
0 Ö N E M : 3 C İ L T : 12 TOPLANTI : 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

1 i » ı 

75 ııci Birleşim 

22 .3 .197? Pazartesi 

— t » ınuanm »» 

İçindekiler 

Sayfa 
1. _ GEÇEN1 TUTANAK ÖZETİ 346 

II. _ GELEN KÂĞITLAR 346 
III. — YOKLAMA 346 

IV. - . BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 34(5 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in BaşTbakan olarak görevlendirildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/473) 346: 

347 

2. — Sıkıyönetim kanun tasarısının ge
ri gönderilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (1/232, 3/469) 347 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 347 

1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. 
Sayısı : 239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 347 

2. — Su Ürünleri kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-

Sayfa 
lisi Plân komisyonlarından 7 şer üyenin 
katıldığı Karma Komisyon raporu (1/174) 
(S. Sayısı : 157 ye 2 nci ek) 347:264 

3. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer Ener
ji Alanında hukukî mesuliyete dair sözleş
me» de yer almadığı anlaşılan 11 nci mad
denin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/121) (S. Sayısı : 170 ve 170 e 
İnci ek) 364:366 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Teknik ve Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişle
ri komisyonu raporu (1/126) (S. Sayısı : 
297) 366:367 



M. Meclisi B : 75 22 . 3 . 1971 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkında kanun tasarısı ikinci defa açık 
oya sunuldu ve oyların ayrımı sonunda kabul 
edilmiş olduğu bildirildi. 

ıSu ürünleri kanunu tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Plân komisyon
larından 7 şer üyenin katıldığı Karma Komis
yon raporunun gelen kâğıtlardan gündeme alın
ması, basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat 
geçmeden ve öncelikle görüşülmesi hususları 
kabul olundu. Ancak ilgili bakan veya Hükümet 
yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
kanun tasarısının görüşülmesi ertelendi. 

74 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklenecek 
olan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesi, 
ilgili Bakan, komisyon veya Hükümet yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
ertelendi. 

22 . 3 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,150 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
IBaşkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Şevket Doğan 
Kâtip 

Manisa 
M. Orhan Daut 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Millet Meclisi idare Amirlerinin, 
1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad

de eklenmesine dair kanun teklifi (2/421) 
(Plân Komisyonuna) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 75 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
Başbakan olarak görevlendirildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/473) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Sayın 
Genel Kurula sunuşları vardır, sırasiyle arz 
ediyorum. 

— 346 — 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) Başbakanlığın 12 Mart 1971 ta

rihli ve 1/1 - 2138 sayılı yazısı, 
(b) Cumhurbaşkanlığının 12 Mart 1971 ta

rihli ve 4 - 243 sayılı yazısı. 
İlgi ; Yazılar ile istifası ve bu istifanın ka

bul edildiği bildirilmiş olan Bakanlar Kurulu-
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nun yeniden teşkili için; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 102 nci maddesi gereğince, Koca
eli Milletvekili Prof. Dr. Nihat Erim'i (Bağım
sız) Başbakan olarak görevlendirdim. 

Tarafından seçilecek bakanların isimlerinin 
ayrıca bildirileceğini arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 
2. — Sıkıyönetim kanun tasarısının geri 

gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/232, 3/469) 

BAŞKAN — Diğer sunuşu okutuyorum. 

V - GÖRÜŞ 

1. — î§ kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizde öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan İş Kanununun müzakere
si vardır. 

Sayın Hükümet, sayın komisyon buradalar 
mı efendim... 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Ko
misyon burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon burada. Hükümet... 
Yok. Tasarı önümüzdeki toplantıya ertelenmiş
tir efendim. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Hükümetin bulunmamasına rağmen, 
komisyonun bulunması halinde kanunun burada 
görüşülmesi hususu karar altına alınmıştı; do-
layısiyle ertelenemez, bugün görüşülmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, takdir buyu
rursunuz ki, içtüzüğün 87 nci maddesine göre; 
«Hükümetin bulunmaması halinde bir defaya 
mahsus olmak üzere talik edilir» ve geçen haf
ta yapılan işlem sebebiyle de bugüne talik edil
miştir. Bu defa gene Hükümetin bulunmaması
nı, kabul etmek gerekir ki istifa etmiş olan bir 
Hükümetin önemli bir kanunun müzakeresinde 
daha sonra yeni kurulacak Hükümete fırsat 
vermek şeklinde mütalâa etmek ve bu kanunun 
önemi sebebiyle de bu konuda Hükümetin işti
rak etmemesi halinde müzakeresinden tevakki 
etmeyi mazur görmenizi istirham ediyorum. 
(«Doğru» sesleri) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 3 . 1970 tarih ve 71 - 464/1732 sa
yılı yazımız. 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
ilgideki yazımızla sunulmuş bulunan «Sıkıyöne
tim kanunu tasarısı» nın geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Sayın milletvekilleri şimdi gündeme geçiyo

ruz. 

LEN İŞLER 

2. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Plân 
komisyonlarından 7 §er üyenin katıldığı Karma 
Komisyon raporu (1/174) (S. Sayısı : 157 ye 
2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gene gündemimizin ön
celikle görüşülmesi kararlaştırılan işlerden Su 
ürünleri kanunu tasarısının müzakeresine geçi
yoruz. 

Sayın komiyon ve sayın Hükümet... Burada
lar. 

Lütfen yerinizi alınız efendim. Müzakereye 
başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda Genel Ku
rula kısaca bir mâruzâtta bulunmak istiyo
rum: 

Kanun tasarısı evvelce Millet Meclisimizde 
görüşülmüş ve Cumhuriyet Senatosuna sevk 
edilmişti. Cumhuriyet Senatosu tasarı üzerinde 
değişiklikler, yaptığından, Anayasanın 92 nci 
maddesine göre tasarı tekrar Meclisimize gel
miş ve ilgili komisyona havale edilmişti. İlgili 
komisyonun değiştirilen maddeler üzerindeki 
görüşü, Genel Kurulumuzca (24 ncü ve geçici 
4 ncü maddesi hariç), kabul edilmiş ve madde
ler kesinleşmişti. 

Benimsenmiyen bu iki madde için teşkil edi
len Karma Komisyonun görüşü 157 ye 2 nci ek 
S. Sayısiyle bastırılmış ve sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

(1) 157 ye 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonunda eklidir. 

— 347 — 
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Şimdi bu iki maddenin müzakeresini yapa
cağız. 

önce Karma Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karmr, Komisyon raporu okundu.) 

BAŞ7£AN — Şimdi 2i ncü maddenin Karma 
Komisyonca kabul edilen metnini okutacağım. 
Jlarmo. Komisyon bu madde hakkındaki •Cum
huriyet Senatosu metnini benimsediğinden, 
Guııhuriyet Senatosunun 24 ncü maddesini oku
tacağım. Şayet bu madde G-enel Kurulumuzca 
kabul edilirse madde kesinleşmiş olacaktır. Ka
bul edilmezse} Millet Meclisinin bu maddeye ait 
metnini okutacağım, bu madde kabul edilirse 
o kesinleşmiş olacaktır. 

Şimdi önce Karma Komisyonun görüşünü ve 
bu komisyonun benimsediği Cumhuriyet Senato
sunun metnini 24 ncü madde olarak okutuyo
rum. 

Karma Komisyonun metni 

Su Ürünleri kanunu tasarısı 

Madde 24. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

Trol 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın Gü-
rer. 

MEHMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Huzurunuza getirilmiş bulunan bu tasarı, 
bizim doğal hazinelerimizden olan, su ürünleri
nin değerlendirilmesinde kullanılan birtakım 
hususları tesbit ederken, bu arada tekrar trola 
rücu edilmiştir ve burada bir oyun vardır ar
kadaşlar. Deniyor ki; «Trol yasaktır ama, orta 
trol yapılabilir.» Ne demek orta trol yapılabi
lir? Denizin orta yerinde adam trol kullanır
ken, bunu dipten mi yapıyor, ortadan mı ya
pıyor, üsten mi yapıyor, tesöbite imkân var mı
dır? Bu trollarda kullanılan motorlar çok sü
ratlidir, kontrolü arı mümkün değildir. Takibe-
decek olan muhafaza memurları bunları yaka-
lıyamazlar arkadaşlar. 

Bu, öyle bir kârlı iştir ki; bugün bir trolcü
nün, eğer müsaade edildiği takdirde, 6 ay 
serbest çalışırsa milyonlara varan bu takımla
rını hibe etmiye hazır olduğunu burada açıkla
mak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir oyuna getiriliyo-
ruz; «Trol yasaktır, orta trol da yasaktır.» 
olmalıdır. Hattâ beni Hükümetin dahi ilmî araş
tırmalar için trolla avlar yaptırmasına muhali
fim. Herde Hükümetin de iştirakiyle her hangi 
bir şirket kurulur. Hükümet bir sermaye ile iş
tirak eder, ama bu işle alâkalı olanların büyük 
sermaye ile iştirak ettikleri bir şirket kuru
lur. Güya, ilmî araştırma diye, bugün bitmez 
tükenmez sandığımız doğal hazinelerimiz yok 
olur arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, istirham ediyorum, ben bir 
kıyı çocuğuyum, trolün ne olduğunu bilirim. 
Bu seneki tatil aylarında Marmara'da yapmış 
olduğum gezi sırasında, îlhan köyünde, gece bu 
mesele görüşülürken, bana kahveden bir ışık 
gösterdiler: «İşte, Mehmet Niyazi Bey, şu gör
düğün ışık troldür ve Marmara Denizinde 15 
tane gece gündüz çalışan trol var, imkânı yok 
bunlara mani olmıya, mümkün olmuyor. Yaka
lananların ise, verdikleri ceza 50 lira paradır.» 
dediler. 

Arkadaşlarım, bir trol bir günde en aşağı 
100-200-300 bin lira para kazanır ve bu trol 

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

Ancak ilmî maksatlarla yapılacak inceleme-
le?do trol kullanılabileceği gibi, balıkçılığın 
inkişafı ve balık piyasasının kamu yararına dü
zenlenmesi amaciyle Tarım Bakanlığı ve Tica
ret Bakanlığının müşterek karan ile kurulacak 
tevekkül marifetiyle trol balıkçılığı yapılabi
lir. 

b) Karasularımız dâhilinde dip trol ile su 
imi TISTİ istihsali şekli n.yn bir tüzükle düzen
lenir. Bu tü^ük hükümlerine aykırı olarak dip 
trob. ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

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

Ancak orta su trolünün dip trolü olarak 
kullanılması yasaktır. 

d) Münhasıran sünger avında kullanılan 
kankava troldan sayılmaz. 

— 348 — 
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dipten kazıdığı için, bütün balık yuvalarını 
yok eder ve küçük balıkları da tutar. Bir trol 
ağın yanm saat zarfında çalışır da toplanıldığı 
zaman, eğer 20 ton balık tutmuşsa bilesiniz ki, 
18 tonu denize atılır. Çünkü bunlar piyasaya 
sürülüp değerlendirilecek vasıfta değildir. 

Arkadaşlarım, çok istiraham ediyorum; yaz 
aylarında Marmara'daki sayfiye yerlerine gi
denleriniz bulunmuştur. Türkiye'nin başlıca ih
raç ürünlerinden birisi de balıktır, istavrit ve 
kolyostur. 

Bu sene Marmara Denizinde bir tek kolyos 
tutulmamıştır. Ancak, 100 tona yakın sardalya 
tutulmuştur. Her sene Yunan motorları sıra ile 
dizi halinde Marmara Adasının önünde bekle
şirlerdi. Maalesef bu sene biz Yunanistan'dan 
gittik kolyos balığı aldık. Bu, trolün zararlarıy-
ra beraber, muhacir balığı olan bu balıkların, 
boğazlardan Marmara Denizine giremeyişin-
dendir. Bunun sebeplerinden birisi de şudur : 

Maliye Bakanlığı, Çanakkale Boğazında bu
lunan batık gemileri satmıştır. Bu gemileri par
çalayıp çıkarmak için, büyük miktarda dinamit 
kullanılır. Muhacir balıklar, Mart, Nisan, Ma
yıs aylarında boğazlardan gelir; ama boğaza 
yaklaştığı zaman, bu dinamitlerin yaptığı gü
rültüden mütevvellit, kaçar, döner. Yıllardan 
beri sahillerinde bir tek kolyos görmiyen Yu
nanlılar, bu sene tonlarca, 100 binlerce kilo kol
yos tutmuşlardır ve biz de bu sene Yunanis
tan'dan kolyos balığı aldık. 

İstirhamım şudur ki; hiç olmazsa, Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarında Maliye Bakanlığı 
bir emir versin de, şu mütaahhitler boğazda 
bu dinamit patlatmalarını durdursunlar. 

Arkadaşlarım, maruzatım bundan • ibarettir. 
Doğal hazine dediğimiz su ürünleri, bitmez tü
kenmez hazineler değildir. îyi işletilmezse bi
terler. Sonra biz de balık almak için Yunanis-
tana gideriz. İstirham ediyorum arkadaşlarım, 
bu orta trolü reddedin. Bunu kontrol edecek 
imkânımız yoktur. Bu, balık ağalarının düzeni
dir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın .Çanga. 

ıSADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, benden önce konuşan Sayın Niyazi 
Grürer arkadaşımın düşünce ve fikirlerine yü
rekten katılıyorum. 

Türkiye'de trol ile balık avlama usulüne 
başladığımız günden bu yana, Türkiye'nin de
nizlerinde balık nesli kurumuştur. Ama, 24 neni 
madde Karma Komisyona gitmiş, Karma Komis
yon Cumhuriyet Senatosunun hazırladığı metni 
benimsemiş. Şimdi bize kala kala, daha önce 
Milto't Meclisinin benimssdiği metin ile, Cumhu
riyet Senatosunun benimsediği metin arasında 
bir tercih yapma imkânı kalmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun hazırladığı metin
deki ilmî araştırmalar için dahi olsa, Türkiye'
de trol ile balık avlama usulleri balıkçılığımı
zın ve Türkiye denizlerindeki balık neslinin tü-
kotıilmesinden başka bir işe yaramıyacaktır. 
Kaldı ki, bu maddede, ilmî araştırmalarla bera
ber, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının müştere
ken verecekleri bir karar ile kurulacak bir te
şekkülün, kamu yararına Türkiye'de balıkçılık 
piyasasını düzenliyeceği şeklinde hüküm dahi, 
ilende hükümetlerin başına dert açabilecek bir 
mahiyet taşır. 

O itibarla, eğer Türkiye'de balıkçılık ve ba
lık neslinin göz göre göre tüketilmesini istemi
yorsak, hiç olmazsa gözümüzden kaçmış olması
na rağmen, bundan Önce Millet Meclisinden çı
kan metni benimsemekte fayda vardır. 

Arkadaşlarımdan rica ediyorum, Cumhuriyet 
Senatosundan gelen metin reddolunmalı, hiç ol
mazsa, Millet Meclisince kabul edilen metin 
Meclisimizce kalbul edilmelidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan ÖzgVL-

ner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; bu meddenin daha önceki 
müzakeresinde de söylemiştik. Bir nebze tekrar
dan ibaret olacak, kısaca arz edeceğim. 

Trol, balıkçılığın hakikaten üzerinde fazlaca 
münakaşayı çeken bir mevzu. Cenup bölgesinin 
sahil çocuğu olduğum için arz edeyim arkadaş
larım, yakından bilirim. 

Trol, balık neslinin kökünü kurutur. Ancak, 
buna rağmen maddede bunu güya önleyici gibi 
görünen, fakat haddizatında trola, kanunen ge
ne cevaz ve imkân veren ve bu işi daha ziyade 
kanunlaşıtıran bir tutum karşısında bulunuyo
ruz, 

Demin konuşan arkadaşımın hassasiyetine 
tamamen işitrak ediyorum. Arkadaşlarım, trolü, 
esasen tam manasiyle kanunen menetmeliyiz. 
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Bu bir ilmî araştırma mevzuu olduğu zaman, şu 
imkânda müsaade sınırına sokmak, dip trolünü 
tüzükle bir kısım tahdidetmek, orta trolü keza 
23 ncü maddede gördüğünüz şekliyle tahdidet
mek yetmez. Kati suretle trolü menetmez isek, 
,ta!hdidetmeyi bir yana bırakalım, balıkçılığı ta
mamen kökünden kurutan, Türkiye gibi yakın 
komşularımıza karşı balıkçılık mevzuunda ge
rektiği kadar mücadeleyi yapamamış bir mem
leket olarak her geçen gün balık neslinin biraz 
daha kökünden kurumasına g'öz yummuş olmak 
durumuna düşeriz. 

Arkadaşlarım, Millet Meclisinin önceki tasa
rıda g'örülen maddesindeki, hiç değilse, bugün 
şurada bâzı kısıtlamalarla geldiğini zannettiği
miz; ama haddizatında trola kanuniyet veren, 
trolcüyü ve kendi menfaati için balik ticareti 
yapan büyük balık ağalarının trol vasıtasiyle 
balık neslinin kökünden kurutmasını temin eden 
tor maddeyi Yüce Meclis olarak, iyi niyetimize 
rağmen, neticesi kötü olacak bir şekilde çıkar
mamalıyız. 

Arkadaşlarım, iki metinden birini kabulde 
Komisyon ne düşünmüştür bilmiyoruz; ama ne 
olursa olsun, trolü böylece kanun çerçevesine 
ıalıp, burada bu kanunun bu maddesini çıkarır 
isek doğru olmaz. Her ne şekilde olursa olsun, 
bir ilmî araştırma bahanesi altında bu (a) fık
rasında görülüyor, ifadeye göre, Akdeniz ve Ka
radeniz haricoluyor. «Marmara Denizi, istan
bul, Çanakkale boğazlarında trol yasaktır. An
cak ilmî araştırma bahis mevzuu olduğu za
man...» Bunun ölçüsü nedir? Her devirde ola
bilir, gene olacaktır. Acaiba yeteri kadar kon
trol yapılabilecek veya kötü ellerde bu, bâzıla
rını kayırmak, bâzı balık ağalarına göz yum
mak şeklinde olabilecek midir? Kanunun tatbik 
edeni şu veya bu iktidar, şu veya bu idare ola
rak düşünmemek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu madde istismar edilebilir. 
Gene (a) ve (d) fıkralarında görülen tüzük 
tahdidi içine alsanız da, 23 ncü maddenin tah
didi içine alsanız da, dip trolda, orta trolda, 
trola imkân veren maddeler olarak buradan geç
tiği takdirde, balık neslinin tamamen kurumak
ta olduğunu iddia ettiğimiz Türkiye'de, hakika
ten gelecek için iyi olmıyacaktır. Hassasiyet 
gösterilmesini ve Komisyonun benimsediği Se
natonun getirdiği teklifi değil, Komisyonun bu 
gösterdiği itibara rağmen, Yüce Meclisten da

ha evvel geçmiş olan ve kabul edilmiş olan mad
deyi eski şekliyle kabul etmenizi istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bu arada, Sayın Âta 
Topaloğlu, Sayın Mehmet Arslan, Sayın Hasan 
Tosyalı, Sayın Hilmi işgüzar, Sayın Doğan Ki
taplı, Sayın Refet Sezgin arkadaşlarımız da 
söz istemişlerdir. 

REıŞİT ÜLKER (istanbul) — Biz de söz is
tedik. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Reşit Ülker söz 
istiyor. Yalnız Sayın Komisyon söz istemekte
dir. 

Buyurun Sayın Uzuner. 
ÂTA TOPALOĞLU (Ordu) — Biz konuş

tuktan sonra Komisyon konuşsun. 
BAŞKAN — Takdir edersiniz ki, Komisyon 

her zaman söz alabilir. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

UZUNER (Trabzon) — Çok Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurunuzda müzakere edilen su 
ürünleri kanun tasarısının Karma Komisyonda
ki müzakeresinde, Komisyon olarak Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metni kabul etmiş 
bulunmaktayız. Bu metin, kanun tasarısının 
22 nci maddesine tekabül etmektedir. Ancak, 
nasıl bir değişiklik yapıldığını kısaca yüksek 
huzurunuzda arz etmek isterim. 

Bu mâruzâtıma geçmeden önce, muhterem ar
kadaşlarımın bu kanunu kül halinde bir değer
lendirmeye tabi tutmalarının ne kadar yararlı 
olacağını da belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüştüğümüz bö
lüm 18 nci maddeden 24 ncü maddeye kadar 
yer alan «Yasaklar ve zabıta hükümleri» yani 
«Dördüncü bölüm» başlığı altında yer almakta
dır. 

Trol konusu, Yüce Meclis tarafından, az son
ra arz edeceğim şekilde kabul edilmişti. Bizim 
benimsediğimiz değişiklik, Cumhuriyet Senato
sunun (a) fıkrası üzerinde yaptığı değişiklikten 
ibarettir ve bunun gerekçesini kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu
nun kabul ettiği metindeki (a) fıkrası, Millet 
Meclisi metnindeki 22 nci maddenin (a) fık
rasından farklı bir hüviyettedir. Değerli arka
daşlarım haklı olarak bir eleştirmenin içine gir
diler ; ama izin verirseniz kısa mâruzâtımla zan
nederim ki, arkadaşlarımı tatmin edeceğim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, birinci cüm
le aynen muhafaza edilmiştir. Yani Millet Mec
lisi, (a) fıkrasındaki birinci cümleyi kabul et
miş, (a) fıkrasındaki ikinci cümle Senato tara
fından değişik bir statü ile getirilmiştir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Birinci cümle 
nasıldır efendim? 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Birinci 
cümle aynen şöyledir : 

«iç sular, Marmara Denizi, istanbul ve Ça
nakkale Boğazlarında her çeşit trol ile su ürün
leri istihsali yasaktır.» 

Bu husus Millet Meclisi metninde de aynen 
mevcuttur, Cumhuriyet Senatosunun kabul et
tiği metinde de aynen mevcuttur. Hattâ bunu 
takibeden cümle de muhafaza edilmiştir: «ilmî 
maksatlarla yapılacak incelemelerde trol kulla
nılabilir.» hükmü Yüce Meclisiniz tarafından 
kabul edilmişti. Arkadaşlar biz bu metne bir 
ilâve yaptık ve şöyle dedik: - (a) fıkrasında 
ikinci paragraf olarak. -

«Ancak ilmî maksatlarla yapılacak inceleme
lerde trol kullanılacağı gibi, balıkçılığın inki
şâfı ve balık piyasasının kamu yararına düzen
lenmesi amaciyle Tarım Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlığının müşterek karariyle kurulacak te
şekkül marifetiyle trol balıkçılığı yapılabilir.» 
(b) fıkrasında ve kanunun diğer maddelerinde 
de; bütün bu icraatın bir tüzükle tesbit edile
ceği hükmü vardır. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki: «Trol ka
tiyen kullanılmasın.» Değerli arkadaşlarım, bu 
bir tüzükle tesbit edilecek, iç sularda da trol 
kullanılabilir, ilmî-araştırmalarda kullanılabilir, 
derelerin temizliğinde kullanılabilir, yeni balık 
türlerinin plantasyonunda dahi oradaki canlı 
varlıkları ortadan kaldırmak için, diğer ülkeler
de yapıldığı gibi trol kullanılabilir. Ama bu 
bir şarta bağlanmıştır; yani ilmî araştırmalar 
dışındaki çalışmaların bir şarta bağlandığını 
görmektesiniz. Ne diyor? Tarım Bakanlığı ve 
Ticaret Bakanlığı müşterek bir kuruluş meyda
na getirecekler ve bütün bu ameliyeler bir tü
zükle saptanacaktır. 

İlmî maksatlarla yapılan trol avcılığını, bir 
piyasa avcılığı, bir kaptıkaçtıhk gibi değerlen
dirmemeniz gerekir, ilmî araştırmaları yapan... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — O var za
ten... öbüründe de var, onu değiştirenleyiz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ben de 
var diyorum, ama arkadaşlarımız buyurdular 
ki; «İlmî maksatlarla yapma niyetiyle kötü bir 
istikamette bu tatbik edilir.» 

Değerli arkadaşlarım mühim olan kanunun 
esprisidir, hedefidir. «Bunun suiistimali yapı
lır - yapılmaz» in münakaşasında pek fayda gör
memekteyim. Ancak, ilmî araştırmalar mak-
sadiyle trol kullanılmasında zaruret vardır. Bu
nu belirtmek istiyorum. Bir arkadaşımız buna 
değindiği için onu arz ediyorum. 

Başka hangi ahvalde vardır? Balıkçılığın 
inkişâfı halinde vardır. Demin arz ettim; iç su
larda bâzı balık türlerini ortadan kaldırmak hu
susunda çeşitli tatbikat vardır. Bâzı yerlerde 
zehir atarlar arkadaşlar, ilân ederler; deredeki 
bütün canlı varlıkları ortadan kaldırmak için 
- çünkü bu çok sakıncalıdır, çok ileri memleket
lerde uygulanıyor - bütün canlı varlıklar ora
da öldürülür, onun yerine meselâ alabalık cinsi 
oraya plantasyonla getirilir. O zehiri attık
tan iki üç gün sonra oraya alabalık getirilir; 
muayyen türleri üretmek bakımından. 

Bâzı memleketlerde ise bu sular baştan aşağı 
trolla taranır, bu husus tehlikesizdir, halbuki 
zehirin yan tesirleri veya başka tesirleri olabi
lir. Trolla bütün derelerin ve iç suların temiz
lenmesi suretiyle oraya başka balık cinslerinin 
monte edilmesi mümkün olabilir. Yani burada 
hedef; - yani Komisyonun görüşünü kısaca arz 
ediyorum; değerli arkadaşlarımın hassasi
yeti olabilir, ama biz uzun usun bunu 
müzakere etmişizdir - Balıkçılığın inkişafı
dır. Balıkçılığın inkişafı aleyhinde trol kul
lanılması bahis konusu değildir. Balık pi
yasasının kamu yararma düzenlenmesi şar
ta bağlanmış, yine iki Bakanlığın kur
duğu bir teşekkül tüzüğe bağlı olarak bunu 
değerlendirecektir. Bu, Türkiye'miz için önem 
taşıyor arkadaşlar. Bugün Türkiye'de balık fa
kirin gıdası olmuştur. Eğer trol avcılığını bu 
yasaklar dışında, yasak esprisi dışında yine de 
tamamen yok etmeyi düşünür isek, bu, balık 
ürünlerinin çok pahalıya satılmasını gerektiri
yor; yani kamu yararma balıkçılığımızı düzen
leme imkânını ortadan kaldırıyor. Bu yasaklar, 
arz ettiğim gibi yalnız bu kanun tasarısının 
19 ncu maddesiyle 24 ncü maddesi arasındaki 
maddelerde yer almıyor; kanun, diğer madde-
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leriyle de yasaklan ve cefaları koymı^tıır. Ya
ni temel espri olarak, balıkçılığımızın gelinme
sini önliyecek her tüdü tedbir kanım tasarısm-
da yer almıştır. Bu yönden arz ettiğim istisnai 
celepler dolayısiyle, yani şu üç. sebep dolay: -
siylo :' 

1. ilmî maksatlarla yapılacak incelemeler
de, 

Balıkçıhğm inkişafında, 
Balık piyasasıırn kamu yararmda tan-

aimindc. 

Trolün kullanılabileceği imkfin dâhiline so
kulmak istenmiştir. Komisyonumuz da bu gö
rüşe katılmış bulunmaktadır. 

Maddenin tümü üzerinde görüştüğümüz için 
söz almışken arz edeyim; maddenin diğer fık
raları, yani (b, c ve d) fıkraları, esasen Yüksek 
Meclis tarafından daha evvel kabul edilmiş olan 
fıkraların aynıdır. 

Arz ettiğim gibi, tekrar edeyim; (a) fıkra
sında iki değişikliği benimsemiş bulunmaktayız. 
«ilmî maksatlarla yapılacak incelemelerde trol 
kullanılabilir.» hükmü zaten Yüksek Meclisçe 
kabul edilmişti. Bunu bir tarafa bırakır isek; 
«Balıkçılığın inkişafı ve balık piyasasının ka
mu yararına düzenlenmesi amacını gütmek ga
yesiyle trolün kullanılabileceği» hükmü konul
muştur ve bunun da nasıl yürütüleceği bir hük
me bağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca diğer 
maddelerle de ilgili olarak arz edeyim ki, bü
tün bu faaliyetlerin nasıl yürütülebileceği, çok 
detaylı bir şekilde bu kanunda yer almıyaıı hu
susların da tüzükle tesbit edilmesinde zaruret 
olduğu görüşünü benimsemiş bulunmaktayız. 

Bunun bir oyun olduğu, bir bahane yapıl
mak suretiyle, ilmî araştırmaları bahane etmek 
suretiyle bir yağma bahis konusu değildir. Ni
hayet bir Devlet teşekkülü bunu yönetecektir. 
tki Bakanlığın murakabesi bahis konusudur ve 
bu yürütmede ortaya konacak kanunun diğer 
maddelerini de esas almak suretiyle bu 24 ncü 
maddenin de ayrıntılarını bir tüzükle tesbit et
mek bahis konusudur. Bir taraftan sakıncala
rını burada değerli arkadaşlarım değerlendirir 
iken, diğer taraftan bu imkân verilmediği tak
dirde doğacak aksaklıklar?, huzursuzlukları ka
mu piyasası yönünden gerçekten şahsan inandı
ğım ve komisyonun da inandığı bir hususun da, 

memleket ekonomisinde, tüketimde, fakir aile
nin soframda büyük bir önem taşıdığını arz et
me!;: isterim. 

Bu konu aynı zamanda Türkiye'ye döviz ge
tiren İri i' konu olmaktadır. Biz münhasıran 
Türkiye'm iade istisnai bir durum kabul etmiş 
durumda değiliz. Uzmanlar bu konudaki gö-
mucrmi komisyonlarda dile getirmişlerdir, di
ğer memleketlerde de buna benzer mevzuat var
dır. Biz bunu yapmaz iken, birçok başka mem
leketler balıkçıları kaçak olarak sularımıza ka
dar girip trol avcılığı dahi yapmaktadırlar. 

Tekrar huzurunuzu işgal etmemek bakımın
dan belki biraz genişçe mâruzâtta bulundum. 
Arkadaşlarımın bir sorusu olursa cevap verme
ye amadeyim. Yalnız şunu da arz edeyim ki, 
bu kanun özellikle balıkçı kooperatiflerinin iş
tiyakla bekledikleri müstaceliyeti olan bir ko
nudur. Bugün karasularımızda - iç suları bir 
yana bırakıyorum. - kaderini balıkçılığa bağla
mış olan vatandaşlarımız, bu tasarı kanunlaş
madığı için büyük bir sıkıntı içindedirler, mai
şetlerini temin edemez durumdadırlar. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Zaten ge
cikmez ki... 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ben ge
cikmesi halindeki sakıncayı sayın arkadaşları
ma arz ediyorum, ikisinden birinin tercihi ba
his konusudur. Bunu şunun için arz ediyorum 
muhterem arkadaşlarım; bu madde dolayısiyle 
bir benimseme bahis konusudur. Anayasanın 
92 nci maddesi sarih; ya Millet Meclisi metni
nin kabul edilmesi veya Cumhuriyet Senatosu 
metninin kabul edilmesi bahis konusudur. Ar
kadaşlarım müzakerelerde yalnızca bu görüş 
içinde maruzatta bulunurlarsa elbetteki faydalı 
olacaktır. Eu görüşmeler tutanaklara geçiyor; 
hazırlanacak tüzükte, arkadaşlarımızın ileri sü
recekleri hususların da yer alması bahis konusu 
olabilir. Ancak, gecikmesinden dolayı büyük 
sakıncalar olduğunu Komisyon Sözcüsü olarak 
arz etmek durumundayım. 

Biz Komisyon olarak toplandığımızda, bir
çok kooperatif temsilcileri haklı olarak, yıllar 
yılı geciken bu konunun biran evvel tahakkuk 
etmesi balnmmdan bizlere müracaat etmişler
dik 

Komisyonumuzun görüşüne iltifat buyurma
nızı istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu, buyuru
nuz. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Büyük bir ihtiyacı giderecek olan su ürün
leri kanun tasarısı Millet Meclisinde görüşüldü, 
günün ihtiyaçlarına göre Türkiye'de öteden be
ri devam eden tatbikatın hangi esaslar üzerinde 
cereyan ettiğinin neticesine varılarak tekemmül 
ettirildi ve Senatoya gönderildi. 

Arkadaşlarım 24 ncü madde «Trol» başlığı 
altında trolün yapılıp yapılmıyacağını ihtiva 
eden bir maddedir. Evvelâ trolün ne olduğu
nu bilmek lâzım. 

Şimdi Millet Meclisi olarak biz trola, yalnız 
ilmî araştırmalar için yapılması gereken, ilmî 
araştırmalarda yardımcı olacak bir usul içeri
sinde müsaade ettik. Bu, Senatoya gidince şe
kil değiştirerek birtakım gerekçelerle genişle
tildi. Hiçbirisi muteber olmıyan gerekçelerdir. 
«Balık piyasasının kamu yararına düzenlenme
si» deniyor. Bunun trol ile alâkası yok arka
daşlarım. «Balıkçılığın inkişafı» deniyor. Bu
nun da trol ile alâkası yok. 

Arkadaşlarım, trol, balık avcılık ağ?.r malse-
melerini denizin üzerinden veya büyük gölleri
mizin üzerinden tâ zeminine kadar salmak 
suretiyle denizin dibinde bütün balık yuvaları
nı, yıllarca birikmiş, asırlarca devam eden kök
leşmiş balık yuvalarını ağır av malzemeleriyle 
çekmek suretiyle dağıtıp perişan eden bir usul
dür ve bu yüzdendir ki, Türlüye'deki balıkçılık 
konusundaki istatistikleri elimize aldığımız za
man trolün kaçak olarak tatbik edildiği bölge
lerde balık ürününün, istihsalinin her yıl gittik
çe azaldığını, hattâ birçok balık neslinin orta
dan yok olduğunu görmekteyiz. Artık Türki
ye'de, şimdi isimlerini söyliyemiyeceğim, birçok 
balık nesli yoktur arkadaşlar, bulamazsımz. Ya
ni demek ki, trol, ağır av malzemeleriyle yuva
ları yıkan, dağıtan, perişan eden bir sistemdir. 
Bu, zamanında Millet Meclisinde görüşülmüş, 
münakaşa konusu olmuş ve şu şekilde bir izin 
verilmiş : 

22 nci maddede; «İç sular, Marmara Deni
zi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çe
şit trol ile su ürünleri istihsali yasaktır.» Bu bir 
defa yasaklanmış, «ilmî maksatlarla yapılacak 
incelemelerde trol kullanılabilir.» demimiz. Şim

di Senatoda ne yapılmış? «Kullanılabilir» e ka
dar almış, «ilmî maksatlarla yapılacak incele
melerde trol kullanılabileceği gibi...» Şimdi biz 
«kullanılabilir» demişiz. «Kullanılabileceği gi
bi» diye şimdi işi genişleterek, «Balıkçılığın in
kişafı ve balık piyasasının kamu yararına dü
zenlenmesi amaciyle Tarım Bakanlığı ve Tica
ret . Bakanlığının müşterek kararı ile kurulacak 
teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı yapılabi-
lh\» 

Arkadaşlar, bu bir faciadır. Bendeniz Kara
deniz Bölgesinde oturan bir sahil çocuğuyum. 
Bizim bölgemizde bu şekilde dipleri tarıyarak 
balık yuvalarını berhava edecek derecede bir av 
yapılmamaktadır. Avın normal usulü vardır. 
Normal usulleri içerisinde devam eder, bundan 
vatandaşlar istifade eder ve bu maksatla da 
birçok yeni kuruluşlar meydana gelmiştir. Be
nim bölgem olan Fatsa'da büyük bir şirket ku
rulmuştur. Fatsa balıkçılık limanı içerisinde bü
yük tesisler ihaleye çıkarılmıştır ve büyük ge
milerle, hattâ helikopterine varana kadar ha
vadan balık ürünlerini takibetmek suretiyle ba
lık tutulacak ve bütün Türkiye'nin hattâ dış 
memleketlerin ihtiyacına cevap verilecek hal
de çalışmalar yapılacaktır. Bunlar hep mer'i 
kanunların öteden beri balık tutma usulleri içe
risinde denizin dibini, balıkların yuvasını da
ğıtmadan yetişmiş olan mahsulü suyun üzerin
den almak durumundadırlar. 

Arkadaşlarım, bu itibarla bu maddeyi kati
yen kabul etmiyelim. Balıkçılığımızı kökünden 
kurutacak derecele ağır bir madde haline Se
nato tarafından getirilmiştir. Millet Meclisince 
evvelce tedvin edilen şeklinde kabul buyurul-
masını, ıSenato teklifinin reddedilmesini saygı
larımla istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Mehmet Aslan. 
«ASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sıra 

kimde Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Bundan sonra sıra sizde Sayın 

Tosyalı. 
MEHMET ASLAN (Hatay) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, ben Samandağı 
ve iskenderun sahillerinde istihsal edilmekte 
olan balık ve balıkçılık kooperatifleriyle ilgili 
bir çok işlerle alâkadarım. Bu balık kooperatif
leri senelerden beri «trol vasıtasiyle istihsal 
edilmekte olan balıklar balık nesillerini mahve-
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der ve istihsal edilen balıklar ihracata uygun 
değildir» derler. 

İBiliyorsunuz İskenderun limanı Türkiye'nin 
ihraç limanlarının ikincisi sayılır. Günde yüz
lerce ton balık, Suriye ve Lübnan ülkelerine ih-
racedilir. Trol vasıtasiyle istihsal edilen balık
lar maalesef yolda çürümektedir ve alıcı firma
lar trol vasıtasiyle istihsal edilen balıkları mak
bul saymamaktadırlar. 1968 - 1969 senelerinde 
ISamandağı limanında serbest olarak yani av 
usulü ile istihsal etmekte olan bir balıkçı ile 
trol vasıtasiyle istihsal eden diğer bir balıkçı 
arasında ihtilâf çıkmış, .birbirlerine girmişler 
ve maalesef iki kişinin ölümüne sebebiyet ver
miştir. Onun için ıSenatodan Büyük Millet Mec
lisine gelmiş bulunan trol istihsali ile ilgili bu 
maddenin reddi için sayın milletvekilleri arka
daşlarımdan istirhamda bulunacağım. Trol is
tihsal, dip veya orta trol ile istihsal su ürün
lerine, balık nesline büyük zarar verecek du
rumdadır. Benim söyliyeeeğim bu kadardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Hasan Tosyalı. 
IHASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, su ürünleri ve 
balık üç tarafı denizle çevrili Türkiye'mizin 
başlıca gıda ve ihraç kaynaklarından birisidir. 
Dünyanın hiçbir memleketin de kara suları dâ
hilinde ve iç sularında «trol ile balık avlama» 
diye bir şey yoktur. Bir tane emsal gösterile
mez. Millî varlığın tahribi demek olan bu usul 
ile balık avlama karasularında ve içsularında 
hiçfb'ir şekilde mümkün değildir, müsaade edil
mez. Bu, millî varlığımızın tahribi demek olur. 
Her memleketin balıkçılık ve su ürünleri kanu
nunu tetkik ettiğimizde trol ile yasak madde
sinde «karasuları ve içsuları» diye bağladığı 
halde maalesef bizde bu husus unutulmuş, yal
nız «İçsülarda, Çanakkale, İstanbul ve Marmara 
denizlerinde trol yasak» denilmiş. Ne olacak 
koskoca ikibin kilometrelik Karadeniz sahili? 
İkibin beşyüz metrelik Ege ve Akdeniz suları 
ne olacak? Buralarda yaşıyan vatandaş, vatan
daş değil mi 

Arkadaşlarım, hiç değilse Millet Meclisi met
ninin aynen kabulü ile Senato metninin reddi
ni talep ediyorum. Çünkü, (A) fıkrasından son
ra «ancak» İle başlıyan Senato metninde; Ta
rım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının müştere

ken kuracağı bir teşekküle Türkiye'nin her ta
rafında balık neslini kurutacak şekilde bir te
şekküle imkân verilmektedir, yani Orman Ba
kanlığı eliyle orman tahribedilirse mubah oldu
ğu gibi, böyle bir kuruluşla balık nesli tüketi-
lirse mubah, başka vatandaş yaparsa yasak. 
Böyle ikili bir kanun metni olmaz. Trol'un ka
rasularımızda ve içsulanmızda yasak olması lâ
zım. 

Ben, 24 ncü maddenin (A) fıkrasına «kara
sularımızda ve içsulanmızda» diye bir önerge 
vereceğim. Hiç olmazsa Millet Meclisi metninin 
aynen kabulünü rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlanm, bir misal verece
ğim. ikibuçuk sene Rusya'da bulunan Tuna 
ağzından Çoruh nehri ağzına kadar adım at
madığım yer kalmadı. Karasulan dâhilinde 
hiçbir şekilde balık avcılığı yapmazlar. Üç ilâ 
beş yüz gemilik balık tutma filoları var. 
Elektromanyetik dalgalarla, su altı radar-
lariyle modern bdr şekilde binlerce, yüzlerce 
tan bir çıkışta balık avlarlar. Trolculukla ba
lık avcılığı da karasulannda zinhar yasaktır. 
Ancak Kuzey Denizi gilbi, Danimarka - ingil
tere arasındaki Kuzey - Denizi gibi sığ sular
da, karasularının dışındaki açık denizlerde 
trol ile balık avlanabilir. Benden evvel konu
şan arkadaşlarım da çok iyi belirttiler, balık 
neslinin kökünü kurutmamak için trol avcı
lığının karasularımızda yasak edilmesi lâzım. 
Senato metninin reddini, Millet Meclisi metni
nin kabulünü önemle istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, bu ara-
ıda bir yeterlik önergesi gelmiştir okutuyo
rum, 

REPET SEZGİN (Çanakkale) — Yeter
lik aleyhinde söz istiyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ye
terlik aleyhinde söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Su ürünleri kanunu tasansı 24 ncü maddesi 

hakkında yapılan müzakerelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Rize 
Salih Zeki Kösıeoğlu 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Refet 
Sezgin, buyurun efendim. 
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REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, gerçekten 
beş - altı arkadaşımızın konuşmuş olması se
bebiyle durumun tavazzuh ettiği kanaati içe
risinde kifayeti müzakere önergesinin aley
hinde söz aldığım için azap duyuyorum. Ki
fayet çnergesinin aleyhinde söz almamın se
bebi şu suretle arz edildiğinde beni mazur gö
receğinizi ümidederim. 

Eğer değerli Arkadaşım Sayın Uzuner ko
misyon adına huzurunuzda Cumhuriyet Se
natosu metninin kabulü istikametinde mütalâa
da bulunmamış olsaydı, Meclisimizde durum 
tavazzuh etmiş ve Millet Meclisince evvelce 
kabul edilmiş bulunan metin istikâmetinde 
bir neticeye varılacağı ümidi ile söz almıya-
caktım. Kifayeti müzakere takririnin, bu iti
barla alayhindeyim. Çünkü, komisyon başka
nının veya sözcüsünün - beni affetsinler, tef
rik edemedim - kanaati ile bizim kanaatimiz 
arasında, görüşlerimiz arasında memleketin 
ekonomik hayatına ve gerçekten halk yara
rına düşünenlerin düşüncesi bakımından bü
yük bir fark vardır. Seçim bölgemizde geziyo
ruz. Burada dikkat ettim, İskenderun'dan, 
Samandağı'ndan, İnebolu'dan, Fatsa'dan ar
kadaşlarım konuştular, Marmara bölgesinden 
arkadaşım konuştu, hemen her taraftan ko
nuşan sayın milletvekilleri trol ile balık av
cılığının zararlarını gayet £üzel bir surette 
ifade ettiler. Ama, komisyon, Cumhuriyet Se
natosunun değişiklik metnini müdafaa etti. 
Buna iştirak etmek mümkün değil. 

Muhterem milletvekilleri, ben balıkçılık me
selesinde ihtisas sahibi değilim. Yalnız seçim 
bölgeme her gidişimde su ürünleri kanunu ta
sarısının bahis mevzuu olduğu Meclislerde 
gerek mektupla ve telgrafla (sureti mutlakada 
trolla balık avlanmasının önlenmesini istiyor
lar. Kim istiyor? Komisyon Başkanının, bu ka
nun tasarısının biran evvel çıkmasını ve ken
dilerine biran evvel bu istikamette yardım et
memiz lâzımgeldiğini ifade ettiği Balıkçı koo
peratifleri söylüyor. Balıkçı kooperatifleri di
yor ki, «Trolla balık avlama balık neslini tü
ketmektedir. Binaenaleyh, bir tarih gelecek ki, 
buna müsaade ettiğiniz takdirde, Türkiye'de 
balık artık bulunmıyacak. O zaman biz balığı 
da ithal etme yollarına gideceğiz, kıt döviz im
kânlarımızla.» 

Ayrıca, Türkiye'de balıkçılıkla geçinen, ba
lıkçılığı mûtad bir sanat haline getirmiş bulu
nan yüzbinlerce vataradaş var, halk var, fakir 
vatandaş var, bunlar balıkçılıkla geçinmekte
dir. Ve trolla balık avcılığının yapılmadığı de
virlerde, Türkiye'nin balık ihtiyacını yüksek 
seviyede tatmin eden bu insanlar idi. 

iSaym Komisyon Başkanımın müdafaa ettiği 
gibi, Cumhuriyet Senatosunda 24 ncü maddeye 
bir ilâve yapılıyor, deniyor ki, «balıkçılığın in
kişafı ve balık piyasasının kamu yararına dü
zenlenmesi amaciyle Tarım Bakanlığı ve Tica
ret Bakanlığının müşterek kararı ile kurula
cak teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı yapıla
bilir.» 

Aslında, Millet Meclisinde de biz hata et
mişiz, ama şimdi tashih etmek imkânı yok, onun 
üzerinde konuşamıyorum. Yapılması lâzımgelen 
şey, 22/nci maddenin birinci fıkrasiyle iktifa 
etmekten ibaret idi, ama bunu değiştirenleyiz. 

Şimdi, gerçekten Komisyom Başkanı beni 
mazur görsün, iki tane zararlı metin karişısın-
dayız. Birisi Millet Meclisinin metni, diğeri de 
Cumhuriyet Senatosunun metni. Ehveni şerri 
ihtiyar edeceğiz, Millet Meclisinin metnini ihti
yar edeceğiz. Çünkü, bir arkadaşım ifade bu
yurdular, zannediyorum Balıkesir Milletvekili 
arkadaşım ifade ettiler, bir teşekkül kurulacak. 
Kim kuracak bu teşekkülü? İki bakanlık. İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin muhtemelen işti
raki olan bir teşekkül olacak. Bu kabil teşek
küllerin çalışmalarından bu kürsüde hemen her
kes şikâyetçi oldu. Şikâyetçi olunan Hükümet 
programlarında, bütçe müzakerelerinde şikâ
yetçi olduğumuz bir meseleyi biz yine bir ka
nun hükmü ile getirip buraya koyacağız ve 
böylece nem Devletin, hem de bir teşekkülün, 
özel şahısların ve sairenin iştirak edeceği bir 
teşekkülün trolla balık avlamasına müsaade 
edeceğiz. O zaman Balıkçı kooperatiflerinin fa
aliyetine mâni olacağız, balıkçılıkla maişetini 
temin eden insanların faaliyetine de, geçimle
rini temin etmelerine de anâmi olacağız, ondan 
sonra da konuşmalarımızda halktan yana ol
duğumuzu biz söyliyeceğiz. Bu, olamaz. 

O itibarla, durumu Yüce Huzurunuzda bir 
kere daha arz etmek suretiyle bu müzakere
lerin kâfi olmadığı kanaatinde olduğumu, Ko-
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misyon Başkanının, Millet Meclisinin miita-
hassil kanaatine iştirak etmek suretiyle Millet 
Meclisi... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Esasın
da kanunun tamamının reddi lâzım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Millet Mec
lisi teiklifine, hiç olmazsa ehveni şer kabul et
mek bakımından iştirak etmelerini istirham 
eder, saygılarımı sunanım. (Alkışlar) 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Saym Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyoalsuınuz iSaym Ba
kan? («kifayet var» sesleri) 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Kifayet varsa vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

ıBuyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin muh
terem üyeleri, 

Bütün (görüşmelerden de anlaşıldığı üzere, 
Komisyonun benimsediği Senato metni arka
daşlarımız tarafından tasvip (görmemektedir. 
Hüldim.ötiniz de aynı-görüşe iştirak etmekte
dir. 1966 yılından beri sevk edilmiş olan ve 
gerçekten Türk balıkçılığı bakımından çok 
şeyler getirecek bulunan bu tasarımın biran ev
vel kanunlaşmasında büyük fayda vardır. Biz, 
sevk edilen Hükümet metninde arkadaşlarımı
zın konuştuğu temayül üzerindeyiz. Şimdiki 
halde Hükümet olarak biz, Senatonun metnini 
değil, Millet Meclisi metnimin benimsenmesinde 
daha çok balıkçılarımıza yarar olacağı inancın
da olduğumuzu arz ederim. (A.P. sıralarından 
alkımlar.) 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, Komis
yon Sözcüsü olarak bir açıklama yapmama 
müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ 

RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşllar; özellikle Sayın Sezgin 
Arkadaşımın haklı beyanları beni bir açıklama 
yapmaya zorladı, vaktinizi aldığım için özer 
dilerim. 

Bendeniz, burada kişisel görüşlerimi savun
madım. Bendeniz şunu da açıklıyayım ki, şah-

j san Sayın Sezgin Arkadaşımın «Ehveni şer» 
diye tavsif buyurdukları görüşe komisyonda 

\ sahip çıktım; ama komisyon sözcüsü olarak, 
komisyonun gerekçesini arz ve izah etmek du
rumu ile karşı karşıya idim. Hattâ o kadarını 
da arz edeyim ki, Hükümet tasarısında belki 
farklılık olabilir, daha açık bir beyanla Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde (A) fıkrasının 
sonundaki «İlmî maksatlarla yapılacak incele-

| melerde trol kullanılabilir.» görüşünü de şahsi 
. görüşüne göre sakıncalı bulan bir arkadaşınızım. 

Bunun, ancak Hidro Biyoloji Enstitüsünün 
- şimdi konuşan arkadaşımla da görüştüm ko
misyondan da hatırlıyorum, - kendi araştırma
ları maksadı ile böyle bir fıkranın buraya ko
nulmasında zaruret olduğunu, bunun dışındaki 
maksatlarda kullanılmaması görüşünde olduğu
nu ifade etmiş ve bu etki l e buraya yansımış
tır. 

i Şimdi, stfzcü olarak şunu arz edebilirim : 
j İlmî maksatlarla yapılacak incelemeler, be

yanım tutanaklara geçiyor, hidro biyolojik 
araştırmaları kapsıyan araştırmalardır. Elbet
te ki, bu tutanaklar belki tüzüğün hazırlanma
sında bir müracaat yeri olabilir, bundan fayda
lanabilirler, «Hidro biyolojik araştırmalar/ 
maksadiyle» yi kapsamalıdır Millet Meclisi met
nindeki son kısım. Komisyon olarak da biz, bu 
«iSuiistimaJl edilsin, her şekilde araştırma ya
pılsın» her müessese «Araştırma yapıyorum» 
diye, kooperatif «Araştırma yapıyorum» şu te
şekkül «Araştırma yapıyorum» maksadiyle de
ğil, asıl bu işleri tanzim etmekle yükümlü Dev
let müesseselerinden olan ve münhasıran hidro 
biyolojik araştırmalar yapan müessesenin kendi 
araştıranı gayesine matuf oüduğunu, komisyon 
Sözcüsü olarak arz ediyorum. Zira, komisyonu
muzda bu konu böyle değerlendirimiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın arkadaşları
mın bir kısmı «Benim şahsi görüşümü arz edi-
yormuşum» beyanı içinde konuştular. Tekrar 
edeyim, belki aleüacele müzakere oldu, ben ko
misyon sözcüsü olarak komisyonun görüşlerini 
yansıtmaya çalışıyorum. Oradaki gerekçeyi yük
sek huzurunuza arz etmiye çalıştım. Elbette 
takdir, Yüksek Meclisin olacaktır. Senato de-

' ğişikliğini mi kabul buyuracaksınız, Millet 
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Meclisi değişikliğini mi kabul buyuracaksı
nız, o, Yüksek 'Heyetin takdirine vabeste bir 
konudur. 

Tekrar, huzurunuzu aldığım için özür dile
rim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
daiha geldi. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde 
konuşacağım Sayın Başkan. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Takdir buyurusunuz ki, aynı konuda arka 

arkasına iki yeterliği oylamak pek manalı gel
miyor ; fakat biraz önce sayın Bakan tarafından 
yapılan açıklama sonunda, temayüllerin değiş
mesi ihtimalini nazara alarak fuzuli yere mü
zakerelerin uzamasını önlemek bakımından bu 
takriri okutuyorum. 

HlLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Sırada kaç 
tane insan var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Söz alanları arz edeyim efen
dim : 

iSaym Hilmi İşgüzar, Sayın Doğan Kitaplı, 
Sayın Refet Sezgin, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Mehmet Ali Aybar, Sayın Hüsamettin Başer, 
Sayın Şinasi Özdenoğlu. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir tekriri 
müzakere olur Sayın Başkan. Yani, sizin görü
şünüze katılıyorum. Tekriri müzakere olur. Bi
naenaleyh, bunu muameleye koymamanız lâ-

•zımgelir. Arkadaşlarımız konuştuktan sonra 
muameleye koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim. Zaten aynı 
konuda iki yeterlik önergesinin oya arz edil
mesinin manalı olmadığını arz ettim. Aynen sizin 
gibi düşünüyorum. Yalnız, Sayın Bakanın açık
lamasından sonra, Millet Meclisi metnini Hü
kümetçe kabul buyurduklarını ifade ettikten, 
sonra, durum değişebilir ümidi ile fuzuli yere 
müzakerelerin devamını önlemek bakımından 
okutuyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muameleye 
koymıyacâksmız? 

BAŞKAN — Hayır efendim, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Su Ürünleri kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler yeterli olduğu kanaatiyle yeterlik 
teklif ediyorum. Saygılarımla. 

Burhanettin Asutay 
İzmir Milletvekili 

BAŞKAN — Bu konuda yeterlik önergesi 
oylanmış bulunduğundan, tekrarına usul yö
nünden müsait bir durum bulunmadığı cihetle 
oya arz etmiyorum. 

Şimdi gene sırayla söz veriyorum. 
iSayın Hilmi İşgüzar, buyurun efendim. 

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

Meclisimizin çalışmaları hepimizin malûmu
dur. Burada milletvekilleri, kendi seçim çevre
lerini yakından ilgilendiren konularda elbette 
söz alıp konuşacaklardır. Bu bakımdan bâzı ar
kadaşlarımızın bu konu üzerinde hassasiyet gös
termesinin sebebini anlamak mümkün değildir. 
Kaldı ki, gündemimizde hangi kanunlar, tasarı
lar yer almaktadır, görüşmek için sıra beklemek
tedir. Bunların da üzerinde durmak mecburiye
tindeyiz. 

Bu konuları açık seçik burada konuşmanın, 
zaten beş dakikayı, on dakikayı geçmiyen ko
nuşma süresi içinde mütalâa etmenin zararlı 
değil, faydalı olduğu kanaatini taşıdığımız için 
göz aldım. Bendeniz de Sinop Milletvekiliyim ve 
sahil mıntakasında bulunan ve balıkçılıkla işti
gal eden, yalandan iştigal eden, geçimlerini, 
hayatlarını balıkçılığa bağlamış kişilerin bulun
duğu çevrenin bir milletvekili olarak kendi gö
rüşlerimizi burada açık, seçik söyliyeceğiz. 

Su ürünleri kanun tasarısı Meclise geldiği 
zaman, Yüce Meclisimizin kıymetli üyeleri, ka
nunun 22 nci maddesinin (A) bendi üzerinde 
durmuş ve bâzı kayıtlanıl zararlı olduğu iddia-
sıyle bu madde, en son sözcü tarafından da işa
ret edildiği veçjhile, sadece «hidro biyolojik 
maksatla ilmî araştırmalar için trol yapılabile
ceği» kaydı fıkrada yer a1mıştı. Şimdi bakıyo
ruz ki, bu tamamen değiştirilmiş olarak karşı
mızdadır. Millet Meclisi tarafından kabul edilen 
tasarı Senatoya gidiyor ve Senato tarafından 
tamamen 190 derece dönük bir şekilde, balıkçı
lığımızın millî ekonomimiz için zararlı bir şe
kilde yeniden buraya getirilmiş bulunuyor ve 
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çok sevdiğim sayın bir arkadaşımız da burada 
bunun mucip sebepleriyle müdafaasını yapıyor
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun kabul 
edildiği takdirde, Türkiye'aıin üç tarafı deniz
lerle çevrili olmasına rağmen maalesef bugüne 
kadar balıkçılık işletmelerinin, su ürünlerinin 
iyi bir şekilde ele alınmamış olması yüzünden, 
ihracedebilecek tabiî zenginliklere sahibolan 
Türkiye'nin çok kısa bir zaman sonra balığı da
hi konserve şeklinde dışarıdan ithal edecek bir 
duruma geleceği bir gerçektir. Bu bakımdan, 
Baka,nlık ne derse desin, Komisyon sözcüsü ar
kadaşımız ne derse desin, burada biz fikirleri
mizi söyliyeceğiz, ondan sonra oylamada Yüce 
Meclisin daha önce kabul ettiği şekilde madde
yi kabul etmek suretiyle bunu tekrar kabul et
miş olacağız. 

Mu'hterem arkadaşlarım, Türkiye'nin bilhas
sa Ege Denizinde burnumuzun dibine kadar 
Yunanlıların geldikleri ve balıkçılık hususunda 
kaçakçılık yaptıkları bir gerçektir. 

Eğer, biz Cumhuriyet Senatosunun kabul et
tiği şekilde bu maddeyi kabul edersek, çok kısa 
bir zaman içinde Türkiye'nin sulannda orta, 
derin ve yüzeyinde hiçbir şekilde balık neslinin 
kalmıyacağmı kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Onun için, bunu sureti katiyede kabul etme
mek gerekir. Bizim memleketimizde balıkçıların 
hayat seviyesi çok düşüktür, bunlara kredi ve
rilmemektedir; verilse dahi çok mahdut ve sı
nırlıdır ve balık avcılığında kullandıkları araç 
ve gereçleri iptadaidir. Esasında 'Su ürünleri 
kanunu tasarısı ilk defa burada, Millet Mecli
sinde tartışıldığı zaman balıkçılığın inkişafını 
temin için getirilmiş olduğu belirtilmiştir. Cum
huriyet Senatosunun kabul etmiş olduğu şekli 
aynen kalbul edecek olursak isaîbetli bir iş yap
mış olmayız. Kanunun tümünün belkemiğini 
bu madde teşkil etmektedir. Trolün, dünyanın 
hiçbir yerinde olmadığını da beyan etmek mec
buriyetindeyiz, Zaten Meclisimizin de kabul et
tiği veçhile «ilmî maksatlarla yapılacak ince
lemelerde buna müsaade edileceği» beyan edil
miş olduğuna göre, Cumhuriyet Senatosunun: 
«'balıkçılığımızın inkişafı, balıkçılığımızın iyi 
bir şekle kavuşturulması» tarzında kaleme alı
nan maddesiyle trolün faydalı olduğu ortaya 
atılmaktadır ki, bunu kabul etmek mümkün de
ğildir. 

Bu bakundam biz, sahillerimizde yaşıyan 
balıkçıların hayatlarını ileride daha iyi bir şe
kilde garantiye bağlayabilmek ve millî ekono
mimizin en büyük kaynağını teşkil eden balık
çılığımızın ileride ihraç kaynağımızı teşkil et
mesi yönünden daha önce Yüce Meclisimizin 
kabul etmiş olduğu 22 nci maddenin aynen ka
bul edilmesini bilhassa muhterem arkadaşlarımla 
teklif ©diyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Doğan Ki
taplı. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu kadar iarkadaş 
konuştuktan ısonra vaktinizi fazla »alacak deği
lim; ancak, bir meseleye diklkatinizi çjejkmıek 
istiyorum. 

24 ncü madde, Millet Meclisinin kabul etti
ği eski tasarıdaki 22 nci maddedir ve bir husu
siyeti olduğu çin ayrıca tedvin edilmiştir. Bu
rada dikkat buyurulursa sadece iç sulardan 
Marmara Denizi ve Boğazlardan bahsedilmek
tedir. Çünkü, buralar balığın ürediği yerler
dir. Türkiye'deiki balık türlerinden büyük sü
rüler halinde olanlar, uskumru, palamut, torik 
gibi balıklar Marmara'ya gelirler, burada yu
murtalarını bırakırlar ve yavrular Marmara'da 
büyüdükten sonra Karadeniz'e veya Ege Deni
zine açılırlar. Onun için, kanun bahusus Mar
mara Denizinde trolün kullanılmasını menet-
miştir. Dış denizlerde, yapılacak tüzüğe göre, 
karasularının dışında trolün Ikullanılmaısının 
sakıncaları başkadır, balığın yumurtasını bı
raktığı yerde, yani yavrusunun yaylımının "bu
lunduğu yerde dip trolünün kullanılmasının 
tehlikesi başka şeydir. Onun için kanun, has
saten bu madde ile Marmara Denizinde ve Bo
ğazlarda trolü sureti katiyede menıetmiştir. 

Bu hususu nazarı dikkate alarak sayın ar
kadaşlarımın hepsine iştirak ediyorum; ancak, 
arkadaşlarımın hassasiyetine rağmen bu mad
de ile trolün tamamının kaldırılmasının da 
mümkün olmadığını ifade ederek, arkadaşları
mın Millet Meclisinin tedvin ettiği maddenin 
daha az mahzurlu olması (sebebiyle buna iltifat 
etmelerini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin, buyurun. 
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REFET SEZGİN -(Çanakkale) — Durum 
tavazzuh ettiği için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu maddede trol var. Basınımızda 
trol hakkında geniş ve haklı neşriyat yapılmış
tır. Bundan dolayı da biz nerede «trol» keli
mesi geçse veya trolün kullanıldığından bahse-
dilse bunu dehşet verici bir âlet olarak kabul 
ediyoruz. Halbuki işin aslı böyle değil. Ba
lıkçılıkta, yani ciddi olarak geniş şekilde, küt
le halinde balıkçılıkta trol kullanılması zaruri
dir. Gerek Hidro Biyoloji Enstitüsünün, ge
rekse Türkiye'ye gelip Türk balıkçılığı üzerin
de rapor hazırlamış olan Japon heyetinin ra
porlarında ve bilimsel çevrelerde bilinmektedir 
ki trolsüz balık avcılığı yapılmaz. 

MEHMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 
Yapmayın, Reşit Bey.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade bu
yurun. 

Onun için kifayet önergesi olmıasın da an
latalım dedik. Ben İstanbul Milletvekiliyim ve 
bu kanun üzerinde geçen devreden beri konu
şan bir arkadaşınızım, yani kendi bilgimi ye
ter görmediğim için balıkçılıkta, bu sahada 
uzman olan Hidro Biyoloji Enstitüsünden ve 
onun Türkiye'de neşretmiş olduğu kitaplardan 
ve başka dilde çıkmış kitaplardan ve raporlar
dan istif ad© ederek konuşuyorum. 

Şimdi, trol bizatihi 'kendiliğinden yalnız ba
şına karşısına çıkılacak bir şey değil, fakat 
biz bu trolü usulünde kullanmadığımız zaman, 
yani dipten sürüyerek kullandığımız zaman, 
mevsıimleıe göre ağın deliklerini tesbit etmedi
ğiniz zaman, usullerini tesbit etmediğiniz za
man buraya çıkıp konuşan arkadaşlarımın ve 
basında yazanların ve bütün balıkçıların hak
kı vardır, Türkiye'de olan hâdise trolün usul
süz kullanılmış olmasıdır. Benden evvel konu
şan arkadaşların da ifade ettiği gibi, dipten 
sürütüp kullanılmış olmasıdır. Öyle ise, bir de
fa trole Ikarşı bir şeyimiz yok, usulsüz kul
lanılmasına karşı olmamız gerekir. Kaldı ki, 
bendeniz burada konuşurken, «bu kanun lüzum
lu bir kanundur, fakat çıksa bile benim ümi
dim yoktur, bu dip trolün, tüzüğün gösterece
ği usulsüz trolün kullanılmıasını önliyemiyeoe-
ğiz; çünkü bunları kontrol edecek hızlı giden 

motorlar temin edilmezse, bir deniz zabıtası ku
rulmazsa bu kanun rafta kalacak ve yine dip
ten trol kullanılacak, yine balıklarımız tah-
ribedilecek» diye bu kürsüden söylemiş ve bu 
sözlerini zabta geçirmiş bir arkadaşınızım. 

Şimdi, ben de değerli larkadaşlarıma katılı
yorum. Gerçekten Millet Meclisinin metni ye
rindedir. Burada «iç sular, Marmara Denizi, 
İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit 
trol ile su ürünleri istihsali yasaktır» denmiş. 
Şimdi, bunun altına getirilen hüküm tamamen 
keyfiliğe meydan verecek bir hükümdür. Buna 
istinaden Marmara'ya da şâmil olmak üzere, 
boğazlara da şâmil olmak üzere, Türkiye'nin 
her tarafına şâmil olmak üzere bâzı teşekkül
ler Iserbest kalacaklar ve bu suretle ikilik ola
cak; bir taraftan Türkiye'de deniz ürünleri 
tahribfedilecek, bir taraftan da eşitsizlik geti
rilmiş olacak, yani zavallı balıkçıların karşı
sına Bakanlıktan yetki 'almış birtakım başka 
balıkçılar çıkacak. Onun için ben de arkadaş
larım gibi düşünüyorum. Millet Meclisinin 
metnini kabul etmemiz lâzım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi yeni 

bir yeterlik önergesi daha geldi. Takdir edersi
niz 'ki, demin okuttuğum, fakat oylamaya 
arz etmediğim ikinci yeterlik önergesinden son
ra üç sayın üye daha konuşmuştur. Bu sebep
le bu yeterlik önergesini muameleye koymak 
mümkündür. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Su ürünleri Kanununun 

ilgili maddelerine Hükümet de, Meclisin kabul 
ê .+.'̂ i fşıpîk1© kptılmasiyle vaziyet tamıamen vu
zuha kavuşmuştur. Kifayeti müzakereyi arz 
ederim. 

Musa Doğan 
Kars Milletvekili 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun, 
Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, bu kanun beni çok 
yakından ilgilendirir. Çünkü, bu kanunun ta
allûk ettiği faaliyet konusunu, ben amatör ola
rak senelerce yapmış bir kişiyim. Trol konu
sunda burada büyük bir sevinçle gördüm ki, 
bütün konuşucu arkadaşlar hassasiyet göster-
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diler, haklıdırlar, ama bilmem, konuşan arka
daşlarımız içinde trol çekmiş, bir ağ boşaltıldığı 
zaman içinden nelerin çıkmış olduğunu gören
ler var mıdır? 

Trol, altm yumurtlıyan tavuğu tahribeden 
bir usuldür. Bu itibarla bir kere prensibine 
karşı olmalıyız. Benden evvel konuşan Sayın 
Reşit Üiker, «prensibine karşı değiliz, kötü 
tatbikatına karşıyız» buyurdular. Ben buna 
katiyen katılmıyorum. Çünkü, gerçekçi olalım 
ve gerçekçi olduğumuz zaman memleketimizde 
trolün nasıl kullanıldığını bilmek durumunda 
olacağız. 

Trol, «dip trolü» olarak kullanılır ve yalnız 
balıkların yavrularını tahribetmekle kalmaz, on
ları besliyecek maddeleri de siler, süpürür, yu
vaları da tahrübeder. 

Bir arkadaşımız burada «trolün, 24 ncü 
maddenin birinci fıkrasında yalnız Marmara'da, 
iç sularda ve boğazlarda yasak edilmesi burada 
balıkların yumurtalarını bırakıp yavru yetiştir
diği bölgelerin mevcudolmasına münhasırdır» 
dedi. 

, Bu görüşe de tam olarak katılmak mümkün 
değildir. Gerçi Marmara ve Boğazlar bu nite
liktedir, ama diğer sahillerimizde de öyle ba
lık türleri vardır ki, yerli balık türleridir. Trol, 
onları da tahribeder, geçici balık türü değildir, 
onlar. Meselâ, Mercanı trol zir-ü zeber eder. 

Esasen balık türlerini burada sayarak vak
tinizi almak istemiyorum.. 

BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, yeterlik önergesinin aleyhindeki 
konuşma bu mu 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Şim
di söylemek istediğim nokta şu : Kifayetin 
aleyhindeyim. Çünkü, mesele her yöniiylo he
nüz aydınlanmış değildir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
teklifimi geri alıyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
meselenin her yönüyle görüşülmesi ger?ikir. 
Teklifini geri alan arkadaşımız kanaatimce 
isabet etmiştir. Bu mesele görüşülmelidir. 
Çünkü; bir kere millî bir servetin tahribi mev-
zuubahistir. Ondan sonra da balıkçılıkla geçi
nen vatandaşlarımızın hayat şartlarını garan
tiye bağlama meselesiyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Trolü yapan balıkçılar, bu konuya büyük 

sermaye bağlıyan balıkçılardır. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, yeterlik öner
gesi sahibi önergesini geri almış bulunmakta
dır. Oylama yapılmıyacağına ve Söz sırası da 
siade olduğuna göre, esas hakkında söyliye-
ceklerinizi söyliyebilirsiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu konunun muhtelif veçheleri var. Ele 
alacağımız birinci veçhesi hiç şüphesiz işin 
mesleki yönden mü'talâaaıdır. 

Trol öyle aletlerle yapılır ki, fukara ba
lıkçının ,qlta balıkçısı dediğimiz balıkçının 
veyaJhutta küçük ağlar kullanmak suretiyle 
arkadan takma motoruyla balılkçılık yapan 
kimselerin bu tür balıkçılıkla uğraşmalarına 
maddeten ve manen imkânları yoktur. Bina
enaleyh, trol yapılınca, demin arz ettiğim 
neticeler tahassül eder,, yani olta balıkçısının, 
vasat ağlar kullanarak balık tutan balıkçı
nın rızkı kaybolur, ortadan gider. Dolayı^ 
siyle, bunun üzerine hasse t en eğilmek ve trolü 
kesin surette yasaklamak lâzımdır. Ama, 
esefle kaydedelim ki, madde kabul edilmiş. 
Meclisin kabul ettiği madde de kanaatimce 
•eksiktir. Trol yasağını bütün Türkiye sula
rına teşmil etmek zarureti vardır. Bu ko
nuda yeni bir kanun teklifini getirmek za
ruretini duymalıyız. Nasıl olmuşsa gözümüz
den kaçmış, kabul edilmiş. Bugün hukuk tek
niği bakımından geri dönmek mümkün değil, 
ama bunu mutlaka tashih etmeliyiz. Trolü bü
tün sahillerimizde menetmeliyiz, bu bir. 

İkincisi, orta trolü denilen şeyi kontrol et
mek mümkün değildir. Biraz evvel burada ko
nuşan bir arkadaşım, «Bu kontrolün yapılması 
süratli motorlarla imkân dâhiline gelir» dedi
ler. Ama, biz memleketimizi biliyoruz, gerçek
leri biliyoruz; bu süratli motorlar muhafız 
zabıtasının elma ne zaman verilir ve onlar tat
bikatta ne netice verir Kendimizi aldatmı-
yalım, bunlar hiçbir netice vermez. Orta su 
trolüne müsaade verildiği takdirde, mutlaka 
dip trolü yapılacaktır; bunda hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

«İlmi araştınmıaDar için trol..» Bu da ihiti-
razî kayıtlarla kabul edilecek bir şeydir. 
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Hi'dro Biyoloji Enstitüsüne verilecek bir izin, 
kısmen bu endişelere cevap verir, ama kısmen 
vierir. Çünkü, bilimsel bakımdan da balık tür
leri, bahış geçiltll&ri v.s. üzerinde Hildrö Biyoloji 
Enstitüsünün yapacağı araştırmaları trolle 
ideğilj daha başka modern usullerle yapması 
bugün için mümkündür. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Çelik odalarla yapabilir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Evet, birçok usulleri var. 

!Bu itibarla, Yüksek Meclisin, hiç değilse 
(Senatoca kabul edilen metni değil, kendi 
metnini kabul etmesini ve bundan sonra da 
hiç vakit geçirmeden trolü bütün sahillerimiz
de yasaklıyan bir metin getirmesini hassaten 
öneriyorum. Emeğini katarak balıkçılıkla ge
çinen vatandaşlarımız büyük bir çoğunluk teş
kil ederler, gözleri Meclise dikilmiştir; «Trolü 
kabul edecek mi etmiyecek mi?» diye gözler 
Meclise dikilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Malûmunuzdur ki, lokumla, yani dinamitle 

balık avlamak da trol gibi yasaktır, ama, bu
gün sahillerimizi dolaştığınızda, her kayanın 
üzerinde, bir elinde sigara bir elinde lokum 
ve fitil bir balıkçının beklediğini görürsünüz. 
Demek ki, yasaklamak kâfi değildir; bu ya
sağı uygulayıcak araçları da getirmek lâzım
dır. 

Oyaa, Senatonun metni, bunun nasıl suiis
timal edilebileceğini madde halinde teklif edi
yor. Bundan, büyük balık ağlarının fayda
lanacağında hiç kimsenin şüphesi olmasın. Se
natonun tadil metni kabul edilecek olursa ba
lıkçılıkla büyük vurgunlar yapan, küçük 
balıkçı ailelerini perişan eden kimseler yarar
lanacaktır. 

Bu itibarla Senatonun metnine iltifat edil
memesini hasasten rica ederim ve gerek orta 
trolü, gerekse dip trolünü, her ne maksatla 
olursa olsun trolü, bütün sahillerimizde ya
saklıyan bir kanun teklifinin gelmesini te
menni ederim. 

(Benim mâruzâtım bu kadardır. Hepinize 
teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir noktayı işaret etmeme mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın arkadaşlarım; 
Yapılan müzakerelerden esinlenerek arz 

edeceğim : Burada bizim yapabileceğimiz tek 
şey, ya Cumhuriyet Senatosundan gelmiş 
olan metnin kabul edilmesi veya Millet Mec
lisinin kendi metnini benimsemesinden ibaret
tir. 

Yapılan müzakereler,, tamamiyle başından 
sonuna kadar trolün mahiyeti, bununla il
gili sair hususların açıklanması şeklinde ol
maktadır. Halbuki, iki madde arasındaki far
kın hangisinin ne suretle tefriki ve tercihi 
gerekçesi yolunda konuşma yapılırsa, müza
kereler bu kadar uzamaz ve kısaca netice 
almak imkânı hâsıl olur. 

Kaldı ki, eğer Cumhuriyet Senatosu metni 
Heyeti Umumiye tarafından reddedilirse, 
Millet Meclisli metnini oylarınıza ara etmek za
ruretinde kalacağım ve bunun üzerinde de mü
zakere açacak durumdayım. 

Böyle olunca, söz alan arkadaşlarımızdan, 
aynı şeylerin tekrarına yönelmeden, kısaca 
bir neticeye varacak şekilde beyanda bulun
malarını, görüşlerini konuya inhisar ettirme
lerini tekra, istirham ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Hüsamettin Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞAR (Nevşehir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Su ürünleri kanun tasarısının 22 nci mad
desi müzakere edilmektedir. Burada, bir 
Millet Meclisinin bir de Cumhuriyet Senato
sunun metni vardır; arkadaşlarımız bunu et
raflıca incelediler. 

Bendeniz şuna dikkatlerinizi çekmek isti
yorum : Bugün su ürünleriyle uğraşan, bunun 
ticaretini yapan insanlar, Cumhuriyet Se
natosu metnini kabul edecek olursak, Tica
ret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı üzerinde 
zorlama yaparak su ürünlerimizi bu trol va-
ısıtasiyle kısa zamanda tahribedeceklerdir. Bu
gün Türkiye'nin üç yanı denizlerle çevrilidir, 
boğazlarımız vardır, buralar birer hazinedir 
âdeta. Bu işle uğraşan ne yapacaktır? En 
ucuz masrafla elde etme gayesine matuf ol
mak üzere trolü kullanacak ve balık yuvala
rını tahribederek memleket ekonomisine büyük 
zararlar verecektir. 
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Bu balkımdan, Senatonun metnini kabul et-
miyerek Millet Meclisi metnini kabul etmekte 
fayda vardır. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay, bir 

diyeceğiniz mi var? 
BURHANETTIN ASTJTAY (İzmir) — Ye-

rimıden kısaca arz ©deyim Sayın Başkan. 

Söz alan bütün arkadaşlarımızın adedi, şu 
anda Mecliste hazır bulunan arkadaşlarımız 
kadardır. Hepsi, Millet Meclisinden gelen met
nin kabulünü istedi,, Hükümet iştirak etti.. Bi
naenaleyh, bundan sonra ne söylenir onu bile
mem. 

Eğer tensip buyurulursa, Senatonun getir
miş olduğu metni kabul etmek meylinde olan 
arkadaşımız varsa o arkadaşımıza söz veril
sin dinleyelim. Ama, herkes Meclisin metni 
deyince, şimdi takibedilmekte olan usûl va
kit israfına yol açmaktadır. 

BAŞKAN — Bu görüşünüzü bir yeterlik 
önergesi haline getirirseniz, zannederim kısa 
zamanda kesin bir netice alırız. 

(Sayın Şinasi özdenoğlu, buyurunuz efen
dim. 

SİNASİ ÖZDENO&LU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, vazgeçtim, yalnız, bir hususu kı
saca zapta geçirtmek: istiyorum : Bu haliyle 
dahi, Millet Meclisinin benimsediği şekliyle 
dahi bu metin, bu kanun yeltlersiddir, memle
ket aleyhinedir. Tabiî, Millet Meclisinin be
nimsediği . metin üzerinde müzakere açmak 
vcaiz olmıyacağına göre, Hükümet, lütfet
sinler kanunlaştıktan sonra hemen bir ka
nun tasarısı getrisinler. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, malûmuâli-
niz bahsettiğiniz husus bütün üyelerin hak
kıdır.* 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hassa
ten Hükümetten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiş 
bulunmaktadır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
IGförüişülmekte olan «Su Ürünleri Kanunu» 

hakkında yeterli bilgi edinilmiştir, kifayeti 
arz ederim. Saygılarımla. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Yeterlik önergesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun 24 ncü madde 
olarak tedvin ettiği maddeyi oyunuza sunuyo
rum... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir maru
zatta bulunmam mümkün mü Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Oylamaya başlamamış olsaydım 
mümkündü Sayın özgüner. 
Bildiğiniz gilbi, Karma Komisyon, Cumhu

riyet Senatosunun tadilini benimsemiştir. Şim
di bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi,, Millet Meclisinin bu maddeye aido-
lan metnini okutuyorum. Yalnız bu madde, 
Millet Meclisi metninde 22 nci madde olarak 
yer alır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Trol 

Madde 22. — a) Içjsular, Marmara De
nizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her 
çeşit trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. 
İlmî maksatlarla yapılacak incelemelerde trol 
kullanılabilir. 

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

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

Ancak orta su trolünün dip trolü ola
rak kullanılması yasaktır. 

d) Münhasıran sünger avında kullanılan 
kankava troldan sayılmaz. 

BAŞKAN — Bu konuda bir hususu hatır
latmama müsaadelerinizi istirham edeceğim. 

Anayasanın 92 nci maddesinin 5 nci fıkrası 
bu konuyla sıkı sıkıya ilgili olduğu için ay
nen okuyorum : «Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosundan gelen metni benimsemezse, her 
iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçile
cek eşit sayıdaki üyelerden bir karma ko
misyon kurulur - kurulmuştru-. Bu komisyo
nun hazırladığı metin Millet Meclisine sunu
lur - sunulmuştur-. Millet Meclisi, karma ko
misyonunca veya Cumhuriyet Senatosunca 
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veya daha önce kendisince hazırlanmış olan | 
metinlerden birini olduğu gibi kabul etmek 
sorundadır. Cumhuriyet Senatosunda üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiş 
olan madde değişikliklerinde, Millet Meclisi
nin kenıdi ilk metnini benimsemesi için, üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gerek
lidir. Bu halde açık oya başvurulur.» 

Şimdi burada dikkat Duyurulduğu gibi, 
Cumhuriyet Senatosunda bu metnin kabul 
şekli, bizim oylamamızın da şeklini tâyin ede
cektir. Cumhuriyet Senatosunda gerek bu, 
metnin, gerekse kanunun açık oylama yoliyle 
yapılmadığı, iışari oyla yapılmış olduğu ve 
bu suretle kabul edildiği açıkça belirtilmiş 
bulunduğundan, biz de Millet Meclisi metnini 
işari oyla kabul veya ret yoluna gideceğiz. 
Bu hususu açıklarım efendim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, bir 
tasrih gerekiyor. 

Bu 22 nci maddeyi, şimdi Millet Meclisi 
metnini aynen oylıyacağız. Şimdi, (c) fıkrasın
da «21 nci madide» diye bir ifade var; bu 23 
olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onu ayrıca oylıyaca-
ğım. Yani, Cumhuriyet Senatosu metninin 
24 ncü maddesinin, Millet Meclisi metninde 
22 olarak geçmesi sebebiyle bu metnin 24 ncü 
madde olarak kabulünü oylıyacağım. Bir de 
ayrıca (c) fıkrasındaki 21 in, 23 olarak deği
şikliğini oylıyacağım. 

Okuttuğumuz metin üzerinde söz istiyen 
var mı efendim?... Yok. Metin, Millet Meclisi 
metninin; 22 nci maddesidir. Kanundaki yerine 
24 ncü madde olarak geçmesini, (c) fıkrasın
daki 21 nci maddenin de 23 ncü madde olarak 
geçmesi değişikliğini de içine alarak oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle maJdde, Millet Meclisi metni ka
bul edilmek suretiyle kesinleşmiştir. 

Karma Komisycf.unun, geçici 4 ncü mad
desi hakkındaki görüşünü okutuyorum efen
dim : 

Karma Komisyonun metni 

Geçici Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca yapılan değişiklik benim
senmemiştir. 
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BAŞKAN — Okunan metne göre, Cumhu
riyet Senatosunca bu madde ilâve edilmiş, 
yeniden tedvin edilmiş ve Karma Komisyon da 
bu maddeyi benimsememiştir. Şimdi, neticesini 
arz etmek mecburiyetindeyim; eğer bu be
nimsememe kararını benimserseniz, bu madde 
ortadan kalkacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni 
okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
Geçici Madde 4. — 931 sayılı iş Kanunu

nun 5 nci maddesinde şu kadarki, den sonra 
başlıyan kısmına (e) fıkrası ilâve edilmiştir. 

e) Deniz İş Kanunu kapsamına girmi-
yen ve tarım işlerinden sayılmıyan, denizler
de çalışan su ürünleri müstaıhsılları ile ilgili 
işler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti
yen var mı efendim?... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Var efen
dim. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Özgüner. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha önce Sayın özgüner yazı 

ile söz istemişlerdi Sayın Başer. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın ar
kadaşlarım; bu geçici maddenin müzakeresin
de söylediğimiz, hakikaten Komisyonca da dik
kate alınmıştır, müteşekkiriz. Hakikaten bu 
kanun tümü ile müstakil bir kanundur. Müs
takil bir kanunun çıkarılırken, başka bir 
kanuna atıf değil de, âdeta çengel atarcasma, 
o kanundaki bir maddeye ilâveler yapması ka
nun tekniğine, kanun yapma tekniğine aykırı
dır ve tatbikatçıyı çok müşkül vaziyete getirir. 
Neden?.. Biz, bir kanunda değişiklik yapma 
durumu mevcut iken onu bir yana bırakaca
ğız, o kanunda değişiklik yapmak mümkün, 
ama öbür tarafa ayrı ayn, çeşit çeşit müstakil 
kanunlarla o kanuna ilâveler yapacağız. Bu
nun gereği yoktur. Buna tatbikatta hakikaten 
raslamlmaz ama, bundan sonra teamül olursa, 
çok kötü bir yol açılmasına imkân verir ve ka
nun yapıcının bu hatasından dolayı, bundan 
sonra kanun tatbikatçısı önündeki bir kanu
nu tatbik ederken, acaba bu kanun çıktıktan 
sonra, meriyete girdikten sonra bu kanuna, 
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maddelere kaç tane ilâveler yapılmıştır diye, 
bütün mer'i kanunları yeni baştan tetkik etmıl-
ye mecbur kalır arkadaşlarını. Yani bu, bugü
ne kadar, Mecliste bulunduğum sürede birkaç 
defa rasladım; üzerinde durduk, ama dikkate 
alınmadı. Bu kısa sürede ilk defaldır ki, komis
yon bunu hakikaten dikkate almış. Komisyo
nun bu hassasiyeti göstermiş olması çok isabet
li bir tutumdur. 

Şimdi, 931 sayılı Kanunun müzakeresi es
nasında, esasen şu geçici 4 ncü maddede bahis 
mevzu 931 in 5 nci maddesine bir ilâva fık
ra getirilecek idi. Amia, o kanun vesilesiyle de
ğil, umumiyetle bu tür kanun yapılırken ka
nun tekniğine aykırı tutumlardan sakınılsın 
diye buna hassasiyet gösterilmesi gereklidir. 
Yüce Meclisin bu görüşüne komisyon da iştirak 
etmiş olduğu için hakikaten müteşekkiriz. Böy
lece bu maddenin) hiç nazarı itibara alınmadan, 
yok kaibul edilerek rey verilmesi, yani Sena
tonun getirdiği bu ilâveye iltifat edilmemesi 
isabetli olur kanısındayım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

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

Geçici 4 ncü madde, 931 sayılı iş Kanununa atıf
ta bulunmusıt/ur. Malûmunuz, 931 sayılı iş Kanunu 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Ortada 
kanun yoktur. Olmıyan bir şeye atıf yapmak 
gülünç olur ve ileride Meclisimizi müşkül duru
ma düşürebilir. Bu bakımdan, 931 sayılı îş Ka
nunu yeniden ele alınmıştır. Buradaki görüş
melerimizin ışığı altında oraya bir ilâve yapa
biliriz. 

Cumhuriyet Senatosu bunu nazarı itibara 
almadan kendi metninde 931 sayılı Kanuna 
atıf yapmıştır. Bu doğru bir hareket değildir. 
Biz Meclisimizde bu maddeyi, bu fıkrayı kal
dırdık. Karma Komisyon da aynen Meclisin gö
rüşünü benimsemiştir. Bu bakımdan Cumhuri
yet Senatosunun kabul etiği metni kabul etm> 
yelim, doğrudan doğruya Karma Komisyonun 
görüşünü benimsiyelim. Saygılar sunarım. 

KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
kısaca bir açıklama yapacağım. Müsaade eder
seniz kürsüden arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ 
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RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Komisyon kararının gerekçesini acele yaz
dık ; bir hususu kaydetmeyi ihmal ettiğimiz için 
zabıtlara geçsin diye arz ediyorum. 

Karma Komisyon, su ürünleri müstahsilinin 
sosyal güvenlik haklarının teminata kavuşma
sından yana bir görüşün sahibidir. Bunun bi
ran önce tahakkuk ettirilmesini arzulamakta
dır. Ancak, benden evvel konuşan değerli arka
daşlarımın da belirttiği gibi, kanun tekniği 
yönünden, esasen 981 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesine «istisnalar ve kanun kapsamı içinde 
bulunanlar.» diye iki kısım vardır; orada yer 
alması gerekir. Saniyen gerekçede kaydettiği
miz gilbi, bu kanun Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilmiş olduğundan dolayı ona 
atıf yapmak imkânını , bulamadık. Komisyon 
görüşü olarak, bu müstahsilin biran önce sos
yal güvenlik haklarına kavuşturulmasından 
yana olduğumuzu arz ediyorum. Kanun görü
şüldüğü zaman bir teklifle bunu telâfi etmek 
mümkündür. Teşekkür e'derim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BÜRHANETTlN ASUTAY (îzmir) — Sa

yın Başkan, bütün mesele aydınlandı. Zaten 
931 e (f) fıkrası da getirdik. Binaenaleyh, ka
nun içinde mütalâa ediyoruz. Bunun için ko
nuşmaya lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker... Yok. 
Başka söz istiyen var mı efendim?.. Yok. 
Şimdi, Karma Komisyonun, Cumhuriyet 

Senatosunun geçici 4 ncü maddesine ait benim-
sememeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle geçici 4 ncü madde metinden çı
karılmıştır. 

Müzakereler bitmiş ve Su Ürünleri Kanunu 
şu anda kanunlaşmıştır. Yurdumuza ve Ulu
sumuza hayırlı olmasını temenni ederim. 

3. — 13 .5 .1961 tarihinde 299 sayılı Kanun
la yürürlüğ giren «Nükleer Enerji Alanında hu
kukî mesuliyete dair sözleşme» de yer almadığı 
anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/121) (S. Sayısı : 170 ve 
170 e 1 nci ek) (1) 

(1) 170 ve 171 e 1 nci ek 8. Sayılı basma-
yazılar tutanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemimizin 2 defa görüşülecek 
işler bölümünde bulunan, 

1. 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı. (S. Sayısı : 170 ve 170 e 
1 nci ek) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(S. Sayış* : 297) 

3. — Tuıtfdye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sa
nat Münasebetleri Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(S. Sayısı : 298) 

4. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddecinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı. (S. Sayısı : 299) 

5. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmasının değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve Proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması 
hakkında kanun tasarısı (S. Sayısı : 300) 

Bu tasarıların diğer bütün işlere takdimetı 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Devlet Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen var mı efendim?... Yok. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün (6) numarasında bulunan, 13.5.1961 
tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren 

«Nükleer Enerji Alanında hukukî mesuliyete 
dair Sözleşme» de yer almadığı anlaşılan. 11 uca. 
maddenin tasdiki hakkındaki kanun tasarısını 
görüşeceğiz. Sayın Hükümet ve Saym Komis
yon buradalar. 

Şimdi, bu konudaki Plân Komisyonunun ra
porunu okutuyorum: 

(Plân Komisyonunun raporu okundu.) 

BAŞKAN — Gteeen yıl Komisyonca kabul 
edilen ve bu yıl da tekrar ayni Komisyonca 
benimseme kararı bulunan bir konudur. Onu 
da arz ediyorum. 

Şimdi tümü üzerinde müzakere acyonun. 
Söz üstiyen var mı, Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 . 5 .1961 tarihinde 299 sayıh Kantmla yürür
lüğe giren; «Nükleer Enerji alamnda bukuM 
mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı an
laşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun 

tasamı 

Madde 1. — 299 sayılı Kanuna ekK Sföfeş-
meye aşağıda yazılı 11 nci madde ilâve edîhniş 
ve Sözleşmedeki madde 11, madde 12 olarak 
değiştirilmiştir, 

«Madde 11; — Tazminatın cinsi, şekli, şümu
lü ve tazminatın âdil şekilde taksimi, bu Sözleş
me ile öngörülen şuurlar içinde milli hukukla 
tanzim edilecektir.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyen... Buyuran Sayın Astctay. 

BURHANE-TTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Kanun 3 . 12 . 1969 tarihinde Mec
lisimize verilmiş ve daha sonra da komisyon
lardan Heyeti Umumiyeye intikal etmiştik O 
tarihten sonra 667 sayılı Devlet Memurları Ka
nununu tadil eden 1327 sayılı Kanun çakmıştır. 
Bu Kanunda her türlü yan ödemeleri yasak-
lıyan bir hüküm vardır. Buradaki ödemelerin 
ileride bu hükümle bir ceHşme haBne gelip 
gelmiyeceği hususunun Komisyon tarafından 
açıklanmasını rica ederim. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA AHMET 
İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — HukuM ola
rak bir çelişme mevzunbands değildir. 

BÜRHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Yani 
bu şekilde, Harcirah Kanunu maili olmanna 
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rağmen alabilecekler denmek isteniyor, öyle mi 
efendim? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA AHMET 
İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — Efendim hu
kukî mahiyeti izah ettiğim gibidir. Zarar veril
diği takdirde tazmin edilmesi mevzuubahistir. 

BAŞKAN — «Bir çelişme bahis mevzuu de
ğildir» diyorlar efendim. Çelişme olmadığına 
göre mümkün görülüyor. 

Bu madde üzerinde başka söz istiyem.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Yani 
alabilecekler deniyor. 

BAŞKAN — Efendim, mesuliyetin hukukî 
mesuliyet olduğu, zararın mevcudiyeti halinde 
tazmin yoluna gidileceği ifade ediliyor. 

Bu madde üzerinde başka söz istiyen.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Bu kanun 299 sayılı Kanunun 
yayımlandığı 13 . 5 . 1961 tarihinde yürürlüğe 
girmiş sayılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Tümü üze
rinde söz istiyen var mı efendim? Yok. Tümü 
açık oya sunulacaktır. Kutular sıralar arasında 
dolaştırılacak ve bilâhara kürsünün önünde bek
letilecektir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (1) 

(1) 297 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 
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BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu raporunu 
okutuyorum : 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müzakere açı
yorum. Söz istiyen?.. Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kanun, Komisyonca 6 . 3 . 1971 tarihinde 
kabul edilmek suretiyle Yüce Meclise intikal et
miştir. 

İki devlet arasında hukukî, teknik ve kültür 
anlaşmasını temin eden bu kanun tasarısının 
memleketin tüm olarak iktisadi, siyasi hayatı 
yanında millî eğitim ve dışişlerini de ilgilendi
ren geniş bir kapsam içinde düşünülmesi gere
kir. 

Komisyonlarda, bu nokta üzerindeki görüş
ler ifade edilmiş olmasına rağmen, partilerce bu 
kanun için ayrılan sözcüler bu dakikada bura
da hazır değillerdir. 

Çok geniş bir kapsamı olan, çok büyük bir 
çevreyi ilgilendiren bu kanun tasarısının haliha
zırdaki ekseriyetimizle müzakere edilemiyeceği 
kanısındayım. Nasıl ki, 931 sayılı Kanun çok 
geniş bir çevreyi ilgilendirmesi ve ilgili bakanın 
da hazır bulunmaması sebebiyle görüşülememiş-
se, bu anlaşmaların da Heyeti Umumiyenin ek
seriyetinin bulunduğu bir celsede müzakere 
edilmesi gerekir. 

Anlaşmanın Yüce Meclisçe kabulü, zaruri. 
bir hâdise değildir. 

Bu sebeple geniş bir çevreyi ilgilendiren bu 
kanun tasarısının büyük ekseriyetin mevcudol-
duğu bir oturumda görüşülmesi gerekir. Yeter
li sonucun alınması buna bağlıdır. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurunuz. 

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

T. C. Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuri
yeti Hükümeti arasında teknik ve kültür an
laşmasına onaylıyoruz. 

Güney komşularımızla bugünkü tarihi, dinî 
ve buna benzer birçok münasebetlerimiz" tari
hin derinliklerinden gelmektedir. Biz, Arap 
âlemine karşı gerek coğrafî ve gerekse tarihî ba
kımdan bigâne kalamayız. 

366 — 
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Yapacağımız iş, ilim adamları, öğrenciler ve 

teknik yönden Türkiye Cumhuriyeti ile Arap 
Cumhuriyeti arasındaki yakınlaşmayı kaynaş
mayı temin edecek bir anlaşmanın onaylanma
sından ibarettir. 

Buraya gelen teklif Millî Eğitim Komisyo
nundan, Dışişleri Komisyonundan geçmiştir. Ge
rek muhalefet ve gerekse iktidara mensup ar
kadaşlarımız bunu Millî Eğitim Komisyonun
dan ittifakla çıkarmışlardır. 

Sayın Asutay'ın ifade ettiği gibi, bu anlaş
manın onaylanmasının allerji yaratacak bir du
rumu yoktur. Bir an evvel çıkarılmasında fayda 
olduğu kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

(D. P. milletvekillerinden beş Mşi ayağa 
kalkarak ekseriyet, olmadığı iddiasında bulun
dular.) 

(A. P. sıralarından «ne lüzumu var bu hare
ketin?» sesi) 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bu anlaşma
ları onaylatmak suretiyle komünist eserleri Tür
kiye'de neşrettireceksiniz değil mi? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın önsal. 
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Romanya an

laşmasının 6 ncı maddesini biliyor musunuz? 
BAŞKAN — Zaten teklifiniz oylamayı ge

rektirir. Hiçbir müdahaleye lüzum yoktur. Mü-
şahade edilen netice de ekseriyetin olmadığı yo
lundadır. 

24 Mart 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

ı-^a^>—-•«•« 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

75 NCt BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
'Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nei ek) (Dağıtmışı tarihi : 
26 . 12 . 1071) 

2. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Plân 
komisyonlarından 7 şer üyenin katıldığı Karma 
Komisyon raporu (1/174) (S. Sayısı : 157 ye 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1971 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ (DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 664 sayılı Toplum Zalbıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
o ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor

ları (1/034) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

3. — Osman Salmanıkuirt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 166 ve 165 e İ n c i ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — izmir Milletvekili iŞükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma .tarihi : 23 .12 .1070) 

5. — Makbulle kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 6. — 13.5,1061 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma, tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

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

X 8. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

9. •—• 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 



kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

1Q. — Saılilhıli Jlç esindin Eıslkicalmi mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 120 . 10 . 1945 doğumlu K â m l 
Akmam'uı ölüm cezasına çarptırılması hakkımda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora ('3/46) (ıS. Sayısı : 30 a '1 nıci ek) (Dağıt
ma tarihi : «22 . Ö . 1971) 

11. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpın'ar köyü hane 87, «cilt S, sayfa '52 de ka-
yıitlı Neomettinıoğlu, Emine'dem olma 1.1.'1947 
doğumlu Nurettin Kahramıan'ım, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya (1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

12. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt '8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyim'oğlu, 
Fatma'dan olma 13 . i3 .1940 doğumlu Kemal 
U'luköylü'nün ölüm cezasına 'Çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komiıs-
yonu raporu '(3/47) (iS. Sayısı : 47 ye 1 njci ek) 
(Dağıtma tarihi : 32 . 2 . 1971) 

13. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusumun 101' hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 19129 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına (çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

2)2 . 2 . 1971) 
14. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 

cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osıman-
oğlu Ayşe'den doğma '9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu 'raporu (3/1519) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi :02 . 3 . 1971) 

15. — Turgutlu'nun Hamidiyc mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 *de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1.0.19136 do
ğumlu Faik Vartekli, "Tungutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, sayfa 20" de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısilyle Hamidiye ımahallesi 
295 hanıeye gitmiş, Kurtuluş ımahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada 'Oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına garptınılmaları hakkımda Baş-

2 — 
hakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo^ 
ru ('3/204) (S. Sayıteı 1160 a 1 nci ek) '(Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

16. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
dpğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 122 . 2 . 11971) 

17. — Ceylan Kökten'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

19. — Bor ilçesinin Kemıeıilıisar nahiyesiıne 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 .1971) 

20. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdffye'dem doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

21. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 .. 1971) 

X 22. — 5434 sayılı' Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 



tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlamasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

X 26. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. ©ayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

27. — Düzeenin Gölkaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 » 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(8. ıSayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

28. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şulbat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

29. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-

met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

30. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. ıSayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

31. — Bursa Milletvekili Kasım Önacüm'm, 
çırak, kalfa ve ustalık taamım Itöklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
•komisyonlarından seçilen 4 (er üyeden kurulu 
5 N<o. lu ıG-eçlicd Komisyon raporu (2/14) (ıS. ıSa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10,(3.1971) 

32. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
kanun ıtasaınsı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı : '305) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

33. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

34. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 35. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ikurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon rapora (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıltıma (tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 36. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 157 ye 2 nci ek 

Su ürünleri kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Plân Komisyonlarından 7 şer üyenin katıldığı 

Karma Komisyon raporu (1 /174) 
.•: *ımsm 

Karma Komisyon Raporu 
16.3.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisince kabul edilen metnine ait bâzı maddeleri Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
ve bu değişik kısmı Millet Meclisi Genel Kurulunca benimsenmiyen «Su Ürünleri Kanunu tasarısı» 
iıın, benimsenmiyen söz konusu maddelerini görüşmek üzere, Anayasanın 92 nci maddesi hükmü 
uyarınca her iki Meclisten eşit sayıda üyenin katılması ile kurulan Komisyon, 11 Mart 1971 Per
şembe günü saat 15,30 da toplanarak, Başkanlık Dihranı seçimlerini yapmış, bilâhara, Millet Mec
lisi Genel Kurulu tarafından benimsenmiyen 24 ncü ve geçici 4 ncü maddelerin görüşülmesine ge
çilmiştir ; 

24 ncü madde üzerinde vâki görüşmelerde, maddenin «a» fıkrasına Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca ilâve edilen ve Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının müşterek kararı ile ku
rulacak bir teşekkül marifetiyle trol balıkçılığı yapılmasına imkân veren metindeki teşekkülün 
gayriresmî bir teşekkül olamıyacağı, kaldı ki, iki Bakanlığın müşterek kararı ile kurulacak teşek
külün bu iki Bakanlığın murakabesi altında olacağı görüşü ile, madde Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda yapılan değişik şekliyle benimsenmiş, 

Millet Meclisi metninde olmayıp Cumhuriyet Senatosu tarafından metne ithal edilen ve 931 sa
yılı îş Kanununa atıfta bulunulan «Geçici 4 ncü madde» üzerinde yapılan görüşmelerde ise, mad
de ile atıfta bulunulan söz konusu «931 sayılı îş Kanunu» Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş 
olduğundan buna atıfta bulunan bir maddenin kanun metninde yer almasının ve muallâkta bir 
madde olarak muhafazasının uygun olmıyacağı gerekçesiyle, metinden çıkarılmasına, dolayısiyle 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişikliğin benimsenmemesine karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Kare Milletvekili Afyon Karahisar C. S. 

Rize Üyesi Milletvekili Kemal Okyay Üyesi 
O. Mecdi Agun A. Rıza TJzuner Kemal Şenocak 

Üye Üye Üye Üye 
C. S. Erziinean Üyesii C. S. Gaziantep Üyesi C. S. Istaınlbul Üyesi C. S. Samsun Üyesi 

Fehmi Bay soy Salih Tanyeri Ekrem özden Refet Rendeci 
İmzada bulunaanajdı 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas : 1/174 
Karar : 2 
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Üye 
C. S. Tokat Üyesi 

Ali Altuntaş 

Üye 
Bolu M'iletvekilıi 
H, İbrahim Cop 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

Rtfkı Danışman 

Üye 
Çorunu Milletvekili 

Arsüıam Topçulbaışı 
imzada 'boıluiMmıadı 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

S. T'elkıin Müftüoğlu 
İmzada ıbulun'amıadı 

Üye 
Diyarbakır Milletvekili 

Haşlan Değer 
İmzada bulunıaımödı 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Trol 

MADDE 22. — a) tcsular, 
Marmara Denizi, istanbul ve 
Çanakkale boğazlarında her çe-
çit trol ile su ürünleri istihsali 
yasaktır. İlmî maksatlarla ya
pılacak incelemelerde trol kul
lanılabilir. 

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

c) Orta su trolü hakkında 
21 nci madde hükümleri uygu
lanır. 

Ancak orta su trolünün dip 
trolü olarak kullanılması yasak
tır. 

d) Münhasıran sünger avın
da kullanılan kankava troldan 
sayılmaz. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Trol 

MADDE 24. — la) îç sular, 
Marmara Denizi, (îsîtanfbul ve 

. Çanakkale (boğazlarımda heır 
çeşit trol ille BU lüründleri istih
sali yasaktır. 

Ancak ilmî 'maksatlarla ya
pılacak incelemelerde trol fcul-
ilanTİalbileceği gilbi, (balıkçılığın 
inkişafı ve (balak piyasasının 
kamu yaranına düzenlıenmıesi 
amaciyle Tarım Bakanlığı ve 
Ticaret Bakanlığınım müşterek 
karan ile kurulacak teşekkül 
marifetiyle trol (bıalıkçıiığı ya-
pılıalbilir. 

Ib) Karaısullarıımıız dâlMlinde 
dip trol ile m (ürünleri istih
sali şekli ıayn Tbir tüzükle dü
zenlenir. Bu tüzük hüküımleri-
ıwe aykırı olanak dip trolü ilte 
su ürünleri ilstriihsali •yasaktır. 

c) Orta su ıtnolu hakkında 
23 njcü madde hükümleri uygu
lanır. 

Ancak orta ısıu trolünüm dip 
trolü olarak kullanaimıası ya
saktır. 

d) Munlhasıram süniger .avın
da kullanılan kankava troldan 
sayılmaz. 

Karma Komisyonun metni 

Su Ürünleri kanunu tasarısı 

MADDE 124. — Cumhuriyet 
Senatosu G-enel Kurulunca iyıa-
pılıan değişiklik Ibenimsenımiştilr. 

M. Meclisi * (S. Sayısı : 157 ye 2 nci ek) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

(Geçici 4 ncü madde Millet 
Meclisi metninde yoktur.) 

_ 3 _ 
Cumhuriyet Senatosunun İka/bul 

ettiği metin 

OEÇtöI MADDE 4. — 931 
sayılı îs Kanununun ö̂ ncd mad
desinde en kadaıüd, dem sonna 
Ibaslıyan kısmıma (e) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

e) Deniz iş Kamunu (kapsa
mıma girmîyen ve tarım işle
rimden saynkmyam, denizlerde 
çalışan su ürünleri müıstahsık 
lan ile Siğili li&ier. 

....».. w va< tm •*> • • 

Karma Komisyonun metni 

GEÇİCİ MADDE 4. —̂ Cum
huriyet «Senatosu Genel Kuru
lunca yapılan değişiklik Itoen&m-
Senmemistir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 157 ye 2 nci ek) 





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

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren «Nük
leer Enerji alanında hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer 
olmadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /121) 

T. G. 
Başbakanlık 3 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 518/9557 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25 . 2 . 1967 tarih ve 71 - 518/1113 sayılı yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan (13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe 
giren, «Nükleer Enerji alanında hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı anlaşılan 
11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun tasarısı) ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

OEREKÇE 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı tarafından kabul edilip, memleketimize e 28 . 10 . 1960 
tarihinde imzalanan, «Nükleer Enerji alanında hukukî mesuliyete dair Sözleşme» 13 . 5 . 1961 
tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

iSıöz/lıeşmeVle nükleer enerji istihsalinin gelişerek sulhçü gayelerde kullanılmasının, nükleer ka* 
za ve hasarlar yüzünden geri kalmamasını temin etmek için mutazarrır olacak şahıslara münasip 
tazminatın ödeınımeısd esasları tesıbit edilmiştir. 

Bilindiği gibi bir nükleer kazanın sebebolduğu hasar sebebiyle ödenmesi istenen tazminat be
deli, sözleşmenin 7 nci (b) maddesinde öngörülen malî garantiyi temin edebilmesi imkânları güz 
önünde tutularak 5 000 000 hesap ünitesinden! aşağı olmamak üzere daha yüksek ve alçjak bir 
meblâğı tesbit edebilmesi şartı ile nükleer kazanın sebebolduğu hasar dolayısiyle işletmenin âza
mi mesuliyeti 15 000 000 Avrupa para Anlaşması hesap birimi olacaktır diye tasrih edilmiştir. 

Mezkûr sözleşmenin Türkçe tercümesinde esas metnin tazminatın cinsi, şekli, sahası ve âdil şe
kilde taksimi ile ilgili 11 nci maddesinin sehven yer almadığı müşahede edilmiştir. 

Ekli kamun tasarısı bu eksikliği gidermek için tanzim edilmiştir. 

170 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/121 
Karar No. : 11 

21 . 3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanında Hukukî 
Mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı anlaşılan 11 nei maddenin tasdiki hakkında kanun ta
sarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de belirtildiği üzere, mezkûr 
sözleşme esas metninin, tazminatın cinsi, şekli, sahası ve âdil şekilde taksimi hususlarını ihtiva eden 
11 nei maddesi Türkçe tercümesinde sehven yer almadığı için, bu eksikliği gidermek gayesiyle ha
zırlanmış bulunan tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyu nüm ak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

İstanbul 
İV. Eruğan 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 

İstanbul 
0. Kabibay 

Kocaeli 
N. Erim 

Kâtip 
Konya 

Ö. Ölçmen 

İstanbul 
S. Orkuııt 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
/ / . İşgüzar 

Zonguldak 
C. Karakaş 

Amıasya 
Y. Acar 

İstanbul 
A*. /. Tokgöz 

Trabzon 
M. A. Oksal 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/121 
Karar No. : 61 

Maliye Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

1 . 4 . 1970 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanında Hukukî 
Mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı anlaşılan 11 nei maddenin tasdiki hakkında kanun tasa
rısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle, Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

aliye Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

N. Eroğan 

'Sözcü 
Muğla 

A. Buldanlı 

Kâtip 
Hatay 

T. Köseoğlu 
İmzada bulunamadı 

Afyon 
K. Uysal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 170) 
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Ağrı 
A. Bayazit 

İstanbul 
H. Dolun 

Bolu 
$. Kiykıoğlu 

İzmir 
M. Daldal 

Bursa 
A. Türkü 

Kütahya 
M. Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
//. Dağlı 

Sinop 
H. Biçer 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/121 
Karar No. : 52 

21 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurudan, (13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla 

yürürlüğe giren «Nükleer enerji alanında hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı anla
şılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanını tasarısı) ve önhavalesi uyarınca Dışişleri ve Maliye 
komisyonlarınca tasarı üzerinde düzenlenen t-apor, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları 
oturumda görüşüldü; 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer enerji alanında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşme1» ile nükleer enerji istihsalinin gelişerek sulhçu gayelerde kullanılmasının, 
nükleer kaza ve hasarlar yüzünden geri kalmamasını temin etmek için mutazarrır olacak şahıs
lara münasip tazminatın ödenmesi esasları tesbit edilmiştir. 

Söz konusu Sözleşmenin Türkçeye tercümesinde, esas metnin, tazminatın cinsi, şekli, sahası ve 
âdil şekilde taksimi ile ilgili 1] nci maddesi bir f̂ .ehiv sonucu yer almadığından, hazırlanan bu ta
sarı ile bu eksiklik izale edilmektedir. 

Tasarı, tüm olarak kabule şayan mütalâa edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş, 
1 nci madde, maddeye merbut çerçeve (Madde 11) deki (sahası) deyimi yerine (şümulü) de

yimi konulmak suretiyle değiştirilerek, 
2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 
T. Toker 

Hatay 
Söz hakkım saklı. 

H. Özkan 
Manisa 

H. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Bolu 

H. t. Cop 

îçel 
C. Okyayuz 

Maraş 
A. İmamoğlu 

K 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Burdur 

Söz hakkım mahfuz. 
İV. Yavuzkan 

îzmir 
M. Akan 

Tokat 
/. H. Balcı 

Zonguldak 
. Nedimoğlu 

Afyon Karahisar 
77. Dinçer 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

77. Tosyalı 
Uşak 

0. Dengiz 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 170) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürür
lüğe giren «Nükleer Enerji alanında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı anla
şılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 299 sayılı Kanıma ekli Sözleş
meye aşağıda yazılı 11 nci madde ilâve edilmiş 
ve Sözleşmedeki madde 11, madde 12 olarak 
değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Tazminatın cinsi, şekli, sahafı 
ve tazminatın âdil şekilde taksimi, bu Sözleşme 
ile öngörülen sınırlar içinde millî hukukla tan
zim edilecektir.» 

MADDE 2. — Bu kanun 299 sayılı Kanunun 
yayımlandığı 13 . 5 , 1961 tarihinde yürürlüğe 
girmiş sayılır. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
G. Titrek Y. Z. Önder A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. 8. Çağlayangil M. Erez O. Oğuz T. Gülez 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. Dallı V. Â. Özkan A. î. Birincioğlu 1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
İV. Menteşe S. Öztürk 8. Kılıç 8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
N. Cevheri H. Nakdboğlu T. Kapanlı H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

• « m*& 11 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 170) 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürür
lüğe giren «Nükleer Enerji alanında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadığı anla
şılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 299 sayılı Kanuna ekli Sözleş
meye aşağıda yazılı 11 nci madde ilâve edilmiş 
ve Sözleşmedeki madde 11, madde 12 olarak 
değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Tazminatın cinsi, sekli, şümu
lü ve tazminatın âdil şekilde taksimi, bu Sözleş
me ile öngörülen sınırlar içinde millî hukukla 
tanzim edilecektir.» 

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

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



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 1 7 0 © I H C I Ö K 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer 
Enerji Alanında hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer almadığı 
anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışiş

leri, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /121) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/121 
Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkamlığıaıja 

Birinci toplantı yılı içinde görüşülerek 'karara bağlanan «13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren (Nükleer enerji alanında hukukî mesuliyete dair Sözleşme) de yer alma
dığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun tasarısı» bu toplantı yılında yeniden be
nimsenmek üzere komisyonumuza gönderilmiştir. S. iSayısı 170 olan rapor komisyonumuzca 
aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Ali çal 

Ankara 
II. T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. S an aç. 

Manisa 
/ / . Okçu 

Başkan V. 
içel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
M. Erten 

Tokat 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İzmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 

Kâtip 
Erzurum 

E. Danışman 

Bolu 
II. İ. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Zonguldak 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçııbaşı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
İV. Bayar 

Zonguldak 

Ankara 
H. Balan 

Denizdi 
H. Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

1. II. Balcı A. R. TJzuner 8. T. Müftüoğlu K. NeMmoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1 /126) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 11 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-409/9553 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :12 . 7 . 1966 tarih ve 71-409/4083 sayılı yazınız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeıfci Hükümeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında teknik ve kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve Eki anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Devletler iarasındaki dostlukların kültür alanındaki mübadelelerle kuvvetlendirilmesinih bü
yük önem arz ettiğini göz önünde tutan Hükümetimiz dost Birleşik Arap Cumhuriyeti ile kültürel 
temasları geliştirmeye karar vermiş bulunmaktadır. Bu maksatla Birleşik Arap Cumhuriyeti ile 
memleketimiz arasında mevcut kültürel münasebetlere 'ahdî mahiyet vermek üzere, Ankara'da 
18 Mayıs 1966 tarihinde bir Teknik ve Kültür Anlaşması imzalanmıştır. 

Anlaşma mahiyeti itibariyle bugüne kadar Hükümetimizin diğer devletler ile akdetmiş olduğu 
kültür anlaşmalarının benzeridir. 

Anlaşmada, karşılıklı olamak üzere, ilim adamı, öğrenci ve sanatçı mübadelesi, kültür merkez
leri ve üniversite kürsüleri kurulması, tarih ye coğrafya ders kitaplarında doğruluğunun sağlan- " 
ması, iki memleket vatandaşlarının yekdiğerinin eğitim müesseselerinden faydalanmaları, diplo
maların muadeleti meselesinin tetkik edilmesi, üniversite ve yüksek okullar öğrencilerinin diğer 
memleket öğretim müesseselerinde öğrenimlerine devam edebilmelerini veya araştırmalarda bulu
nabilmelerini sağlıyan burslar verilmesi, tarih, edebiyat, ve ilim sahasında araştırmaların teş
vik edilmesi, turizm, basın, radyo, ve televizyon sahalarında mütehassısların mübadelesi gibi hu
suslar derpiş olunmaktadır. 

Anlaşmanın tatbikine dair meseleleri görüşmek üzere Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Türk üye
lerinden mürekkep bir Daimî Karma Komisyonu kurulacaktır. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti ile memleketimiz arasındaki kültürel temasların bundan böyle daha 
çok gelişmesine yardım edecek olan işbu kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması 
Büyük Millet Meclisinin yüksek takdirine arz olunur. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/126 
Karar No. : 10 

12 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen Türkiye Hükümeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca benimsenmiş ve tasarı 
maddeleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Çorum, 
K. Demir 

Nevşehir 
77. Baser 

Sözcü 
Amasya 

8. Ay gün 

Denizli 
8. Arslan 

Uşak 
F. TJğrasızoğlu 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
S. Yahşi 

Trabzon 
M. Aslantürk 

Çankırı 
N. Ç. Yazıcıoğlu 

Konya 
T. Y. Öztuna 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/126 
Karar No. : 5 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 3 . 1971 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtildiği üzere, devletler arasın
daki dostlukların, kültür sahasındaki münasebetlerle kuvvetlendirilmesini nazarı itibara alan ve 
mütekabiliyet esasları dairesinde ilim adamı, öğrenci ve sanatçı mübadelesini temin gayesine ma
tuf olan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak tasıarıının gerek
çesiyle, gerekçeye bağlı metin, aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 
E. Akça 

A. Karalı işar 
M. R. Çerçel 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 

Çankırı 
/ / . Dağlı 

Adana 
A. R. Güllüoğlu 

İstanbul 
N. î. Tokgöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Birleşik 
Arap Oumhuhiyeti Hükümeti arasında Teknik 
ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumlhuriyeti Hükümeti 
arasında 18 Mayıs 1966 tarihinde imzalanmış 
olan Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 .1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakan] 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

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

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kavavlı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
II. Mente§eoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakam 

t. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA 
TEKNİK VE KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti, 
İki ımil'let arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek ve aralarındaki Idoistluk 'bağlarını kuvvet

lendirmek arzusu"'ile, fikir, ilim, ısanat, turizim ve enformasyon alanlarımda daha sıkı Ibir işbirliği 
kurmak İçin Ibir anlaşma akdine kara|r vermişler ve hu ımaiksatla yetkilendirilmiş aşağıdaki mu
rahhaslarını tâyin etmişlerdir i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükürneti adına 
Elçi Ha/mit İBatu, Dışişleri Bakanlığı IV. Daire Oenel Müdürü 
Birleşik Arap Cumhuriyeti adına 
Elçi Ahmet Moukhtar El iShariasui, Teknik İşbirliği ve Kültürel Münasebetler Genel 

Müdürü I 
Kendileri usulüne uygun Ibulunan yetki belgelerini teati ettikten sionra-, aşağıdıaki hususlar 

hakkınida ımutabıfc kalmışlardır : 

Maddd : 1. 

Âkıd Taraflar ülkelerinde, karşı tarafın tarih, dil ve edebiyatının tanınmasını ve 'bu bilimlerin 
geliştirilmesini teşvik edecekler ve bununla ilgili kursların, üniversite küraülefrinin ve kültür 
merkezlerinin kurulmasını (kolaylaştıracaklardır. 

Madde1 : 2. 

Âkıd Taraflar, kendi ülkelerinin mektep kitaplarında karşı tarafın talrlilhi, coğrafyası ve; ede
biyatı ile ilgili 'olarak imevculdolabilecek yanlışlıklarını 'itinayı]a Idlüzeltilmesine Idifckat edecek
le rd ir. 

Madde : 3. 

Â'kıd Taraflar, illim. adamları ile araştırıcı ve üniversite profesörlerinin karşılıklı 'ziyaretlerini 
sağlamak ve konserler, temsiller, gösteriler v.s. tertilbetJmek suretiyle iki ülkenin ısanat ve ilüim 
çevreleri arasında temasları teşvik edeceklerdir. 

Madde : 4. 

Her iki taraf, tahsil ve tetkik alanları her ülkenin ihtiyacına 'göre müştereken teslbit ddiltaıek 
üzere, karşı tarafın 'öğrenci 'veya araştırıcılarının kendi eğitim müesseselerinde tahsil ve tetkikle
rini devam ettirmelerini iveya tamamlamalarını toimin nıaksadlyle 'burslar taihsiis edeceklerdir. 

Maddd : 5. 

Âkıd Taraflar karşı tarafın tabiiyetinde olan kimselerin yapmak istiyecekleri edebiyat, tarih 
ve ilim araştırmalarını limkân nlislbetinde kolaylaştıracaklardır. 

Madde : 6. 

Âkıd Taraflar, ilki taraftan Ibirinin ülkesinde alınmış diploma veya sertifikaların, diğer tara
fın ülkesinde hangi sınırlar ve hangi şartlar dâhilinde fmuteiber addedildbilineceğini eksperler +va-
sıtasiyle incelettirecekleredir. 
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Madde : 7. 

Âkıd Taraflar, kültürel işbirliğini aşağıdaki faaliyetleri tertibetaıeik suretiyle temin edecek
lerdir. 

a) Kitap, dergi, mikrofilm, band ve plâk mübadelesi, 
b) Konferanslar, 
c) Konser ve resitaller, 
d) Sanat sergileri ve çeşitli sanat alanlarında uzman mübadelesi, 
e) Filim festivallleri. 

Madde : 8. 

Âkıd Taraflar, basın, radyo televizyon ve enformasyon alanlarında uzimanlar mübadele ede
ceklerdir. Ayrıca, bu alanlarda, ımalzeme ve program mübadelesini kolaylaştıracaklardır. 

Madde i 9. 

Âk*d Taraflar, turizm, seyahat acemtaları ve otelcilik kurumları ile ilgili ol'an resmî makam
lar arasında doğrudan doğruya temaslar yapılmasunı teşvik edecekleri gibi, turizm alanındaki 
'eksperlerini de mübadele edeceklerdir. Bu alanda bilgi ve turistik propaganda malzemesinin mü
badelesini de teşvik edeceklerdir. Âkıd Taraflar iki ülke arasındaki seyahat formalitelerini ve 
gerek deniz, gerek ıhava yollan ile gidiş ve gelişi -kolaylaştırmak için elden geleni yapacaklardır. 

Madde : 10. 

İki Âkıd Taraflar, gençlik ve çalışma kampları alanındaki elksperleriinlin ve üniversite öğren
cilerinin mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde : 11. 

İşbu anlaşmayı uygulamak için, her ülkeden 4 üye olmalk üzere, 8 kişiden ibaret bir Daimî 
Karma Komisyon teşkil edilecektir. 

Komisyon, görülen lüzum üzerine ve en az iki senede 'bir -olmak üzere, sırası İle Türkiye ve 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde Genel Kurul halinde toplanacaktır. 

Madde : 12. 

İşibu anlaşma, her iki memlekette tasdik formalitelerinin tamamlanması üzerine yürürlüğe 
girecektir. Âkıdlardan biri tarafından altı ay evvel ihbar edilmek suretiyle feslhedilme'dilkçe de be
lirsiz bir süre için yürürlükte kalacaktır. 

Yukardaki hususları tasdiken, yetkilendirilmiş murahhaslar, İşibu Anlaşmayı ümzalamış ve 
mühürlemişlerdir. 

'18 Mayıs 1966 tarihinde, Ankara'da her ikisi muteber olmalk üzere, iki nüsha hallinde, Fransız'
ca dilinde tanzim edi'lmliştlir. 

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Cuimhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

M. Meclisi (S. Sayısı : 297) 



— 5 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ IDE BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA 
TEKNİK; VE KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bfilrleşik Arap Cumhuriyetti Hükümeti, 
İki millet arasınldaki karşılıklı anlayışı geliştirmek ve aralarındaki idloötluık bağlarını kuvvet

lendirmek arzusu ile, fikir, illim, ısanat, turizm ve enformasyon alanlarında idalha silki İbir işbirliği 
kurmak İlcin ibolr »anlaşma akdine fcarajr vermişler ve hu maksatla yetkilendirilmlilş aş ağıldaki (mu
rahhaslarını tâyin etmişlerdir 3 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Elçi Hamıit Batu, Dışişleri Bakamlığı IV. Dalire Üenel Müdürü 
Birleşik Arap Cumhuriyeti adma 
Elçi Ahmet Moukhtar El ıSharıasuii, Tekinlik İşjbirliğti ve Kültürel Münıaselb etler G-emıel 

Müdürü 
Kendileri usulüne uygun 'bulunan yetki belgelerini teati ettikten sıonra, aışağıldakli hususlar 

haJkkınlda mutabık kaJimışilarldır : 

Maddd r 1. 

Âkıd Taraflar ülkelerinde, karşı tarafın tarih, d'i'l ve edebiya/tmın tanınmasını ve hu bilimlerin 
geliştirilmesini teşviifc edecekler ve Ibununla ilgili kuraların, üriiveırsiıte Mraülerıinıin ve kültür 
merlkezlerinin kurulımasını iboilaylaştıracaklardır. 

Maddel r 2. 

Âkıd Tarâflîatr, kendi ülkelerinin mektep kitaplarında karşı tarafın tajriilhi, coğrafyası ve, ede
biyatı ile ilgili /olarak ımevculdlolabilecek yanlışlıklarını itinayla Idlüzeltilniesine Idlilklkat edecek
lerdir. -

Madde : 3. 

Âkıd Taraflar, ilü)m adamları ile iaraştırıcı ve üniverslilte profesörlerinin fearşıilılkl'ı ziyaretlerini 
sağlamak ve konserler, temsiller, gösteriler v.s. tertilbetimek (suretiyle iki ülkenin ısanalt ve ilim 
çevreleri arasında temasları teşvik edeceklerdir. 

Madde i 4. 

Her ilki taraf, tahsil ve Itetfe'ük alanları her ülkenin ihtiyacına 'göre müştereken ıteslblüt edilmek 
üzere, karşı tarafın 'öğrenci 'veya araştırıcılarının kendi eğitim 'müesseselerinde tahsil1 ve (tetkikle
rini devam ettirmelerini 'veya itamamiamadannı tamiri maksadiyle 'burslar (tahsis edeceklerdir. 

Madde1 : 5. 

Âkıd Taraflar karşı tarafın tâbiiyetinde olan kimselerin yapmak üstiyecekleri edebiyat, tarih 
ve i l m araşltırmalarını limkân niislbetîinde kolaylaştıracaklardır. 

Madde : 6. 

Mdd Taraf Har, lilki taraftan (birinin ülkesinde alınimış Idiploma veya sertifikaların, ıdi'ğeir tara
fın ülkesinde hangi sınırlar ve hangi şartlar dâhilinde ımuteiber alddedlileibilineceğini eksperler va-
sıitasıiyle incelefttireceklerdSr. 
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Madde : 7. 

Âkıd Taraflar, kültürel işbirliğini aşağıdaki faaliyetleri tertibe.taıefc suretiyle temin edecek
lerdir. 

,a) Kitap, dergi, mükrofilm, band ve plâk mübadelesi, 
b) Konferanslar, 
c) Konser ve resitaller, 
d) Sanat sergileri ve çeşitli sanat alanlarında uzman mübadelesi, 
e) Filim festivalleri. 

Madde r 8. 

Âkıd Taraflar, basın, radyo televizyon ve enformasyon' alanlarında uzmanlar mübadele ede
ceklerdir. Ayrıca, bu alanlarda, ımalzeane ve program ım/übadelesini kolaylaştıracaklardır. 

Madde r 9. 

Âkld Taraflar, turizm, seyahat lacentalan ve otelcilik 'kurumlan ile ilgili ojan resmî makam
lar arasında doğrudan doğruya temaslar yapılmasını teşvtilk edecekleri gibi, turizm alanındaki 
eksperlerini de mübadele edeceklerdir. Bu alanda bilgi ve turistik propaganda malzemesinin mü
badelesini de teşvik edeceklerdir. Âkıd Taraflar iki üllke arasındaki seyahat formalitelerini ve 
gerek deniz, gerek ıhava yolları ile gidiş ve gelişi kolaylaştırmak için elden geleni yapacaklardır. 

Madde : 10. 

İki Âkıd Taraflar, gençlik ve çalışma kampları alanındaki eksperlerinin ve 'üniversite öğren-
cilerihön mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde : 11. 

İşbu anlaşmayı uygulamak için, her ülkeden 4 üye olmalk üzere, 8 kişiden ibaret bir Daimî 
Karma Komisyon teşkil edilecektir. 

Komisyon, görülen lüzum üzerine ve en az iki senede 'bir olmak üzere, sırası ile Türkiye ve 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde Genel Kurul halinde toplanacaktır. 

Madde : 12. 

Işıbu anlaşma, her iki memlekette tasdik formalitelerinin tamamlanması üzerine yürürlüğe 
girecektir. Âkıdlardan biri tarafından altı ay evvel ihbar edilmek suretiyle feslhedilme'dlilkçe ide be
lirsiz bir süre için yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıdaki hususları tasdiken, yetkilendiril miiş murahhaslar, İşlbu Anlaşmayı imzalamış ve 
mühürlemişlerdir. 

'18 Mayıs 1966 tarihinde, Ankara'da her ikisi muteber olmak 'üzere, iki nüsha 'halinde, Fransız'
ca dilinde tanzim ediimlilştlir. 

Türkiye Oumhuriyertü Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

• * ^m^ •« 
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