
C İ L T : 31 T O P L A N T I : 4 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

38 ncî Birleşim 

28 . 1 . 1969 Salı 

İçindekiler 

Sayfa 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 544 
2. — GELEN KÂĞITLAR 544:545 
3. — YOKLAMA 545 
4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 545 
1. — Tütün ve tütün tekeli kanunu ta

sarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Tütün ziraati kanunu teklifi ve Mani
sa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tü
tün tekeli kanunu teklifi ve Tarım, Tica
ret, İçişleri, Adalet, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu Gteçici Komisyon raporu (1/205, 
2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) 545:582 

D Ö N E M : 8 

^ » » » M 



M. Meclisi B : 38 28 . 1 . 1969 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Çukurova sel felaketi yüzünden ekilemiyen 
buğday tohumluklarına ve Hükümetin çiftçiyi 
mâruz bulunduğu güçlüklerden kurtarması için 
tedbir almasına dair demecine Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş ve, 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, fındık ihracındaki yolsuzluklara, fiyatının 
düşük tutulmasına" ve üreticilere gerekli yardım 
tedbirlerinin alınmasına dair demecine de Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel cevap verdiler. 

İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Trabzon 
Milletvekili Hamdi Otfhon ve 2 arkadaşının, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 
3, 4, 19, 21 ve 30 ncu maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin, Genel Kurulun 

21 . 11 . 1967 tarihli 6 ncı Birleşiminde kuru
lan Geçici Komisyona, İmar ve iskân Komis
yonundan da 4 üye seçilerek, havalesine dair 
tezkeresi kabul olundu. 

Arsa Ofisi kanun tasarısının tümü üzerinde
ki görüşmeler bitirilerek maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

28 . 1 . 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
İsmail Arar İsmet Kapısız 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Edirne Milletvekilli Türkân Seçkin'in, 

pancar müstahsili çiftçilerin zararının önlenme
sine dair yazılı soru önergesi Sanayi Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1026) 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Sö
ğüt karayolundaki viraj ve meyillerin ıslahına 
dair yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakanlı
ğıma gönderilmiştir. (7/1027) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı 
Tekinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun bâzı maddeleriinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/812) (Ada
let Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve Cumlhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim mensupları 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu teklifi 
(2/813) (Milli Eğitim ve Plân komisyonları
na). 

RAPORLAR 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek

lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/575) 
Sayısı : 783) 

(S. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Millet
lerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında emni
yet kontrolünün uygulanması hususunda an
laşma ve işbu anlaşma ile ilgili olarak Dışişle
ri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçiliği arasında teati edilen mektupla
rın onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1584) (S. Sayısı : 
782) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 785) 
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CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 
6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümle-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 647) 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun ve Hükü
metin lütfen yerlerini almasını rica ederim. 

Bundan önceki görüşmelerde 18 nci maddeye 
kadar kabul edilmişti. Şimdi 19 ncu maddeyi 
okutuyorum: 

Ekici denklerinin kontrolü 
Madde 19. — Gerek satış merkezleri kurulan 

yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere 
ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak ema
net ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim 
cüzdanlarında yazılı yaprak tütün borç mitotar-

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı (Mîllet 
Meclisi 1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/936) 
(Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 30 No. lu Geçici Komisyona) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz : 

,EN İŞLER 

larma göre kontrol edilmeden önce, Tekel ida
resi eksperi tarafından muayene edilir. 

Bu muayenede iraıhalıklarla - varsa dip ve 
filiz miktarları - tesbit edilir ve 18 nci madde 
hükmüne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş 
olan denkletin düzeütilmesi ekiciye yazılı olarak 
bildirilir. Denklerini düzeltmek için kendisine 
bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen müh
let içerisinde denklerini düzeltaniyen veya dü-
zeltıtirmliyen ekicilerin bu hareketleri mühletin 
sonunda bir tutanakla belgelenir. 

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları 
yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde ohnı-
yan sebeplerle nitelikleri değişmiş veya boizul-
muş tuttur- bulunursa, bozulan kıısıımlar tesbit 
olunmakla beraber, bu yüzden ekiciler hakkın
da hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler, bu 
madde gereğince yapılacak ambarlama muaye
nesine, sonucun kendilerine bildirildiği andan 
baişlıyarak 5 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 545 — 



M. Meclisi B : 38 28 . 1 . 1969 O : 1 

lar, ekici birlikleri, bunların bulunmadığı yer
lerde Ziraat Odaları veya Belediye Encümeni, 
belediye teşkilâtı bıılunmıyan yerlerde o yer 
ihtiyar heyeti tarafından seçilecek eksper veya 
eksper yoksa tütün işlerini Bilir iki temsilci ile 
Tekel eksperinden kurulacak kurul tarafından 
incelenir. Kurulun vereceği karar kesindir. 

İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri 
haksız çıkan tarafça ödenir. 

BAŞKAN — 19 ncu maddenin tadiline ait 
bir önerge vardır, onu da okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 

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

Mustafa Ok 
Manisa 

Ekici denklerinin kontrolü : 
Madde 19. — Gerek satış merkepleri kurulan 

yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere 
ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak ema
net ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim 
cüzdanlarında yazılı yaprak tütün borç miktar
larına göre kontrol edilmeden önce Tekel idaresi 
eksperleri tarafından muayene edilir. Bu muaye
nede imhalıklarla varsa dipte filiz miktarları 
tesbit edilir ve 18 nci madde hükmüne aykırı 
olarak işlenmiş ve denklenmiş olan denklerin 
düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir. Denk
lerini düzeltmek için kendisine bir haftaya ka
dar mühlet verilir. Verilen mühlet içersinde 
denklerini düzeltmiyen veya düzelttirmiyen eki
cilerin bu hareketleri mühletin sonunda bir tu
tanakla belgelenir. Muayene sırasında denkler
de taşıt araçları yüzünden veya yağmur ve saire 
gibi elde olmıyan sebepler yüzünden nitelik
leri değişmiş veya bozulmuş tütün bulunursa 
bozulan kısımlar tesbit olunmakla beraber bu 
yüzden ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma ya
pılmaz. 

Ekiciler bu madde gereğince yapılacak am
barlama muayenesinde sonucun kendilerine bil
dirildiği andan başlıyarak 5 gün içinde itiraz 
edebilirler, itirazlar ekici birlikleri, bunların 
bulunmadığı yerlerde ziraat odaları veya bele
diye encümeni, belediye teşkilâtı bulunmıyan 
yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçilecek 
tütün işlerini bilir iki temsilci ile tekel ekspe

rinden kurulacak kurul tarafından, başvurmanın 
yapıldığı tarihten başlamak, üzere üç gün içinde 
incelenir ve karara bağlanır. Kurulun vereceği 
karar kesindir, itiraz edenden önceden para 
alınmaz, itiraz kuruluna giren temsilcilerin üc
retleri haksız çıkan tarafça ödenir. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde, Sayın 
Mustafa Ok?.. Yok. 

Saym Faik Kırbaşlı?.. Yok. 
Başka söz istiyen var mı efendim?.. 

Buyurunuz Saym Solmazer. 
İEFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 19 ncu maddenin 
ikinci fıkrasında; «bu muayenede imhalıklarla 
ve varsa dip filiz miktarları tesbit edilir, 18 nci 
madde hükmüne göre de bu hükme aykırı olarak 
işlenmiş olan ve denklenmiş olan tütünlerin 
düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir.» den
mektedir. Buraya kadar bir itirazımız yok. 
Denklerini düzeltmek için kendisine bir hafta 
da mühlet tanınıyor. Verilen bir haftalık müd
det içerisinde denklerini düzeltmiyen veya dü
zelttirmiyen ekicilerin bu hareketleri mühletin 
sonunda bir tutanakla belgelenir. Peki, bu bel
gelendikten sonra ne yapılır? Ne işlem görür? 
Buna ait 19 ncu maddede her hangi bir hüküm 
olmadığı gibi bu kanunun diğer maddelerinde de 
bu maddeye atıfla yapılacak her hangi bir işle
mi belirten hüküm yoktur. Şu hale göre madde
nin 2 nci fıkrasında bir noksanlık vardır. Cezai 
hükümlerde de 19 ncu maddenin bu fıkrasına 
atıf yapan bir hususa da rastlamamış bulunmak
tayız. Onun için bu madde hakkındaki oyumuzu 
izhar edebilmek bakımından komisyonun bu 
mühletin sonunda tutulacak tutanaktan sonra, 
ekicinin 18 nci maddeye göre denklenmiş olan 
düzeltilmiyen veya düzelttirilmiyen bu tütünleri 
ne olacaktır, ekicinin bundaki zararı ne olacak
tır, bunun açıklanmasında fayda vardır, Saygı
larımla dikkatlerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen? 

Buyurunuz, Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Saym Baş
kan, muhterem milletvekilleri; biraz önce konu
şan Sayın irfan Solmazer, maddenin birinci pa
ragrafına itiraz etmediklerini beyan ettiler. An-
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cak maddenin tara terekkübünde ikinci kısımda 
zikredilen muayene neticesinde ekiciye verilen 
müddet içerisinde ekici bu düzeltmeyi yapmadı
ğı takdirde ne olacaktır, sualini ortaya getirdi
ler. Komisyon olarak kanaatimiz; madde açıktır, 
şöyle ki; Sayın irfan Solmazer'in vaz'ettiği istif
hamı giderecek tarzdadır. Çünkü, 19 ncu madde
nin birinci kısmında; «emanet ambarlarına geti
rilen tütünler tartılıp ekim cüzdanlarında yazılı 
yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol 
edilmeden önce,» demek oluyor ki, burada yapı
lan kontdol ilerde çiftçilerin cüzdanlarına işle
necek olan borcun meydana getirilmesine bir va
sat hazırlamaktadır. Şayet yazılı olarak verilen 
müddet içerisinde ekici dengini arzu edilen se
viyede tanzim etmemiş ise, o zaman Tekel ida
resi tarafından tesbit edilecek tarzda borçlanma 
durumuna gelecektir. Biz burada maddenin ikin
ci kısımlarında ekiciye bir hak tanımak, itiraz 
hakkı, yani Tekel idaresi tarafından yapılmış 
kontrollarda ekicinin de bir itiraz hakkı meyda
na getirilmesi bakımından maddeyi devamlı hale 
getirdik. Saygılarımla arz ederim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bir soru 
sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, soru var. 
Buyurunuz Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — ikinci fık

radaki hükümde ekicinin itiraz hakkı yoktur. 
Sadece denklenmiş olan tütünlerin nakli sırasın
da olan olaylar hakkında vardır, ikinci fıkrada 
ekiciye itiraz hakkı tanınmamaktadır. 

ikincisi; birinci fıkradaki hükümlerle ikinci 
fıkradaki hükümler arasındaki işlem sonunda 
ekici borçlandırma durumuna giremez. Zabıtla 
tevsik edildikten sonra borçlandırma durumu
na giremez, onu zabıtla belgelendirdikten sonra 
ekicinin durumu ne olacaktır? Maddede bu açık 
olarak yazılmamıştır. Çünkü itiraz hakla da ta
nınmamıştır ekiciye, bu madde ve bu fıkraya gö
re. Bu bakımdan sanıyorum ki, anlaşamadık. Ko
misyon sözcüsü bir daha izahat verirse belki ay
dınlığa kavuşuruz ve icabederse bir konuşma 
hakkımız daha olacak; Sayın Başkan. 

OEÇICI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; 

Maddeyi tüm hallinde incelersek, 1 nci kısım; 
gerek satış merkezleri kurulan yerlerde ve ge

rekse satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere sa
tılmış veya satılmamış olarak emanet ambarla
rına getirilen tütünler hakkında tanzim olun
muştur. Ne diyor madde? «Tütünler tartılıp 
ekim cüzdanlarında yazılı yaprak tütün borç 
miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, bura
lara getirilen tütünler Tekel idaresi eksperleri 
tarafından kontrol edilir.» Bu kontrolün netice
sinde çiftçinin lehine olan durum nedir? Çiftçi 
satışlarını denkle yapacaktır. Denklerin duru
munu Tekel idaresi ikaz etmektedir; sizin den-
ginizin içinde yapılan bu muayeneye göre şu 
miktar imhalık, şu miktarlık şu, şu, şu diye ta
rif ve tavsif etmektedir. Bunu da kendisine ya
zılı olarak bildirmektedir. Ekici bu ikazı din
lemediği takdirde ne olacaktır? Asıl bence Sa
yın irfan Solmazer tarafından sorulması gere
ken sual bu olmak gerekir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Zaten 
ben de onu sordum, 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKÎ YÜCETÜRK (Devamla) — Ekici bunu 
dinlemediği takdirde ne olacaktır? Satış duru
muna getirdiği zaman bozuk denkler randıma
nı, kaliteyi düşüreceği için ekicinin aleyhine 
olacaktır. Muhterem arkadaşlarımız bu hususu 
ileriki maddelerde de tekrar müzakere etme 
imkânı vardır. Çünkü ekici ürün bildirimi de 
verecektir. 

Ben yine bu maddeye dönüyorum. Verilen 
bu müddet içerisinde denklerini düzeltmiyen ve 
düzelttirmiyen ekicilerin bu hareketleri müh
letin sonunda bir tutanakla belgelenecektir. Bu 
şu demektir; ekici normal olan alım - satım po
zisyonundaki arzu edilen dengi yapmama halin
de bir tecziye cihetine gidilmemekte, an
cak ekici devamlı, denklerini satışa arz 
edebilecek tarzda ikaz edilmektedir. Bu 
ikaz dinlenmediği takdirde tütünlerin alım -
satım anlarında kalitesini bu kontrolla tes
bit edebilmek bakımından da bir belge, bir 
tutanak tanzim edilmektedir. Burada eki
ciyi cezalandırma düşüncesi asla varidol-
mamakta, ekicinin denklerini alım - satıma gö
re, kaliteye göre, denklerden istenen vasata gö
re tanzim etmesi beklenilmektedir. Ancak eki
ci böyle bir ikazı yerine getirdikten sonra da, 
Tekel İdaresi, hayır siz denklerinizi bizim ar
zu ettiğimiz şekilde kıymetlendirmediniz, amba-
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laj yapmadınız, derse, o zaman maddede ekici
ye yeni bir hak tanınmakta, benim denklerim
de sizin tesbit ettiğiniz randıman, kalite ve 
denklenme pozisyonları vardır, diyerek bir iti
raz yoluna gidilmektedir. 

Bence arkadaşlarımızın, tahmin ediyorum 
ki, ekici lehine olan bu tereddütleri pek o ka
dar önemli değildir. Bizim, maddedeki bütün 
düşünce ve tavassurumuz; Komisyon olarak şu 
noktada fikir beraberliği olmuştur, ekiciler pi
yasaya tütün denklerini getirdikleri zaman da, 
bilgisizlik, teknik, tütünün nefaseti, bunun amba
lajında noksan malûmatlar oluyor ise, Tekel 
idaresinin yıllardan beri almış olduğu tecrübe
ye göre ekiciler mütehassıs eksperler vasıtası 
ile ikaz edilsinler, bu ikaz bir ihmale uğrar ise 
yazılı bir metin halinde ikaz kuvvetlendirilsin, 
peklendirilsin ve ekiciye bir hafta bir müddet 
tanıyarak ekici dengini alım - satım haline ge
tirme pozisyonuna inkilâbettirilsin kanaati ta
şınmaktadır. Bence ilk anda maddenin tarzı ter 
rekkübünde ekici aleyhine bir endişe varit ise 
de bizim bu izahatımızdan sonra muhterem ar
kadaşlarımızın kanaatlerinde bir beraberliğe 
kavuşacağımızı ümitle, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, soru mu sora
caksınız? 

ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin? 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Ben de söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, İrfan Solmazer arkadaşımızın sor
duğu sual çok yerinde ve isabetlidir. Hakika
ten bu denklerin düzeltilmesi bir belgelendirme 
hali oluyor, belgeye bağlanıyor. Neticesi ne ola
cak? Arakadşımızın verdiği izahat bizi tatmin 
etmemiştir. Sebebine gelince; zaten 18 nci mad
dede bu tütünlerin kaliteleri ve vasfı bakımın
dan bir kontrol bahis konusudur. Ve bu mad
dede bir de tüzükten bahsedilmektedir. Bu 18 
nci maddedeki tüzüğe göre gösterilen usullere 
uygun olarak denkleme yapılacak, denmekte
dir. Şimdi, acaba bu hazırlanacak tüzükte mü
eyyidesi düşünülecek midir? Çünkü bu mad
deden o şekilde bir mâna çıkmaktadır. Tütü-
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nün bu tüzükteki talimata uygun olarak denk-
lenmemesi halinde arkadaşımız komisyon söz
cüsü olarak ekicinin zararından bahsetmiştir. 
Halbuki bunun bu kontrolla, ambara gelmesiyle 
hiçbir ilgisi yoktur. Bir hafta zarfında bu 
ambarda istenilen vasıfta balyalanmazsa, denk-
lenmezse alıcı bulamaz, şeklinde tütün ekicisi 
aleyhine bir durum ihdas edecektir ki, bunun 
müeyyidesi de budur, demektedir. Halbuki tü
tün tekeli kanununda ve çıkarılacak olan bu 
tüzükte ve verilen kısa müddetler içerisinde 
denklerin tüzüğe uygun olarak yapılması ve 
bir müeyyideye bağlanması zarureti olduğu 
kanaatini ben de arkadaşım gibi taşımaktayım. 

Bir de itiraz hakkı tanınmıştır. Bir hafta 
zarfında yapılan muayeneye müstahsil itiraz 
edebilecektir ve bu itiraz, kendisine ambarla
ma sonucunun bildirildiği tarihten itibaren, 
5 gün zarfında yapılacaktır. İtiraz kuruluna 
gelen bu itiraz, tetkik edilecek ve kurulun ver
diği karar da kesin olacaktır. Ama karar ne za
man ve ne kadar müddet zarfında verilecektir. 
Bu husus maddede yine meşkuktür. 

Şimdi, itirlazı yaptık, kurula geldi, kurul 
tebkilkatına başladı. Tütünün satışı kabil de
ğildir. Ambardadır ama satışı kabil değildir. 
Bu ne kadar müddet zarfında bir hükme bağ
lanacaktır? Bunun müddeti; kurul ilânihaye in
celeme, yazışma ve saire içerisine girer ise ve-
yaJhut toplanamaz ise, aradan geçen zaman zar
fında tütünün bozulması ihtimalleri bahis ko
nusu olamaz mı? Esasen usulüne uygun ola
rak kaliteli amlbarlama yapılmadığına göre, tü
tünün bozulması da kuvvetle muhtemeldir. 
Muhtemel olduğuma göre, zannederim arkada
şımız bir önerge vermişti, orada müddet var
dı, o önerge gereğince buriaya itiraz için nasıl 
müddet konulmuş ise, hüküm için de bir müd
det konulması zarureti vardır ve ekidi lehine
dir. Muayyen bir zaman içerisinde, bu müddet 
ilerisinde hükme bağlanır ise, bu bağlanma 
neticesinde, herkes yapacağı itirazın sonunda 
alacağı kararın zamanını bilir ve bu zaman 
içeriisinde de gerekli hazırlığını yapma imkânı
nı bulabilir. Bu hususta da komisyonca düşü
nüldüğünün açıklanmasında fayda olduğu ka
naatini taşırım. 

BAŞKAN — Sayın Turan Şahin, buyurun. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bu maddede bir 
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vuzuhsuzluk vardır. Gerek satış, merkezleri ku
rulan yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu mer
kezlere ve gerekse satılmış veya satılmamış 
olarak emanet ambarlarına getirilen tütünler 
tekel eksperleri tarafından muayene edildikle
ri zaman, denklerin tanzimi için ileri sürülen 
sebepler şunlardır : 

tmıhalıklar varsa, dip ve filiz miktarları 
tesbit edilecek ve 18 nci madde hükmüne göre 
buna aykırı işlenmiş ve denklenmiş olan denk
lerin düzeltilmesi ekiciye bildirilecek. Ekici, 
verilen müddet içerisinde bu denkleri düzelt
mekle mükellef, düzeltmediği zaman ayrıca bu
nu düzeltımediğine ait bir tutanak tanzim olu
nacak. Tutanak tanzim olunması ne demektir? 
Benim balyamda şu kadar nislbette veya şu ka
dar kilogram imlhalık tütün vardır, dip mikta
rı şudur, filiz miktarı budur, tesbit edecek. 

Sonra, ikinci fıkrasında ambarlama halinde, 
taşıt araçlarından veya yağışlardan, elde olmı-
yan sebeplerden dolayı tahrdbedilmiş miktarlar
la alâkalı müddetler ve buna itiraz hüküm
leri vardır. Halbuki 83 noü maddeye bu mad
de ile alâkalı olarak cezai hükümler konmuş
tur. 19 ncu madde gereğince yapılacak ambar 
muayeneleri sırasında 18 noi maddeye aykırı 
olarak işlenmiş olan denklerin düzeltilmesi için 
yapılan bildiriyi dinlemiyen veya itirazı üzeri
ne verilecek kesin karara uymıyan ekicilerden 
düzenlenecek tutanak üzerine kanuna aykırı 
olarak işlenen ve denklenen tütünlerin her bir 
dengi için 10 lira, teslim edilmek üzere ambara 
getirilen denklere karıştırıldığı tesbit olunan 
dip ve filizlerin her bir kilosu için 5 lira ha
fif para cezası alınır, diyor. 

Şimdi, bir tutanak tanzim ediyorsunuz, bu 
tutanak gereğince imhalık miktarını bildiri
yorsunuz, dip ve filiz budur diyorsunuz ve bu
nun için bir müddet tanıdıktan sonra bunu 
düzeltmediği kanaati yalnızca tutanağı tan
zim eden şahıslara aidoluyor ve sonunda bu 
tutanağa bağlı olarak da kilo başına 5 lira, 
balya başına 10 lira ceza almak gibi bir yola 
gidiyorsunuz. 

Şimdi, ambarda, elde olmıyan sebeplerle, 
tahmin edilmemiş sebeplerle tütün denklerin
de meydana gelen çürümelerle ilişkin itirazlar 
ayrı şey, denklerin içerisinde dip, filiz ve im
halık karıştırılmasına ait telkinle tutulan tu

tanak ayrı şey. Şimdi burada o tutanağa itiraz 
imkânı olmaksızın, o tutanağa bağlı ceza şar
tı 83 ncü maddede var, ekicinin zararı buradan 
başlıyor. . 

Şimdi, o halde bu maddenin denklerin tan
zimi ile alâkalı birinci paragrafına, tutanak tu
tulduktan sonra düzeltilmediği hakkındaki ka
naat eksperlere gelip, bir tutanak tanzim edil
dikten sonra o tutanak hakkında itiraz edile
bilme hükmünün, o tutanak hakkında birinci 
paragraf için itiraz edilebilme hükmünün kon
ması şartı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Nok
san olan kısmı bu. 83 ncü madde ile, kendile
rine bu tutanağa bağlı imhalık için, dip ve fi
liz için kilo başına 5 lira ceza alınacağı hük
mü var, fakat ona ait itiraz hükmü başlangıç
ta bu maddede yok. Noksanlık bu kısımdadır. 
Komisyon bu kısmın üzerinde açıklık getire
cek bir ilâveyi buraya yaparsa madde kendi
liğinden tanzim edilmiş hale gelir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Sayın Mustafa Ok tarafından verilmiş olan 
tadil önergesini tekrar okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor 
mu önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkanım; 
bir önergemiz var, müsaade ederseniz arz ede
yim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, şu okunan 
önergeye katılıyor muşunu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul edil

memiştir. 
Şimdi komisyonun bir önergesi var; okutu

yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Maddenin son satırında, tarafından kelime

sinden sonra; «(5) gün içinde incelenir ve ka-
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rara bağlanır» ibaresinin ilâvesini saygı ile ri
ca ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
M. Zeki Yücetiirk 

BAŞKAN — Sayın Çanga, buyurun. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım; Sayın Mustafa Ok arkadaşımız 
tarafından verilen önergeye komisyon ve ikti
dar grupuna mensup arkadaşlarımız katılma
dılar. Aslında arkadaşımızın önergesi dikkatle 
takibedilmiş olsaydı biraz önce okunmuş olan 
kamisyonun değişiklik önergesinden hiç farkı 
olmadığı anlaşılırdı. 

Bir itiraz karara bağlanacak; komisyondan 
gelen maddede bu itirazın kaç gün içinde ka
rara bağlanacağı hakkında bir hüküm yok. 
Tütün piyasalarının durumu bellidir, bu piya
saların açılış süresince ekicinin durumu belli
dir. Ekici ile alıcı arasında bir ihtilaf olacak, 
bu ihtilâfın kaç gün içinde karara bağlanaca
ğına dair maddede bir sarahat yok. Eğer işle
ri cidden süratli olarak yürütmek istiyorsak, 
Sayın Ok arkadaşımızın önergesinde yer ver
diği ve komisyonun da, her ne kadar bu öner
geye katılmamış olsa dahi, biraz önce vermiş 
olduğu önergesinde zikrettiği gibi, bir mühlet 
tanımayı prensibolarak kabul ettiğine göre, bu 
müddetin 3 gün değil 5 gün olmasını istiyor. 
Aslında işleri süratle yürütmek bakımından 
bunun üç gün olmasında fayda vardır. Komis
yonun bu hususu bir kere daha tetkik etmesini 
rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, komisyonun teklifi 

şöyle oluyor. Bâzı arkadaşlar tereddüde düş
tüler. Son satır değil, son satırdan bir evvelki 
satırda «tarafından» kelimesinden sonra, «5 
gün içinde incelenir ve karara bağlanır» bilâ-
hara devam ediyor. «Kurulun vereceği karar 
kesindir. 

İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretle
ri haksız çıkan tarafça ödenir.» 

Kamisyonun bu önergesini oyunuza sunuyo
rum. 

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

Bu değişiklik önergesiyle birlikte 19 ncu 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

0) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 
Ekici tütünleri satış piyasalarının ilânı 

Madde 20. — Ekici tütünleri satış piyasa
larının açılış tarihleri, tütün bölgelerinin özel
liklerine göre her yıl Bakanlıklararası Tütün 
Kurulu tarafından tesbit ve ilân olunur. 

İlân olunan piyasa, açılış tarihlerinden önce 
o yıl ürünü ekici tütünlerinin alım satımı ya
saktır. Ekici ile alıcı arasında tütün alım satı
mı yalnız denk halinde yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, 20 nci madde ile il
gili olarak iki tane önerge var. Görüşmelerden 
evvel onları da okutacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 

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

Manisa 
Mustafa Ok 

Madde 20. — Ekici tütünleri satış piyasa
larının açılış tarihleri ile bölgeler için ayrı ay
rı olmak üzere maliyet hesapları Millî Tütün 
Komitesinin fikri alınarak tütün bölgelerinin 
özelliklerine göre her yıl Bakanlıklararası Tü
tün Kurulu tarafından tesbit ve ilân olunur. 
Tütün piyasasının açılış gününden bir gün ev
vel bitirilmek üzere Tekel idaresi müracaat 
eden ekicinin kendisine tütünün randımanını 
ve Tekelin tütüne odiyeceği fiyatı yazılı ola
rak bildirir. Bu fiyat sonradan değiştirilemez. 
İlân olunan piyasa açılış tarihlerinden önce, o 
yıl ürünü ekici tütünlerinin alım satımı yasak
tır. Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı 
yalnız denk halinde yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin sonuna, «16 nci madde 

hükmü mahfuzdur» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

İlyas Kılıç 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is-

tiyen arkadaşlarımız; Sayın Faik Kırbaşlı... 
Yak. 

Saym Mustafa Ok? Yok. 
Sayın İlyas Kılıç? Yok. 
Başka söz istiyen? Yok. 
Efendim, komisyon Sayın Mustafa Ok'un 
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okunan önergesine katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKÎ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Mustafa Ok'un önergesine komisyon 

katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın ilyas Kılıç tarafından verilen önerge

ye komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

- YÜOETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın ilyas Kılıç'in önergesine komisyon 

katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
20 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 21 i okutuyorum. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kanım, bizim 21 nci madde olarak yeni bir tek
lifimiz vardı. 21 nci madde okunmadan evvel 
bu teklifimiz okunsun. Biz önergemizde 21 nci 
maddenin 22 nci madde olarak teselsülünü tek
lif ediyorduk. 

BAŞKAN — Şimdi mi vereceksiniz efen
dim? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evvelden 
vermiştik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi biz madde 21 i okuta
lım da efendim, müsaade - buyurun o sırada 
baksınlar. 

Tütün satımı sözleşmesi 
Madde 21. — Ekici ile alıcı arasında tütün 

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

Sözleşmelerin üç nüsha olarak düzenlenme
si ve bir nüshasının ekiciye, bir nüshasının Tü
tün Tarım Satış Kooperatiflerine, bulunmadı
ğı yerlerde Tekel idaresine verilmesi zorunlu
dur. Sözleşmeler piyasa açılış tarihlerinden ön
ce ve Tekel idaresince, tesbit olunan tarihte da
ğıtılmaya başlanır ve yalnız piyasa açılış tari
hi ilân edilen ürün yılı tütünlerinin alım satı
mında kullanılır. Alındığı yıl kullanılmıyarak 
elde kalan sözleşmelerin, Tekel İdaresine ertesi 

28 . 1 . 1969 O : 1 

yıla ait damga koydurulmak suretiyle kullanıl
ması uygundur. 

Sözleşmelere, bu kanun hükümlerine aykı
rı olmamak şartiyle özel şartlar konulabilir. 
Sözleşme yapılıp satış tamam olduktan sonra 
denkler, tüccar tarafından yüzlerine damga vu
rulmak veya dört tarafından iple bağlanıp 
mühürlenmek suretiyle tesbit olunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, sizin bu mad
de ile ilgili önergeniz yokmuş efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kanım, bütün önergelerimizi toplu olarak ver
miştik, kaybolmuş olabilir. Elimizde sureti var
dır, aslını vermişitik. 

BAŞKAN — Maddenin metninin mi değiş
tirilmesini teklif ediyorsunuz? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Yeni bir 
21 noi madde teklif ediyorduk Sayın Başkanım. 
Bu kabul edilirse metindeki 21 nci madde 22 
nci madde olacaktır. 

BAŞKAN — Şu halde sizden rica edeyim 
efendim; o elinizdeki sureti komisyona veriniz. 
Eğer komisyon uygun görürse kendi teklifi ola
rak getirsin. Çünkü evvelce kabul edilen bir ka
rara göre artık yeni bir önerge alamayız. Bili
yorsunuz muayyen bir tarihe kadar verilmesi 
meşrut idi. Böyle bir önerge yok burada. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, 21 nci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay, yalnız bir tadil öner^ 
gesi var, onu da okutayım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 

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

Manisa 
Mustafa Ok 

«Tütün Bakımı Sözleşmesi. 
Madde 21. — Ekici ile satıcı arasındaki 

tütün alım - satımı Tekel idaresi tarafından 
bastırılarak bedeli karşılığında verilecek olan 
ve örneği bu kanuna bağlı iki numaralı yazılı 
sözleşmelerle yapılır. Sözleşmelerin üç nüsha 
olarak düzenlenmesi ve bir nüshasının ekiciye, 
bir nüshasının Tütün Satış Kooperatiflerine, 
bulunmadığı yerlerde Tekel İdaresine verilme
si zorunludur. Sözleşmeler piyasa açılış tarihle
rinden önce ve Tekel idaresince tesbit olunan 
tarihte piyasa açılış tarihlerinden önce ve Tekel 
İdaresince tesbit olunan tarihte dağıtılmaya 
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başlanır ve yalnız piyasa açılış tarihi ilân edi
len ürün yılı tütünlerinin alım satımında kulla -
nılır. 

Sözleşmeler her yıl tütün piyasası için deği
şik renkli kâğıtlara basılır. Sözleşme yapılıp 
satış tamam olunduktan sonra denkler, tüccar 
tarafından yüzlerine damga vurulmak veya 
dört tarafı iple bağlanıp mühürlenmek suretiy
le tesbit olunabilir. Alım - satımda ödenen pey, 
avans, tütünün toplam değerinin % 10 nundan 
az olamaz.» 

BAŞKAN — Şimdi 21 nci madde üzerinde 
Sayın Reşit Ülker söz istemiş... Yok. 

Sayın Faik Kırbaşlı... Yok. 
Sayın Sadi Binay... Buyurun. 
ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; Hükümetin teklifi ile 
Geçici Komisyonun değiştirisi arasında ufak 
bir fark görülmektedir. Sözleşmeler iki nüsha 
iken Geçici Komisyon bunu üç nüshaya çıkar
mıştır ve gerekçede de; «Tütün alım - satımm-
daki uyuşmazlıkların hallinde faydalı olacağı 
gerekçesiyle...» deniyor. Fakat metni okuduğu
muz zaman; «Bir nüshasının ekiciye, bir nüs
hasının Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine, bu
lunmadığı yerlerde Tekel idaresine verilmesi 
zorunludur.» diyor. Yani bu metinde, üçüncü 
nüshanın nerede kalacağı sarih olarak belli 
edilmemiş. 

Diğer taraftan da; «Alındığı yıl kullanılmı-
yarak elde kalan sözleşmelerin, Tekel İdaresi
ne ertesi yıla ait damga koydurulmak suretiyle 
kullanılması uygundur.» Yani sözleşme elde ka
lacak, kullanmıyacak, damga bastırarak ertesi 
sene de geçerli hale sokulacak. Bunun yerine 
hakikaten Mustafa Ok arkadaşımız belki pra
tik bir teklifte bulunmuşlar; her yıl değişik 
renkte olsun... Bu, tatbikatta daha pratik bir 
husus. 

Sonra, bana şahsan, tatbikatta yine pratik 
ve faydalı gelmiyen bir husus da; bu sözleş
meler tip matbaada basılmış bir örnek mahiye
tinde, yani bu çek gibi, bono gibi, nama mu
harrer bir senet gibi böyle kıymetli bir du
rumda tutulmuş. Haddizatında bunlar belki de 
nüfus kâğıdı örnekleri gibi bâzı bayilerde, dük
kânlarda satılabilecek, verilebilecek şekilde 
sözleşmeler, kâğıtlar olmam lâzımgeliyor. 

Sonra «sözleşmede» deniyor yukarısında, di
ğer taraftan «işbu mukavelenamede» diyor. 

Yukarıda «sözleşme», aşağıda «mukavelename.» 
"i ani bunun hangisini kullanacağız? Elbette ki 
sözleşme dilimize yerleşmiş bir terim. Bu bir
çok kanunlarda, tekliflerde, tasarılarda nazarı 
dikkati çekiyor. Temennim; bundan sonraki 
hazırlıklarımızda tek kelime kullanalım; hangi
si dilimize yerleşmişse, hangisi kullanılıyorsa 
bütün metinlerde, satırlarda o geçmiş olsun. 
Onun için bendeniz de bu maddenin tadili lâ-
zımgeldiği ve sarahate kavuşturulması icabettiği 
kanısındayım, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; tütün ekicilerinin 
16 ay çalışarak elde ettikleri tütün mahsulünün 
değer pahasını bulabilmesi, dolayısiyle yıllar
dan beri mağdur edilen büyük çiftçi kütlesini, 
bu ekici kütlesinin mağduriyetini önleme bakı
mından biz kanuna yeni bir 21 nci madde tek
lifinde bulunmuştuk. Bu teklifimiz her nasılsa 
zayi olmuş, Yüce Meclise alman bir karar gere
ğince yeni bir teklif verme hakkımız da gitmiş 
oluyor, fakat elimizde hazırladığımız bu yeni 
maddeyi 21 nci maddeye - üzerinde görüşme-
açıldığı için - bir ek fıkra olarak teklif etme
nin doğru olacağını düşünerek bu 21 nci mad
deyi 21 nci maddeye ek bir fıkra olarak tek
lif ediyorum. Teklifimi arz ettikten sonra Sa
yın Başkanlık Divanına sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı
nın müzakeresine öncelik verilirken, bütün tü
tün ekicisi bölgesi milletvekili arkadaşlarımız 
bu ekiciye büyük müjdeler verdiler; bu ka
nun çıktığı zaman bütün dertleriniz hallola
cak, siz yıllardır çektiğiniz ıstıraptan kurtula
caksınız, denmişti. Fakat bu kanun tasarısı eki
ciyi her taraftan bağlayan, ekiciyi sıkıntıya so
kan, ekiciye birçok cezai yeni hükümler getiren, 
dolayısiyle ıstırabının üstüne bir ıstırap daha ko
yan hükümlerle doludur. Sadece ekiciye yeni 
bir ümit verilmiştir, bu ümit de şu; Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri Bölge Birlikleriyle, Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarı
sı bundan sonra görüşülecek, bu çıkarsa sizin 
yüzünüz gülecek... O çıkar mı çıkmaz mı; gele
ceğe ait bir tasarruf olacak. 

Şimdi, 16 ay çalışan tütün ekicisi ne alacak
tır, masrafının karşılığı eline ne para geçecek-
tiv, alınteri değerlendirilebilecek midir? İşte 
bizim teklifimiz budur. 



M. Meclisi B : 38 

Nasıl ki, birçok ihraç maddelerimizde bir ta
ban fiyatı tesbit etmişsek, tütün ekicisi satacağı 
tütünün değer pahasının ne olduğunu bilebilme-
lidir. Onun nasıl tesbit edileceğini gayet âdil 
şekilde kendimize göre düzenledik, işte, dün 
tütün piyasası açıldı; Tekel 13,25 kuruş baş fi
yat ilân etti, taban olarak da 580 kuruşa kadar 
tütün alıyor. Tüccar 9 lira baş fiyat, 3 liraya 
kadar tütün indi. 3 liraya bugün ıspanak satı
lıyor.... 

E!., şu halde iki ayda yetiştirilen ıspanak 
3 lira, 16 aylık emek mahsulü 3 lira... Burada 
tütün ekicisi cidden mağdur edilmiştir. 

Bu bakımdan şimdi okuyacağım teklifimizin 
bir fıkra olarak bu maddeye eklenmesinde ha
yati fayda vardır. Komisyonun beyanına göre 
de, 450 000 den fazla tütün ekicisi aile, 2 000 000 
nüfus, bu işte çalışmaktadır ve 16 ay çalışmak
tadır. Komisyon bunu bir fıkra olarak ekler
se hiç olmazsa bu tütün ekicisinin yüzünü gül
dürmüş oluruz. Aksi takdirde 21 nci maddeyi 
geri alıp da bizim teklifimizle beraber birleşti-
rirse, Meclis olarak bu vatandaş kütlesine bü
yük bir hizmette bulunmanın mânevi hazzını du
yarı?.. 

Teklifimizi okuyorum : 
«Bir numaralı ihraç maddemiz olan tütünü

müzün gerek iç ve gerek dış pazarlarda gerçek 
değerini bulabilmesi için tütünün ekiciye kaça 
mal olduğunu bilerek bir taban fiyatı tesbit et
mek öngörülmelidir. 

Nasıl ki, birer ihraç maddemiz olan pamuk 
ve üzüm aynı şekilde evvelden tesbit edilen bir 
taban fiyat esasına göre satılmakta ise, tütün 
de aynı şekilde taban fiyat üzerinden satılması 
zaruri olmalıdır. 

İster satış merkezlerinde açık artırma ile sa
tılsın, ister satış merkezleri kurulasıya kadar 
şimdiki usul ile satılsın, randıman esasına göre 
tesbit edilen taban fiyatı üzerinden satışın ya
pılması tütün ekicisinin emeğinin karşılığını ve
ren en iyi şekildir. 

Taban fiyat tesbit edildiği takdirde tüccar
la ekicinin karşı karşıya getirilmesi de önlenmiş 
olur kanısındayız. 

Bu nedenlerle aşağıdaki fıkranın 21 nci mad
deye eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fıkra : Tütün tesbitleri tamamlandıktan 
sonra, Bakanlıklararası Tütün Kurulu, Millî Tü-
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I tün Komitesi, Tarım Bakanlığı, Tekel Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı (Ticaret Odaları ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankaları aracılığı ile) Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Türkiye Tü
tüncüler Federasyonu ve Türkiye Ziraat Odala
rı Birliği tarafından ilçe veya bölgelere göre 
ayrı ayrı tesbit edilecek, ortalama maliyet fiya
tı listelerinin dış pazar fiyatları ile birlikte tet
kik ederek, tütünün bir randımanının maliyeti
ni tesbit ve yılın ekonomik konjonktürüne gö
re, tütün ekicisine verilecek kârı da hesaplıya-
rak, tütünlerin randıman esasına göre satış fi
yatlarını tesbit eder.» 

Teklifimizi kabul ederseniz büyük bir hizmet 
yapacağız kanısındayız. Bu kanunu müzakere 
ediyoruz; zaten dinleyici olan arkadaşlarımız da 
aynı arkadaşlardır, göreceksiniz ki, tütün ekici
sine bu müzakere ettiğimiz kanunla henüz hiçbir 
şey vermedik, bundan sonra da vermiyoruz. De
vamlı cezai hükümler, devamlı tahdit... Elbette 
ki, randıman yükseltmek, ihraç malımızı kötü 
mahsul elde etmiyecek şekilde yetiştirilmesini 

I sağlamak esas, ama biz tütün ekicisini de bu şe
kilde çepeçevre çevreledikten sonra kendisine 
en azından alnının terini, pahasını vermek zo
rundayım. 

Saygılarımı sunarım, önergemi Başkanlık Di
vanına takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Yücetürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

I Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 21 nci 
madde tütün satımı sözleşmesini alâkadar etmek
te ve bunu tesbit etmektedir. Bu itibarla Ko
misyon olarak muhterem milletvekili arkadaşla
rıma arzı cevabederken konuşma sırasına göre 
kanaatlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Evvelâ Sayın Mustafa Ok arkadaşımız, ken
disi burada yok ama önergesi üzerinde Komis
yonumuzun görüşünü şöylece tesbit etmiş bulu
nuyoruz. 

Sayın Mustafa Ok arkadaşımız, Komisyonu
muzun Hükümet teklifi üzerinde yapmış olduğu 
ufak değişikliğe, fazla bir ilâve getirmemekte
dir. Getirdiği yenilik, alım satım sözleşmesini 
renkli kâğıt halinde piyasaya çıkarılmasını tek-

I lif etmektedir ki, bu bir masrafı mucibolacak-
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tır. Biz bu şekilde kâğıt rengini değiştirmekle 
suiistimalleri önlemek kanaatinden ziyade Tekel 
İdaresinin her yıl senesini, kullanma yılını dam
galamak şekliyle tesbitini normal kâğıtlar üze
rinde de tecellisini münasip görmüş bulunuyo
ruz. Bu bakımdan renkli kâğıt mekanizması sui
istimali önler diye bir kanaat olabilirse de Tekel 
İdaresinin tasdiki bizce daha ciddî bir usul ola
caktır. 

Mütaakıben Sayın Mustafa Ok arkadaşımız 
avans mekanizmasını bu maddenin içinde müta
lâa etmek düşüncesini taşımış ve önergesini böy
le tesbit etmiştir. Komisyonumuzun kanaati sa
yın Mustafa Ok arkadaşımız, avans meselesi üze
rindeki bu fikirlerinin sahipliğini devam ettirir
se, 24 ncü madde üzerinde de avansın ne olma
sı icabettiğini kanunumuzun metni madde halin
de tesbit etmiş. O bakımdan kendilerine aido-
lan bu önergenin avans mevzuuna da 24 ncü 
madde üzerinde cevap verme kanaatini taşıyo
ruz. 

Sayın Sadi Binay arkadaşımız, hakikaten ilk 
anda bâzı yanlış kanaatleri verebilecek olan üç
lü nüsha düzenlenmesinin iki tanesinin nereye 
tevcih edileceğini belirttiğini üçüncüsünün ne 
olabileceğini şüpheleri davet ettiği kanaatini iz
har ettiler. Komisyon olarak bunu mâkul ve 
mantıklı mütalâa ettik. Bir tadil teklifimiz olmuş
tur Yüksek Başkanlığa, yüksek müsaadenizle 
hemen arz ediyorum. Sözleşmeler üç nüsha ola
rak düzenlenmekte; bir tanesi ekiciye, bir tane
si Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine, bulunma
dığı yerlerde de Tekel idaresine, bir tanesini de 
alıcıya. Bu alıcı hem tüccar olabilir, hem de Te
kel olabilir. Demek oluyor ki, Sayın Sadi Binay 
arkadaşımızın da bize Komisyon olarak tevcih 
ettiği suale iştirak ederek böyle bir tadil teklifi 
ile başka kanaatleri, yanlış düşünceleri ortadan 
kaldırma haline inkılâbetmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın irfan Solmazer 
arkadaşımız bu maddenin müzakeresi sebebiyle 
kendisinin daima yapıcı olan kanaatlerini şu ana 
kadar muhafaza etmekteyiz, yine de ediyoruz, 
ancak Komisyonumuzun ifadelerini aynı ifade 
üslûbu içerisinde arzı cevapta bulunursak bizi 
hoş görsünler. 

Evvelâ Türk tütün çiftçisini düşünen arka
daşlarımızın 21 nci maddesinin bir yenilik getir
diğini, çiftçiye piyasa oyunlariyle, kapkaççı po-
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zisyonda olan bâzı insanlarla piyasanın açılma
sından çok önce devir muameleleriyle, peylerle 
tütün zürraının bugüne kadar çektiği, bilhassa 
mubayaa sıkıntılarının en başında gelen müna
kaşaları, dedikoduları bu madde ortadan kaldır
ma durumuna gelmiştir. Bir mukavele, bir ya
zılı sözleşme haline gelmiştir. Çiftçinin alım sa
tımın ne olduğu elinde tesbit edilmiş, hakkını 
her zaman arama imkânını haiz bir belgeye sa-
hibolmak imkânı yaratılmıştır. Bu bakımdan 
21 nci madde üzerinde her hangi bir görüş tes
bit edilirken, evvelâ getirilmiş olan 21 nci mad
denin Türk tütün çiftçisine fevkalâde bir hiz
mette bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. Yan
lış anlamamışsak, muhterem arkadaşlarımız bu
rada biraz önce bunun tam aksini iddia ettiler. 

«Bu kanun birçok maddeleriyle ve bu madde 
ile de beraber ekiciye ıstırap vermektedir. 16 ay 
çalışan tütün ekicisinin alnının terini kıymetlen
dirmek değil, onu daha büyük felâketlere gö
türmektedir.» dediler. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Çok yanlış 
anlamışsınız, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Devamla) — O zaman bu 
sözlerimi daha önce tesbit edebildiğim iyi niyet
li havanın içerisine götürerek, yanlış anlamayı 
da bir hoşgörürlüğünüze hitabederek ifade et
mek istiyorum. 

O halde Sayın irfan Solmazer, hemen şunu 
ifade edelim: Biz 21 nci maddeyi müstakil hüvi
yeti olan bir madde halinde getirdik. Türkiye'
de bundan böyle borsa usulü, kendisinin de de
ğindiği gibi, açık artırma usulü, müzayede usu
lü dediğimiz satış merkezleri kooperatifler ka-
naliyle (ileriki maddelerde zikrediyoruz) kurul
madığı takdirde, çiftçinin mubayaadan, satış 
sebeplerinden, her türlü münakaşadan dolayı 
onu zarardan koruyabilecek olan bir alım satım 
sözleşmesinin ne olması icabettiğini 21 nci mad
denin içerisinde koyuyoruz ve bu maddeye de 
ekli olan 2 numaralı yazılı sözleşmenin metni
ni ortaya getirerek her türlü münakaşanın ka
pısını kapatıyoruz. Böyle bir madde üzerinde 
«Türk tütün çiftçisinin şu sıkıntısı vardır, bu 
madde de tahdit etmektedir, çiftçiyi sıkıntıya 
sokmaktadır» kanaatleri bizim Komisyon olarak 
görüşlerimize uymamaktadır. Bu uymamazlık 
sebebiyle de şunları ifade etmek istiyoruz: 
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Beyan ettiler; «piyasa açıldı, radyolardan 
duyuyoruz, Sayın Bakan 13 küsur lira baş fiyat 
dediler» ama hemen tesbit etmişler ki, «5 lira
dan da tütün satılıyor.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, biraz insaflı olmak 
lâzımdır. Kıymetli vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Ancak bugüne kadar Tekel İdaresince alı
nan tütünlerin vasati fiyatı 805 kuruştur. Ra
kamları vermeye devam edersem 1950 den iti
baren, en son 1968 - 1969 tütün alım mevsimin
de Tekelin 126 000 ton, yüzde 63 ü; tüccarın 
da 73 500 ton, yüzde 37 si olarak ortaya çık
maktadır. İşte tüccar marifetiyle Tekelin des
tekleme mubayaalarının dışında tüccarın bâzı 
oyunları olursa bu 21 nci maddede bir yenilik 
getirerek bir alım satım sözleşmesi tesbit olunu
yor. Ne diyoruz? «Tekel İdaresince tesbit olu
nan tarihte dağıtılmaya başlanır ve yalnız piya
sa açılış tarihi ilân edilen ürün yılı tütünlerin 
alım satımında kullanılır. Alındığı yıl kullanıl-
mıyarak elde kalan sözleşmelerin, Tekel idare
sine ertesi yıla ait damga koydurmak suretiyle 
kullanılması uygundur.» Maddenin başında da 
«Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı Te
kel. idaresi tarafından bastırılarak bedeli kar
şılığında verilecek olan ve örneği bu kanuna 
bağlı (2) numaralı yazılı sözleşmelerle yapılır... 
sözleşmelere, bu kanun hükümlerine aykırı ol
mamak şartiyle özel şartlar konulabilir. Sözleş
me yapılıp satış tamam olduktan sonra denkler, 
tüccar tarafından yüzlerine damga vurulmak ve
ya dört tarafından iple bağlanıp mühürlenmek 
suretiyle tesbit olunabilir.» Bundan sonra ne 
olur? Diğer maddelerde devam etmektedir. 

O itibarla Sayın irfan Solmazer'in buradaki 
beyanları kanaatimizce pek müspet ve hakikate 
yakın beyanlar değildir. Komisyon olarak taraf
sız kalmaya gayret ediyoruz. Ancak, bugün 
hepimizin bildiği gibi Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanının; piyasanın sonuna kadar Türk tütün 
çiftçisinin piyasalarda en iyi fiyatla tütünlerini 
satma hususunda Tekelin âzami itina gösterece
ğini, desteklemeleri piyasa kapanmcaya kadar 
takibedeceğini beyan etmesi, bilmiyorum Sayın 
İrfan Solmazer'e belki inşirah verecek bir du
rum değildir, ama 14 ay tütün ekerek alnımn 
terini kıymetlendirmeye çaılşan Türk tütün çift
çisi için büyük bir ümittir. Biz bu inancımızla 
irfan Solmazer'in önergesine katılmıyoruz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekili arkadaşlarım; bizim grup adı
na sözcülüğümüzü yapan Sayın Mustafa Ok'un 
verdiği önergede, her sene için ayrı ayrı renkli 
kâğıtlara basılması ve sözleşmelerin üç nüsha 
olması isteniyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsü üç nüsha olmasını 
izah ederken: «Tütün tarım satış kooperatifle
rine verilecek, ekiciye verilecek, bulunmadığı 
yerlerde de Tekel idaresine verilecek» diye ya
zılmış, ama onu değiştirdik, alıcıya verilecek di
yor. Ben de düşünüyorum doğrudur, böyle olma
sı yerindedir. 

Benim söz alış sebebim bu önergeyi izah 
etmek içindi. Yalnız gerek Sayın Solmazer ta
rafından beyan edilen hususlar, gerekse sayın 
komisyon sözcüsünün verdiği cevaplar ve ilâve 
edilen madde hakkında da düşüncelerimi söy
lemek isterim. 

Sayın Solmazer'in söylediği sözlerin tümüne 
daha fazlası ile katılırım. Yalnız madde tedvin 
edilirken orada hepimiz geçtik, teklif edilen ye
ni madde 20 nci madde ile ilgilidir. 20 nci mad
dede bizim Sayın Ok tarafından bir önerge ve
rilmiştir. Kendileri izah ederler diye ben pek 
işe karışmak istemiyordum. Bir defa tütüncü, 
piyasa açılmadan evvel tütün mahsulünün ran
dımanının ne olduğunu bilmelidir. Tütünün kaç 
randıman olduğunu bilmesinin faydası, tütün
cüyü, yetiştirdiği mahsulü feadere bırakmış ol
maktan kurtarır. Piyasa açılmadan evvel tütü
nün kaç randımanlı olduğunu bilir ise, bu bil
gilerden sonra Sayın Solmazer'in dediği husus 
kolaylıkla tatbik edilebilir. Onun için her şey
den evvel ya 20 nci maddeye atıf yaparak 21 nci 
maddeyi düzeltmek veya 21 nci maddenin içi
ne 20 nci maddede Sayın Ok'un verip reddedi
len önergesini de koymak lâzımdır. Yani Sayın 
Solmazer'in teklif ettiği maddenin içine 20 nci 
maddede Sayın Ok tarafından teklif edilen hu
sus da konulmalıdır. O husus konulduğu tak
dirde 21 nci madde veya 22 nci madde olarak 
teklif ettiği, söylediği madde ile mutabıkım. 

Geriye kalıyor; bu tütün tekeli kanununun 
tümü müzakere edilirken söylendi; pek 
büyük hayale kapılmaya lüzum yoktur. Bu tü
tün tekeli kanunu mevcut durumu bir ölçüde 
daha da kötüleştirmektedir. Bir defa ekilen sa-
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halan tahdit konusunda 3 ncü maddesiyle, 
4 ncü maddesiyle kötüleştirdiği gibi, bizzat 
38 nci maddenin (d) fıkrasında getirdiği hü-
jkümlerle - gelince konuşacağız. - tüccara yeni
den ekiciyi dolaylı olarak soymak imkânını ve
recektir. Sigara imali Tekelin elinde idi, eki
cisi bunu e'ker, ne ile? Alın teri ile. Ekmek iz
ne tabi, nakletmek izne tabi, içmek izne tabi, 
işlemek izne tabi, satmak izne tabi... Tek kuruş
luk emeği olmıyan insanlara, bir de bu 14 ay, 
16 ay çalışıyor dediğiniz şahısların emeğini ta
mamen yok etmek hakkını da burada veriyo
ruz. Sigara yapıp harice satacakmış. Sigara 
yapıp harice satmaya kalkan adam içeriden ala
cağı tütünü 8 liraya, 9 - 10 liraya almaz. Ufak 
ufak kırıntıları toplar şimdi filitre diye bir şey 
de icadedilmiş, 2,5 liraya, 3 liraya, 1 liraya, 5 
liraya, 8 liraya ne ise en ucuza toplar, harice 
satıyorum diye gözümüzün içine baka baka Te
kelin elindeki sigara tekelini alır. Amerikan 
pazarlarına ve Amerika'nın Türkiye'de kaçak
çılıkla sigara satmasına mâni olamıyoruz da, 
harice sigara satıyorum diye sigara yapmak 
hakkını verdiğiniz tüccar göreceksiniz bütün 
Türk piysalannı Tekelin elinden alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Akal, vaktiniz doldu 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Onun için kanunun bu maddesi düzenlenir
ken Sayın Solmaser'in teklifi, 20 nci maddede 
Mustafa Ok'un verdiği önerge ile birleştirilirse 
faydalı olur. Yani ekiciye yararlı olur diye de
ğil, bu kanun belki biraz daha iyi çıkar. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Turan Şahin buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHÎN 

(Muğla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; tütün tekeli kanun tasarısı, Türk tütünü
nü iyi kaliteli, dünya piyasasında tutulabilen 
ve Türkiye'ye büyük bir döviz kaynağı olan bir 
ürün olarak en iyiye götürme yolunda tanzim 
edilmek lâzım gelen tasarıdır.. Bu tasarının iki 
temel unsuru vardır. Birisi reform diyebileceği
miz ölçü içerisinde iki temel unsuru vardır. 

Bir tanesi : Bu tasarıda ruhsatlı tütüncü
lük getirilmiştir. Bu tasan ile Türkiye'de tü
tüncülük ruhsata bağlı olarak yapılacaktır. 
Maksadı?.. Maksadı, tütün ekicisini, fiilen bu 

işle uğraşan ekiciyi belirli hale getirmek ve 
Türk tütününü gelişigüzel ekilebilen bir meta 
olmdktan çıkarmak, dünya piyasası içerisinde 
yerini önplanda daima muhafaza edebilmek için 
millî bir tütün politikası izliyen makamlara im
kân vermek. Bunun mânası ekici için tahdittir. 
Açıktır; tahdidederek bu işi yapacağız. Herkes, 
her istiyen tütün dikmiyecek. Bu bir. 

Ama ikinci büyük unsuru, tütün fiyatını bir 
kumar olmaktan çıkarmak, istikrara kavuştur
maktır. 

Piyasası Devlet tarafından açılan, hudutlan 
Devlet tarafından tesbit edilen bir mekanizma 
var; bu mekanizma sistem olarak kanunda ge
liştirilirken denklemeyi bitirdiniz, piyasa açıl
ması salâhiyetini tanıdınız, sözleşme şartlanna 
intikal ettiniz, ama fiyat mevzuunda istikrar sağ-
lıyacak bir noktaya ait hükmünüz yok. işte bu 
kanunun boşluğu burada. İki temel noktadan 
bir tanesi bu kanunun içerisinde yer almamak
tadır. 

Arkadaşlarımız tarafından bu madde ile ilgi
li olmak üzere verilmiş olan teklif bu ikinci 
noktayı tescil ve tesbit edecek olan teklif idi. 

Bir defa Sayın Başkanlık Divanından istir
ham ederim; tümü ile önergelerin verildiği dev
rede her hangi bir önergenin Divanda bulun
maması hâli, veren milletvekillerinin tekrardan 
aynı önergeyi verememek mesuliyetiyle başbaşa 
kalmasını doğurmaz. Divanda başka önergeler 
de mevcut bulunduğuna göre, onlar kaybolmadı
ğına ve bir önerge de milletvekilinin elinde 
bulunduğuna göre aynı önerge verilmiş gibi iş
leme tabi tutulmak tabiî mantık neticesi olmak 
icabeder. 

Şimdi burada ne istiyoruz? istediğimiz şey 
şu: Tütünde ekici fiyatta istikrar ister. Baş 
tütün politikası, bu. Bunlan konuşmalanmız-
da da söyledik, binaenaleyh takip edilmekte
dir. Arkadaşımız değerli Komisyon Sözcüsü ifa
de etti; «Gümrük ve Tekel Bakanı son yapra
ğına kadar destekleme mübayasına devam 
edeceğiz dedi.» Doğru. Bu nokta girmezse ka
nuna, her Tekel Bakanı «Son yaprağına kadar 
destekleme mubayaasına gireceğiz.» diye beya
nat vermek zorunda kalacak. Başfiyatm 13.25 
kuruş ve 13.75 kuruş olması bir mâna taşımaz. 
Tütünün muayyen bir miktan başfiyat üze
rinden gider, doğrudur. Ama daima Devlet ta-
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rafından destekleme alımları yapılacaktır bu 
metam. Ekicinin en iyi kalitede yetiştirile-
bilmesi için, Devletin ona hangi vasıfta tütü
nü destekliyeceğini belirtmesi ve desteklemesi 
halinde de ne miktar bir fiyat vererek destek
liyeceğini bildirmesi lâzımdır. Böylece biz bu 
tütün politikasını disipline edebilir ve her 
türlü istismarın dışına çıkartabiliriz. Bunun 
teknik tabirle adı, randıman esasına oturan 
bir fiyat politikası takibatme işidir. 

Muayyen kuruluşlarımız var bu kanunda. 
Bir defa millî bir tütün politikası takibetmek 
istediğimiz için Bakanlıklararası Tütün Kuru
lumuz var. Millî Tütün Komitemiz var ve tü
tün fiyatlarını yakînen takibederek destekle
me bazına esas olacak fiyatı verebilmemiz im
kânımız mevcut. Piyasayı açtığımız zaman ekici 
bilmek zorundadır ki, «Benim tütünüm birinci 
sınıf veya ikinci sınıfta şu randımanda olduğu 
zaman bunun destekleme ölçüsü içerisindeki 
fiyatı şudur. O halde bu benim için bir kumar 
değildir.» diyebilecektir; eğer randımanı tes-
bit eden bir madde buraya konarak fiyatın öy
lece önceden ilân edilmesi mevzuu bu kanuna 
girer ise. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, vaktiniz doldu 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. Bu madde 
buraya girmezse mevcut statükonun devamı 
bugün olduğu gibi Tekel Bakanlarının şahıs
larının gayretlerine bağlı kalarak ekicinin eli
ne istenilen miktarda paranın geçmesine bağlı 
şekilde devam edecektir. Bu, devam edecektir. 
İstenilen bu değil. Burada 21 nci madde olma
sı için verilmiş önerge veya 22 nci maddeye 
ek olarak ilâve edilmesi lâzımgelen önergede 
anamaksat; sistem içerisinde fiyat politikasını 
randıman bazına oturtacak, tanzim edecek bir 
unsurun, yukarda daha önce bahsetmiş oldu
ğumuz Bakanlıklararası Kurul, Millî Komite 
gibi unsurlar eliyle tanzim edilmesini istiyen 
bir önergedir. Bunun üzerinde komisyon ve 
Tekel Bakanlığı olarak fiyat politikasını bu 
esasa göre tanzim edip etmemek düşüncesine 
sahip midir, değil midir, konuşursak o za
man önergenin kabulü veya ademi kabulü nok
tasına gideriz. Mesele bir reform olan bu hu
susun bu kanunda yer alıp almaması meselesi
dir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh

terem milletvekilleri, Sayın Solmazer'in burada
ki ifadelerine, heyecanlı kısmını kendisinin ıstı
rabına atfederek, ben de katılıyorum. 

Dâva şu: Bir memleket tasavvur ediniz ki, 
sigorta yok, zirai sigortası teessüs etmemiştir 
ve kolay kolay da zirai sigortası kurulamıya-
caktır. Yine bir memleket tasavvur ediniz ki, 
kredi problemi halledilmemiştir. Hele tütün mev
zuunda kredinin gerçek vaziyetini bilenler bu
nu çok iyi bilir. Ben tesadüfen Milas Kaymakam
lığı yaptım, orası da tütün merkezlerinden bi
risidir. Tütünün en verimli zamanında bile yüz
de 5 i dahi toprak sahibine geçmez. Çünkü ruh
satiye esasına bağlıdır. Çeşitli mukavelelerle 
bağlanır. Hattâ aradaki maddelerde, sicim alış -
verişinden diğer alış - verişe kadar, kanaviçe 
alış - verişine kadar yüksek faizli fiyatlarla ce
reyan eder. Ben Solmazer'in burada heyecan
la ifade ettiği hususu, bu gerçekleri bilen insan 
olarak mütalâa ettim, 

İkinci bir mesele daha var: Tütün yeri öyle 
bir yerdir ki, yerine ikame etmek de çok zor
dur. O tütün ekicisi teşkilâtını bozup da yeni 
bir ziraata dönemez. Alışmıştır, ihtiyat haline 
gelmiştir. Biz, aile içerisinde günlük alınterinin 
her hangi bir şekilde hesabı yapılmıyor diye 
ilelebet bu vaziyette tutamayız. Teklifin özü şu, 
bu özde arkadaşlarımızın haklı olduğu nokta: 
Tekelin yapacağı vazife değildir bu arkadaşlar. 
Bu kanunun zaten Tekele istinaden çıkarılması 
ve yine tasfiyesine kadar gaye takibeden bu ka
nunun Tekel eliyle yürütülmesi mümkündür.. 
Tekel nedir? Tütün imalâtçısı, tütün tüccarı, tü
tün vergisinin müstahsili, aynı zamanda tütü
nün bütün meselelerini halleden mihver teşkilât 
halindedir. Ben Solmazer'in teklifinin esasında 
şunu görürüm: Sigorta yok, kredi meselesi hal
ledilmemiş, yerine mahsul ikame edemezsiniz... 

Arkadaşlar, bteim tütün satış politikamızı 
da ben Tekele yüklemiyorum, Hükümetin heyeti 
umumiyesine yüklüyorum. Meselâ bahsediyoruz, 
mucip sebepte okuyorsunuz: «Tütün istihlâki ge
nişliyor, diğer taraftan bir satış müşkülâtı içe
risindeyiz.» E, paramızın değeriyle alâkadar ta
rafları var. Bunların hepsini bilerek, hakikaten 
tütün ekici için asgari bir garanti koyacak bir 
temel fiyat politikası belki bizi ihracat isinde 
daha çok zorlu çalışmalara yeni pazarlar ara-
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mağa kadar sürükliyecektir. Onun için kaliteli 
tütün yetiştirmek problemini bu kanunla halle
derken tütün fiyatı probleminde de bir asgari 
teminat fiyatı elde etmek meselesini komisyonun 
düşünmesini temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan, bu 21 nci madde ekiciyi ko
rumak için getirilmiştir ve hakikaten ekici le
hine unsurlar ihtiva etmektedir. Gerek sözleşme 
metni teklif edildiğinde, gerek sözleşmenin dü
zenlenmesi ve sözleşmenin hangi yıla aidoldu-
ğunun tesbiti ve buna dair konulan yükümler 
gerçekten ekiciye bir teminat veriyor. Faik? 
bu teminatı, değerli hatip arkadaşlarımız şu nok
taya kadar götürmek istediler. O da bir temel 
fiyat tesbiti. Yani tütün ziraatinde istikrarı bir 
temel fiyat esasına bağladılar. 

Temel fiyat esası karşısında bir fiyat daha 
var. O da ekonomik fiyat. Şimdi, bu temel fiyat 
mı, ekonomik fiyat mı? Mühim olan bunu tesbit-
tir. Türkiyenin ürettiği tütünün heyeti umumi-
yesi millî piyasmıza hitabetmedipine göre, büyük 
kısmını ihraç mecburiyetinde olduğumuza göv 
temel fiyat veya taban fiyatın, itibarî bir fi
yatın ne derece ekiciye faydalı olacağını, ne de
rece Türk ekonomisine faydalı olacağını bende
niz düşünmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, dışarıya dönük, 
ihracata dönük tütün ziraatinin karşı karşıya 
kaldığı şu hususları da nazarı dikkate aldığı
mız zaman taban fiyatın hiçbir şey ifade etme
diğini ve üreticiyi de hiçbir suretle istikrarlı 
bir şekilde himaye etmediğini kabul etmek mec
buriyetinde kalırız. Dışarda bizim gibi Şark tü
tünü yetiştirenler, hem kalite bakımından tü
tünlerini iyileştirmekte, hem de fiyatlarını dü
şürmek suretiyle çok çetin bir rekabete girişmiş 
bulunmaktadırlar. Bu şartlar içinde biz dâhilde 
fiyatlarımızı yükselttiğimiz takdirde dışarda 
hangi sübvansiyonlarla mücadele gücü kazana
cağımızı bendeniz bir türlü kestiremiyorum. O 
sebeple ben böyle itibarî fiyat yerine, yine sa
tışların seyrinden edindiğim inkbaa göre, baş
ka tedbirler almak mümkündür, iyi kaliteli tü
tünün iyi fiyat ettiği her yıl tesbit olunmak
tadır. Meselâ; Akhisar tütünlerinin hemen sa
tışın başlaması anında satılması bunu ispatla

maktadır. Binaenaleyh iyi tütünler hemen iyi 
fiyatla satılmaktadır. Şu halde mesele ortada; 
ekiciyi korumak için, kanaatimce, böyle itibarî 
yüksek fiyatlar yerine ekici lehine bâzı tedbir
leri almak lâzımgelir. 

Meselâ, bunlardan ekici lehine, ekicinin men
faatini, alınterini daha ziyade değerlendirmek 
bakımından maliyetleri düşürecek tedbirler al
mak lâzımgelir, kredi mekanizmasını ekici le
hine düzenlemek lâzımgelir. Ekiciyi kooperatif-
leştirmeye doğru götürmek lâzımgelir. Ekici 
kooperatifleri marifetiyle ihracata kadar ekici 
lehine bir organizasyon, bir entegrasyon içeri
sine girilebilir, ve bu yolla ekici himaye 
edilebilir. Diğer itibarî yahut temel fiyat de
yimlerinden - ki bunlar hayalîdir, hiçbir zaman 
tatbik kabiliyeti olmıyacak tedbirlerdir - arz et
tiğim bu tedbirler istikrarı sağlar ve ekiciye 
faydalı olur. 

Saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, buyurunuz. 
ALI CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlar, 
Hakikaten tütün mahsulünde bugün fiilî 

olarak yapılan satışlarda bir taban fiyatı tes
biti bahis konusudur. Ama bu taban fiyatı Te
kelde başka oluyor, tüccarda başka oluyor, de
ğişik değişik manzaralar arz ediyor. 

Arkadaşımızın getirmiş olduğu teklif, bilhas
sa taban fiyat tesbiti bakımından, mahsulün de
ğeri fiyatına satışını sağlama bakımımdan 
yenildiktir, yerindedir ve isabetlidir. Böyle bir 
maddenin bu maddeye bir fıkra olarak girmesin
de de, kanaatimce, isabet vardır. 

Yalnız bu tütün satım sözleşmesinin, bilhas
sa 2 numaralı örneği incelediğimiz zaman, iki 
türlü muayene ile karşı karşıya kalmaktayız. 
Biraz evvel kabul ettiğiniz 19 ncu maddede di
yoruz ki; «'Gerek satış merkezleri kurulan yer
lerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere, ge
rekse satılmış veya satılmamış olarak emanet 
ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüz
danlarında yazılı yaprak tütün borç miktarları
na göre kontrol edilmeden önce, Tekel idaresi 
eksperleri, tarafından muayene edilir.» Tesbtit 
edilecek hususlar da 18 nci madde gereğince 
ııslaih edilmek üzere ekiciye bildirilir ve bunun 
için de birtakım şartlar, karşılıklı itirazlar ka
bul edilir... 
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Şimdi, ekici denklerinin kontrolü için amba
ra gelmiş. Burada hem satılmış tütün var, hem 
satışa arz edilmek üzere getirilmiş tütün var, 
hem de emanet ambarı namı altındaki ambarla
ra getirilmiş tütünler var. Bunlar kontrol edi-
Idlyor ve son kesin şeMini alıyor. Mukaveleye ba
kıyoruz; bilmiyorum ben öyle anladım, doğru
sunu veya vuzuhu arkadaşlarım açıklarsa isabet 
olur kanaatini taşırım. Ben anlıyamadıktan son
ra ekici nasıl anlıyaoak bilemem. 

Burada diyoruz ki; «... şu tütünler en geç 
(tarih koymuşlar anlaşmaya göre kanacak olan 
tarih) falan yerdeki ambara indirilip usulü dai
resinde devir ve teslim olunacak ve bu müddet 
zarfında ekici tütünleri iyice muhafaza edecek 
ve ezik, basilli gibi tütünlerin nefasetini bozacak 
hallere meydan verımiyecek...» 

Şimdi, bu emanet ambarına teslim edilen tü
tün muayeneden geçiyor ve vasfını tam olarak 
tesbit ediyoruz ve koyuyoruz. Bu ambarda sade 
bizini tütünümüz yok. Bunu kim muhafaza ede
cek, ekici bu ambarda mı muhafaza edecek, yok
sa ambarın sahibi mi muhafaza edecek? Bu am
bar Tekele aiıt bir ambar mı, tüccara ait bir am
bar mı, bunun muhafazasını kim yapacak? Bu
nu anlıyamadım. Bundan mütevellit eğer biz 
satışın gerçekleşmesi için, «parayı teslim et tü
tünü al» dediğimiz zaman, parayı aldığımız va
kit tekrar balyaları bir kontrola tabi tutup da; 
ki bugün benim kanaatimce, piyasadaki ekicinin 
en büyük ıstırabı budur. Yüksek fiyatla anlaşı
yor, tütününü satıyor, mukavelesini yapıyor, 
amJbara geldiği zaman özel bir ikinci kontroldan 
sonra, «şu görmez, şu bilmem ne» diye adam 
yüksek fiyatla sattığı tütünün bedeli karşısında 
çok cüzi bir para alarak çekip gidiyor. Bu ara
da ihtilâf da çıktı mı hakeme filân gitmek ica-
bediyor, ki bu da uzun bir safha oluyor. Bu saf
ha içerisinde satış imkânını da yitiriyor, piya
sada zaman geçiyor, fiyatlar da hareretini kay
bediyor ve bundan mütevellit ekicinin müthiş 
bir zararı bahis konusu oluyor. 

Gene diyoruz ki, mukavelenin bir kısanında, 
«... denklerde tütünün çürüğü veya küflüsü bu
lunursa ekici bunları denklerden çıkaracnk ve 
bu yüzden sıkletten düşülecek miktar hakkında 
alıcı ile 'anlaşacak, bir ihtilâf olursa hakeme gi
decek.» O halde bizim bu 18 nci madde ile 19 nen 
madde hükmü neye yarıyor? Bu hususları ben 

ekici değilim, fakat az çok kitap da okuduk -
anlıyaımadığıma göre ekicinin bunu nasıl anlı-
yacağmı merak ediyorum. Komisyondaki arka
daşlarım bu hususta bizi tatmin ederlerse mem
nun olurum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, 21 nci madde üzerin
de yapılan müzakerelerin kifayeti teklif edili
yor. Görüşecek misiniz Komisyon adına? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Hayır. 

BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum : 

Yüce Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tütün ve tütün tekeli 

kanun tasarısının 21 nci maddesi hakkında ya
pılan müzakerelerle Yüce Heyetiniz tenevvür ey
lemiştir. Kifayet önergemizin oylanmasını saygı 
ile arz ederim. 

Kemal Çetinısoy 
Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz istiyen 
var mı? Yok. Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, önergeleri tekrar okutacağım, Saym 
Mustafa Ok'un önergesini evvelâ okutuyorum : 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Biraz önce 
yaptığımız açıklama gereğince katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et* 
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Solmazer ve arkadaşlarının ver
diği önergeyi okutuyorum. 

Bunu şu gerekçe ile okutuyorum : 
Filhakika burada yoktur, dediler. Fakat bir 

milletvekili «Ben böyle bir önerge vermiştim» 
der ise, ben bunu doğru olarak kabul etmeye 
mecburum. Binaenaleyh, bu önerge vaktinde ve
rilmiştir. önergenizi bu gerekçe ile okutuyo
rum; yani yeni verilmiş bir önerge olarak te
lâkki etmiyorum, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
«Madde 21. — Tütün tevhitleri tamamlan

dıktan sonra, Bakanlıklararası Tütün Kurulu; 
Millî Tütün Komitesi, Tarım Bakanlığı, Tekel 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankaları aracılığı 
ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Tür
kiye Tütüncüler Federasyonu ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği tarafından, ilçe veya bölgelere 
göre ayrı ayrı tesbit edilecek ortalama maliyet 
fiyatı listelerini dış pazar fiyatlariyle birlikte 
tetkik ederek, tütünün bir randımanının mali
yetini tesbit ve yılın ekonomik konjonktürüne 
göre tütün ekicisine verilecek kârı da hesaplıya-
rak, tütünlerin randıman esasına göre satış fi
yatlarını tesbit eder.» 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — önergemi 
izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi izah sade
dinde buyurunuz. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Önergemde hiçbir zaıman, dünya fiyat kon
jonktürü dikkate alınmadan şimdiden bir ta
ban fiyatı tesbit edilsin, buna göre satılsın, 
yüksek bir fiyat politikası uygulansın, gibd 
hususlar yoktur. Sadece, tütün ekicisinin mas
rafı, dünya fiyat politikası arasındaki ayarla
ma ile tütün ekicisine - biraz evvel Sayın Şa
hinim söylediği gibi - mahsulünü bir kumar oy
nama olmadığını, hakkını alabileceği teminatı
nın bir kanun maddesi ile tahkim edilmesi için
di. Randıman esasına göre zaten tütün değerlen
dirildi mi, dolayısiyle tütün ekicisine, hangi 
randıman tütünün Tekel tarafından desteklene
ceği, destekleme alımına tabi tutulacağı, meselâ 
yüzde 60 tan aşağısının Tekel tarafından destek
lemeye tabi tutulmıyacağı bildirilir. Fakat, iyi 
randımanlı tütüne, şu şu fiyat verilmek sure
tiyle ekicinin hakkı korunmuş olur. 

Bir defa alıcısı Devlet.. Serbest piyasası 
yok. İşçi gibi toplu sözleşmesi yok, hiçbir ha
yat garantisi yok. Bu mahsulün değerlendiril
mesi için Devletin her zaman himayesine muh
taçtır. 

Biraz evvel beyan ettiğim gibi, bu sabah saat 
07,30 ajansında, Ege tütün piyasasında kaç 
balya tütünü Tekel'in aldığını, ne kadarını ya
bancı şirketlerin aldığını ve ne kadarın da tüc-
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carın aldığını, Radyo ilân etti. Ben bunu ken
dimden söylemedim ve Tekel başfiyatı 325, ta
ban olarak da 580 kuruşa kadar tütün alındı
ğını ilân etti ve 32 000 balya civarında.. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — 13,25 lira.. 
İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Evet 

13,25; tüccarın fiyatı ise, baş fiyat 9, taban 
fiyat ise 3 liradır, dedi ve ben bunu dile getir
dim, bunu söyledim. Bakın, şu arada Tütün Te
keli Kanunu görüşülürken dalhi, tütün ekicisi
nin durumu budur. Bu kanunda birçok tahdit
ler getirmesi, iyi tütün mahsulü idrak etmek 
içindi. Şu hale göre, hiçbir şekilde desteklenımi-
yen tütün ekicisine ferahlık getirmiyor, demiş
tim. 

Sonra, Tekel Bakanının «Piyasa sonuna ka
dar ben bu piyasayı destekîiyeceğim, tek yap
rak tütüne kadar destekîiyeceğim» demesinden 
elbette ben büyük memnuniyet duyarım. 

Sayın Komisyon sözcüsü benim hemşerimdir 
ve küçük kardeşimdir. Hangi şartlarla yetiş
tik biliriz. Hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızın 
yüzünde elem belirmesini arzu etmiyen kişi ol
duğumuzu çok iyi bilir. Bu bakımdan yanlış an
laşma oldu. 21 nci madde olarak verdik. 21 nci 
malddeyi 22 nci olarak teklif ediyorduk. Oraya 
eklenmesi belki garip karşılanır. Ama, 20 nci 
madde ile 21 nci madde arasında olursa, bir ta
ban fiyatı istiyoruz. Bu felsefeye biz sahip de
ğiliz, desinler. Biz de bu münakaşaları bıraka
lım. 

Tütünde bir taban fiyatı, nasıl olursa olsun, 
tesbit felsefesine gelmişler midir? Bunu arzu 
ediyorlar mı? Mesele bundan ibarettir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu takrire Komisyon 
katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz yerimden izahat vere
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız arzu şudur 
efendim: Katılıp katılmadığınızı belirtmenizi 
isterler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Solmaser'in 
önergesine katılmıyor, önergeyi oyunuza sunU' 
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yorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, Komisyonun bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
21 nci maddenin 3 ncü satırındaki, «.... bir 

nüshasının ekiciye» ibaresinden sonra, «bir nüs
hasının alıcıya» ibaresinin ilâve edilmesini, 
salgılarımla arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Balıkesir 

Mehmet Zeki Yücetürk 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, kaibul ettiğiniz değişiklik öner
gesi ile beraber 21 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum.. 

Satılan tütünlerin devri 
Madde 22. — Ekici, satılan tütünlerin devir 

işlemini kanuna uygun olarak hazırlar; bu iş
lemin bitirildiği alıcıya veya kanuni konutuna 
bildirildiği tarihten başlıyarak alıcı 10 gün için
de bedelini ödeyip tütününü teslim almak zo
rundadır. 

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 is-
tiyebilir. Ekici isterse, hakem kurulu satış tu
tarının yarısına kadar da zarar ödeneği alınma
sına karar verebilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde ile ilgili ola
rak verilmiş olan değişiklik önergelerini de oku
tuyorum, 3 önerge vardır : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün Tekeli kanun tasarısının 22 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 
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bilir. Ekici isterse, hakem kurulu satış tutarı
nın yarısını zarar ödeneği olarak verir.» 

Samsun 
Yaşar Akal 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
22 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

izmir 
Zeki Efeoğlu 

«Ekici, satılan tütünlerin devir işlemini ka
nuna uygun olarak hazırlar; bu işlemin bitiril
diği andan itibaren alıcı 10 gün içinde bedeli
ni ödeyip tütününü teslim almak zorundadır.» 

Sayın Başkanlığa 
Madde 22. — Ekici, satılan tütünlerin devir 

işlemini kanuna uygun olarak hazırlar; bu işle
min bitirildiği alıcıya veya kanunî konutuna 
bildirildiği tarihten başlıyarak alıcı 10 gün için
de bedelini ödeyip, tütününü teslim almak' zo
rundadır. 

Zorlayıcı sebebolmadan, ödetmeden veya tes
lim almaktan kaçınma halinde ekici, bu kanun
da yazılı tahkim yoliyle bedeli ödemeye ve tü
tünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını is-
tiyebilir. Ekici isterse, hakem kurulu satış tu
tarının yarışma kadar da tazminat alınmasına 
karar verebilir.» 

Tokat İzmir 
Mithat Şükrü Çavdağolu ihsan Giirsan 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Balıkesir 

Mehmet Zeki Yücetürk 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz al
mış olan arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Saym Reşit Ülker? Yok. Sayın Faik Kır-
başlı? Yok. Sayın Yaşar Akal, buyurunuz efen
dim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Saym Başkan, 
saym arkadaşlarım : 

«Zorlayıcı sebebolmadan ödemeden veya 
teslim almaktan kaçınma halinde ekici, bu ka
nunda yazılı tahkim yoluyla bedeli ödemeye ve 
tütünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını is-
tiyebilir. Ekici isterse, hâkem kurulu, satış tu
tarının yarısına kadar da zarar ödeneği alınma
sına karar verebilir.» diyor, 

Madde 22; ikinci fıkra : 
«Zorlayıcı sebebolmadan ödemeden veya 

teslim almaktan kaçınma halinde ekici, bu ka
nunda yazılı tahkim yoliyle ödemeye ve tütün
leri teslim almaya alıcının zorlanmasını istiye-
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Ben « . . . yarısına kadar da» yi kaldırıp; «ya
rısına karar verir» şeklinde olmasını istiyorum. 
Bu suretle hem ekici, hem de piyasaya giren 
- tâbirimi mazur gürün - kötü tüccarlardan pi
yasa korumuş olur. 

Sonra, zorlayıcı sebep varsa bu cezaya mah
kûm olmaz; zorlayıcı sebep varsa kurtulur, zor
layıcı sebep yoksa birtakım dedikoduların, bir 
takım suiistimallerin önüne geçecek bu esnek
likten bu maddenin kurtarılması lâzım. Kesin 
olmalı; hem bedeli ödiyecek, hem de yarısına 
kadar ödiyecek. Bunu taraflar da bildi rni her 
türlü dedikodudan her türlü suiistimalden kur
tulmuş olunur. O bakımdan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Başkan söz istiyen?.. Yok. 
Sayın Yaşar Akal.'ın önergesini tekrar okuta

cağım, efendim. 
(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Aynı mâna çıkıyor. 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Efeoğlu'nun önergesini tekrar okutu
yorum. 

(izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak mı verdiniz 
önergeyi, yoksa şahsınız adına mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) —• Komisyon olarak 
verdik. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini dinle
diniz; oyunuza sunuyorum, önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 
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Bu değişiklik önergesiyle birlikte 22 nci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

ekiciye piyasa açılışından önce tarihsiz sözleşme 
imza ettirmek, 

c) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere 
ve bu madde gereğince verilecek vekâletname
lere konu olan tütünlere ait tütün ekim cüzdan
ları hariç olmak üzere, diğer ekicilere ait tü
tün ekim cüzdanlarını ne sebeple olursa olsun 
toplamak, 

Yasaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 

Bu itibarla maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Avans 
Madde 24. — Tekel idaresi veya diğer alıcı

lar tarafından, tütün ekicilerine tarladaki veya 
toplanmış tütünleri karşılığı, avans ve saire 
isim ve suretleriyle para verilebilir. Bu şekilde 
verilmiş para, parayı verene eşit fiyat ve şart
larla ve bu kanun çerçevesinde alış için rüçhan 
hakkı verilir. 

Rüçhan hakkına sahibolan, fiyat ve şartın 
kendisine veya 58 nci madde gereğince göster
mek mecburiyetinde olduğu konutuna bildirdiği 
andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı 
kasabada bulunurlarsa bildiri anında, başka 
kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde, kabu
lünü bildirmezse hakkı düşmüş olur. 

Şu kadarki avans sözleşmesinin bir sureti eki
cinin cüzdanını aldığı Tekel İdaresine tescil etti
rilmiş ise, devir mumalesinden 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 — Madde ile ilgili üç önerge var
dır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
24 ncü maddenin tamamiyle çıkartılmasını ta-

lebederim. 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

Yozgat 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısındaki 

24 ncü maddenin kaldırılarak aşağıdaki hususun 
24 noü madde olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa Milletvekili 

Avans 
Madde '24. — 47 nci maddeye göre ürün bil

dirimlerini veren ekicilere Tekel İdaresi, tütün 
parasını alırken kesilmek üzere, ekicinin diğer 
bankalardan ve kooperatiflerden aldıkları kre
dileri ve ekim alanlarını ve ürün durumlarını da 
göz önnüde bulundurmak şartiyle, bildirimi ta-
kibeden 15 gün içinde ve faiz haddi yüzde 5 i 
geçmemek üzere avans verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Tasarının 24 ncü maddesine ikinci fıkra ola

rak aşağıdaki hususun eklenmesini ara ve teklif 
ederim. 

Madde 24; fıkra 2 : 
Ancak bu suretle verilen avans ve sair isimli 

paralar tütün bedelinin yüzde 20 sinden aşağı 
olamam 

Yaşar Akal 
Samsun Milletvekili 

B&ŞKAN — Sayın Reşit Ülker sös istemiş.. 
Yok. ıSaym Faik Kırbacı?.. Yok.. Ba?ka söz is-
tiyen?.. 

Buyurun Sayın Fethi Alacalı. 
FETHİ ALACALI (Tokat) — Muhterem 

Başkan ve muhterem milletvekilleri; 
Görüşülmekte bulunan Tütün ve tütün te

keli kanun tasarısının 24 ncü maddesindeki 
avans hususu gayet yerindedir; fakat bu mad
denin tanziminde bâzı hatalar vardır bunları 
ars etmek isterim, 

Tekel İdaresince avans, tütün mahsulünün 
yetişmesinden evvel bir nevi destekleme mahi
yetinde tütüncüye, yani ekiciye yardım muka
bilinde verilecektir. Fakat bunun karşılığında 
da bâzı zorunluluklar koyuyor. 

Arkadaşlarımızdan -bâzıları bu maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını istemişler; ben buna şah
san muhalifim. Fakat sayın arkadaşımız Mus
tafa Ok'un vermiş olduğu teklifte ise; (Avans 
muayyen nisbetlerde verilebilir) diyor. Haddi
zatında avansın, daha ziyade, Tekel İdaresi ta

rafından verilmesi zorunludur, diye katı bir ka
yıt konmak lâzımdır ve komisyondan ben bil
hassa bunu rica edeceğim. Avansın kati, sorun
lu kılınmalını gerektiren hususların belirtilme
sini ve bir de bu zorunluğu getirirken çiftçinin, 
tütün ekicisinin ne kadar avans alacağını daha 
evvelden bilmesi lâzımdır, yani bildirisindeki 
mal değerinin yüzde kaçının avans olarak ve
rileceğini bilmesi lâzımdır ki, ona göre bir ça
lışma yapacaktır. 

Tatbikatta biz çok zaman, pancar eken bir 
bölgenin ve bilhassa tütün eken bölgenin bir 
temsilcisi olarak görüyoruz; avans verilmesin
de bâzı suiistimaller oluyor. Yani, katî bir zo-
runluk, katî miktralar üzerinde durmazsak; bu 
hususlar çiftçiler arasında huzursuzluklar çıka
rıyor ve bu da bâzı hâdiselere sebebiyet veri
yor. 

Bu bakımdan avans yerindedir _ve Tekel 
İdaresi bunu çiftçiye bir zorunluk yüklemeden, 
yani alımda bir rüçhan hakkı tanımadan ver
melidir. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun, Sa
yın Yücetürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 24 ncü madde, yıllar
dan beri tatbik edilmekte olan avans müesse
sesini yeni bir şekle sokmakta, bugünün ticari 
tatbikatına uygun daha modern bir seviyeye 
getirmektedir. Bu itibarla madde üzerinde Sa
yın Mustafa Ok arkadaşımızın vermiş olduğu 
önergede, Komisyonumuzun kanaatleriyle be
raber olmıyan, çelişen fikirler vardır. 

Çünkü, Sayın Mustafa Ok, önergesinde, Te
kel İdaresiyle beraber bâzı bankaları, kredi mü
esseselerini zikretmektedir ve önergesinin bir 
başka yerinde de - yanlış tesbit etmemişsek -
bir miktar da faiz alınmasını ifade etmektedir. 

Halbuki, bizim komisyon olarak getirdiği
miz ve Hükümet Tasarısı olarak getirilmiş olan 
metin ile de beraberliği bulunan 24 ncü mad
denin ifade ettiği avans ve onun tatbikatına 
ait satırlarda, avans ticari bir mekanizmadır, 
bir pey akçesidir, faizi yoktur; bir başka nevi 
kredi mekanizmasıdır ama aslında faizli olan 
bir kredi ünitesi değildir. Daha ziyade, iyi tü
tün yetiştirenlere ve Tekelin kendi fabrikas-
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yonunda kullanmak üzere satınalınmasma lü
zum gördüğü tütünlere, satmalmadan önce bir 
pey verme hadisesidir. 

Bu itibarla, bilhassa Sayın Mustafa Ok'un 
bu faiz meselesine komisyon olarak katılmıyo
ruz, 

Aynı zamanda, çiftçinin yetiştirdiği malın, 
alıcısını; bugünkü karma ekonomiye, serbest 
piyasa rekabet esasına göre tanzim edilmiş olan 
piyasa ekonomisine göre, sadece Tekel olarak 
mütalâa ettirmiyoruz, tüccarın da pey akçesi 
sürme imkânını yaratarak, çiftçiye çok yönlü 
alıcıyı temin için maddeyi hacimlendirerek çift
çinin haklarını korumaya çalışıyoruz. 

Bu itibarla Sayın Mustafa Ok arkadaşımı
zın önergesine katılmak Komisyonumuzca müm
kün olmamıştır. 

Biraz önce konuşan arkadaşımıza Komisyon 
olarak teşekkür ederiz. Avans mekanizması ha
kikaten Türk tütün çiftçisine büyük imkânlar 
sağlamıştır. Üzülerek ifade edeyim ki, bu türlü 
kanun çıkmaJdan önceki bâzı piyasa oyunlarına 
set çekecek hale Tekel yıllardan beri devam et
miş, nitekim geçen sene 1968 yılında Tekel, tü
tün çiftçisine otuz milyon Türk lirası dağıt
mış bulunmaktadır ki, bu da hakîkaten bir 
başka, nevi parite yani destekleme olmaktadır. 
Ancak, avans bir pey akçesi olması itibariyle, 
miktarını tahdidetmek veya zorunlu hale ge
tirmek piyasa ekonomisini güdümlü hale getir
mektir. Güdümlü hale getirilmiş olan bir pi
yasada, çiftçinin fiyat terakümünde çok şanslı 
olmasına imkân verilmiyerek, çiftçinin malı
nın daha güzel fiyata satılması imkânlarını tah-
dideder. Bu bakımdan bunun karşısındayız. 

Nitekim,, bundan önceki maddede çok muh
terem Turan Şahin Beyefendi gayet veciz ifa
de ettiler, Komisyon olarak bir izahatımıza 
imkân hâsıl olmadığı için burada tekraren arz 
ediyorum, randıman meselesi denımekite. 

Muhterem arkadaşlar, randiman hakikaten 
lüzumludur ve bu tatbik edilmektedir. Ancak, 
tüccarı da, yani başfka alıcıları da, haltta 28 nci 
maddeye göre tütün satış merkezlerinde tesbit 
ettiğimiz zaman, çiftçinin bizzat kurduğu Tü
tün Tarım Satış Kooperatiflerini de alıcı ola
rak piyasaya iştirak ettirdiğimiz zaman, bu alı
cıların dış alıcılarla olan münasebetlerinde tü
tünde hangi kalite veya ranidılmana daha ehem
miyet verdiklerini tütün mıntıkasının millet

vekilleri gayet iyi bilirler, rengine göre, şek
line göre, kurutmasına göre. Simidi biz bir ran
dımanı tam tesbit ederek hepsini kıymetlendi
rir, halitalanidırırsak, hem tütünün ihraç im
kânlarını daha tâhdiıdetmiş oluruz, zorlaştır
mış oluruz, hem de çok alıcılı bir mekanizma 
yarattığımıza göre fiyatlara çok az süpleks ta
nımış oluruz. Yani, taban - tavan denilecek 
çok az bir koridorda, kompartımanda fiyat 
teşekkül ettiririz ki, ileriki maddelerde bizim 
bu konuda Komisyon olarak kanaatlerimiz siz
leri tatmin edecektir zannederim, 

Kanaatimizce, avans mekanizmasını Komis
yonumuz ve Hükümet tarasısı maddede iyi tes
bit etmiştir. Ancak bunun dışında bir kredi, 
finans mekanizması Ziraat Bankasının ve diğer 
kredi kaynaklarım yaratan müesseseleridir, bu 
madde ile ilgisi yoktur kanaatindeyiz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turan Şahin, buyurun. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, bu maddenin son fık
rasında, «şu kadar ki avans sözleşmesimin bir 
sureti ekicinin cüzdanını aldığı Tekel idaresine 
tescil ettirilmiş ise, devir muamelesinden evvel 
veya devir muamelesi anmda peşin para aldığı 
zata veya müesseseye veya hesabına, almış ol
duğu parayı evvelemirde ödemek veya başka 
suretle tesviye için muvafakaltnamesini ibraz et-, 
mekle mükellef tutulur» deniyor. 

Şimdi, avans muamelesi alıcı ve satıcı ara
sında, alıcının, ileride bu tütünü ben alabi
lirim diye faizsiz olarak ödediği bir paradır. 
Karşılığı bir rüçhan hakkı doğurtacak: Bu tü
tünü ben alırım. 

Eşit şartlar tahakkuk ettiği zaman, satıcı 
alıcıya, bana şu fiyatı verdiler, sen veriyor
san bu fiyaJtı, tütünü sana vereceğim diyecek. 
Alıcı buna razı olursa bildirecek, tütünü ala-
calk. Hayır dediği zaman bir başkasına sata
cak. 

Şimdi, bu bir başkasına satma halinde, alı
cının verdiği paranın bir teminata kavuşturul
ması lâzım. Onun teminatı son fıkraya böyle 
geçmiş. Tekele tescil ettirilmiş ise devir mua
melesini yapmadan evvel bu parayı peşin ola
rak ödemek. Birinci şık bu, Tütünü bir baş
kasına satacak iken, devir muamelesini onun 
üzerine yaparken evvelce avans aldığı şahsın 
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parasını peşinen ödiyecek, veya başka suretle 
tesviye için muvafakatnamesini ibraz edecek. 

Şimdi, bu başka suretle tesviye ne demek? 
Başka suretle tesviye.. Bu, başjka suretle tes
viyenin içerisine; ben bunu taksit taksit iki se
nede ödiyeceğim, ben bu parayı, tütünü dev
rettim, parasını, satınaldığım zaman ödeyece
ğim, bunların hepsi girer. Başka suretle tes
viye tâbiri buraya konduğu zaman, bu sefer 
avans vermiş olan alıcı aleyhine bir başlka hü
küm doğar. Avansı aldı, kullandı, ekici kul
landı bunu, peşin para ile ödeme imkânı var, 
ödedi, ödiyemedi, tütünü, sattığı zaman dev
rettiği kimseden parayı aldığı anda ödeyebile
cek. Bunun teminatı olabilir, ama aksini dü
şününüz. Bu sefer de ekici, ben bunu iki se
nede ödiyeceğim, bir sene sonra ödiyeceğim, 
elli lirasını peşin vereceğim, geri kalanını 
sonra ödiyeceğim gibi bu muvafakatnameyi, 
bu mânâda bir muvafakatnameyi; çünkü bura
daki hüküm bir başka suretle tesviyeyi bu mâ
nada alırsanız, avans müessesesi işlemez. Ya
ni, bir kredi kaynağı olarak gerek Tekeliden 
gerek tüccardan alınmış olan bu para, böyle bir 
işleme tabi tutulursa işlemez. 

Bu bakımdan buradaki, başka suretle tes
viye muvafâkatnaınesinin kanunda belirli hale 
getirilmesi veya bunun ne olabileceğinin ayrıca 
tanzim edilmesi lâzımdır. Eğer bu şekliyle çı
karsa bu avans, iyi niyetle tanzim edilerek 
konmuş olan avans müessesesi işlemez hale ge
lir. Çünlkü ben tütün alıcısı isem, tütünü alır
ken ekiciye daha önceden üç bin lira, beş bin 
lira para vererek ticari maiksatla bağlamak is
tiyorsam, bunun kullanılmasından sonra baş
ka suretle tesviye muvafakatinin anlamı deği
şiktir. 

Kömkyoîi, bu mânada bir anlayışın dışında 
bir mâna bulabiliyonsa lütfen söylesin, değilse 
başka suretle tesviye tâbiri yerine, parayı ev
velemirde ödemek veya tütün satışını yaptığı 
anda.-; parayı, aldığı zaman ödemek gibi bir kay
dı koymalk suretiyle avans müessesesini işler 
duruma getirtelim. Yoksa bu şekliyle, iyi ni
yetle konmuş olan hüküm işlemez hale gelebi
lir, alıcının şartları balkımından..Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan, 
ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başjkan, muhterem milletvekilleri. 
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Sayın komisyon ve Hükümetin getirmiş ol
duğu avansı ilgilendiren 24 ncü maddeye ben
deniz de katılmakla beraber, biraz evvel konu
şan Sayın Turan Şahin arkadaşımızın ileri sür
düğü fikirlere bendeniz de aynen iştirak edi
yorum. Burada, «veya başka suretle tesviye» de
nilmektedir. Tesviyenin mânası ile tasfiyenin 
mânasını bir defa eleştirmek lâzım. Buraya 
«Tesviye» değil benim anlayışıma göre «Tasfi
ye» koymak gerekir. 

Hakikaten gayet hüsnüniyetle, hazırlanmış 
olan, müstahsili birçok aracı kimselerin elinden 
kurtarmak gayesi güdülerek ve avans veril
mek suretiyle, tıpkı .memleketimizde şeker 
fabrikalarının tatbik ettiği, pancar ekicilerine 
tanıdığı bir hak gibi ki, bugün onların durumu 
da gayet düzenli bir şekle girmiştir, bu da aynı 
yolda olduğu için fevkalâde güzel bir madde. 
Yalnız bunu işlemez hale getirecek bir du-
ıjum vardır. Bunu da sayın komisyon, asgari 
haddiyile bu son cümlesini hiç olmazsa çıkar
mak suretiyle Mderir kanısındayım. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Şimdi efendim, Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı 

24 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını isti
yor, önergesi bu mahiyette. 

Komisyon bu önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Mustafa Ok'un önergesini okutuyo
rum. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılmamaktadır, önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Yaşar Akal'ın önergesini okutuyo
rum. 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Fethi Alacalı'nın bir önergesi vardır 
okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Tütün ve tütün te

keli kanununun 24 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Avans - Madde 24. — Tekel idaresi tütün 
ekicilerine tarladaki veya toplanmış tütünle
rin karşılığı bir evvelki fiyatlardan başfiyat 
nazara alınarak malının % 20 si kadar avans 
vermek zorundadır. 

Fethi Alacalı 
Tokat 

FETHİ ALACALI (Tokat) — İzah etmek is
tiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Görüşmenizde izah etmediniz mi 
efendim? Buyurunuz. 

FETHİ ALACALI (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, sayın komisyon sözcüsünün de ver
miş oduğu mütalâayı dinledikten sonra tekrar 
önerkeoni izah etmek zorunda kaldım. 

24 ncü maddeyi tüm olarak okuduğumuz 
zaman, Tekel idaresine avans vermek zorun-
luğu yok, «Verebilir» diyor. Vermediği zaman 
tütün ekicisi ne yapacaktır? Yani, devlet, Hü
kümet olarak zürraın peşinde olduğunu prog
ramında söyler, kürsüde söyler, her yerde söy
ler, fakat çiftçiye, tütün ekicisine karşı bir iti
mat telkin edecek kuvvetli bir delil getirmez. 
Ondan sonra avans samanı gelir gelmez zürra 
oradan kalkar, Millet Meclisine, milletvekille
rine gelir, hattâ bâzan tütün bölgesine gider 
milletvekilini sokmamak ister. Binaenaleyh, va
tandaşa hakkını zamanında, hiçbir yere mü
racaat etmeden vermek gerekir. Bir tütün eki
cisi bilmelidir kir benim bu sene 300 kilo ma
lım çıkacaktır tarlamdan, 300 kilo malımın % 20 
sinin fiyat tutarı 500 lira 1 000 lira ben Şu
bat ayında veyahut Nisan ayında, Mart ayın
da Tekel idaresinden 300 lira 500 lira avans 
alacağım ve buna göre de piyasadaki giderle
rimi, alacağımı, vereceğimi hesabedeceğim di
ye katı programını yapmak durumu doğar. 

İkincisi; sayın komisyon sözcüsünün izah 
ettiği- hususlar pey akçesi durumuna düşmez. 
Devletin diğer müesseselerinden verilen kre
dilerle Tekel idaresinin vermiş ollduğu avansı 
kredi müessesesinin içine sokamayız. Avansı 
Devlet, burada T^kel idaresi vermek zorunda
dır. Çünkü, malî münhasıran kendisi almak 
zorundadır. Bir de karşıda, muayyen bir tü-
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tün tüccarının almiak zorunluğu vardır. Di
ğer kredi müesseselerinde ise, vatandaş devlet
ten kredi alıyor, yetiştiriyor mahsulünü istedi
ği adama veriyor. Ziraat Bankasına tarlasını 
ipotok ediyor, kredi alıyor. Bundan, pek ta
biî faiz alınacaktır, ama, bu maddede avans zo
runludur. Tekel idaresinin bunu vermek zorun
luluğumu lütfen komisyon kabul etsin. Diğer 
alıcılar verebilir veya vermiyebilir. Alıcılar 
isterse bunu versin, aürraı mânevi bakımdan 
bağlasın. Yani Borçlar Hukukuna giren, mah-
kemelere düşürecek maddeleri getirmiyelim. 

Sonra 24 saat zarfında bildirme hükmü var. 
Buna göre karşılıklı anlaşmalarda durum ne ola
caktır? Bu gibi müeyyideler daima ekicinin za-
rarmadır. Lütfetsin komisyon ekiciyi tazyik al
tında tutacak bu durumları çıkarsın ve sarih 
olan bu kısma da iltifat etsinler. Takdir Yü
ce Heyetindir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon Sayın Ala-
cah'nm önergesine katılmamaktadır. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

24 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 

Alım - satım Sözleşmesinin uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıkların çözülmesi 

Madde 25. — Tütün ekicisi ile alıcısı ara
sında, alım - satım yazılı sözleşmenin bu kanu
na göre uygulama ve yürütümünden doğacak 
uyuşmazlıklar hakemler eliyle çözümlenir. 

Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya eki
ci veya, var ise ekicinin isteğine dayanarak 
ekiciyi temsilen Ekiciler Birliği, mahallî Sulh 
Mahkemesine tahkim istediğini ve hakeminin 
kim olduğunu yazı ile bildirir. Mahkeme bu 
başvurmayı ve davacının hakeminin kim oldu
ğunu diğer tarafa veya konutuna bildirerek üç 
gün içinde kendi hâkemini seçmesini ister, mah
kemece de üçüncü bir hakem seçilir. 

Bu süre içinde hakemini seçmiyen tarafın 
hakemi mahkemece re'sen seçilir. Mahkemece 
3 hakemede doğruyu tarif ve bildireceklerine 
yemin verilir. 

Hakemler, yemin verildiği günden başlıyarak 
beş gün içinde kararlarını verirler. 
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Hakem kararlarında hakem ücretleri ve di
ğer giderler de belirtilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyle ilgili üç önerge var 
efendim, Onları da okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısına aşa

ğıdaki hususun 25 nci madde olarak eklenme
sini ve sonraki maddelerin buna göre sıralan
masını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa 

Kredi - madde 25. — Tütün ekicilerine T. 
O, Ziraat Bankasınca ve kooperatiflerce kredi 
verilir. Ekiciye verilen kredi dekar basma 
150 liradan 250 liraya kadar olmak üzere ta
mamı bir defada veya ekicinin isteği üzerine 
taksitlerle ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 6 ncı satırındaki «Hemen 

bildirir» kelimesinin önüne «24 saat içinde bil
dirir» kaydının konmasını arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

İlyas Kılıç 
Samsun 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün tekeli kanun tasarısının 25 nci mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 25. — Son fıkra: Sulh mahkemesine 
başvurma ve ilâm harcı alınmaz. 

Yaşar Akal 
Samsun 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Reşit 
Ülker söz istemiş. Yoklar. Sayın Faik Kırbaşlı.. 
Yok. Buyurunuz Sayın Sadi Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar, ekici ile alıcı ara
sında alım - satım sözleşmesinin tatbikatından 
doğan uyuşmazlıklarda, ihtilâflarda nasıl bir 
çözüm yolu takibedileceğini 25 nci madde bize 
göstermektedir. 

Hükümet tasarısında bu, iki kademede mü
talâa edilmiş, ticaret odası veya belediyelere 
evvelâ başvurması icabediyor, hakem tâyini 

için ve itiraz vukuunda da neticeyi, nihai hal 
tarzını sulh yargıcı tâyin ediyor. 

Komisyon, hakikaten daha pratik şekle sok
muş; doğrudan doğruya sulh mahkemelerine 
vermiş ve hakem tâyini hususunda da müraca
attan sonra, hemen, diyor. Ben 24 saate ta
raftar değilim. Çünkü, zaten 3 gün içerisinde 
hakem tâyini yapılacak, 5 gün içerisinde, ki 
Hükümet tasarısında bu 10 gündür, onu da 
5 güne indirmiştir, dolayısiyle de 5 gün içe
risinde mahkeme bunu bir hal şekline bağlıya
cak. Bu ihtilâfların çok sayıda olacağını 
tahmin etmiyorum ama, az sayıda da olsa bu, 
8 - 9 gün içerisinde kesin bir hal şekline, ke
sin bir neticeye bağlanmış oluyor. Bu bakım
dan pratikte de iyi neticeler vereceği kanısın
dayım, Geçici Komisyon değiştirişi şekliyle bu 
maddenin. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız bir tabı hata
sı olmuş zannediyorum. «Tütün ekicisiyle alıcısı 
arasında, alım - satım yazılı sözleşmenin» den
miş. Bu, «sözleşmesinin» olacak. 

Bir de, metinde daima «Tütün ekicisi ve alı
cısı» geçiyor, 27 nci maddede de öyle, fakat 
3 ncü satırda, «Uyuşmazlık başgösterdiğinde 
alıcı veya ekici...» denmiş, yani «alıcı» «ekici» 
nin önüne alınmış. Diğer bütün tâbirler «eki
ci veya alıcı» şeklindedir. Bunun da böyle dü
zeltilmesi lâzımgeldiğine, bir üslûp bakımından, 
bir metin bakımından düzeltilmesi lâzımgeldi
ğine kaaniim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan, bir takrirle düzeltmek im
kânına sahibolmadığımız için burada yer alan 
bâzı tâbirleri ve kelimeleri sayın komisyonun 
dikkatine arz etmek için huzurunuzu işgal et
tim. 

25 nci maddede, «Mahkeme bu başvurmayı 
ve davacının hakeminin kim olduğunu diğer 
tarafa veya konutuna hemen bildirerek üç 
gün içinde kendi hakemini seçmesini ister.» de
nilmektedir. Buradaki «konut» tâbiri her hal
de ikametgâh yerine kullanılıyor, ama, konut 
ikametgâh değildir. Her halde müşkülâta mâ
ruz kalınır, bu metnin tatbikatında. O sebeple 
burada bu «konut» yerine «ikametgâh» hukukî 
tâbirini kullanmak lâzımdır. 
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Sonra, bir de; «Mahkemece 3 hakeme de 
doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin veri
lir.» deniyor. 

«Yemin verilir» diye bir tâbir de yoktur, 
«Yemin ettirilir» vardır. «Yemin verilir», evet, 
köyde halk arasında kullanılır, ama hukukî 
tâbir, «yemin ettirilir» şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de «Tütün eki-
cisiyle, alıcısı arasında, alım - satım yazılı 
sözleşmesi» ifadesi var. Bizde tâbirin kullanı
lır tarzı; «yazılı alım - satım sözleşmesi» şek
lindedir. Bunun da böyle olması tatbikat ba
kımından kolaylık sağlar. 

Bir de; «uygulama ve yürütümünden» ifa
desi var. Her halde bu yürütüm «icra» yerine 
kullanılmış, «uygulama ve icra..» «yürütü-
mün» de icra olduğunun ya zapta geçirilmesi, 
yahut da «icra» olarak kullanılması icabediyor; 
hangisi tercih edilirse, komisyonun dikkatine 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, buyurun. 
M. KEMAL ÇEETİNSOY (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar, bu made üzerinde 
önerge verip tadil ettirmek hakkımız olmadığı
na göre, evvelemirde komisyonu ikna etmek 
mecburiyeti vardır. 
Sevgili arkadaşlarım, eğer bunun imkânı 

varsa... 
BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, bir noktayı 

tavzih edeyim efendim. 
Evvelki Birleşimde alınan bir karar gere

ğince üzerinde önerge verilen ve görüşme açı
lan maddeler hakkında yeniden önerge veril
mesi kabul edilmiştir. Binaenaleyh yeniden 
önerge verebilirsiniz. 

M. KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. 

O halde mesele yok efendim. 
Şimdi efendim, hakikaten tahkim usulünü 

kabul etmekle vatandaşa, bilhassa ekiciye çok 
büyük kolaylık gösterilmiş ve tahkim usulü
nün müddetleri de kısaltılmak suretiyle bu me
selelerin halli çabuklaştırılmıştır. Ancak, söz
leşmenin bu kanuna göre uygulama ve yürütü
münden doğacak her türlü uyuşmazlıklar ha
kem yoluyla halledilir, tahkim yolu ile halledi
lir, usulü prensibi vaz 'edildikten sonra ikinci 
fıkrada, «alıcı veya ekici veya var ise ekicinin 

isteğine dayanarak ekiciyi temsilen, ekiciler 
birliği mahalli sulh mahkemesine tahkim iste
diğini...» denmiş. Malûmuâliniz, Kooperatif
ler Kanunu çıkmak üzeredir, inşallah Senato
dan da çıkacak. Tütün ekicileri için de koope
ratifler kurulacaktır. Münhasıran, ekiciler bir
liği, dersek, kooperatifler kurulması halinde, 
bu hakkı kooperatiflerden uzak tutmuş oluyo
ruz. 

Bu itibarla, Ekiciler Birliğinden önce, Eki
ciler Kooperatifini de bu fıkraya eklemek ge
rekir, kanısındayım. 

Sonra muhterem arkadaşlar, hakemler tat
bikatta ücretlerini kendileri takdir ederse, bâ-
zan müddeabbihe yakın kendi kendilerine üc
ret takdir ederler. Burada, tatbikattan gelmiş 
bir arkadaşınız olarak, çok iyi niyetle konmuş 
maddenin ileride suiistimal edileceğini ifade et
mek isterim. Hakemler ki, beşinci fıkrada var
dır bu : «Hakem kararlarında, hakem ücretle
ri ve diğer giderler de belirtilir» Şimdi bundan 
anlaşılıyor ki, hakemler ücretlerini kendi ken
dilerine takdir edecektir. 

Üç hakem birleşir, kendi kendilerine aidol-
duğu için bakarsınız 500 liralık bir ihtilâfta, 
500 liralık bir ücret tâyin ederler. 

Bu itibarla, bu iki fıkradaki bu ibarelerin 
kaldırılarak hakem ücretlerinin, eğer benim
serse Komisyon, madem ki sulh hâkimliğine mü
racaat ettiriyoruz ekiciyi, gene sulh hâkimi ta
rafından tâyin edilmesi, fıkrasının eklenmesi 
zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, yine teknik bakım
dan, benden evvel konuşan arkadaşlar bâzı 
hususlara işaret ettiler. Bunlardan Sayın Sa
vacının teklifine katılıyorum. Hakikaten bu
gün hukuk lisanında zorlama Türkçeler tutun-
mamıştır. Tatbikatta konut, ikâmetgâh mâna
sına gelmez. Kanunun gerekçesine de baktım, 
asıl maksat ikâmetgâh olduğu halde burada 
Türkçeleştirilme özentisi içinde, konut tabiri 
konmuş ki, tatbikatta daima suiistimale yol 
açar. Suiistimale kaçmak istiyen kişi, «hemen» 
de olduğuna göre, mübaşir vasıtasiyle yapıla
caktır bu tebligat, konutuna gidecektir, kom
şusunun hizmetçisine verecektir, hâkemini seç
medi diye kendi hakeminden mahrum olacak
tır alıcı. Bu bakıdan ikâmetgâh tâbirinin ko
nulması şarttır, suiistimali önlemek için. 

Takriri sunuyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Şimdi önergeleri tekrar okutup, Komisyo

nun da görüşünü alarak oyunuza sunacağım. 
(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim, bu önergenin 25 nci 

madde ile ilgisini tesbit edemedik, ama arka
daşımız da yok, tavzih de ettiremiyoruz. Bu iti
barla Komisyonun görüşünü alıp oya sunaca
ğım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Komisyon da 
Yüksek Başkanımızın düşünce tarzı istikame
tinde kanaat sahibidir, bu önergenin 25 nci 
madde ile ilgisini biz de tesbit edemedik, bu iti
barla kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK '(Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Çetinsoy'un verdiği önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen Tütün ve tütün tekeli Kanununun 

25 noi maddesinin 2 nci fıkrasına «Ekiciyi tem-
silen» ibaresinden sonra «Ekiciler kooperatifi» 
keljimelerinin ve 5 nci fıkradaki «Hakem karar

larından», sonra «Hakem ücretleri» ibaresinin 
çıkarılmasını, arz ve teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Çetinsoy 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKÎ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 25. — 1. (Alım - satım yazılı söz

leşmesi = Yazılı alım - satım sözleşmesi. 
2. Konut = ikametgâh. 
3. Yemin verilir = yenilin ettirilir) 
Şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı

yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz 25 nci madde ile birlikte.., 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Komisyon
dan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hangi hususta efendim? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bu hakem 

ücretler'inin Mm tarafından ödeneceğine dair 
maddede bir hüküm yok. 

BAŞKAN — O geçti efendim. Müzakeresi 
bitti, sıra oylamaya geldi. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Oraya 
«dair» kelimesini ilâve etmek lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, belki lâzım, belki lâ
zım değil ama, zamanı geçti. Müzakere bitti, 
oya sunuyorum. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Komisyon 
belki izah eder. Yani bir açıklama ile zapta ge
çerse maksat hâsıl olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Yüksek malûmları ol
duğu üzere, burada hususi bir hüküm bulun
madığı alhvalde, umumi hukuk kaidesi tatbik 
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edilir. Umumi hükümlere göre ise, bu tarz dâ
valarda, dâvayı kaybeden taraf mahkeme mas
rafları ve diğer külfetlere mahkûm olur. Bina
en aleyh, burada da hakem karar vereceğine 
göre, hakem, haliyle mahkeme masraflarını 
haksız taraf aleyhine hükme bağlıyacaktır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kabul buyurulan Sa
yın Savacı'nın değişiklik önergesi ile birlikte 
25 nöi maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Hakem hararlarına itiraz 
Madde 26. — Hakemler kararlarını mahke

me kalemine verîr. 
Mahkeme, hakem kararı verildiğini ve neden 

(ibaret olduğunu iki tarafa yazı ile tebliğ eder. 
Hakemlerin kararı, temyiz süresi geçince 

mahkemece tasdik olunur. 
Bu suretle tasdik ve tescil olunan hakem ka

rarları ilâm niteliğindedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 5 tadil öner
gesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 nci maddede hakem kararları temyize ta

bi tutulmuştur. Kanaatimizce ancak mahkeme 
kararları temyiz edilebilir. Bu bakımdan hakem 
kararlarına karşı 3 gün içinde sulh hâkimine 
'itiraz edilebilmelidir, itiraz üzerine sulh hâkimi 
25 nci maddedeki usul ile yeniden 3 tane hakem 
seçer ve kendi başkanlığında yeniden bir karar 
verir, işin müstaceliyeti bakımından bu karar 
da keısin olmalıdır. Böylece itiraz edilmiyen ha
kem kararları ile, itiraz üzerine sulh hâkiminin 
başkanlığımda verfısn hakem kanarı kesin ilâm 
nıiıbeliğinide almalıdır. Bu modemlerle 26 nci mad
denin aşağıdaki sekilide değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

izmir Milletvekili Burdur Milletvekili 
Mustafa Uyar Fethi Çelikbaş 

Tokat Milletvekili 
irfan Solmazer 

Madde 26. — Hakemler kararlarını mahke
me kademime verir. Mahkeme hakem kanan ve
rildiğini ve neden ibaret olduğunu iki tarafa 
yazı ile tebliğ eder. Hakem kararianna karşı ta
raflar tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde 
sulh hâJldmine itiraz edebilirler. Sulh hâkimi iti

raz üzerine 25 nci maddedeki uisul ile yemdfden 
3 tane hakem seçer ve kendi başkanlığında yeni
den inceleme yaparak 5 gün içinde ikinci bir 
karar verir. Böylece itiraz edilmiyen hakem ka
rarlan ile, itiraz üzerine sulh hâkimliğinim baş
kanlığında verilen kararlar kesin ilâm niteliği
ni haiz olur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısnnın 

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

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Madde 26. — Hakemler kararlarını mahke
me kalemine verir. Mahkeme hakem kararı ve
rildiğini ve neden ibaret olduğumu tarafların şa
hıslarına veya adreslerine tebliğ eder. 2 500 li
raya kadar olan dâva konulanında hakem karar
lan mahkemeye verildiğinde, 500 Iramn üzerin
deki dâva konulan da temyiz süresi geçince tas
dik olunur. Bu suretle taısdik ve tescil olunan 
hakem kararları ilâm niteliğindedir. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 26 nci maddesinin aşağıda yazılı 

olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

A. P. Meclis Grapu iadına 
izmir Milletvekili 

Şükrü Akkan 
Madde 26. — Hakemler kararlanm mahkeme 

kalemiınıe verir. Mahkeme hakem kararı verildi
ğini ve neden ibaret olduğumu iki tarafa yazı ile 
derihal tebliğ eder. Hakem kararlarına karşı 
temyiz süresi 8 gündür. Yargıtay temyiz işlemi
ni 15 gün içinde karara bağlar. Hakemlerin ka
ran temyiz süresi geçince mahkemece tasdik 
olunur. Bu suretle tasdik veya tescil olunan ha
kem kararları ilâm niteliğindedir. 

Yüksek Başkanlığa 
26 nci maddenin 2 nci satandaki «iki tara

fa» ibaresinden sonra «24 saat içinde» ibaresi
nin konmasını arz ederim. Saygılanmla 

Samsun MilleifevekHi 
İlyas Kılıç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün Tekeli kanun tasarısının 26 acı mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederini. 
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Madde 26. — Mahkemece verilen tasdik ka
rarları her türlü hare ve damga resminden (mu
aftır. 

Saimsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

-BAŞKAN — Madde üzerinde sadece Sayın 
Reşit Ülker söz istemiş. Sayın Reşit Ülker? 
Yok. 

Sayın. Turan Şahin, buyurun. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Değerli arka

daşlarım, bu kanunla yapılmak istenilen daima, 
pratik tedbirlerle alıcı ve satıcı arasındaki ih
tilâfları da, kısa vâde içerisinde çözümlemek ha
lidir. Şimdi, bu maddede hakem yolu ile mesele-
leyi halletmek gibi bir kısa yola gidiyoruz. Ha
kem bir karar veriyor, bu karan mahkeme ka
lemine hakem heyefoi bırakıyor ve o andan iti
baren bu karar, temyiz süresi geçince mahkeme 
tarafmdan tasdik edilir hüviyete sokuluyor bu 
maddede. 

Şimdi, hakemin taraflarca tesbdt ve kalbul 
edilmesine rağmen venmliş olduğu karara, bir 
defa bir itiraz hakkı doğmak lâzım. Bu itiraz 
hakiki, hakem heyetini teşekkül ettirlben makama 
karşı olanak lâzım. Sulh hâkimliği hakemi tes-
bit ediyor. Bu hakem heyeti karar verdiği za
man bu kararın itirazını nereye tanıyoruz mad
deye göre? Yargıtay a; hakem heyetinin verdiği 
karara karşı itiraz direkt Yargıtay a. Hukukçu 
arkadaşlarım bu mevzuda daha geniş düşüne
bilirler; hakem heyeti kararına karşı direkt 
Yargıtaya itiraz edilir mi edilmez mi, bu ölçü 
hukukî mi, ben onu takdir etmiyorum, bilemi
yorum, mevzuum değil, ama Yargıtayda bir 
işin neticesinin alınmasının ne olduğunu biliyo
rum. O halde, itiraz da yine kısa sürelerle bir 
merciden neticeye ulaştırılmalı. Bu madde bu 
imkânı bağışlamıyor, itiraz edilmemesi haline 
bağlı hüküm çıkartmış. Temyize itiraz edilmez 
ise kesinleşir, demiş. Ya, itiraz ederse ne ola
cak? Yıllarca sürecek. Hakem marifetiyle mese
leyi halletmenin pratik anlayışını bu madde 
ile burada bulmak mümkün değil. Onun için 
arkadaşlarımızın verdiği önergede iki önemli 
husus var. 

1. Hakem kararına da kısa vâdede itiraz 
etme hakkı. Kime karşı? Sulh hâkimine. 

2. Sulh hâkimi eliyle yine bir müddet içe
risinde Temyize gitmeksizin, Yargıtaya ulaş-

maksızın sulh hâkimine yapılan itiiûzın kesin 
ilâm hükmüne bağlı olacak şekilde bir netice
ye ulaştırılması. 

O halde, iki başlı bir faydayı temin etmiş 
oluyoruz. Birincisi kısa zamanda netice alma, 
iki; hakem kararma itiraz etme hakkını koya
rak bu önerge ile netice almış oluyoruz. 

O bakımdan, bu 26 ncı maddenin bu yazılış 
tarzı ile, ekiciye veya alıcıya iyi niyetle de ol
sa fayda getirmek yerine, onu daha ziyade müş
külâta uğratacak hükümler taşıdığı kanaatini 
taşırım. Lütfeder hukukçu arkadaşlarım da dü
şüncelerini ifade ederlerse mesele daha çok 
açıklığa kavuşur. Bu madde üzerinde arkadaş
larımız Fethi Beyin, irfan Solmazer'in vermiş 
oldukları önergenin pratik neticelerini daha 
büyük ölçüde görüyorum. Bu maddenin bu şek
liyle değiştirilmesini kabul etmenizi rica ede
ceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın ar

kadaşlarım, madde yerindedir. Sulh mahke
mesinin kararına itirazı asliyeye veriyorsu
nuz. O zaman bir başkası da kalkar der ki, bu 
iş Yargıtayda biter niye onu kesiyorsunuz? 
Binaenaleyh, böyle bir husus yerindedir. Za
ten mahkemenin verdiği karar hakemlerin 
verdiği kararı tasdik niteliğindedir. 

Ben yalnız bir hususun koyulmasını istiyo
rum. 25 nci maddede itibar edilmediği için 
26 ncı maddede söylemek mecburiyetinde kal
dım. 

İtiraz edenler ekseri ekiciler olacaktır ve 
bu ekicilere aynı iş mahkemelerinde işçilere 
tanınan haklar gibi bir hakkın tanınması lâ
zımdır. Gerek başvurmada, gerek ilâm harcında 
aynı iş mahkemelerinin verdiği kararlar gibi 
bir kolaylık tanınması gerekmektedir. Ben yan
lış hatırlamıyorsam, bu tasdik kararlarındaki 
ilâmlar her türlü hare ve damga resminden mu
af olmalıdır ki, itiraz eden ekici rahatça hare
ket edebilsin. Çünkü ekici itiraz ettiği anda öy
le bir sıkışık durumdadır ki, bir istidacıya gi
dip de 2,5 lira verip istida yazdıracak parası 
dahi cebinde olmıyacak kadar zaruret içindedir. 
Tam piyasa açılmıştır, parasını alamamıştır, 
alacaklısı gelmiş parasını istiyordur. Bu halde 
okiciye bu türlü bir imkânın tanınmasında fay
da görüyorum, Bilmem itibar edilir mi? 
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BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, buyurun. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 26 ncı madde, kanu
nun getirmek istediği çabukluğu getiren bir 
maddedir. Yalnız muhterem arkadaşlarımdan 
Sayın hocamız Çelikbaş'la Solmazer'dn bir tak
riri var. Burada belki bir zühul olmuş. Hakem 
kararlarının haddizatında kabili temyiz olma
dığı ve bu gerekçe ile de hakem kararlarının şu 
maddeye göre kabili temyiz hale geleceği ileri 
sürülerek yeni bir prosedür, yeni bir sistem 
getirilmek isteniyor. Yani Yargıtay yolu ka
pansın fakat itiraz yolu açılsın. Sayın Turan 
Şahin bey arkadaşımız da bu konuyu savundu
lar. Yargıtaydan, hakikaten giden dâvaların 
uzaması itibariyle, gecikmesi bakımından endi
şe etmek belki yeknazarda doğrudur ama, as
lında müstacel mevaddan olan ve bu hakem ka
rarlarının mercileri süratle iş çıkarmış olması 
itibariyle, yani hakem kararı olması bakımın
dan tatbikatta bir veya 1,5 ayı geçmemektedir 
arkadaşlar. 

Bu itibarla kanunun verdiği bu çek önemli 
bir hakkı sadece itiraz yoliyle hakemlere veya 
mahallî sulh hâkimine bırakmak hakikaten bü
yük haksızlıklara müncer olabilir. Bu itibarla 
umumi hükümler dairesinde hareket edilse, şu 
madde dahi gelmemiş olsa idi, hakem karar
ları kendiliğinden temyizi kabil olduğuna gö-
reı Temyize gidecekti. Şimdi getirilmejk isteni
len, tasarıdaki üçüncü fıkradaki de bu. Süresi 
geçince - umumi hükümler öyledir zaten - hâ
kim tasdik edecek. Bu süre geçmeden Temyiz 
hakkını kullanan birisi olursa, taraflardan 
hangisinin aleyhine ise, bir maddî hata olur ve
yahut taraflardan her hangi birisini mahkûm 
edebilir hakem, bu itibarla Temyiz hakkını kul
lanacaktır, Temyize gidecektir. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Demin kabili 
Temyiz değildir dediniz. 

KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) — Hayır, 
umumi hükümlere göre hakem kararları kabi
li Temyizdir. Yanlış anlaşılmasın, kabili Tem
yizdir. 

Şimdi, hakemlerin bu kararı hâkime verildi
ği zaman süra+le hâkim tarafından müddeti 
doldu mu tasdik edildiğine göre, kesinleşecek
tir. 

Sonra, Yaşar Akal arkadaşımız tahmin ede
rim hakem, kararlarının nispî harca tabi oldu
ğunu sanırlar. Yüzde yüz iddia etmiyorum ama, 
hatırımda kaldığına göre hakem kararlarının 
tasdike mütedair kısmı Harçlar Kanununa göre 
maktu harca tabidir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — 35 liradır.. 
KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) — Bilmi

yorum ne kadardır. Binaenaleyh nispî olmadı
ğına göre bu ihtilâflarda verilecek 20 lira, 30 
lira bir mesele, büyük bir miktar teşkil etmez. 
Harçtan muaf olması bir şey ifade etmediği gi
bi, kanunun getirmiş olduğu, şu umumi hüküm
lere göre getirmiş olduğu espiriyi de ortadan 
kaldırmamış olur. Bu itibarla madde yerinde
dir, müspet oy verilmesini istirham ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Öner
geleri tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(İzmir Milletvekili Mustafa Uyar, Tokat 
Milletvekili İrfan Solmazer, Burdur Milletve
kili Fethi Çelikbaş'm önergesi telkrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKÎ 
YÜOETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜOETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. Katılmıyorsunuz. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — önerge 
grup adına verilmişti, geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, önerge geriveril-
miştir. Bu itibarla oylatmıyorum. Diğer önerge 
ilyas Kılıç'indir. 
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(Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılyor mu efen
dim?.. Katılmıyorsunuz. 

önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor 
mu efendim?.. Katılmıyorsunuz. 

önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha verilmiştir, onu da okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Mahkeme kalemi hukuk metinlerinde merci 

değildir. Mahkeme kalemi yerine, «mahkeme
ye» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. Katılmıyorsunuz. 

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

Madde üzerinde Adnan Şenyurt, buyurun 
efendim. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunun hazırlanış esprisine 
uygun olarak muhterem arkadaşlarımız tarafın
dan ve sayın A. P. Grupu tarafından verilmiş 
olan takrirleri dinledik. Benim edinebildiğim 
kadarıyla bütün bu takrirler, ki bâzılarında 
haklı olan talepler daha çok, ekseriyette gö
züküyor. Kanunum arz ettiğim gibi, esprisine 
uygun olarak basit bir usul içersinde ihtilâfların 
hallini sağlıyacak nitelikte olmasına rağmen Sa
yın Komisyon Sözcüsü, mücerret, katılmıyoruz 
beyaniyle, şimdiye kadar verilmiş olan bu tak
rirlerin ilerdeki ihtilâfların kısa zaman içersin
de halledilmesine çok faydalı olmasına rağmen, 
ihtilâfların hallinde çok faydalı bir şekilde hiz
met endişesiyle hazırlanmış olmasına rağmen 
bunları kabul etmedi. Birtakım dâvalar var ki, 
hakikaten miktar itibariyle çok az bir miktara 
taallûk etmektedir. Binaenaleyh bunu her han
gi bir kimsenin hissi veya şu bu sebeplerle Tem
yiz Mahkemesine intikal ettirip karşı tarafı mu
tazarrır etmenin âlemi yoktur ve işlerin kısa 

zaman içinde bitirilme arzusuna da muhaliftir. 
Binaenaleyh müddetler bakımından, miktar ba
kımından birtakım itiraz yolları gösterilmiştir, 
birtakım usuller derpiş edilmiştir bu takrirler
de. Bu, birkaç hususu kapsıyan bir maddedir, 
yani diğer maddelerle irtibatı ve ilişiği bulun
maktadır. Binaenaleyh, hepsini bu şekilde ihti
laflı ve ihtilatlı bir hale sokması da mümkün
dür. 

Netice olarak, mâruzâtım şudur Sayın Ko
misyondan; bu maddeyi geri alsın, verilmiş olan 
takrirlerin ışığı altında daha iyi bir şekilde ted
vin etsin. Kanunun tatbiki bakımından uygun 
bir hale madde sokulmuş olur. Maddeyi, verilen 
takrirlerin ışığı altında yeniden tedvin etmek 
için geriye almasında isabet olduğu kanaatimi 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, verilen tak
rirleri münferiden mütalâa ettiğimiz takdirde 
- Komisyonun görüşü olarak - yaptığımız isti
şarede şu sonuca varılmıştır: Her takrir arzu 
edilen neticeyi sıhatli bir şekilde çözecek mahi
yette olmadığı için, Komisyon, takrirlerin her 
hangi birisine katılmak lüzumunu hissetmemiş 
idi. Ancak, her takrirde de maddenin tashihi 
yolunda bâzı esaslar var. Bu bakımdan tak
rirler hitama erdiği anda, zannediyorum Komis
yon takrirlerle beraber maddeyi geri alacaktır. 
Bu hususu arz etmek için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yücetürk, siz tak
rirlere katılmıyoruz, dediniz. Oysa kondu, tak
rirler reddedildi. Artık takrirlerin ışığı altın
da mı olur, yeniden tedvin için mi olur, bilmi
yorum. Maddeyi geri alacaksanız bunu sarih 
olarak beyan edin, yeniden tedvin edeceğiz, 
deyin. Verelim maddeyi Komisyona. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
maddeyi yeniden inşa etmek üzere geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Yeniden tedvin etmek üzere 
Komisyon maddeyi geri istiyor. 26 ncı madde 
Komisyona iade edilmiştir efendim. 

Şimdi madde 27 yi okutuyorum. 
Dara, küf ve su çürüğü 

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

Dara tâyininde anlaşmazlık çıkarsa, ikisi sa
tan ekici ve ikisi satınalan alıcı tarafmdan seçi
lecek dört dengin darası, ortalama daha ağırlı
ğının tâyinine esas tutulur. 

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

Küf ve su çürüğü azaltmaları konusunda alıcı 
ve ekici anlaşamadığı takdirde, bu anlaşmazlık 
alıcının 24 saat zarfında müracaati üzerine 
19 ncu maddede yazılı surette hallolunur. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 

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

Manisa 
Mustafa Ok 

Madde 27. — Ekici ile alıcı arasında tütün 
alım ve satımı için yapılan pazarlık sırasında ol
mak üzere dara, küf veya su çürüğünden ileri 
gelen azaltmalardan ve 19 ncu madde gereğince 
imhalık olarak tesbit olunan miktarlardan baş
ka özellikle tütünün alıcıya teslimi sırasında is
konto veya ıskarta veya diğer isimlerle bedel ve 
ağırlık indirimi veya bedelsiz alınacak kısmın 
ayrılması her iki taraf için yasaktır. Dara tâ
yininde anlaşmazlık çıkarsa ikisi satan ve ikisi 
satınalan tarafından seçilecek dört dengin darası 
ortalama dara ağırlığının tâyinine esas tu
tulur. 

Ekici ile alıcı bu yolla anlaşamazlarsa amba
lajların tamamı tartılarak g-erçek dara tesbit 
olunur. 

Küf ve su çürüğü konusunda alıcı ve ekici 
arasında tesellüm sırasında uyşumazlık, alıcının 
24 saat zarfında müracaati ibıerine 19 ncu mad
dede yazılı surette hallolunur, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün tekeli kanım tasarısının 27 nci mad

desinin 2 nci fıkrasının çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurun söz 
sırası sizin. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, maruzatım kısa ola
caktır; 27 nci madde, dara, küf ve su çürüğü 
ile ilgilidir. Bu maddeye Komisyon tarafından 
son bir fıkra eklenmiştir ki, o fıkra, ikiciyi tek
rar mutazarrır eden ve Hükümet teklifinde ol-
mıyan bir hükümdür. Haddizatında buraya 
lüzumsuz ve fazla olarak monte edilmiştir. Çün
kü 19 ncu maddede, muayeneler yapılırken im-
halıklar, nazarı dikkate alınmıştır. Su çürüğü, 
küf bunlar imhalıklara girer. Bütün bunları 
19 ncu maddede saydıktan sonra, ayrıca bir 
daha bu maddeye bu şekilde bir fıkranın eklen
mesi ileride ekici aleyhine olacak bir hükümdür. 
Bu bakımdan ben bir önergeyle, 27 nci maddenin 
Komisyon tarafından, ekiciyi ikinci bir defa da
ha mutazarrır edici, tâcizedici; anlaştık, anlaşa
madık, anlaştık, anlaşamadık gibi, iki balya, üç 
balya, beş balya tütün yapanı tâcizedici bu hük
mün kaldırılmasını diliyorum ve tasarıdaki 
27 nci maddenin, Hükümet teklifinde olduğu 
gibi, kabul edilmesini saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı, efen
dim?.. Yok. 

Şimdi Sayın Yaşar Akal önergesiyle madde
nin 2 nci fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını tek
lif ediyor. En aykırı teklif budur. 

Komisyon katılyor mu bu teklife? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Yaşar Akal'in önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın irfan Solmazer'in önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin Hükümet teklifinde olduğu 

gibi kabulünü arz ve teklif ederim. 
Tokat 

İrfan Solmazer 
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BAŞKAN — Hükümet teklifinde olduğu gibi 
kabulünü teklif ediyorlar. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Ekiciye yeni bir 
hak durumu getirebilmek için bu ilâveyi yaptık. 
Onun için katılmıyoruz. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bilâkis, ta-
cizetmek için... 

BAŞKAN — öneregyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Mustafa Ok'un teklifini tekrar okutu
yorum. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün satış merkezleri 
Madde 28. — Tütün satış merkezleri kurulan 

yerlerde ekioi tütünlerinin alım satımının bu 
merkezlerde yapılması zorunludur. 

Satış merkezleri kurulan yerlerde bu Kanu
nun 21, 22, 24, 25, 26 ncı maddeleri ve 27 nci 
maddenin dara ile ilgili hükümleri hariç, diğer 
hükümleri uygulanmaz. 

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait ya
zılı söyleşmelerin şekli, sureti tanzimi ve tütün
lerin devrine ait işlemlerle, sair hususlar Tüzük
te belirtilir. 

BAŞKAN — Sayın Ok tarafından verilen bir 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 

28 nci maddesine aşağıdaki hususun ikinci fıkra 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Madde 28. — (ikinci fıkra olarak) Tütün 
satış merkezlerinin hazırlanabilmesi için her yıl 
bütçeden 50 000 000 dan az olmamak üzere öde
nek ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Şahin. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Değerli arka-
dalşarım, bu madde tütüncülüğümüzün istenilen 
gelişmeye ulaşacağı anda, yani borsa usulü gibi 
satış merkezleri kurularak satış yapılacağı za
man takibedilecek usulleri ve kanuni hükümleri 
gösteren bir madde. 

Yalnız benim anlamadığım bir şey var; bu 
madde ile bu kanunun 21, 22, 24, 25, 26 ve 27 nci 
maddelerini kabul ediyoruz, diğerleri uygulan
mam, diyoruz. Kabul ettiğiniz faraza 21 nci mad
de; tütün satımı sözleşmesini tesbit eden bir 
maddedir. Şimdi bu maddenin altına bir fıkra 
ilâve ediyoruz - ki Hükümet teklifinde bu yok, 
komisyon koymuş - «Satış merkezlerinde ya
pılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şekli, su
reti tanzimi ve tütünlerin devrine ait işlemlerle 
sair hususlar tüzükte belirtilir.» diyoruz. Şim
di, hem 21, 22, 24, 25, 26 ncı maddelerin hüküm
lerini burada kabul ediyoruz, satış merkezleri 
için ve o hükümler de sözleşmenin şeklini, fa
raza tütün satış sözleşmesini bir 21 nci madde 
tanzim ediyor, bilmem 26 ncı madde, 27 nci mad
de muayyen hükümleri ortaya koyuyor, hem de 
bunları ayrıca, bu merkezler için yeni bir şekil
de olmak üzere, tüzüğe bırakıyoruz. Yani, ka
nunda kabul ettiğimiz oluş tarzı ile fıkra ola
rak komisyonun ilâve ettiği, «satış merkezlerin
de yapılan sapışlara ait yazılı sözleşmeler» de
yimi çelişir duruma geliyor. Nitekim, Hükümet 
teklifinde böyle bir şey yok; Hükümet teklifi; 
«Satış merkezleri kurulan yerlerde bu kanunun 
21, 22, 24, 25, 26 ncı maddeleri hükümleri uy
gulanmaz,» diyor. Burada yine bir yanlışlık 
var. 21, 22, 24, 26 ncı maddeleri hükmü uygu
lanmaz» diyor, buradaki maddede de, 26 ncı 
maddeyle 21 nci maddenin dara ile ilgili hüküm
leri hariç diğer hükümler uygulanmaz, diyor 
ki; manası bunlar uygulanır olarak çıkıyor. 

Şimdi, Hükümet teklifinde uygulanmaz, 
diyor, komisyon teklifinde, ben komisyon tek
lifi üzerinde düşünerek geldiğim için söylü
yordum o şekilde, Hükümet teklifinde var diye, 
bakın şimdi daha başka bir yanlışlık ortaya 
çıktı; bu merkezlerde 21, 22, 24. 25, 26 ncı mad-
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deleri ve 27 nci maddenin darı ile ilgili hüküm
leri hariç, dedik mi, bu hükümler, bu maddeler 
uygulanır demektir. Hükümet teklifinde de, bu 
maddeler uygulanmaz, diyor. 

Bu madde hükümet teklifiyle de, burada ya
zılış tarzı ile de yanlış olarak kaleme alınmış 
ve yanlış olarak geçilmiştir, lütfen komisyon 
bu yanlışlığı giderici tedbirini alsın; maddeyi 
gerimi alacak, yoksa yeni bir önergemi vere
cek, ona göre halledelim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Sayın Mustafa Ok'un verdiği önergeyi tek

rar okutup oyunuza sunacağım. 
(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı

yor mu efendim? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) - Muhterem 
Başkanım, 28 nci maddenin hükümet teklifiy
le, komisyonun tesbit ettiği metin arasında bir 
farklılık vardır. Bu itibarla maddeyi geri alma
mıza müsaadenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, 28 nci maddeyi, ilgili önergeyle 

birlikte ve bilâhara önerge teemmül edilmek 
üzere komisyona geri veriyoruz. 

D) BAKANLIKLARARASI TÜTÜN KU
RULU VE MİLLÎ TÜTÜN KOMİTESİ 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu 

Madde 29. — Millî tütün politikasını tesbit 
etmek, düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalışma
ları koordone etmek «Bakanlıklararası Tütün 
Kurulu» nun görevidir. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Tarım ve Ticaret bakanla
rından kurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmîyenler... 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, Tekel Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Ban
kası T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Fede

rasyonu, Yüksek Tütün Eksperleri Okulu, Tü
tün Eksperleri Sendikası, Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği, Tanım Fakülteleri, temsilcilerinden 
kurulur. 

Komiteye katılan kuruluşlar kararlara birer 
oy ile katılırlar. Millî Tütün Komitesi her yıl, 
Bakanlıklararası Tütün Kurulunun çağrısı ile 
toplanır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeler var
ıdır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 nou maddedeki Millî Tütün Komitesine, 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğü ile Ziraat Mühendisleri Odası temsilci
lerinin de ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Ramazan Tekeli 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 30 ncu 

maıldesindeki «Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği» tabirinin yerine «Türkiye Tütün Tarım 
SpJtış Kooperatifleri Bölge Birlikleri Genel Bir
liği» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki «Tekel 

Genel Müdürlüğü» kelimesinin maddeden, tek
rar mahiyetinde olduğu için, çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

tlyas Kılıç 

Sayın Başkanlığa 
Madde 30. — Bakanlıklararası Tütün Kuru

lu'nun kararlarında Millî Tütün Komitesinin 
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, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği, TürMye Tütün
cüler Federasyonu, Yüksek Tütün Eksperleri 
Okulu, Tütün Eksperleri Sendikası, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği, Tarım fakülteleri tem-
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silcilerinden kurulur. Komiteye katılan kuru
luşlar kararlara birer oy ile katılırlar. 

Milî Tütün Komitesi her yıl Bakanlıklar-
arası Tütün Kurulu'nun çağırışı ile toplanır. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
İzmir Balıkesir 

İhsan Gürsan Mehmet Zeki Yücetürk 
Tokat 

Mithat P-rkrü Çavdaröğlu 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde Sa

yın Reşit Ülker söz istemişsiniz, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ramazan Tekeli, buyu

run. 
RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; tütünle ilgili çalış
malarda bulunan kurum ve kuruluşların bugün 
için çalışmaları dağınık, birbirleriyle bağlantı
sız ve çeşitli düblikasyonlara, sürçmelere mey
dan verecek bir mahiyettedir. Tasanda büyük 
bir isabetle yer alan Millî Tütün Komitesi, bu 
mahzurları ortaldan kaldırıcı mahiyette olduğu 
için, hakikaten yerinde konmuş bir maddedir. 

Bendenizin buraya ilâvesinde çeşitli fayda
lar mütalâa ettiğim için önergede de belirtti
ğim sekilide, Ziraat Mühendisleri Odası ile Zirai 
Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün 
bu komitede vazife almasını arzu etmekteyim. 
Şöyle ki; Türk Ziraat Mühendisleri Odası, 6235 
ve 7303 sayılı Türk Mimar Mühendisleri Oda
sı Kanununa göre kurulmuş bir meslekî ihtisas 
organıdır ve bu kanuni teşekkül, Türkiye'deki 
bütün ziraat mühendislerinin her türlü sicil
lerini, meslekî faaliyetlerini yakmen takibeder. 
Bu ihtisas organının çalışmaları, ilim ve tekni
ğin ışığı altında bitaraf çalışması ile de haki
katen temayüz etmiş bir teşekküldür. Tütün 
ile ve tütün politikası ile yakmen ilgili gördü
ğüm bu teşekkülün bu komiteye dâhil edilmesi
ni istirham etmekteyim. Aslında diğer mesle
kî teşekküllerde, bâzı bakanlıklardaki bu ka
bil komite çalışmalarına bu Mühendis Odala
rının girdikleri bir gerçektir. 

Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne gelin
ce : Zirai mücadele faaliyetleri kendine has tek
niği, bilgisi ve ihtisası olan bir faaliyet olma
sı dolayısiyle bunun da bu teşekkülde yer al

ması şart ve zaruri görülmektedir. Aslında tü
tünün kalitesi, evsıafı üzerine, tütünün verimi 
üzerine, tütünün içimi ve nefaseti üzerine mü
cadele faaliyetleri yakinen ilgilidir. Tatbik edi
len mücadelede en ufak bir doz aşımı olduğu 
takdirde tütünün hem içimi, hem kalitesi, hem 
de rekoltesi düşeceği bir vakıadır. O bakımdan 
tütündeki zirai mücadele, cidden hassas ve 
üzerinde eğilinmesi ioabeden bir konudur. İlaç
lama tatbikatında miktar ve doz aşımı bakımın
dan bir fazlalık zuhur ettiği takdirde ilâcın ka
lıntıları tütün nebatı üzerinde kalmak suretiy
le insan sağlığına da zarar verici bir hal tev-
lidetmektedir. Tütün mracettiğimiz memleket
ler, bilhassa bu konu üzerinde ciddiyetle dur
mak, tütün üzerindeki kalıntı ilâçların mikta
rını tesbit ve tâyin etmek suretiyle de bu ko
nuda büyük bir hassasiyet göstermektedirler. 
Yapılacak her hangi bir hata tütünün ihracı 
ile yakinen ilgili olması bakımından üzerinde 
ayrıca durmamız gereken bir konudur. 

Bunun dışında, kaliteli tütün istihsal ede
bilmek için fideliklerde ve tarlalardaki mavi 
küf hastalığı, ayrıca tütün püsoron gibi çeşitli 
zararlı haşerelerle mücadele de önemli bir du
rum arz etmektedir. Gerek bâzı haşere ve za
rarlılar üzerinde Devlet mücadelesi, gerekse 
Devlet yarduım suretiyle yapılan mücadele ba
kımından tütünün istihsalinden toplanıncaya 
kadar olan bütün safhalarında Zirai Mücade
le Genel Müdürlüğünün yakın ilgi ve irtibatı 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tekeli, vaktiniz doldu 
efendim. 

RAMAZAN TEKELİ (Devamla) — Ayrıca 
Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 
çeşitli bölgelerde muhtelif mücadele demons-
rasyonlan yapılmaktadır. Tütün depolandık
tan sonra da fümigasyon ameliyeleri gibi çeşitli 
fonksiyonları olan Mücadele Genel Müdürlüğü
nün millî tütün komites'indB temsil edilmesini 
arz ve istirham ediyorum. 

Bu teklifimin Yüksek Meclisçe kabul edile
ceğini ve iltifat göreceğini tahmin ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım ; kısa bir görüş arz etmek istiyorum. 
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Bu maddsde Türkiye tütün ekicileri genel 
birliğinden bahsedilmektedir. Şimdi Komisyon
da bulunan yetkililere sordum, çünkü secim 
bölgesine daha evvelce bu kanunu göndermiş
tim, tütünle uğraşan vatandaşlarımız kanun 
üzerindeki fikirlerini yazılı olarak bana gön
dermiş bulunuyorlar onlar da bir tereddüt taşı
yorlardı. Ben bir noktanın tescili bakımından 
şunu arz etmek istiyorum: 

«Türkiye tütün ekicileri genel birliği» deni
yor. Gelen mektuptan da anladığım üzere, bu 
anda böyle mecburi bir kuruluş yoktur. Tütün
le ilgili diğer bir kanunda mecburi bir kuruluş 
getirileceği ifade ediliyor, fakat kanun tek
niği bakımından bu kanun çıkabilir, o kanun 
çıkmayabilir. Şimdi öyle ise buradaki; «Tür
kiye tütün ekicileri genel birliği» tâbiri tatbi
katta müşkülât doğurur. O zaman öbür kanun, 
bahsettikleri kanun mevcut ise ve orada hüküm 
varsa ve o hüküm çıkmamışsa muhtelif bölge
lerde muhtelif dernekler kurulur. Bunların da 
federasyonları, konfederasyonları olur, hangisi
ni buraya alacağız? Bendeniz şu teklifte bulu
nuyorum: Eğer hal böyle ise, öbür kanun da 
kanuhlaşmaz ise, kanunlaşmamak ihtimalinin de 
daima hesaba katılması gerektiğine göre, bu
rada Türkiye tütün ekicileri genel birliğinden 
kasıt; o anda kaç tane var ise, yani bu seviye
ye ulaşmış birlikten kaç tane varsa, ayrı ayrı 
dernek kurmuşlar, federasyonlarını yapmışlar 
ise bunların en üst kademelerinin birer temsil
ci ile temsil edilmeleri kabul edilmelidir. Aksi 
halde, bu uygun değildir, diye düşünülürse, o 
zaman buraya sarih olarak o mesele, o hüküm 
konmalıdır; «Bunları temsil eden tek teşekkü
lün temsilcisi alınır» şeklinde ifade edilmelidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 30 ncu madde millî 
tütün komitesini tesbit ediyor ve bu komitede 
yer alacak olan teşekkülleri tâdadediyor. Geniş 
tutulmuş olması gayet tabiî isabetlidir. Yalnız, 
biraz evvel değerli bir arkadaşımızın da açıkla
dığı gibi, tütünün yetiştirilmesinde, iyi kaliteli 
olmasında kendisine büyük işler yüklediğimiz 
Tarım işleri Genel Müdürlüğünün, Ziraî Müca
dele Genel Müdürlüğünün bulunmaması büyük 
bir noksanlıktır. Belki Sayın Komisyon sözcüsü: 
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«Tarım Bakanlığı var ya, bunlar da var kabul 
edilebilir.» derse «Gümrük Tekel Bakanlığı var, 
Tekel Genel Müdürlüğü de var o zaman, bura-

I da ayrıca tâdadediimiş» diye bir cevap ile kar
şısına çıkabiliriz. 

Bunların dışında, bu millî tütün komitesi
nin ; ihracata yönelen yetiştirme, ekim sahaları
nın ihtiyacı nisbeten tesbiti gibi, birçok görev
leri yapması gereken Devlet Plânlama Teşkilâ
tının, - anaorgan - böyle mühim bir kurulda 
yer almaması büyük bir noksanlıktır. 

Sayın Başkanlığa bu konuda bir önerge ve-
j riyorıım. Dikkate alınmasını saygılarımla arz 

ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-

yen?. Yok. önergeleri okutup oyunuza sunaca
ğım efendim. 

(Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Efendim, Zi
raat Fakültelerinden birer temsilci alınmakta, 
ayrıca Tarım Bakanlığı temsilcisi de iştirak et
mekte ve buna muvazi olarak da Türkiye Zi
raat Odaları da iştirak etmektedir o itibarla 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 
Komisyonunuz filhal katılıyor mu efendim öner
geye? 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKÎ YÜCETÜRK (Balıkesir) _ Katılıyoruz 
efendim. 

I Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm 

I önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim 
bu önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKÎ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
30 ncu maddenin ikinci fıkrasına Devlet 

Plânlama Teşkilâtı, Tarım işleri Genel Müdür
lüğü ve Zirai Mücadele Genel Müdürlüğünün de 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
irfan, Solmazer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKt YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Komisyon tarafından verilmiş olan önerge
mizde Plânlama dâhil edilmiştir. Ayrıca, biraz 
önce kabul edilmiş olan Sayın Ramazan Teke-
li'nin önergesinde de Sayın irfan Solmazer'in 
zikrettiği iki genel müdürlük de vardır. Bu iti
barla bizim önergemize iltihak ederlerse etsinler. 
Aksi takdirde katılmıyoruz efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Te-
keli'nin önergesiyle birlikte sizin önergenize il
tihak ediyorum, önergemi geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Peki önerge geri verilmiştir. 
Şimdi efendim bir önergeye siz katıldınız. 

Bir önerge sizin kabul etmemenize rağmen Yü
ce Heyetçe kabul edildi ve binnetice filhal ka
tıldınız. Bunun yanında bir de Komisyonunu
zun bir önergesi var idi. Şimdi acaba bu kabul 
edilen önergeler muvacehesinde siz maddeyi ge
ri alacak mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Maddeyi 
geri alıp tekrar tanzim edeceğiz efendm. 

BAŞKAN — Kabul edilen önergelerle bir
likte madde Komisyona veriliyor. Bunların mu
vacehesinde maddeyi yeniden tedvin edip geti
receksiniz. 

26 ncı madde Komisyona iade edilmiş idi. 
Komisyon maddeyi tanzim etmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
26 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tanzi

mini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Balıkesir 
Mehmet Zeki Yücetürk 

«Madde 26. — Taraflar, hakem kararını se
kiz gün içinde temyiz edebilirler. Temyiz bu 
işleri öncelikle görüşerek karara bağlar. Tem
yiz edilmiyerek temyiz süresi geçen hakem 
kararlan ile, temyizen tasdik edilen hakem 
kararlan sulh hâkiminin bu hususu belirten 
karar ile kesin ilâm niteliğini haiz olur.» 

BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, 26 ncı madde 
üzerinde mi efendim? 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Evet, yeni 
metin hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN 
efendim. 

Yeni metin hakkında buyurun 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar, hakem kararları
nın tebliği hakemlere verilecek olursa, hakem
ler âdeta bir büro kurup bu gibi kararların 
tebliği için bir külfet altında kalacakları gibi, 
Tebligat Kanununa göre de hakemlerin ver
diği bu kararlan posta idareleri pek kabul 
etmez gibi geliyor bana. Hakemlerin kararlan-
nıu tebliğini, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa göre mahkeme kalemleri yapar. Bu 
itibarla metne konan bu hüküm umumi hüküm
lere aykırı olduğu için, tebliğ şartının ha
kemlere değil, yine eskisi gibi mahkeme ka
rnine bırakılması uygun olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Başka mütalâa... 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, zan
nediyorum şu şekilde olursa vâki itiraz berta
raf edilebilir. Birinci fıkrada «Hakem, ka
rarları tebliğ ile dosya mahallî sulh mahke
mesine verilir» diyor. Bir takdim tehir yapıl
ması iktiza ediyor : «Hakem, kararlannı ma
hallî sulh mahkemesine verir ve kararlar teb
liğ olunur» ki, o zaman umumi hükümlere 
göre tebliğ olunur. Tebligat da dosya sulh 
mahkemesine geldiğine göre, muayyen kalem 
tarafından yapılır. 
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BAŞKAN — Şimdi, efendim, vâki itiraz
ları yerinde görüyorsunuz, Komisyonca tek
lif edilen metin buna uymadığına göre, tekrar 
geri alırsınız. Mutlaka bugün bu maddeyi ka
bul etmek için bir mecburiyet yok. Bir dahaki 
birleşime getirirler. Üzerinde daha fazla düşü
nürler nasıl olsa bu kanunun müzakeresi de
vam ediyor. Komisyon bu itirazı varit görü
yorsa alın maddeyi geri efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Takriri geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi bilâhara gö
rüşeceğiz. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu ve Millî Tü

tün Komitesine ait işlerin yürütümü 
Madde 31. — Bakanlıklararası Tütün Ku

ruluna ve Millî Tütün Komitesine ait işlemler, 
tüzükte belirtilecek esaslar içinde, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Söz iıstiyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Turan Şahin. 

Bir önerge var, ama önergeleri önden okut
manın zaman tasarrufu bakımından biç fayda
sı olmadığı anlaşılıyor. Bilâkis iki defa okuyo
ruz. Sırası gelince sonra okuruz. 

Sayın Turan Şahin buyurun efendim söz 
sırası sizin. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu madde ile, millî tütün 
politikasının yürütülmesinde kendisine görev 
verilmiş olan Bakanlıklararası Tütün Kurulu
nun istişari organı olan Millî Tütün Komitesi
nin çalışmasının şekli tesbit edilmektedir ve 
bu komlite, bu madde ile «Tüzükte belirtile
cek esaslar içerisinde komiteye ait işlemler Te
kel Bakanlığı eli ile yürütülür» demek sure
tiyle Tekel Bakanlığının çalışma sahası içeri
sinde bir unsur olarak katılmış bulunmaktadır. 

Millî Tütün Komitesi yeni bir şey değildir. 
Bu, eslkiden de vardı, halen de vardır. Tarım 
Bakanlığı eliyle bu Millî Tütün Komitesi yürü
tülmekte idi. Şimdi asıl istediğimiz; teklifleri, 
temennileri ve dilekleri Bakanlıklararası kurul 
tarafından dikkate alınacak olan böyle bir ko
mitenin müstakil hüviyette olmasıdır. Üniver
siteden, okullardan, odalardan temsildiler alan 
bu komite, müstakil bir çalışma şartına sahi-

faolmalıdır. Bir bakanlığın kuruluşu içerisinde 
hizmet gören bir üniteymiş gibi ne bulunması, 
ne çalışması doğru bir harekettir. 

Şimdi, müstakil hüviyette bir çalışma yap
ması temel fikir olarak kabul edilirse bunun 
bir sekreterya tarafından hizmetlerinin görül
mesi işi organize edilebilir. Millî Tütün Komi
tesinin bir sekreteryası vardır. Bu, Bakanlık
lararası kurul tarafından istenilen zamanda da
vet edilip de fikirleri alınacak bir komite oldu
ğuna göre, bir uzun müddet çalışma yapacağı
na, birtakım araştırmalar yapacağına, Türki
ye'nin millî tütün politikasının tesbitinde ölçü
leri Bakanlıklararası Kurula takdim edeceğine 
göre, bumun bir sekreteryasına ihtiyaç vardır. 
Bu sekreterya, işlerini, işlemlerini tâyin ve tan
zim eder, Komite böylece müstakil hüviyette 
direk Bakanlıklararası Kurula bağlı olur. Şim
di bu bağlı oluş halinde ortadaki şekil şu ol
mak lâzımgelir: Tekel Bakanlığına yalnız 
kendisine ait hizmetlerin görülmesi bakımın
dan işlemleriyle, yazışmalariyle bağlı hüviyet
tedir. Çalışması müstakildir. Âdeta özerk bir 
müessese gibi ilmî istişare kurulu olarak çak
şır ve binaenaleyh, bu madde de Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından yürütülmesiyle di
rek bağlılıktan kurtarılarak ve müstakil hüvi
yete getirmek için çalışmalarının yürütülmesi 
işleminin bir sekreterya eliyle gördürülmesi 
hususu ayrıca belirtilmek durumundadır. 

Bundan sonra bu, Bakanlıklararası Kuru
lun, Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım veya Ti
caret bakanlıklarından her hangi birisiyle irti-
batlandırılması kolaydır. O, benim kanaatimce 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bu sekreterya 
irtibat kurar sekinde olabilir, Tanm Bakanlığı 
olabilir. Komisyon ve kanun tasarısını getiren 
bakanlık olarak Tekel Bakanlığı bunu kendi 
eliyle belki bağlantıyı istiyebilir, ama bu mad
dede bakanlık eliyle yürütülmesi şekli sekre
terya eliyle yürütülür işlemleri, bu sekreterya 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına veya Tarım Ba
kanlığında, bir yere bağlanabilir. Adeta ge
çenlerde burada kabul edilmiş olan 13 sayılı 
Kanundaki dış iktisadi münasebetlerin bir sek
reterya eliyle gördürülmesi ve Dışişleri Ba
kanlığı ile irtibatlanidırılması gibi, bu istişari 
organ müstakil bir hüviyette çalışabilmek için 
bir sekreterya eliyle işlemlerini yürütmelidir. 
Ve bu sekreteryanm irtibatı Bakanlıklararası 
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kurulun her hangi bir bakanına bağlanabilir. 
Onda bir itirazım yok. Yalnız bir sekreterya 
eliyle işlemlerinin yürütülmeısi hali bu madde
de tesbit ve tescil edilmelidir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Sayın Tekeli buyurunuz. 

RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar, Bakanlıklararası Tütün Kurulu; 
Maliye, Tarım, Ticaret ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından müteşekkildir. Madde de bu kuru
la ait işlemlerin Tekel Bakanlığı tarafından 
yürütülmesi derpiş edilmiştir. Dört tane Ba
kanlıklararası böyle bir komitenin çalışması 
bu bakanlıkların üstünde koordinasyon işleriy
le sorumlu bulunan Devlet Bakanlığı tarafın
dan yürütülmesinin çeşitli faydaları vardır. 
Esasen bu kabîl bakanlıklararası kurullar Dev
let Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu 
hususta vermiş olduğum takririmin Yüce He
yetinizce kabul edileceğinden ümitvarım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? Yok. 

Sayın Tekeli'nin önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 31 in aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederim. 
«Madde 31. — Bakanlıklararası Tütün Ku

rulu ve Millî Tütün Komitesine ait işlemler, 
tüzükte belirltilecek esaslar içinde koordinas
yon işlerinden sorumlu Devlet Bakanlığı tara
fından yürütülür.» 

Urfa Milletvekili 
Ramazan Tekeli 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şu halde 31 nci maddeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyona iade edilmiş olan 28 nci mad
de komisyon tarafından yenMen tedvin edile
rek getirilmiştir. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısının 

28 nci maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekil
de kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Balıkesir Milletvekili 
Mehmet Zeki Yücetürk 

«Madde 28. — Tütün satış merkezleri ku
rulan yerlerde ekici tütünlerinin alım ve satı
mının bu merkezlerde yapılması zorunludur. 
Satış merkezleri kurulan yerlerde bu kanunun 
21, 22, 24, 25 ve 26 nci maddeleriyle, 27 nci 
maddenin dara konusundaki hükümleri hariç 
olmak üzere diğer hükümleri, uygulanmaz. Sa
tış merkezlerinde yapılan satışlara ait yazılı 
sözleşmeleri şekli sureti tanzimi ve tütünlerin 
devrine ait işlemlerle sair hususlar tüzükte be
lirtilir.» 

BAŞKAN — Ne farkı var efendim bunun 
evvelki maddeden? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — «ile» kelime
sini ilâve ederek zikredilmiş olan maddelerin, 
sadece «dara hükmü hariç olarak» tatbik edil-
miiyeceğini ifade etmek istedik. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyonun 
teklifi bu. 

Efendim, 28 nci maddenin müzakeresi yapı
lırken bu madde ile ilgili olarak Sayın Musta
fa Ok tarafından verilmiş bir önerge de okun
muş, ancak maddenin komisyona iadesi üzeri
ne bu önerge oylanmamıştı. Evvelâ bunun mu
amelesini yapmak gerekiyor; bu önerg'eyi oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
«Madde 28 e 2 nci fıkra olarak tütün satış 

merkezlerinin hazırlanabilmesi için her yıl büt
çeden 50 milyondan az olmamak üzere ödenek 
ayrılır.» 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

BAŞKAN — Komisyon bu önergıeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Efendim, bu 
Tütün Tarım Satış kooperatifleri, Bölge Birlk-
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leri ve Türkiye Tütün Ekicileri Birliği kanun 
tasarısı ile alâkalı olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kaîbul etınüyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi, komisyonun getirdiği 28 nci madde 

üzerinde yeniden söz istiyen var mı? 
Sayın Şahin, buyurunuz. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, 

ben bu maddenin yeniden getiriliş şekliyle, Hü
kümet ve Komisyon tekliflerindeki anlayış far
kını hâlâ anlamadım. «Satış merkezi kurulan 
yerlerde bu kanunun, 21, 22, 24, 25, 26 ncı mad
deleri ve 27 nci. maddenin dara ile ilgili hüküm
leri hariç, diğer hükümleri uygulanmaz.» den
diği zaman «21, 22, 24, 25, 26 ncı maddeleri uy
gulanır» anlamını çıkarıyorum. Hükümetin tek
lifinde; «21, 22, 24, 25, 26 ncı maddelerin hü
kümleri uygulanmaz.» diyor. 

Şimdi, «21, 22, 24, 25, 26 ncı maddeleri ile 
27 nci maddenin dara ile ilgili hükmü hariç». 
Bu madde uygulanacak mıdır, uygulanmıyacak 
mıdır? Vuzuh ile ifade etmekte fayda vardır. 
Buradaki hükümden ben, bu maddeler uygula
nacak, diğerleri uygulanmıyacak anlıyorum. Hü
kümetin getirdiği teklifte de «bu maddeler uy
gulanmaz» yazıyor. Sarih olarak Komisyon lüt
fen bunu buraya açıkça getirsin ve sonunda ilâ
ve edeceği bir şey varsa meselâ, «satış merkezin
de yapılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şek
li ve sureti tanzimi ve tütünlerin devrine ait 
işlemlerle sair hususlar tüzükte belirtilir.» hük
münü, Hükümet teklifinin altına yazabilir, öyle 
bir karşı fikir ki, birinde «uygulanmaz» öbür-
sünde «uygulanır» anlamı çıkıyor. Bu çelişiklik 
önerge ile değişmemiştir, mânası belirli hale gel
memiştir. Lütfen Komisyon bunun cevabını açık
ça versin. 

BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, buyurunuz. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlar, Komisyonun simdi ha
zırladığı metinle bundan evvelki metin arasında 

bir «ve», «veya» farkı olarak aynen gelmiş. Sa
yın Turan Şahin arkadaşımızın fikirlerine ben 
de iştirak ediyorum. İleride, tatbikatta yanlış 
mânalara alınır. Yani, «Bu maddeler kabili tat
biktir, kanunun tamamınm diğer maddeleri ka
bili tatbik değildir.» mânası bundan çıkabilir. 
Asıl maksat, yani ifade edilmek istenen maksat 
da bu değildir. 27 nci maddenin «dara ile il
gili hükümleri hariç» dendiğine göre, yani bu 
maddenin son fıkrası hariç, diğer maddeleri de 
dâhil, 26, 27, 24 23, 21 nci maddeler uygulan
maz, demek isteniyor, ifade tarzında, ileride 
yanlış bir tefsire sebebolacak şekilde bir hata 
vardır. 

Bu itibarla, gerek bu maddeyi, gerek bun
dan evvel geri alınıp tekrar hazırlanıp, tekrar 
geri alınan maddeleri sonuna bırakılsın. Akşa
mın bu yorgun saatlerinde, kanun tekniğine ay
kırı bu hükümleri getirmenin mânası yoktur. 
Ben de bunun aleyhindeyim. Bu gelen madde
nin tekrar geri alınması lâzımgelir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Saym Solmazer? Yok. Madde 

üscrincle başka sös istiyen? Yek. 
Komisyon; böyle bir teklif vâki oldu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖ3CÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜÖETÖRK (Balıkesir) — önergemizi 
geri alıyoruz,, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şu halde, 28 nci 
maddeyi de bilâhara tedvin edeceksiniz. 

Efendim, 32 nci madde üzerinde pekçok öner
geler vardır. Vakit de bir hayli gecikmiştir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — önergemiz vardı efendim. 

BAŞKAN — önergeyi arkadaşınız geri aldı, 
efendim. 

Bu itibarla, 29 Ocak Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere, Birleşimi kapatıyo
rum.. 

Kapanma saati : 18,50 
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