi 
değildir. Bu arkadaşımızın teklifi kabul edildiği 
takdirde hem yıllık programı bakımından olsun, 
hem de hükümetlerin Su Ürünleri Kanununun 
hedef tuttuğu noktalara varabilmesi bakımın
dan olsun, yüz milyon, en az yüz milyonluk bir 
tahsisatın Tarım Bakanlığı bütçesine konması 
haliyle bunlara biraz olsun yardım yapılmış 
olur. Aksi halde, biz bunu kabul etmediğimiz za
man, sadece kanunun lâfzında ve ruhunda bir 
yardım anlamı kalır, fakat pratik olarak tatbi
katta bir fayda temin edilemez. 

Bundan önce, kısa zaman önce kabul edilen 
tütün müstahsıllarınm mallarının pazarlanma-
smda, onlara yardım edilmek üzere, yine bütçe
ye yüz milyon lira olacak galiba, iyice hatırlıya-
mıyorum, konması için bir kanun teklif edilmiş
ti. Biz o teklif yapıldığı zaman da görüşlerimizi 
arz etmiştik. Bu teklif burada görüşülürken de 
yine arz ediyoruz, yüz milyonluk bir tahsisatın 
ayrılması yerinde olacaktır. Bu hususta arkadaş
larımızın, bilhassa kıyı şehirlerini tanıyan, ora
da yaşıyan insanların işsizlik ve sefalet içinde 
olduğunu bilen arkadaşlarımızın yardım etme
lerini, kanunun faydalı olabilmesi bakımından 
bu hususa müspet oy vermelerini bilhassa istir
ham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu önerge ile ilgili 
olarak söz istiyorsunuz, buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Sayın Ali Rıza Beyin burada yaptıkları teklifi 
bugüne kadar yapılan bütçe tatbikatı ile bağda
şır görmüyoruz. Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde onbir barınak yapıldı; İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemi içinde onaltı barınak programlaştı-
rılmıştır. Meseleyi bu tarz kanunların içinde ke
sin hükümler getirmek suretiyle bütçeye yeni 
bir yük getirme yerine, yıllık programlar için
de ve bütçenin gerek komisyonda, gerek Heyeti 
Umumiyedeki müzakeresi sırasında ele almanın 
kanaatimce bütçe tekniğine daha uygun düşe
ceği görüşündeyiz. 

Bu sebeple, kanunun geçici üçüncü maddesi 
olarak yapılan bu tarz teklifi uygun bulmuyo
ruz. Tatbikatta bugün, Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları; barınakları, çekek yerlerini ha
len yapmaktadır. Bu hizmetler bütçe imkânları 
nisbetinde samimî olarak Türk balıkçısının em
rine ve hizmetine en iyi şekilde götürülmekte
dir. Bir tarafta da bakanlığımız vasıtasiyle de
ğerlendirme tedbirlerine girmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bu güzel tasan ile de, teşkilâtlanma 
meseleleri daha iyi bir şekle getirilmiş olacaktır. 
O bakımdan kanunun bu tarzda bir yükle Mec
listen çıkmasında kanaatimce güçlükler olacak
tır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okutmuş 
bulunduğum önerge üzerinde önerge sahibi Sa
yın Ali Rıza Uzuner izahat verdiler; önergesi
ni geçici 3 ncü madde olarak eklemek isterler. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Böyle bir para konsa 
dahi sarfı mümkün değildir, Bütçe Kanununda 
ayrıca madde konulması icabeder. Bu bakımdan 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Geçici 3 ncü madde olarak bir başka önerge 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Su ürünleri kanun tasarısına geçici 3 ncü 

madde olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Urfa 
Ramazan Tekeli 
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Geçici madde 3. — Su ürünleri Teşkilât Ka
nunu yürürlüğe girinceye kadar bu kanunun ki
ralamalarla ilişkin hükümleri Maliye Bakanlı
ğınca yerine getirilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu geçici 3 ncü mad
de teklifine katılıyor mu efendim? 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bu önerge
ye katıldığını beyan etti. Önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. Bu önergeyi geçici 3 ncü mad
de olarak tasarıya ekliyoruz. Bu hususu kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka talep daha var, artık bu kabul edi
lirse tabiî geçici 4 ncü madde diyeceğiz. Onu da 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Su ürünleri kanun tasarısına geçici 3 ncü 

madde olarak aşağıdaki şekilde ilâve yapılması
nı arz ve teklif ederim. 

Geçici madde 3. — Su ürünleri teşkilât ka
nunu yürürlüğe girinceye kadar bu kanunun 
kiralamalara ilişkin hükümleri Maliye Bakanlı
ğınca yerine getirilir. 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Deminki ile aynı mahiyette ol
duğu anlaşılıyor. Bu itibarla bunu muameleye 
koymuyoruz, geçici 3 ncü madde olarak kabul 
ettiniz. 

Sayın Ahmet Şener'in bir teklifi var; bu da 
geçici madde olarak eklenmesini istiyor. «3» di
yordu, kabule şayan görülürse «4» olacak. 

Sayın Başkanlığa 
Su ürünleri kanun tasarısı kanunlaşınca ka

nunun yürütülmesinden sorumlu kılınacak Ta
rım Bakanlığı, su ürünleri teşkilât kanunu çık
madan önce kanun hükümlerini derhal yürüte-
miyecektir. Teşkilât kanununun ne vakit çıka
cağı önceden kestirilemiyeceğine göre, bu kanun 
çıkıncaya kadar sadece kiralama ile ilgili kısım
larının Maliye Bakanlığı tarafından yürütülme
sine devam olunması lâzımdır. Bu sebeple tasa
rıya aşağıda arz ve teklif ettiğimiz veçhile bir 
geçici 3 ncü madde ilâve edilmesi gerekir. 

Geçici madde 3. — Su ürünleri teşkilât ka
nunu... 
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BAŞKAN — Yeter, devam etmeyin efendim. 
Aynı mahiyette olduğu anlaşılıyor; biraz evvel 
kabul ettiniz, geçici 3 ncü madde olarak. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 37. — Bu kanunun 13 ncü maddesi 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 38. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, 109 ncu 
maddeye göre yapılması icabeden iki tashihat 
var. Buradan zikredebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — 21 nci maddenin matla-
bı çıkmamış zannediyorum. Matlap olarak «Ge
nel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler» olması 
icabediyor. 

Yine aynı şekilde 33 ncü maddenin dördün
cü satırımda sehven «Su İşleri Genel Müdürlü
ğü^ yazılmış. «Su Ürünleri Genel Müdürlüğü» 
şeklinde olacaktır. Bir yanilış anlama olmasın 
diye zabıtlara dercini lüzumlu gördüm efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Baş
kanının şimdi ifade buyurduğu iki maddedeki 
tasbihatı 109 a göre oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Bu şekilde tashihli olarak çıkacaktır. 

Efendim alâkalı, maddelerin, de bu tashihat 
şekliyi© oylanmasını lüzumlu görüyoruz. Bu hu
susu da oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

ŞENSOY (Ordu) — Kısa bir kjonuşma istirham 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; vaktin gecikmiş olmasını nazarı 
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dikkate almak -suretiyle mâruzâtımı kısa ola
rak arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, maddeleri görüşülen 
ve kabul edilen Su Ürünleri Kanunu ile mev
zuat tevhidedilraıiş, salâhiyetler, görevler dağı
nıklıktan kurtarılmak suretiyle belirli bir isti
kamete yöneltilmiş bulunmaktadır. 

Bugün için muhtelif bakanlık ve genel mü
dürlüklerin kendi kuruluş gayeleriyle ilgili 
olup, balıkçılık yönünden verimsiz olduğu iddia 
edilen çabaların yerine bütün unsurları tam, 
mükemmel, müstakil bir teşkilât kurulması 
sağlanmış bulunmaktadır. Bütün balıkçıların 
tedirgin oldukları bugünkü kredi işlerini dü-
zenliyen yeni bir kredi sistemi getirilmiş bulun
maktadır. 

Bugünkü modern balıkçılığın teknik hususi
yetlerine göre kullanılan elektronik aletlerin 
şartlarına uygun avlanma hükümleri sayesinde 
yeterli teknik eleman yetiştirilmesi, istihsalle 
uğraşan kimselerin eğitime tabi tutulması müm
kün hale sokulmuştur. 

İstihsalden, pazarlamanın uc noktasına ka
dar uzayıp giden işlerdeki bütün faaliyetlerin 
kontrol edlimesi, deniz ve tatlı sularımızda mev
cut nizamlara aykırı avlanma usullerini özel 
olarak kontrol edecek zabıta teşkilâtı ile mura
kabe yoluna gidilmesi ve bu suretle de üretimin 
artırılması sağlanmıştır. 

Müstahsil balıkçının, gerçek kooperatif espri
si içinde bir araya gelerek kuracağı istihsal sa
tış kooperatifleri ile, bunların birlik ve fede
rasyonlarının memleket hizmetindeki çalışma
larına yön verilmiştir. 

Üretimin modern araç ve gereçlerle yapılma
sı ve bu suretle istihsal sahalarımıza göre çok 
fakir sayılan üretim miktarının artırılması, tü
ketim sahasında da (beslenme politikamıza uy
gun imkânların hazırlanması için organize bir 
hale gelmek mümkün olmuştur. 

Memleketimize gelen yalbancı balıkçı uzman
ların, ezcümle Japon mütehassıslarının da be
lirttikleri gibi, müsait coğrafi şartlara göre, 
Türk balıkçılığının yüksek bir istihsal seviye
sine erişmiş olması lâzımgelirken, aksine bu is
tihsal, özel bir kanun tedvin edilmemiş olduğu 
için küçülmüş ve Türkiye'de balıkçılık kendi 
haline terk edilmiş bulunmakta idi. İşte bu ka

nunla tesis edilen hükümler sayesinde, huzu
runuzda uzun boylu izahı büyük zaman alacak 
olan daha birçok yenilikler getirilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, iki noktaya daha 
temas etmek; suretiyle sözlerimi bitirmek isti
yorum. 

Yüksek huzurlarınızda bu teşkilâtın Tarım 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında han
gisine bağlanması noktai nazarından bir müna
kaşa açılmıştı. Peşin olarak ifade etmek isterim 
ki, bu Su ürünleri kanun tasarısının organizesi
nin Tarım Bakanlığına bırakılmış olması key
fiyeti Ticaret Bakanlığının bir ademimuvaffakı-
yeti şeklinde telâkki edilmemek lâzımgelir. 
Daha evvel beyan ettiğim veçhile, su ürünleri
nin hususiyeti ve sair meseleler nazarı dikkate 
alınmak suretiyle, bunun Tarım Bakanlığını 
bağlı bir teşkilât olarak kurulmasına lüzum ve 
zaruret hâsıl olmuştur. Bu noktayı böylece tav
zih ettikten sonra bir noktaya daha temas et
mek suretiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

IBugün bir maddeye, balıkçılara mermi ve
rilmesi hususu eklenmek suretiyle mühim bir 
yenilik getirilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika muhterem arkadaşlarım, 6/111754 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile balık avcı
larına mermi verilmesi tatbikatta sağlanmıştır. 
Ancak bu kararnamede, «su ürünleri hakkında 
çıkarılacak kanunun yürürlüğe girmesine kadar 
muteberdir.» kaydı mevcuttur, işte bu boşluğu 
doldurmak ve bu kararname ile güdülen mak
sadı devamlı hale getirmek için böyle bir mad
denin getirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Kaldı 
ki, bu avcılık sayesinde halen serbest dövizle 
memlekete getirmekte olduğumuz yem sanayii 
ihtiyacı olan balık unu ithaline lüzum kalmıya-
cak, hattâ döviz sağlıyan kıymetli bir ihraç 
maddesi, memleket dâhilinde yeıüniyen balık
larla, ezcümle Yunus hayvanı ile temin edilmiş 
bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, her sene dış ticaret 
rejimi tatbikatı olarak çıkarılan kotalarda ba 
lık unu ithali için döviz tahsis edildiği görül
mektedir. En son tatbik edilen 22 nci kotada 
yem sanayiinin âcil ihtiyacını karşılamak için 
ithal edilmek istenilen yüzbin dolarlık balık unu 
siparişine, Merkez Bankası nezdinde tercihli 
transfer muamelesi yapılması hususunda tavas-
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sut edilmiştir. Diğer taraftan halen Doğu - Ka
radeniz Bölgesinde bu avcılığı yapan 800 tüfek
li motor ve bunlarla birlikte ava çıkan iki bin 
balıkçının geçimleri de sağlanmak suretiyle sos
yal alanda da mühim bir adım atılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitiriyorum. Balıkçılıkla iştigal 

eden müstahsıllarm derdini en iyi şekilde dile 
getiren ve bu hususların tenkidini detaylı şe
kilde yapmış bulunan Sait Kemal Çakıroğlu'-
nun bir kitabı dün elime geçti. Tetkik ettim. 
Hakikaten faydalı fikirler gördüm. O kitapta 
tenkid mevzuu ola ki, bu tenkidler gayet objek
tif esaslara istinadettirilmıiş ve yabancı uzman
ların raporları da bu tenkidlere esas alınmıştır; 
şimdi çıkarmış olduğumuz şu kanunla, o kitapta 
öne sürülen tenkidleri ve dolayısiyle yabancı uz
manların tenkidlerini mehmaemken karşılamış 
bulunmaktayız. 

Bu kanun Türk milletine, balık müstahsıl-
larına hayırlı ve uğurlu olsun. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak kaydı ile bu
yurunuz Sayın Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, sahil 
şehirlerine mensup bir milletvekili olmamakla 
beraber, dört sene evvel balıkçılığın derdini ken
disine dert edinmiş bulunan, «Harem balıkçısı» 
adiyle gazetelerde balıkçıların derdini dile ge
tiren Turgut Yarkent, balıkçılara ait acıları, 
dıertleri bana nakletmek suretiyle bu meseleye 
eğilmemi rica etmesi üzerine meşgul olmaya baş
ladım. 

Bugüne kadar gerçekten elimizdeki mevzuat, 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 ncu madde
sine göre konulmuş müeyyidelere rağmen Mar
mara ve Boğazlarda ve diğer Sevahili Osmani-
yede trol usulüyle, sürütme usuliyle balık av
lanmasını ve bunları da, bu türlü balık avcılığı
nı da daha ziyade beş kişiye varmıyan balık ağa
larının yaptığını, balıkçıların daima sefalet için
de olduğunu bizzat tesbit etmiş bulundum. 

Bu mevzua el atmış bulunan birçok yazarlar 
hayranlığımı celbettiler. Bu arada Zeynep Avcı, 
«Ağaların ağaları» diye, Mazhar Kunt, «Balık
çılarımızın acıları» diye, Turgut Yarkent muh

telif makaleleriyle bu derdi dile getirmişlerdi. 
Yüksek Heyetiniz, işte, yıllardan beri devam 
edegelen bu dertleri Su ürünleri kanununu çıkar-

( mak suretiyle, bâzı noksanlıklarına rağmen, 
| gerçekten iyi bir hizmet ve 35 - 40 bin aileye ya-
j rarlı, daha doğrusu bütün Türk milletine yararlı 
| güzel, yapıcı bir kanun meydana getirmiş bulu

nuyor. Bunun Türk milletine, balıkçılarımıza 
j hayırlı olmasını ve buna emeği geçenlerden Al

lah'ın razı olmasını diler, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Müzakeresi bitmiş olan kanun 
tasarısını açık oya sunuyorum. 

Teşekkür için söz istiyorsunuz Sayın Bakan, 
buyurunuz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, 

Mevzuatımızda uzun yıllar boşluğu ve dağı
nıklığı görülen su ürünleri ile ilgili kanunun 
çıkarılmasında Yüce Meclisin gösterdiği büyük 
yardıma ve gayrete, başta Sayın Başkan olmak 
üzere değerli arkadaşlarıma şükranlarımı sunn-
rım. 

Böylece, su ürünleriyle ilgili mevzuatın bir
leştirilmesi ve ihtiyaca göre bu isimli bir kanu
nun Türk mevzuatına kazandırılması bu Mecli
sin güzel hizmetlerinden biri olmuştur. Bunun 
yanında, Su ürünleri teşkilât kanunu tasarısı 
Bakanlığımızca hazırlanmıştır. Ancak devrenin 
bitmek üzere olduğu bir zaman içinde bunun 
müzakeresine imkân bulamıyaeağız. 

Tasarının Türk ekonomisine, Türk balıkçısı
na hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu hususta 
yardımı olan, gayretleri olan her arkadaşıma 
Hükümet adına teşekkürlerimi, saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hayırlı, uğurlu olsun efen-
nim. 

Oyunu kuUanmıyan var mı arkadaşlar?.. Oy
lama işlemi bitmiştir. Kupaları getiriniz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 
tasarısı hakkında yapılan açık oylama netice
sinde (99) oy kullanılmış, (95) kabul, (3) ret, 
(1) çekinser oy çıkmıştır. Bu oylama tekrarla
nacaktır. 
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Su ürünleri kanun tasarısı ile ilgili yapılan 
açık oylamada (20) oy kullanılmış, (20) kabul 
oy çıkmıştır. Gerekli nisap bulunamadığından 
bu oylama da tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin gecikmiş olma
sı ve çoğunluğun kalmaması sebebiyle, 26 ve 27 

Mayıs günleri çalışma saatlerimize tesadüf eden 
zamanlar resmî tatile müsadiftir. Bu sebeple 
28 Mayıs Çarşamba günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,30 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 345 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataky 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Şevki Güler 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgchaıtı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Biııay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUK 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ihsaaı TAombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat Önder 
Nihat Pasinli 

Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya Özdemir 
Ilhami Sancar 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Abbas Ali Çetin 
KASTAMONU 

Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalay
cı oğlu 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Mithat Dülgo 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
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Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gür er 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

Hilmi 

Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Tevfik Koraltan | Osman Hacıbaloğlu 

Bedrettin Karaerkek 
TRABZON 

Han id i Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddeden] 

SİNOP 
İşgüzar 

ÇANKIRI 
Mehmet + Vli Arsan 

AYDIN 
Reşat Özarda 

[Çekhıser] 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 
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Su Ürünleri kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur 

AFYON KARAHİSAR 
Mııstafaj Akalın 

ANKARA 
Hasan Türkay 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

Üye sayısı : ', 

Oy verenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenle r : 

Çekinserler : 

Oya katılmıyaular : • 

Açık üyelikler : 

1 Kabul 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ERZURUM 
Adnan Şenyıırt 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Ali t lisan Balını 

50 

20 

20 

0 

0 

24 

G 

edenler] 

İSTANBUL 
Kay, Ozdemir 
Ilhaıni' Sanear 
Reşit Ülker 

İZMİR 
II üsamett in (< üm iisp a 1 a, 
Enver Turp;ut 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KÜTAHYA 
M eli met Ersoy 

RlZE 
Erol Akçal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

»»-<« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1969 Perşembe 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

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

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuıı, .27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nei maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve içiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı: 178 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 19G9) 

X 3. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'niıı, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kıırvılu Geçici 

: 15,00 • 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

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

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

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1968] 

5. - - Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 



sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özerin bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu II a-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
selin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep. Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 2& . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

2 — 

Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

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

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

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

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 

- (S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

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

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö-
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rüşülmcsine dair önergesi ve Dilekçe Karma I 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindc^ 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

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

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

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

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

25. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 

dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve içişleri komisyonları raporları. 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 26. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) (S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 27. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesjnhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 28. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu !('3/966, 1/347) (S. ıSayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 30. — Devlet Su işleri Geneî Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlöt Su işleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 



X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesimhesabına ait genel uygunluk (bil
diriminin sunulduğuma dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 32. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinnesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 33. —• İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi '1966 
ıbütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 35. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 

36. — Çanakkale Milletvekili Oibad Baban'ın 
yerli ilnç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ma Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

37. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun 6972 sayılı korunmaya muhtaç 
çocuklar hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/168) 
(S. Sayısı : 898) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1969) 

38. — Devlet Mühendislik v:e Mimari ilk Aka
demileri kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 9 ar kişi seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/533; Cumhu
riyet Senatosu 1/994) (Millet Meclisi ,-S. Sayı
sı : 742 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1255) (Dağıtma tarihi : 20. 5 .1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba-



kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân- komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 6. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 

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

X 8. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

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

X 10. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve .13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 3968] 

X 11. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

12. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 

arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'mm, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 

.ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
geçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : G83) 
[Dağıtıma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 13. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 70O) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş- Kaarununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari

hi : 25 . 11 . 1968] 

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

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/1.1.3) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 18. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 



X 19. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy idleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

20. —• Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis-. 
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11.1968) 

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

X 22. — 31 . 12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de- -
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktcm 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekaıik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

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

X 26. —• Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 27. - - Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 

sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen karnine 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile îzrnir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tanm 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 29. — İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunuiı 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sajılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 12 .1968) 

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

31. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 . 1968) 

32. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 



33. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11 .12 .1968) 

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

35. — 1076 sayılı Yedek .Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : İ l ' . 12 . 1968] 

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

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

X 38. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

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

I 40. — İstanbul «Milletvekili Coşkun- Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 

| Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 41. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X42. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi :27 . 1 . 1969) 

43. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması; 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/505) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

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

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

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

47. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 

I 659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 



48. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko-
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

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

50. — îstanibul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kincl'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunlıasanoğlu ve 9 
arkadaşın m, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1080 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12.2.1969) 

X 51. — Seranaıye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo* 
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

52. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra oklenırnesi hakkımda kanun teklifi ile 
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Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen fi şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/62.1, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

X 53. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milletvekilli Hüdai O rai. ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, tmar ve 
iskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ok) (Dağıtma tar&hi: 15 . 2 . 1969) 
. 54. — İzmir Milletvekili Hüsamctin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
5616 sayılı Kanunun 1 nci_ (maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştirilmesi], hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seçıilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 55. —*Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Tlân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

56. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

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

58. _ 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka 
nununım 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve hu (kanuna bir madde eklenme-

; sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 



Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

59. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü (hane 1, cij.t 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. —• 'Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet tye Plân 
kömisyanılıarundan 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Koımisyoın ıraporu (1/404) (IS. Sayısı : 
857) [Dağıtma tarihi : 11 . 'A . 1969] 

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

72. — 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

73. — Enerji ve Talbiî KaynaMar Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonları raporları. (1/464) (S. Sayısı : 885) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1969) 

74. — 'Türk Silâhlı Küvvct'leri İç Hizmet Ka
nununun 34 ncü maddesinin (C) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/626) (S. Sayısı : 887) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1969) 

X 75. — 991 sayılı İDevllet Demiryolları ve 
Limanları İşletime G-omel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyıal Sigortalar Ku
rumuna devri (hakkındaki Kanuna ıefc ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kamum tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/678) '(S. Sayısı : 
886) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1969) 

76. — Istanlbull Milletvekili Reşit Ülker ile 
Eskişehir Milletvekili M. İsımet Angı'ıım, Silâh
lı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner he-
İvilmleıre d!e tazminat verillmesi hakkınlda kanun 
teklifleri ve Millî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları (2/792; 2/789) (S. Sayısı : 889) 
(Da,ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1969) 

77,— Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yaraıilı hizmetleri geçen üç kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve Maili ye ve Plân kam isıy onları ra
porları (1/525) (S. Sayısı : 891) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

78. — Cumhuiyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökcır ve 3 arkadaşının, 5239 sayıllı Anka
ra Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunu ile 
bu 'kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvel
lerin Tıp Fakültesi kısmımda (değişiklik yapıl
ması hakkında kamun tekllifli ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/852) (S. Sayısı : 
894) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit, Kökor ve Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in. 
Ankam Üniversitesi Kuruluş 'kadroları hakkın
da 5239 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 
bâzı kaidnolar ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifi ve M/illî Eğitim ve Plân kolmisyonları ra
porları (2/845) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

80. — İzmir (Milletvekili Şükrü Akkan 'Ve 8 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tıertilbindlen aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/664) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma 
rihi : 13 . 5 . 1969) 

81. — Gümüşane Milletvekili Saıbri Özcan San 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay 
ve 5 arkadaşının, 23 . 3 . 1964 gün ve 443 sayılı 
İlkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553) (S. Sayısı : 892) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1969] 

82. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasam Ali Türker ve 18 arkadaşının, Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere 
ödenek verilmesine dair 883 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Tarım 
ve Plân komisyonları raporları (2/562) (S. Sa
yısı : 893) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969] 

83. —• 506 sayıtlı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu 
ve 3 arkadaşının, Aydın Milletvekili Reşat özar-



da'nm, Bursa Milletvekili Kasım önadını'ın, is
tanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
gut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin ve Ada
na Milletvekili Bekir Tünıay ve 8 arkadaşının 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 2/839, 
2/863, 2/876, 2/877) (S. Sayısı : 897) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 . 1969) 

84. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün, İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan, Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 2 ar
kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Muslihittin Yılmaz Mete, Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı ve Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Mehmet Varışlı'nm, Millî Eğitim Bakan
lığı meslekî ve teknik öğretim okulların öğret
menlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri (2/857, 2/800, 2/807, 2/810, 
2/828) (S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1969) 

85. — Trabzon Milleltlvekili Hamdi Orhon ve 
Ordu Milletvekili Şıadi Pehlivanoğlu'nun, 7129 
sayılı Bankalar Kanununa iki ek madde ile bir 
geçici madde eklenmesi ve Cumhuriyet Senato
su Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm, 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun 41 ve 50 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları. (2/668, 2/420) (S. Sayısı : 901) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1969) 

86. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 15 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(2/169) (S. Sayısı : 902) (Dağıtma tarihi : 
17 . 5 . 1969) 

87.— Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, Millet Meclisi İdari Teşkilâtı hakkında ka
nun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. (2/866) 
(S. iSayısı : 903) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1969) 

#8. — Adanla Milletvekili Kemal ISarıilbraihim-
oğlu'nun, 3491 sayılı ve 24 . 6 . 1938 tarihli Top
rak Mahsûlleri Ofisi Kanununun ikinci madde
sinin (A/2) bendinin tadiline dair kanun tek
lifi, Ticaret ve Plân komisyonları raporları. 
(2/467) (ıS. Sayısı : 905) (Dağıtma tarihi : 
20". 5 . 1969) 

89. — Kırklaıreli Milletvekili Orhan Türlk-
Ikan'ın, 5434 sayılı T C . 'Emekli Sandığı Kanunu
na ek 42 sayılı Kanuna geçici (bir imadde eiMen-
ımesi hakkında karaun teklifi ive Millî Savunımıa, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/761) 
(S. Sayısı >: '904) (Dağıtma tarihi : 120 . 5 . İ969) 

90. — Sakarya Milleltvelkili Nuri Bayar'ın, 
301'7 sayılı Sağluk ve iSosyal Yandım, Bakanlığı 
teşkilât ve 'memurin Kanununa .'bir 'madde ile !bir 
'geçici madde ilâvesinle dair kanun 'tefclifi ile 
Samsun Milletvekili llyaıs Kılıç'un, 3017 sayılı 
Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve 
.memurin Kanununa ek kanun teklifi, Sağlık 've 
Sosyal Yardım, Maliye /ve Plân komisyonları 
raporları (2/847, '2/416) (İS. Sayısı : 906) (Da
ğıtma tarihi : '20 . 5 .1969) 

(97 nci BİELEŞtM) 
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Toplantı : 4 MÎLLET MECLlSl S. Sayısı : 742 ye I nci ek 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1 /533) (C. Senatosu 1/994) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1255) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü ' 
Sayı : 9725-1/994 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28 . 3 . 1969 gün ve 6730 sayılı yazınız: 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1969 tarihli 56 ncı Birleşiminde de
riştirilerek açık oyla kabul edilmiş ve dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkan V. 

• Mehmet Ünaldı 
Not : Değiştirilerek açık oya arz edilen maddeler : 
Mükerrer geçici madde 11 

Geçici madde 11 
Geçici madde 12 
Geçici madde 13 
Tümü 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 
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MİLLET MEGLMNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Kanunu tasarısı 

•GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesiyle yapılacak intibak neticelerine 
ilgililer, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlığı
na itirazda bulunabilirler, Bakanlık bu itiraz
ları en geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim ku
rumundaki unvanları değişmiyenlerin yeniden 
tâyinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri 
yeni işgal edecekleri kadrodan ödenmiye de
vam olunur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından atanmaları bu kanunun yayımı 
tarihinden geçerli olmak üzere yapılır ve bun
lardan izinli olanlar için göreve başlama kaydı 
aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun 17 nci 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şar
tı, kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl 
müddetle aranmaz, ancak bunun yerine özel 
yönetmeliğine göre yapılacak yeterlik çalışma
sını başarmak şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun gereğin
ce Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kurulduktan sonra, İstanbul Yıldız Teknik 
Okulu mezunlarının yeni hale intibak istekleri 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri-
arası kurulunca hazırlanacak ve Millî Eğitim 
(Bakanlığınca onaylanacak yönetmelik esasları
na göre uygulamaya tabi tutulur. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
kanunu tasarısı 

[Millet Meclislinin geçici 11 nci madldesi 
metinden çıkarılmıştır.] 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim kuru
mundaki unvanları değişmiyenlerin yeniden tâ
yinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri yeni 
işgal edecekleri kadrodan ödenmeye devam olu
nur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından uymıyanlarm atanmaları bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ya
pılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve baş
lama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun 17 nci 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şartı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl müd
detle aranmaz, ancak bunun yerine özel yönet
meliğine göre yapılacak yeterlik çalışmasını ba
şarmak şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Yüksek dereceli İs
tanbul Teknik Okulu mezunları, Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri mezunlarına ta
nınan ve tanınacak olan haklardan faydalana
cakları gibi, Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademileri mezunları da yüksek dereceli İstan
bul Teknik Okulu mezunlarına özel kanun, tü
zük ve yönetmeliklerle tanınan haklardan fay
dalanırlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 742 ye 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİ GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2 — Kesinleşmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

I - Bölümlerin organları 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

Devlet 3îühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Kurulu 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

I - Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri Profesörlüğü 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

II - Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri Doçentliği 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi 

MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

III - Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Öğretim yardımcıları 

MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 26. — Kesinleşmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 30. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 32. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 35. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 36. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 37. — Kesinleşmiştir. 

(S. Sayısı : 742 ye 1 nci ek) 



YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 38. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 39. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 40. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 41. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 42. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 43. — Kesinleşmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 44. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 46. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 47. — Kesinleşmiştir. 

M A DDK 48. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 49. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 50. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 51, — Kesinleşmiştir. 
MADDE 52. — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 53. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 54. — Kesinleşmiştir. 

GEÇlCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GUÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GUÇİCİ MADDK 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

(Millet Meclisinin geçici 11 nci maddesi me
tinden çıkarı İmi ştı r.) 

GEÇİCİ MADDE 11. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Benimsenmiştir. 

MADDE 55. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 56. — Kesinleşmiştir. 

l^lMfc 

M. Meclisi (S. Sayısı : 742 ye 1 nci ek) 


