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Su ürünleri kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi Plân Komisyonlarından 7 şer üyenin katıldığı
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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
C. S. Erziinean Üyesii
Fehmi Bay soy

Üye
C. S. Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri

Üye
C. S. Istaınlbul Üyesi
Ekrem özden
İmzada bulunaanajdı

Üye
C. S. Samsun Üyesi
Refet Rendeci
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Üye
C. S. Tokat Üyesi
Ali Altuntaş

Üye
Bolu M'iletvekilıi
H, İbrahim Cop

Üye
Çorunu Milletvekili
Arsüıam Topçulbaışı
imzada 'boıluiMmıadı

Üye
Erzurum Milletvekili
Rtfkı Danışman

Üye
Zonguldak Milletvekili
S. T'elkıin Müftüoğlu
İmzada ıbulun'amıadı

Üye
Diyarbakır Milletvekili
Haşlan Değer
İmzada bulunıaımödı

Millet Meclisinin kabul
ettiği metin

Cumhuriyet Senatosunun kabul
ettiği metin

Karma Komisyonun metni

Trol

Trol

Su Ürünleri kanunu tasarısı

MADDE 22. — a) tcsular,
Marmara Denizi, istanbul ve
Çanakkale boğazlarında her çeçit 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.

MADDE 24. — la) îç sular,
MADDE 124. — Cumhuriyet
Marmara Denizi, (îsîtanfbul ve Senatosu G-enel Kurulunca iyıa. Çanakkale (boğazlarımda heır pılıan değişiklik Ibenimsenımiştilr.
çeşit trol ille BU lüründleri istih
sali yasaktır.
Ancak ilmî 'maksatlarla ya
pılacak incelemelerde trol fculilanTİalbileceği gilbi, (balıkçılığın
inkişafı ve (balak piyasasının
kamu yaranına düzenlıenmıesi
amaciyle Tarım Bakanlığı ve
Ticaret Bakanlığınım müşterek
k a r a n ile kurulacak teşekkül
marifetiyle trol (bıalıkçıiığı yapılıalbilir.
Ib) Karaısullarıımıız dâlMlinde
dip trol ile m (ürünleri istih
sali şekli ıayn Tbir tüzükle dü
zenlenir. Bu tüzük hüküımleriıwe 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.
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Millet Meclisinin kabul
ettiği metin
(Geçici 4 ncü madde Millet
Meclisi metninde yoktur.)

Cumhuriyet Senatosunun İka/bul
ettiği metin

Karma Komisyonun metni

OEÇtöI MADDE 4. — 931
GEÇİCİ MADDE 4. ^— Cum
sayılı îs Kanununun ö^ncd mad huriyet «Senatosu Genel Kuru
desinde en kadaıüd, dem sonna lunca yapılan değişiklik Itoen&mIbaslıyan kısmıma (e) fıkrası Senmemistir.
ilâve edilmiştir.
e) Deniz iş Kamunu (kapsa
mıma girmîyen ve tarım işle
rimden saynkmyam, denizlerde
çalışan su ürünleri müıstahsık
lan ile Siğili li&ier.
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