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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen; Yargıtay 
Başkanı imran Öktem'in cenaze töreninde cere
yan eden olaylarda mündemiç zihniyete karşı 
yüksek yargı organları hâkimlerinin yaptıkları 
yürüyüşün sağdan gelecek aşırı akımlara karşı 
muhkem bir duvar teşkil ettiğini; yüksek hâ
kimlerimizin, bu hareketleriyle soldan gelecek 
aşırı akımları önlemek hususunda da aynı hassa
siyeti göstermeyi millete borçlandıklarını ve 
mülkün temeli olan adaleti bu suretle tahakkuk 
ettireceklerini ümit ettiğini ifade etti. 

Samsun üyesi Refet Rendeci; Yargıtay Baş
kanı imran Öktem'in cenaze törenindeki hare
ketin, merhumun Yargıtay Başkanı olarak tu
tum ve davranışlarına karşı olmayıp şahsını is
tihdaf ettiğini, hâkimler yürüyüşe cübbe ile ka
tılmamalardı söz almıyac ağını, hâkimlik kürsü 
ve cübbesinin adalet, hak ve millet adına kararı 
temsil ettiğini, bu hareketin yüzlerce dâvada red
di hâkim müessesesini işletebileceğini, solcuların 
ve öğrencilerin bu nümayişe katılarak birtakım 
hakaret tekerlemelerini tekrarladıklarını ve hâ
kimlerimizin bunlara sebebiyet vermelerinden 
duyduğu üzüntüyü belirtti. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Bulgaris
tan'ın turistik bölge ve tesislerini görmek üzere, 
tertibedilen geziye istanbul Üyesi Erdoğan Ada
lı, Tekirdağ üyesi Cemal Tarlan ve Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm katılmalarının uygun 
görüldüğüne ve Anayasanın 78 nci maddesi ge
reğince işlem yapılmasına dair Başbakanlık tez
keresi okundu ve teklif kabul edildi. 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; eski Ge
nel Sekreter hakkında Danıştay'ın ittihaz ettiği 
kararın Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafın
dan tatbik edilmediğinden bu konu hakkında 

Cumhuriyet Senatosu araştırması açılmasına da
ir önergesi okundu ve içtüzük gereğince işlem 
yapılacağı bildirildi. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul olun
du. 

1267 ve 1269 S. Sayılı kanun tasarılarının bu
gün ve 9 Mayıs 1969 Cuma günü görüşülmesi ve 
Cuma günü görüşülmesi evvelce kararlaştırılan 
Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu raporu
nu görüşmek üzere Genel Kurulun 12 Mayıs 1969 
Pazartesi günü toplanması hakkındaki A. P., C. 
H. P. ve G. P. si grup başkanvekillerinin öner
gesi ile Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının parti gruplarının teklifine uydu
ğuna dair önergesi okundu ve kabul edildi. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya-
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim göre
cek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkın
da kanım tasarısı görüşüldü ve tasarının kanun
laşması kabul olundu. 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

9 Mayıs 1969 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşime saat 18,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atalay Ömer Ucu*al 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdü Ünlü 

SOEU 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 

Hikmet işmen'in, Türkiye işçi Partili bir sansın 

adı ve adresine dair, yazılı soru önergesi Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/581) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 59 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Metlin et Hazer'in, Araş Ir
mağının taşması neticesi sellerin yaptığı tahriba
ta dair demeci ve Devlet Bahanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Tütün ve tütün tekeli kanun 
tasarısının Millet Meclisinde kabul olunan met
nini ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporunu bugün görüşeceğim. 

Yalnız bu arada bir gündem dışı konuşma 
talebi var. Sayın Hazer gayet kısa olacak. Çün
kü bugün özel toplantıdır. Bu bakımdan çok kısa 
olmak kaydı ile. 

TYEEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bugünün siyasi atmosfe
rine belki uymıyan fakat, gerçekleri ve ihtiyaç
ları dile getiren kısa bir gündem dışı konuşma 
yapmak zarureti hâsıl oldu. 

Muhterem arkadaşlar, Kars ili çevresinde 
kısa bir müddet evvel büyük bir taşkın ve sel 
bir - iki ilçemizde büyük tahribat yapmıştır. 
özellikle Göle, Sarıkamış, Aralık ve İğdır il
çelerinde ekinler ve bâzı meskenler bu sel tahri
batından zarar görmüştür. Mahallinde Hükü
met bâzı tedbirler almış ve İmar ve İskân Ba
kanlığının elindeki imkânları harekete getir
miştir. Valilik de gücü ve imkânları nisbetinde 
bu kazazedelerin yardımına koşmuştur. Fakat 
bunların hepsi geçici, âcil tedbirler mahiyetin
dedir. 

Meselenin esası, bilinen bir dâvaya ciddî 
tedbir almaktır. Geçmiş yıllardan beri devam 
edegelen Araş vadisinde bu su taşkınlarının 
yaptığı tahribat bilinmektedir. Birinci Beş Yıl
lık Plân devresinde bu konu ele alınmış, Araş 
vadisini tanzim etmek için ilmî, fennî bâzı ted
birler de öngörülmüş, hazırlıklar yapılmış, etüt
ler yapılmış, projeler hazırlanmıştı. Bu cümle
den olarak Araş nehrinin kolları üzerinde Geçit 

Barajı, Aşva Barajı ve Ruslarla müşterek ya
pılacak Arpaçay Barajı düşünülmüş, bunların 
etütleri ikmal edilmiş, projeleri hazırlanmış, 
tatbik sahasına konulması için her şeyi tamam
lanmış olduğuvhalde maalesef Hükümet ilgi 
göstermemiş, bu yüzden Araş vadisi tanzim 
olunamamış, taşkınların bir müddet daha tah
ribatına böylece sebebiyet verilmiştir. 

Bundan başka, Araş vadisi bilindiği üzere 
Türk - Rus hududu arasından akan büyük bir 
nehirdir. Ruslar kendi taraflarında mükemmel 
tahkimat yaptıkları için Araş vadisi daha çok 
bizim topraklarımızda tahribat yapıyor, bizim 
topraklarımızı aşındırıyor. Yani vatan top
rakları sırf kayıtsızlık yüzünden seneden 
seneye bizim aleyhimize küçülmektedir. Bu 
DSİ 1eri tarafından, Enerji Bakanlığı tarafın
dan bilinen bir keyfiyettir. Mahmuzlar tamam
landığı, şeddeler ikmal edildiği takdirde su 
badkmmm Türk topraklarında bu kadar tah
ribat yapması mümkün değildir. Bu tedbirleri 
bugüne kadar almıyan Hükümet, orada zayi 
olan mahsulden, vatandaşın huzursuz olan ge
çiminden sorumludur. Arz ettiğim gibi, yeni 
çıkmış bir mesele değil. Yıllardan beri bilinen, 
hazırlıkları yapılan, tedbirleri düşünülmüş, 
barajlarının yerleri tesbit edilmiş, her türlü 
fennî hazırlıkları yapılmış, fakat, nedense bu 
İkinci Beş Yıllık devreye girildikten sonra bun
lar olduğu gibi yüzüstü bırakılmış ve bu felâ
ketler de böylece halk aleyhine, bölge aleyhine 
ve özellikle yurt toprakları aleyhine tahriba
tını devam ettirmiştir. Karşıda Rusların tah
kimatım gören vatandaşlar ister istemez şikâ
yetçidirler ve ister istemez kendilerinin top
raklarının da mülkiyeti tanıyan, Anayasadaki 
mülkiyet haklarını bilen bir Hükümetten da
ha hassas, daha dikkatli bir tedbir beklemek-
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tedirler. Sadece nutuk söylerken mülkiyetten 
bahsetmek, sadece Anayasada kayıtlıdır diye 
işaret etmek hişjbir şeyi halletmez. Halletmediği 
bu mesele ile de saJbittir. 

Özetle arz edeyim, yıkılan köprülerin, yıkı
lan evlerin tamiri mümkündür, geçte olsa bu 
tamir olunabilir; kendi imkânlarımız ve vası
talarımızla. Fakat akıp giden Türk toprakları
nı, vatan topraklarını yerine koymak mümkün 
değildir. Hükümeti vazifeye çağırıyorum. Da
ha fazla geç kalarak, seneden seneye Türk 
topraklarının azalmasına ve kısalmasına sebe
biyet vermesin. Bunun mânevi sorumluluğun
dan kendisini kurtarsın. Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Sayın 
Hazer'in konuşmasının başlangıç kısmına yeti
şemedim. Ancak dinliyebildiğim kadarı ile ken
di seçim bölgesinde vukubulan bir su taşkını 
münasebetiyle gerek imar ve iskân Bakanlığın
ca, gerekse vilâyetler kendi imkanları dâhilin
de bu taşkından dolayı alabileceği tedbirlerin 
bir kısmını aldığını beyan ettiler, bunların ge
çici tedbirler olduğunu söylediler. Gerçekte 
afiyetlerle ilgili tedbirlerimiz Sayın İmar ve 
iskân Bakanımızın da maalesef ve maatteessüf 
Türkiye'de bilhassa bu sene müşahede ettiği
miz geniş çaptaki âfetler münaseebtiyle sık sık 
huzurunuzda izah ettiği gibi, vilâyette dörtlü 
tedbir dediğimiz önce sağlık, emniyet, muvak
kat iskân ve gıda ihtiyacının karşılanması hu
susu bidayette üzerinde İsrarla durduğumuz 
ve ilk tedbir olarak mütalâa edip tahakkuk et
tirdiğimiz hususlar. Sayın Hazer'in beyanından 
anlaşılıyor ki, bu bölgelerde bu hususlar yeri
ne getirilmiştir. Ve gerçekte bundan ibaret
tir. 

Ancak Sayın Hazer bundan sonraki konuş
masının devamında Araş Nehri üzerinde ve Ar
paçay'da yapılması mutasavver barajlar konu
suna değinmek suretiyle, bu taşkınlardan do
layı. yurt topraklarını denize sürüklendiğini, 
iktidarın mülkiyet mefhumunu sadece nutuk
larda ağzına almasının kâfi olmadığını, mül
kiyet mefhumuna burada da riayet etmesi lâ-
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zımgeldiği yolunda, haddizatında üzerine eği-
nildiği takdfrde birtakım ima veya imajları 
akla getirebilecek olan ve fakat, kendisinden 
beklemediğim ve zannediyorum kendisinin de 
o niyette olmadığı şekilde yorumlanabilecek bir 
üslûbu beyanda bulundular, ki bunu hoş kar
şılamadığımı ifâde etmek isterim. Bu beyanın 
mütebaki kısmında, bu şekilde yurt toprakları
nı muhafaza eimiyen iktidarın sorumlu oldu
ğunu da konuşmasına eklemekten kaçınmadı
lar. Fakat, yine konuşmasının bundan önceki 
kısmında, bu acı gerçeğin yıllardan beri devam 
eden bir hakikat olduğunu da ifade ettiler. 
Eğer sorumlu aranıyorsa, sadece hissi sebepler
le kendisinin beyenmediği veya tervicetmediği 
bir iktidardan değil, yine kendi beyanları içe
risinde yıllardan beri bu mesele devam ettiğine 
göre, kendine dönük bir sorumluluk araması da, 
zannediyorum, hakşinaslık olur. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Hazer yine konuş
masında, «ikinci Beş Yıllık Plân dönemine gir
dikten sonra her nedense» dediler, «bu Birin
ci Bss Yıllık Plânda vardı ve fakat ikinci Beş 
Yıllık Plâna girdikten sonra bunlar unutuldu.» 
Gerçekler böyle değil muhterem arkadaşlarım. 
Gerçekler şöyle: Birinci Beş Yıllık Plânın, biz 
iktidara, geldiğimiz zaman, süre bakımından 
yüzde 60 ı ikmâl edilmişti. Ancak Birinci Beş 
Yıllık Plânda yıllar itibariyle programa alın
ması lâzımgelen işlerin, sürenin 60 ı geçmiş 
olmasına rağmen, ancak yüzde 40 .ı tahakkuk 
ettirilmiş idi. Biz A. P. olarak iktidara geldik
ten sonra yüzde 40 lık bir zaman süresi içeri
sinde, bize kötü bir miras olarak terk ettikleri 
ve ihmaller sonucu ortaya çıkan gecikmeleri 
yüzle 60 olarak, yüzde 40 lık bir süre içerisin
de tamamlamak gayreti ve başarmak sonucunu 
ortaya koyduk. Yıllar itibariyle meseleyi müza
kere ederseniz bunu görürsünüz beyefendi. 

MEHMET HAZEF- (Kars) — Ben gerçeği 
söyledim, ben siyaset yapmadım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Devamla) — Ben de gerçekleri söy-
lüyorum Sayın Hazer. Bunlar da gerçektir. Yıl
ların gerçekleri ve nisbetlerine bakarsanız bu 
böyledir. 

Gelelim Arpaçayı meselesine: Bu hususta 
Sayın Enerji Bakanı arkadaşım detaylı malu
matı önümüzdeki celseler, kendisine konuşma-
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nızı ileteceğim, vereceklerdir. Hatırımda kaldı
ğı kadarı ile mesele Sayın Hazer'de ifade ettiği 
gibi, Çayın bir kısmının Rus hudutları içinde, 
SSCB hudutları içerisinde geçmesi münasebe
tiyle iki Devlet arasında hariciye yönünden de 
birtakım temasların ve bâzı protokol icabı hu
susların yerine getirilmesi icabettiği için haki
katen bir gecikme olmuştur. Bu Birinci Beş 
Yıllık Plânda plânlanan işlerin bugünkü Hü
kümet tarafından İkinci Beş Yıllık Plân
da ele alınmadığından veya bunların in
kâr edilmesinden mütevellit değildir. İra
desinin dışında ortaya çıkan hususların halli 
yönünden, olmuşsa, bir gecikme olmuştur. Bu 
husustaki detaylı malûmatı Sayın Enerji Baka

nıma götüreceğim, huzurunuzda ifade edecek
lerdir. Hakikat bundan ibarettir. Saygılarımı 
sunarım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı görüşme
ler karşılıklı görüşme konusu olamaz, Sayın 
Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Partimi it
ham etti, yanlış söyledi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar kar
şılıklı görüşmelere imkân verme. Parti itham 
edilmiş ise gelecek birleşimde gündem dışı, ya
hut zaptı sabık hakkında söz iahnır, cevaplar 
verilir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Eskişehir Üyesi Gavsı Uçagök'ün ve-

fatiyle açılan Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 
İskân Komisyonu üyeliğine Ankara Üyesi Tur
han Kapanlı'nın, Tarım Komisyonuna da Amas
ya Üyesi Macit Zeren'in aday gösterildiğine dair 
A. P. Grupu Başkanlığı tezkereleri ve teklif edi
len adayların adı geçen komisyonlara seçimi. 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Eskişehir Senatörü Saym Gavsi Uçagök'ün 
vefatı münasebetiyle inhilâl eden Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonuna An
kara Senatörü Sayın Turhan Kapanlı aday 
gösterilmiştir. Bilgilerine saygı ile sunulur. 

Bursa 
Şeref Kayalar 

A. P. Senato Grup Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Eskişehir Senatörü Sayın Gavsi Uçagök'ün 
vefatı münasebetiyle inhilâl eden Tarım Ko

misyonuna Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye
si Sayın Macit Zeren aday gösterilmiştir. İlgili
lerine saygı ile sunulur. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

A. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanvekili-

BAŞKAN — Komisyonlarda mevcut açıkla
ra A. P. Grup yöneticileri tarafından adaylar 
gösterilmiştir. Yerler bir, adaylar bir bulundu
ğu cihetle seçim işinin işari oyla yapılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
İ3i'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Komisyonuna Sayın Macit Zeren 
aday gösterilmiştir. Sayın Macit Zeren'in seçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân Ko
misyonuna Sayın Turhan Kapanlı aday göste
rilmiştir. Oylarınıza arz ediyorum, seçilmesi hu
susunu. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. —• Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (1) 

(1) 1249 S. Sayılı basmayazı 8.5. 1969 ta
rihli 58 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz. 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı üzerinde 
söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Altan'm. 
Sayin Altan buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Saym Başkan, muhterem senatör
ler nüfusunun % 70 i çiftçi olan memleketimi
zin zirai ürünlerinin başında gelen ve ihracatı-
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mızın büyük miktarını teşkil eden ekicisiyle 
çalışanları dâhil 4 - 5 milyonun geçimine medar 
olan tütünlerimizle ilgili Tütün ve Tütün Tekeli 
kanun tasarısı hakkında-A, P. Grupunun gö
rüşlerini ars etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Bu kanunla ilgili görüş ve düşüncelerimizi 
belirtmeden evvel, şimdiye kadar tütün mevzu
undaki mevzuat ile tatbikatının nasıl olduğu
na kısaca temas etmeyi faydalı bulmaktayım. 

Malûm olduğu üzsre tütünün ekimi, tahmini, 
istihsali, kırılması, balyalanması, depolanması, 
kıymet takdiri, ticareti ve ihracatı ve mamul 
hale getirilmesi gibi tütünle ilgili hususlar 
1933 tarihinde çıkarılan 3437 sayılı Tütün ve 
Tütün İnhisarı Kanuniyle şimdiye kadar yü-
rütülegelmiştir. Bu kanunun tatbikatında bü
tün yabancı memleketlerde isim yapmış Türk 
tütününün kalitesinin iyileşmesi, iyileştirilme
si düşünülmemiş, muhtelif mülâhazalar ve te
sirler neticesi tütün ekim sahaları genişletil
miş ve bilhassa dikim taban ve sulak arazilere 
de intikal ettirilmiştir. Pek tabiîdir ki bunun 
neticesi, gün geçtikçe, kalite düşmüştür. Bu ka
lite düşüşünde tütün ekiminin aile çevresinde 
ihtisaslaşmış bir ziraat nevi olmaktan çıkarılıp, 
harcı âlem bir ziraat haline getirilmesinin de 
t e i n olduğu inkâr edilemiyeceği gibi, tütün fi
yatının politika mevzuu yapılarak kalitesizleri-
nin de fiyatlarının yüksek tutulması hususun
da propaganda da bulunulmasının rolü aşi
kârdır. 

Bu şartlar altında tütünümüzün rekoltesi 
190 milyon kiloya baliğ olmuş, iç tüketim ve 
dış piyasalara sevk edilenlerden gayri her sene 
büyük miktar tütün Tekelin, tüccarın ve ekici
nin elinde kalmıştır. Ekicinin almterini değer
lendirmek istiyen Tekel İdaresinin elinde, des
tekleme mubayaası dolayısiyle, 1,5 milyar liralık 
tütün bulunmaktadır. İhracat imkânları ve fi
yatlarının nazarı itibara alınması yanında tütün 
ekicisinin de durumunu düşünen Hükümetin fi
yat politikasının iyi tâyin ve tesbiti gün geçtik
çe güçleşmiştir. Politik mülâhazalarla, arz ve ta
lep kanunu nazarı itibara alınmadan ve tütün 
kalitesini de düşürecek olan fiyat tesbitleri ha
kiki tütün ekicilerinin malının ve emeğinin değe
rini almama gibi bir duruma düşmelerine sebe-
bolmuştur. 
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1 Muhterem senatörler; şimdiye kadar tütün 
tarımında ekicinin şikâyetlerini mucibolan hu
suslardan birisi, mahsulün tahmini sistemidir. 
Bu usule göre tütün mahsulü bir heyetçe tarla
da tahmin ediliyor ve mahsul idrak edildikten 
sonra yapılan tartı da % 5 e kadar eksik kabul 
ediliyor, fazla çıkan eşlik için çiftçi mesul tutu
luyordu. Tütün müstahsilimin mağduriyetini mu
cibolan en büyük unsur, tütün eksperlerinin tu
tumları idi. Ekici tütünlerinin mahsul görmek 
ve imhalık olarak ayrılması suretiyle teslimde, 
eksperlerin muayeneleri mühim rol oynamakta 
idi. Ehliyetsiz veya suiniyet sahibi eksperlerin 
haksız ve yanlış tâyin ve teşhisleri daima çiftçiyi 
mağdur etmiş ve ekici, tesbit edilen fiyata tütü-

I nünü satamamıştır. Her tütün piyasası açılışında 
tütün mmtakalarından eksperler hakkında yüz
lerce şikâyet vukübulmuştur. Hattâ diyebiliriz 
ki, bazan hükümetlerin tütün ekicisini düşünen 
kaliteli mahsule iyi fiyat politikaları bu yol
dan da baltalanmıştir. Ekici, bankaca verilen 
kredinin azlığından da müştekidir. Çiftçiye bü
tün tarım alanlarında yegâne kredi veren Ziraat 
Bankasının toprak bareminin sık sık ele alınma
ması neticesi baremin düşüklüğü bunda rol oy
nadığı gibi, plasmanların yetişememesi de bu hu
susa tesir eden faktör olarak göze çarpmaktadır. 
Bankacılar ise ekicilerin fazla kredi alabilmek 
için ekim sahalarını geniş gösterdiklerini ileri 
sürmüşlerdir. Bu iki iddia daima karşılaşmış ve 
neticede zirai kredi veren bankanın teklifi, plas
man yokluğu ve mevzuat gibi sebeplerden yine 
ekici lüzumlu krediyi tam mânasiyle temin ede
memiştir. Malî sıkıntı sdböbiyle ekici mahsulünü 
tütün piyasası açılmadan satmış ve dolayısiyle 
düşük bedel aldığından alın terini değerlendi
rememiştir. Keza tüccarla aralarında, çıkan 
mal kalitesi ve satış bedeli ihtilâflarının kısa 
F.amanda halis dilememesi ve hakemle 'halli ve 
temyizinin bulunmaması da ekiciyi daima mağ
dur eden bir umumi dert olarak devam edegel-
miştir. 3437 sayılı Kanunun kısaca arz ettiğim 
tatbikatından doğan mahzurları ve kanunu za
manın tarımsal, sosyal, teknik ve ekonomik ge
lişmesine uymaması sebepleriyle kanunun değiş
tirilme teşebbüslerine gidilmiş, bu yönde se
minerler tertiplenmiş, konferanslar ve kongre
ler düzenlenmiş ve ilmî çalışmalar yapılmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 
I promramında 3437 sayılı Kanunun bugünkü 
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şartlara uydurulması için tasarı hazırlanacağı 
belirtilmiştir. İşte bu durum muvacehesinde 
Yasama Meclislerine sunulup bugün görüşmek
te olduğumuz Tütün ve tütün tekeli kanun ta
sarısı tütünle ilgili değişik topluluk ve kuruluş
ların fikir ve görüşlerinden tütün kongre ve 
komitelerinin dilek ve kararlan ile, uzun yılla
rın tecrübelerinden yararlanmak suretiyle hazır
lanmıştır. 

Sayın senatörler, görüşülmekte olan tasarı 
3437 sayılı Kanuna nazaran kanun tekniği ve 
sistemi bakımından daha iyi tedvin edilmiş ol
duğuna temasla getirdiği özelliklere geçmek is
terim. Bu tasarı her geçen gün dâhilde ve ha
riçte sarfiyatı artan, "fakat kalitesi aranan ve 
rekabete mâruz kalan tütünlerimizin kalitesinin 
düzelmesi için gereken tedbirlerin alınması hu
susunda hükümler getirmiştir. Kalitenin düzel
mesiyle ihracaatımız artacağı gibi, tütün eki
cisinin daha fazla kazanmasını sağlamış olaca
ğız. Bugün Türkiyemizde yalnız tütün ziraa-
tinde değil, yıllara göre kıymet kazanan her 
mahsûlde ekim sahaları genişlemiş ve bol mah
sûl alınmaya başlanmıştır. Bunun neticesi, iç 
tüketimden çek fazla olan mahsul, dış piyasa
ya sevk ©dilemeyince veya dış piyasa ile reka
bet edemeyince, dâhilde müstalhsılın elindo çü
rümüş veya maliyetine, hatta maliyetinden daha 
aşağı bir bedelle tüccara satılır hale gelmiştir. 
Bu da çiftçinin zararına olmakta ve ertesi sene 
çiftçi ziraat nevini değiştirmekte ve tekrar ay
nı mahsulün azlığı dolayısiyle 'kıymet kazan
maktadır ve dolayısiyle ziraatte bir istikrar mev-
cudolmamaktadır. Böylece Türkiye'de istikrar
lı bir zirai politika güdülemediğinden, daha 
doğrusu dış piyasa nazarı itibara alınmadan 
mahsulün artırılmasından ve ziaatte artan mah
sûl nev'ine göre gelişememesinden daima ziraat 
erbabı zarar görmüştür. Tütün ve tütün teke
li Kanunu bu cihetleri nazarı itibara alarak, tü
tün ekim sahalarının da, yukarda arz ettiğim se
beplerle, tahdidetmek mecburiyetinde kalmış
tır. Diğer bir tâbirle, tütün üretiminin ekono
mik ve ticari gereklere göre ayarlanmasını 
mümkün kılan hükümler getirmiştir. 

Üçüncü ve geçici 1 nci maddelerle tütün 
ekim sahalarını tâyin ve tesbit ettiği gibi, 4 ncü 
madde ile tütün üretiminin memleket iktisadi 
ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi 

için lüzum görülen alanlarda üretim miktarını 
belirli oranlarda azaltacak tedbirler almaya, 
tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya ait 
hükümleri koymuş ve bununla yetinmeyip, 
6 ncı maddede de tütün tarımı yasağının hangi 
hallerde 'kaldırılacağını ve tütün tarımına izin 
verilen yerlerin bir numaralı cetvele ithal olun
mak suretiyle genişletilebileceğini de derç et
miştir. Bu suretle Hükümet tütün politikasın
da çiftçinin durumunu nazarı itibara almış ve 
senelere göre elindeki stoklara göre, dış piya
sanın ihtiyacına göre ve tütünün kalitesinin de 
iyi olması hususlarını temin edecek şekilde za
manına göre tütün ekim saikalarım icabederse 
genişletecek veya şartlar müsait, kanunun ara
dığı şartlar varsa daraltacaktır. Bu da daima 
çiftçiye yararlı olacaktır. Yukarda arz ettiğim 
gibi, kaliteli tütün mutlaka müstahsıla fayda
lıdır. Bunun diğer mahsullerde de Türkiye'de 
tatbikatını görmekteyiz. Meselâ; pancar bugün 
dönüm başına birçok yerlerde iyi ekim, teknik 
şartları uygun ekim yapıldığı takdirde dönüm 
başına, diğer mahsullere nazaran fazla bedel 
Vermekte ise de, bunun alım sahaları bulunma
dığı müdetçe çiftçi daima zarar göreceği için, 
bunun da tahdidi bahis mevzuu olabilir. Çünkü 
birçok yerlerden pancar dikimi için aynı şekil
de talepler vuku bulmaktadır. 

Ben bir de bu hususta size kendi müşahade-
mi arz edersem, bu kanunun tahdit hususunda
ki faydalarını hakikaten isabetli olarak teşhis 
konulduğuna kaani olursunuz zannınidayım. 

Şimdi; 1960 dan evvel Çanakkale'mizde beş 
tane konserve fabrikası kuruldu. Bu fabrika
lar faaliyet devresine geçtikleri zaman, çiftçi 
hazırlıklı değildi. O sene domates mahsulü bir
denbire, fiyat itibariyle, yükseldi ve fabrikalar 
civar vilâyetlerden domates, salça yapmak üze
re domates celbetmek mecburiyetinde kaldılar, 
çok yüksek tuttular ve bunları işlediler. Fakat, 
bu işledikleri domateslerin salça yaparak dışa
rıya satma imkânını bulamayınca ertesi sene el
lerinde de döner sermayeleri kalmadığı için, iş
letme sermayeleri kalmrdığı için tekrar yeniden 
bir salça işleme işine giremediler. Fakat çiftçi 
bir sene evvelki domates fiyatlarının yüksekli
ği dolayısiyle para ettiğini düşünerek, o sene 
bütün tarlasını, hattâ kiraya tutarak, başka 
tarlaları da kiraya tutarak ve borç alarak dı-
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şandan ve bankalardan, elinden geldiği kadar 
borç alarak geniş sahalara domates ekti. Fa
kat alım olmayınca domates tarlalarda çürüdü 
ve o sene çiftçi battı. Dolayısiyle hem daha 
evvel ekmiş olan çiftçinin malı da ucuza gitti
ğinden onlara zarar verdi, dolayısiyle kendisi 
de iflâs etti. işte tütün de bu duruma gelir 
haldedir. Eğer her istiyene tütün ekimi için 
müsaade edecek olursak, taban sahaya, sulak 
eahaya tütünü intikal ettirecek olursak miktarı 
çoğalacak, kalitesi düşecek, alıcısı bulunmadı
ğı için, hem daha evvel kaliteli tütün yapanla
rın fiyatı düşecek, hem de bu arkadaşlarımızın 
ektiği tütünlerin kalitesi düşük ve fiyatı da dü
şük olacağından bunlar da zarar göreceklerdir. 
Esasen arkadaşlarımızın da belirttiği gibi tütün 
çok masraf istiyen, emek istiyen ve kilo başına 
masrafı fazla olan bir mahmul olduğundan dola
yı masrafını karşılamıyan bir zirai mahsul ol
duğu cihetle daima çiftçiyi iflâsa sürükliyecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısının 
tütün ziraatinin bir aile ziraati olup ihtisas, 
bilgi, tecrübe ve çok emek istediğinden, yani 
herkesin istediği zaman yapabileceği bir ziraat 
nev'i olmaktan kurtarmıştır. Böylelikle öteden 
beri tütün eken ve arazisi tütün ekimine mü
sait kaliteli tütün yetiştirebilen tütün ekicile
rinin mahsullerinin hakiki değerini bulması da 
temin edilmiş olacaktır. Tütün satışlarında da 
tüccarlar tarafından ekicilerin aldatılmasını ve 
mağdur edilmesini önleyici tedbirler alınmış ve 
bu mekanizmanın seri işlemesi hususunda gere
ken müddetler, emredici hükümler olarak ko
nulmuştur. Tüccardan ekicinin hakkını vermi-
yenlere, tütün ticareti yapma belgesi verilemi-
yeceği ve verilenlerin de ekiciye karşı kanun
da derpiş edilen alım - satımla ilgili vecibeler
den her hangi birini süresi içinde yerine getir
mediği sabit olanların belgelerinin iptal edile
ceği hükmünü koymakla da müstahsili tücca
ra karşı korumuştur. Tütün alınmasında mü
him rol oynıyan eksper işi ele alınmış, bunların 
yetiştirilmesi için Tütün Eksperleri Yüksek Oku
lu açılması öngörüldüğü gibi, geçmişte eksper 
vasfını alanların da durumlarını muhafaza ede
bilmeleri için hükümler getirmiştir. 3437 sa
yılı Kanun gereğince yapılan ve ekseriya yan
lış çıkan ve çiftçinin mağduriyetini mucibolan 
tahmil işi kaldırılmış, yerine önce ekicinin tü

tün ekim istek kâğıdı doldurması sistemini vaz-' 
etmiş ve yani mahsulün idrakten sonra da eki
cilerin tütün bildirme usulünü koymuştur. 
Böylelikle tütün ekicisinin mağduriyetini mu
cibolan haksız ve yanlış tahmin sistemi yerine 
daha âdil ve ekiciye itimadedildiğini gösteren 
ürün bildirimi sistemini getirmiştr. Tütün bor
sası mahiyetinde olan satış merkezleri ihdas 
ederek çiftçinin mahsulünün serbestçe ve ale
nen satışını sağlamış ve ilân olunan piyasa açı
lış tarihlerinden önce o yıl ürünü ekici tütünle
rinin alım - satımını da yasaklıyarak, ekiciyi 
bu yönden de korumuştur. Hulâsa geçmiş hâ
diselerin ışığı altında ekicinin zarar görmemesi 
ve mahsulünü iyi fiyatla satabilmesi, tütünün 
kalitesinin yükselebilmesi için lâzımgelen birçok 
hükümlere yer vermiş ve alıcının suiistimal ka
pılarını kapamıştır. Tütün ve tütün tekeli ka
nun tasarısı tütünü millî bir politika mevzuu 
addederek, ehemmiyetine binaen muhtelif ba
kanlıklara yetki ve sorumluluklar yüklemiştir. 
Bu arada millî tütün politikasını tesbit etmek, 
düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalışmaları 

! koördone etmek üzere Bakanlıklararası Tütün 
j Kurulu adh bir heyet kurmuş ve bu kurulun 

i kararlarında da Millî Tütün Komitesi adh te-
| şekkülün teklif ve direktiflerinin göz önünde tu-
i tulacağı hükmünü vaz'etmiştir. Millî Tütün 
i Komitesini teşkil eden müesseselerin durumu 
! nazarı itibara alınırsa kanun tasarısının tütün 
I politikasında ilme, tekniğe ve tecrübeye kıymet 
j verdiği açıkça görülmektedir. Bu kanun tasa-
| rısı ekiciyi, tüccarı ve Devleti lüzumsuz yük 
I ve giderleri zorlıyan yükümlülükler, ya da en-
| der yükümlülükleri kaldırmış, ya da ender hal-
i lere bırakmış, ya hafifletmiş veya tamamen 
j kaldırmıştır. Vatandaşları zan ve kaygı ile ce-
I zalandırma gibi ceza hukuku prensiplerine ay-
[ kırı düşen sistemden ayrılmış, daha evvel ob-
| jektif cezai unsurları vaz'etmiş, daha objek-
| tif cezai unsurları vaz'etmiş, düzeni bozan ve 
I kanuna uymıyan hareketlere ait cezalar niteli

ğine veya günün şartlarına ve kanun tasarısı
nın ruhuna göre artırılmış ve tekrarlamaya ait 
cezalar kaldırılarak daha âdil hükümler vaz'-
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunim detay
larına girilip maddelere geçildiğinden, getirdiği 
yenilikler daha etraflı şekilde müzakere ve rnü-
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nakaşa edileceği için bendeniz gkupanı adına 
umumi olarak, kül olarak kanunun getirdikle
ri yenilikleri kısaca arz etmiş bulunuyorum. Bu 
kanunun tümü üzerinde konuşmamı burada bi
tirirken benden evvel konudan Sayın C. H. P. si 
Oösoüsü ile Gü-.'ca Partisi Böscüsünün konuşma
larında nazarı dikkatimi celbeden bir, iki nokta
ya da temas etmek mecburiyetindeyim. 

Sayın G, H. P. si Sözcüsü bu kanını tasarısı
nın kendi hükümetleri zamanında hazırlandığını 
beyan ettiler. Kendi hükümetleri zamanında ha
sırlanmış olan bu kanun tasarısının hangi kısım
larının ne şekilde olduğunu ve yeni Adalet Par
tisi Hükümetinin de sevk ettiği esnada hangi kı
sımlarım değiştirdiğini ve beğenmediğini beyan 
ettiği kısımların Adalet Parti Hükümeti tara
fından değiştirilmiş maddelere mi aidolduğunu, 
yokna kendilerinin sevk ettikleri maddelere ait 
mi olduğunu dercetmeden küllü üserinde Ada
let PartİGİ Hükümetinnin görüşünün yanlışlığı
nı, basiretsizliğini ve tutumumun da en son neti
ce olarak bu tasarı bu şekilde tüocar menfaat
lerini koruyan bir kanun olarak gelmiştir demek 
suretiyle tasvir etmesini de doğru görmedim, isa
betli görmedim. Kendileri evvelâ burada sara
haten şunu beyan etmelilerdi. Biz bu kanun ta
sarısını hazırladığıma zaman bu şekilde değil
di. Prensipleri şunlardı, şunları getirmiştik, ek
sik gördüğümüz n obaları, tenkid ettiğimiz nok
taları kapatıcı hükümlerdi, şu şekilde kapata
caktı, bu şekilde bunları cnliyeoekti, fakat Ada
let Partisi Hükümeti bu tasarının bu güzel hü
kümlerini değiştirmiş, kendi görüsüne göre hü
kümler vas'etmiş ve bugünkü tenkid ettiğimiz 
bu neticeler doğmuştur deseydi daha isabetli bir 
tenkid yapmış olurdu. Ama âdetleri veçhile, dai
ma yuvarlak konuşmalar, iyi kısımlarının ken
dilerine mal edilmesi için kendileri tarafından 
hazırlandığını beyan etmeler. Fakat tenkid edi
lecek hususları' sanki Adalet Partisi getirmiş, 
Adalet Partisi bunun bütün müsebbibi imiş gibi 
Adalet Partisinin üstüne yüklemeler daima mu
halefetin alıştığı, fakat hakikî bir muhalefetin 
yapacağı tenkid usulü olmasa gerektir. 

Arkadaşım, meselâ satış piyasalarından bah
sederken muhtelif yerlerde, muhtelif şekilde bu
rada konuşmalarının pasajlarında tütün koope
ratiflerinden ve birliklerinden bahsetti, Bunlar 
çıkmadığı takdirde bu müesseselerin iyi işlemi-

yeceğinden bahsetti. Arkadaşım, bunu rahatlık
la biliyor ki, bu kanun tasarısı Meclistedir çık
mak üzeredir. Peki çıkmak üzere olan ve dün 
haber aldığımıza göre de çıkmış olan bu kanun 
tasarısının Senatoya da geleceği aşikâr ve çıka
cağı da aşikâr olduğuna göre, bu iki kanun bir
birinin mütemmimi olarak aynı anda çıkıyor de
mektir. Tatbikata aynı şekilde gireceğine gere, 
bu mevzuda ela evvelâ bir şarta bağlı hüküm 
vas'edip c-ndan sonra bu şartın tahakkuk etme
mesi halinde vukubulacak hâdiseleri tenkid diye 
burada va^'etmek yine bizim kanun tasarısı hak
kındaki görüşler babında yapılacak tenkid ma-
kanizması ile telifi kabil değildir. Sen evvelâ bir 

j şeyi, olmıyan bir şeyi vadedeceksin, olmıyan bir 
şey üzerinde fikir beyan edeceksin, buradan 
gireceksin, ondan sonra tenkidi yapacaksın. Yok
sa hiçbir şey yoktur. Hani bir tekerleme vardır. 
Yerden göğe küp dizseler altnıdakileri çekseler, 
seyir eyle sen gümbürtüyü. Şimdi arkadaşları
mız evvelâ küpü dizmeye başlıyorlar, binayı ko
yuyorlar, ondan sonra altını çekiyorlar, gürültü 
çıkarmaya çalışıyorlar. Evvelâ olmamış bir şeyi 
veyahut da oluyor, kanun çıkıyor bu kanun çık
tığı takdirde o maddenin tenkid ettiği madde
nin bütün unsurları meydana geliyor ve çiftçiye 
faydalı oluyorsa, bunu etekrar olrmmsa» diye 
vaıv etmek bizce doğru değildir. 

Arkadaşım IA bilhassa politik mevzuların bu
günlerde çok alevlendiği ve seçim atmosferine 
girildiği şu sıralarda yine seçmenle karşı karşıya 
gelmiş gibi, â:'e ileri veçhile halkla iktidarı, çift
çi ile tüccarı birbirine düşürücü mahiyette ko
nuşma yapmasmı da doğru bulmadık. Ve bunun 
sağlam bir mesnedini de görmedim. 

Kredi meselesinin ciddiyetle ele alınmasını 
istiyoruz diyor. Bu mesele burada da ele alın
malıdır, alınabilir. En büyük dert kredi konu
sudur diyor ve bu konularda adaletsizlikten 
bahsediyor. Bahsederken verdiği misaller de 
calibi dikkattir arkadaşlar. Bir kere evvelâ tü
tün kanunu ayrı bir mevzudur, kredi mevzuu 
ayrı bir mevzudur. Bu ikisinin aynı kanunda 
tedvin edilmesine imkân yoktur. Kredi mevzuu 
Bankalar Kanunu ile alâkalıdır ve bu Bankalar 
Kanununda bilhassa zirai kredi bakımından yal
nız Ziraat Banaksını alâkadar eden bir husus
tur. Bunun için Eiraat Bankasının hangi şartlar-

• la çiftçiye ne şekilde kredi vereceği hususu ay-
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rı bir kanunla tedvin edilmiştir. Ziraat Banka
sını alâkadar eden zirai kredi mevzuu hiçbir za
man zirai bir mevzu olan ve aynı zamanda daha 
ziyade Tekeli alâkadar eden Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanunu ile hiçbir zaman aynı mevzua 
giremes. 

Buraya bu şekilde meseleyi kısaca arz ettik
ten sonra, kredide adaletsiz mevzuuna gelince; 
müsaade buyururlarsa her zaman arz ettiğimiz 
gibi, buradan kredi mevzuunu bir kere lügat 
mânada da arz edeyim. Kredi halk diline o ka
dar güzel girmiştir ki, bir insanın malî durumu, 
çalışma kaabiliyeti, iş kaabiliyetinden filân bah
sederken senin kredin nedir derler. Halk bu ka
dar kredinin mânasını basitleştirmiştir. Hiçbir 
kimse malı, mülkü bulunmayan, karşılığı bulun
mayan bir şahsa hiçbir şekilde kredi vermez. 
Malının değeri ne ise, çalışma kaabiliyeti ne ise, 
sanatı ne ise kanunlar muvacehesinde ancak o 
krediyi alır. Bu, kredilerde müsavat esasıdır. 
Kredilerde müsavat budur arkadaşlar. Yoksa 
herkesin aynı kredi alacağı kaidesi müsavatsız
lıktır. 

Kaldı ki, Türkiye'de zirai kredi veren yegâ
ne müessese Ziraat Bankasıdır. Bütün Türkiye'
de ne kadar çiftçi varsa bu çiftçilerin yalnız 
ektiği değil, affedersiniz hayvanları bakımından 
öküz parası olsun, araba parası olsun, çiftçiye 
lâzım olan gübre, arıcılık, tavukçuluk v. s. gibi 
çiftçilikle ilgili ne kadar husus varsa hepsine bu 
Banka kredi verir. Ama, tüccar her bankadan 
kredi alır. Bu duruma göre tüccarın aldığı kre
dinin miktarı ile bir bankadan bütün Türkiye 
çiftçilerine tahsis edilen plasmana göre, hissesini 
alan çiftçinin aldığı kredi kıyaslanması memle
kette çiftçi ile tüccarı birbirine düşürecek zih-
niyetin ta kendisidir. 

Arkadaşım diyor ki, dört - beş yüz bin çift
çiye 378 milyon lira kredi veriliyor; 82 firmaya 
366 milyon lira kredi veriliyor. İşte demin arz 
ettiğim gibi, burada tüccarın aldığı kredi Zi
raat Bankasından ziyade diğer bankalardandır. 
Ve bankalar bu krediyi verirken, hiçbir zaman 
karakuşî, mevzuata dayanmadan, karşılığı olma
dan, karşılığı gösterilmeden kredi vermez. Ar
kadaşım böyle bir kredi verildiğini iddia ediyor
sa, ki bu hususta da bir misal vermiştir, isim 
söylememiştir. Bir tüccara 49 milyon kredi ve
rildiğini beyan etmiştir, biliyorsa kürsüye ge

tirsin. G-ayrikanuni ise, haksızsa, kimin tarafın
dan verilmişse bunu burada tahkik edelim. 49 
milyon krediyi alan tüccar kimse açıklansın. 
Bir tek bankadan mı alınmıştır, Ziraat Banka
sından mı alınmıştır? Yoksa diğer birçok ban
kalardan alınmış tüccar bu haklanı kanuni ola
rak mı kullanmıştır? Şimdi burada mühim olan 
nokta bunu bu şekilde isimsiz, büyük rakam gös
terilerek veriliyor, öbür taraftan 4 - 5 yüzbin 
çiftçi ailesinin az kredi almasından bahsedile
rek bugünkü iktidar bundan dolayı suçlandırılı
yor ve ondan sonra dönülüp çiftçiye, görüyor 
musunuz, biz sizin hakkınızı koruyoruz. Skin 
kredi imkânlarınızı artırmak istiyoruz. Şikâyet 
ettiğiniz, ekim için lâzımgelen kredilerinizi ver-
miyen bu iktidarı daima biz tenkid ediyoruz, fa
kat bizim tenkidlerimiz sizi koruduğu halde bu 
suiniyet sahibi ve tüccarla işbirliği yapan ikti
dar size eğilmemektedir; demek suretiyle bir 
propagandanın içine girmiş bulunuyorlar. Şim
di kendilerinden soruyorum: Biz bu memlekette 
bir terzinin 28 milyon kredi aldığını da biliyo
ruz. O da sizin iktidarınız zamanında. 

Binaenaleyh, kredi müessesesinin nasıl işledi
ğini hangi kanunlara dayandığını, ne şekilde 
tedvin edilmesi lâzımgeldiğini bildiğiniz halde 
bu şekilde bir kredinin müsavatsızlığından, ada
letsizliğinden bahsetmek, hiçbir zaman çiftçiyi 
düşünmek değil, çiftçiye yanlış yol göstermek 
ve çiftçiyi tahrik etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Tekel İdare
sinin tütün mamullerini bizzat kendi elinde işle
yip satma vesaire hakkının esas olarak kabul 
edildiğini beyan ettiler. Fakat ayrıca ecnebi bir 
firma müracaat etmiş, izin almak üzeredir, ha
ber aldım, dediler. Bunun Hükümetin progra
mına ayları olduğunu beyan ettiler. Yani ec
nebi firmaların fabrika kurup, dışarıya tütün 
mamullerini sevk etme imkânının bu kanunda 
derpiş edildiğini beyan ettiler. 3437 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinde aşağı - yukarı buna 
benzeyen aynı hüküm vardır, istiyenler dışarı
ya çıkarmak, yani satmak üzere Tekel idaresi
nin tâyin edeceği evsafta ve şartlarda, vereceği 
izne tabi olarak fabrika kurabilirler, demekte
dir. Bugün mevcut kanunlarımız muvacehesinde 
böyle bir izni bir Türk firması alırken yanma 
Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunu icabı, yine 
başka bir firmayı da alabilir ve bunda hiçbir 
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mâni hal yoktur. Bizim eğer bugün çıkarmak
ta olduğumuz bu kanun tasarısı gelmeseydi de 
3437 sayılı Kanunun üçüncü maddesindeki hü
küm muvacehesinde aynı şekilde imkânlar var
dı. Demek ki, bu tenkid edilecek bir husus ol
masa gerektir. Geçmişte bunu tenkid eden ar
kadaşlarımın senelerce bu kanunun maddelerini 
tatbik edegelmişlerdir. 

Esasen, Hükümet tenkid edilen bütün husus
ları nazarı itibara almış, bugün bu kanunu onun 
içip. getirmiştir. Eğer bu kanunun bu tenkid edi
len mahzurlarını Hükümet görmeseydi, idrak et
meseydi, çiftçiye sarar verdiğini bilmeseydi ve 
dış ihracat bakımından, ihracatımızın gelişmesi
ni düşünmeseydi bu tedbirleri almaz, bu mad
deleri getirmezdi. 

Para cezalarının müsavatsızlığından bahsetti
ler. Ceza hukuku bakımından daima aynı suçu 
işliyenlere aynı ceza verilir. Tüccarmış, çiftçi 
imiş, zenginmiş, fakirmiş veyahut da mevkii 
varmış, okumuşmuş, okumamışmıs diye hiçkim-
se hakkında ceza hükümleri ayrı ayrı tâyin edil
mez, ceza hukuku prensibinde aynı suçu işliyen-
ler aynı şekilde cezalandırılır. Binaenaleyh, ar
kadaşımız ceza hukukunda da cezai müeyyi
delerde de adaletsizlik vardır gibi bir tezi hukuk 
prensipleri ile bağdaşamaz. 

Bâzı basit, fakat mühim olmıyan, ama yine 
tenkidde esas alman, meselâ diyor ki, tütün ve 
sigara olarak mamul maddenin yurda sokulma
sı için iki yol açılmıştır. Biri yabancılardan, 
hariçten gelen vatandaşlarımızın getirebileceği 
miktar, bir de Cumhurbaşkanı için kontenjan 
ayrılmıştır. Bilhassa Cumhurbaşkanı için ayrı
lan kontenjanı tenkid ettiler. Muhterem arka
daşlarım ben sigara içmem ama, sigara içenlerin 
hepsinde müşahade ettiğim nokta hangi sigara
ya kim alışmışsa onu değiştirmemesidir. Bu bir 
sigara içenlerin itiyadı olsa gerek. Her şahıs ve 
her vatandaş kendisine içeriye gelirken hak ta
nınmış olan bir miktar sigarayı getirebiliyor da 
bir Reisicumhurun muhtelif Devlet büyükleri 
kendisinin yanma geldiği zaman ona, onun alış
tığı bir sigara imkânını... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Misafir
leri için... 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (De
vamla) — Misafirlerine v. s. yani bulundurma-

I sı bakımından bu şekilde bir hak tanımayı da 
büyük bir tenkid mevzuu yapmak, bilmiyorum 
ya, şu kanunun ciddiyeti ile kabili telif değil. 

Bilhassa A. P. Hükümeti devrinde karabor
sa tütün alımı fazlalaşmıştır, diyor. 1968 - 1969 
piyasasında 35 milyon kilo tütün karaborsa ile 
alınmıştır. Tütün ekicisinin sıkıntısını istismar 
ederek, piyasa açılmadan tüccar ucuz almakta
dır, diyor. Şimdi biz burada A. P. nin getirdiği 
şu kanun tasarısını mı tenkid ediyoruz, yoksa 
A. P. nin icraatının muhasebesi olan bütçe mü
zakerelerinde Tekel İdaresinin veyahut da Güm
rük ve Tekel Bakanlığının bütçesi üzerinde mi 
konuşuyoruz? Bir kere, evvelâ bunu ayıralım. 
Yani biz burada her kanun dolayısiyle getirece
ğim her yeni tedvin için çıkaracağımız kanunlar 
dolayısiyle Hükümetin geçmiş bütün icraatını 
burada tenkid mi edeceğiz? Biz zaten şu söyle
diğiniz hususları, yani tüccar çiftçiyi, ekiciyi 
mağdur etmesin, ona alınterinin değerini vere
rek, mahsulünü elinden alsın istiyoruz, onun için 
bu kanunu getirdik. Geçmişte bu tatbikatları 
görmüşüz. Bunun A. P. iktidarı zamanında, fi
lân iktidar zamanında olması ayrı bir mevzu. 
O, misallerle, hesaplarla ve intikal eden mesele
lerle anlaşılır. Ama, bir şahsa iki, üç kişinin şu 
veya bu maksatla A. P. iktidarını tenkid edil
meye vesile versin diye verilen kopyalarla vâki 
şikâyetini bugün burada alıp okuyarak A. P. 
iktidarını bununla kötüleme yoluna da gitmek 
doğru değildir. Eğer biz tütüncünün bugün A. 
P. iktidarının tütün politikasından memnun ol
duğunu veya olmadığını delillerle ispata kalkar
sak, bizde A. P. li birçok vatandaşların bundan 
memnun olduğuna dair mektup ve telgraflar alı
rız. Bu, kıstas olamaz arkadaşlar, havaya bak
mak lâzım. Umumi hava nedir? Sızıntı var mı
dır? Münferit hâdiseler veya bir tüccarın bir 
kişiyi dolandırmış, kandırmış, aldatmış olma
sından mütevellit vâki münferit şikâyeti bura
da A. P. iktidarının tutumunun doğru olmadığı 
şeklinde yorumlanması, o vatandaşın kanun yol
ları varken gayrikanuni şekilde; belki kendisi 
haksızdır haklı olduğunu bilse mahkemeye gi
derdi; direkt siyaset adamını âlet etmeye kalk
ması onun zaten suiniyet sahibi olduğunu ve 
politikanın içinde bulunduğunu gösterir. Bina
enaleyh bunları burda delil olarak gösterip bir 

I kanunun çıkmasında, bilhassa mühim olan o ka
nun tatbikata geçildiği zaman ne şekilde alksı-
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yaoağ^ hususlarının tenkid edilmesi lâzımgelir-
ken, geçmiş hâdiselerin muhasebesinin yapılma
sını biz tenkid nekanizmasiyie telif edemedik. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca bu cihetleri 
de şöyle arz ettikten sonra; beni dinlemek lût-
funda bulunmanısdan dolayı hepinizi grupnm 
adına ve çafaGirn aci'iıa hürmetle seirzılarmı. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, Grup adı
na buyur uııus. 

O. îî. P. GBüPÜ ADIMA DOĞAN BABUT-
ÇUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarını; Sayın A. P. Grupu Sözcüsü arka
daşımın konulmasının son paragrafı olmasaydı 
huzurunuzda ikinci defa konuşma yapmak ihti
yacını duymıyacaktım. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca dün yaptığını 
konuşmanın bugün Nahit Altan'm yaptığı mu
kayeselerle neticelerini arz etmek isterim, 

Dediler ki. Mahit Aîtan: Hükümet tasarısın
da hangi noktalarda değişiklik olmuştur ve C. 
H. ?. tasansiyie hangi maddelerde çelişki husu
le gelmiştir? Bunun tümü hakkındaki konuş
masında C. H. P. Sözcüsünün bildirmesi gere
kirdi, dediler, 

Elimde Millet Meclisi Tutanak Dergisi var
dır. Millet Meclisinde dahi bu kanun tasarısının 
48 maddesi değiştirilmiştir ve Geçici Komisyon 
tarafından değiştirilmiş, Mecliste yapılan birçok 
tenkidler ve temenniler neticesinde değişmiştir. 
Kaldı 1963 yılındaki tasarı ile taban tabana zıt 
bir tasarı Hükümet tarafından getirilmiş. Geçivi 
Komisyonun gayretiyle bâzı hususlarda bizim ta
sarıya yakın maddeler çıkartılmıştır. 

Arz ettiğim gibi yalnız komisyon tarafından 
Millet Meclisinde yapılan değişiklik 48 madde 
halindedir. 

Kredi meselesini ben bir polemik mevzuu 
yapmak istemedim. Dün takdim ettiğim Bakan-
lıklararası Kurul, Sanayi Mamulleri Bakanlık-
lararası Kurul raporundaki rakamları burada 
dile getirdim. Şimdi yine o rakamlardan bir, iki 
pasaj takdim etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 82 ihracatçıya 366 mil
yon 600 bin lira kredi verilirken ve beherine 
4 470 732 lira kredi düşerken; yani 82 ihracatçı
nın beherine, buna mukabil 427 bin ekici aileden 
beherinin hissesine 885,70 Tl. kredi düş
mektedir. Halbuki 850 kuruşa mal edi
len bir tütünün, dün de arz ettiğim 
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gibi, kredi olarak karşılanması ancak ve 
ancak bir taksim yedi, bir taksim sekiz nisbetin-
de kalmıştır. Halbuki dün de arz ettiğim şekilde 
tüccarın piyasadan tütün alırken kullandığı ser
mayenin yüzde 98 i Devletten, bankalardan aldı
ğı kredilerdir. Ancak yüzde 2 si kendi sermayesi 
bulunmaktadır. Binaenaleyh ortadaki kredi çe
lişkisinin takdirini Yüce Heyetinize bırakırım. 

Eğer lüzum hâsıl olursa bir firmanın, 49 mil
yon lira kredi alan bir firmanın adını da ver
mekte bir mahzur görmem, ama arzu ederlerse 
veririm, bir mahzur yoktur. Çünkü resmî kayıt
lardan da çıkabilir. Bu firma Yusuf Karagözoğ-
lu firmasıdır. 49 milyon lira kredi geçen seneki 
tütün alımlarında Devlet tarafından kredi temin 
edilerek bu işte kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz dünkü konuşma
mızda C. H. P. olarak ecnebi tekelinin, hattâ reji 
idaresinin geri dönmesine sebebiyet verecek olan 
bir tutumu kınamıştık ve bu tasarıdaki bu mad
deyi tenkid etmiştik. Bu fikrimizde ısrar ediyo
ruz. Bugün istihbaratımıza göre bir firmaya si
gara fabrikası açma izni verilmiştir ve 1969 yılı 
yılı Hükümet programında da iç tüketim ve dış 
tüketimde özel sektöre verilecek sigara fabrika
ları kurmak maksadiyle verilecek izinde bu ec
nebi firma, ilerde bu mevzuat değişikliği yapıla
cak olursa, iç tüketimde de rol oynıyacak bir du
ruma geçecektir. Bunun tek mânası da reji ida
residir, ecnebi tekeline dönüştür. Ve bunun kar
şısında bulunduğumuzu tekrar etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, biz 1963 yılında tütün 
ve tütün tekeli kanun tasarısını hazırladığımız 
zaman tütün kooperatifleri ve birlikleri kanun 
tasansiyie beraber bir manzume teşkil edeceğini, 
bunların birbirini tamamlıyan kanunlar bulun
ması hasebiyle beraberce mütalâa etmiş ve koo
peratif tasarısına daha çok öner vererek bunun 
esaslarını hazırlamıştık. Ama dünkü Meclis mü
zakerelerinde ve neticede çıkan, Meclisten çıkan 
kanun tasarısındaki maddelere göre bu tasarı, 
bizim hazırladığımız tasarı maalesef kuşa döndü
rülmüştür ve kurulacak olan tütün kooperatif
leri, bu tasarıdaki şekilde kurulacak olan tütün 
kooperatifleri tütün ekicisine faydalı birer mü
essese haline gelmiyecektir. 

Esasen A. P. iktidarının kooperatifler konu
sundaki tutumu da meydandadır. Bu kooperatif 
kurulduğu takdirde hiçbir zaman tütün ekicisi-
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ne faydalı olamıyacaktır. Zira Meclisten çıkan 
şekliyle bu kooperatifler ihracat yapamıyacak-
lar, işletme yapamıyacaklar, aldıkları tütünleri 
işletmesi olan ve ihracat imkânı bulunan büyük 
firmalara devir suretiyle iktifa edeceklerdir, ki 
bugün aracı tüccarın, ekiciden tütün alıp bü
yük firmalara devreden aracı tüccarın fonksi
yonundan hiç farkı olmıyan bir fonksiyona ka
vuşmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tütün konusu C. H. P. 
âkidelerine göre politika konimi olmamalıdır. 
Ama politika konusu olmasına, bu konunun po
litika konusu olmasına sebep A. P. Hükümeti, 
iktidarı ve onun görüşüdür. 

Değerli arkadaşlarım, baş seneden beri olan 
piyasalarda görülmektedir ki, tütün ekicisi tü
tün tüccarı karşısında himayesiz ve teminatsız 
kalmakta ve tekel tütün tüccarını himaye et
mek suretiyle kendi âkide vs prensiplerini lâ-
yıki veçhile uygulamaktadır. Bu da bir gerçek
tir. Rakamlar elimizdedir. 1962 de tütün orta
laması 11 lira 75 kuruş iken 1966 - 1967 - 196S 
piyasalarında tütün ortalaması 3 liranın altına 
düşmüştür. Bunun mukayesesini de tütün ekici
leri mükemmel surette yapmaktadırlar. Bunun 
takdirini de Yüoe Heyetinize bırakarak saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — ıSaym ışıklar. Şahısları adına 
söz alan sayın üyeleri okuyorum: Sayın Işıklar, 
Sayın Kırlı, Sayın Dikeçligil, Sayın İsmen, Sa
yın Küramoğiu, Sayın Isıtan, Sayın Met-3. Sa
yın üyelere konuşmaların 10 ar dakika ile sı
nırlı olduğunu hatırlatmak isterim. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sayın Baş

kan sayın senatörler, ister yetiştirici, ister is
tihlâk edici olsun, birçok memleketleri yakın
dan alâkadar edon tütün konusu, bilhassa Tür-
kiyenrz için hayati önemi haiz ve en başta ge
lin mühim mevzulardan birisidir. Milyonlarca 
t-Hün ekicisi ailesiyle, binlerce tütün tüccarının 
geçim membaı olan ve memleketimizin en başta 
gelen gelir ve döviz kaynağını teşkil eden tütü
nün zirai, ticari, içtimai ve iktisadi hayatımıza 
olan tesiri çok büyüktür. Dün tütün ziraati ve ti
careti yapmıyan, bununla uğraşmıyan birçok mil
letler bugün teknik imkânlardan faydalanarak, 
tütünden gelir sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu 
yüzden ticaret alanında şiddetli rekabet hare
ketleri doğmaktadır. 

9 . 5 . 1969 O : 1 

3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu
nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana dünyada 
ve memleketimizde meydana gelen sosyal ve eko
nomik gelişmeler ve ilerleyişler eski kanunun 
günün şartlarına uygun hale getirilmesi zaru
retini ortaya koymuştur. Bu zarureti çok za
man evvel gören A. P. Hükümeti bu mühim ko
nuyu daha iktidara gelir gelmez Hükümet prog
ramına almış ve senelerden beri çeşitli çalışma
lar sonunda huzurunuza bu kanunu getirmiş bu
lunmaktadır. 

Kanun günün icaplarına uygun, bilhassa mil
yonlarca tütün ekicisi vatandaşın arzuladığı, 
beklediği ve ekiciyi her bakımdan koruyan hü
kümler getirmektedir. Kanun, beynelmilel şöh
reti olan nefis Türk Tütünün evsafını bozma
dan tütün yetiştirilmesini intizam ve disiplin al
tına alacak, tütün istihsalinin ekonomik ve ti
cari ihtiyaçlara göre ayarlanmasını sağlayacak 
•hükümler getirmektedir. 

Tütün ziraati bir seneden fazla bir zaman 
didinme ve çalışma istiyen zor bir ziraattır. 
Tohum, tohumun bakımı, tohumun fideliklere 
ekilmesi, fideliklerin bakımı, ilaçlanması, yetiş
tirilmesi birer birer fidelerin alınması, geniş tar
laya birer birer dikilmesi, sulanması, büyümesi, 
her yaprağın teker teker kırılması, teker teker 
dizilmesi, kurutulması, harici tesirlerden muha
fazası, yine her yaprağın elden geçirip beklen
in esi, muhafazası, ambarı uzun, zor ve zaman is
tiyen bir siraattir. Onun için tütün ekicisi, tütü
nünü çocuğu gibi sever. Nasıl her aile çocuğu
nu çok iyi görür, kusursuz görürse her tütün 
ekicisi de kendi yetiştirdiği bu uğraştığı tütü
nü kusursuz görür, öyle zanneder ve bu haleti 
ruhiye içinde de tütününü satışa arz eder. 
Çok defa ekicilerin zararına ve şikâyetlerine se-
bebolan eski satış usullerini bu kanun kaldır
makta, onun yerine tütün satış merkezlerinde 
acık artırma ile satılmasını sağlıyacak ve bil
hassa önemli olan tarafı ekicinin aldatılmasına 
mâni olacak hükümler getirmektedir. 

Kanunda tütünle ilgili ne kadar problem var
sa, bu problemlerin halli için, yeni tütünle 
ilgili ne kadar kuruluş varsa bu kuruluşla
rın görüşlerini bir millî tütün politikası ha
linde kısa zamanda karara bağlıyacak yeni 
hükümler getirmektedir, yeni hükümler bu
lunmaktadır. 
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Yine kanunda diğer dünya milletlerinde uy
gulanan eğitim sistemine g'öre bizde de 
eksper yetiştirilmesi için 'bir yüksek okul açıl
ması esas olarak ele alınmaktadır. 

Tütün ekicileri dışında diğer meslek sahiple
rinin tütün ekimi yapması bâzı kayıtlara tabi 
tutulmaktadır. Bataklıklara, kara suluklara, sel 
yataklarına tütün ekilmesine mâni olmak için 
tütün ekilecek yerler yeniden ele alınıp yeni
den düzenlenmektedir. 

Tohumun ıslahı, parasız tohum dağıtılması, 
parasız fide dağıtılması, fidelikler ve bekleme 
işleri günün şartlarına uydurulmaktadır. 

Mühim meselelerden biriside, eskiden olan 
«tarlada tesbifc usulü» kaldırılmakta bunun ye
rine ürün bildirme mükellefiyeti getirilmekte
dir. Ekicilerin her zaman söylenen istismar edil
mesi, kapkaççı ve parazit tâbir edilen tüccar
ların tütün alması tamamen bu kanunla menedil-
mekte, böylelikle hem ekiciler korunmakta, hem 
de hakiki ve dürüst tütün tüccarlarının itibarı 
korunmaktadır. A. P. Hükümeti her zaman ol
duğu g'bi, bu mevzuda da tütün ekicisini daima 
korumaktadır. Gerek bu kanun, gerekse Millet 
Meclisinde bulunan Tütün Kooperatifleri Kanu
nu bunun en güzel delilidir. Hal böyle iken «bu 
kanunla tüccarların himaye edildiği» şeklinde
ki bir iddia hakikatlere uymıyan, kuru bir ha
yalden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelere geçildiği 
zaman da daha sarahatle görüleceği veçhile, ka
nunun tütünle uğraşan vatandaşlarımız için ve 
Türk ekonomisi için çok faydalı olduğu kanaa
tinde bulunduğumu arz eder Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bugün gündemimizde bu
lunan Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile Türk 
tütüncüsü senelerden bu yana çektiği ıstırapla
rından kurtulacak ve istikbalini iyi şartlar için
de tâyin edecek bir duruma gelmiş olacaktır. 

Tütüncü birçok mesleklerde olduğu gibi, ni
zam ve intizama kavuşacak çoluk çocuğu bir se
nenin üstünde gösterilen gayretlerin mükâfatı
nı bu kanunda derpiş edilen hükümlerle almış 
olacaktır. Ben inanıyorum ki, bu kanunla tütün
cü politikacıların, bizlerin müdahalesinden de 
kurtulacaktır. Her yerde, bölgelerde tütün piya
saları açıldığı zaman politikacılar sanki propa-
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gandalarını yapacak başka bir yer yokmuş gibi 
başka bir meydan yokmuş gibi tütüncülerin ara
sına dalmakta, güya onların dertleri ile uğraşı
yormuş zehabımı uyandırarak kendi propaganda
larını sürdürebilmenin imkânlarını aramaktadır
lar. Bu kanunun getirdiği hükümler, en geç üç 
sene içinde, tatbik sahasına konduğu andan iti
baren Türk tütüncüsü politikacının tasallutun
dan kurtulacaktır. 

Bu kanunda tütüne getirilen birçok yenilik
ler vardır. Yalnız biz, diğer arkadaşlarımız bu 
yenilikleri anlattığı için, sadece eksik bulduğu
muz ve ileride birçok bakımlardan sakıncaları 
görülebilecek bâzı hususları da belirtmek iste
riz. 

Bir defa madde 4 de şöyle bir hüküm bulun
maktadır ki, bu hüküm tüccar millet olamayışımı
zın vebalini, günahını Türk tütüncüsünün, Türk 
tütün ekicisinin boynuna, sırtına yüklemektedir. 

Bu hüküm şu: Tütün üretiminin memleket 
iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebil
mesi için lüzum görülen alanlarda üretim mik
tarım belli oranlarda azaltacak tedbirleri alma
ya, Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir. 

Bizim tüccarımız tüccar değilse, bizim tüc
carımız kapkaççı değilse, bizim tüccarımız Avru
pa piyasaları ile iyi münasebet kııramıyorsa bu
nun vebalini Türk tütüncüsünün ektiği, 10 dö
nüm, beş dönüm üç dönüm, iki dönüm tütünün 
sırtına yükliyemeyiz. Bir Yunanlı nasıl tüccar 
oluyorda, şu kadar saman içinde tütün ihracatı
nı çok yüksek miktarlara yükseltebiliyorsa, bir 
Yugoslav nasıl tütünlerini bir kaç sene içinde 
yüzde ikiyüzün üstünde bir miktara, miktarla 
ihraç edebilecek şekle getirebiliyorsa ben inanı
yorum ki iyi organize edilmiş Türk tüccarına 
iyi organize edilmiş Türk piyasasına tütünleri
mizi dış piyasalara bu miktarların üstünde mik
tarlarla da olsa satabilecek duruma gelecektir. 
Fakat bu maddeye göre falan yerde, diyelim ki 
Denizli bölgesinde, tütünün tahdit edilmesi lâ
zım gelecek. Peki burada 10 dönüm tütün eken 
tütün zürraı ne olacak? Bu esasen bütün geçi
mini bu 10 dönüm tütünün kendisine getireceği 
senelik irada bağlamıştır. Siz buna yedi dönüm 
altı dönüm eklediğimiz zaman, o adam ve ailesi 
geçim güçlükleri ile karşıkarşıya kalacaktır. 
Binaenaleyh bu maddenin görüşülmesine sıra 
geldiği zaman bir teklifimiz olacak, o zaman da 

1 bunun izahını daha geniş şekilde yapacağız, ki 
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bu madde bizim kanaatimize göre büyük tütün 
diken, 10 dönümden 20 dönümden yukarıya tü
tün diken zürraa tatbik edilebilir. 

Fakat 10 dönümün altında tütün diken zürraa 
tatbik edildiği zaman birtakım sosyal ve ekonomik 
güçlükler, aileleri bakımından, doğurabilir. 

Bu kanunun tatbikatı ile tütüncünün halen 
almakta bulunduğu krediler bakımından da bâ
zı zorluklar doğacaktır. Bu korluklar, şöyle ola
caktır; bugün hepimiz biliyoruz M; bilhassa 
tütün mmtakasmdan gelen arkadaşlarımız bilir
ler ki, bir tütüncü 10 dönüm tütün dikiyorsa, 
bunu 20 dönüm, 30 dönüm olarak gösterir ki 
parasını bir miktarfazla alabilsin ve böylece de 
masraflarını karşılıyabilsin. Bu gün bir dekar tü
tüne 130 liraya kadar para verilmektedir. Bu ka
nunla getirilen ve vatandaşı, hakikatte tasvip et
tiğimiz vatandaşı, doğruluğa sevkeden ne kadar 
tütün dikecekse o kadar tütün ekim bildirimi 
vermesini söyliyen bir hüküm vardır. Ona göre 
vatandaş 10 dönüm tütün dikiyorsa 11 dönüm 
diyemiyecek ve dolayısiyle 10 dönüm tütünün 
karşılığı olan bir 300 liradan fazla para ban-
kalarımızdan alamıyacaktır. Bugünkü tütüne 
verilen 130 lira, dekar başına verilen 130 lira da 
bu tütünün elde edilmesi için çok az bir paradır. 
Ben ilgilileri bu mevzuda ikaz etmek isterken 
verilen kredi miktarlarının tütüncüyü tatmin 
edecek seviyeye yükseltilmesini temenni ediyo
rum ve bunun da bugünkü durumda en az 300 
liradan 400 liradan az olmaması lâzım geldiğini 
de söylemek istiyorum. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda karabor
sayı, bugün hepimizin, bütün tütüncülerin, tü
tün dikicilerinin, tütün mıntakalarınldan gelmiş 
arkadaşlarımızın ve memleketin tütün mevzuu 
ile ilgili bütün vatandaşlarının şikâyetçisi oldu
ğu karaborsayı, tütün piyasası açılmadan evvel 
yapılan satışlarını önlemek için getirilmiş bâzı 
hükümler bu kanunda bulunmaktadır. Fakat 
bendeniz bu hükümleri bir noktadan tenkid et
mek isterim. Bugün memleketimizde karaborsa
yı yalnız tüccar yapmamaktadır. Tütün bölgele
rinden gelen arkadaşlarımız bunu gayet iyi bilir
ler. Sermayesi biraz fazla olan tütün ekicisi ve
ya esnaf, eğer elinde bir tütün koçanı varsa ka
raborsa tütün alımına rahatça girebilmektedir. 
Şimdi kanunda tütünü ürün bildiriminden az 
teslim eden, % 5 inden az teslim eden tütüncüye 
sen bu tütünü ne yaptm diye soru sorulacak-
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tır diyor, buna dair bir takım cezai hükümler 
de getirmiş. Yahutta bir kişinin tütününü bir 
kişi tütününü ancak bir tek insana satış mukave
lesi veyahutta başka şartlarla devredebiliyor, di
ğerlerine devrettirmiyor. Bunlar da gayet güzel 
fikirler ama bir taraftanda eğer siz ürün bildi
riminizde bin kilo ürün bildirmişseniz ve tutar 
Tekele,' alıcıya teslim ettiğiniz zamanda 
1500 - 2000 kilo tütün verirseniz ona sual sorul
maz? Bunun hiçbir suretle mesuliyeti yoktur 
diyorlar. Peki bu vatandaşımız farzımuhal 10 
dönüm tütün ekmiş, bin kilo tütün elde etmiş
se... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Kır
lı... 

MÜMİN KIRLI (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Tütün ekmişse, ikibin kilo tütün teslim et
mişse, bu vatandaşa bu fazlayı nereden buldun 
diye soracak bâzı hükümlerin de bu kanun için
de bulunması iktiza ederdi, bunun zamanı ge
lince tekliflerimiz olacaktır, hepinizi hürmetle 
.«elânılanun. 

BAŞKAN — Saym Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎCTİL (Kayseri) — Saym 

£a<kan, muhterem arkadaşlar; itiraf edeyim 
ki, benim bölgem tütün bölgesi değildir. Fakat 
bu kanım hasırlanırken, Ege bölgesinden bir çok 
arkadaşlar biss dokümanlar gönderdi. Baktık, 
tetkik ettik. Sonra ilgili arkadaşlarla da görüş
tük, aynı zamanda da burada o tütün bölge
sinin temsilcileri arkadaşlarımızın fikirlerini de 
dinledik. Bilhassa Mümin Kırlı arkadaşımıza 
teşekkür ederim. Çünkü iktidar kanadına men
sup bulunduğu halde, politikanın dışında me
seleleri ortaya net ve berrak olarak koydu, Ora
nın ıstıraplarını, kanunun noksanlarını ortaya 
attı. 

Arkadaşlar, ben bu bölgeyi gezdim. Kanu
nun güzel tarafları var. İtiraf edeyim ki, o gü
zel, canım taban arazide tütün ekildiğini görün
ce üzüldüm doğrusu. Sebebine gelince; artan 
nüfus var, Türkiye'nin buğdaya ihtiyacı var. 
Ve o sahalara tahmin ediyorum güzel buğday 
ekildiği takdirde, bir ikinci mahsule de gidile
bilir Ege bölgesinde. O güzel taban arazisinde 
tütünün ekilmesini önlüyor bu kanun .İyi ta
vafı bu. Ekiciyi de teşkilâtlandırıyor. Böyle iyi 
tarafları var. Ama eksik tarafları da yok değil
dir. Arkadaşlarımızın da izah ettikleri gibi var-
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dır. Bu kanun müstahsil tarafından biran onca 
çıksın diye bekleniyor da. Senato da bunun üze
rinde duracak, düşünecek. Çünkü, bugüne ka
dar gecikmiş durumdadır. 

Arkadaşlar, benim tenkidim iki yönde ola
caktır. 

Birincisi, bu kanıma göre Tekel Bakanlığı 
ârlota bir Ziraat Bakanlığı oluyor. Yani, tütün 
ekiciliğini üzerine alıyor, Yeniden bir teşkilât 
kuruyor. Eksperler yetiştiriyor. Tarım Bakan
lığı re olacak? Benim kanaatimce Tekel Bakan-
: fiilin vadfesi mubayaadır. Bunun dışında va
kfelerinin dışına taşması doğru değildir. Cari 
yatırımları artırmaya hakkı yoktur. Öteden be-
: : h1 M? meşgul olan bir Tarım Bakanlığı var-
rVr. Ziraat elemanları yetişmiş, ekiciye örnek 
oluyor ve saire... Eğer, noksan bir tarafı varsa 
bunlar tashih etmelidirler. Devlete tekrar bir 
yük yüklemek doğru değildir. Bu kanunun be
nim kanaatimce aksak tarafları budur. İleride 
Tekel Bakanlığı bu kanun Senatodan çıktığı 
takdirde, bunun üzerinde durmalı ve bu mad
deyi tayyetmeli, kaldırmalıdır. 

İkinci mesele olarak; diyor ki, ben İstanbul'
da bir yüksek eksper okulu kuracağım. Bu Maa
rif Bakanlığı mıdır, Tekel Bakanlığı mı?.. 

Sonra arkadaşlar, İstanbul'da fabrika vardır 
diye yüksek eksper okulu kurulabilir mi? Arka
daşlarımız burada istirham edeyim. Tütün Ege 
bölgesinde ekiliyor, İstanbul'da siz yüksek eks
per okulu açıyorsunuz. Nazari insanlar yetişti
riyorsunuz. Olmaz, Ei?;e Üniversitesine bağlı Zi
raat Fakültesi var. Arada, ona bağlı yüksek 
eksper enstitüsü açabilirsiniz. Ve bunlar bizzat 
tatbikatçı olarak orada yetişir, orada kalır. İş
te. bu kanunun eksik bir tarafı da bu. Bunda 
ce îsma vardır. Üniversitelerimiz var, ziraat fa
kültelerimiz var, bir de Tekel Bakanlığı bize çı
kıyor, ben İstanbul'da yüksek eksper okulu aça
cağım diyor. Nasıl olur bu? Tevhidi Tedrisat 
Kanunu ile kabili telif midir? Bir Millî Eğitim 
Bakanlığı vardır. Her bakanlık öyle ise, adam 
yetiştireceğim diye okullar açsın. O zaman Mil
lî ülğitim Bakanlığını da lâğvedelim. Bu da ha
talıdır. Bu kanun çıktığı takdirde Tekel Ba-
kanl'Sı süratle bundan kaçınmalıdır. Böyle 
bir yola girmemelidir. Ege Üniversitesine dev
retmelidir. O bölgenin temsilcileri olan millet
vekili arkadaşlarımız da bu iş üzerinde durma

lıdır. İstanbul, İstanbul diye nazari insanlar 
yetiştireceksiniz; yazık... 

Üçüncü bir mesele olarak da; arkadaşımız 
da söyledi yalnız ben şahsım adına konuşuyo
rum. Bu da Cumhurbaşkanına sigara ithali me
selesidir. Ben Cumhurbaşkanının yerinde olsam 
bu maddeyi tayyederim. Devletin bas kadehle
rinde bulunan insanlar kendi yerli malına değer 
vermediği müddetçe, halk vermez. Onlar da ya
bancı sigarasını içerler. Siz tütünün iyiliğinden 
bahsediyorsunuz, güzelliğinden bahsediyorsunuz. 
İhracedeceğiz diyorsunuz, piyasa anyacağız di
yorsunuz, yeni fabrikalar kuracağız diyorsu
nuz ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yerli 
malı olan sigaraları beğenmiyorsunuz, Reisi 
Cumhura sigara ithal edeceğim diyorsunuz. 

Beyefendiler, sakîm yoldur bu, hatalı yoldur 
bu, Bas, örnek olur. Biz çocukken, daha yeni 
yetişmeye baslarken Yerli Mallar Haftası var
dı. Yerli malı diye, mütemadiyen reklâm ya
pılır, rağbet edilirdi. Dış mallara itibar edil
medi. Türkiye'nin gavet kal iteli emtiaları var. 
Maalesef münevverlerimiz bakıvoruz öyle. Bakı
yorsunuz, parlömânterlerin elinde, bakanın elin
de bir Amerikan sigarası. Olmaz, bu. Bu in
sanlar evvelâ örnek olmalı. Bu madde de ye
rinde ve doPTU delildir, hatalıdır. Buradan sa-
mj-miyotle ifçt^Q ed'VOrn/rrt k i , Rfij'îİCUTn'hnr Hl_ 

hassa bu kanun çıktıktan sonra bu maddenin 
tavvmı is+emeli. böyle bir sey olmaz demeli. 
Nedir yani? Seve seve. alnını gere e-erek. Türk 
'Sİorarasıdır diye. Türk sigarasını inmeli ve ik
ram etmelidir. Biz Devlet Başkanından bunu 
bekleriz ve bu kanunu getirenler de bövle bir 
maddeye yer vermekle hatalı bir yola gitmiştir. 

Zaman alacak değilim, arz ettiğim gibi el
bette ki, bu kanundaki gördüğüm hataları be
lirtiyorum. Zaten müstahsil da bu kanunu bek
liyor. Belki Parlâmentodan çıkacak, bu tenkid et
tiğimiz noktalar üzerinde samimiyetle durulmalı 
ve Tekel Bakanlığı kendisinin vazifesi olmıyan 
işlerden sakınmalıdır. Sunu samimiyetle ifade 
edeyim ki, kanunda samimiyet vardır. Ama baş
ka yerlere de iltifat yağdırmamalı, aynen şu 
Reisi Cumhur sigarası ithalinde olduğu gibi. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İsmen? Yok. Buyurun 
Sayın Kürümoğlu. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu tasan üzerin
de söz almamı gerektiren sebep, benim bölge
min de tütün bölgesi olmasıdır. 

Bu tasannın getirilmesinden şahsım itiba
riyle memnunum. Zira, tütün ziraatinin halen 
Türkiyemizde yeri ve önemi çok mühimdir. Bu
nu inkâra imkân yok. Bu tasan ile bu konuda 
oldukça tanm yönünden yenilikler getirilmek
tedir. Ayrıca, tütün ticaretinin ekonomimiz üze
rindeki müessir sonuçlan hepimizce malûmdur. 
Bu yönden de böyle bir tasarının getirilmesi lü
zumlu idi. 

Aynca, 3437 sayılı eski Tütün tekeli hakkın
daki Kanun, bugünün teknik ve ekonomik şart
larına cevap verecek kapasitede bir kanun de
ğildir. Çünkü, gerek teknik yönden, gerekse 
ekonomik bakımdan bütün dünyada birçok ge
lişmeler kaydedilmiştir. Bunun yanında biz 
1938 yılının Haziranında meriyete giren bir ka
nunu 30 sene sonra aynen tatbik mevkiindeyiz. 
Hiç sürme etmiyoruz ki, o günün şartlan ile 
bugünün şartlan yekdifrerivle kıyaslanamıyaoak 
durum arz eder. Bu bakımdan da bu tasarının 
getirilişi isabetli olmuştur. 

Sözlerimin başında bölgemin tütün bölgesi 
olması hasebiyle söz aldığımı belirtmiştim. Bu 
bakımdan üzerinde durmam gereken bâzı nokta
lar vardır, Yüce Heyetinize bunu arz etmek is
tiyorum. 

Bitlis, tütünü itibariyle yetkililerin ağzından 
edindiğimiz bilgilere göre, çok iyi kaliteli tütün 
yetiştiren bir bölgedir. Fakat, halihazır durumu 
ile bâzı imkânsızlıklarla karşı karşıyadır ki, 
bunlan tek tek sıralamak mecburiyetindeyim. 

Ekim sahaları dardır. Bizde geniş ziraat 
arazisi yoktur. Bütün bölge, bütün il hudutları 
içerisindeki arazi dağlıktır ve bâzı nehir vadile
rinde, dağ yamaçlannda küçük parçalar halin
deki tarlalarda ziraat yapılmak suretiyle tütün 
yetiştirilir. Ekim, iptidai usullerle yapılır, çok 
iptidaidir. O kadar ki, hiçbir kültüre, yani 
zirai yönde hiçbir kültüre sahibolmıyan va
tandaşın asırlardan beri tatbik edegeldiği bir 
sistem içerisinde tütün ziraati yürütülür. Bu 
iptidai şartlar dolayısiyle hiç şüphe yok ki, 
tütünün maliyeti vatandaş için, ziraatçi için 
yüksek olmaktadır. Ekim sahalan, arazinin dar
lığı sebebiyle çok dağınıktır. Bu sebeple depo-
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lann, bu ekim sahalarına merkez teşkil edebi
lecek bölgelerde kurulması gerekir. Halbuki, 
halen bölgemde, Bitlis'te Tekelin depolan, hep
si, bütünü ile Bitlis il merkezindedir; yani, alım 
depolan. 

Tütün, çok eskiden beri aynı zirai usulle ye-
tiştirilegelen bir meta olduğu için köylü ken
di görüş ve tecrübelerine istinaden bu tütünleri 
kendi imkânlarına göre fidelikler tesis etmek 
suretiyle yetiktirir. Fakat zamanla yine yetkili 
ağızlardan duyduğumuz ifadelere göre, tütü
nün cinsi ve kalitesi bozulmaktadır. Bu kalite 
bozulmasını önleyici tedbirler alınmamıştır. 

Aynca, bunlara ilâveten Bitlis'te, diğer 
bölgelerimiz gibi, geniş bir piyasa mevcut de
ğildir. Doğrudan doğruya tek alıcı vardır, o 
da Tekel idaresidir. Bu da hiç şüphe yok ki, 
birçok yönlerden mahzur doğuruyor. Bilhassa 
mahzurun başında şu gelir : Tekel muayyen bir 
fiyat takdir eder, o günkü vazifeli eksperin 
tesbit ettiği fiyat esastır, tütün istediğiniz ka
dar iyi kalitede olsun, istediğiniz derecede iyi 
derecede olsun; fakat, eksperin tamamen his
si veya kendi görüşüne göre tesbit edebilecek 
bir fiyat üzerinden değer kazanır. Bu da bir 
ayn mahzurdur. 

Sonra, tütün piyasası Bitlis'te Tekelin arzu
su ile açılır ve Tekel dilediği zaman açar. Ni
tekim bu sene birkaç gün de geç kakılmıştır, 
geçen yıllara nisbetle. 

En mühim faktör, yol yoktur. Köylü tütünü
nü, mahsulünü aldıktan sonra, yani Tekele tes
lim safhasına getirdiği zaman bunu hayvan 
sırtında nakletmek mecburiyetindedir. Uzun 
yoldan, hayvan sırtında kuru tütünün nakle
dilmesi sonucu olarak fire âzami derecede faz
ladır. Bu bakımdan yolların ıslahı ve şehir ile 
olan irtibatın kolaylaştırılması iktiza eder. Bu 
mahzurlan gidermek için düşündüğüm bâzı 
çareler vardır. Bunu da Yüksek Huzurunuzda 
arz etmek mecburiyetini hissediyorum, beni 
bağışlamanızı dilerim. 

iktisadiyata müessiriyeti dikkate alınarak 
ekim sahalarının genişletilmesi. 

Bunu şu yönde istirham ediyorum : Şimdi 
Bitlis dağlık bir bölge olduğu için tek ziraat, 
tek geçim kaynağı tütündür. Yani, geniş, diğer 
zirai mahsullerin istihsaline imkân verecek ara
zi yoktur bizde. Bu bakımdan tek imkân olan 
tütünün geniş bir sahaya ve diğer ilçelerimize 
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de teşmili suretiyle ekimine müsaade edilmesi 
uygun olacaktır. Bu, bizim iktisadiyatımıza 
müessir olur. 

Ayrıca, zirai usullerin modernize edilmesi 
gerekir. Demin arz ettiğim mahzurlar dolayı-
siyle buna da zaruret hissediyoruz. Bunu temin 
etmek için ayrıca kredi imkânları sağlanması 
gerekir. Halen Ziraat Bankası vasıtasiyle ve
rilen krediler oldukça cüzidir ve zaten arazinin 
darlığı sebebiyle parçalar küçüktür. Yani, ye
tiştirici az mahsul idrak ettiği için az kredi 
alır. Fakat, bu kredi nisbetini yüksek tutmak 
suretiyle mahzur giderilebilir. 

En mühim olarak, tütün neslinin bugün bo
zulmaya yüz tutması dikkate alınarak o bölge 
için veya o bölge civarındaki tütün istihsal 
eden bölgeler için bir tütün ıslah istasyonu ku
rulması gerektiği kanısındayız. Bunu müta-
addit vesilelerle yüksek makamlara da duyur
duk, bir kere de Yüce Heyetinizin huzurunda 
bu kürsüden ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Rekabetin temini gerekir. Halen tek alıcı sı-
fatiyle Tekel tütünlerimizi aldığı için biz bir 
rekabet imkânı göremiyoruz. Tekelin takdir 
ettiği fiyat esas olur ve o fiyat tütünün kalite
sine uygun olsun, ister olmasın, fark etmez, 
o fiyat üzerinden müstahsil mahsulünü devre
der. Bunu da önlemek için Tekele, diğer pi
yasalarda olduğu gibi, tüccar ile veya hariçten 
gelen alıcılar ile karsıkarsıya gelip ve piyasa 
havası içerisine girmesi zarureti vardır. 

Ayrıca, tütün fiyatlarının tesbiti hususunda 
da bâzı değişiklikler yapılması gerekir kanısın
dayız. Meselâ; bugün yapılan sistem tek ekspe
rin takdirine dayanır ki, bu mahzurlu olmuş
tur. Bundan sonra hiç olmazsa bir heyet halin
de tesbiti yönünde biz istirhamda bulunuyoruz. 

Bunun gibi daha birçok noktalar vardır, 
Sayın Tekel Bakanımıza arz etmek durumun
dayım. 

Son olarak, Tekel ile ilgili bir konumuz da
ha vardır ki, bu da Bitlis Tekel Tütün Fabrika
sının, Sigara Fabrikasının çok eski makinalar-
la çalışmakta olmasıdır. Bunu mütaaddit de
fa Sayın Tekel Bakanımıza ve bundan evvelki 
bakanlarımıza arz ettik, mütaaiddit vesilelerle 
bunun ıslah edileceği ve yeni mâkinalarla tak
viye edileceği va'dolunduğu halde, bugüne ka
dar bu seneki programı da tetkik ettim, içeri

sinde yoktu, bunun da giderilmesi gerekir. 
Çek eski ve rantabl olmıyan makinalar halen 
çalışmaktadır ki, bunun da düzeltilmesi gere
kir kanısındayım. Bunu da istirham ©diyorum. 

Tasarıyı, getirdiği yeni hükümleri ile şahsan 
müspet karşılıyorum. Yüce Heyetinizin de 
müspet karşılamasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan, buyurunuz. 
EIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; Tütün ve tütün tekeli hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde kişisel görüşleri
mi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Sayın senatörler, tütün ekicisi ve ailesi efra
dı ile tütünde çalışan işçilerin tüm yekûnu 5 
milyona yaklaşmaktadır. Bu miktar, tüm nü
fusumuzun 1/7 sine yaklaşmaktaldır. Tütün 
©kilen arazinin de aşağı - yukarı tüm ekili top
rakların 1/7 si olduğu düşünülür ve tütünün 
ihraç maddeleri arasında en çok döviz getiren 
bir madde olduğu ve tütünden Devlet Hazine
cine giren paranın da bütçemizin en büyük ka
lemlerinden birisini teşkil ettiği göz önüne alı
nırsa bu tasarının önemi bir kat daha büyür. 

Tütün tarımının diğer tarım ürünlerine na
zaran ayrı bir hususiyet taşıdığı, bilgi ve ihti
sas istiyen bir meşgale olduğu, bu mahsulün id
raki için 14 ay uğraşmak gerektiği, her fidenin 
ayrı ayrı dikilip, her yaprağın ayrı ayrı kırılıp, 
dizildiği, yağmurda kapalı yere, havanın açık 
olduğu zaman da güneşe çıkarılmak sureti ile 
kurutulduğu ve yine her yaprağın ayrı ayrı 
seçilmesi sonucu aynı halde getirilebildiği dü
şünülürse, tütünün önemi ve tütüncünün çekti
ği çile daha çok açıklanmış olur. Bu tasan tü
tüncüye bâzı kolaylıklar getirmekte olduğu için 
bundan memnun olmamak kabil değil. Fakat 
tütünün ve tütüncünün yukarda belirtilen hu 
hususiyetleri yanında da çok kifayetsiz ve nok
sandır. Tütün deyince aklımıza Ege'de veya 
Çukurova'nın münbit topraklarında bir dönüm 
topraktan 100 - 150 kilo malhsül alınan yerler
deki tütün anlaşılıyor. Halbuki benim intihap 
bölgen olan Samsun'da bir dönümden ancak 
1 5 - 2 0 kilo tütün alınabilmektedir. Ve yine 
birçoklarımıza göre tütün yapmak şart değil. 
Tütüncü isterse toprağına başka mahsul eksin 
diye bir kanaat vardır. Halbuki Samsun mın-
taikasmda öyle topraklar vardır ki, orada tü-
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tünden başka hiçbir mahsul ekilmez. Buralar
da toprak kalınlığı 10 - 15 santimi geçmez. Bu 
'sebepten de başka mahsul yetişmez. Başka yer
lerde 15 - 20 santim olan tütün yaprağının bo
yu, 'buralarda 4 - 5 santimi geçmez. Bir tütün 
yaprağına verilen emek Samsun havalisinde ve 
diğer yerlerdeki tütün yaprağına verilen eme
ğin iki misli fazla olmasına rağmen buradaki 
bir tütün yaprağının ağırlığı diğer mahallerde
ki tütün yaprağının ağırlığının dört, beş misli 
daha azdır. Bunun mânası, Karadeniz tütünle
rinin maliyetinin Ege ve Çukurova gibi bere
ketli ve her türlü mahsul yetiştiren bölgeler tü
tünlerine nazaran birkaç misli fazla olduğudur. 
Gönül isterdi ki bu konu Senatoda birkaç gün 
müzakere edilsin ve her bölgenin hususiyetleri
ne göre ayrı hükümler konsun. Fakat ne ya
zık ki, bize verilen konuşma müddeti sadece 
on dakikadır. Emeği çok, maliyeti fazla, dö
nüm miktarına düşen mahsul ağırlığa, fakat 
bütün dünya tütünlerimden üstün kaliteli tütün
lerle az emek, düşük maliyet, dönüm miktarına 
düşen miktar fazla, kalite bakımından özellik 
arz etmiyen tütünler aynı hükümlere bağlı ol
mamalı. Birinciler daha çok himayeye mazhar 
olsun, sosyal adalet bunu gerektirirdi. Fakat 
maalesef bu tasarı bunlar hakkında ayrı bir hi-
mayet hükmü getirmemiştir. Münbit toprak
larda binlerce işçi çalıştıran, yüzlerce dönüm 
yaptıran kimselerle, en verimsiz arazide 8 - 10 
dönüm tütün yaptıran ve tarlasında başka mah
sul yetişmesine imkân olmıyan çiftçi aynı hü
kümlere bağlı tutulmuştur. Bu husus tasarı
nın en zayıf noktasıdır. Hele tasarının 4 ncü 
maddesinin uygulamasında bu mahzur bir kat 
daha artacciktır. Hiç olmazsa devletler hangi 
bir sebeple tütün miktarında azaltma kararı 
aldığı takdirde bu azaltmayı büyük mikyasta 
tütün yapan ve tarlasında her türlü mahsul 
yetişen kimselere uygulamalı, tarlalarında tü
tünden başka mahsul yetişmiyen küçük çiftçile
ri tahdit şeklinden istisna etmeli idi. Bu da iyi 
düşünülmemiştir. Tasarının 10 ncu maddesi ye
ni tür tohum ve fidelerin parasız olarak çiftçi
ye verilmesini öngörmektedir. Bu çok fayda
lı bir hükümdür. Ancak bunların önce fakir 
çiftçiye, küçük çiftçiye verilmesi, eğer imkân 
varsa büyük çiftçiye verilebilmesi için sarih 
bir hüküm konmamıştır, önce büyük çiftçiye 
verilip, küçük çiftçiye verilmemesinden endişe 

ederiz. Tasarının zayıf taraflarımdan birisi de, 
bu kanunun Kooperatifler Kanunu ile birlikte 
uygulamaya konmamış olmaktadır. Eğer bu 
kanun getirdiği yeni düzemde uygulanır, buna 
mukabil Tütün kooperatifleri ve birlikleri hak
kındaki Kanun uygulanmazsa, tütün çiftçisi 
bugünkü ezik ve perişan durumumdan da daha 
müşkil bir duruma düşer. Çünkü tütün bor
saya çıkacak, fakat alıcı olarak karşısında sa
dece Tekel, ihracatçı tüccar bulacaktır. Bu ka
nunla Tekelin destekleme mubayaası kalkmak
ta, ancak kendi ihtiyacı için tütün alacağına 
ve ihraç için tütün alamıyacağma göre, fiyat 
alabildiğine kırılacak, tütüncü kara baihtı ile 
yine karşı karşıya kalmış olacaktır. Fakat 
Kooperatifler Kanunu uygulanırsa, o takdirde 
kooperatifler veya birlikler piyasaya girecek, 
fiyatın düşmemesini sağlamış olacaklardır. Bu 
kanunun bize göre eksik taraflarından birisi de 
memurlar müstesna herkesin tütün ekebileceği-
dir. Tütün gibi ihtisas istiyen bir mahsulü her 
önüne gelenin ekebilmesi, kaliteyi düşürür ka
nısındayız, Bir kimse senelerden beri tütüncü
dür. Elbette bunun yetiştirdiği tütün ile, hiç 
tütün yapmamış ve tütün işçisi olarak da çalış
mamış bir kimsenin yetiştirdiği tütün arasında 
kalite bakımından çok fark olacaktır. Üstelik 
de kaderini yalnız toprağa ve tütüne bağlamış 
bir kimse ile, meselâ bir avukat, bir doktor, 
bir tüccar ve hattâ tütün ihracatçısı tütün eke-
bilecektir. Buna mukabil, bir köyde sıtma sa
vaş memurluğu yapan, belki de bir tütüncü ço
cuğu olan sıtma savaş memuru kendi toprağın
da aile ve çocuklarım boş kalmasın diye iki dö
nümlük tütün ekmesine müsaade edilmiyecek-
tir. Bu adaletsiz bir hükümdür. Esasen bir 
memur, tütün yapmak isterse kendi üzerine 
değil, ailesinin üzerine ruhsat alabileceğine gö
re, konulan memnuniyette hiçbir zaman işlemi-
yecektir. Tasarıda bu şekilde hem sosyal ada
lete aykırı, hem de işlemiyecek hükümler mev
cuttur. Çiftçiye yapılacak kredi yardımları ta
sarıya alınmamıştır. Tasarıdaki avans müesse
sesi tütün meydana geldikten sonra işliyebile-
ceğine göre, tütünün istihsalinde kullanılacak 
kredi hakkımda tasarıda bir hüküm yoktur. 
1947 den itibaren % 5 ve % 2 nisbetleri üzerin
den çiftçiden kesilen miktarı daha 1950 senesin
de 100 milyona yaklaşan ve iyi kullanılmış olsa 
idi ve hattâ bir gayrimenkule bağlanmış bulun-
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sa idi, bugün milyarlara ulaşması mümkün 
olan bu paralardan çiftçilerin ne suretle istifa
de edecekleri tasamda belirtilmemiş. Filhaki
ka bundan sonra Senatoya gelmesi muhtemel 
Tütün, kooperatifleri ve ortaklıkları hakkında
ki tasarıda buna ait bâzı hükümler mevcut ise 
de, bu paraların iyi kullanılmamasına ve para 
değerinin on, onbeş misli düşmüş olmasından 
dolayı, çiftçilerin uğradıkları zararların ne 
yolda telâfi edileceği bu tasarıda tesbit olunma
lı idi. Hükümet diğer mahsul sahiplerine az 
veya çok bir yardım yapmanın gayreti içinde 
olduğu halde, tütüncüye şimdiye kadar hiçbir 
yardımda bulunmamış, üstelik tütüncünün 
kendi parasını dahi iyi kullanmamak suretiy
le değerinin hiçe indirilmesine sebebolmuştur. 
Bunun tanzim sorumluluğu da Tekel idaresine 
ve Hükümete düşer. Tasarıda diğer bir nok
sanlık da satışa arz olunacak tütünlerin mas-
raflarmm ne suretle tesbit edileceği yolunda 
açık hükümler getirmemiş olmasıdır. Tütün, 
günün muhtelif saatlerinde ayrı görüntüler gös
terir. Onun içimdir ki aynı tütüne her eksper 
ayrı kalite tespit eder. Uygulamada şimdiye 
kadar, Tekelin tâyin ettiği vasıf ile, tüccarın 
tâyin ettiği vasıf ve haltta iM tüccardan her bi
rinin tâyin ettiği vasıflar daima ayrı ayrı görül
müştür. 

BAŞKAN — Müddetiniz geçti Sayın Isıtan. 

RIZA ISITAN (Devamla) — Bir dakika 
efendim. Onun içindir ki, tütün vasıflarının tes-
biti objektif bir usule bağlanmalı, satışlar o 
usulle yapılmalıdır. Meselâ satışa arz olunan tü
tünler yeminli bir eksper marifetiyle tesbit et
tirilmeli ve bu tesbit herkes için muteber ol
malıdır. Tasarı bize böyle bir sistemi getirme
miştir. 

izab ettiğimiz sebepler dolayısiyle, tasarıyı 
noksan ve yetersiz görmekteyiz. Ve bunun dü
zeltilmesi için maddelere geçildiğinde ayrıca ta
dil teklifleri verebileceğimizi arz eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakeresine 
başladığınız bu tasarı ile 31 yıldır memleketimiz
de, Orta-Anadolu'nun bir kısmı hariç, diğer yer
lerde, yaşıyan Türk çiftçisinin alın terine de
ğer getirecek ve böylece yıllardan beri her tü

tün mevsiminin açılışı sırasında birtakım aslı 
esası olmıyan fikirlerin ortaya getirilmesine se-
bebolan bi* dâvaya da çare bulmuş olacaksı
nız. 

Dağerli arkadaşlarım, elimizdeki tasarıyı 
tetkik edersek görüyoruz ki, tütün ziraatini 
ele almış, ticaretini ele almış, tütün kurulla
rını teşkil etmiş, tütünü tetkik edecek, değer
lendirecek eksperlik meslekini ve okulunu 
ele almış, ticaretini yapan tüccarın durumu
nu ele almış, böylece 70 maddesinde anahü-
kümler getirmiş, 70 nci maddeden 117 nci mad
deye kadar da 47 maddede cezai hükümleri tes
bit etmiştir. Hiç bir kanun tasarısında 70 mad
deye karşı 47 maddelik bir cezai hüküm görül
mez, ama tütün meselesinin üzerinde vazıı ka
nun gayet hassas hareket ederek böyle hü
kümler getirilmesinde meseleyi ciddiyetle ele 
almış olduğunu isbat etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz umumiyet 
itibariyle bu tasarının ekiciye olduğu kadar, 
tüccarına, tüccara olduğu kadar da Tekele 
büyük faydalar sağiıyacağı hükmüne kaaniim. 
Yalnız, bâzı maddeler üzerinde tâdil teklifiyle 
değil, sadece temenni olarak üzerinde durmak 
mecburiyetini hissediyorum. Evvelâ tasarının 
3 ncü maddesiyle tasarının sonuna eklenmiş bu
lunan 1 sayılı cetveli tetkik edersek, burada 
45 vilâyet ekim sabası olarak kabul edilmiş 
ve bu vilâyetlerin içerisinde, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın da temas buyurdukları 
gibi, hakikaten başka zirai mahsullerin ekil
mesine müsaidolan mümbit arazi, sulak ara
zilerin de Ibu cetvelde yer aldığını görmekteyiz. 
Buna mukabil Anadolunun ortasında susuz, kı
raç, orman kenarlarında küçük arazi sahiple
rine geçmişte tecrübeleri olan yaşlıların ifade 
buyurdukları gibi, tütün ekimine ve iyi kali
tede tütün yetişmesine müsait bir kısım vilâ
yetler de bu cetvelin dışında tutulmuştur. 

6 nci maddeyi tetkikettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, tütün kurulu tarafından 1 sayılı cet
velde değişiklik yapılana imkânını getirmişler. 
Ama bu tütün kurulunu ikna edip yeni tütün 
sahalarını açmak da tasarının (hükmüne göre 
çok zor. Orada görüyoruz ki Maliye, Güm
rük Tekel Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Zi
raat Bakanlığı gibi 4 bakanlığın meydana ge
tirdiği bir kurul tarafından bir tecrübe saha-
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sına açılmasına izin verilecek, dolayısiyle neti
cenin iyi olduğu tesbit edilecek ve böylece bu sa
ba ekime açılacak. Bu çok zor işlemesi icabeden 
bir madde, tasarıda bulunmasiyle, (bulunmaması 
arasında bir fark olduğuna kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben de muhterem 
Mümin Kırlı arkadaşımın gayet veciz surette 
açıkladığı 4 ncü maddedeki tahdide temas edip 
bir temennide bulunacağım. Bilhassa kendi se
çim bölgem olan Eskişehir de pancar ziraatinin 
yapıldığı hepinizce malum. Şeker Şirketi bir 
tahdite gitmiştir. Giderken yüzdeyüz ekicinin 
hepsini ekim yönünden tahdide tabi tutmuştur. 
Değerli arkadaşlarım burada 4 ncü maddede bir 
gün tahdit düşünülecek olursa benim temenni 
ve istirhamım şu: Ovada, taban araızide sulu 
yerde tütün ekimi varsa burada tahdit düşü
nülsün, ama susuz, kıraç arazide bir dönüm, 
iki dönüm, üç dönüm veya parça parça 5 - 6, 
10 dönüme kadar tütün eken ekicinin tütün 
sahalarında bir tahdit düşünülmesi doğru bir 
şey değildir. Aile ziraatidir, zaten başka eki
me müsait arazi değildir. Attığı tohumu dahi 
almanın güçlüğü karşısında kalacak bu vatan
daşlara böyle bir tahdide gidildiği anda tahdit 
'dışında tutmak lâzımdır. Ama denecek ki 
% 95 i böyle küçük parça arazilerde ekim ya
pan ekiciden meydana geliyor, biz mecburuz 
bu tahditi küçük parçada tütün ekiciliği yapan
lara da teşmil edeceğiz. Ama çok hassas davra-
mlması lâsımgeliyor. Bunun sıkıntısını pancar 
sahasında kendi nefsimizde görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa bir iki ar
kadaşım temas buyurdular. Bilhassa Hüsnü Di
keçligil arkadaşım, 44 ncü maddede Sayın Reisi
cumhurun, misafirlerine ikram etme sadedinde, 
44 ncü maddenin 3 ncü fıkrasiyle getirilen hük
mü burada yerinde bulmadıklarını beyan buyur
dular. Bir bakıma haklı Hüsnü Dikeçligil arka
daşımız. Çünkü aslında sigara içmez, tiryaki
nin ne olduğunu bilmediği için böyle bir be
yanda bulunduğu kanaatindeyim. 

Hakikaten tiryakiler daima içtiği sigarayı 
ararlar gittikleri yerde bunları ararlar, Hele 
Devlet Reisinin misafiri olarak o çatının altın
da bulunan insanlarla da illâ benim yerli inalı 
tütünümü içeceksin gibi bir protokolün da dı
şına çıkılarak yapılacak bir hareketi beklemek 
doğru değil arkadaşlarım. Evet soframda Türk 

yemeğidir, bunu size ikram ediyorum denir, 
ama Türk sigarasıdır bunu için diye bir tirya
kiyi zorlamak çok güç bir iştir. Bu bakımdan 
hüküm yerindedir, bu şu veya bu şekilde inti
kal edeceğine resmen intikal etsin. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı sigaralar Tür
kiye'de çok pahalı. Yabancı sigaralardan içen 
arkadaşlarımız varsa hususi hayatında ben de 
Hüsnü Dikeçligil arkadaşım gibi Türk sigarala
rını tavsiye ederim. Kendi malımızdır, istihlâ
kinde büyük fayda vardır. Ama protokol ma
kamlarını böyle bir tahdide tabi tutmaya aslın
da zaten hakkımız yoktur. 

Bir hususa daha dokunacağım. Değerli ar
kadaşlarım, şimdi 70 nci maddeden sonra gelen 
cezai hükümlerde ekiciye, tüccara ve her iki
si arasında bâzı vazifelerde vazifelendirilmiş 
olan köy ihtiyar heyeti ve muhtarına bâzı cezai 
hükümler var. Fakat aslında eksper olarak va
zife gören arkadaşlarımız için ben cezai bir hü
küm görmedim. Ama memurdur, umumi hüküm
lere tabi olabilir, ona da bir diyeceğimiz yok. 
Yalnız bir 35 nci madde var, ben bunun hük
münü anlıyamadım. Açıklarlarsa çok memnun 
olacağım. Gayet kısa bir metin: «Tütün eksper
lerinin meslekî sorumlulukları bu kanuna ait 
tüzükte gösterilir.» Değerli arkadaşlarım. Tü
zük ve cezai hükümler... Şimdi, 70 maddenin 
karşısına 47 madde cezai hükümler getrirken, 
ekici, tüccar veya görevli dışardan kimselere 
karşı asıl vazifesiyle her zaman karşı karşıya 
kaldığımız şahısların da cezai sorumlulukları
nın tüzük maddelerine götürmek bence doğru 
bir şey değildir. 

Vaktim bitmiştir, kanunun tümünün Türk 
tütün ekicisine hayırlı olmasını diler, Yüce He
yetinizi hürmetle selâmlarım,. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşme konusu olan 1249 Sıra Sayılı ka

nun tasarısının tümü üzerinde yeter sayıda sa
yın üye konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ye
terliğini iarz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen... Ka
bul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan önergede ivedilik hususu 
da vardır, ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Görüşme usulî hakkında önerge vardır, oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1/983 sayılı Tütün ve Tü

tün Tekeli kanun tasarısının görüşülme süresi 
çok azalmıştır. Tasarının 118 esas madde ile 2 
geçici maddeden ibaret olarak 120 maddenin 
görüşülmesi çok uzuyacaktrı. Bu sebeple mad
delerin müzakeresine geçildiğinde, üzerinde 
takrir verilen maddeler hakkında müzakere 
açılmasını, diğer maddelerin okunarak oylan
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Refet Rendeci 
Geçici Komisyon sözcüsü 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 

BÖLÜM - I 
Tütüne ait genel hüküm 

Madde 1. — Tütün tarımı ve yaprak tütün 
ticareti, bu kanun hükümleri dairesinde ser
besttir. 

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

A) TÜTÜN TARIMI 
Tütün ekicileri 

Madde 2. — Tütün tarımı yapmak için me
deni hakları kullanma yeterliğini taşımak şart
tır. Ancak, Devlet memurları memuriyetleri 
çevresi içinde doğrudan doğruya veya başkaları 
aracılığı ile tütün tarımı yapamazlar. 

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

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 2 nci 
madde üzerinde değişiklik önergem vardı. 

I BAŞKAN — özür dilerim, 2 nci maddenin 
yeniden görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci madde üzerinde verilmiş olan önergeyi 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 

2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Madde 2. — Tütün tarımı yapmak için me
deni hakları kullanma yeterliğini taşımak şart
tır. Ancak, Devlet memurları Ticaret ve Sanayi 
Odalarına kayıtlı Tüccar ve Tabib odalarına 
kayıtlı hekim, barolara kayıtlı avukatlar, mi
mar, mühendis ve teknisyenler Gelir Vergisine 

I tabi bilûmum mükellefler, memuriyet veya iş 
çevreleri içinde doğrudan doğruya veya başka-

I lan aracılığı ile tütün tarımı yapamazlar. 
BAŞKAN — Komisyon?... Hükümet?... Ko

misyon ve Hükümet takrire katılmıyor. Sayın 
Barutçuoğlu izah mı edeceksiniz, buyurun. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu tahdit 
3437 sayılı Kanunda da vardı. Yalnız tekel 
memurlarına ait bir tahditti. Şimdi Devlet me
murlarına şâmil bir tahdit getirilmektedir. As
lında bugün yapılan tarım, aile tarımı haline 
gelmiş bulunmaktadır. Tütün tarımına ancak 
bu aileler itibar etmekte ve meşgul olmaktadır
lar. Bunun haricinde tütüncülüğün çok meşak
kati bulunması sebebiyle başkaları rağbet gös
termemektedir. Ancak, maddedeki Devlet me
murları tâbirinin bugünkü mevzuatımıza göre 
katî surette tâyin ve tesbitine imkân yoktur. 
Bu bakımdan Devlet memurları ile beraber arz 
ettiğim şekilde, Gelir Vergisine tabi olan bilû
mum tüccar, tabib, avukatlar, mimar ve teknis-

I yenlerle birlikte bir tahdit yapılmasını faydalı 
bulduk ve buna dair bir takrir hazırladık. Bu
na itibar edilmesini ve kabul edilmesini arz ve 

I istirham ediyoruz,. 
BAŞKAN — Maddede tütün tarımı yapmak 

I için medeni haklara kullanma yeterliği taşı
mak şarttır. Devlet memurları memuriyet çev-

I releri içinde doğrudan doğruya veya başkaları 
aracılığı ile tütün tarımı yapamazlar kaydı var-
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dır. Sayın Barutçuoğlu verdiği önergede bu ya
sak sahasını daha çok genişletmektedir. Ko
misyon ve Hükümet takrire katılmamaktadır. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün dikimi lalanları 
Madde 3. — Tütün tarımı serbest olan ilçe

ler bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gös
terilmiştir. 

Tütün tarımı serbest olan ilçelerin geçici 
1 nci madde gereğince tesbit edilecek tütün 
üretim alanlarının dışında, tütün tarımı yasak
tır. 

idari teşkilâtta yapılacak değişiklikler, üre
tim alanlarının değiştirilmesini gerektirmez. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi 
Madde 4. — Tütün üretiminin memleket ik

tisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebil
mesi için lüzumlu görülen alanlarda üretim mik
tarını belirli oranlarda azaltacak tedbirleri al
maya ve bu tedbirleri kısmen veya tamamen 
kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli kanunun tasarısının 

4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Madde 4. — Tütün üretiminin memleket 
ekonomik, ticari sosyal ve satış imkânlarına 
göre düzenlenebilmesi için gerekli görülen alan
larda üretimi sabit tutmaya yarıyacak tedbir
leri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya tama
men kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kuru
lu yetkilidir. Bakanlıklararası Kurul bu karar
dan önce millî tütün komitesinin görüşlerini 
alır. 

BAŞKAN — Sayın Borutçuoğlu izah ede
cek misiniz? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Tak
rir gayet açık. 

BAŞKAN — Sayın Borutçuoğlu 4 ncü mad
dede değişiklik istemektedir. Komisyon ve Hü
kümet takrire katılıyor mu?... Komisyon ve Hü
kümet takrire katılmıyor. Takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler.,. Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması 
Madde 5. — Hastalık ve zararlı böcek tah

ribatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlar
da Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lıklararası Tütün Kurulunun karariyle tütün 
ekimi geçici olarak yasak edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırılması 
Madde 6. — Bu kanunun 3 ncü geçici 1 nci 

maddeleri gereğince tütün tarımı yasak edil
miş olan yerlerde, yasağı doğuran şartların gi
derilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için 
yapılan başvurmalar üzerine, Tarım Bakanlığı 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müş
tereken, 3 sene müddetle ekim denemesine izin 
verilebilir. 

Bu denemelerin Bakanlıklararası Tütün Ku
rulu tarafından tesbit olunacak sonuçlarına gö
re tütün tarımına izin verilebilir. 

Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yer
ler, bu kanuna ekli (1) numaralı cetvele ithal 
olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar he
yetleri tarafından bildirilmesi 

Madde 7. — Bu kanunun 3, 4 ve 5 nci mad
deleriyle geçici 1 nci maddesi gereğince kona
cak sürekli veya geçici yasaklardan veya üre
timin düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden 
mahalle ve köy ihtiyar heyetleri Tekel idaresin
ce haberdar edilir. 

ihtiyar heyetleri yukarıki fıkraya aykırı 
olarak yapılan tütün tarımının o yerin Tekel 
idaresine, bulunmıyan yerlerde Mülkiye Amir
liğine bildirmekle yükümlüdür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tütün tohumu 
Madde 8. — 
a) Yurt dışına tütün tohumu ve fidesi çı

karmak, 
b) Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıkla

rının ortak izni olmadan yurda tütün tohumu 
ve fidesi sokmak, 

c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin 
tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış 
olan yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim 
amaciyle taşımak, 

Yasaktır. 
Yabancı memleketler fen kuruluşları tara

fından bilimsel araştırmalar için istek halinde, 
karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı 
yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum gönde
rilmesi Gümrük ve Tekel bakanlıklarının or
tak iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tütün tarım alanlarında üreticilik tütün çeşit
lerinin tesbit ve. değiştirilmesi 

Madde 9. — Tütün tarım alanlarında üreti
lecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden iki yıl içinde iç ve dış pa
zar ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar 
göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel ve Ta
rım bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur 
ve lüzumunda aynı esaslara göre değiştirilir. 

Bu tesbit ve değiştirme bakanlıklararası tü
tün kurulu karariyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesi var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısının 

9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Tütün tarım alanlarında üretilecek ç eşitlerin 
tesbit ve değiştirilmesi 

Madde 9. — Tütün tarım alanlarında üre
tilecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonraki iki yıl içinde iç ve dış pa

zar ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluk
lar göz önünde tutularak tesbit olunur ve lüzu
munda aynı esaslara göre değiştirilir. 

Bu tesbit ve değiştirme: Millî tütün komi
tesinin görüşleri alındıktan sonra Bakanlıklar
arası Tütün Kurulunca yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesine Hükü
met adına katılıyor mu? Katılmıyor? Komis
yon? Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz edeceğim: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi 
Madde 10. — a) 9 ncu maddeye göre tes

bit olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve Tekel ve 
Tarım bakanlıklarının araştırma ve ıslah organ
ları tarafından ıslah ve tohumları üretilerek 
ihtiyaç oranında ekicilere parasız dağıtılır. 

b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından 
kurulacak örnek fideliklerinden elde edilen fi
deler de aynı suretle ekicilere parasız veri
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi 
Madde 11. — Tütün ekicisi ürününü topla

dıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohum
luk için lâzım olan miktarını ayırıp, geri kala
nın! 15 gün içinde, tohumluk için bıraktıkları
nı tohumu alır almaz söküp yok etmek zorun
dadır. 

Bu süre içinde söküp yok etmiyenlere 15 gün 
daha mühlet verilir. Bu müddet içerisinde de 
yine sökmezse Tekel idaresi tarafından sökü
lüp yok edilerek masrafı 53 ncü maddeye göre 
çiftçiden alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fidelikler 
Madde 12. — a) Tütün fidelikleri arazi ve 

su durumu uygun olan yerlerde yapılır. Kuru
lan fidelik yeri ve alanı, ekici tarafından muh
tarlara ve muhtarlarca da o yerin Tekel İdare
sine bildirilir. 

b) Tütün fideliklerinin içine ve etrafına 
Tüzükte belirtilecek esaslar dâhilinde başka 
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hiçbir bitki ekilip dikilmiyeceği gibi bu mesafe 
içindeki yabancı otların da yok edilmesi ve te
miz bulundurulması zorunludur. 

c) Tütün dikildikten sonra fidelik yerleri 
bellenmek, sürülmek, kazılmak veya derince 
çapalanmak suretiyle bozulur ve kalan fideler 
sökülüp yok edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

En az tütün dikim alanı 
Madde 13. — Bir ekici yarım dekardan az 

tütün dikemez. Ancak tarıma uygun toprağı 
dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları içinde ol
mak ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle 
en çok üç yerde tütün ekilebilir. 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 
13 ncü maddesinin tasarıdan tamamen çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Sayın Borutçuoğlu, 13 ncü 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını istemektedir. 
Gerekçesini izah edecek misiniz, Sayın Barut
çuoğlu. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Yok. 
Efendim, tümü hakkındaki konuşmamda izah 
etmiştim. 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. Hükü
met adına? Katılmıyor. Dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efen
dim, maddede şu şekilde bir ibare var. «Ancak 
tarıma uygun toprağı dar olan yerlerde aynı 
ilçe sınırlan içinde olmak ve toplamı yanm de
kan bulmak şartiyle en çok üç yerde tütün eki
lebilir.» Yani bunun mefhumu muhalefetinden 
şu netice çıkıyor. Üç yerde olmak üzere yanm 
dekar araziyi ekebilecek. Fazlasını ekemiye-
cek mi? 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RUHİ TU-

NAKAN (Manisa) — En az yanm dekar eke-
bilecektir. Üçü en az yanm dekar olacaktır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — En az 
yarım dekar. 

BAŞKAN — Evet, en az yanm dekar diye 
ifade ediyorlar. 

önergenin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz edeceğim, önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, Bakan yok mu? izinli mi? 

BAŞKAN — Bakan adına Ticaret Bakanlığı 
Murakabe Heyeti Reisi Turhan Ayvalı'nın yet
ki kâğıdı yanımızdadır. Bu sebeple Hükümet 
adına kendisine soruyoruz, efendim. 

13 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün dikim şartı 
Madde 14. — Tütün dikilen tarlarda tütün

lerin arasına başka hiçbir bitki ekilip dikile-
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI 
Tütün ekim istek kâğıdı ve tütün ekim cüzdanı 

Madde 15. — Ekiciler, dikimden evvel Tü
zükteki örneğe göre hazırhyacaklan( tütün 
ekim istek kâğıtlarını) tarlasının bulunduğu 
yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür. 

istek kâğıtlannda; tütün dikilecek tarlanın 
yeri, sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, 
kira ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikâ
metgâhı gösterilir. Aynı köy veya mahallede 
birden fazla tarlada tütün dikmek istiyenler, 
her tarlanın sının ayn ayrı gösterilmek şartiy
le bir istek kâğıdı verebilirler. Muhtarlar, kâ-
ğıtlannm içindekileri inceler ve bu kanunun 
ekiciliğe ve tütün dikimine ait hükümlerine ay-
kın olmadığını onaylayıp, veriliş tarihlerinden 
başlıyarak 15 gün içinde o yerin Tekel idaresi
ne vermek zorundadır. 

istek kâğıtlarının onaylanması için ekiciler
den her istek kâğıdı başına 100 kuruştan fazla 
ücret alınmaz. 

Tekel idareleri, istek kâğıtlarını inceliyerek 
karşılığından her ekici için bir (tütün ekim cüz
danı) doldurup en çok 15 gün içinde ilgili 
muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yü
kümlüdür. 
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Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından 
bu kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir 
alınmış olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün 
ekim cüzdanı verirken, istek kağıtlarındaki 
ekim alanı miktarlarını, Bakanlıklararası Tü
tün Kurulu kararına uygun olarak ve Tüzükte 
belirtilecek esaslara fföre ekim sahalarına 
nisbetle azaltmak Tekel idaresinin görevidir. 

Ekiciler istek kâğıtlarına göre tütün ekim 
cüzdanlarına kaydedilen alandan fazla tütün 
dikemezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az 
tütün diktiklerinde durumu, dikimi takiben on-
beş gün içinde muhtarlıklar aracılığı ile veya 
bizzat Tekel idaresine bildirmek ve cüzdanlarm-
daki miktarı düzelttirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tarladaki tütünlerin devri 
Madde 16. — Ekiciler, ekim cüzdanlarında 

yazılı tarlalardan bir veya birkaçına yahut ta
mamına ait tütünleri, kırımın tamamlanmasın
dan evvel bu kanuna göre tütün dikimine yet
kili olanlara devredebilir. Devir işi, ekici ile 
devralamn, cüzdanın alındığı yer Tekel idare
sine birlikte başvurmaları üzerine, tütünlerin 
tamamının devri halinde cüzdana yazılmak, kıs
men devri halinde devralana yeni bir cüzdan ve
rilmek suretiyle yapılır. 

Bir kişi birden fazla ekicinin tütününü dev-
ralamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tütünlerin kırımı 
Madde 17. — a) Dip yaprakların kırımdan 

evvel toplanıp yok edilmesi zorunludur. 
b) Filizlerin toplanması yasaktır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Ekici tütünlerinin denklenmesi ve imhalıklar 

Madde 18. — Ekiciler tütünlerini; mahsul, 
görmez ve imhalık olmak üzere üç grupa, ayır
mak, bu kanunun tüzüğünden gösterilen usul
lere uygun olarak işlemek ve denklemek zorun
dadır. 

imhalıklar : Kırıntı, yanık, karayeşil, çü
rük ve görmeze giremiyecek derecede hastalık
lı olan kısımlardır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ekici denklerinin kontrolü 
Madde 19. — Gerek satış merkezleri kuru

lan yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkez
lere ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak 
emanet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp 
ekim cüzdanlarında yazılı yaprak tütün borç 
miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, Te
kel idaresi eksperi tarafından muayene edilir. 

Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve 
filiz miktarları - tesbit edilir ve 18 nci madde 
hükmüne aykırı olarak işlenmiş ve denkleşmiş 
olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı ola
rak bildirilir. Denklerini düzeltmek için kendi
sine bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen 
mühlet içerisinde denklerini düzeltmiyen veya 
düzelttirmiyen ekicilerin bu hareketleri müh
letin sonunda bir tutanakla belgelenir. 

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları 
yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde olmı-
yan sebeplerle nitelikleri değişmiş veya bozul
muş tütün bulunursa, bozulan kısımlar tesbit 
olunmakla beraber, bu yüzden ekiciler hakkın
da hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler, bu 
madde gereğince yapılacak ambarlama muaye
nesine, sonucun kendilerine bildirildiği andan 
başlıyarak 5 gün içinde itiraz edebilirler, itiraz
lar, ekici birlikleri, bunların bulunmadığı yer
lerde Ziraat Odaları veya Belediye Encümeni, 
belediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde o yer ih
tiyar heyeti tarafından seçilecek eksper veya 
yoksa tütün işlerini bilir iki temsilci ile Tekel 
eksperinden kurulacak kurul tarafından 5 gün 
içinde incelenir ve karara bağlanır. Kurulun ve
receği karar kesindir. 

itiraz kuruluna giren temcilsilerin ücretleri 
haksız çıkan tarafça ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

O) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 
Ekici tütünleri satış piyasalarının ilânı 

Madde 20. — Ekici tütünleri satış piyasala
rının açılış tarihleri, tütün bölgelerinin özellik
lerine göre her yıl Bakanlıklararası Tütün Ku
rulu tarafından tesbit ve ilân olunur. 

ilân olunan piyasa, açılış tarihlerinden önce 
o yıl ürünü ekici tütünlerinin alım satımı ya-
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saktır. Ekici ile alıcı arasında tütün alım sa
tımı yalnız denk halinde yapılır. 

BAŞKAN — önerke vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 
20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Madde 20. — Ekici tütün piyasalarının açı
lış tarihleri bölgelerin özelliklerine göre ve ta
rım yılı maliyet hesapları nazara alınarak fi
yatları maliyetten aşağı olmamak kayıt ve şar-
tiyle Millî Tütün Komitesinin fikri alınarak 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tes-
bit ve ilân olunur. Tütün piyasasının açılış ta
rihinden en aşağı bir hafta önce, Tekel idaresi, 
tütününü tesbit, ettiği ekicinin randımanı ve 
yukarda esaslar dairesinde hâsıl olacak fiyatı, 
gizliliği saklı olarak, ekiciye yazılı olarak bil
dirir. Bildirilen bu fiyatla Tekel idaresi piyasa 
sonuna kadar bağlıdır. 

ilân olunan piyasa açılış tarihinden önce o 
yıl ürünü ekici tütünlerinin alım - satımı ya
saktır. Ekici ile alıcı arasında tütün alım - sa
tımı yalnız denk halinde yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesine komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RUHİ TU-
NAKAN (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına katılmmıyor. 
önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tütün Satımı Sözleşmesi 
Madde 21. — Ekici ile alıcı arasında tütün 

alım - satımı Tekel idaresi tarafından bastırıla
rak bedeli karşılığında verilecek olan ve örne
ği bu kanuna bağlı (2) numaralı yazılı sözleş
melerle yapılır. 

Sözleşmelerin üç nüsha olarak düzenlenmesi 
ve bir nüshasının ekiciye, bir nüshasının alıcı
ya, bir nüshasının Tütün Tarım Satış Koopera
tiflerine, bulunmadığı yerlerde Tekel idaresine 
verilmesi zorunludur. Sözleşmeler piyasa açılış 
tarihlerinden önce ve Tekel idaresince, tesbit 

olunan tarihte dağıtılmaya başlanır ve yalnız 
piyasa açılış tarihi ilân edilen ürün yılı tütün
lerinin alım - satımında kullanılır. Alındığı yıl 
kullanılmıyarak elde kalan sözleşmelerin, Tekel 
idaresine ertesi yıla ait damga koydurulmak 
suretiyle kullanılması uygundur. 

Sözleşmelere, bu kanun hükümlerine aykırı 
olmamak şartiyle özel şartlar konulabilir. Söz
leşme yapılıp satış tamam olduktan sonra denk
ler, tüccar tarafından yüzlerine damga vurul
mak veya dört tarafından iple bağlanıp mü
hürlenmek suretiyle tesbit olunabilir. 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 
21 nci maddesine bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Sona eklenecek fıkra : Alım - satımın ini-
kâtmda, alıcı, tütünün toplam fiyatının 

* % 10 unu ödemekle yükümlüdür. Aksi halde 
âkid tamam olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu 21 nci mad
denin sonuna bir fıkra eklenmesini istemekte
dir. Komisyon katılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN RUHİ TU-
NAKAN (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına katılmmıyor. 
önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Satılan tütünlerin devri 
Madde 22. — Ekici, satılan tütünlerinin de

vir işlemini kanuna uygun olarak hazırlar. Bu 
işlemin bitirildiği alıcıya kanuni konutuna bil
dirildiği tarihten başlıyarak alıcı on gün içinde 
bedelini ödeyip tütününü teslim almak zorunda
dır. 

Zorlayıcı sebebolmadan ödemeden veya tes
lim almaktan kaçınma halinde, ekici bu kanun
da yazılı tahkim yoliyle bedeli ödemeye ve tü
tünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını isti-
yebillir. Ekici isterse, hakem kurulu satış tutarı
nın yansına kadar da tazminat alınmasına karar 
verebilir. 

365 — 
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Sayın Başkanlığa 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 22 

nci maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağı
da kaydettiğim metnin ikinci fıkra olarak ilâve 
ve kabulünü ve maddenin ikinci fıkrasının üçün
cü fıkra olarak aynen muhafazasını arz ve teklif 
ederim. 

Denizli 
Kemal Turgut 

(10 gün içinde bedeli ödenerek teslim almmı-
yan tütünün sahibi olan ekici tütününü bir baş
ka alıcıya satmakta serbesttir. Her iki sözleşme 
bedeli arasında fark olursa, mütaakıp maddeler
deki kanun yollarına vaşvurması sonucunda 
haklı çıkan taraf diğer taraftan bedel farkını 
talep hakkını kazanır.) 

BAŞKAN — Sayın Turgut izah edeceksini-
niz, buyurun. 

KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; takdim ettiğim 
önergemi izah etmek üzere huzurunuza gelmiş. 
bulunuyorum. Görüşmekte olduğumuz tasarının 
22 nci ve mütaakıp maddelerinde tütün ekicisi 
ile alıcısı arasında ihtilâf halinde tahkim yoluna 
başvurulacağı kabull edilmiş ve bunun usuli hü
kümleri getirilmiştir. Hakeme müracaat usulü 
3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunun
da da vardı. Fakat bu hükümler hemen hemen 
hiçbir tatbik yeri bulmamıştı. Tatbik edileme
mesinin sebebi, hakeme müracaat, hakemlerin 
seçilmesi, mahkemeye müracaat müddeti ne ka
dar kısa tutulursa tutulsun, tütün ekicisinin bek
lemesine tahammülü olmıyan bir müddete baliğ 
olmaktadır. Tütün öyle bir mahsuldür ki, ekici 
bu mahsulünü en kısa zamanda elinden çıkar
mak kesin satışını yapmak zorundadır. Zira ha
keme müracaat halinde, neticede hakkını tahak
kuk ettirememiş olmasının rizikosuna tahammül 
gücüne hiçbir ekici malik değildir. Çünkü bu 
takdirde aradan geçecek zamanın sonucunda tü
tününü satabilmek imkânına malik değildir. Bu 
tehlikeyi bu bakımdan hiçbir tütün ekicisi göze 
alamaz. Görüşmekte olduğumuz tasanda hakeme 
ve hâkime müracaat müddetlerinin kısa oluşun
dan bahsedilmektedir. Evet, her safhada müddet 
kısa olarak gösterilmiştir. Fakat bu müddetlerin 
aynen tatbiki mümkün değildir. Mevzuatımızda 
bunun misalleri vardır. Meselâ icra İflâs Kanu
nunda icra tetkik merciine intikal eden işlerin 

15 gün içinde bitirileceğine dair bir âmir hüküm 
vardır. Ama hiçbir icra tetkik merciinde tatbiki 
mümkün olamamaktadır. Öyle ki, 15 günde so
nuna varılması gereken işin bir talikinin dahi 
15 günde yapılması mümkün olamamıştır. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıdaki müddetler 
de, hiç şüphesiz bu hale geflecektir. Bu müddet
lerin harfiyen tatbiki mümkün olsa dahi, yine 
uzun bir zamana ihtiyacolacaktır. Ekici ile alıcı 
arasındaki uyuşmazlık başgösterince alıcı veya 
ekici mahallî sulh mahkemesine müracaat ederek 
tahkim istediğini bildirecektir. Mahkeme diğer 
tarafa tebligat yapacak. Hakemini bildirmesini 
istiyecektir. Mahkemenin bu tebligatı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre 15 günden kısa bir 
müddette olamaz. Zira PTT idaresi 15 günden 
kısa müddetli olan tebligatı yapmaya mecbur 
değildir. Bu tebligatı alan taraf tasarıya göre üç 
gün içinde hakemini bildirecektir. Ve mahkeme 
*de üçüncü bir hakem seçecektir. Bunların da gü
nü gününe olması mümkün olamıyacaktır. Mah
keme seçilen hakemleri toplıyacak, hakemler 
gönderilen bir haberle gelmezlerse, ki, taraflar
dan birisinin menfaatine uymazsa bu yola baş
vurabilecekleri muhakkaktır, bu takdirde de 
yine mahkeme re'sen tebligat yapmaya mecbur 
olacaktır. Yine en az 15 - 20 gün daha geçecek
tir. 

Hakemlerden birisi bu davete icabet etmez
se bu formaliteler tekrarlanacaktır. Hakemler 
toplanıp yemin ettirildikten sonra beş gün için
de kararlarını bildirecekler ve mahkeme bu ka
rarı taraflara tebliğ edecektir. Tasanda hâkim 
kararlarının iki gün zarfında taraflara tebliğ 
edileceğine dair hüküm vardır. Fakat bu da 
mümkün değildir, sebeplerini biraz evvel izah et
miş bulunuyorum. 

Taraflar bu karara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren 8 gün içinde Yargıtaya başvurabilecek
ler. Yargıtay da tetkikatını bir ay içinde yapa
rak kararını verecektir. Yargıtay karan bozar
sa hakemler tetkikatı yeniden başlıyacaktır. 

Görülüyor ki, taraflar işe hiçbir suiistimali 
karıştırmamış olsalar dahi, bu ihtilâfın halli için 
en kısa müddet en aşağı üç aydır. Hiç şüphe et
meyiniz ki, tüccar ekiciyi kendi arzusuna rame-
debilmek için her türlü imkânı da deniyecektir. 
Bu takdirde de ihtilâfın çözülmesi için 6 aylık 
müddet dahi kâfi gelmiyecektir. 
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Hiçbir tütün ekicisi bu müddete dayanamaz. 
Hem fakrü zaruret hali, hem işini gücünü bıra
kıp hakeme müracaat için zamanı ve imkânı bu
lunmaması ve neticenin ne olacağının bilinme
mesi ekiciye boyun erdirecektir. Ve bu sebeple 
eskiden olduğu gibi, bu tasarıdaki bu maddeler 
de işlemez halde kalacaktır. 

Bütün bu hallerden ekiciyi korumak için dü
şündüğüm tedbiri bir önerge halinde Divana 
takdim etmiş bulunuyorum, önergem kabul edil
diği takdirde ekicinin durumu teminat altına 
alınmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifim şu, 22 nci 
maddenin birinci fıkrasından sonra, ki bu birin
ci fıkra da ekici satılan tütünlerinin devir işle
mini kanuna uygun olarak hazırlar, bu işlemin 
bitirildiği alıcıya veya kanuni konutuna bildiril
diği tarihten başlıyarak alıcı 10 gün içinde bede
lini ödeyip tümünü teslim almak zorundadır. Fa
kat bu 10 gün içinde teslim almazsa müeyyidesi, 
biraz evvel izah ettiğim, hakeme müracaat yolu
dur ki, bu da uzun sürmekte ve ekiciyi zararlan-
dırmaktadır. O halde bunu önliyebilmek için şu 
fıkranın ilâvesini istirham ettim : «10 gün için
de bedeli ödenerek teslim almmıyan tütünün sa
hibi olan. ekici tütününü bir başka alıcıya sat
makta serbesttir. Her iki sözleşme arasında fark 
olursa mütaakıp maddelerdeki kanun yollarına 
başvurulması sonucunda haklı çıkan taraf diğer 
taraftan bedel farkını tallep hakkını kazanır.» 

Muhterem. arkadaşlarım, ancak bu takdirde 
ekicinin hakkını korumak mümkün olacaktır. 
Önergeme iltifat buyurulmasını istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turgut 22 nci maddeye 
ikinci bir fıkra eklenmesini istemektedir, öner
gelerini izah ettiler. Komisyon katılıyor mu efen
dim?... Katılmıyor. Hükümet adına katılıyor 
mu?.. Katılmmıyor. Dikkate alınıp alınmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar 
Madde 23. •— a) Birden fazla ekiciden satış 

yetkisi tanıyan vekâletname almak, 
b) Tarihini piyasa açılışında koymak üze

re, ekiciye piyasa açılışından önce tarihsiz söz
leşme imza ettirmek, 

c) 16 nci madde gereğince yapılan devirle
re ve bu madde gereğince verilecek vekâletna
melere koıju olan tütünlere ait tütün ekim cüz
danları haricolmak üzere, diğer ekicilere ait tü
tün ekim cüzdanlarını ne sebeple olursa olsun 
toplamak, 

Yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Avans 

Madde 24. — Tekel İdaresi veya diğer alıcı
lar tarafından, tütün ekicilerine tarladaki veya 
toplanmış tütünleri karşılığı, avans ve saire isim 
ve suretleriyle para verilebilir. Bu- şekilde veril
miş para, parayı verene eşit fiyat ve şartlarla ve 
bu kanun çerçevesinde alış için rüçhan hakkı 
verir. 

Rüçhan hakkına sahibolan, fiyat ve şartın 
kendisine veya 58 nci madde gereğince göster
mek mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildi
ği andan itibaren ekici ve rüçnan sahibi alıcı 
aynı kasabada bulunurlarsa bildiri anında, baş
ka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde 
kabulünü bildirmezse hakkı düşmüş olur. 

Şu kadar ki, avans sözleşmesinin bir sureti 
ekicinin cüzdanım aldığı Tekel İdaresine tescil 
ettirilmiş ise, devir muamelesinden evvel veya 
devir muamelesi anında peşin para aldığı zata 
veya müesseseye veya hesabına, almış olduğu 
parayı evvelemirde ödemek veya başka suretle 
tesviye için muvafakatnamesini ibraz etmekle 
mükellef tutulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Barutçuoğlu 24 ncü maddeden sonra 
25 nci madde olarak tasarıya bir madde eklen
mesini istemek üzere bir önerge vermiştir. Yeri 
burası olduğu için okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısının 
avansa ait maddesinden sonra ayn bir madde ha
linde kredi başlığı altında bir madde ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 
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«Kredi. Madde 25. — Tütün ekicisine Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve ilgili koope
ratiflerce kredi verilir. Ekiciye verilen kredi bir 
yıl önce bakanlıklararası kurul tarafından tes-
bit edilen bir kilo maliyet fiyatının yarısından 
aşağı olamaz.» 

BAŞKAN — İlâve maddeye komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — İki satır arz edeyim 
efendim. 

Kredi mevzuu bu kanunla ilgili bir mevzu de
ğildir. Ziraat Bankasının kredi mevzuundaki 
kanuni hükümlerine göre kredi verilir. Krediyi 
tedvir eden başka hükümler vardır. Bu kanuna 
böyle bir kredi mevzuu girmesi caiz değildir. 

BAŞKAN — Hükümet adına katılmıyor 
mu?... Katılmıyorlar. Dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Alım - satım Sözleşmesinin uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

Madde 25. — Tütün ekicisi ile alıcısı arasın
da, yazılı alım - satım sözleşmesinin bu kanuna 
göre uygulama ve yürütümünden doğacak uyuş
mazlıklar hakemler eliyle çözümlenir. 

Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya eki
ci veya, var ise ekicinin isteğine dayanarak eki
ciyi temsilen Ekiciler Birliği, mahallî sulh mah
kemesine tahkim istediğini ve hakeminin kim 
olduğunu yazı ile bildirir. Mahkeme bu başvur
mayı ve davacının hakeminin kim olduğunu di
ğer tarafa veya ikametgâhına hemen bildirerek 
üç gün içinde kendi hakemini seçmesini ister, 
mahkemece de üçüncü bir hakem seçilir. 

Bu süre içinde hakemini seçmiyen tarafın ha
kemi mahkemece re'sen seçilir. Mahkemece 3 ha
keme de doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin 
ettirilir. 

Hakemler, yemin ettirildiği günden başlıya-
rak beş gün içinde kararlarını verirler. 

Hakem kararlarında hakem ücretleri ve di
ğer giderler de belirtilir. 

Hakemler, eksper bulunmıyan yerlerde, bu 
işlerden anlıyanlar arasından seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hakem kararlarının temyizi 
Madde 26. — Hakemler, kararı mahkeme ka

lemine verirler. 
Mahkeme, hakem kararını iki gün zarfında 

taraflara tebliğ eder. Taraflar, bu karara karşı, 
tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Yargıta-
ya başvurabilirler. 

Yargıtay tetkikatmı bir ay içinde yaparak 
kararını verir. 

Hakem kararı Yargıtayca bozulduğu takdir
de mahkemece hakemlere yeniden inceleme yap
tırılır. 

Yargıtaym bozma kararına uyulması zorun
ludur. 

Temyiz süresi geçen hakem kararları mahke
mece tasdik ve tescil, Yargıtayca onanan hakem 
kararlan ise tescil olunur. 

Mahkemece tescil olunan hakem kararları 
ilâm niteliğini alır. 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 

26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

«Madde 26. — Hakemler Kararlarını mah
keme kalemine verir. Mahkeme, hakem kararı 
verildiğini ve neden ibaret olduğunu, tarafla
rın şahıslarına veya adreslerine tebliğ eder. 

2 500 liraya kaiar olan dâva konularında 
hakem kararları mahkemeye verildiğinde, 2 500 
liranın üstündeki dâva konuları temyiz süresi 
geçince tasdik olunur. Her iki halde de mahke
me nezdinde taraflarca ihtilafsız olan kısımda 
mutabakata varıldığı takdirde o kısım derhal 
dâvadan ayrılarak kabili icra bir vesikaya bağ
lanır. 

Bu suretle tasdik ve tescil olunan hakem 
kararları ilâm niteliğindedir. 

BAŞKAN — Sayın Mete buyurun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayı.v Başkan, saygı değer arkadaşlarım; ön
ce -mevcudolan hükme göre hakem kararı kabili 
temyiz değildir. Bu defa Yargıtaya başvurma 
imkânının bahsedilmesi, ekicinin aleyhine bir 
hükümdür. Çünkü tam satış zamanında çıkan 
ihtilâfı tetkik eden hakem heyeti bir karar ve-
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riyor. Bu karar aleyhine bir hafta zarfında Yar
gıtaya başvurma ve Yargıtaym da bir ay zar
fında buna karar vermek gibi birtakım müddet
ler tanıyınca, bu ekicinin aleyhinedir. Pek çok 
insan Yargıtaya gidemez. Kaldı ki hakem kararı 
aleyhine doğrudan doğruya Yargıtaya gidiliyor. 
Bu biraz da Türkiye'de müesses hukuk nizamı
na aykırı bir durumdur. Türkiye'de Yargıta
ya ikinci mahkeme olarak gidilir. Yargıtay bi
rinci, bidayet mahkemesi değildir. Daima ikinci 
mahkemedir. Mahallî niahkemelerin kararlarına 
gidilir. Halbuki burada mahallî mahkemenin 
kararı yok iken, Yargıtaya başvurulması; bu 
da bizim müesses hukuk nizamına aykırı bir 
durumdur. Onun için Sayın Doğan Barutçuoğ-
lu'nun teklifinin kabul edilmesinin ekici lehine 
olacağını arkadaşlarıma hatırlatır ve bu tadil 
teklifine müspet oy vermelerini şahsım adına 
istirham ederim. Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECl (Samsun) — Bu yeni bir usul getiri
yor. Halbuki Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda ve Tebligat Kanununda tebligatın ne 
yolda olacağı, Usul Kanununda da hakem ka
rarlarının nasıl infaz edileceği yolunda hüküm
ler var. Burada bu yeni hükümleri getirdiği
miz takdirde Usul Kanunun vazifeye ait hü
kümleri de değişik bir düzen içine giriyor. Va
zifeyi tâyin etmiş. Hakemlerin durumunu da 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tâyin et
miştir. Komisyon, bununla yeni bir usul getir
meye lüzum olmadığı kanaatindedir. Bu sebep
lerle o takrire biz katılamıyacağız. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met?.. Katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
edeceğiz : Dikkat alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
elenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dara, küf ve su çürüğü 

Madde 27. — Ekici ile alıcı arasında tütün 
alım ve satımında dara, küf veya su çürüğün
den "ileri gelen azaltmalardan ve 19 ncu madde 
gereğince imhalık olarak tesbit olunan miktar
lardan başka iskonto, veya ıskarta veya diğer 
isimlerle bedel veya ağırlık indirimi veya bedel
siz alınacak kısım avnlması her iki taraf için 
yasaktır. 

Dara tâyininde anlaşmazlık çıkarsa, ikisi 
satan ekici ve ikisi satmalan alıcı tarafından 
seçilecek dört dengin darası, ortalama dara ağır
lığının tâyinine esas tutulur. 

Ekici ile alıcı bu yolda da anlaşamazlarsa, 
ambalajların tamamı tartılarak gerçek dara 
miktarı tesbit olunur. 

Küf ve su çürüğü azaltmaları konusunda 
alıcı ve ekici anlaşamadığı takdirde, bu anlaş
mazlık alıcının 24 saat zarfında müracaatı üze
rine 19 ncu maddede yazılı surette hallolunur. 

BAŞKAN — Önerge vardır okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve Tütün Tekeli İkanun tasarısının 
27 nci maddesinde aşağıdaki şekilde bir deği
şiklik yapılmasını arz ve teklif eylermi. 

Manisa 
Doğan Baruçtuoğlu 

«Madde 27. — Ekici ile alıcı arasında tütün 
alım satımı ve tesellümünde dara, küf veya su 
çürüğünden ileri gelen azaltmalardan ve 19 
ncu madde gereğince imhalık olarak tesbit olu
nan miktarlardan başka, iskonto veya ıskarta 
veya diğer isimlerde bedel veya ağırlık indiri
mi veya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her 
iki taraf için yasaktır. 

Dara tâyininde anlaşmadık çıkarsa, ikisi 
satan, ikisi satmalan alıcı tarafından seçilecek 
dört dengin darası, ortalama dara ağırlığının 
tâyinine esas tutulur. 

Ekici ile alıcı bu yolda anlaşamazlarsa am
balaj larm tamamı tartılarak gerçek dara mik
tarı tesbit olunur. 

Küf ve su çürüğü hususunda tesellüm sıra
sında çıkan uyuşmazlık alıcı tarafından bir 
gün içinde yapılacak müracaat ile 19 ncu mad
dedeki usul ve esaslara göre ilgili mercice hal
lolunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hü
kümet?.. Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün, satış merkezleri 

Madde 28. — Tütün satış merkezleri kuru
lan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının 
bu merkezlerde yapılması zorunludur. 
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Satış merkezleri kurulan yerlerde, bu kanu
nun 27 nci maddesinin daraya ilişkin hükümle
ri hariç, diğer hükümleri ile, 21, 22, 24, 25 ve 
26 ncı maddeleri uygulanmaz. 

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait ya
zılı sözleşmelerin şekli, sureti tanzimi ve tütün
lerin devrine ait işlemlerle, sair hususlar Tü
zükte belirtilir. 

BAŞKAN — Önerge vardır okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 
28 nci maddesine aşağıdaki şekil ve mahiyette 
bir fıkra eklenmesini ars ve teklif ederim. 

* Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

«Madde 28. — (Birinci fıkradan sonra ek
lenmesini istediğim fıkra) 

Tütün satış merkezlerinin tesisi maksadiyle 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesine her yıl 50 
milyon lira ödenek tahsis olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hü
kümet?.. Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza arz edeceğim : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kab-ıl 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
d) Bakanlıklararası Tütün Kurula ve Millî 

Tütün Komitesi 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu 

Madde 29. — Millî tütün politikasını tesbit 
etmek, düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalış
maları koordine etmek «Bakanlıklararası - Tü
tün Kurulu» nun görevidir. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Tarım ve Ticaret bakanların
dan kurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Tütün Komitesi 

Madde 30. — Bakanlıklararası Tütün Ku
rulunun kararlarında «Millî Tütün Komitesi» 
nin teklif ve dilekleri göz önünde tutulur. 

Millî Tütün Komitesi; Gümrük ve Tekel, 
Tarım, Maliye, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkla
rı, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Tekel Genel Mü

dürlüğü, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Bankası, T. C. 
Ziraat Bankası, Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri Bölge Birlikleri ve Genel Birliği, Türkiye 
Tütüncüler Federasyonu, Ziraat Mühendisleri 
Cdası, Yüksek Tütün Eksperleri Okulu, Tütün 
Eksperleri Sendikası, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği, Tarım fakülteleri ve Türkiye İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu temsilcilerinden ku
rulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu ve Millî Tütün 

Komitesine ait işlerin yürütümü 
Madde 31. — Bakanlıklararası Tütün Kuru

luna ve Millî Tütün Komitesine ait işlemler, tü
zükte belirtilecek esaslar içinde, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

e) Tütün Eksperliği 
Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi 

Madde 32. — Türkiye'de tütün eksperliği 
yapmak için, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ta
rafından kurulacak Tütün Eksperleri Yüksek 
Okulunu bitirmiş olmak şarttır. 

Bu okulun diplomasını haiz olmıyanlar, tü
tün alım satım muayenelerini, tütünlerin va
sıf, değer ve nevilerinin tâyini işlerini ve tütün 
işletme, bakım, fabrikasyon eksperliğini yapa
mazlar. Tütün işlerinde bilirkişi ve hakem ola
mazlar. Ancak 25 nci madde hükmü saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar kazanılmış olan haklarla, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Tekel İdaresinin eksper 
kursunda öğrenci olanların hakları saklıdır. 

Yabancı memleketlerden emsal yüksek okul
ları bitirenler, yönetmelikle belirtilecek imtiha
nı vermek şartiyle bu okulu bitirenlerin bütün 
hakarına sahibolurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 
Madde 33. — Tütün eksperleri yetiştirmek 

amaciyle açılacak Tütün Eksperleri Yüksek 
Okulunun giriş şartları, okutulacak dersler, 
gösterilecek stajlar, sınav usulleri, okulun yö
netimi, disiplin işleri, okula kimlerin öğret
men olabileceği gibi hususları tesbit etmek üze
re hazırlanacak ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eksper kursu mezunu eksperlerin, Tütün 
Eksperleri Yüksek Okulunu bitirenlerin 

haklarını kazanması 
Madde 34. — 3437 sayılı Tütün ve İnhisarı 

Kanunu ile bu kanunim uygulama şeklini gös
teren nizamname hükümleri gereğince Tekel 
İdaresi tarafından açılan 5 yıllık kursu ve 
stajlar, tamamlıyarak diploma ve ehliyetname 
almış olan tütün eksperleri, ayrıca hazırlana
cak bir cüfredat programına göre, Tütün Eks
perleri Yüksek Okulunda toplamı en az bir 
ders yılı süreli bir öğrenim görürler. Bu öğre
nim sonunla yapılacak sınavda başarı gösteren
lere bu okulun diploması verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?,. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları 
Madde 35. — Tütün eksperlerinin meslekî 

sorumlulukları bu kanıma ait tüzükte gösterilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F) Müteferrik hükümler 
Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri 

Madde 36. — Araştırma kuruluşlarının de
memeler yapmak amaciyle ekiciden alacağı tü
tünler için bu kanunun 18, 19, 20, 21 ve 28 nci 
maddeleri uygulanmaz. 

Tütünden alınacak vergi ve resimler 
Madde 37, — Türkiye'de tütün yetiştiren 

gerçek kişiler, yetiştirdikleri yaprak tütünün 
yetiştirilmesi ve satılması ile ilgili işlemleri do
lay isiyle Hazineye ait her nevi vergi (Gelir Ver
gisi hariç) ve resimden muaftır. Belediye ve 
özel idarelere ait vergi, resim ve harçlar ise en 
düşük tarife üzerinden alınır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısının 

37 nci maddesinin son bendinin (Belediye ve 
özel idarelere ait vergi ve resim ve harçlar ise 
er. düşük tarife üzerinden alınır) Maddeden 
teman çıkarılmasını arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını istemektedir. Komis
yon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDE Cİ (Samsun) — Sayın Başkanım, bu
rada asgari seviyesinde belediye harçları cüzi 
bir miktardadır. Bu sebeplerle bunların bulun
ması bir sebep teşkil etmez, komisyon madde
nin aynen kalması kanaatindedir. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Dikka

te alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - II 
Tütün Tekeli tütün tarım ve ticaretinin kontrolü 

A) Tütün Tekeli 
Tekelin konusu 

Madde 38. — a) Yurt içinde tüketim için 
tütün, tömbeki kıymak, sigara, yaprak sigarası, 
enfiye, ağız ve pipo tütünü ve kıyılmış tütün 
yapmak ve bunları alâmeti farikalı kutularda 
veya paketlerde satışa hazırlamak ve satmak, 

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yap
rak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulâ-
tı ve sigara kâğıdı getirmek, 

Devlet Tekelindedir. 
Bu Tekel, Tekel İdaresi tarafından işletilir. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan bir ika-
z'mıs variır. Matbaada bu maddenin sonuna 
33 nci maddeyi yazarken diğerlerini atlamışlar 
43 ncü maddenin sonu bu maddenin sonuna ilâ-

371 - . 
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ve edilmiştir .Tamamen matbaa hatasıdır. Mil
let Meclisinin metni elimizdedir... 

BAŞKAN — Millet Meclisinin metnine ba
kalım. 0 zaman değişiklik olur, eğer Millet Mec
lisi metninin aynı ise. 

Millet Meclisinin (a) ve (b) bendi, bizim tu
tanaklarda mevcut. Millet Meclisinin (c) bendi 
bir basım hatası olarak alınmamıştır, (c) bendi 
ve devamını okutuyorum. 

c) Tütün kullananlar kendileri için Tekel 
İdaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve siga
ra kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 

d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan 
özel ve tüzel kişilerle, tütün tarım satış koope
ratifleri ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği, yalnız yabancı memleket
lere satılmak üzere (a) fıkrasında sayılan mad
deleri yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının izni ile fabrika açabilirler. 

Kurulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları 
için gerekli Tekel maddeleri Tekel İdaresinin 
kontrolü altında ve ithalât rejimi çerçevesinde 
yabancı memleketlerden de ithal edilebilir. 

Tütün artıklarından tali maddeler üretimi 
için fabrika veya imalâthane kurmak serbesttir. 

Bu fıkraya göre kurulacak fabrikaların açıl
ma şartlariyle kurulan fabrikaların kontrol 
usul ve işlemleri tüzükte gösterilir. 

e) Tekel İdaresi kendi fabrikasyon ihtiya
cını karşılamak amaciyle ekiciden aldığı tütün
lerden çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri 
satabileceği gibi, yabancı memleketlere tütün 
mamulâtı ve harmanlanmış yaprak tütün gön
derebilir. 

f) Tekel İdaresi sigara kâğıdını kontrolü 
altında yurt içinde de yaptırabilir. 

BAŞKAN — Madde bu şekilde tamamlan 
mış bulunmaktadır. 38 nci madde üzerinde söz 
istiyen? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün mamulleri fiyatlarının tesbiti 

Madde 39. — Tekel İdaresi tarafından yurt 
içinde satılan tütün mamullerinin satış fiyatı 
Tekel Genel Müdürlüğü tarafından belirtilip, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından Maliye 
Bakanlığının görüşü alınarak onaylanır. 

38 nci maddenin (e) fıkrası gereğince satı
lacak yaprak tütünlerle ihracedilecek harman
lanmış yaprak tütün ve tütün mamulâtının sa

tış fiyatları, ticaret gereklerine göre Tekel Ge
nel Müdürlüğü tarafından tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Tütün satış belgeleri 
Madde 40. — Tütün mamullerini satmak is-

tiyenler Tekel İdaresinden satış belgesi almak 
zorundadırlar. Satıcıların sınıfları; satış mik
tarları göz önünde bulundurularak, tüzükte be
lirtilir. Satış belgeleri kişiye özel olup başkası
na devrolunamaz. Satış belgesi gösterilen süre, 
yer ve bölge için geçer. Satıcılar mamulleri sa
tış belgelerinde yazılı Tekel İdaresi depo
larından almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Satıcıların kontrolü 
Madde 41. — Tekel İdaresi, satıcıların sa

tış yerlerini ve mamulâtını kontrola yetkilidir. 
Satıcılar Tekel İdaresinin isteği üzerine mev
cutlarını imzalı bir bildirim ile bildirmek zo
rundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Satış ve taşıma ücretleri 
Madde 42. — Tekel İdaresi : 
a) Mamullerini satanlara tüzükte belirtile

cek sınırlar içinde satış ücreti verebilir. 
b) İdare deposu bulunmıyan veya şehir ve 

kasaba dışında olan yerlerdeki başsatıcılarla 
satıcılara ayrıca, taşıma şartlarına ve satış yer
lerinin uzaklığına göre, taşıma karşılığı olarak 
taşıma ücreti verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkanım, yan
lış oluyor bu madde. Millet Meclisinden gelen 
metin bu şekilde değildir. 

BAŞKAN — Şimdi ben ağır ağır okuyayım,, 
takibedelim beraber. 

Sigara kâğıtları 
Madde 43. — a) Rengi beyaz veya beyaza 

yakın, kalınlığı 0,04 m/m veya daha aşağı ve 
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yanma yetenekleri olumlu olan kâğıtları yurda 
sokmak ve bunları alıp satmak, 

b) Hangi nevi ve renkte olursa olsun siga
ra kâğıdı yapmak, kullanmak, alıp satmak, sak
lamak ve bunları memlekete sokmak veya bir 
yerden diğer bir yere taşımak, 
Yasaktır. 

c) (a) fıkrasında yazılı nitelikteki bütün 
basılı kâğıtlar ile, ambalaj işlerinde kullanılan 
satine kâğıtlar (a) fıkrası hükmü dışındadır. 

BAŞKAN — 43 ncü madde bundan ibaret 
oluyor. 

Sayın Mete buyurun söz istemiştiniz. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Grup 

adına ben söz istedim. 
BAŞKAN — Grup adına mı? Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Değerli arkadaşlarım, 
gayet samimî olarak ve yapıcı şekilde hazırla 
dığımız değiştirge önergelerini Adalet Partisi 
GrupiT olarak reddetmiş bulunuyorsunuz. Bu
nun akıbeti malûm. 

Yalım;, Adalet Partili arkadaşlarımın mem-
leketsever hisüerine hitabediyorum. Bu özel sek
töre verilecek fabrika açma işinde bulhass?. 
istirham ediyorum; bu maddenin sureti katiye 
de çıkarılması bu memleketin, bu vatanın lehi
ne olan bir harekettir. 

Değerli arkadaşlarım, reji idaresinin kötü 
tatbikatını bu memlekette bilmiyen, hâtıralarını 
yasamıyan kişiler yoktur. Şayet özel. sektöre 
fabrika açma izni verilecek olursa, dışarıdan 
gedecek yabancı sermaye ile çalışacak olan bü
yük fabrikalar günün birinde tekel müessese
lerini sıfıra irca edecektir. Ve bu Türk Devleti
nin ve Milletinin tamamen aleyhine olan bir 
husustur. Fabrika açma izninin doğrudan doğ--
ruva koperatiflere hasredilmesin! arz ve teklif 
ediyorum, önergemde bunu belirttim,, lütfen hiç 
olmazsa bu maddenin kabul edilmek s u r e c e 
Tekel. Kanunundaki bu değişikliğin kabul edil
mesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REPET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan bir cihe
ti arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 

RENDECİ (Samsun) — Bu mesele 38 nci mad

de ile ilgili idi, fabrika mevzuu. 38 nci madde 
kabul edildi. Bu madde ile bu beyanın hiç il
gisi yoktur, takririn de bu madde ile ilgisi ol
maması lâzımgelir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — (d) 
bendinde yalnız kooperatiflere fabrika açma 
isni var, 43 ncü madde efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Kabul edildi onlar bit-

fiti. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Barutçuoğlu 

bu hususta haklısınız. Şu yönden, haklısınız. 
Çünkü, elinizdeki metindeki 43 ncü maddede 
bahis buyurduğunuz hususlar var. Fakat had
dizatında komisyon da haklıdır. 43 ncü madde
nin Millet Meclisi metni kabul edilmiş. Fa
kat, Millet Meclisi metni biraz önce okuduğu
muz gibi gayet kısa üç fıkradan ibarettir. Böy
lelikle hem komisyon haklı, hem siz haklısı
nız. Komisyon haklıdır, 43 ncü madde Millet 
Meclisi metnidir. Siz haklısınız, elinizde size 
verilmiş olan tasan metninde bahis buyurduğu
nuz hususlar mevcuttur. 

Burada şu hususu ifade etmek gerek. Kanun 
tekniğinde, kanunların iyi çıkması hususunda 
Parlâmento olarak biz görevlerimizi lâyiki ile, 
komisyonlar, başkanlıklar, üyeler ve idare ola
ra1: maalesef yapamıyoruz. Kanun tekniği o şe
kilde olacaktır ki, üye eline aldığı matbuanın 
yanlış olup olmadığı hususunda en ufak tered
düdü olmıyacaktır. 

Şimdi Sayın Üye Barutçuoğlu haklı. Elin
deki metinde itirazını yapabilecek husus var 
ama, komisyon da haklı; komisyon Millet Mec
lisi metninin 43 ncü maddesini aynen kabul et
miş. Halbuki, burada yok. Böylelikle gerçek
ten; bir önce Kooperatifler Kanununda da gör
dük, diğer hususlarda da gördük. Millet Mec-
^sinden, gelen metinlerde 10 ve 11 nci geçici 
maddeler aynı harf ve maddeler iki madde ola
rak gelmektedir. Bunlar olmaması gereken, ka
nun tekniğinin çok iyi hazırlanması gerekiyor. 
Parlâmento olarak her şeyden önce bunların 
üzerinde durmamız lâzım. Şimdi bu işin içinden 
nasıl çıkacağız? Sayın. Barutçuoğlu haklı, bu
rada fabrika maddesi gelmiş; burada ben di
yor... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Fab
rika açma izni, 43 ncü maddede tedvin edilmiş
tir Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Evet, diyorum ya burada var. 
Fakat haddizatında komisyonun kabul ettiği 
43 ncü maddede ise bunlar yok. Siz de haklısı
nın, komisyon da haklı, doğru. Çünkü, ikinizde 
haklısınız. Şimdi Başkanlık bu işin içinden na
sıl çıkar? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, benim bir teklifim var. Ben 33 
ııci maddenin tekriri müzakeresini taîebedece-
ğim, o zaman hallolur. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika meseleyi o 
şekilde hallederiz, içtüzüğümüzde yanlış kabul, 
üslûp, ibare ve tertip hatasından dolayı yeni
den görüşme açmak mümkündür. Şimdi 43 ncü 
maddeyi bu şekli ile kabul edelim, 38 nci madde 
için sadece bu yanlışlıktan dolayı Sayın Barut-
cuoğlu'nun hakkı vardır. Elindeki bu metne gö
re itibar ederek hazırlanmıştır. Bu yönden 
43 ncü maddeyi üzerinde önerge vermiş kabul 
etmiyoruz şimdi. Çünkü, sizin fabrika kurulu
şu ile, izin verilmesi ile ilgilidir. 43 ncü madde
yi Millet Meclisinin kabul edilen ve komisyonu
muzun benimsediği metin olarak oylayayım. 
38 nci madde için bir önerge hazırlayın, içtü
zük hükümlerine göre, görüşülmesi yeniden 
mümkündür. Bu hususa gideriz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Önergemiz hazır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 43 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

38 nci madde için tekriri müzakere talebedil-
miştir. Üslûp, ibare dolayısiyle istenebilir. 38 nci, 
maddede 43 ncü maddede meydana gelen ba 
sim, hatası dolayısiyle, tertipteki hata yönü ile 
sayın Adana Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mus-
lihittin Yılmaz Mete yeniden görüşülmesini is 
temektedir. 

Komisyon buna katılıyor mu efendim.? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Hatanın düzeltilmesi 

takımından tekrar görüşülmesine taraftarız. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Yeniden görüşülmesi hususunu oylarınız::, 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

38 nci maddeyi tekrar okutuyoruz efendim. 

Bölüm - II 

Tütün Tekeli Tütün Tarım ve Ticaretinin 
Kontrolü 

A) Tütün Tekeli 
Tekelin konusu 

Madde 38. — a) Yurt içinde tüketim için 
tütün., tömbeki, kıymak, sigara, yapral-: sigaran, 
enfiye, ağız ve pipo tütünü ve kıyılmış tütün 
yapmak ve bunları alâmeti fariikalı kutularda 
vay?, paketlerde satışa hazırlamak ve satmak;, 

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yap
rak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulatı 
ve sigara kâğıdı getirmek, 
Devlet Tekelindedir. 

Bu Tekel, Tekel idaresi tarafından işletilir. 
c) Tütün kullananlar kendileri için Tekel 

idaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve siga
ra kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 

d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan özel 
ve tüzel kişilerle, tütün tarım satış kooperatif
leri. ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği, yalnız yabancı memleketlere 
"atılmak üzere (a) fıkrasında sayılan madde
leri. yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
izni ile fabrika açabilirler. 

Kurulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları 
için gerekli Tekel maddeleri Tekel idaresinin 
kontrolü altında ve ithalât rejimi çerçevesinde 
yabancı memleketlerden de ithal edilebilir. 

Tütün artıklarından tali maddeler üretimi 
için fabrika veya imalâthane kurmak serbest
tir. 

Bu fıkraya göre kurulacak fabrikaların açıl
ma sartlariyle kurulan fabrikaların kontrol usul 
ve işlemleri Tüzükte gösterilir. 

e) Tekel idaresi kendi fabrikasyon ihtiya
cım karşılamak amaciyle ekiciden aldığı tü
tünlerden çıkacak stok fazlası yaprak tütünle
ri satabileceği gibi, yabancı memleketlere tü
tün mamulatı ve harmanlanmış yaprak tütün 
gönderebilir. 

f) Tekel idaresi sigara kâğıdını kontrolü 
altında yurt içinde de yaptırabilir. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Barutçuoğlu, si
zin 43 ncü maddede vermiş olduğunuz öner
geyi 38 nci madde olarak düzelttik, okutuyo
ruz. 

— 374 -
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 

38 nci maddesinin (D) bendinin • aşağıdaşi şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Madde 38. — (D) Tütün tarım satış koope 
ratifleri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği, yalnız yabancı memle 
ketlere satılmak üzere, (A) fıkrasında sayılan 
maddeleri yapmak için Gümrük ve Tekel Ba 
kanlığının izni ile fabrika açabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 

RENDECİ (Samsun) — Bu, Anayasamızdaki. 
serbest teşebbüs ve özel teşebbüs fikrine tama
men aykırıdır. Türkiye'de özel teşebbüs de bu 
nevi imalâtı yapabilir, fabrika kurabilir. 

Arkadaşımızın teklifi, münhasıran birkaç 
kooperatife vermektedir. Bu, bizce Anayasanır. 
espirisine uygun değildir. Komisyon, bu metan 
geniş görüşmüş ve bu şekli ile kabulünün fay
dalı olacağı kanaatine varmıştır. 

Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mete, buyurunuz. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlar; madde
lerin yanlış basılması diyeceğim buna, çünkü 
görüyoruz ki, şu kanun içerisinde, şu tasan. 
içerisinde ekicinin ve Türkiye'nin millî geliri 
ııin aleyhine hükümler bulunan, en ağır hü
kümler bulunan tek madda birbirine karıştırıl
mış. Bu öyle bir tesadüf ki, hani insan, bunu 
okuyan senatörler bir şey anlıyamasın, ve hiç 
bir şey söylemeden geçicin, anlamını çıkarabi
lir. 

Bu tütün ve tütün tekeli Kanun tasarısı ha
zırlanırken, tütün ekicilerinin birçok dertleri
nin halledileceği, kredi müessesesinin, satış iş
lerinin halledileceği kanaatiyle sevinmiştik, 
Fakat, bâzı kimseler bu kanundan istifade edip, 
Türk tütünün yabancılara satmak imkânını 
araştırmışlar ve getireceği faydadan çok Tür 
kiye'ye zarar getirir bir kanun haline getirmiş
lerdir. Bu da 38 nci madde ile temin olunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi dağılımın
da birçok kereler bahsettik, meselâ en son büt
çe müzakereleri sırasında Tarım Bakanlığı büt
çesini tenMdederken Türkiye'de kredi dağılı-
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nımda bir dengesizlik olduğunu, bir adaletsiz
lik olduğunu örnekleriyle anlattık. Yetkili kim
seler, meselâ, Ticaret Bakanı, veya Tarım Ba
kanı çıkıp kredi dağılımında bir dengesizlik 
yoktur, kredi dağılımı iyidir, diyen olmadığı. 
halde bugün Sayın Nahit Altan kredi dağılımı
nın iyi olduğundan bahseder. Eğer bir Ticaret 
Bakanı, bir Tarım Bakanı Türkiye'de tüccar
lara verilen kredi ile, ithalât ve ihracatçıya ve-
ı ilen ve bilhassa ithalâtçıya verilen kredi ile, 
çiftçiye verilen kredi dengelidir, deseydi; bu 
zabta geçseydi çok büyük önem taşırdı. Ama, 
nihayet Hükümet sorumluğunu taşımıyan bir 
senatör arkadaşım sadece kalktı, bunlar, dedi, 
çeşitli bankalardan almıyor, Ziraat Bankasının 
verdiği krediye bakalım, burda da denge var
dır. Ama, yetkili, Hükümet sorumluluğunu ta
şıyan bir kimse bugüne kadar böyle bir be
yanda bulunmadı. 38 milyon kime verilmişti 
falan diye sordular. 

Arkadaşlarım, biz Tarım Bakanlığı bütçe
sinde söyledik, çiftçiye verilirken dahi kredi
ler düzgün verilmiyor. Ortalama 29.6 lira dü
şerken 600 bin çiftçi ailesine, 41 aileye 626 şar 
bin lira düşüyor, böyle tevzi ediliyor,, böyle da 
ğıtılıyor. Bırakınız siz, 15 milyar lira reeskont
la birilikte ithalâtçıya kredi verilmesini, bu
na mukabil çiftçiye verilen kredinin 4,5 mil
yar lira olmasını, çiftçiye verilen bile düzgün 
dağıtılmıyor. Onda bile bir denge yok. 

Niçin bahsederim, Tekel Tütün Kanununda 
bundan? 

Muhterem arkadaşlarım, iki yıl evvelki du
ruma bir göz attığımız zaman, bunu da yine 

bal olarak verdik, yetkililer gelsinler, aksi
ni iddia etsinler, Türkiye'de tütün alıp, dışa-
ıva satan tüccarların 1967 senesinde zanne
derim, 700 milyon liralık tütün almışlardır. Ba
kıyoruz ki, 600 milyon lirası kredi olarak ve
rilmiş, bunlara. Yani, bizim paramızla, bizim 
ırtımızdan para kazanmışlardır. Bunlar dü-

3 önlensin, bunlar ortadan kalksın, çiftçinin malı 
'eğer fiyatını bulsun diye uğraşırken, şimdi 
bakıyoruz, tüccar yeterliği ve niteliği bulu
nan özel ve tüzel kişilerle... Diye devam edi
yor. Yani, Türkiye'de herkes fabrika kurabi
lecek, bunun mahsûlünü dışarıya satabilecek, 
içerde satabilecek ve bunun için gerekli olan-
ları getirebilecek. 
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Muhterem arkadaşlarım, diyor ki kıymetli 
Komisyon Başkam arkadaşımız, ticaret serbes
tisini kaldırmak istiyorsunuz. Tekel, esasen ti
caret serbestisini kaldırır. Şu kanun ticaret 
serbestisini kaldırır. Bunda, istisnai hüküm-
düı1, bu. Esasında Türkiye'de tütünle iştigal et
mek, bunu işlemek, değerlendirmek,, fabrikasını 
kurmak, kâğıdını getirmek Devletin tekelinde
dir. Buna istisnai bir hüküm koyuyoruz, bura
ya. Ne diyoruz? Özel ve tüzel kişilerle tütün 
tanjm satış kooperatifleri ve bölge birlikleri 
falar, şunları yapabilir. Maksat, burada tüccar 
yeterliği ve niteliği bulunan özel ve tüzel kişi
lerle, deyip bâzı önceden düşünülmüş firmala 
ra Türkiye'de fabrika yapmak ve Türk tütünü
nü kendi bildiğince değerlendirmek imkânını 
sağlamak için konulmuş bir ibaredir. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle zannederim 
ki, bu ibareyi koyan kimse üç - dört sene son-
r?, Türkiye'de Başvekil olmayı dahi düşünecek 
tir. Çünkü çok büyük bir firmanın, çok büyük 
hissedarı olacaktır, kim koymuşsa bunu bura
ya. (A. P. sıralarından «olmadı» sesleri) Evet,, 
evet. Ve sizlerden istirham ediyorum, buna en
gel olalım. Buna engel olalım. 

Arkadaşlarım, ben belki anlatamıyorum. 
Yani, sizler hep kıymetli kimselersiniz. Şuna 
biraz daha dikkat buyurun. Ak dediğimize ka
ra, kara dediğimize ak demekten vazgeçelim. 
Biraz insaflı olalım. Başka hiçbir şey istemi
yorum. Şu maddeyi okuyunuz, anlıyacaksınız 
ki, Türkiye'de tütün fabrikalarımız kısa za-
raandr. hurdaya çıkacak. Çünkü, modern tesis
lerle yabancı firmaların kurduğu, yabancı şir
ketlerin kurduğu fabrikalar bizde tütün satı
şını Türkiye içerisinde sigara satışını 
dahi önliyecek ve yabancı firmaların eline 
geçecektir, bu iş. Halbuki, biz burada Tekel 
Kanununu çıkarıyoruz, istirham, ederim ar
kadaşlarım, tekel, Devletin tekeline verilir di
ye burada madde koyuyoruz. Bir istisnai hü
kümle bunu bozmıyalım. 

Ben kıymetli arkadaşlarımdan tekrar istir
ham ediyorum. Bir kere daha düşünsünler ve 
Sayın Doğan Barutçuoğlu'nun yaptığı teklife 
müshet oy versinler. Bu suretle geleceğe ait en
dişelerimiz Türk çiftçisinin kalkınması için, 
tütün ekicisinin kalkınması için getirilen şr. 
kanunun içerisinde geleceğe ait endişelerimiz 
kalmasın ve bunları silelim. 
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Saygılarımı sunarım. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pırıltı. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; maddenin iM fıkrası 
arasında tenakuz olduğu kanaati ile huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 38 nci maddenin (B) 
fıkrasını okuduğumuz zaman, «Yabancı memle
ketlerden tömbeki, yaprak sigarası ve tütünü 
ve diğer tütün mamûlâtı ve sigara kâğıdı ge
tirmek, Devlet tekelindedir» diyoruz. Aynı mad
denin (E) fıkrasının 2 nci bendinde, «Kurula-
cal: fabrikaları işletme ihtiyaçları için gerekli 
tekel maddeleri,, tekel idaresinin kontrolü al-
nnda ve ithalât rejimi çerçevesi içerisinde ya
bancı memleketlerden de ithal edilebilir». Bu
günkü ithalât rejimimizde muvakkat kabul usu
lü caridir. Bugün Tekel idaresi kâğıt getirebi
lecek, diğer malzemeyi getirebilecek. Muvakkat 
kabul usulü ile özel sektöre de fabrika açmak 
hakkını tanıdığımıza göre, bu firmaların geti
receği malzemenin, serbest piyasaya intikalini 
önleyici maddeler maalesef yoktur. Bugün,, kon
serve sanayiinde olsun, diğer sanayide clsun, 
muvakkat kabul suretiyle gelen ambalaj madde
lerinin piyasaya intikalini dahi önliyememiş 
bulunuyorsunuz. Bu sebeplerle bir sakınca gö
rüyorum. Bu iki fıkra arasında tezat vardır ve 
ileride çelişik durumlar da tahaddüs edebilir. 
Ve hattâ gümrük muameleleri de müşkilât arz 
edebilir. Bu bakımdan bu iki fıkranın bir uygun 
sekle getirilmesi kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Komis
yon sözcüsü Sayın Rendeci buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
EENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, kıymet
li arkadaşlarım, Sayın Muslihittin arkadaşımı
zın izahını yaptığı ve Doğan Barutçuoğlu arka
daşımızın takrirle değiştirilmesini istediği fık
ranın müzakeresi komisyonumuzca geniş ola
rak yapılmış, üzerinde düşünülmüş ve görüşül
müştür. Bu şekilde kalmasında Anayasanın 
'İO nci maddesindeki esprinin hâkim olduğunu 
arz etmek istiyarum. Bunun çıkarılması halin
de Anayasanın 40 nci maddesine aykırı hare
ket etmiş oluruz. Diyor ki 40 nci madde: «Her
kes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürri-
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yetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak 
serbesttir. Kanun bu hürriyetleri ancak kamu 
yararı amacı ile sınırlıyabilir. Devlet özel te
şebbüslerin millî iktisadın geleneklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışmasını sağhyacak ted
birlerini alır». Bu fıkradan özel teşebbüsü çı
kardığınız takdirde, Türkiye'de özel teşebbü
sün artık tütün mevzuu ile ilgilenmesi üzerin 
de durmamanız lâzımgelir. E.. Diğer meseleleri, 
diğer işleri özel teşebbüse yaptırırsınız da, tü
tünü niçin yaptırmazsınız? Bunu da anlamak 
mümkün değil. Sonra muhterem arkadaşlarım, 
bu, yeni bir madde de değil. Değiştirdiğimiz 
3437 sayılı Kanunun 8 nci maddesini aynen 
okuyorum. Bu kanun vaktiyle yapılmış. , 

«Madde 8. — Tacir ehliyet ve sıfatını haiz 
ve makinalarının istihsal kudretine göre 3 bin 
liradan başlıyaral?;, 10 bin liraya kadar para 
veya millî bir bankanın teminatını verenler, 
yalnız yabancı memleketlere satmak üzere Güm
rük ve inhisarlar Vekâletinin izni ile ve tâyin 
ve tesbit edeceği yerlerde sigara fabrikası aça
bilirler.» 

Bu, eski kanunda da var. Vaktiyle evvelki 
hükümetler tarfından Meclise sevk edilmiş 
tasarılarda var. Sonra ikinci defa geri alınıp 
sevk edilen tasarıda da var. Mecliste de aynen 
kabul edilmiş. Şimdi bunun dışında, arkadaşı 
mızın; bir maksada matuf olarak, bunu mad
deye koydular, bundan ileride bilmem ne ya
pacaklar diye hiç olmıyacak bir atıfta da bu-
lunmlasını evvelâ, doğrusu pek makûl karşıla
madığımızı arz etmek isterim. Arkadaşlar ma
demki. özel teşebbüse tütün alma yetkisi veri
yorsunuz. Tütün de yapıp, satabilir. Zaten Tür
kiye'de satılmıyacak yapılan tütün. Bu fabri
ka, açıldığı takdirde, mamul olarak dışarıya 
satılacak. Türkiye'de satılması yasak. Türki
ye'de ancak, Tekel İdaresinin mamulleri satı-

-bilir. Bunun dışında hiç kimse Türkiye'de si
gara yapıp, Türkiye içerisinde satamaz. Bun
daki maksat da şu: Yaprak tütün dizi halinde 
alınır, işlenmiş hale getirilir ve ihraçedilir. 
Şimdi ihracederken bu tütünü yalnız yaprak 
olarak ihraç yerine, memleketimizde işliyelim, 
işçiliği, sanayii, gelir ve sairesi Türkiye'de kal
sın. dışarıya da Türkiye'deki ihtiyacı zaten di-
mrıya götürüyor, yani yaprak tütün yerine, 

-mamul tütün satmanın bir yolunu açmadır. 
Ve Devlet bunu kendisi yapamadığı için, yap
madığı için dışarıya özel teşebbüse bırakmıştır. 
Bugüne kadar da bir teşebbüs bu mevzuda oldu
ğunu tahmin etmiyorum. Bir müracaat da yok
tur, Hükümete veya Devlete, böyle bir fabrika 
açılması için. Açılırsa da biz onu karşılarız. 
Bizim görüşümüze göre faydalı olduğuna da 
kaaniiz. 

Saygılarımla. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bir 

sual soracağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa

yıp. Başkan, halen sigara imalinin Devletin elin
de olması ve tekel altında bulunmasında kamu 
yaran var mıdır, yok mudur? Komisyondan bu
nu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Devamla) — Şimdi hailen Türkiye'
de sigara yapımı kanunla düzenlenmiş, tekelin 
elindedir ve tekel bunda fayda mülâhaza etmiş
tir. Kamu yararı vardır ki yapılmaktadır, sa
tılmaktadır. Senede tekelin tütün ve diğer ham
maddelerden elde ettiği, Devlet bütçesine yatırdı
ğı paranın miktarı Devlet bütçesinin 1/3 ne te
kabül eder. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ya
ni kamu yararı vardır demek istiyor komisyon 
sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Devamla) — Vardır diyoruz, öyle 
eliyoruz, öyle anlıyoruz. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — ikin
ci. sual; 3437 sayılı Kanuna göre, her hangi bir 
özel teşebbüse veyahut ecnebi bir şirkete, dışa
rıya dahi olsa, sigara imal edecek fabrika yapı
mı izni verilmiş midir, verilmemiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Devamla) — Şimdi şu ciheti arz 
edeyim. Bugüne kadar bu neviden bir müracaat 
Tekel Bakanlığına ve Türkiye Cumhuriyetine 
alksetaıemiştir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bu
gün için her hangi bir müracaat var mıdır ve 
izin verilmiş midir, verilmemiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Devamla) — Bugünlerde, bizim Ko-
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misyonumuzun toplantısından sonra böyle bir 
müracaat yapılıp yapılmadığından malûmatımız 
yok. O güne kadar böyle bir şey olduğunu duy
madık. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hü
kümet cevap versin. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, Hükümete 
ait sorunuz bakidir. Sonra siz sorunuzu Hükü
mete tevcih edersiniz. Sayın Mete buyurun, 
sorun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Efendim, Muhterem Komisyon Sözcüsü dediler 
ki, Anayasaya aykırı olur, deminki konuşmasın
dan sonra tekrar ettiler. Yani bu sebeple tica
reti engellemiş olur. Ben kendilerine şunları 
soracağım. PTT Devletin tekelinde midir, De
miryolları Devletin tekelinde midir, Hava Mey
danları Devletin tekelinde midir ve Tekel İda
resi bu anlamda tekeli ifade eder mi? Şu halde 
bunlar Anayasaya aykırı olmuyor da, şu kanun 
Anayasaya aykırı olmuyor da, getirilen istisnai 
hüküm mü Anayasaya aykırı oluyor? Bu bir. 

Bir de, çok kısa olarak arz edeyim. Dediler 
ki, birçok hükümetler bu kanunu getirdi. Es
kiden de vardı. Yani Hükümet getirdi diye mut
laka doğru mu olur? Acaba Hükümetin getir
diği her fikir doğru mudur? Bu fikirlerinde ıs
rar ederler mi? 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Devamla) — Sayın Mete arkadaşı
mızın benim Hükümetten kastım, şu kanun, 3437 
sayılı Kanun, kendi iktidarları ve Hükümetleri 
zamanında getirilmiş bir kanundur. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Yine yanlış diyorum, yanlış getirmişler diyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Devamla) — Koalisyon Hükümet
leri zamanında da bu kanun tasarısı hazırlan
mış, aynı hükümler o zaman getirilen tasarıya 
da dercedilmiştir. Biîâhara tasan geri alınmış, 
A.P. iktidarı tarafından aynı hükümler getiril
miştir. Benim kastım bu idi. 

Şimdi PTT nin tekel ve saire olduğu mevzu
unda; bu mevzu ile ilgili olmaması sebebiyle 
bir suale cevap vermeye lüzum görmüyorum. 
Yani bir sual mahiyetinde kabul etmiyorum. 
Ama Türkiye'de Devletin menfaatleri, âmme 

menfaati bakımından, demin arz ettiğim gibi, 
bu nevi maddelerin Tekel Bakanlığına verilme
si faydalı mütalâa ve mülâhaza edilmiş ve ka
nunla fiilen bu yürümektedir. Her halde fayda
lıdır ki yürüyor. Ve bugün gelen tasarıyı da 
aynı şartlar altında faydalı olduğu kanaatiyle 
müdafaa ediyoruz. 

Arkadaşımızın bir mütalâasına daha cevap 
arz edeyim. O zaman bu nevi özel teşebbüslere 
Türkiye'de dışarıya ihracetmelk üzere fabrika 
açmak yetkisi vermeyip, bunu kooperatiflere 
verdiğimiz takdirde o zaman bu rejiminin ismi
ni başka türlü isimlendirmek lâzımgelir. Bu 
zihniyetin içinde, sadece kooperatifçiliğe bu ne
vi fabrikayı açtırma müsaadesi verdiğiniz za
man, o zaman, Anayasanın esprisine ve bu re
jimin esprisine aykırı bir düşüncenin içerisine 
düşmüş oluruz. Ban öyle anlıyorum. 

MTJSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Devletin elinde de var. Şimdiki rejime de baş
ka isim veririz sizin gibi düşünürsek. 

BAŞKAN — Sayın Kor. 
ORHAN KÖR (İzmir) — Konuşacağım. 
BAŞKAN — Konuşacaksınız, peki. Sayın 

Ayvalı. Sayın Barutçuoğlu bu sen günlerde mü
racaat olup, olmadığını öğrenmek istiyorlar. 
Değil mi Sayın Barutçuoğlu? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — İzin 
verilmiş midir? 

HÜKÜMET ADINA TİCARET BAKANLIĞI 
MURAKABE HEYETİ REİSİ TURHAN AY
VALI — Efendim ihraca müteveccih bir fabri
ka, s :?ara fabrikası kurulması konusunda Ba
kanlığımıza intikal etmiş hiçbir müracaat yok
tur. Dolayısiyle bir izin de verilmiş değildir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Mü
racaat vâki olduğu takdirde Tekel Bakanlığı 
izin verecek midir? 

HÜKÜMET ADINA TİCARET BAKANLIĞI 
MURAKABE HEYETİ REİSİ TURHAN AY
VALI — 3437 sayılı Kanunun biraz evvel Ko
misyon Sözcüsü tarafından okunan maddesi mu
vacehesinde izin vermek durumundayız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kor. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, Se

natonun değerli üyeleri; Türkiye'de her yıl, 180 
milyon kiloya yakın tütün istihsal edilmektedir. 
Bu tütünün büyük bir kısmı dışarıya satılama-
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makta, iç istihsal ve dışarıya satılanlar da dâ
hil olmak üzere ancak % 50 si, veyahut da 
âzami yüzde 60 ı satışa arz edilebilmekte, iç ve 
dış istihlâke verilebilmekte geri kalan bütün 
tütünler Tekel depolarında çürümektedir ve bu 
tütünler bir işe yaramamaktadır. Memleketin 
millî geliri heba olmaktadır. Bu bakımdan bu 
satılanuyan tütünlerin işlenebilmesi ve sigara 
olarak dışarıya satılması şartiyle hem iç, hem 
dış firmalara fabrika kurma yetkisinin veril
mesi, sigara ihracının yalnız dışarıya olması 
şartını da koyduğu için, işlenmiş bir tütünün 
paketlenmiş, içime hazır, tüketime hazır bir va
ziyette gönderilmesinde memleketin döviz ka
zanması bakımından büyük kazancı vardır. Ko
misyon Başkanının izah ettoği şeyleri aynen 
kabul ediyorum. Onlara iştirak ediyorum. 

Buna ilâve olarak da memleketimizde satıla-
mıyan tütünlerin elimizde kalmaması için, de
polarda cürümemesi için bu maddenin aynen 
kabulünü ve Türkiye'nin istihsal gücünün dö
vize çevrilebilmesini sağladığı için, bu mad
denin aynen kabul edilmesini arzu ediyorum ve 
buna katılmanızı diliyorum. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu'nun 38 nci 
maddenin (D) bendinin değitirilmesine aidolan 
önergesinin dikkate alınıp, alınmamasını oyla
rınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

33 nci maddeyi yeniden oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan şimdi biz bu maddeleri bir
birine karıştırdığımızdan doğru dürüst taki-
bed.em.edik. 43 ncü maddenin (c) fıkrasın
da «(a) fıkrasında yazılı nitelikteki bütün ba
sılı kâğıtlar ile ambalaj islerinde kullanılan sa-
tine kâğıtlar (a) fıkrası hükmü dışındadır.» 
demektedir. Ne demek bu? Ben bir şey anlı-
yamadım. (a) fıkrasında yazılı hükümler (a) 
fıkrasının dışında ne demek bu? 

BAŞKAN — Sayın Mete madde görüşül
müş ve oylanmıştır. Mümkün değildir tek
rar görüşülmesi; avlandı. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ama 38 nci maddede oylanmıştı. 

BAŞKAN — önerge verdiniz yeniden gö
rüşüldü. Eğer bu hususta da bir şüpheniz, bir 
tereddüdünüz varsa bir önerge verirsiniz, Ge

nel Kurul kabul ederse görüşülür, şimdi görü
şülmüştür. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Önerge vereyim öyle ise. 

BAŞKAN — Efendim yolunu söyledim, biz 
kendiliğimizden görüşme açamayız. 

Tütün mamullerinin yurda sokulması 
Madde 44. — a) Yabancı memleketler

den galen yolcular, yurda girerken beraber
lerinde en çok 200 aded sigara veya 50 aded 
yaprak sigarası veya 200 gram kıyılmış tü
tünle 200 yaprak sigara kâğıdını veya 200 
gram pipo veya ağız tütününü veya 200 gram 
tömbekiyi veya 50 gram enfiyeyi hiçbir vergi 
ve resim vermeden memlekete sokabilirler. 

Bu yolcuların yanındaki maddeler (Sigara 
kâğıdı hariç) yukarıki miktarlardan fazla ise, 
fazlalık yolcu tarafından bildirilmek şarî iyb 
en çok bir kiloya kadar Gümrük Resminden 
ve diğer vergi ve resimle) den başka Tekel 
Resmi veya Gider Vergisinin tüzükte belir
tilecek katı alınmak suretiyle yurda sokula
bilirler. Böyle bir fazlalığın varlığı inkâr edil
diği veya gizlediği halde tesbit edilirse ilgili 
hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

Tekel resimleri veya Gider Vergisi güm
rüklerce alınarak Tekel idaresine verilir. 

b) Türkiye'de oturan yabancılar adına dış 
memleketlerden gönderilip ticari amaç ve ni
teliği bulunmıyan (sigara kâğıdı hariç) tütün 
mamullerinin yurda sokulmasına Tekel Ge
nel Müdürlüğünce izin verilebilir, Bunlardan 
(a) fıkrasına göre Tekel Resmi veya Gelir Ver
gisi alınır. 

c) Gümrük Kanunu gereğince Cumhur
başkanının kendisi ve konutu için getirilen ve 
yine aynı kanun gereğince ve karşılıklılık şartı 
ile yabancı devlet elçilerinin ve Dışişleri ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tesbit edile
cek diplomasi memurlariyie siyasi delegelerin 
ve uluslararası kuruluşların memurlarının 
beraberlerinde getirdikleri veya sonradan ge
tirecekleri bu kanımda yazılı Tekel madde
leri, Tekel Resmi veya Gider Vergisinden muaf
tır. 

d) Gerek (a) ve (b) fıkraları hükümleri
ne gerekse Gümrük Kanununun 18 nci madde
sinin 1, 2, 3 numaralı fıkraları hükümlerine 
da3/anarak yurda sokulan sigara ve diğer tü-
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tün mamulâtının bu hükümlerden istifade ede-
miyenler tarafından her ne sebeple olursa ol
sun, bedelli veya bedelsiz kabulü, kullanma 
veya tüketimi, bulundurulması, saklanması, sa
tılığa çıkarılması ve satılması yasaktır. 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 
44 ncü maddesinin (c) bendinin maddeden tama
men çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — (c) bendi «Gümrük Kanunu ge
reğince Cumhurbaşkanı ve konutu ve karşılıklı 
olmak üzere elçiliklere getirilen sigaraların Güm
rük Resmi ve Gelir Vergisinden istisna edil
mesi» şeklindedir. Sayın Barutçuoğlu 44 ncü 
madde içinden bu (c) bendinin çıkarılmasını is
temektedir. Gerekçesini de tümü üzerindeki 
konuşmalarında ifade etmişlerdi. Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı?... Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. Dikkate alınıp, alınmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kimlerin elinde yaprak tütün bulunacağı 
Madde 45. — Ekim cüzdanı bulunan ekici 

ile, Tekel idaresince tescil edilmiş olan tütün 
tüccrlarmdan ve tütün tarım, satış koopera
tifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşların
dan başka hiç kimse elinde yaprak tütün bu-
lunduramaz. Hiç kimse 44 ncü madde hükmü 
haricolmak üzere 38 nci maddenin (a) ve (b) 
fıkralarında sayılan ve Tekel İdaresinin alâ
meti ferikasmı taşımıyan maddeleri memlekete 
sokamaz, beraberinde bulunduramaz ve bir yer
den bir yere taşıyamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) TÜTÜN EKİCİLERİ İLE İLGİLİ 
HÜKÜMLER 

Ürün bildirimi 
Madde 46. — Tütün ekicileri, tütünlerini 

toplandıktan sonra, en çok bir hafta içinde, tar
lalarından aldıkları tütün miktarını tüzükteki 

örneğe göre dolduracakları bir ürün bildirimi 
ile o yerin muhtarına bildirmek zorundadırlar. 

Muhtarlar, bildirimlerde yazılı üretim mik
tarlarını ekim cüzdanlarına yazarak onaylar 
ve bildirimleri, kendisine verildiği tarihten 
başlıyarak 10 gün içinde, o yerin Tekel İda
resine vermekle yükümlüdürler. 

Ürün bildirimlerinde ve bu bildirimlere göre 
düzenlenen tütün ekim cüzdanlarında yazılı 
üretim miktarları, ekicilerin Tekel idaresine 
karşı yaprak tütün borçlarını teşkil eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yaprak tütün borçlarının te^biti ve kontrolü 
Madde 47. — Tekel idaresi, gerek ürün 

bildiriminden evvel ekicilerin dikim alanla
rını ve gerekse ürün bildiriminden sonra ku
rutulmuş tütünlerini, lüzum gördüğünde kont
rol etmek suretiyle yaprak tütün borçlarını 
incelemeye ve tesbite yetkilidir. 

Ekici; tarla, kurutma ve denkleme dönemin
de ve gerek denk halinde bulunan tütünlerinin 
hepsini kontrolda bulunan Tekel memurlarına 
göstermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tütün ekicisinin vekil göstermesi ve şartlan 
Madde 48. — Tüttün ekim cüzdanını aldık

tan sonra işinin başından uzun zaman ayrıla
cak olan ekici Tütün Tekel İdaresine başvu
rarak kanuni bir vekil göstermeye mecbur
dur. 

Askerlik hizmetine çağrılanların vekâlet
nameleri ilgili askerlik şubesi başkanlıkları 
veya mensuboldukları birlik komutanları tara
fından düzenlenir, ve onaylanır. 

Vekil göstermeden ayrılan ekicileri derhal 
Tekel idaresine haber vermeye ve kurutulmuş 
tütünlerinin kaçağa gitmemesi veya kaybol
maması için gerekli tedbirleri almaya tarla
nın bulunduğu yer muhtarı mecburdur. 

Bu haber verme üzerine Tekel idaresi, gön
dereceği, memurlarla o yerin muhtarı veya 
ihtiyar heyetlerinin seçecekleri yetkili iki tü
tün ekicisinden kurulu bir heyete gerek yaş 
gerek kuru haldeki durumlarını ve miktarını 
tesbit ettirir. 
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Tütünler değer taşıyorlarsa açık artırma 
ile yerinde 2 nci maddeye göre tütün ekimi
ne engel hali bulunmıyan isteklisine satılır. 
Parası gaip ekici adına emanate alınır. De
ğer taşımıyorlarsa usulünce yok edilir. 

Ekicinin ölümü halinde tütün ekim cüzda
nından doğan ödev ve hukukî mükellifiyet-
ler kanuni mirasçılarına aittir. Mirasın reddi 
veya vâris bulunmaması hallerinde yukarıld. 
fıkraya göre işlem yapılır. 

Bir şahıs, bu maddenin birinci fıkrası ge
reğince birden fazla ekicinin tütünü için ve
kil gösterilemez. Bir,şahıs bu maddenin be
şinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin tü
tününü satınalamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kırımdan vazgeçen ve tütünleri zarara uğrı-
yan veya kaybolan ekicilerin yaprak tütün 

borçlarının düzeltilmesi 
Madde 49. — Tütün kırımından tamamen 

veya kısmen vazgeçen veya kırımdan evvel 
veya sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen 
zarara uğradığı veya kaybolduğunu gtoren eki
ciler o yerin muhtarına hemen bildirmekle be
raber, 

a) Ürün bildirimi vermemişlerse bir hafta 
içinde ekim cüzdanı aldıkları Tekel idaresi
ne başvurarak cüzdanlarını geri vermeye veya 
cüzdanlarındaki yazıları düzelttirmeye, 

b) Ürün bildirimi vemişlerse bir hafta 
içinde o yerin Tekel idaresine başvurarak yap
rak tütün borçlarını düzelttirmeye, 
Zorunludurlar. 

Birinci fıkraya göre kırımdan tamamen 
veya kısmen vazgeçilen veya kullanılmaya ya-
ramıyan tütünler usulüne göre yok edilir. 

Ekici, eksiğin çalınmaktan ileri geldiğini, 
iddia eder ve bu iddiası zabıtaca yapılacak 
soruşturma ile anlaşılırsa çalman miktar cüz
danındaki fiktardan indirilir. 

Su baskını, sel ve yangın gibi genel felâ
ketler olduğunda Tekel İdaresi ekicilerin baş
vurmalarını beklemeden durumu araştırarak 
zarara uğrıyan miktarı cüzdanlarındaki mik
tardan indirilir. 

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

Ekici tütünlerinin taşınması 
Madde 50. — Tekel İdaresince verilmiş taşı

ma belgesi olmadıkça, tütünlerin bir yerden 
diğer bir yere taşınması yasaktır. 

Ancak, ekici topladığı tütünlerini dizme ve 
kurutma yerlerine serbestçe taşıyabilir. Kuru
tulmuş tütünlerin aynı ilce hududu içinde bir 
yerden diğer bir yere taşınması serbestir. 

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

Ekici tütünlerinin ambara getirilmesi 
Madde 51. — Ekiciler bu kanuna bağlı 3 nu

maralı cetvelde gösterilen süreler içinde, tütün
lerini Tekel idaresinin göstereceği ambarları ve
ya Tekel İdaresinin iznini almak şartiyle 
ürünlerini, sattıkları alıcının ambarına teslim 
etmek zorundadır. Tütünler Tekel idaresinden 
tasıma belgesi alınmak suretiyle ambarlara geti
rilir. Tekel idaresi 3 numaralı cetvelde gösteri
len ambarlama sürelerini gerektiğinde uzatabi
lirin*. 

Ambarlama, Tekel teşkilâtının bulunduğu 
yerlerde yapılır. Ancak; en çok 30 kilometre 
mesafede idarenin bir ambarı bulunmadığı ve 
ekiciler de kendi köylerinde veya yakın bir köy
de elverişli bir ambar gösterebildikleri takdir
de, anahtarlardan biri idarede kalmak şartiyle 
ürünün bu ambara konulmasına müsaade olu
nur. 

Tütünlerin ambara kimler tarafından tes
lim olunacağı ve idareye ne suretle bildirim ve
rileceği, karşılığında ne gibi bir belge alıcağı, 
bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar ambarı
na ne gibi şartlar altında indirilebileceği tüzük
te gösterilir. 

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

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan 
ambarlama işlemi 

Madde 52. — Ambara getirilen ekici tütün
leri, 19 ncu maddeye göre muayeneleri yapılıp 
tarttırılır ve bulunan miktar ekicinin yaprak 
tütün borcuna karşılık sayılır. 

Ekiciler, yaprak tütün borçlarından fazla 
olarak teslim edecekleri tütün için sorumlu tu-

i tuhnıyacaklan gibi, tesbit olunan borçlarına 
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göre kanuni fireler düşüldükten sonra % 5 e 
kadar eksik teslim sebebiyle de sorumlu tutul
mazlar. 

% 5 den çok olan eksikliğin makbul sebepler
den ileri geldiğinde o yerin en büyük mülkiye 
memuru veya tevkiî edeceği kimse, tekel memu
ru ve tarım teknisyeninden kurulacak kurul ta
rafından kanaat getirilirse çiftçi hakkında ko
vuşturma yapılmaz. 

Tütün denkleri aarsma vâya imhalıklar içi
ne karıştırılan yabancı maddeler ile - varsa dip 
ve filizler - ve fazla tavdan ileri gelen ağırlık 
farkları ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık 
sayılmaz. Bu suretle ayrılan imhalıkîarla - var
sa dip ve filizler - Tekel idaresine parasız tes
lim olunur. 

Tekel konusu dışında tarımsal veya endüst
riyel amaçlar için, tali maddelerin üretiminde 
kullanılmak imkânı elde edilinceye kadar Te
kel idaresince usulüne göre yok edilir. 

Tarımsal veya endüstriyel amaçlarla kullan
mak üzere isteklisi çıkarsa, imhalık tütünleri 
Tekel İdaresi satabilir ve tıüarrııdan, bu tütün
ler için yaptığı, masrafları, düştükten sonra ka
lanını. varsa o yerin tütün tarım satış koopera
tifine öder. Yoksa irat kaydeder. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istlyeıı?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler. Etmiyenle.r. Kabul edilmiştir, 

Ekici borçlarının kesilmesi 
Madde 53, — Tütünlerin transfer mua^^l^-

sinin yapılabilmesi için ekici ilk önce Tekel İda
recine borçlu olduğu avans akçalın", varsa am
bar kirasını, kesinleşen para cesalarmı ve bu 
kanun uygulanması sebebiyle Tekel idaresinin 
tütün ekicisi adına harcadığı parayı ödemeye 
mecburdur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ivtiyen?. 
Yek, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Ekici tütünlerinin tekel ambarlarında 
korunması 

Madde 54, — Tekel İdaresi, ambarlanın 
tütünlerin iyice korunmasını sağlıyaeak surette 
kurmaya mecbur ve ambarların fena bir halde 
bulundurulmasından ve tütünlerin iyi korunma-

V.ii. masırıdan ve istif edilmemesinden doğacak 
tün ziyanlardan sorumludur. Şu kadar ki, zor- I 
layıcî sebeplerden doğan ziyanlardan ve ambara j 
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teslim sırasında tütünlerin zaten fena bir halde 
bulunmasından ileri gelen zararlardan idareye 
hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu takdirde, 
malın ambara girişi sırasında fena bir halde bu
lunduğunun tutanakla tesbit edilmiş olması lâ
zımdır. 

Tekel idaresi, ambarda çiftçi tütünlerinin 
nefasetini korumak için mütehassıs istifçiler bu
lundurmak ve tütünlerin aktarmalarını zama
nında yaptırmakla yükümlüdür. Her ekicinin 
ürününü ambar içinde ayrı ayrı koymaya ve is
tendiği zaman ekim cüzdanını ambar memuruna 
gösterip başka bir işleme uymadan malını gör
meye ve alıcısına göstermeye hakkı vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi 
Madde 55. — Tekel idaresince ekicilere ay

rılmış ambarlara giren ekici tütünleri, idarenin 
eksperleri tarafından takdir edilecek kıymet 
üzerinden yangına karşı sigorta ettirilir. 

Sigorta işlemi Tekel idaresi tarafından yapı
labileceği gibi, aracı kullanılmaksızın Tekel 
İdaresi ile sigorta şirketi arasında da yapılabilir. 
Su kadar ki, sigorta şirketine ödenecek prim, 
7397 sayılı Kanun yetkili kıldığı organlarca tes
bit edilecek tarifeden % 30 - 35 arasında indi
rim yapılarak bulunacak miktardır. 

Sigorta primleri, Tekel idaresi tarafından 
ekici adına ödenir. Tütünler satıldığında, tütün
lerin sigortalı bulunduğu günlere ait sigorta 
primleri ekiciden alınır. Bu alacaklar Tekel 
İdaresinin 53 ncü maddedeki imtiyazlı alacakla
rı meyanmdadır. 

Tekel idaresi, re'sen yapacağı sigortalar için 
bir fon tesis eder ve hâsıl olacak zararı bu fon 
ile karsılar. Bu fonun kuruluş ve işleyişi bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler, Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Ekici tütünlerinden alınacak ambar kirası 
Madde 56. — 51 nci maddeye göre ambar

lanan ekici tütünlerinden ilk iki sene için am
bar kirası alınmaz. 



O. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1969 O : 1 

Bu süre içinde satılamıyan tütünler, re
hinde olsa veya aynın muhafazasına taallûk 
etmiyen ihtiyati veya icrai haciz veya ihti
yati tedbir ile hacizli bulunsa dahi, Tekel 
idaresi tarafından doğrudan doğruya ve açılı 
artırma ile satılabilir. 

Şu kadar ki, daha evvel tütün sahibine; 
rehinde ve hacizli ise rehin alana ve haczedene 
tütünlerin kendisi tarafından satılması veya 
sattırılması için bir ay mühletli bir haber 
verme kâğıdı gönderilir. 

Tütün sahibinin veya haczeden veya re
hin alanın konutu bilinmiyorsa, o yerlerdeki no
ter aracılığı ile ilân yapılır. 

Arıtrma bedelinden, önce idarenin yapmış 
olduğu bütün masraflarla idare tarafından tü
tün sahihine verilmiş olan avanslar, ambar ki
ralar, varsa karar ve hüküm altına alınmış 
para cezaları indirilir. 

Kalan paradan, tütünler rehinde olduğu 
surette mürtehine rehin bedeli ödendikten ve 
haczolunduğu takdirde haczedilen miktar hac
zeden makama verildikten sonra fazla kalırsa 
ekiciye veya onun kanuni temsilcisine veri
lir. 

Tütün üzerinde birden çok haciz varsa, 
haczedilen tütün tutarı, haczedenler arasında 
icra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre bölün
mek üzere icra dairesine verilir, icrai ha
ciz veya ihtiyati tedbir kararı ile daha fazla 
muhafazası gereken tütünler, 57 nci madde ge
reğince ambar kirasına tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz -ediyo-
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerinin yok edilmesi 

Madde 57. — Açık artırmada alıcı çıkmıyan 
tütünler usulüne göre yok edilir. Şu kadar 
ki, 56 ncı maddede yazılı sürelerden sonra ka
lacak tütünlerin kilo başına bir ay için bir 
kuruş ambar kirasını peşinen ödemek şartiyle 
bir sene daha ambarda kalmasını sahibi istiye-
bilir. 

Uzatılan bu sürenin bitiminden sonra ya
pılacak ikinci artırmada dahi alıcısı çıkmıyan 
tütünler yok edilir. 

Gerek resmî artırmayı yapan Tekel idare
sinin gerek yukarıki fıkralara göre yok edi
len tütünlerin yok edilmelerine ait tutanak-

r 1ar Tekel idareleri için tütün sahiplerine 
karşı ibra senedi yerindedir. 

Açık artırmada eldo edilen tutar, Tekel 
idaresinin alacağına yetmezse artanı, tütünü 
ambara bırakmış olandan alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz, ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaabul edil
miştir. 

G) TÜTÜN TİCARETİ İLE İLGİLİ 
HÜKÜMLER 

Tütün tüccarları 
Madde 58. — Yaprak tütün ticareti yapa

bilmek için, tüccar yeterlik ve niteliğine sa-
hibolmak ve Tekel Genel Müddürlüğü tarafın
dan tescil edilerek belge almış olmak şart
tır. 

Tütün ticareti yapmak maksadiyle müra
caat edenlere bu belgenin verilebilmesi, istek
linin kayıtlı olduğu ticaret odası, bankalar 
ve meslekî teşekküllerden malî durumu ve ticari 
itibarı hakkında Tekel İdaresince müspet bilgi 
alınmış olmasına bağlıdır. 

Tütün tacirlerinden, bu. kanunun yürür
lüğe girmesinden geriye doğru üç yıl için
deki ekici tütün piyasaları da dâhil olmak 
üzere, ekiciye karşı bu kanımda derpiş edi
len alım satımla ilgili vecibelerden her hangi 
birini, süresi içinde yerine getirmemiş olanlara 
belge verilmez. 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tescil 
edilerek belge almış tütün tüccarlarından, eki
ciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım sa
tımla ilgili vecibelerden her hangi birini süresi 
içinde yerine getirmediği sabit olanların bel
geleri iptal edilir. 

Tüccarın vekâletnamesini taşıyanlar, tüc
car adına tütün alım satımı yapabilirler. 

Tüccar veya vekili, ekiciden tütün satın-
almacağı yerlerde, o yerin Tekel idaresine 
başvurarak, o yer için kanuni ikametgâh gös
termek zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tüccar arasında tütün alım satımı 

Madde 59. — Tüccar arasında tütün alım 
t satımı, Tekel idaresine verecekleri iki nüsha 
I müşterek alım satım bildirimi üzerine yapılır. 
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Bu bildirimlerde, tütünün işlenmiş veya iş- j 
lenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nev'i denk * 
adedi ve ağırlığı gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendi
lerine verilecek sigara kâğıdı 

Madde 60. — Tütün tüccarlarının, alıcıla
rına tütünlerin çeşnisini göstermek için 100 
grama kadar tütün kıymaları caizdir. Tüccarın 
bu amaçla yapacağı başvurma üzerine, Tekel 
İdaresi tarafından bedeli karşılığında kendile
rine senede en çok 500 yaprak sigara kâğıdı ve
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme 
atelyelerin kontrolü 

Madde 61. — Tütün tücacarların bakım ve 
işletme atelyesi olarak kullanacakları binala
rın, Tekel idaresi tarafından kabul edilecek 
durumda bulunmaları lâzımdır. Bakım ve iş
letme atelyesi açmak veya var olan bakım 
ve işletme atelyesini kapatmak istiyen tüc
carlar durumu önceden yazı ile Tekel idaresi
ne bildirmek zorunluğundadır. 

Tekel İdaresi tüccara ait yaprak tütün ba
kım ve işleme atelyelerini her vakit teftiş ve 
kontrola yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmjyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tütün tüccarlarının yaprak tütün borçlan 

Madde 62. — Tütün tüccarlarının gerek 
ekicilerden gerekse tüccardan satınaldığı tü
tünler, Tekel İdaresine karşı yaprak tütün 
borçlarını teşkil eder. 

Tütün tüccarları örneği tüzükte gösterilen 
bir birim ile, bir evvelki yılın Ağustos ayı so
nundaki mevcudiyetiyle o tarihten başlıyarak 
Eylül ayı başına kadar geçen bir yıl içerisinde 
satmaldıkları sattıkları, ihracettikleri ve elle
rinde kalan tütünlerin miktarını Eylül ayının 
ilk 15 günü içinde imzaları altında o yerin Te
kel İdaresine bildirmekle yükümlüdürler. 

Tütün tüccarı, her bakını atelyesi için giren 
çıkan tütünleri yazmaya mahsus ayrı bir def
ter tutar ve bu deftere kayıtlarını günü günü
ne geçirir. 

Gerek bildirimlerde gerekse ambar defter
lerinde işlenmemiş, işlenmekte ve işlnmiş tütün
lerin menşei, ürün yılı, nev'i, denk adedi net 
ağırlığı ile bakım ve işleme atelyelerinde o 
sene içinde meydana gelen fire ve imhalık mik
tarı açık olarak belirtilir. 

Tüccar tütünlerinin işletmesinden meydana 
gelen süprüntü veya kırıntılar en geç işlemenin 
sona ermesini izliyen 15 gün içinde, bakımın
dan hâsıl olan süprüntü veya kırıntılar tüccar 
tarafından yok edilmesi istendikçe, Tekel Eks
perinin raporuna dayanarak Tekel İdaresi ta
rafından tartılarak masrafı tüccara aidolmak 
üzere yok edilir ve tüccarın yaprak tütün bor
cunda gerekli düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tüccar tütünlerinin taşınması 
Madde 63. — Aynı şehir veya kasaba içinde 

tüccara ait tütünlerin bir depodan diğerine ta
şınmasında taşıma belgesi almaya lüzum yok
tur. Şu kadar ki, tüccar taşımadan evvel taşı
yacağı tütünlerin işlenmemiş veya işlenmiş ol
duğunu, menşeini, ürün yılını, nev'ini, denk 
adedini, miktarını ve taşıyacağı yeri yazı ile 
Tekel İdaresine bildirmeye mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve 
kasabaya taşınacak tütünler için Tekel İdare
sinden taşıma belgesi alınması ve bu taşıma 
belgesinin tütünlerin gönderildiği yerin Tekel 
İdaresine bir hafta içinde gösterilmesi zorun
ludur. 

Tekel İdaresince taşıma belgesi verilebilme
si için, tüccarın, ekiciden satınaldığı tütünün 
bedelini tamamen ödediğine dair ibrarnameyi 
ibraz etmesi şarttır. 

Tekel İdaresi tarafından 3 nüsha olarak dü
zenlenecek taşıma belgesinin aslı tütünün sa
hibine verilir, bir nüshası tütünün gideceği yer 
Tekel İdaresine gönderilir. 

Taşıma belgelerinde, tütünlerin işlenmiş 
veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nev'i 
bakımından denk adedi ve net ağırlığı göste
rilir. 

— 384 — 



C. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1969 O : 1 

Tütün tüccarları bir şehir ve kasabadan di
ğer bir şehir veya kasabaya veya yabancı mem
leketlere posta ile 10 kiloyu geçmemek üzere 
örnek tütün gönderebilirler. Her iki şkilde de 
Tekel İdaresinden alacakları taşıma belgeleri
nin Posta idaresine gösterilmesi zorunludur. 

Posta idarelerinden alınacak posta alındı
larının bir hafta içinde taşıma belgesi alınan 
Tekel İdarelerine gösterilmesi ve memleket için
de bir yerden diğer yere gönderilen örneklerin 
gittiği yerde posta idarelerince verilecek haber 
verme kâğıtlarının bir hafta içinde Tekel İda
resine vize ettirilmesi suretiyle örneği gönderen 
ve alanın yaprak tütün borçlarında gerekli dü
zeltmeler yapılır. 

Tütün ekicileri, tüccar kuruluşları ve tü
tün tarım satış kooperatifleri ile bu kooperatif
lerin üst kuruluşları için de bu madde hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

1249 Sıra Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nun tasarısının görüşme ve oylamasını sağla
mak için saat 19.30 - 20.30 arası bir saatlik ye
mek fasılası verilmek suretiyle bugünkü bir
leşime devam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Devam ediyoruz. 

Yabancı memleketlere ihrace dilen tüccar 
tütünleri 

Madde 64. — Yabancı memleketlere ihrace-
dilecek tütünler için de Tekel İdaresinden tap
ma belgesi alınması zorunludur. 

i63 ncü maddede belirtilen esaslara #öre dü
zenlenecek bu taşıma belgelerine dayanarak 
Gümrük memurlarının kontrolü altında ve usu
lüne göre ihracedilen tütünler için, ihraç işle
minin yapıldığına dair gümrük idarelerinden 
alınarak belgelerin, bu belgelerin alındığı tari
ki izliyen 15 gün içinde Tekel İdaresine gös
terilmesi lâzımdır. Bu belgelerde yazılı miktar, 

tüccarın Tekel İdaresinde kayıtlı yaprak tütün 
borcundan indirilir. 

Yabancı memleketlere gönderilip kısmen ve
ya tamamen satılamıyarak geri getirilen tütün
ler gümrüklerde Tekel İdaresi tarafından mua
yene edilip Türjk tütünü olduğu ve menşe, ürün 
yılı, nev'i bakımından ihracedilen tütünlerin 
aynı olduğu anlaşıldığı takdirde, yurda sokul
masına izin verilir ve masrafı tüccara aidol-
mak üzere tartılarak tüccarın borcuna geçirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
İhracedilen tütünlerin gönderildiği memlekete 

girdiğinin belgelendirilmesi 
Madde 65. — 64 ncü maddeye göre yabancı 

memleketlere gönderilen tütünlerin ihraç tari
hinden başlıyarak en çok 91 gün içinde gönde
rilen. yere girdiğinin Türkiye Konsolosu, olmı-
yan yerlerde, o yerin ticaret odası tarafından 
onaylanmış bir şahadetname ile belgelendiril-
mesini istemeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yaprak tütünlerinin işlenmesi 

Madde 65. — Türkiye'de yetişen tütünlerin, 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından tesbit 
edilecek Türk standardına göre işlenmesi zorun
ludur. 

Yabancı memleketlerin, Türk standardına 
uymıyan siparişleri, belgelendirmek şarti^/le ve 
Ticaret Bakanlığının izniyle Türk standardına 
uyulmadan işlenebilir. Kendi fabrikalarında 
kullanmak amaciyle Türkiye'de tütün işliyen 
yabancı firmalar Türk standarlarma uymak zo-
runluğunda değildir. 

İşlenmiş tütün denklerinin etiketlerinde ve
ya ambalajları üzerinde, dengin içindeki tütü
nün menşei veya işleme partisinin adı, ürün yı
lı, nev'i ve net ağırlığı belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İhracedilecek tütünlerin fümigasyonu 

Madde 67. — Türkiye'de yetişen ürünlerin 
fümige edilmeden ihracı bakanlıklararası tütün 

I kurulu kararı ile ve bu karar en az bir yıl ön-
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ce ilân edilmek şartiyle kısmen veya tamamen 
yasaklanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İhracedilecek tütünlerin muayenesi 
Madde 68. — İhracedilecek tütünler, ehli

ye tiıameli ve yeminli eksperlerden kurulu üç 
; l'k bir kurul tarafından muayene edilir. 
'Bu kurulun kararı, ihraç lisansına esas teş

kil eder. 03 ve 67 nci maddelerde belirtilen ni
telikte olmadığı, kurul muayenesiyle tesbit edi
len tütünler ihracolunamaz. 

Bu kurulun kararlarına Ticaret Bakanlığı
na başvurularak itiraz edilebilir. İtiraz edildi
ğinde Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek 
diplomalı ve yeminli üç eksperden kurulacak 
bir kurula tütünler yeniden muayene ettirilir. 
Bu kurulun kararı kesindir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Yaprak tütün fireleri 
Fireler 

Madde 69. — Tekel İdaresi tarafından, yap
rak tütün borçlarının izlenmesinde bir yerden 
diğer yere trenle gönderilen tütünlerle deniz 
yolu ile gönderilen tütünlerde % 1, hayvan 
araba ve kamyonla gönderilen tütünlerden % 
1,5 fire kabul edilir. 

Ambar ve işleme fireleri bu kanuna bağlı 4 
numaralı cetvelde gösterilen miktarlara göre 
hesaholunur. 

İşlenmiş veya fermantasyon geçirmiş tütün
lerin firesi yukarıki miktarların yarısı kadar he-
sabedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

E) Müteferrik hükümler 
Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler 

Madde 70. — Bu kanunla Tekel altında bu
lun sn maddeler, asıl Gümrük Vergisi haricol-
raak üzere Hazine, belediye ve ösel idar.slere ait 
bütün vergi ve resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler,,. Kabul edil
miştir. 

Ceza hükümleri 
Madde 71. — 2 nci madde hükmüne aykırı 

olarak dikilen tütünler yaprak tütün borcuna 
yazılmakla beraber her bir dekar veya artığın
dan 250 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 72. — Bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde isimleri yazılı, tütün tarımı serbest olan 
ilçeler dışında kalan yerler ile, bu ilçelerin ge
çici 1 nci madde gereğince tesbit edilmiş ve 
kesinleşmiş tütün üretim alanlarının dışında 
kalan yerlerde ekilen tütün fideleri veya diki
len tütünler sökülüp yok edilir. Ekilmiş olan 
fideliklerin metrekare veya artığı için 50 lira, 
dikilmiş olan tarlaların her bir dekar veya ar
tığı için 100 lira ağır para cezası alınır. 

Tütünler toplanmışsa elkonulmakla beraber, 
her bir kilo veya artığından 5 lira, tütünler el
den çıkarılmışsa her bir kilo veya artığından 
10 lira ağır para cezası alınır. Ayrıca elden çı
karılan tütünler kaçağa harcanmış sayılarak 
sahipleri hakkında kaçakçılık kanunları hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler biraz önce bir önerge 19,30 a 
kadar çalışmayı ve bir saat ara vermeyi tazam-
mun ediyordu ve kabul edilmişti. Yaptığım he
saba göre her halde biz 40 - 50 dakika içerisin
de kanunu bitirebiliriz. Bu sebeple bir ara ver
meye lüzum kalmadan görüşmeye devam ede
lim. 

Yalnız Sayın Tüzün yorulmuşlardır, otura
rak okuması hususunu rica edeceğim. Böylelik
le bitirmiş oluruz, devam edelim lütfen. 

Madde 73. — 5 nci madde gereğince geçici 
yasak uygulanan yerlerde dikilen tütünler sök-
türülmekle beraber fideliklerin her bir metre
kare veya artığından 50 lira ve tarlaların her 
bir dekar veya artığından 100 lira ağır para ce
zası alınır. 

İ 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
j rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
! Madde 74. — 6 nci madde gereğince dene-
j m e amaciyle tütün dikimine izin verilen miktar 
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ve alanın dışına çıkanlar hakkında 72 nci mad
de hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.,. Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 75. — 7 nci madde hükmüne uymı-
yan ve 15 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak istek kâğıtlarını incelemeden 
onaylıyan veya bu kanun hükümlerine uygun 
olduğu halde süresi içinde onaylamıyan veya 
Tekel idaresine vermiyen ihtiyar heyeti üyeleri 
ve muhtarlar hakkında Türk Cezan Kanununun 
230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 76. — 8 nci maddenin (a) fıkrası
na aykırı olarak yurt dışına tütün tohumu 
veya fidesi çıkaran veya yabancı memleket
lerden izinsiz olarak tütün tohumu veya fi
desi getirenlerden veya bu hareketlere kalkışan
lardan 125 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. Ayrıca tohum ve fideler elinden 
alınır. Bunlardan yetişmiş fide ve tütünler 
varsa yok edilir. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne ay
kırı olarak taşman tohumlar elinden alınır ve 
fideler yok edilir. Tohumlar ekilmişse fide
likler bozulur. Tütünler tarlaya dikilmişse çi
çek açımından evvel fidanların tepeleri kırı
lır. Fideliklerin M2 veya artığından 25 lira, 
tarlanın her bir dekar veya artığından 100 
lira hafif para cezası alınır. 

9 ncu maddeye aykırı hareket edenlere 
de aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde .77. — 11 nci madde hükmüne ay
kırı olarak tütün saplarını kanuni süresi için
de söküp yok etmiyenlerden tarlalarının her 
bir dekar veya artığı için 25 lira hafif para 
cezası alınır. Sökme ve yok etme işi Tekel 
idaresi tarafından yapılmışsa giderleri ekiciye 
ödetilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.,. Etmiyenler,.. Kabul 
ediiinıç%. 

Madde 78. — 12 nci maddenin (a) fıkra-
smda yazılı bildirimi yapmıyan ekici ve muh
tarlardan 25 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne ay
kırı hareket edenlerden, fideliklerinin beher 
metrekare veya artığı için 25 lira hafif para 
cezası alınır. 

Aynı maddenin (c) fıkrasına aykırı ha
reket edenler hakkında da (b) fıkrası hükmü 
uygulanır. Ayrıca hastalıklı alan içinde bulun
duğu takdirde fidelikler sahipleri hesaibına sök
türülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 79. — 13. ncü madde hükmüne ay
kırı olarak tütün dikenlerden 10 lira ağır para 
cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 80. — 14 ncü madde hükmüne ay
kırı olarak arasına başka bitki ekilmiş veya 
dikilmiş olan tütün tarlalarının ekcilerin-
den başka bitkilerin ekildiği veya dikildiği 
kısmın her hangi bir dekar veya artığı için 
50 liradan 125 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 81. — 15 nci maddenin birinci fık
rası hükmüne aykırı olarak istek kâğıdı ver
meden veya Tekel idaresince süresi içinde 
verilecek tütün ekim cüzdanını almadan tü
tün diken ekicilere tütün ekimi cüzdanı ve
rilmekle beraber, kendilerinden diktikleri ala
nın, her bir dekar veya artığı için 50 lira ha
fif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak istek- kâğıtlarını doğru doldur-
mıyan ekicilerle altıncı fıkra hükmüne aykırı 
olarak cüzdanlarında yazılı alandan az tütün 
diktiklerini süresi içinde Tekel idaresine ha
ber vermiyen ekicilerden 25 lira hafif para ce
zası alınır. 

Aynı maddenin altıncı" fıkrası hükmüne 
aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alanın 
% 10 undan fazla tütün diken ekicilerden 
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fazla diktiği dekar veya artığı için 50 lira 
hafif para cezası alınmakla beraber cüzdanla
rında gerekli düzeltmeler yapılır. 

4 ncü madde gereğince tütün üretiminin, 
memleket iktisadi ve ticari icaplarına ve sa
tış imkânlarına güre düzenlendiği yerlerde 
15 nci maddenin beşinci fıkrasına uygun ola
rak Tekel idaresi tarafından uygulanacak 
tedbirlere aykırı dikilen tütünler yaprak tü
tün borcuna kaydedilmekle beraber, diki
len tarlaların her bir dekar veya artığından 
100 lira hafif para cezası alınır. Üretimin 
düzenlenmesi hakkındaki kararın dsvam et
mesi halinde ekiciye arkadan gelen bir yıl 
için tütün dikimi yasaklanır 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 82. — 18 nci madde hükmüne aykırı 
olarak cüzdanlarında yazılı alanın tamamına ve
ya bir kısmına ait tütünleri başkasına devre
denlerle devralanlardan her bir dekar veya ar
tığı için 100 er lira hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
* um: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mdde 83. — 17 nci maddenin (a) fıkrası hük
müne aykırı olarak toplanmıyan veya toplan
dığı. halde yok edilmiyen dip yapraklarla (b) 
fıkrası hükmüne aykırı olarak toplanan filizler 
yok edilir ve sahiplerinden 10 liradan 50 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 84. — 19 ncu madde gereğince yapı
lacak ambar muayeneleri sırasında, 18 nci mad
deye aykırı olarak işlenmiş olan denklerini dü
zeltmesi için yapılan bildiriyi dinlemiyen veya 
itirazı üzerine verilecek kesin karara uymıyan 
ekicilerden düzenlenecek tutanak üzerine, kanu
na aykırı işlenen ve denklenen tütünlerin her 
bir dengi için 10 lira, teslim edilmek üzere am
bara getirilen denklere karıştırıldığı tesbit olu
nan. dip ve filizlerin her bir kilosu için 5 lira 
hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 85. — 20, 21 ve 23 ncü maddeler hük
müne aykırı olarak tütün satan ve alanlardan, 
tütünün her bir kilo ve artığı için ikişer Ura 
ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
I dm: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 86. — 27 nci madde hükmüne aykırı 
hareket edenlerden, azaltma bedele ait ise bu
nun, ağırlık veya bedelsiz bırakmaya ait ise 
indirilen miktar değerinin 5 katından 10 katına 
kadar ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 87. — Tütün satış merkezleri kuru
lan yerlerde, satışın bu merkezlerde yapılması 
zorunluğuna aykırı hareket eden tütün ekici
leri ve alıcılarının her biri hakkında 85 nci 
madde hükmü uygulanır. Alım - satım işlemi 
tanınmaz ve bu gibi tütünlerin transferi yapıl
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 88. — Kaçak yerli tömbeki, enfiye, 
ağız, pipo, ve yaprak sigarası tütününün her 
bir kilo veya artığından 25,, yaprak sigarasının 
tanesinden 1 lira ağır para cezası alınır ve 
kaçak maddelere elkonulur. 

Bu maddeler dış memleketlerden getirilmiş 
ise, el konulmakla beraber yukarıda yazılı- pa
ra cezalarının iki katı alınır. 

Dış memleketlerden gelen yolculardan, yur
da girerken beraberlerinde bulunup 44 ncü mad
denin (â) fıkrasındaki miktarlardan fazla olan 
ve yolcu tarafından gizlenen veya inkâr edi
len mamullerden aynı ceza alınır ve sahipleri 
hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

44 ncü maddenin (a) ve ( b), fıkraları hü
kümleriyle Gümrük Kanununun 18 nci madde
sinin 1, 2 ve 3 numaralı fıkraları hükümleri 

yarınca yurda sokulan sigara ve diğer tütün 
îjiamulâtı, bu hükümlerden yararlanmıyanların 
bereberinde bulunursa ikinci fıkrada yazılı ce
zalar uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 89. — Bu kanunla tekel altında bu
lunan maddelere ve mamulâta mahsus band
rol, etiket ve alâmeti farikaları kaçak madde
ler üzerine koyan ve yapıştıranlardan ve bun
ları. yetkili ve izinli olmaksızın yanında bulun
duran veya satanlardan ve Tekel idaresine ait 
paket, kutu veya başka kablar içinde kaçak 
maddeler satanlardan kaçak madde için uygu
lanan cezadan başka 125 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası alınır ve bu maddelere el-
konur. 

Bu suçları işliyenler Tekel idaresinin satıcı
ları iseler yukarıdaki cezaya çarptırılmakla be-
labeîr satış belgeleri yürürlükten kaldırılır, var
sa yazılı sözleşmeleri bozulur ve bir daha ken
dilerine satış hakkı verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
?rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 90. — Bu kanunda yazılı her nevi te
kel maddelerinin Tekel idaresinden izin alın
madan paket veya kutuları açılmış veya kutu 
ve paket içindekilerin değiştirilmiş veya azal
tılmış olarak satılması ve tütün paketleri içine 
konulan Tekel İdaresinin markasını taşıyan si
gara kâğıtlarının ayrıca satılığa, çıkarılması ya
saktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerden 
50 liradan 250 liraya kadar hafif para cezası 
alınır ve bu maddelere elkonulur. 

Bu eylemleri işliyenler Tekel idaresinin sa
tıcıları iseler yukarıdaki cezalardan başka, sa
tış belgeleri ve varsa yazıflı sözleşmeleri hüküm
süz sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 91. — 38 nci maddenin (a) fıkra
sında sayılan tekel mamullerinin yapılmasın
da kullanılan alet ve makinaları veya par
çalarını Tekel İdaresinin izni olmadan ellerin
de bulunduranlanrdan ve bunları her ne su
retle olursa olsun yapan,, satan, kullanan ve 
taşıyanlardan 'her bir alet, makina veya par
çaları için 75 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. Alet, makina ve parçalarına 
elkonulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 92. — Tekel mamullerini, tesbit edi
len fiyatlardan fazlasına satanlar belgesiz satı
cı iseler ellerindeki mamullere el konulmakla 
beraber ayrıca 50 liradan 500 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Bu eylemi işliyenler Tekel idaresinin satıcı
ları iseler yukardaki para cezası alınmakla be
raber, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleşmeleri 
yürürlükten kaldırılır. 

Ellerindeki mamuller, kendileri tarafından, 
satış belgesi olan diğer bir satıcıya devredilin-
ceye kadar Tekel İdaresince muhafaza olunur. 
Muhafaza süresi ve bu sürenin sonunda ya
pılacak işlem tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 93. — Satış belgesi olmadan tek al 
mamullerini satanlardan 50 liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. Ellerindeki ma
muller kendileri tarafından satış belgeli diğer 
bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel İdare
since muhafaza olunur. 

Satış belgelerini ve ellerindeki mamulleri 
başkasına devreden ve devir alanlardan aynı pa^ 
ra cezası alınır. Ayrıca devredilen belge yürür
lükten kaldırılır. 

Tekel mamullerini satış belgelerinde veya 
yazılı sözleşmelerinde belirtilen bölge dışında 
satışa çıkaranlardan da aynı para cezası alın
makla beraber satış belgeleri ve varsa sözleşme
leri yürürlükten kaldırılır. Ellerindeki mamul
ler kendileri tarafından satış belgesi bulunan 
diğer bir satıcıya devre3Hinciye kadar Tekel 
İdaresince muhafaza olunuı. 

Bu maddedeki muhafazaya ait süreler ve bu 
süreler sonunda yapılacak işlem tüzükte göste
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 94. — 41 nci maddenin birinci fık
rası gereğince Tekel idaresi tarafından satış 
yerlerinin kontroluna engel olan veya zorluk 
çıkaran satıcılardan, düzenlenecek tutanak üze
rine 10 liradan 50 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hare
ket eden satıcılardan, bildirmedikleri mevcutla
rının, noksan bildirmenin tesbit edildiği tarih-
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teki fiyatlarının iki katı tutarında ağır para 
cezası alınır, satış belgeleri ve varsa sözleşme
leri de hükümsüz sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul, edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Madde 95. — 43 ncü maddeye göre kaçak 
sayılan sigara kâğıtları ile sigara kâğıdı yerine 
kullanılan diğer kâğıtlardan büyüklüğü 9X5 
santimetreye kadar olanların her bir yaprağın
dan ve bunlardan daha fazla büyüklükte bulu
nanların her bir 45 santimetrekare veya artı
ğından 5 kuruş ağır para cezası alınır ve bu 
maddelere zor alımı uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 96. — 45 nci madde hükmüne aykırı 
olarak ellerinde yaprak tütün bulunduran kim 
selerin tütünlerine elkonulur ve her bir kilo veya 
artığından 25 lira ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 97. — 46 nci made hükmüne aykırı 
olarak tütünlerini topladıktan sonra en çok 
bir hafta içinde ürün bildirimlerini bağlı bu
lundukları muhtarlığa vermiyen ekicileden 25 
liradan 50 liraya kadar ve bu bildirimleri ken
dilerine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün için
de o yerin Tekel İdaresine teslim etmiven muh
tarlardan 10 liradan 25 liraya kadar hafif para 
cezası "alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 98. — 47 nci madde hükmüne aykırı 
olarak tarlada veya kurutma ve denkleme dev
resindeki ve denk 'halindeki tütünlerini, kont-
rolla görevli tekel memurlarına göstermiyen eki
cilerden, usulen düzenlenecek tutanak üzerine 
25 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alı
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 99. — Tütün ekim cüzdanını aldıktan 
sonra vekil göstermeden işinin başından uzun 
bir süre için ayrılan ekiciler hakkında 48 nci j 
madde hükümlerine göre işlem yapılmakla be- I 

raber, ayrıca kendilerinden 10 liradan 25 liraya 
kadar ağır para cezası alınır, 

Bu gibi hallerde gaip ekiciye ait tütünlerin 
kaçağa gitmemesi için gerekli tedbirleri almı-
yan ve keyfiyeti Tekel İdaresine vaktinde ha
ber vermiyen muhtarlar hakkında Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

48 nci maddenin yedinci fıkrası hükmüne 
göre birden fazla ekicinin vekâletini almak veya 
bifden fazla ekicinin tütününü satmalmak ya
sağına aykırı hareket edenlerden, tütünün her 
bir kilo ve artığı için 2 lira ağır para cezası alı
nır ve yapılan işler geçer sayılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 100. — Ürün bildirimlerinin tartı
larak kontrol edildiği yerlerde kontrol sırasında, 
ürün bildirimlerinin tartılarak kontrol edildiği 
yerlerde tütünlerin ambarlama tartısında, çıka
cak % 5 ten fazla eksiklikler için ekici kabul 
edilebilir bir sebep gösteremezse noksan çıkan 
tütünlerin her kilo veya artığından 12,5 lira 
hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 101. — 49 ucu maddeye göre tütün 
kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen 

| yahut kırımdan evvel veya sonra tütünleri
nin kısmen veya tamamen yok olduğunu veya 
kaybolduğunu görüp durumu o verin muhta
rına derhal haber vermiyen ve aynı zamanda ka
nuni süresi içinde Tekel idaresine başvurmıyan 
ekicilerden 10 liradan 25 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 102. — Kaçak tütün taşıyanlardan 
taşıdıkları tütünün her kilo veya, artığı için 10 
lira ağır para cezası alınır ve ellerindeki tü
tünlere elkonulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 103. — 50 nci maddede belirtilen yer
ler dışında nakliye tezkeresi olmadan tütün ta
şıyan ekicilerden, tütünlerini alıcısının veya 
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Tekel idaresinin ambarına teslim etmek veya 
satış merkezine getirmek için taşıdığına ka
naat getirilirse, 100 liradan 500 liraya kadar ha
fif para cezası alınır ve tütünler ambara geti
rilir. 

Kaçakçılık amaciyle taşıdığı anlaşılırsa tü
tünler müsadere olunmakla beraber her bir kilo 
veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 104. — 51 nci maddede belirtilen süre
lerin bitiminden başlıyarak otuz gün için
de ürünlerini tamamen veya kısmen ambara 
teslim eden ekicilerden, geç teslim etikleri tü
tünlerin her bir kilo veya artığından, gecik
menin her bir günü için 10 kuruş hafif para 
cezası alınır. 

Şu kadar ki, ekiciler ambarlama süresinin 
bitiminden en az üç gün evvel Tekel ida
resine başvurarak, tütünlerini vaktinde teslim 
edemiyeceklerini köy ihtiyar heyetlerinin bel
geleri ile onaylanmış, kabul edilebilir bir sebebe 
dayanarak bildirirlerse, gecikmeden dolayı ceza 
alınmaz. 

Ambarlama süresini izliyen 30 gün için
de - ikinci fıkra hükmü hariç - teslim edilmiyen 
tütünlerin her bir kilo veya artığından 5 lira 
ağır par cezası alınır. 

Ambarlama müddetini izliyen 30 gün içinde 
tütünlerini teslim etmediği halde yanında tütün 
bulundurduğu tesbit olunan ekicilerin bu tü
tünlerine el konulur ve noksan miktar için ka
çakçılık kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 105. — a) ürünlerini kaçağa har
cadıkları için mahkûm olanlarla, 

b) Yaprak tütün borçlarını görmez, ihrak-
lık veya kırıntı halindeki tütünlerle kapatmak 
istiyenlerden bu hareketi kaçakçılık amaciyle 
yaptıkları Tekel İdaresinin başvurması üzerine 
mahkeme karariyle sabit olanlar, 

Bir sene süre ile tütün ekemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.;. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 Madde 106. — 58 nci madde gereğince bel
gesi iptal edilen tütün tacirleri 3 yıl süre ile 
bizzat veya dolaylı olarak tütün ticareti ya
pamazlar. Fiilin tekerrür halinde, bu tacirlere 
bir daha tütün taciri belgesi verilmez. 

58 nci madde hükmüne aykırı olarak tacirin 
vekâletnamesine sahibolmadan tütün alım satı
mı yapanlardan ve tütün satmaldıklan yerin 
Tekel idaresine başvurarak kanuni ikametgâh 
göstermiyen tüccardan veya bunların vekâlet
namesini taşıyanlardan 5 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 107. — işletme ve bakım atölyelerinin 
bulunduğu yerleri Tekel idaresine önceden ha
ber vermiyen tüccarlardan 500 liradn 1 000 li
raya kadar hafif para cezası alınır. 

Tekel idaresi memurlarının, tüccara ait işle
me ve bakım atölyelerini kontroluna engel olan 
veya zorluk çıkaranlar hakkında usulüne uy
gun olarak düzenlenecek tutanak üzerine, yuka-
rıki fıkrada yazılı para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 108. — 62 nci madde gereğince stok 
durumlarını gösteren bildirimleri Tekel idare
sine zamanında vermiyen veya bakım atelyeleri 
için ambar defterlerini tutmıyan veya bildi
rim ve defterleri 62 nci madde hükmüne uygun 
olarak düzenlemiyen tüccarlardan 2 500 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezası alı
nır. Suçun tekrarlanması halinde, aynı para 
cezası alınmakla beraber bir seneden beş seneye 
kadar da tütün ticaretinden alıkonulur. 

Bildirimlere dayanarak tüccarın depolarında 
yapılacak kontrollarda noksan veya fazla çıka
cak tütünlerin her bir kilo artığından 10 lira 
ağır para cezası alınır. 

62 nci maddenin son fıkrası hükmüne ay
kırı olarak, tütünlerin işletilmesinden meydana 
gelen süprüntü veya kırıntıları Tekel İdaresi
ne haber vermeden yok eden tüccarların yok 
ettikleri tütünler kaçağa gitmiş sayılır ve her 
bir kilo veya artığından 10 lira ağır para ce
zası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 109, — 63 ncü maddenin birinci ve 
ikinci fıkralrına aykırı olarak tütün taşıyan 
tüccarlardan 1 000 liradan 2 500 liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

Taşıma belgelerini kanuni süresi içinde Te
kel İdaresine göstermiyen tüccarlarla, posta 
idarelerinden alınacak posta alındılarını, taşı
ma belgesi aldıkları Tekel idarelerine aynı süre 
içinde göstermiyenlerden 20 liradn 50 liraya 
kadar hafif para cezası alınır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmivenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 110. — Yabancı memleketlere ihrace-
dilen tütünler için gümrük idarelerimizden alı
nacak belgeleri kanuni süresi içinde Tekel ida
resine göstermiyen tüccarlardan ihracetikleri tü
tünün her bir kilo veya artığı için 5 kuruş ağır 
para cezası alınır. 

Kanuni sürenin bitiminden başlıyarak 2 ay 
içinde belgesi gösterilmiyen tütünler kaçağa 
gitmiş sayılır ve her bir kilo ve artığından 10 
lira ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmivenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 111. — 76, 88, 89, 91, 95, 96, 102, 
110 ncu maddelerle, 103 ncü maddenin ikinci ve 
103 nci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı suç
lan işliyenler hakkında 1918 sayılı Kanunun 
6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci maddesi 
hükmü ve o kanunun kovuşturma ve yargı usul
leri uygulanır. 
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Madde 113. — 1918 sayılı Kanuna değişen 
eylemlerden başka bu kanuna jgöre zapt ve «el 
konulması gereken tütün ve sair maddeleri -Te
kel idaresi, kovuşturmanın sonucuna kadar 
korumakla yükümlüdür, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmivenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 114. — Sulh ceza mahkemelerince 
verilen para cezası kararları, Tekel idaresi ta
rafından Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki, Kanun gereğince yerine getirilir. 

Para cezalarını ödemeye malî kudreti ntti-
saidolmadığı usulen tesbit edilenler için, Ce
zaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde işlem yapılmak üzere, para 
cezalarına ait kararlar Tekel İdaresi tarafın
dan bir müzekkere ile mahallî Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcılığınca tahsil olunan para 
cezaları Tekel idaresine devredilir. 

647 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması
na rağmen para cezasının tamamının karşılan-
mamsı halinde, geri kalan paranın tahsili, için, 
İlâm Cumhuriyet Savcılığınca Tekel idaresine 
iade edilir. Tekel idaresince, «hapis ile tazyik 
hükmü ayrık kalmak üzere» Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümle
rine göre infaz olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 115. — Bu kanunda yazılı para ceza
ları Tekel idareisne aittir. Şu kadar ki 88, 89, 
91, 95, 96, 102, 110 ncu maddelerle, 103 ncü 
maddenin ikinci ve 108 nci maddenin üçüncü 
fıkralarında yazılı para cezalan ile el konulan 
kaçak maddelerin Tekel idaresince takdir edi
lecek değerleri 1918 sayılı Kanun hükümlerine 
göre dağıtılır. Kalanı Tekel idaresi Bütçesine ge
lir kaydedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 116. — Bu kanun hükümleri töm
beki, puro, Virginia, Hasankeyf ve sair yabancı 
tütün çeşitleri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 112. — 76, 88, 89, 91, 95, 98, 102, 
110 ncu maddelerle, 103 ncü maddenin ikinci ve 
108 nci maddenin üçüncü fıkraları haricolmak 
üzere bu kanunda yazılı suçlara, Tekal İdaresi
nin yapılı "başvurması üzerine o yerin sulh csza 
mahkemesince karar verilir. 

Bu mahkemelerce verilip 20 lirayı aşmıyan 
veya 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değiştirilen 25 nci maddesinin birinci fıkrasına 
göre verilen para cezası hükümleri kesindir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 117. — 16 . 6 . 1938 tarih ve 3437 
sayılı Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu hüküm
leri kaldırılmıştır. 

Ancak, sözü geçen Kanunun 11 nci mad
desi gereğince evvelce konulmuş olan sınırlı .ya
saklama hükümleri, bu kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar yürür
lüktedir. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, 
bu kanunun 72 nci maddesi hükmü uygula
nır; 

Özel kanunlarla 1701 ve 3437 sayılı kanun
lara atıf yapılan hallerde bu kanunun ilgili hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — A) Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra, tütün tarımı serbest 
olan ilçeler, iç ve dış piyasa icapları göz önün
de bulundurulmak suretiyle yeniden incelene
rek : 

a) Irmak ve çay yatakları, 
b) Kışın su altında kalan veya tütün ürü

nü tarlada iken çoğunlukla sel basan yerler, 
bataklıklar, karasuluklar, 

c) Nitelik bakımından iç tüketim veya ih
racata elverişli tütün yetiştirmeye müsaidol-
mıyan sair yerler, 

Hariç bırakılmak suretiyle, tütün üretim 
alanlarının sınırları tesbit edilir 

Bu tesbit işi, Tekel tütün eksperi veya 
Tekel enstitülerinden bir teknik elemanın baş
kanlığında; ilçe tarım teknisyeni ve o yerin 
ihtiyar kurullarının seçeceği bir ekici üyeden 
kurulacak kurullar tarafından yapılır. Kurullar 
gezdikleri alanın iklim ve toprak özelliklerini 
ve gerektiğinde o yerde üretilen tütünlerin 
niteliklerini inceliyerek tütün tarımına uygun 
olan ve olmıyan alanları tesbit eder ve sınır
larını krokilerle belirtirler. Kurul, kararları 
çoğunlukla verilir. Kararlar Tekel tarafından, 
o yerin muhtarları aracılığı ile arazi sahiple
rine duyurulur ve kararların bir sureti muh
tarlara tevdii tarihinden itibaren 15 gün süre 

i ile köy odalarına ve şehir veya kasabalarda 
ekicinin görebileceği münasip bir yere asılır. 

Kurulların gündelik ve yol giderleri Tekel 
| İdaresi tarafından ödenir. 
j B) Yukarki fıkraya göre tesbit edilen tütün 
! üretim alanlarının dışında kalan yerlerdeki arazi 

sahipleri, 15 günlük ilân süresinin bittiği ta-
j rihten itibaren bir ay içinde o yerin Tekel 
| idaresine yazılı olarak başvurmak ve Kurul mas-
| raflarını önceden yatırmak suretiyle itiraz ede-
j bilirler. 

İtiraz İnceleme kurulları; Tekel Başekspe-
! rinin Başkanlığında, il tarım müdürlüğünce se

çilecek bir uzman, Ziraat Odaları tarafından se-
| çüecek tütün ekicisi bir üye, Toprak Su Teşki-
j lâtmca seçilecek bir uzman ve o mahalde teşki-
| lâtı varsa Tütün Tarım Satış Kooperatiflerin-
I den yoksa, Tütün Ekicileri Birliğinden seçile-
! cek bir üyeden kurulur. 

itiraz inceleme kurulları yerinde gerekli in
celemeleri yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. 

ı Bu kurulların kararları kesindir. 
İtirazında haklı olduğuna karar verilen eki

cilerin Tekele yatırdıkları Kural masraflar, 
j kendilerine iade edilir. 
| C) (A) ve (B) fıkralarındaki işler, bu kanu-
! nım yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl 
! içinde bitirilir. 
\ D) Tütün üretim alanlarının sınırları tes-
! bit edilecek olan ilçelerin sırası ve tesbit işle-
| rine ait çalışma programları Gümrük ve Tekel 
I ve Tarım bakanlıklarınca müştereken düzenle-
j nir. 

Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girme-
| sinden itibaren 6 ay içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-

! mistir. 
Oylama sonuna kadar devamını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Ticaret odalarına kayıtlı 
[ tütün müesseselerinde, bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar yaprak tütün alım, bakım, 
| işleme işlerinde aralıksız olarak 5 yıl çalıştık

ları tüzükte belirtilecek usule göre tesbit edilen 
i ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fii-
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len bu işlerde çalışanlardan, Tekel idaresi ta
rafından açılacak kursta 6 ay süreli eğitimi 
mütaakıp yapılacak sınavda başarı gösteren
lere, çalıştıkları bölge ve iş için tütün teknis
yeni ehliyetnamesi verilir. 

Tütün teknisyenlerinin tütün işlerindeki 
yetki ve sorumlulukları tüzükte belirtilir. 

Bu işlemler, bu kanunun yürürlüğe girmesi
ni takibeden altı ay içinde müracaat edenler 
hakkında bir defaya mahsus olmak üzere yapı
lır ve kanunun yürürlüğe girmesini takübeden 
3 yıl içinde tamamlanır. 

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

Madde 118. — Bu kanunun uygulama şekli
ni gösterir bir tüzük yapılır. 

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

Madds 119. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 120. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen saym üye? Yok. Tasarının tümü açık 
oylarınıza arz edilmiştir. 

(Listeler okunmadı sesleri) Listeler madde
lerle birlikte okundu. 

Oylarını kullanmıyan sayın üye var mı? Oy
lama işlemi bitmiştir.. 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 
oylamasına (113) sayın üye katılmış, (111) ka
bul, (2) ret oy tesbit edilmiştir. 

12 . 5 . 1969 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere bihleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

< 
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Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
• Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADİYAMAN 
Melhmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 11.1 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 69 

Acık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğiu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö, Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ELAZİĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

Osman Nuri Canpolat 
Melhmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Nazım İneibeyli 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
( İ Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekath. 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TRABZON 
0. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıc\ 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddedenler] 

MANİSA | 
Doğan Barutçuoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Oya katılmıyanlarJ 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Cemalettin İnkaya 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soınunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakiih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 

Yekûn '. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Balt 8.11 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Ragrp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER" 
Lûtfi Akadalı 
Hayri Dener 
Mehmet İzmcn 
Sadi Koça§ (İ.j 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Adıl Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü: 
(i.) 

»••<« 

— 396 — 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
59 NCU BİRLEŞİM 

9 . 5 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
. ıı 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi :. 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

IV 
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