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I. — GEÇEN 1 

İMİMİ Eğitim Balkanı Orhan Cemal Fersoy, 
27 . 11 . 1979 tarihli 9 ncu Birleşimde, Ankara Kız 
Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki bazı uygula
malarla ıMjg'1'i olarak gündem dışı konuşan Erzurum 
Milletvekili Korkut Özal'a cevap veren ve 'bulgun 
milli eğitimimizi ilgilendiren olaylar hakkımda bir ko
nuşma yaptı. 

Manisa Milletvekili Hasan Al Dağlı'nın, Türki
ye'de kömür tevziatında yapılan haksızlıklar hakkın
daki gündem dışı konuşmasına Devlet Baklanı Kok
sal Toptan cevap 'Verdi. 

'Bursa Milletvekili Halil Karaatlı, Mekke'de 
Harem-i Şerife yapılan tecavüz hakkında ve 

ISıvas Milletvekilli Temel Karamoüaoğlu da, Filis
tin Kurtuluş Günü münasebetiyle gündem dışı birer 
konuşma yaptılar. 

istanbul Milletvekilli Metin Tüzüın de, 'gündem 
dışı konuşan Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu' 
nun ıtemas ettiği Filistin Kurtuluş Örgütünün Türkiye' 
de büro açması konusunun Mısır Büyükelçiliği baskı
nı ile ilgisi bulunmadığı hakkında bir açıklama yaptı. 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 arkadaşı
nın, fındık konusunda bir Meclis Araştırması açıl-

4. — Rize Millet vekili İzzet Akçal'ın; Rize 
SSK Hastanesi ek tesislerine ilişkin sorusu 
ve Sosyal Güvenlik Balkanı Sümer Oral'ın 
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yazılı cevabı. (7/673) 311:312 

ÖZETİ 

•masına 'ilişkin önergesini incelemek üzere kurulmuş 
bulunan Meclis Araştırma Komisyou Raporu (1.0ı/5) 
(S. Sayısı : 323) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arkada
şının, Ege Tütün Piyasasında üreticinin zarara uğra
tıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişiklin önergesini incelemek üzere 
kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru da (10/19) (S. Sayısı : 34Q), Komisyon yetkilisi 
ve ilgili Bakan Genel Kurulda hazır bulunamadığın
dan ertelendi. 

Siyasi parti 'gruplarınca komisyonlara aday gös
terme işlemi henüz tamamlanmadığından : 

4 Aralık 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmıak 
üzere birleşime saat 17.38'de son verildi. 

Bask an Dil van Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Muslih Görentaş Recep Özel 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 12 . 1979 Paızortesi 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekilli Turan Kocal ve 9 ar

kadaşının; Umut Gazetesine ödenen re'klam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde'leri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Otomatik düğmelerle yoklama yapı
lacaktır. Sayın arkadaşlarımın düğmelere basma
larını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Ankara Milletvekili Kemal Kay açan'm, 
15 Kasım 1979 günü İstanbul'da iki geminin çarpış
ması olayı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
larımdan 3 kişiye söz vereceğim. 

15 Kasım 1979 günü İstanbul'da iki geminin çar
pışması olayı nedeniyle söz isteyen Sayın Ankara 
Milletvekili Kemal Kayacan, buyurun efendim. Süre
niz 5 dakikadır efendim. (CHP sılarından alkışlar) 

KEMAL KAYACAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunarım. 

Hepinizin bildiği gibi, 15 Kasım 1979 günü Hay
darpaşa açıklarında iki gemi çarpıştı; 150 bin tonluk 

2. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet M'eelisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına (ilişkin 
önergesi. (10/67) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

Gündem dışı söz isteyen arkadaşlarımdan 3 kişiye 
söz vereceğim. 

Romen tankeri, 95 bin ton akaryakıt yüküyle yan
maya başladı. Bu geminin yanışı İstanbul'un iki 
yakası arasındaki irtibatı kestiği gibi, birçok hasara 
ve halkın da büyük eziyetlere katlanmasına neden 
oldu. 

Şunu huzurlarınızda arz edeyim ki, bu büyük bir 
şanstır. Eğer bu gemi Dolmabahçe Sarayı önünde 
veya biraz daha yukarıda kazaya uğrasaydı, akıntılar 
nedeniyle Sarayburnu, Sirkeci, Haliç Köprüsü ve 
Galata yanar ve belki de Topkapı Sarayına bile bu 
tesir ederdi. Şu andaki durum devam etmektedir. 
Belki patlama olur, belki olmaz. Yalnız şunu arz 
etmeden geçemeyeceğim; bu büyük tehlike teşkil eden 
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geminin neden zamanında çekilip de Uzunadaya 
baştankara edilmediğini hayretle karşıladım. Olay
dan sonra yeni Hükümetin bu konu üzerine eğildiğini 
ve gerekli tedbirleri alacağını öğrenmekle memnun
luk duyduk. 

Şimdi arz edeceğim hususlar, İstanbul trafiğine ait 
bugüne kadar olan çalışmalarda neler yapıldı, neler 
yapılmadı konusudur. 

1923'te imzalanan Lozan Anlaşması, Boğazlar 
rejiminde aleyhimize bazı maddeleri ihtiva ediyordu. 
1936 yılındaki Montreux ise Türkiye için büyük bir 
başarıdır. Bilhassa milli savunmamız yönünden bü
yük önem taşır. Bunu lû devlet imzaladı. Montre-
ux'de biz büyük tavizler almakla birlikte sorumlu
luklar da yüklendik. Dünyanın bu tip kuralı ile idare 
edilen en uzun geçittir Boğazlar. Amaç, hem kendi 
emniyetimizi korumak, hem de geçen gemilerin em
niyetini korumaktır. Bugüne kadar bu konuda pek 
az şey yapılmıştır. Bugün Boğazlarda yürürlükte olan 
yasalar 1933'teki Yasa, Uluslararası Denizde Çatış
mayı Önleme Tüzüğü ve Montreux'dür. 

1933 Yasasının 1965'te çok kısa bir basit değişme 
ile üzerinde oynanmış ve bugüne kadar gelinmiştir. 
Montreux'den sonraki yıllarda bu konuda hiç bir cid
di çalışma yapılmadı, ıslaha muhtaç olan kılavuzluk 
ve Montreux'nün 3 ncü maddesinde Boğazlara girişe 
yakın bir yerde bulunması gereken sahil sıhhiye istas
yonu üzerinde durulmadı. 

Montreux'nün imzasında en büyük gemi 10 bin 
tondu, bugün 100 bin tonun üzerinde. Montreux im
zalandığı günlerde, Boğazlardan geçen gemilerin 
tonajı birkaç binle ifade edilirdi, bugün yılda geçen 
gemilerin her biri, 20 bin tonla 30 bin arasındadır. 
Tonaj olarak, bir yılda Boğazlardan 300 milyon ton 
gemi geçmektedir. Kazalar rekor seviyesinde arttı. 
Buna ilave olarak her gün büyüyen İstanbul'un iç 
trafiği de hesaba katıldığında, Boğazda günde 2 bin 
teknelik bir trafik yükü ile karşılaşıldı. 

Montreux'den sonra 1951'de Denizcilik Banka
sının meydana geldiğini görmekteyiz. O günkü ko
şullarda bu Bankanın kurulması iyi bir işti; fakat 
yıllar geçti, Banka kendisine verilen görevleri ya
pamayacak bir duruma geldi. Bugün Banka - başın
daki şahısları tenzih ediyorum - hangi arkadaş gelirse 
gelsin, idare edilemez ve yılda büyük zararlar veren 
bir müessese olmakla birlikte, kendisine verilen tra
fik, kulavuzluk işlerini yapamayacak bir durumdadır. 

En önemli çalışma 1973'te Sayın Başbakan Talu 
zamanında olmuştur. Kendisine Boğazların durumu 
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arz edildiği zaman, bu konuyu Milli Güvenlik Ku
ruluna götürdüler ve Milli Güvenlik Kurulu, 189 
sayı ile Hükümete tavsiye kararı aldı. Başbakanın 
emriyle 5 sivil, 3 askerden mürekkep bir heyet 15 gün 
çalıştı ve şu gördüğünüz rapor, 12 Eylül 1973 
tarihinde Ulaştırma Bakanlığına verildi. Bunun üze
ninde 3 sene hiçbir çalışma yapılmadı. 1976 yılın
da Hükümet bir çalışmaya girdi, görevi Denizcilik 
Bankasına verdi, Ulaştırma Bakanlığında bir komite 
kuruldu; fakat bu da odalarda çalışmanın dışına çık
madı. 

BAŞKAN —• Bağlayınız Sayın Kayacan. 
KEMAL KAYACAN (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, 17 sene içinde İstanbul ve Çanakkale Bo
ğazlarında 50 gemi karaya oturmuştur, 20'den fazla 
çatışma ve 5 büyük yangın olayı vardır. 

Arz ettiğim bu kazalara karşı, bu büyük trafiğe 
karşı, yeni bir düzen getirmek mecburiyetindeyiz. 
Vaktiyle yelkenli gemiler, küreklı gemiler ve motoru 
güçsüz gemilerin takip ettiği bugünkü sol trafik sis
temi kaldırılmalı, Uluslararası Denizde Çatışmayı 
Önleme Tüzüğü konmakla birlikte, Çanakkale Bo
ğazından Karadenize kaçlar yeni düzen içine girmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bunlar, yapılmadığı takdirde, tekrar arz ediyorum, 
Boğazın güney yakasında herhangi bir yangın olduğu 
takdirde, İstanbul şehri büyük bir tehlike ile karşı 
karşıya kalacaktır. Yeni Hükümetten bu çalışma
ları beklerken, aynı zamanda 3 Ocak 1979 günü Yüce 
Meclise arz ettiğimiz Denizcilik Konuları Raporu
nun da dikkate alınmasını istirham eder, hepinize te
şekkür eder, saygılar sunarım efendim. (CHP sıra
larında «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür "ederim Sayın Kayacan. 

2. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'm, Kay
seri olayları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kayseri olaylarıyla ilgili olarak gün
dem dışı söz isteyen Kayseri Milletvekili Sayın Gani 
Âşık, buyurun efendim (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Âşık, süreniz 5 dakikadır, süre içinde kal
manızı rica edeceğim. 

A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

28 Kasım 1979 akşamı saat 19.00 dolaylarında, 
Kayseri Mimar Sinan Mahallesi Fuzulî Caddesindeki 
Cumhuriyet Halk partililerin devam ettiği Çalışkan
lar Kıraathanesine silahlı bir baskın yapıldı. Beş 
kişinin hemen hayatını kaybettiği bu olayda, daha 
sonra yaralılardan iki kişi de hastanede vefat etti. 
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Bu baskından iki saat sonra bir öğretmenin evi 
taranarak beş yaşındaki oğlu öldürüldü; yine 28 Ka
sım günü bahve baskınından üç saat kadar önce Kay
seri Lisesinin önünde sağcı olduğu bilinen bir vatan
daşımız vuruldu. 29 Kasım Perşembe günü ise olay
ları protesto etmek isteyen gençlerle güvenlik görev
lileri arasındaki çatışmada bir genç öldü ve bir polis 
memuru ağır yaralandı. Bu oylardan üç gün önce 
de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Üyesi 
Hulusi Altın, iddiaya göre, yolu kesilerek üç yerden 
yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Bu olaydan he
men bir gün sonra da Cumhuriyet Halk Partili bir 
iş adamının bürosunda çalışan yine Cumhuriyet Halk 
Partili bir büro memuru alnından vurularak öldürül
dü. 

Böylece, Kayseri'de son on gün içinde 12 yurtta
şımız anarşinin merhametsiz kurşunlarına hedef ola
rak ebediyete intikal ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu olaylardan da acı olan, 
bir mahalli gazetede yazıldığı gibi, ortada tek sanığın 
olmayışıdır. Hayatını kaybedenlerin tümü şüphesiz 
bu memleketin evladın, Cenabı Hak'tan hepsine rah
met, yakınlarına tahammül ve metanet diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, kısa özeti bundan ibaret olan 
Kayseri olaylarının dehşetini hâlâ yaşıyorum. Hükü
met değişikliği ile birlikte Kayseri'de Valinin müsa
mahası ile hızlanan Cumhuriyet Halk Partili avı, 
tabiatın muhteşem abidesi Erciyes'in eteğine üç bin 
yıl önce kurulduğundan bu yana görülmemiş biçimde 
ihtiyar kenti huzursuzluğun kucağına itmrtir. 

Ölenlerin pek çoğu ya nişanlanmaya, ya vatani 
vazifesini yapmak üzere askere gitmeye hazırlanan 
gencecik, körpecik, her biri bir ocak umudu olan ve 
yoksul ailelerinde nice çileler karşılığı büyütülerek 
bugünlere getirilen vatan evlatlarıdır. 

Onları, ömürlerinin ilkbaharında kara toprağa 
gömen eller, kanlı eller İslamın anakitabı Kur'anda 
cehennem ateşi ile tehdit edilmiştir. Fakat sayın 
milletvekilleri; tüyler ürpertici kahve baskınından sağ 
kurtulabilenlerin anlattığına göre, katiller silahlarının 
tetiğini «Allah Allah» nidalarıyla çekmiştir. Bu, 
şaşırtmaca değilse, öyle anlaşılıyor ki, öldürülenlerin 
dinsizliğine ve komünistliğine inanılmış oduğu anla
şılıyor. 

Halbuki öldürülenlerden bir bölümünün ailesini, 
bir bölümünün de hem ailesini, hem de kendilerini 
yakinen tanınm. Bu çocukların isimleri kulaklarına 
ezan okunarak konulmuştur, yaşantıları boyunca da 
vatanlarına ve mukaddesatlarına bağlı kalmışlardır. 

Katledilenlerden Cumhuriyet Halk Partili Gençlik 
Kollan Üyesi Sadullah Yılmaz'ın dedesi Hacı Ali 
Osman Yılmaz, acı haberi aldığında oruçlu idi değerli 
üyeler. Geçirdiği krize ve kalp yetmezliğine rağmen, 
tüm ısrar ve teklifleri reddederek hem de nafile olan 
orucunu bozmamıştır. «Allah Allah» sesleri ile kur
şunlanan yavrular, mukaddesatına ve manevi değer
lerine böylesine bağlı olan Cumhuriyet Halk Partili 
ailelerin çocukları idi. 

Muhterem milletvekilleri, olayları yerinde incele
miş bir arkadaşınız olarak, elbette bir değerlendir
mem vardır; ancak, mesele adaletin önünde bulun
duğu için ve burada yapılacak veya sebep olunacak 
bir polemiğin, Kayserili hemşehrilerimin huzuruna 
bir katkısı olamayacağı için dikkatli olmaya gayret 
ederek konuşuyorum. Bu dikkat ve iyiniyet sınırları 
içinde kalmak kaydıyla ve Yüksek Heyetinizin hoş
görüsüne sığınarak, Kayseri Valisi ile ilgili olarak 
da birkaç cümlede düşüncelerimi özetliyerek konuş
mamı tamamlamak istiyorum. 

Saym milletvekilleri, basiretli idareciler, olayların 
arkasından sürüklenen değil, önünde gidenlerdir. Hele 
son yıllarda, son yılların Türkiye'sinde ve özellikle 
anarşinin pilot bölge seçtiği Kayseri'de valilik, en 
azından ön yargısız, art niyetsiz ve komplekssiz ol
mayı gerektirir. 

Burada gıyabında konuştuğum ve savunmasız du
rumda olan valinin kişiliği ile ilgili olarak şimdilik bir 
şey söylemek istemiyorum. Ama en azından Kay
seri'de huzur istediğim için, devleti ve demokrasiyi 
temelinden sarsma aşamasına ulaşmış olan anarşi kar
şısında, muhalif bir milletvekili olmama rağmen, bu 
yurdun çocuğu olarak Hükümetin başarısını istedi
ğim için kendisini olaylarda taraf gördüğü anlaşılan 
ve inanılırlığını gelir gelmez yitiren valinin Kayse-
ri'den hemen alınmasını ve herkese güven verecek, 
muhalefet milletvekilleriyle hiç değilse anarşi konu
sunda uygar bir ilişki kurabilecek ve herkesten önce 
de Hükümete ve hükümet partisine şeref ve itibar 
kazandıracak bir valinin Kayseri'ye hemen gönderil
mesi gereklidir. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
A. GANİ ÂŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu konuşmayı hazırladıktan 
sonra gazetelerden ve ajanslardan öğrendiğimize göre, 
olaylar sırasında Kayseri'de vekil olan valinin, bu 
olaylardan sonra yerinden alınacağı sağduyudan umu
lurken ve Hükümetten beklenirken, maalesef asale
tinin de tasdik edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
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MALİK YILMAN (Hatay) — Taltif edilmiş 
oldu. 

A. GANİ ÂŞIK (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, akan bu kadar kandan sonra, Kayseri'de Babür 
Ünsal'ın Vali olarak bulunması, Sayın Başbakanın 
Hükümeti kurduğu günlerde bu kürsüde ve başka 
yerlerde söylediği gibi, işe pek de ihlasla başlamadı
ğını göstermektedir. Kayseri Valisi gibi dostunuz 
olduktan sonra - Hükümete ve Hükümet partisine 
söylüyorum - muhalefete ve düşmana ihtiyacınız yok
tur. (CHP sıralarından alkışlar) Kayseri bu karan
lık çemberi kıracaktır. 

Size saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Zonguldak Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 
sıkıyönetim bölgelerinde avukatların savunma görev
lerini yaparlarken karşılaştıkları zorluklar hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sıkıyönetim avukatlarının vekâlet 
almada zorluklarla karşılaşması konusunda, gündem 
dışı söz isteyen Zonguldak Milletvekili Sayın Kemal 
Anadol. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Son günlerde sıkıyönetim ceza ve tutuk evlerinde 
avukatların tutuklu müvek killeri yle görüşmelerine 
kısıtlamalar getirildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Yine 
bu kısıtlamalar doğrultusunda, noterlerin vekalet dü
zenlemeleri için memurların içeriye alınmaması, haf
tanın 2 gününde birer saat süre tanınması, savunma 
hakkının giderek ortadan kaldırılmasına yönelik bir 
eylemdir. 

Konu bu yönüyle Anayasamızın 2 nci maddesinde 
yer alan hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine 
saldırı niteliğinde olduğundan söz almak zorunda 
kaldım. 

Anayasamızın 31 nci maddesi savunma hakkının 
temel haklardan olduğunu kabul etmiş ve «meşru 
yollardan yararlanmak suretiyle herkes mahkeme 
önünde iddia ve savunma hakkına sahiptir» denil
miştir. 

Bir hakkın yasalarla kabul edilmesi, eğer o hak
kın kullanılması için gerekli koşullar hazırlanmaz, 
ya da o koşullara uyulmazsa, o hakkın varlığı için 
yetmez. 

Oysa Ankara Barosu avukatlarından sıkıyönetim
de dava izleyenlerin yakınmaları, tutuklu sanıklaıın 

yakınlarının açıklamaları o yoldadır ki, avukatlar 
müvekilleriyle görüşememektedirler. Oysa avukatın 
müvekkili, tutuklunun avukatıyla görüşmesi, savun
ma hakkının doğal sonucudur. Eğer bu görüşme 
sağlanamıyorsa, savunma hakkı yok demektir. Çün
kü, avukat müvekkiliyle haftanın 2 günü, pazartesi 
ve cuma günleri ancak saat 16.00 - 17.00 sırasında 
görüşebilmektedir. Bu kadar kısıtlı süre içinde kimlik 
tespiti, avukatın nizamiyeden 3 kilometre ötedeki 
tutukevine gitmesi ve öteki formaliteler de gözönüne 
alınırsa, görüşme adeta olanaksızlaşmaktadır. 

Noterin, haftada 2 gün yine birer saat süre ile 
vekâletname alabilmesi, sanığın avukat tutarak savun
ma hakkını kısıtlar. Ayrıca, süreli olan tutukluluğa 
itiraz, ya da temyiz hakkını kullanma gibi vazgeçil
me/; haklarının da kullanılmasını ortadan kaldırır. 

Yine savunma hakkıyla ilgili olan Anayasa ve 
usul kanunlarında açıkça belirlenen; mahkemelerin 
açıklığı, aleniliği ilkesi de çiğnenmektedir. Mahke
melerin Ankara'dan 16 kilometre ötede bir askeri 
garnizonda ve cezaevinin tel örgüleri ardına alın
ması halkın yargıyı denetlemesi olanağını ortadan 
kaldırmaktadır. Mahkemelere, sadece sanıkların 
soyadı benzerliği olan kişiler alınmaktadır. Böylece, 
evlenmiş kızkardeş bile, ayrı soyadı taşıdığı için du
ruşmaları izleyememektedir. Cezaevine konulan ve 
savunma hakkını kısıtlayan bu engeller yetmemiş 
olacak ki, bu koşullara karşın müvekkilleriyle görüş
meye giden avukatlar cezaevlerinde faşist tutuklula
rın saldırılarına uğramaktadır. Bilindiği gibi, sıkıyö
netim vatandaşın can güvenliğini sağlamak amacıyla 
ilân edilmiştir. Yüce Meclisimiz bu amaçla sıkıyö
netimi uzatmaktadır. Oysa görüyoruz ki, sıkıyöne
tim kendi garnizonu içinde avukatların can güven
liğini bile koruyamamaktadır. 

iŞalldırı olayı şöyle ıgelıiışmliışttiır!: 

30 . 11 . 1979 Üuimia günü salaıt (17.0ûi sı'tfalarnnıda, 
lajriailiaırjinıdia TÖB-DEİR yömetliöieıriMn de Ibuluındıuğu 
ibutıulkllm ım|ü)velk)k)iieriiıyılıe gönülşırnıek, üzere Maımıaık As-
!k;er!iı Oez&ıevtiinıe giden Anfcaırja Barosu aıvulkaıtlarındıaın 
iHaliiıt Çelllenlk,, Güılitenj Akın, Oaın (Koçiak, Hürriyet 
Alıpalt <va Aldaınla Barosu laıvulkaliarırndıaın O'rh'am Küıne-
cd, ıgörüışmıa lesnıasıınıda 40, - 50| cavlarında ıtıuıtuıklumuin 
ısaldııılıjsalnja uğjnarrpşltıtr. Saildiırlganilıar eiertindıökıi diemıir 
ayialklı italbuıflellteırı Me ısopaiajriıa adı geçen alvıuıkıatllIaJra 
ısıaldııımıışJİaır; Ihiırjimıi Ibaişııınıdlaın, diğedıerıinli mıuihteMf ıyer-
Jöitaleıı ytaırJaılaırnıışlliaırıdıırı. AJMUlkıatflar (bu liınç üilayınıdan 
oanilaıranıt ıkjandıi çıalbaiarıytlıa zor ikıuıntanmiişlandıır. Sal-
idımı,, sıağj görüşlü saınılkllıarıırij aıvıulkjatlıarıiylıa görüş yaıp-
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madiği ısalaittode meydana gelmiştir. Görüşme yeninde 
ıbuluınan 10 - 15 askeri komando terliyle tultuikevi gö
revlisi subay, .astsubay ve gardiyanlar, saldırı sırasın
da ıgörüişröe yerlini terk; ederek çjfktmuştLar ve alvuıkıalt-
laru saMıaıgaınllara ikjauişı ikonuımasız bırakmışlardiır. 

Avulkaltllar Ikandi çabalarıyla saldırılar 'altında çıkış 
kapusunla (koşmuşlar, aınjcıaik ikapıinıin Ikapialı olduğumu 
ve cezaevi görevlilerinin dışarıdan isaildi'rıyı izledikle
rimi gormlüşler, canlarını kendi çabalarıyla Ikpntar-
smi'şllardıın. 

Saldıranın yulklarııda açıklanan oluş tarzı, sıaldmrgan-
iaırın koğuşlarından Iküiıtli olmıası ıgerekıen birçok ka-
ıpıüları ve nöbetçileri aşarak görüşmıe yerime kadar; gel-
mıelerıi, saiidıın şurasında cezaevi personelinin salonu 
terlk ederek görevlerini yapmamaları, Olayın bir ter
tip olduğu karalısına uyandırmaktadır. 

Oulkıulk devletli ve sanığımı kultsal savunma hakkı 
ilkökırûınıi yaralayan 'bu olay da ıgösteriiyor ıkli, yeni 

/. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün .102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (\İ0I66) 

iBAŞKAN — Gündeme ıgeçiyorıuiz: 
IMeclis Araştırması önergeleri varıdır sırasıyla oku

tuyorum: 
ıMıüıet Meclisi (Başkanlığına 

Özjü : Rahşan Ecevitln Umut Gazıe-
Itesiınle ödenen reklam ve ilan 
jüıcanetlerfi hakkında Meclis 
(Araştırımla Önergesidir. 

Anayasamızın 88 nci maddesi ve Mıilöt Meclisi İç-
ıtiizüğülnlün 1012 nci maddesine göre, 1978 ve 1979 yal
larında Anıkana'da basılan ve salhlütti Rahşan Boevit 
olan Umult Gazetesine ödenen ndklam ve ilan ücret
lerinin miktarımı ıteslpiiıt etmek 'içini -Meclis Araştırması 
açıllmaslnı sıaygılaıramızla arz ve ıtalep ederiz. 

GEREKÇE: 
Ankara'da hasılan, hafiüalılk 'Umut isimli 'bir (gazete 

çjıkkraallötadiir. Bu gazietfâriin sahibi Rahşan, Edevat ol
duğu iiifade «dilmektedir. 

Eski Başbakan Sayın IBülenıt iEcevııt'iri eşıi olan 
Rahşan Eoevit'in sahibi olduğu, haftada bir çıkanı ve 
"baslkı adedi beli olmayan (bu gazeteye yalnız, 1978 
yuh içinde Ticaıüdt iBalkanitığıma bağlı TARİŞ ve TC 

önlemler aimiaik; zjoııuirJu hale gelmiişltıir. Karşıt görüşlü 
tutuıklularan ayın bflloMarıda tutulmaları, sıkıyönetimi 
malhıkıernieleriinıin garnizon dışına alınması, avukiatılairın 
sanlıklarla göıiüşmıelersinıin stüıne ile sınıflanmaması ve 
avukatların müivelkıkliıllerıiyle istediği zaman görüşme 
olanağının sağlanması... 
iBAŞKAN — ©ağlayınız Sayın Anadol. 

iK. MEKAL ANADOL (Devamla) — Bağlııyorumı 
iSaym IBaş'toan. 

(Vıelkâlıetaarnie çıikanılmasıınıda, noterlere çıkarılan 
güSçlülklerün ve benzeri Ikısııtiamaiarın daldırılması sağ
lanmazsa, sılkıyörııetiım malhlfcemıelerinde savunma hıaik-
(kını flaılamıınalk olanaksız hale gelecektir. Aynı zamanı-
da Tiiılk dlemokrasiM ve hulkıuk, devleti lağır darlbe yi
yecektir 

Ourumu Yüce '.Meclissin ibilgiısin© arz edıer, ısıaygıları 
sunarım. (CHP ısırall'arandan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekklür ederim. 

Ziraat Bankası ^tarafından 434 0iQQ TL reklam parası 
ödendiği, zamanın Ticaret Bankasının bir Sözlü Soruya 
Verdiği öavapta beü'rlenımiştiır. 1978 yık içinde Ibu ga
zetenin devlet (kuiruluşjlarından aldığı paranın 1979 
yılı ile ıbirliıktıe mlyonlar olduğu ifade edi'lmaktedlk. 
©u i&ebeple, 1978 ve 11979 yıları içinde Umuıt Gaze-
ıtesinıe lödıenıen ıreklam, lilan ve diğer taihlsislerıin itespiti 
ile Umut Gazetesi ıduırumundalkli ıgazeüelere ödenen 
ilan ve reklam parasının ise rae kadar olduğunu; 

iSayın 'Bülenıt K3aviıt'in IBaşbaikanlığı sıra&ında fesi
ne ailt, iısmıi olan, fakat !k)enıdisıi 'olmaiyan Umuıt Gazıe-
ıtesiınıe 50 oıiliyon lira verlilıdiğinlin Ibiızzat IMıeclis Araş
tırması ile açıklığa çılkarıümasında sayısız faydallar 
ıbııkınmaikıtadıır. Çüsnıkü 'bundan iböyle Başibakanlılk guibi 
en yüiksek malkamıa gıelenfenin, fakir; fuıkananm aknlte-
ırimlin karşılığı toplanmış paraların, Ikıendıi eşlerine, ço-
oüklarınia 've partli yandaşlarma, ıkendi paralarıymış 
gjibi soı̂ ımisıuızca ıbiiç bir mesuliyet duygusuna kapıl-
madan (bundan böyle hareket etmenin en azından 
Yücte Meclisçe 'hesıap ısorulacağını bilmeleri bakanım
dan lüzumlıudıufr:. 

Tamamiiyle kâır ötmek ziibnuyetine dayanan ve 
devlet kasasından ıhıaiksaz olarak, gazeteciliik yaptığını 
zannedenller ve leşti dahi olsa Ibuna en lazından göz 
yuman Başbakan olan şahısların, televizyon ekranına 
çılkıpda sosyal içerilkllikte halika döniülk çalışma oldu
ğunu İfade etmesine bundan böyle müsamaha eıdlil-
memjeliıdıir, 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Ülıfcemjizde günilülk; (baskısı 10iQ blMeriın çok (üstüm-
die toHaım ıgüınlıülk; igiazıetelerie dahi Ödenjmieyeın (miilıyonlar-
oa liramnın ıhesialbı mıulhia!fck|aık| sMuilrnıalıdır.. 

Ayımda Uımiult Oalziefteisliınıiını ısalhlibiınliın kurucusu ol
duğu Kjöylü Oernıeğinıe de Ibu gazete vasıtasıyla ne İka
dan; platna laikjtaırtmıa yapılldığıınıın da arıaştırıliması gerak-
ımökjtedıiırı. 

Uımıult Gazetesiiınlin kâr -- zarar ıheslaıhıinia göma öde
diği Gelir Vietrigiısıiınliıri işemelere ıgöre miikıtarı ne ka
dardır? 

Ödenen veya faliç ödanımieyeın veuigilıeriiımiın, yıllık 
rverlgü toeyanlliaırıinıın tespitli gereıkımıelkjtedir. Kâr - zarar 
Ibasaplaondla gliderlerliıniin gerçekçi olup olmıadığıınım, 
da lanaştiırımıasıiınıda, !h!atkıiık|aıtlıerlitn, açığa kavıuişlmıasıında 
büıyjülk; faydalar ıbıulumımlalkltıaıdır,. 

Yulklarııda sııraladağımw; musıusilariın, Anayas.amjz;m 
'88 ınidi ve Mlileit Mıaclsii İçtüzüğünüm 10(2 inci madde!:: -
Hlinie fötrle tespit edâebiilmiesli (içıim Medlis, Araşltunmavi 
aiçı|m)aısMu saygâarıımıızık arzj ve talep edemiz. 

•258 . 11 . 1979 
ilsltaınlbuıl ıÇonum 

Tuımım Koçail Mıdhmıdt Irımiak 
Gazianitlelp Konlya 

Oenıgte; -Gölk̂ ıelk, İhsan Kabadayı 
INliğde Elazığ 

jSadi ISioımıuınlouioğlu M Talhıkı Şaşmaz 
Tnalbzıoın;" Kayseri 

Ömjer Çaıkırıoğhı Mdıımıat Doğaın 
ISiıvaıs (Anlklaım 

Alili Güirlbıiz Neaaltli Giilteklitr» 

IBAŞKAN —• Gündemdelkii yeminli alacak, sırası 
(geldiğimde göıılüşlültecakıtiiır. 

2. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak 'baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
iMillet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergemi. (10/67) 

(BAŞKAN —• Diğer hir Meclis Araştırması Öner-
'gasdınii' olkutuıyoıruiml: 

ÎMil'let Meclisi Başkanlığına 
Basına dnitikal etmiş bulunan bazı haberlerde An-

kara'dia bulunan Kız Yüksek Teknik Öğretmen Oku
lunda başı örtülü olarak sınıflara devam etmek iste
yen bazı kız öğrencilere başlarını açmaları için Okul 
İdaresi birtakım öğretmenlerce baskı yapıldığı ve ken
dilerine hakaret edildiği hatta sınıflardan kavulduğu 
şeklinde haberler yayılmıştır. Bizzat yapılan incele

mede bu haberlerin doğrulandığı müşahede edilmiş 
tir, 

Anayasamızın teminatı altında bulunan özgürlük
ler arasında inanç, ibadet ve ifade özgürlükleri başta 
gelmektedir. 

İnanan ve inandığı gibi yaşamaya çalışanlar sa
dece saygı duyulmaya layıktırlar. 

Üzerlerinde Devlet memurluğu görevi bulunan 
kimselerin bu sıfatlarını kullanarak inanan kimselere 
baskı yapmaları ve onları günah veya haram olarak 
'inandıkları şeyleri yapmaya zorlamaîarı, Anayasa
mıza ve İnsan Hakları Beyannamesine zıt bir uygu
lamadır. 

Ankara Kız Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda 
vuku bulan hadiseler, bu gibi olayların sadece bir ta
nesidir. Zaman, zaman buna benzer devranmaların 
kamu oyumuza yansıdığını görmekteyiz. 

inanan insanlara yapılan bu baskılar bir yerde bü
yük bir zulüm haini alırken diğer yerde de, böyle 
tatbikatlar toplumdaki davranışları olumsuz hatta za
rarlı bir yapıya getirmektedir. İnsanlar arasındaki 
karşılıklı anlayış ve hoşgörü yerini tahammülsüzlük 
ve Katta şiddete terk etmektedir. 

Yurdumuzu kan deryası haline getiren anarşi ve 
terörizmin önemli unsurlarından ve sebeplerinden bi
risi de belki bu yanlış uygulamalardır. 

Devlet teşkilatında, eğitim kuruluşlarında, Kamu 
İktisadi Teşekküllerinde ve diğer kamu kuruluşla
rında, ferdi davranışlar, veya Anayasaya aykırı ola
rak çıkarılan talimat ve tüzüklerle inanan insanlara 
karşı yapılan ve bu benzeri baskıların araştırılması 
hayati bir önem arz etmektedir. 

Bu bakımdan Anayasanın 88 ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddelerinin verdiği 
İmkânlara istimalden «İnanan insanlara yapılan baskı
lar» üzerinde bir Meclis Araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

28 . 11 . 1979 
Erzurum İstanbul 

Korkut Özal Süleyman Arif Emre 
Sivas Mardin 

Temel Karamollaoğlu Fehim Adak 
Malatya Kahramanmaraş 

Recai Kutan Hasan Seyithanoğlu 
İstanbul . Konya 

Fehmi Cumalıoğlu Şener Battal 
Mardin Muş 

Abdülikadir Tirnurağaoğiu M. Emlin Seydagil 
(BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 
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C) TEZKERELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin ve
rilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi vardır, okutup 
ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Dîvanının 29 . 11 . 1979 tarihli toplantısın
da uyguri görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cah.it Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

(«Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu, 21 gün has
talığı nedeniyle, 21 . 3 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu, 74 gün has
talığı nedeniyle, 17 . 4 . 1979 tarihinden geçerli ol-
maik üzere.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşının; Ege Tütün Piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir 'Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/19) (S. Sayısı : 340) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel Gündem» kıs
mında yer alan, Ege Tütün Piyasasında üreticinin za
rara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla kuru
lan (10/19) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun 340 S. Sayılı Raporu üzerindeki Genel Gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(7) 340 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

VE ÖNERGELER 

«Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy, 23 gün has
talığı nedeniyle, 2 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak. 
üzere.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen, 38 gün has
talığı nedeniyle, 1 . 11 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —• Geçen yasama yılında 2 aydan fazla izin alan 
Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutluya ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Sayın Muhyettin 
M utlu'ya, ödeneğinin verilebilmesine ilişkin Başkan
lık tezkeresi vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle geçen yasama yılında iki ay

dan fazla izin alan Bitlis Milletvekili Muhyettin Mut-
lu'ya ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince. Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın efen
dim. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almış bulu
nuyorlar. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyo
nunun raporu üzerindeki Genel Görüşmede ilk söz 
hakkı, Meclis Araştırması önergesindeki birinci imza 
sahibi milletvekiline veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra İçtüzü
ğün 73 ncü maddesine göre siyasi parti gruplarıyla 
iki üye ve isterlerse Komisyon ve Hükümet konuşa
cak ve bu suretle Meclis Araştırması Komisyonu ra
poru üzerindeki Genel Görüşme tamamlanmış ola
caktım 

Araştırma Komisyonu Raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... Anla
şılamadı efendim. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
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Araştırma Komisyonunun Raporunun okunup 
okunmamasını oylarınıza sunacağım efendim : Önce 
rapoırun okunmasını kabul edenleri oylarınıza sunu
yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 

Affedersiniz, özür dilerim sayın üyeler, oylamada 
yanlışlık yaptık. 

Raporun okunmamasını önce oylamam gerekiyor
du. Tekrar ediyorum oylamayı : Raporun okunma
masını kalbul edenler... Raporun okunmasını kabul 
edenler... Raporun okunması kalbul edilmiştir. 

Rapor okunacaktır. Raporu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı ve 9 arka

daşınım;, Ege 1977 Ekici Tütün Piyasasırida Üretici
ye Hükümetle haksızlık yapıldığı hakkımdaki öner
gelerinin Yüce Meclisin 25 . 4 . 197.8 tarih ve 136 ncı 
Birleşiminde, Meclis Arattırması açılması hakkımda
ki 669 sayılı Kararı ile kurulan Meclis Araştırama 
Komisyonu; İzmlir, Manisa, Aydım, Denizli ve Ba
lıkesir illerimde yaptığı çalışmalar sonucu; İstamıbul 
Tekel Genel Müdürlüğü dosyaları üzerinde vaki in
celemeleri, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Ban
kalar Birliğinden elide edilen belgelerle Ege illeri Te
kel Başmüdürlüklerimden alınan diğer vesaik üzerin
de yaptığı çalışmalar sonucu, elde ettiği bilgileri Yü
ce Meçisin bilgilerine sunar. 

1. İddia : 
ihsan Kabadayı ve arkadaşlarımın talepleri.... 
a) 1977 Ege tütün piyaisasırida baş fiyatın dlüşülk 

tespiti-
b) CHP'min üretici köylerdeki oy durumunu gö-

zönüne alan partizan eksperlerin fiyatların tespitinde 
tarafgir davrandıkları, 

c) Tüccarların baş fiyatı ve destekleme fiyatını 
piyasa açılmadan önce öğrendikleri, 

d) Tüccarlara piyasamın açıldığı günden ikli gün 
önce 2 milyar 300 milyon dolaylarında kredi verildiği, 

e) Tekel alımlarının ağır sürdürüldüğü bu sebep
le Tekel Bakamınım jihknal ve tedbirsizlikte bulunduğu, 
bu suretle ekicinin zarara sioikulduğu hususudur. 

2, Araştırıma : 
İddiaların tespitine imkân vermek üzere; maliye

tlin illere göre tespitine çalıişılimış ve ilk olarak İzmir 
ili ele alınmıştır. Burada yapılan çalışmalara göre ma-
Haili Ziraat İdaresi (Ege Bölgesi Ziraat Odaları) 1977 
tütün ürünü maliyetlerimii aşağııdalki şekilde çiıkarmıış-
•tır, 

1 Dekara Yapılan Masraflar 
Lira 

.Bir dekar tarlaya isabet eden yıllık 
kira bedeli 

Tarla sürme 

Tırmık - tezek kırma 
İklileme 
Tırmık - sürgü 
Fide hiazırlamia (Yastıkların hazır-

lamma'sı, tohum ekimi, fidelik bakı
mı) 

Karık yapma 
Fide dikimi 

Can suyu verme 
Çapalama (3 defa bedeli) 
Hasltalıklı ve agellerin toplanması 
Üç ve koltuk alma 
Mücadele (ilaç masrafları 
Mücadele (işçilik masrafları) 
Yaprak toplama (hasat masrafları) 
Düzme yerine taşıma 
Dizme masrafı 
iSergüde kurultima 
Sarartma 
istif yapma 
Çul - ip ve sargı malzeme masrafları 
Yere yatırma 
'Baskı yerine taşıma 
Baskı yapma 
•'Kalıp (Denk yapma) 
Amlbara taşıma 
Aimibar muhafaza ve bakım işleri 
Pazara taşıma 
Bekçi masrafı (Delkara) 

550 
70 

25 
50 
25 

350 
150 
300 

150 
375 
140 

il 20 
40 
30 

400 

30 
120 
40 
-10 
26 
80 
25 
/l 5 

45 
30 
10 
20 

10 
10 

TOPLAM 3 246 
Yapılan maisraf normal faizi (% 10) 324 

MASRAF YEKÛNU 3 570 

III - Bir dekardan alınan miktar (Kg.) 70 
IV - Bir Kg. yaprağın maliyeti 51 

% 30 üretici kân 15 lira ilavesi fiyat 
takibi 66 

Aynı Yıl Aydın İlimde : 
Elde edilen tütünün maliyeti aynı 

şekilde aşağıya çıkarılmışitır. 
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Dekara Yapılan Masraflar Lira K. 

ıBir dekar tarlaya isabet eden yıllık 
kira bedeli 

Tarla sürme 
İkileme 
Tırmık sürgü (iki ila üç kat) bedeli 
Gübre bedeli (10 Kg. azotlu, 10 Kg. 

fosfatlı) bedeli 
Gübreleme işçiliği 
Fide hazırlama (yastıkların hazırlan-

ma'sı, tohum temini, filde bakımı) veya 
fide temini 

Çizgi çekme 
Filde dikimi 
Can suyu verme 
Çapalama (iki veya üç defa) 
Hastalıklı alt ellerin toplanması 
Mücadele ilaç ve işçilik masrafı 
Yaprak toplama (hasat maisırafı) diz

me yerine taşıma ve dizme masrafı 
Sergide kuruitıma, sarartma, istöif yap

ma, kargı ve sicim masrafı dahlil 

Çul ip ve sargı malzeme masrafı 
Yere yatırma, baskı, baskı yerine ta

şılıma ve kalıp yapm.a • 
Ambara taşıma, arnlbar masrafları 

ve bakıım işleri 
Sair masraflar (Dikimden önce veya 

bitki suyu ve İşçilik) 
Pazara, taşııma 
-Koruma bekçi ücreti 

750 
50 
50 
50 

20 
10 

600 
150 
500 
150 
750 

75 
75 

900 

150 
30 

120 

25 

75 
15 
6 

TOPLAM 4 551 

Yapılan masraflar faiz karşılığı % 10 455 

II. Masraflar toplamı 5 006 10 
III. B!ir dekardan alınan yaprak tü

tün miktarı 80 Kg. 

IV. Bir kilo yaprak tütün 
Maliyeti 5 006.10 = 62.57 TL 

80 

M'ariisa ilinde elde edilen tü'üünün maliyeti 
5925 TL. dir. 

de 

Muğla 56 TL. olarak göstermiştir. Bu durumda 
Tekel İdaresi ile üretici kuruluşlarım maliyetler ara
sında bazı farklılıklar görülmektedir. Aydın Ziraat 

Odası Birliği tütün maliyetini 62 lira 50 kuruş ola
rak tespit etmişken Aydın Tekel Başmüdürlüğü ma-
liyetei 48 lira 65 kuruştan tespit ettiği görülmekledir. 
Aynı şekilde Manisa, Balıkesir, Izrriir, Uşak ve De
nizli üretim merkezlerinde de maliyetlerin hesaplan
masında odalarla Tekelin arasında farklılık müşaha-
ide olunmaktadır. Burada Tekelin ekici aleyhine işgü
cü, kira ve zirai girdilerde düşük ücret veya bedel 
tespit ettiği görülmüşftlür. 

Tekelin bilhassa emek ve zirai girdiler düşük tut-
masındaki sebebin şu noktalarda toplandığı görül
mektedir. Ege'de 395 bin civarında çiftçi ailesi 3 mil
yon dekar arazide tütün ekmektedir. Ve yılda 130 ila 
180 bin ton civarında tütün yetiştirmektedir. Tütün
cülük bir aile ziraati olup, 7 yaşından itibaren aile
nin bütün fertleri bu ziraati icra etmekte; Teikel ise 
bu ek emekleri kaale almamaktadır. 

Girdilerde ise ip, çul, kalıp ipi, zirai ilaçlar ve 
tarla sürümünde piyasanın açılmasından önceki fiyat
lara göre yani 1976 ürününün maliyetine göre % 40 
oranında bir artış müşahade olunmuştur. Bu suretle 
Teikel İdaresinin tütün maliyetini hesaplamada baz 
olarak aldığı değerler, tütün üreticisi çiftçiniin şahsi 
görüşü ile oda kuruluşlarının görüşlerinin altında te
şekkül etmektedir. 

3. Fiyatlar : 
1977 ekici tütün piyasasında Ege mahsulü için Te

kelin kabul ettiği baş fiyat 57 lira olup, destekleme 
daha doğsu koruyucu fiyat başlangıçta tespit edilme
miş, ancak şikâyetlerin başlaması üzerine koruyucu 
fiyatın 25 lira olduğu alım merkezlerine duyurulmuş
tur. Bu sebeple halkın verdiği isime göre baş fiyat 
57 lira, taban fiyat da 25 lira olarak kararlaştırılmış
tır. Buna rağmen ekicinin şikâyetleri durmamış ve 
Tekelin baş fiyat olarak tespit ettiği 57 liranın İzmir' 
in ekstra tütün yetiştiren (A. GRAT) Gâvuırköy tü-
tünleriyle diğer ilerin aynı şekilde tütün yetiştiren bir 
kaç merkezinde ve sembolik mahiyette alımlar yapıl
dığı, taban fiyat olarak tespit edilen 25 TL. dlan da 
aşağıya mubayaaların sürdürüldüğü bildirilmiştir. Fil
hakika Manisa, Aydın, Balıkesir ve diğer üretim mer
kezlerinde baş fiyattan pek az tütünün alındığı ve 
25 liranın altında alımların bulunduğu görülmüştür. 
Ayrıca satın alınan tütünlerin bedeli ne olursa olsun 
% 98 civarındaki ekicilerden 5 ila 50 kilo arasında 
su çürüğü çıkarıldığı ve ayrıca ihrakiyelik (Yakıla
cak) tütünlerin dahi bulunduğu iddiaları görülmüştür. 
Bu iddiaların hakikat derecesi anlaşılmak üzere ya
pılan araştırmalar ve belgeler şu hususu göstermiştir 
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k>i, tütün ekicisinin alıhterini değerlendnecek bir ahin 
sistemi kurulamamıştır. Fiyatların tespiti ekspertiz, 
eksperlerin şahsi mütalaa ve görüşüne bn akılmış olup, 
şikâyet müessesesi çalışmamaktadır. Mesela Muğla 
lifein Aydın ilinin Balıkesir ilinin hiç bir merkezinde 
haş fiyattan tütün alınmamıştır. Aksine düşük kali
teli tütünlerin 25 liradan düşük bedelle alındığı gö
rülmektedir. 

Aşağıda izah edileceği gibi tütünün fiyat tespitlin
de baş unsur olarak ele alınacak faktör maliyettir. 
Maliyet tespitinde de Tekel İdaresi ile kuruluşların 
arasındaki mübayenet bilahara izah olunacaktır. Bu 
arada 1977 Ege Ekici Tütün Piyasasında fiyat tespi
tinde Tekel Bakanlığının ilgili daireleri ile DPT ve 
diğer oda ve kuruluşların fikir teatisinde 'bulunmadık
ları Tekel Genel Müdürlüğüne vaki Komisyon soru
larına Genel Müdürlüğün verdiği cevapta aynen : 

S. 3. Fiyatın tespitinde maliyetin rolü var mı
dır? Varsa maliyeti nasıl tespit ediyorsunuz? a) Ma
liyette emek unsurunun, tütün zirai girdilerinin gay
rimenkul kiralarının 1977 yılındaki değerleri neler
dir? 

C. 3. «Fiyatlar tespit edilirken ekici maliyetleri 
dikkate alınmaktadır. Ekici tütün maliyetleri eksper
lerimiz tarafından, yerinde yapılan incelemelere da-
dayah olarak saptanmaktadır. Ekici maliyetlerinde 
18 unsur değerlendirilmektedir. Buna ait örnek ilişik
tedir. 1977 yılı Ege tütün üretiminde bir dekar için 
kira bedeli ortalama 759 lira olarak tespit edilmiş
tir. 

Demektedir. 
-Bu dahi göstermektedir ki, Tekelin fiyat (tespitin

de maliyet unsuru kendi ölçüleri içinde devanı et
mektedir. Bu suretle ekicinin, emek işgücü ve zirai 
girdilere verdiği masraflar toplamı Tekele nazaran 
yüksek olmakta, bu suretle ekici Tekelden şikâyetçi 
olmaktadır. Tekel - Tüccar ilişkileri aşağıda izah edi
lecektir ama, burada tüccarın Tekelden daha hasis 
davrandığı, Tekelin geç hareket etmesi ve Devlet ka
pitalizminin verdiği bıkkınlık içinde, ekiciye gereken 
ilgiyi gösterememesi, tüccarın da alımlarda çiftçiyi 
zarara soktuğu görülmektedir. 

4. Su çürüğü, ihrak ve destekleme fiyatı; : 
1977 alımlarında Tekelin verdiği baş fiyat olan 

57 TL. ile destekleme fiyatı olan 25 TL. değerlendir
me; zaman zaman şikâyet ve rahatsızlık konusu ol
muştur. Yapılan araştırmalara göre. A. Grat tütün
lere tatbik edilen 57 liralık bedel yalnızca İzmir Gâ-
vurköy ve Manisa'nın çok dar bir bölgesine uygulan

mıştır. Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Uşak 
bölgeleri tütünlerine baş fiyat 56.50 olarak uygulan
mıştır. Ancak bu bölgelerde dahi alımların 30 ila 45 
lira arasında seyrettiği ve büyük bir çiftçi ailesinin 
mahsulünü 25 veya daha altındaki fiyatlarla sattığı 
tespit olunmuştur. Bir misal olarak Manisa'nın So
ma ilçesi Hamidiye, Kurtuluş, Cingel, Bayat, Yırca, 
Namazgah, Çevircek, Menteşe, Dereköy ve Kozlu-
öfen köy ve mahallelerinde bedel 25 lira olarak tes
pit edilmiş bir üreticinin bir balya tütününden 5 ki
lo, bir üreticinin 15 balya tütünden 50 kilo, bir üre
ticinin (1 balya tütünden 40 kilo ve cem'an 25 ekici
den 88 balyasının 309 kilosu su çürüğüne, gene aynı 
ilçenin Hamidiye, Beyce köylerinden Mustafa Özkan
lı adlı vatandaştan tütünü 20) liraya, Manisa merkez 
ilçeye bağlı Doğanlı, İğdecik, Çeşmeibaşı, Uzunçınar, 
Eözköyü ekicilerinin tütünleri 22 liradan alınmış ve 
aynı diğer köylerden olduğu gibi buralardan da 5 ila 
80 kilo atasında su çürüğü çıkarmak suretiyle köylü
nün tütünü parasız ailınma durumuna getirilmiştir. 
Aynı şekilde İzmir Başmüdürlüğüne bağlı ilçelerden 
alınan 35 810 kilo tütünden 1 227 kilosu su çürüğü 
olarak ayrılmıştır. 

1976 yılında su çürüğü ve ilıraklık tütünleri dahi 
22 lira fiyat verip satın alınmışken 1977 yılında bu 
hususa riayet edilmeyip iyi tütüne iyi para politikası 
teoride ekiciyi himaye eder vasfını taşımasına rağ
men, tatbikatta aleyhte neticeler vermektedir. Çünkü 
fizik olarak hiç bir maddenin sıfır randımanı taşıma
yacağı bir hakikattir. Çünkü tabiat nebatı yetiştirir
ken dahi bir efor sarf etmektedir. Tütün tohumundan 
tütün olarak yetişen bir nebatı sıfır randıman verip, 

Jütünden gayri madde kabul etmek imkânı yoktur. 
1977 yıllında •' görülen ve 9 441 balya ihrak ve su çü
rüğü gösterilmek insafsızlık olur kanaatindeyiz. 

5. Ekspertiz teslim tesellüm : 
Ege çiftçisinin 1977 alımlarında şikâyetçi olduğu 

bir konu da teslim ve tediye hususudur, izmir alım 
merkezlerinde tesellüm tarihi 2.3.1977'dir. Tediye 
muamelesi 30.6.1977'dir. Yani ekici üç ay 10' gün Te
kel müdürlüklerinde teslim ettiği mahsulünün bede
lini tahsil için gidip gelmektedir. Bu zamana kadar 
devam eden banka faizleri ve diğer masraflar köylü
nün aleyhinde devam ediyor demektir. Aynı şekilde 
Manisa alım merkezlerinde teslim ve tesellüm 
21.2.1978'de haşlamış tediye 9.6.1978'de bitmiştir .ki, 
4 ayı mütecaviz bir zaman içinde köylü Tekel alım 
merkezleriyle köyü arasında mekik dokumuştur. Bu 
durum Muğla alım merkezlerinde 4 ay; Aydın, Ballı-



M. M«clisi B : 12 4 . 12 . 1979 O : 1 

'kesir ve Uşak'da 3,5 ila 4 ay sürmektedir. Bunlar 
dahi Tekelin alımlarında köylüye hizmet kolaylığı 
göstermediği noktasında toplanmaktadır. 

Bu hususların temini, tütün ile iştigal eden Egeli 
çiftçilerin psikolojisini Devlete riayeti, yeni yıl mah
sulü hazırlamak için eline geçecek paran-n süratle ve 
bir defada geçmesi hususlarındaki gayret ve tedbirle
ri bilecek ve yürütecek organizasyonun kurulmasını 
icabettirmektedir. Tekel İdaresi bir monopol olarak 
çalışmasına ve elinde 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanu
nu bulunmasına rağmen, radikal ve rasyonel tedbir
leri almakta geciktiği veya ihmal ettiği intibaını ver
mektedir. 

6. 1977 alımlarında tatbik edilen para ve kredi : 
Tütün ekicisi tütün tohumunu sofaya attığından 

tütününü Tekel alım merkezlerine getirene kadar, 
mali yardımlarını üç şekilde temin etmektedir. Birin
cisi Ziraat Bankasının müteselsil kefalet ve gayrimen
kul teminatına karşılık verdiği krediler, ikincisi Te
kel idaresinden aldığı faizsiz avans kredileri, üçün
cüsü Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı kredilerdir. 
Çiftçi ölmeyecek kadar tabir edilen cinsden ve muay
yen aralarla Ziraat Bankasından, dekar basma mu
ayyen bir kredi alır ve tütün satımında da hiçbir iti
raza mahal vermeden borcu Tekel tarafından kesilir. 
Tekel avansları da buna göre tahsil edilir ve koope
ratif borçları da aynı tütün alım mevsiminde kesile
rek temizlenir. Bu suretle çiftçi kazancını daha yıl 
işinde bitirmiş ve satım sonunda elinde kimi zaman 
hiç, kimi zamanda pek cüzi bir meblağ kalır. Tekel 
avansları çiftçi için en rahat olanıdır. Çünkü bunda 
faiz yoktur. Ancak 1977 yılında çiftçiye 1976 yılın
dan daha az. avans verilmiştir. Mesela Aydın Başmü
dürlüğü 1976 yılında toplam olarak 11 milyon 485 
bin 570 TL.'sı tediye yaparken 1977 yılında aynı yıl 
daha çok çiftçi ailesine 10 milyon 247 bin 975 TL.' 
lıfc ödeme yapılmıştır. 1976, 1977 yıllarının genelinde 
ise 1976'da 256 423 000, 1977 ise bu avans miktarı 
183 420 000 seviyesine indirilmiştir. Gene Ziraat Ban
kası kanalıyla 1977 senesinde 1 milyar 156 milyon 
555 bin 913 TL.'lık kredi ekiciye verilmiştir. Bu yıl 
tütün ekicisine üretime başlamadan sonuna kadar çe
virme kredisi ikraz primi olarak dekar babına 465 
TL.'sı verilmiştir. Aynı yılda 7 ilde yani (Denizli, 
Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Uşak) bulunan çift
çiye 527 milyon 831 bin TL. banka şubelerince 799 
milyon 869 bin lira Tarım Kredi Kooperatiflerine ol
mak üzere ceman 1 milyon 327 bin 700 TL.'sı ikraz 
çıkarılmıştır. Yani net olarak 7 ilde 123 milyon 715 
bin 407,07 lira kullandırılmıştır. Bu 7 ilde toplam 

kredi 1 milyar 451 milyon 415 bin 740,04 lira kredi 
açılmıştır. Bu kredi 394 bin çiftçi ailesine açılan meb
lağın yekûnudur. Halbuki aynı yıl 51 adet tütün tüc
carına açılan Merkez Bankası reeskont kredisi tutarı, 
2 milyar 242 milyon 500 bindir. Buna ilaveten gene 
aynı tüccara özel bankalardan açılan c/c 10. faizli 
kredi miktarı toplam olarak 2 milyar 500 milyon 013 
bin TL.'dır. Bir ibret belgesi olmak üzere tüccara 
açılan kredileri firma olarak aşağıya çıkarıyoruz. 

Firma Adı 

Ege Tütün Maurice ALiberti ve Ort. 
Kol. Şrt. 
Anadolu Tütün Kol. Şrt. Mehmet Şi-
nasi Ağaoğlu İsmail Parti ve Ort. 
Haydar Aryal 
Anadolu Frana Tütün Tic. AŞ 
Alem Tütün Tic. AŞ 
Pan Tütün AŞ 
Austro Türk Tütün AŞ 
Birlik Tütün Pamuk Gıda Mad. Tic. 
San. AŞ 
Vefa Boravalı Yaprak Tütün Ticaret
hanesi 
Nuri Boyalı Hlf. Emin Şinasi Boyalı 
Boyalı Kol. Şrt. Kemal Yılmaz ve Sın
maz Boyalı 
Boytaş Boyalılar Nakliye Pamuk Tic. 
ve San. AŞ 
Sintaş Tütün Tic. ve San. AŞ 
Mahmut Çakın 
Felemenk Türk Tütün AŞ 
Fehmi Göksel ve Ort. Kol. Şrt. 
Harman Kol. Şrt. Haydar Aryal ve Ort. 
Herman Tütün Tic. AŞ 
Harald Klaeren Kol. Şrt. Harald Kla-
eren ve Ort. 
Hermes Tütün İhr. AŞ 
Nuri Seyit Karagözoğlu Half. Nevzat 
Karagözoğlu ve Ort. Kol. Şrt. 
Mehmet Kavala ve Ort. Kom. Şrt. 
Karagözoğlu Tütün Sanayi ve Tic. AŞ 
Tahsin Kavalcıoğlu 
Tikveşli Hakkı Kavadarlı ve Kardeş
leri Kol. Şrt. 
Kavadarlı Tütün ve Makine Ticaret AŞ 
Şani Kösemen Half. Erol İlhamı Kö
semen ve Ortakları Kol. Şrt. 
Kortür Tütün Ticaret AŞ 

Senet Tutarı 

57 861 000 

15 C31 000 
7 056 000 
68 296 CD0 
53 163 000 
22 500 000 
196 760 000 

33 256 000 

8 222 000 
27 605 000 

\6 872 000 

8 625 000 
15 034 000 
2 045 000 
4 990 000 
4 864 ClOO 
5 951 0CD 

134 774 500 

6 460 000 
15 100 000 

265 772 000 
64 536 000 
83 287 CD0 
11 369 000 

40 890 000 
24 530 000 

18 328 000 
36 944 000 
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Firma Adı Senet Tutarı 

Orhan Kurul 
Mehmet Cevdet Onbaşıoğlu Half. Or
han Ombaşıoğlu ve Ort. Kom. Şrt. 
Halil Bülent Orhon 
ÖZgüner Tütün Tic. ve San. AŞ 
İsmail Parti Tütün Ticaret 
Nedim Rodop 
Nuri Rodop Yaprak Tütün ve Tic. Evi 
Sunel Tic. AŞ 
Ekrem Sarıgöl 
Tezaü Tütün İhr. Dahili Tic. ve İth. AŞ 
Alaettin Tezol 
Tanat Ticaret AŞ 
Akın Umur 
Tütün Ltd. Şrt. 
Tütüntex Tic. AŞ 
Türkiye Tütünleri AŞ 
Yüncüoğlu İhracat ve Ticaret Mehmet 
Ali Özyüncü Half. Yılmaz Özyüncü 17 745 000 
Emin Kemaıt Yemeniciler Kol. Şrt. 19 395 000 

Bu izahlarımızdan da anlaşıldığı gibi: 1977 yılın
da ekici tütün mahsulünü değer bedelden aşağıya 
vermiştir. Bu neticeler dahi gösiterlyorlçi siyasi otori
teyi Tekel İdaresinin üzerinden kaldırmak lazımdır. 
Çünkü bugünkü iktidar gibii düşünen hükümetler iş 
başına geldikçe, yıllı!k 200 milyon dolarlılk ihraç mal
lar listesinin önünde gelen tütün ziraatinin ve Türk 
tütüncülüğünün, istikbali 'karanlıktır. 

Netice ve Sonuç : 
Türk tütüncülüğünün dünyada itibarlı ve Türk tü

tününün aranılır bir mahsul! olmasını teminen : 

1. Kaliteli, 
2. Dış piyasalara göre ucuz, 
3. Dayanıklı, 

4. Yalbancı ihtiyacına (kullanılmasını) uygun şe
kilde hazırlanması ve dışalıcıların tütünllerimiizde ara
dığı kalite ve hususiyetlerin bulunmasını temin ve 
Şark tütünü evsaf ve kalitesinin muhafaza suretiyle 
yetiştirilmiş olmak için tütünlerin ıslahı lazımdır. Tü
tün nebatı tropik bir bitki olmakla arzın 40 ila 60 ncı 
'kuzey - güney hattı üzerindeki bölgelerde yetişmek
tedir, Buna binaen yabancılarca Şark tütünü olarak 
değerlendirilen tütünl'erimıizin, istenen kalite ve evsaf
ta olması için bu hususiyetleri taşıyan iklim ve top
rak sahaları üzerinde ekilmlesi lazımdır. Çok geniş bir 
sahada ve çok değişik iklim ve toprak şartlarında ye

tişen tütünlerimiz değişik vasıfta olmaktadır. Sigara 
tütünleri kendi aralarında : 

a) Harmanlan ıslah etmede kullanılan kalite tü
tünler, 

b) Bariz bir vasfı olmayan dolgu dediğimiz tü
tünler, 

c) Adi ve vasıfsız tütünler olarak üç gruba ay
rılır. Bunların bilinmesine rağmen Tekel İdaresi öğ
ret iciliik ve eğiticilik unsurunu ikullanarak Türk tü
tün yetiştiricisini bu yöne yöneltmesi lazımdır. 

Türkiye'nin bugün, bütün imkânlarını kullanarak 
ne kadar tütün ihraç edebilir sorusuna cevap bula
bilmek oldukça güçtür. 

Zira; Türk tütüncülüğünün bugün içinde bulun
duğu çıkmazdan kurtarılması ve elde mevcut stokla
rın eritilmesi çareleri araştırılırlcen : 

1. Dünya tütün üretim ve tüketim ilişkisini, 
2. Şark (Türk) tipi tütün üreten ülkelerdeki tü-

tün üretimıini, 
3. Dünya sigara tüketimine hâkim olan içim 

şevkleri (Amerika blendi ve Avrupa blendi) içinde 
kullanılimalkta olan Şark tipi tütün nispetlerini, 

4. Bu blendler, içinddk'i Şark tütün nispetinde 
Türk tütününün temsil nispeti, 

5. Yurt içi tüketimlindeki değişme ve gelişmeleri
ni yakından takip etmekte yarar vardır. 

Dünya tütün üretimini, artan dünya nüfusuna ve 
dolayısıyla tüketim artışına nazaran daha yavaş bir 
'artış göstermesi talebin artmasına, dolayısıyla ihraç 
fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. 

Fiyatların yükselmesi tütün üreticisi ülkelerde üre
timi teşvik ederek talebin üzerinle çıkarmıştır. 

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra sigaranın sağlık 
üzerine yaptığı menfi tesiri 'azaltma çareleri meya-
nında tütünün yerine kaim olabilecek (kabartılmış 
tütün) gibi sigara gramajındaıki tütün miktarını azalt
ma yöntemleri tütün tüketimini menfi yönde etkile
yerek üretimin tüketim, yani arzın talep üzerine çık
masına, dolayısıyla ihracatçı ülkelerde stokların art
masına sebep olmuştur. 

Yurt içi tütün üretiminde, her şeyden evvel alın
ması gereken tedbirlerin başında, üretim planlanma
sının sağlıklı ve düzenli biçimde yürütülmesini sami
mi olaralk benimsemek bu yolda alınacak kanuni uy
gulamaları politik müdahalelerden uzak tutmak, 

Tekel İdaresinin takip edeceği en doğru yol olma
lıdır. 

Sonuç : 
Yukarıdan beri izah ettiğimiz gibi Komisyonumuz 

İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının iddialarını ariza-

Senet Tutarı 

11 060 000 

8 426 000 
24 497 000 
73 376 000 
14 900 OOCi 
2 000 000 
55' 988 000 
42 636 000 
3 750 0CO 
55 850 000 
13 455 000 
59 749 000 
5 976 000 
31 942 000 
63 385 000 
12 365 000 
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mik tetkike tabi tutmuş ve neticede aşağıdaki husus
ları varit görerek Yüce Meclise sunmaya karar ver
miştir. 

1. İddia edildiği gibi Tekel İdaresi ve dolayısıy
la Tekel Balkanı başfiyatı ve destekleme fiyatı husu
sunda münhasıran kendi idaresinin verdiği bilgilere 
istinat etmiş ama Ege il'leriruin çiftçi, çiftçi birlikleri, 
Ziraat Odaları, Ticaret Odaları gibi ihtisas ve mes
lek 'kuruluşlarına başvurup bu yolda faydalanma im
kânı bulmadığından, 1977 Ege tütününün fiyat de-
Üerîendıirmesinde maliyet unsurunu düşük tutmuş ve 
başfiyatı Ege tütün maliyetlerinin altına düşürmüş
tür. 

2. Ekspertizden tesellüme ve bedellerinin Öden
mesine kaidar geçen 3 ila 4 ay tütün ekicisini müşkül 
duruma düşürmüş, bedellerinin ödenmesi ceste ceste 
yapılmış bu suretle ekici faizci ve murabahacıların 
eline bırakılmıştır. 

3. Tüccara ekiciden fazla değer verilmiş olup 51 
kişilik bir gruba 5 milyara yakın reeskont kredisi te
mini suretiyle aldı geçenlere fahiş kazanç imkânı tanın
mışta. Tüccar piyasa açılmasın'dan çok önce fiyatları 
öğrenmiş, Tekelden önce piyasayı açarak gayrikanu-
ni şekilde karaborsa usulü ile alımlar yapmıştır. Ay
rıca piyasanın açılmasından ve tütün alımlarının so
na erdirilmesinden 15 gün sonra (1.3.1978) yapılan 
develüasyonla Türk parası üzerinde yapılan % 32,1 
oranındaki operasyon sonucu V6.95 olan doların değe
ri 25 liraya çıkarılmış bu suretle tüccara 3,40 X 5,50 
= 18,70 ek kazanç sağlanmıştır ki, bu ek kazançtan 
'köylü faydalandırılmamıştır. 

4. Çiftçinin elde ettiği mahsulünden mühim 
miktarda su çürüğü, ihrak, tütün ayırmak suretiyle 
verilen fiyatları çok aşağı düşürmüştür. 

5. Tekel Bakanı Sayın Mataracı'nın bütün iddia
larına rağmen Eğemde 25 liranın altırtdan Tekel ve 
tüccar tarafından mühim miktarda tütün satın almış
tır. Elde ettiğimiz bu neticelere göre Tekel Bakanı 
ve Bakanlığın ilgili Tekel Genel Müdürlüğü ile taşra 
teşkilatının 1977 Ege Tütün Piyalsasında yanlış fiyat 
politikası takip ettikleri, bunun neticesi olarak birkaç 
'bölge hariç Egeli tütün çiftçisinin büyük bir kısmının 
zarara soktukları ve bu sebepten kendilerinin siyasi 
mesuliyeti bulun'duğu kanaatine varılmıştır. 

Yüce Meclîse arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 
Muğla istanbul 

Ahmet Buldanlı Turan Kocal 

Sözcü 
îzmir 

Erol Yeşilpınar 
Üye 

Aydın 

Kâtip 
Manisa 

Yahya Uslu 
Üye 
Aydın 

'Muhalifim. Gerekçesini bilahara Behiç Tozkoparan 
açıklayacağım 

Mehmet Çelik 
Üye Üye 
îzmir izmir 

Muhalefetimizi ayrıca gerek- Muhalifim, ayrıca ge
celerini açıklayacağım. rekçelerini açıklayacağım 

Neccar Türkcan Mustafa özün 
BAŞKAN — Rapor okunmuştur. 
Araştırma önergesi üzerindeki görüşmelere başlı

yoruz. 
îlk söz; imza sahibi Sayın İhsan Kabadayınındır, 

buyurun. 
Sayın Kabadayı, görüşme süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Yetmezse öbür 

hakkımı da kullanacağım Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; grubum 

ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. 

Naçiz arkadaşınız 9 arkadaşımla birlikte Ege tü
tün piyasasında üreticinin zarara uğratıldığı iddiaları
nı saptamak amacıyla Anayasanın 88 ve Millet Mecli
si içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddelerine dayana
rak bir Meclis Araştırması açılmasını istemiştik. Bu 
voidaki vaki tekliflerimizle, 25 . 4 . 1978 günü Mec
lisimizin 136 ncı Birleşiminde Meclis Araştırması açıl
ması kabul edilmiş ve 669 sayılı kararıyla da Meclis 
Araştırma Komisyonu teşekkül ederek izmir, Mani
sa, Aydın, Denizli, Balıkesir illerinde çalışmalar yap
mış; sonuç olarak da istanbul Tekel Genel Müdür
lüğündeki dosyaları incelemiş; Merkez Bankası, Zira
at Bankası ve Bankalar Birliğinden elde ettiği bilgile
ri bir araya getirerek, biraz evvel arkadaşımın oku
muş olduğu raporu, Yüce Meclisinize arz etmiş İdi
ler. 

Bizim iddialarımız gayet açıktı. Meclisin Araş
tırma Komisyonunun vermiş olduğu rapor, bizim 
iddialarımızın da üzerine çıkarak mevzuun ağırlığı
nı ve rençberin, müstahsilin daha da çok mağdur 
olduğunu kesin hatlarla açık, sarih olarak dile ge
tirmiştir. Bu yoldaki mesailerinden ve gerçeği bihak
kın ortaya koyduklarından dolayı grubum adına bu 
komisyonda vazife gören arkadaşlara teşekkürü bir 
borç biliyorum. 
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BAŞKAN. — Şu anda şahsınız için konuşuyorsu
nuz? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Grubum adı
na ve şahsım adına. 

BAŞKAN — Grubunuz adına da devam edecek
siniz öyle mi? 

İHSAN KABADAYİ (Devamla) — Evet. 

Kısaca demiştik ki, Ege tütün piyasası başfiyatı 
düşük tespit edildi, tarafgirane hareket edildi, par
tizan ölçülerle fiyat tespit edildi; tüccar, başfiyatı, 
destekleme fiyatım piyasa açılmadan evvel öğrendi, 
istihbarat yaptı, casuslar yoluyla öğrendi. Piyasanın 
açıldığı günden iki gün önce tüccar.a 2 milyar 300 
milyon kredi verildi, tekel alımlarının ağır sürdürüldü
ğü, bu sebeple do Tekel Bakanının ihmal ve tedbir
sizliği bulunduğundan dolayı ekiciyi zarara uğrattı
ğını ileri sürmüş, mağdurların hakkının verilmesinin, 
ilgililerin de tecziyesinin gerektiğini Yüce Meclisten 
istemiş idik. 

Komisyon birinci planda İzmir'de tetkikat yap
mış, masrafları hesap etmiş maliyeti 66 lira bul
muştur İzmir'de. Aydın ilinde 62 lira 50 kuruş bul
muştur; Manisa ilinde 59 lira 25 kuruş bulmuştur; 
Muğla ilinde, 56 lira bulmuştur. 

Hal böyle iken, Tekel İdaresinin. Manisa, Balı
kesir, İzmir, Uşak ve Denizli illerindeki gerçek ma
liyetin çok altında, kuru, katı bir bürokratik anla
yışla müstahsili mağdur edici ölçülerle bedel tespi
tine kalktığını muhterem komisyon gayet açık ve 
sarih olarak tespit etmiştir. 

Ege bölgesinde toplam olarak 395 bin çiftçi ailesi 
3 milyon dekar arazide tütün ekimi yapar, yılda 
vasati 130 - 180 bin ton tütün elde eder. Tütün eki
mini arkadaşlarım bilirler, sadece gündüz yapdan 
iş değildir. Sabahın erken vaktinde çoluk çocuğu ile 
kalkar, güneş ışıyıncaya kadar tütün toplar, güneş 
ışıyıncaya da gider topladığı tütünü dizer. Çocukları 
uyutmamak için ilaç içirirler ve öyle çalışırlar. Böy
lesine ağır bir işçiliği olduğu halde, Tekel İdaresi, 
maalesef, bir hayli rençberliği olan ve çoluk çocu
ğu ile çalışan vatandaşın emeğini değerlendirmemiş, 
kendi bildiği normal ölçülerle 8 saat hesap etmiş; 
ayrıca ip, çul, kalıp ipi, zirai ilaçlarla, tarla sürme
nin piyasa değerini de 1977 yılma göre değil, % 40 
düşük fiyatla, 1976 verilerine göre hesap etmek su
retiyle, rençberi bir kere daha mağdur etmiştir. 

O sene Tekelin başfiyatı 57 lira olarak tespit 
edilmiş, ancak aradan zaman geçmiş, şikâyetler ço
ğaldıktan, ağlamalar, inlemeler ortalığı kapladıktan 

sonra da taban fiyatı, yani destekleme fiyatını kabul 
etmek ve ilan etmek zorunda kalmış. Bu da çok gü
lünç ve düşük bir rakam olarak, 25 lira olarak ilan 
edilmişti. Bugün gazinolarda 25 lirava bir coca cola 
vermiyorlar. 

Tütüncü olun, ağzınıza yüzünüze o zifirler bulaş
sın, yemek yerken ağzınız zehir gibi olsun, tütün renç-
berliğinin ne olduğunu o zaman anlarsınız. Burada 
kuru kuruya laf söylemek kolay, ama tarlada çalıştı
ğınız zaman ağzınız yüzünüz siyah Habeşi gibi olur, 
avuçlarınız stimsiyah zifir dolar, yemek yediğiniz 
zaman yemeğin tadı değil, zehiri midenize oturur. 

HASAN ALİ DAĞLİ (Manisa) — Siz tütünde 
çalıştınız mı beyefendi? 

İHSAN KABADAYI (Devamla.) — Çalıştım be
yefendi. Salihli'de çalıştım. 7 yaşında gelmiştim, o 
zaman tütün kırmıştım. Siz Akhisar'iısınız ama, be
nim nüfusumun Konya olduğunu değil, büyüme ye
rimin Salihli olduğunu kabul et, orada işçilik de 
yaptım ve çalıştım. Dediğim yanlış ise, yanlış deyin. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ora
nın zaten damadısınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet. 

Sayın Tekel Bakanı 57 lira olarak ilan etmiş; 
ama 57 lira başfiyattan İzmir'in Gâvurköyü tabir 
edilen semtinde Agra tütün pek mahdut mikyasta 
alınmış; Muğla, Aydın, Balıkesir illerinde ise hiç 
alınmamış. Hatta hatta Ege bölgesinin pek çok ye
rinde destekleme fiyatı olan 25'in de altına düşmüş
tük ve bu yetmiyormuş gibi, bu aiınan tütünlerin 
r/o 98'inden de bir aslan payı gibi 5 ila 50 kilo ara
sında su çürüğü tabir edilen fire düşülmüş, ihrakiye-
lik, yakılacak miktarlar düşülmek suretiyle aldığı fi
yat ne ise, onun da bu nispet üzere fiyatı tornistan, 
gerisin geriye gitmiştir. 

Ekspertiz işi bir derttir, eksperin hoşuna giderse
niz, siyasi irtibat ve illiyetlerle torpil buimuşsanız, 
sizinkini şişirir üst fiyat alırsınız. Eğer hoşuna git-
memişseniz, ağanın hoşuna gitmez, gözü tutmamışsa 
vurur şaman, indirir fiyatı; şikâyet merdiniz yoktur, 
hakkınızı alamazsınız. Böylece tütün alımında eks
pertizin tespitinde ciddi bir mekanizma yoktur, şikâ
yet müessesesi katiyen işlememektedir, zavallı müs
tahsil Allah'ıyla kendi arasında derdine yanmakta, 
kara kara boyanmaktadır. 

Tütünün teslimiyle paranın alınışı arasında da 
bir hayli zaman geçmektedir. İzmir'de 2.3.1977 ta
rihinde tütün teslimi yapıldığı halde, ancak 30.6.1977' 
de ekici Tekel İdaresinden tütün paralarını ala bil-
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mistir. Bu 3 ay 10 gün gibi bir zaman almakta, Ma
nisa'da 4 ayı, Aydın, Balıkesir, Uşak gibi illerde d 
3 , 5 - 4 ayı bulmaktadır ve böylece müstahsil eker
ken yorulmamaktadır, parasını alırken yorulmak 
tadır, kara kara yanmaktadır. Tekel ile köyü arasın
da git- gel, yüzü asık, bağrı yaslı, dertli gidip - gel
me şekli sanki bu parayı mahsulünün karşılığı değil 
de kazanmaktan daha zor şartlar altında hakkını ala
bilmektedir ve bütün bunların yanında verilen kredi 
de rençbere çok sembolik kalmaktadır. Tütün işçisi, 
tohumunu sofaya ekildiği andan tütünün alım mer
kezine gittiği ana kadar üç kaynaktan kredi almak
tadır. Ziraat Bankasından kefalet usulü ve gayri-
ır.snkullerini ipotek etmek suretiyle, Tekelden faizsiz 
aldığı kredi kooperatiflerden aldığı kredidir. Ne ka
dar gülünçtür ki, toplumcu olduğunu iddia eden, 
sosyal adalet ve sosyal devleti gerçekleştireceğini 
iddia eden Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin eski 
iktidarı, 7 ilde 394 bin çiftçi ailesine 1 milyar 451 
milyon lira para dağıtırken, 51 tüccara biz 2 milyar 
300 milyon ödedik, karşımıza daha korkuncu çıktı; 
tüylerim hâlâ ürperiyor) 2 milyar 242 milyon liray? 
Merkez Bankasından vermiş, özel bankalar da ay
rıca % 10 faizle 2 milyar 500 milyon lira para ver
mişlerdir. 

Şurada listede isimlerini görürseniz, koca koca 
tüccarların, hem kapitalizm düşmanı olacak, hem 
de bu kapitalistlerin bol bol aslan payı almasına, 
Battal Gazi payı almasına fırsat verecek bir anlayış 
ve tatbikatın dehşetini, tüylerim ürpere ürpere hu
zurlarınızda söylemeye mecburum, 

Böylece, 51 tüccara 5 milyar para cüzi bir faizle 
verilmiş, zavallı 394 bin çiftçi ailesine de verilen pa
ra 1 milyar 200 küsur milyon lira. Böyle mi efen
dim? 

Netice olarak arz etmek istediğmiz husus şu : 
Teferruata girmiyoruz izah ettiğimiz nedenlerle, 
Araştırma Komisyonu iddialarımızı özet olarak ka
bul etmiş, hatta hatta bizi de öne geçerek, yaya kal
dık dedirtecek kadar sürat ve şiddet ifade eden tab
loyu, raporunu sunmuş bulunmaktadır ve iddialarıy
la Tekel İdaresi ve dolayısıyla Tekel Bakanı başfi-
yatı ve destekleme fiyatı hususunda münhasıran ken
di idaresinin verdiği bilgilere istinat etmiş; ama Ege 
illerinin çiftçi, çiftçi birlikleri, Ziraat Odaları, Tica
ret Odaları gibi ihtisas ve meslek kuruluşlarına baş
vurup bu yolda faydalanma imkânı bulmadığından, 
1977 Ege tütününün fiyat değerlendirmesinde mali
yet unsurunu düşük tutmuş ve başfiyat, Ege tütün 

maliyetlerinin altına düşürülmüştür. 1962, 1965'lerde 
üt kuşakta 16 liraya kadar tütün alınmıştır. 

«Sayın o zamanki bakan» demeyeceğim. Şimdi 
lüşene vurmak ayıp olur. Türkün, İslamın şanından 
leğildir, «Bulsunlar 25'ten aşağı, bıyığımı keserim» 
lemistir. Bıyıklarım kesmesin; ama büyük lokma ye
sin, büyük söz söylemesin, demek benim bu kürsü
de hakkım oluyor artık. 

Evet, ekspertiz ve tesellüm sırasında, yani tütünü 
tesKm edip parayı aldığı müddet, üç dört ay ara
mda rençber yoruluyor, bizar ve perişan oluyor, 

Listelik de faiz çekiyor. Bunu da tespit etmiş bulun
maktadır. 

51 kişiye 5 milyar lira kredi verildiğini tespit et
miş bulunmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi, Tekelin 
îline tütün geçtikten 15 gün sonra, 1.3.19̂ 78'de de
valüasyon yapılıyor ve doların değeri de 16,95 lira
dan 25 liraya çıkmak suretiyle açıktan tüccarın cebi
ne ne, her kiloda 1 5 - 1 6 lira para giriyor. 57 liraya 
ılınmış olsa dahi, iniyor iniyor, başfiyat dediğiniz 
41, 42 liraya iniyor. 

Çiftçinin elde ettiği mahsulün büyük miktarı 
su çürüğü, ihrakiye gibi ayırmak suretiyle de ayrıca 
mağdur edildiği, verilen raporda açık seçik görül
mektedir. 

Böylece, sonuç olarak, Tekel Bakanı Sayın Ma-
taracı'nın bütün iddialarına rağmen, Ege'de 25 Ura
nın altında Tekel ve tüccar tarafından mühim mik
tarda tütün alınmıştır. Elde ettiğimiz bu neticeye 
göre Tekel Bakanının, Tekel Bakanlığını ilgili 
Tekel Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatını, 1977 
Ege tütün piyasasında yanlış fiyat politikasına sok
tukları ve bu suretle üreticiyi mağdur ettiklerinden 
ötürü, kendisinin ve teşkilatının sorumlu olduğunu 
rapor tespit etmiştir. Kendilerine ikinci kez teşekkür 
ediyorum ve Yüce Meclise, bu raporda dercedilen 
hususların kabulünü, mağdurların mağduriyetlerinin 
giderilmesini ve mesullerin tecziyelerini arz ederim. 
Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Nec-

car Türkcan, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA NECCAR TÜRKCAN 

(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
24.2.1978 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen, 
Konya Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşının, Ege Tütün Piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddiaları ve 10/19 No. lu Araştırma Ko
misyonu raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
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Meclis Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzdayım. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına saygıdeğer milletvekillerine selam ve 
saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde 500 binin üzerin
de tütün üreticisi aileyi yakinen ilgilendiren bir ürü
nün en iyi şekilde değerlendirilmesi, siyasi partilerin 
ve bütün milletvekillerinin görevidir. 

5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren tütün, Cum
huriyet Halk Partisinin Hükümette olduğu her dö
nemde, bizden önceki Adalet Partisi ve cephe hükü
metlerinden çok daha hakça ve üreticiden yana en 
iyi şekilde değerlendirilmiştir. Kesin ve net olarak 
dediğimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ihracatçının de
ğil, her konuda üreticinin yanında olmuştur. 

Konya Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı ve ar
kadaşlarının vermiş olduğu bu araştırma önergesi 
de, Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümet oluşundan 
38 gün sonra, 13 Şubat 1978 tarihinde açtığı tütün 
piyasasıyla ilgili olduğu için bir talihsizliktir. Bütün 
imkânsızlıklara rağmen, 1978 şartlarında tütün pi
yasası 57 lira başfiyatla açılmış ve ortalama fiyat 48 
lira 48 kuruş olarak, ortalama fiyat, tütüncünün des
teklendiğinin açık örneğidir. 

Bu önerge her AP ve Cephe hükümetlerine ve
rilebilirdi. Çok öte değil, 1977 tütün piyasasına bir 
göz atarsak, tütün üreticisi köylülerimizin Nisan ayı
na kadar tütün satabilmek için koşturanlarına rastla
rız. Ağustos ayında ancak parasını alabilmiş üretici
leri görürüz; hem de az olmayan. Ki, bu paraları 
biz 1977'de 22 günlük Hükümetimiz döneminde öde
dik. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet dönemlerin
de tütün tedbir ve fiyatlarına bir göz atalım. 

1962'de rahmetli İsmet Paşanın koalisyon Hükü
metinde ortaklama fiyat bir yıl önceye göre % 50 
artarak 11,76 lira olmuştur. 1974 yılında Cumhuri
yet Halk Partisi koalisyon hükümetinde, CHP'li 
Gümrük ve Tekel Bakanınca başfiyat 25 lira olmuş
tur. Bir yıl önce 16 lira 50 kuruştur; Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti % 50'ye yakın fiyat zammı 
vermiştir. 

2. Ege tütünleri arasında kalite farkı fazla de
ğilken, 11 bölgeden oluşan, o güne kadarki alım sis
temi 5 bölgeye indirilm'iştir. 11 bölgede ı% 30 fiyat 
farkı varken, bu, % 15'e indirilmiştir. İlk defa tütün
de taban fiyat uygulaması 1974 yılında Ege'de yapıl
mıştır. Hastalıktan ve hava şartlarından dolayı kali
tesiz olarak yetişen tütünlere, üreticilerin mağdur 
olmaması için 10 lira koruyucu taban fiyatı uygulan
mıştır. 

Gene ilk defa Tekel, 1974 yılında Ege tütün üre
ticisine faizsiz 2 lira tütün avansı vererek, üreticiye 
iki türlü yardımcı olmuştur. Birincisi, satış zamanı 
yaklaşık tütün üreticisine hem parasız döneminde 
para vererek karaborsa satışını önlemiş, ve hem de 
üreticinin tefeciden faizle para almasını engellemiş
tir. İkincisi, Tekel, avans verdiği tütünün üreticisi
nin Tekel fiyatının altında tütün satmasını yasakla
mış olduğundan, üretici Tekele sormadan tütününü 
tüccara daha ucuza satmışsa, kontrolü, iptal etme 
hakkı doğduğundan, tüccar tarafından üreticinin sö
mürülmesi önlenmiştir. Tekelin tütün üreticisine ver
diği fiyat sonuna kadar geçerli kalmış ve her üretici
nin Tekelden fiyatını öğrenip tüccara, fazla bulursa 
o zaman tüccara satarak para kazanması sağlanmış
tır. 1974 yılı piyasasında devlet ilk kez bu kadar hızlı 
girmiş, piyasanın ikinci gününde satılacak tütün kal
mamıştır. 

1978 yılı 5 Ocağında kurulan Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti, 13 Şubat 1978 tarihinde, 57 lira
dan piyasayı açarak hızlı alımla ortalama fiyatı iyi 
tutarak yine üreticinin yanında olduğunu açıkça or
taya koymuştur. Başfiyat göstermelik olarak kalma
mıştır. % 15 üreticinin tütünü başfiyatla alınmış, or
talama fiyat 48 lira 48 kuruş olmuştur. 1978 Ege Tü
tün Piyasasının 131 315 ton olan rekoltesinin 89 067 
tonunu Tekel, 42 248 tonunu tüccar almıştır. Bütün 
olanaksızlıklara ve Cephe Hükümetinden devrolan 
ekonomik bunalımlara rağmen, stok tütünlerin çok
luğu ve depoların yetersizliğine karşın 3 gün gibi 
kısa bir sürede tütün alımları bitmiştir. Para ödeme 
ve tesellüm yaklaşık 3 ay sürmüştür, bu doğrudur; 
ama ekonomiyi batıran Cephe Hükümeti, 1977 yılın
da, yani bir yıl önce, 15 gün tütün alımlarını sür
dürerek "üreticiyi tüccara peşkeş çektiğini, Ağustos 
sonuna kadar 1977 mahsulü toplanana dek tütün pa
rasını ödeyemediğini ne çabuk unutmuştur. 1979 yılı 
tütün piyasası aynı hızla ve 70 lira başfiyatla açılmış
tır ve 3 - 4 günde tütünün tamamı Tekel ve tüccar 
tarafından satın alınmıştır. 

Zaten bu araştırma raporunu verenleri de, Ada
let Partilileri de ürküten, bu hız ve destek olmuştur. 
Cumhuriyet Halk Partisi büyük tüccarın değil, her 
zaman üreticinin partisi ve hükümeti olmuştur. 

Son olarak tatbike koyduğumuz dolar farkından 
doğan üreticiyi teşvik fonu da, mevcut bugünkü 
Adalet Partisi Hükümetince hoş karşılanmamaktadır. 
İşte aldığımız kararın belgeleri de elimizde. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin Ticaret 
Bakanının, 1978 yılında, fındık, incir ve üzümde uy-
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guladığı, şimdi de tütünde uygulamaya aldığı dolar 
farkı açıkça ortadadır ve üreticinin, tütüncünün ya
nandadır. 

1979 yılı başında dolar 25 lira iken tütün piyasası 
açılmış ve 70 lira fiyat verilmiştir. Dolar sonra 55 lira 
olmuş, piyasa açılışı ile ihracat arasında dolarda 10 
lira fark doğmuştur. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Ticaret Bakanı Sayın Köprülüler, ihraç 
edilen tütünlerin her dolarından 10 liranın üreticinin 
alınteri olduğunun inancı içinde, her dolar başı 10 
lira, tütün üreticisinin teşvik fonuna yatırılmasına ve 
bu paranın üreticiye geri dağtıılmasına karar vermiş
tir. 

Şimdi hükümete soruyorum; Adalet Partisi Hükü
metine; büyük 11 ihracatçının elinde ihraca hazır 
50 000 ton tütün var. Agrat tütün ihraç fiyatı bugün 
3,40 dolar, 3 dolar olarak desek 50 000 çarpı 3 dolar 
150 000 dolar eder, 10 liradan 1,5 milyar lira eder. 
Bu parayı Adalet Partisi Hükümeti 11 büyük tütün 
ihracatçısında mı bırakacak, yoksa üreticiye dağıtıl
masını mı sağlayacak? Önemli olan bu. 

Kimden vana olduğunuz bu işlemle açıkça belli 
olacaktır. Eğer ihracatçılardan korkuyorsanız kolayı 
var. «Halk Partisi Hükümeti böyle karar almış, ne 
yapalım» dersiniz, üreticilerimiz sevinir. 

S'mdi bütün gökler bu parada ve Adalet Partisi 
Hükümetinin kimdan vana olduğunda. Tütün ihra
catçıları bu kararın kalkması için Hükümete ricacılar 
gönderiyor, baskılar kuruvor. 29 Kasımda da bir ih
racatçı heveti, gazetelere göre, Ticaret Bakanı Sayın 
Basot'la görüşmeve geldi. Bekleyecek ve hep beraber 
göreceğiz; 1,5 milyar liralık dolar farkı kime verile
cek?. 

Adalet Partinde, bu paranın üreticiye dönmesini 
isteyen milletvekillerini görüyoruz. Bekleyecek ve her» 
beraber göreceğiz. Bilesiniz ki, bu 1,5 milyar liravı 
büyük ihracatçılara yedirmeye kalkarsanız, iki elimim 
yakanızda olacaktır. Bunun hesabını soracağız. 

Bu aras+ırma önerçes'ini verenleri samJimi bulmu
yoruz. Çünkü tütüncüyü konıvan. tütün üret'cisind'e^ 
vana olan Cıırnrııır'i'vet FfaNk Partisi Hükümetine ve
rilmiştir. Araştırma önergesinde; 

1. Günün koşukları içinde ve ciceği burnunda 3° 
günlük Cumburi'vet Halk Partisi Hükümeti btitv-
imkânsi7İıHannı kuşanarak bas fiyat olarak 57 lir?» 
vı asmış: bas fiyatın göstermedik kalmadığı, ortalam-
fiyatm 48.48 TL. olmasından acıkca ortadadır. 

25 îinhk Von^ııcu fiyatla, üreticinin hava sar* 
lan sonucu kalitesiz tütünde yoksullaşması önlenmiş , 
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tir. Tekel, yukarıda da belirttiğim gibi, 131 315 ton 
rekoltenin 89 bin tonunu alarak üreticiyi sonuna ka
dar desteklediğini göstermiş, üretici hızlı alım ve fi
yatlardan memnun kalmıştır. 

Araştırma Komisyonu raporlarında, bu konuda, 
«Tütün piyasasının maliyetin altında açıldığı» denil
mekte, alt alta rakamlar sıralayan 2 rapor da aynı 
odaya ait, tek belgeyle fiyatların düşüklüğünü savun
makta. Ki, öyle olsaydı üretici fiyatlardan memnun 
olmazdı. 

1974*te Cumhuriyet Halk Partisi Tekel Bakanı 
Mahmut Türkmenoğlu şöyle diyordu, Cumaovası ve 
Akhisar'da tütün piyasasını açarken; «Tekel tüccara 
zorlu rakip olacaktır.» Bu, ihracatta da görülmüştür. 
Bir de daha önceki Adlet Partili bakanlar ne demiş, 
onlara bakalım. 

1965 yılı Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Ahmet 
Topaloğlu tütün piyasasını açış konuşmasında kul
landığı, «Tüccara zorlu rakip olmayacağız» sözüyle 
k;mden yana olduğunu göstermiyor mu? 

1967 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı Saym ib
rahim Tekin'in Akhisar'da yaptığı konuşmada, «Te
kelin ve ihracatçıların elinde 2 senelik ihracatımıza 
yetecek kadar stok bulunduğunu» söylemesi, aynı pi-
vasada, en iyi tütünün yetiştirildiği îzmir - Cumao-
vası'nda, «Ispanak ekerseniz ıspanak fiyatı alırsınız» 
sözü kime yaramıştır? 

Yine Gümrük ve Tekel Bakanı İhsan B'rincioğ-
lu'nun, «Benim tütünle ilişkim sigara içmekten iba
rettir» sözü, her tütün üreticisinin unutamadığı inci
lerdir ı 

2. Araştırma önergesinde, üretici köylerde CHP' 
nin oy durumu göz önüne alınarak partizan eksper* 
lerin fiyatları tespitinde bu istikamette ayrıcalıklı dav
randığı iddia edilmektedir ki, bu olay fiilen mümkün 
değildir. 

Bir ilçede 1 veya 2 - 3 eksperle tespit edilip, tütün
lere randıman verilir. Bu sistem bizim programımıza 
<?öre yanlıştır ve değiştirilmesi durumu hazırlanmıştır. 

Her köy 1 veya 2 - 3 eksperle tespit edilip, tütün
lere randıman verilir. Bir eksperse, her köyü aynı eks-
nsr kadrosu tespit öder, 2 veya 3 eksper kadrosu var-
"•a, köy köy değil, bölge bölge eksper kadroları tütün 
^ndımanlarını tespit eder. Bölgelerde CHP'nin de, 
^P'nin de oy çokluğu olduğu köyler vardır, fddia 
msnetsizdir, böyle şey olanaksızdır. Araştırma Ko-
-rsyonu raporunda da zaten bu konuya yer verilme-
"1 İŞtİfı 

3. Araştırma önergesinde, «tüccarın tespit edilen 
fiyatları piyasa açılmadan çok önce öğrenmiş olduğu» 



M. Meclisi B : 12 

varsayımı yanlış bir iddiadır. Öyle olsaydı, Tekel, 
tüccarın 2 mislinden fazla ve kaliteli tütün alamazdı; 
tüccar, piyasa açılmadan önce üreticinin tütünlerini 
toplardı. 

Cumhuriyet Halk Partisinin (5 Ocak 1978'de) Hü
kümet kurmadan önce, Ekim - Kasım 1977'He, bir 
nrktar karaborsa tütün alımları olduğu duyulmuş, 
daha sonra da durmuştur. Tütün üreticisi, Cumhu
riyet HaTk Partisi Hükümetinin kendinden "yana oldu
ğunu bildiğinden karaborsa satış yapmamıştır. Bu da, 
fiyatların daha önce tüccara duyurulduğunu yalanla
maktadır. 

Araştırma Komisyonu raporunda, fiyatların tüc
cara duyurulduğunu kanıtlayan bir belgeye rastlan
mamıştır. 

Fiyatlar kesiminde 25 lira koruyucu fiyatın altında 
alım yapıldığı söylenmektedir ki, bu yanlıştır. Çünkü, 
25 liranın altında, Tekel yetkililerinin alım yetkileri 
yoktur. Olmayan bir şeyin uygulanması da mümkün 
deg'tdlir. îhrakiye ve su çürüğü çıkarıldığının tespiti 
yoktur; Araştırma Komisyonu raporunda bu iddia 
yer almıştır. 

Önemli bir konu da; aynı bölümde, «Tekelin, - ha
kikate avkırı olarak ve devletçiliği yıpratmak için -
geç hareket ettiği ve devlet kapitalizminin verdiği bık
kınlık 'ç;nde. Ege'ye gereken ilgi gösterememesi, tücca
rın da alımlarda üreticiyi zarara soktuğu görülmek
tedir» denmektedir. Bu, sermaye partilerinin nasıl 
tüccardan yana olduklarının yazılı şeklidir. Tekel ol
masa, tüccarın nasıl tütün üreticisini sömüreceği or
tadayken, ufacık fırsatla soyduğu raporda söylenir
ken, Tekeli devlet kapitalizmi olarak yermek, en azın
dan şaşkınlıktır. 

Devlet üreticiyi korumuştur. Cumhuriyet Halk Par
tisi her zaman üreticiyi korumuştur ve koruyacaktır. 
Adalet Partisi ve Hükümetinin Tekel ve diğer devlet 
teşekküllerinden rahatsızlığı her zaman ortadadır. 

Bugünkü Adalet Partisi Hükümeti yabancı menşe--
lii sigara yapımını özel sektöre vermenin hazırlığı için
dedir. Tekelin elinde, 125 bin tonu ihraca yönelik, 
toplam 273 bin ton tütün varken, kaçakçılığı önleme 
bahanesiyle yabancı menşeli sigara yapımına müsaa
de etmenin, Türk tütüncüsüne ne getireceğini sormak 
gerekir .Bu sigaranın yapımı için Virjinya'dan tütün 
ithali de gerekmektedir ki, bu da Türk tütün üreti
cisine büyük darbe vuracaktır. Elbette, bu bir tercih 
meselesidir. Tıpkı, ülkemiz ekonomik bunalım içindey
ken, renkli televizyon şaftmrş gibi, Hükümet «Renkli 
televizyon getireceğiz» dernektedir; kel başa şimşir 
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tarak gibi... Renkli tdevizyon tekellerine milyarların 
verilmesinin hazırlığı nasıl yapılıyorsa, dünya tütün 
tekellerinin de hatırı kırılmasın diye, tütün üreticisi 
düşünülmeden, para kazanan devlet sektörünü, Tekel 
Genel Müdürlüğünü de zarar eder hale getirecekler
dir. Bu, Adalet Partisinin yabancı sermayeden yana 
ve tüketim ekonomisinden yana olduğunun en açık 
misalidir. 

4, Araştırma önergesinde tüccara kredi verildiği 
ifade edilmektedir ki, doğrudur. Bu, Merkez Banka
sının tüccara teminat karşılığı verdiği kredidir. Yalnız 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetince değil, tüm 
Cumhuriyet hükümetlerince verilegelmiştir. Bu da, 
sistem içinde, daha önce bazı firmalarca yapıldığı gi
bi, üreticiye paranın ödenmesinin gecikmemesi için 
verilmiştir. Paranın tüccara verilip verilmemesi değil, 
Tekelin tutumu önemlidir. 

Araştırma Komisyonu raporunda kredi konusuna 
geniş yer verilmesi bize göre sevindirici bir olaydır, 
ümit verici görülmüştür. Demek ki, Adalet Partisin
de köylüye kredi verilmesinin yeterli hale gelmesi dü
şünülmeye başlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
«Kalkınma köylüden başlayacak» tezi ve köylü kredi
lerinin artırılması AP'Iilere ışık tutmuş olsa gerek. 
Oysa 22 Eylül 1968 günlü gazetelerde yer alan, Sayın 
Demirel'in Kars ilimizde yaptığı bir konuşma var. 
Köylülerin, «bankalarca kredi verilmemesi konusun
da yaptığı bir şikâyet» üzerine aynen şöyle diyor : 
^Bankalardaki paralar halkın parasıdır; boş duran, 
ağaç altında yatan insanlara banka kredi vermez. Öde
meyecek durumdaki kimselere para dağıtıp bankaların 
batmasını mı istiyorsunuz? Kimin parasını kime vere
ceğiz?» demişti O günden bugüne gelişme var görü
nüyor. 

Sayın milletvekilleri, biz, Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti olarak, eskiden beri sürdüğü gibi, tütün 
alıcısına da kredi verdik. Tütün üreticisinin kredisini 
de artırarak verdik. Ziraat Bankası 1977 yılında, 
770 884 408.67 lira çevirme, 167 508 487,69 lira sü
rüm satış kredisi vermişken; 1978 yılında tüm tütün 
üreticisine 1 099 902 718,75 lira çevirme, 249 469 328,49 
lira sürüm satış kredisi vererek % 40'a yaklaşık üre
tici kredisini artırarak vermiştir. Ayrıca, Cumhuriyet 
Halk Partisi programında yer alan, taşınmaz mallar 
karşılığı kredi verme devrine de, 1979 yılında Ziraat 
Bankası Yasasını değiştirerek, tapusuz köylünün kredi 
alma olanağı için, Yüce Meclisin desteği ile, Cumhuri
yet Halk Partisi son vermiştir. Bundan böyle üretici
miz, tapusuz köylümüz rahat kredi alabilecektir. 
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5. Araştırma Önergesinde, «alımlar ağır yürütüle
rek, üretici tüccarın insafına terk edilere'k yüzbinler-
ce ailenin ydkluğa ve sefalete itildiği» söylenmekte
dir. 

Bu tamamen yanlıştır. 1978'in 13 Şubatında Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin açtığı tütün piyasa
sında üretici, tütününü 3 - 4 günde satarak rahatla
mış, baş fiyatın yanında ortalama fiyatın da yüksekli
ği, iyi bir üretici yanında olma politikası izlendiğini 
açıkça ortaya koymuştur. 

Gene, 1978 yılında Cumlhuriyet Hal'k Partisi Hü
kümeti zamanında iyi bir çalışma ile son 3 yıla göre; 
1975, 1976, 1977 yıllarına göre, % 50 ilâ % 300 faz
lasıyla 108 559 ton tütün ihraç ederek 319 800 000 
dolarlık gelir sağlanmıştır. 

Hakikaitlar o derece açık ortada görünmektedir 
ki, bu önergenin verilişi yanlış Hükümete olmuştur. 
Bize düşündüklerimizi söyleme fırsatı ve CHP Hü
kümetinin başarılarını tekrarlama olanağı verdiği için 
kendilerine teşekkür ederiz. 

Bu önerge dolayısıyla şunu Adalet Partisi Hükü
metine hatırlatmayı, tütün üreticileri adına borç bili
riz i 

1978 Şubat ayında 57 liraya açılan tütün piyasasın
da, AP ve MHP sözcüleri baş fiyatın 75 lira olması 
gerektüğ'ni söylemişlerdir. 1979 yılı bütçesi üzerinde 
yaptığı bütçe konuşmasında bugün Başbakan olan 
Sayın Demirel, 70 liralık baş fiyatın 100 lira olması 
gerekt'ğini söylemiş ve o günden bugüne enflasyonun 
% lOO'ün üstünde olduğunu, gene 14 Ekim 1979 
seçimleri dolayısıyla Sayın Demirel konuşmalarında 
söylemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Neccar, 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

1979 tütün ürününün, 1980 başında açılacak tütün 
piyasasına az kalmıştır. Bekliyoruz şimdi; Sayın 
Demirel, Şubat 1979Ma 100 lira olması gerektiğini sa
vunduğuna ve o günden bugüne % 100 enflasyon ol
duğuna göre, tütün piyasasını kaç liraya açacaktır; 
200'e mi, daha fazlaya mı? Bekleyip hep beralber gö
receğiz, 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Enflasyon % 30. 
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Sonuç ola

rak; Araştırma Raporunda yer alan konularla Cum
huriyet Halk Partisinin üreticinin yanında yer aldığı 
açıktır. Ne kadar eleştirici gösterilirse gösterilsin, ufak 
tefek hatalar dışında somut bir şey konulamamıştır. 

I Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, bugünkü 
i Hükümet, tütün piyasasında, daha önceki söylediği 

sözlere sa'h;p çıksın, tütün üreticilerinin ve diğer üre
ticilerin yüzünü güldürsün. Tütün ve diğer ürünleri
mizi yetiştiren tüm üreticilerimizin lehine alınacak 
her kararda Hükümeti, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak destekliyoruz. Üreticimiz ve emekli halkımız aley
hine alınacak her türlü kararın da, karşısında olaca
ğımızı belirtiriz. Bunu tekrar söylüyoruz. 

Adalet Partisi Grubunda, 10 liralık tütün farkın
dan doğan fonun tüccara, 11 büyük ihracatçıya kap-
tırılmasını isteyen birçok Adalet Partili milletvekilini 
görüyoruz. Şimdi Ticaret Bakanlığının ve Başbakan
lığın kapısını aşındıran büyük tüccarlara 1,5 milyar 
lira parayı Adalet Partisi Hükümeti teslim edecek 
mi, etmeyecek mi? Hedef bu. Biz 1978 Şubatında 
açtığımız tütün piyasasında Türk köylüsünün alın te
rini değerlendirdiğimiz inancı içindeyiz. Adalet Par
tisi Hükümetinin Sayın Ticaret Bakanı, işte örnekle
ri de elimde. Adalet Partili arkadaşlarım da görür, 
Devletin arşivlerinde de var, doğan bu 10 lira far
kı, - dolardan doğan bu farkı - acalba ne yapacak; 11 
kişiye mi teslim edecek 1,5 milyar lirayı, yoksa 500 
b'n tütün üreticisi aileye geri mi verecek? Sayın Ka
badayı oradan dedi. doğrudur; tütün üreticisi tütünü 
kırarken eli zehirlenir ve o zehirle ekmeğini yer. öm
rünü tütünün ağı içinde bitirir. Kararı bekliyoruz. 
İnşallah biz'm sermayeden yana olduğunu söylediği
miz Adalet Partisi, hiç olmazsa Adalet Partisi Hükü
meti bu konuda bizi utandırır ve 1,5 milyar lirayı 5 
milyon Türk insanına, 500 bin tütüncü aileye geriye 
gönderir ve gene temenni ediyoruz ki, hani kaçakçı
lığı önlüyoruz ayaklarıyla yabancı menşeli sigara fab
rikalarının kurulmasına inşallah yer verilmez ve Türk 
tütün üreticisinin alın teri daha iyi değerlenme ola
nakları bulur. 

Biz başkasının Virjinya tütünlerinden burada yapı
lacak sigaraları halkımıza satacağımıza, kendimiz ya
palım, fabrikaları çoğaltalım, talebi olan diğer ülke
lere biz kendi tütünümüzü satalım. 

Bu inancın içinde, Yüce Meclise Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu ve sahsım adına teşekkür eder, saygı
lar sunarım (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Milli selamet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurunuz. 
MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arkada
şının, Ege Tütün Piyasasında üreticinin zarara uğra
dığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
88 nci maddesi ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca istenen Meclis Araştır
ması üzerine, Yüce Meclisin 25.4.1978 tarih ve 136 
nci Birleşiminde Meclis Araştırması hakkındaki 669 
sayılı kararıyla bu konuda Araştırma Komisyonu 
kurulmuştur. 

Kurulan Komisyon, iddiaları araştırmak için İz
mir, Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir illeri ile İs
tanbul Tekel Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, 
Ziraat Bankası, Bankalar Birliğinde ve Ege illeri Te
kel başmüdürlüklerinde birtakım çalışmalar yapa
rak, iddialarla ilgili dosya ve evraklar üzerinde yapı
lan inceleme ve tetkikat sonunda elde ettikleri bilgi
leri, 30.3.1979 gün, 10/19'a esas ve 5 numaralı kara
rıyla bir rapor halinde Yüce Meclis Başkanlığına 
arz etmiştir. 

Araştırma Raporu ile Yüce Meclise sunulan bil
gilere göre: 

Ege tütün piyasasında başfiyat düşük tespit edil
miştir. 

Partizan eksperler fiyatların tespit edilmesinde ta
rafgir davranmışlardır. 

Tüccarların başfiyatı ve destekleme fiyatını pi
yasa açılmadan önce öğrendikleri, tüccarlara piyasa 
açıldığı günden 2 gün önce 2 milyar 300 milyon lira 
dolaylarında kredi verildiği, Tekel alımlarında alım
ların ağır sürdüğü ve bütün bu sebeplerden üretici
nin zarara sokulduğu önergede ileri sürülmektedir. 

Araştırma Komisyonu Raporunda anlaşıldığına 
göre, Komisyon üyelerinin İzmir, Manisa, Aydın, 
Muğla, Balıkesir, Uşak ve Denizli illerinde yaptıkla
rı maliyet tespitlerinde görülmektedir ki, illere göre 
biraz farklılık görülmesine rağmen, üretici maliyet
leri gerçeğe uygun tespit edilmemiştir. Tekel İdaresi, 
maliyetlerini kendi eksperlerine tespit ettirmiştir. Üre
tici kuruluşlarının tespit ettikleri maliyetlerle, Tekel 
İdaresinin tespit ettiği maliyetler arasında, üretici 
aleyhinde farklılık meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Tekel İdaresinin bilhassa emek ve zirai girdileri 
düşük tutması yüzünden, tütün üreticisinin maliyet 
hesapları, hakiki maliyet hesaplarının altında hesap 
edilmiştir. Halbuki, fiyatların tespitinde maliyetlerin 
önemli rolü vardır. Maliyette, emek unsurunun, tütün 
Zirai girdilerinin, gayri menkul kiralarının maliyet
lere tesiri küçümsenemez. Fiyat tespit edilirken eski 
ekici maliyetleri mutlaka nazara alınmalıdır. Takdim 
edilen Araştırma Raporunda ileri sürülen bilgilerden 

öğrendiğimize göre, Tekel İdaresi, maliyet unsuru
nu kendi ölçüleri içinde tespit etmektedir. Bu yüzden tü
tün ekicilerinin, emek, işgücü ve zirai girdileri, ait mas
raflar toplamı, Tekele nazaran yüksek olmakta; ne
tice itibariyle üretici, emeğinin karşılığını alamaz ha
le gelmekte ve Tekel idaresinden şikâyetçi olmakta
dır. 

1977 ekici tütün piyasasında Ege mahsulü için 
Tekelin kabul ettiği baş fiyat 57 lira, taban fiyat 25 
lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, Araştırma Rapo
rundaki bilgilerden anlaşıldığına göre, Ege'de birkaç 
merkezde sembolik alımlar yapıldığı, birçok yerlerde 
taban fiyat olarak tespit edilen 25 liranın altında 
mubayaa yapıldığı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve di
ğer üretim merkezlerinde baş fiyattan pek az tütün 
alındığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, satın alınan tütünlerin bedeli ne olursa 
olsun % 90 civarındaki ekicilerden 5 ila 50 kilo ara
sındaki suçürüğü ve ayrıca yakılacak tütünlerin dahi 
bulunduğu ve bunlar çıkarılmak suretiyle alımlar ya
pılarak üreticinin daha da çok mağdur edildiği tes
pit edilmiştir. 

Ege çiftçisinin şikâyetçi olduğu bir başka konu da, 
üretici, Tekel müdürlüklerine teslim ettiği mahsulün 
bedelini ortalama 4 aydan sonra alabilmekte ve bu 
süre içinde Tekel İdaresine gidip gelmekte, aynı za
manda banka faizi ve diğer masraflar üreticinin aley
hine işlemektedir. 

Üreticinin şikâyetçi olduğu başka bir konu da, 
alımlarda tatbik edilen para ve kredi politikasıdır. 
Üretici, mahsulünü yetiştirebilmek için çok kere 
Ziraat Bankasından, Tekel İdaresinden, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden aldığı muayyen kredilere bir ta
raftan faiz ödemekte, diğer taraftan tütün satımla
rında üreticinin borcu Tekel İdaresi tarafından kesil
mekte ve çoğu zamanda üreticinin eline az bir meb
lağ geçtiği, rapordan elde edilen bilgilerden anlaşıl
maktadır. 

Yukarıda sıraladığımız üreticiyi mağdur eden bil
gilerin Komisyonca ciddi bir inceleme sonunda elde 
edildiği kanaatiyle MSP Grubu olarak Komisyon 
Raporunu tasvip ettiğimizi arz eder, MSP Grubu adı
na Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
AP Grubu adına Sayın Ünat Demir, buyurunuz 

efendim. 
AP GRUBU ADINA ÜNAT DEMİR (Muğla) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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1977 Ege Tütün Piyasasında, o gün, yani 1977 yılı 
sonunda ikinci Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükü
metinin düşüşünden sonra gelen, kuruluşu malum 
olan Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, 1977 Ege 
Ekici Tütün Piyasasını 1978 yılında açarken, neticede, 
üreticiyi büyük bir zarara sokmuştur. 

Konya Milletvekili Sayın ihsan Kabadayı ve 
arkadaşlarının vermiş bulundukları Meclis Araştırma 
önergesi neticesinde, Meclisimiz birçok yıllardan beri 
birçok tahkikatlar için Araştırma Komisyonu kur
muştur, fakat ilk defa Sayın Ahmet Buldanh, Sayın 
Turan Kocal, Sayın Erol Yeşüpınar, Sayın Yahya 
Uslu, Sayın Mehmet Çelik, Sayın Behiç Tozkoparan, 
Sayın Neccar Türkcan, Sayın Mustafa Öztin'den mü-
taşeklkıil olan bu Komıisyonıuın, 3 Cuımıhuniyet Haîk 
Partili üyesi hariç, Adalet Partililerin ağırlığını teşkil-
ettiği ve Başkanın da Adalet Partili olduğu, son yıl
ların en ciddi görev ifa eden komisyonlarından birisi 
olması sebebiyle Yüce Türk Milleti adına ve Yüce 
Meclisimiz adına, objektif kıstaslara dayandırarak, 
müşahhas ve yerinde, gerçekçi donelere dayandıra
rak hazırlaımış oilduıkları bu nıefiis rapordan öıbürü 
Adalet Partisi ve Yüce Türk MMeti adına kendi
lerine teşekkürü bir borç biliyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, biraz önce Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına burada sözcülük yapan ve bu 
Komisyonda görev yapmış olan ve gerçeklerin karşı
sında bu rapor hazırlanırken dayanamayıp, üretici' 
nin aleyhine tecelli etmiş olan ve 1978 Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin idrak ettiği Ege tütün 
piyasasının üreticinin aleyhine burada muhalefet şer
hi koymuş olan Sayın Neccar Türkcan arkadaşımız, 
Adalet Partisini yabancı sermayenin yanında olmakla 
ve sigara fabrikalarını tüccara devretme hazırlığı içe
risinde olmakla suçladılar. 

Çok güzel bir itiraftır bu. Geçenlerde Türk tüc
carlarından Sayın Sakıp Sabancı itiraf etti; «Cumhu
riyet Halk Partisi devrinde ölçüsüz ve aşın kazan
dık» dedi. 

«Esasen, dolar kur farkından doğan bu bir mil
yarı tecavüz etmiş paranın üreticiye mi, yoksa 11 tüc
cara mı verileceğini sıkı takip edeceğiz» diyen Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü, bu sözleriyle kendilerini 
tamamen ele vermiştir. Niçin? Madem böyle bir pa
ranın Türk tütün çiftçisine intikalinde samimiydiniz 
de 14 Ekimden sonra doğan milli iradenin neticesine 
göre hükümeti bırakıp kaçarken mi hatırladınız Türk 
tütün çiftçisini? Niçin 1 ay önce 2 ay, önce, 3 ay önce 
vermediniz?s 
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Sonra,, arkadaşım o kadar itina ile 11 tüccarı 
tespit etmiş ki, demek ki hükümeti bırakıp gitmese-
lermiş Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti bu 11 
tüccarla alışveriş içinde olacakmış. Arkadaşım ifade
leriyle bunu kanıtlamış oluyor. Adı geçen 11 tüc
car, bize göre, «İzmir Yengeç Ekibi» dediğimiz bu 
ekip, kimlerle organik bağ içerisindedir, bunu çok 
iyi biliriz. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin 
parayı tanımamaları nedeniyle ekonomiyi daima az
gın karaborsacı, hunharca kazanma iştiyakı içinde 
olanlara teslim ettiğini de biliriz. Bunlar daima, 
Adalet Partisi hükümetleri devrinde değil, Cumhuri
yet Halk Partisi hükümetleri zamanında olmuştur. 

Sizin üreticiden yana değil tüketiciden yana oldu
ğunuzu ispat eden bir şahidim daha vardır, o da ha
yaller değil rakamlardır. 1977 mahsulü 1978 yılında 
idrak edildiği zaman, yine Hükümetinizin gelip, 
iMF'nin telkin, tavsiye ve akıl hocalığıyla yaptırdığı 
kur ayarlamaları, mini devalüasyonlar ve sairelerle 
19,25 lira olan dolar, gene devri saadetinizde - size 
göre tabii - 25 lira olduğu halde, niçin acaba bu farkı 
o yıl üreticiye intikal ettirmediniz de, göç günü ak
şamı «1 milyarı tecavüz etmiş parayı 50ö bin çiftçi 
ailesi mi 11 tane İzmir Yengeç Ekibi mi yiyecek?» 
diye hassasiyetle bu işin üstünde duruyorsunuz? 

Müsterih olsun Yüce Meclis ve aziz Türk Milleti, 
Adalet Partisinin Yüce Gru'bu, 1 milyarı tecavüz et
miş olan ve kur farkından doğan bu parayı, mutlak 
surette en iyi şekilde değerlendirecektir. Hükümeti
miz bunun ölçülerin!]; acaba hakikaten Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin göç akşamı kamuda spe
külasyon yapmak için mi, ciddi manada mı, ne yap
tığını tetkik ve tespit ettikten sonra, bilmenizi isteriz 
ki, üreticiye intikal etmesi lâzım gelen bir para var 
ise, şimdi önümüzdeki günler bunu gösterecektir, bu 
Adalet Partisi Grubu bu Hükümetin ensesindedir, 
mutlaka intikal ettirecektir. Ama ben sizin gayri sa
mimi olduğunuzu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun ve hükümetlerinin gayri samimi olduğunu bura
da belirtmek istiyorum. Neden, niçin bunu göç günü 
akşamı yapıp gidiyorsunuz? 

Sonra, Grup Sözcüsü Sayın Türkcan, 11 tüccarı 
ve saireyd iyi tespit ettiğine göre, burada ben başka 
gıcıklar alma ve şüphe etme durumunda kalıyorum. 

Bu yabancı sermaye meselesinde Adalet Partisini 
ondan yana gösteren Cumhuriyet Halk Partililer; bil
menizi isteriz ki, Adalet Parti hükümetleri zamanın
da yabancı sermaye Adalet Parti hükümetlerinin aya
ğına kendisi gelir, Cumhuriyet Halk Parti hükümet-
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leri zamanında Sayın Genel Başkanınız adım adım, î 
ayak ayak dolaşıp bir tek kuruş temin edemez. 

Peki, siz bulamayıp biz bulduğumuz zaman kaka 
da bu yabancı sermaye, acaba niçin ekonominin gere
ği olarak kabul edemiyorsunuz? Ama inşallah aziz 
milletimizin bize vereceği güçle önümüzdeki büyük 
Adalet Partisi iktidarlarında (Bunun işareti alınmış
tır), para politikası ve ekonomiyi Cumhuriyet Halk 
Partisine alfabe öğretir gibi öğreteceğiz bu kürsüler
de ve meydanlarda. Çünkü demokraside iki büyük 
denge partisinin bir ayağı bu konuları, karma ekono
mi sistemi içerisinde Adalet Partisi büyük alternatifi 
kadar veya ona yakın bilemezse, Türk demokrasi ha
yatında bir dengesizlik ve anlaşmazlık ve diyalog ko
puklukları meydana geliyor. Onun için sizin bu ko
nudaki eksiğinizi de ileride telafi edeceğiz. Çünkü biz 
hiçbir zaman için ne yerli, ne yabancı sermayedarı 
savunmuyoruz. Biz yerli tüccarın yanındayız. Bunu 
açıkça ifade ediyoruz. Yalnız niçin yanındayız? Biz 
tüccarın kişisel şahsının yanında değiliz. Bugün İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin zarar hanesi bellidir. Özel 
sektörün de akıllı hükümetler olduğu takdirde kapa- ( 
sitesinin, çalınmasının ve kâr hanesinin ve Devlete 
öded'ği verginin potansiyeli bellidir. Yani biz birinci 
emirde, onun elindeki milli servetin bekçisi olarak 
kabul ediyoruz tüüccan, onu savunuyoruz, milli serveti ; 
savunuyoruz; ikinci şıkta da Hazinemizin alacağı ver
giyi savunuyoruz. Yoksa babamızın oğlu olduğu veya 
tüccarın aşığı olduğumuz için değil. Namuslu ve ciddi 
çalışan, namuslu vergi ödeyen her özel sektörün 
Türk kalkınmasına ve üretimine, fiyat dengesi tut
turmasına yardımcı olan her hür teşebbüsün, alnımızı 
ve göğsümüzü gere gere Adalet Partisi olarak, milli
yetçi partiler olarak yanında olduğumuzu her zaman 
her vesile ile iftiharla söylemeyi bir vecibe bir vazife 
addediyoruz. Ama Devletin de alacağını, bilgilice on
lardan nasıl alacağını biz yine biliriz. 

ISavgii arkadaşlarım, bu tütün meselesini benlim 
Ibadiaır bu gruplar içerisünde 'bilen çoik arkadaşnm var
dır da, ben daifaa geleli 1,5 ay oldu tenlamın içenisiim-
ıden; ziıraaıt profesörü gömderd.iniz karşıma omu, amu 
(da okuttum da geldim tütün tarfaısınıın içlinden sevgili 
'hemışertiım. 

Sayın Türkıcan Glme 'bana; ve na'Jicıede, tütüncü
lüğün ine demetk olduğunu haikliıkaıten bilerim, A'dan 
Z'ys bilirimi. 1977'dekd tütün mahsuıliırilün 1978 pa
zarlaması serapa baştan aşağı yanlışlıklarla doludur. 
Sayın Komisyonumuzun tespit etmiş olduğu raporu, 
(bütünlüyle tasvip ediyoruz, doğruluğunla imıamıyoruz, 
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Aziz arkadaşlarımı, bir esasım daıha bu vesileyle bi
linmesini isterim ve yeni Baıkanmızın da bu konuda 
bilgi sahübi almaşım dilerini. ÜreDicimiın, Tekıaie veya 
tüccara, tüecarıınki daha serbest, Tekel tesplIJeAnde, 
Tekel kanalıyla Tekele tütün satıp da elime para ge
çecek olan üraüiai tütün piyasası 'açıldığı gün tütün 
satıyor demek değildir. Ne zaman satar üretici tü
tünü? Şu günlerde aifesperieır güttıi «kiöy ve ıkıasabailana 
ve şehir depolarımda tütünün içariısinden düzünün kula
ğına yapışıp da randıman gaymıe def itenine randıman 
numarasına yazdığı an üreticlinlin piyasası orada açıl
mıştır, sevgili aııkıadaşJaom. 

Sayım Bakanımrızdam da, geçirmişteki Halk Partisi 
hükümetlerimin randımıan gaymesi düşüklüğü isabet
sizliğine uğraımamıası için, şiımıdiıden Tekel Genel Mü
dürlüğünde ilgilileri ve yetkilileri uyarmasını, özelllik-
le bu sene baharın yağışlı gidişi ve 'tarladaki tütünlie-
niın %4Q, %50ı, yerime göre % 80i'e ikladar varan ya
ğışların kesafeti nispetinde rakoılbe düşüklüğü mede-
mıiyle 'bu sene tütünlerin fiyatlarınım gerçekçi bir ra
kama oturtulmasının ve önümüzde 'bu vesileyle çer 
şiltli toplantılarda bumun tezekkür edilmıesiioıi diliyor 
ve barnamnıi ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halik Partisi ne 
zaman üç kuruş fazla verd'ğirni iddia etse dalhli, Cum
hur; yet Halk Parti simim bir elimde üç kıuruş vard:r; 
öteki elimde, enflasyon denilen canavarım ho'ituımrj 
vardır. Verdiği üç kuruşu alırken, değil /benim üreii-
cim elinim içimdeki üç 'kuruşu, neredeyse 'kolunu da 
kaktırır o enflasyon hontuımıumıa. 

Bu konuda yaptıkları licıraiatlanmıın doğru olduğunu 
iddiıa ve ispata çalışıyorlarsa, bundan çoik kısa bir 
zaman evvel aziz mıilletiımliz 14 Ekim''de, geleceğ'm de 
bir referamdumıu malhliıyetimde olan bu sıandık netice
sini niçin Cumhuriyet Halk Partisi lehlime değil de, 
büyük Adalet Partisi lehlime tecelli etıtiırmliştıir?.. Bıunu 
düşünmeniz neticede 'kâfiidir. 

Kapı aşındıran tüccarlar, Başbakanlığım ve ba-ı 
kanlıkların kapışım aşındırıyorlaırmış. Ümıiit ederim 
ki, Cumhuriyet Hailk Partisi sözcüsü, bu tüccarların 
ok yakın arkadaşı. Hanıgi kapıya masıil gi:>n:<p çııktukllia-
ırını veya geçmişteki pazarlıklarına göre herhalde 
bazı kapıları tarif ediyor zanmımca. 

NBCCAR TÜRKCAN .(İzmir) — Asla bizim 
zamanımızda O'lmadı. 

ÜNAT DEMİR (Devamila) •— Ben söylüyorum, 
bu banim düşüncem; sizin ağzımızdan çıikıam laflara 
göre; ama siz kendimizden emiınsemiz, gocuınımamıza 
garek yolk Sayın Türkoam. 
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Tekel eksperlerinin içerisinde, cidden partizan -
lıık yapan, istıiısmıa sayıda, sayıları çok az insanlar var
dır. Özelikle bunlar, partizanlığı fcemdisiimıe semlbol 
vıe guda edinmiş Cuımhuıiyat Halk Fantisi hükümetleri 
zıamanında meydana çıkar. Bu yıl, çok ıaz sayıda oilan 
bu kişilerim, Tdkıetl eksperlerimin, partizanlık yapama
yacağı ümit ve kanaatindeyim. 'Esasen, Teıkd eksper -
leriinıin emeği bu sahada büyüktür. Yemi Bakanımı
za bu veslile -ile, süratli bıir alım yapabilmesi ve üreti
ciyi memnun edebilmesi için, Teıkal memsuibu, sayı
ları 30Q'ü geçmeyen bu güzide eksper arkadaşlarımızın 
alım primlerini de 'taltif ederek bu seme Hükümetimıii-
züın de yüzümü ağartacak iyi bir piyasa yapımalarını 
^imdidan temenni edûyorum. 

Sevgiıîli arkadaşlarım, bu vesileyle, Grubumuz adı
ma, tültün konuşumda Cumhuriyet Hlaiîîk Parıtisliınin ne 
kadar gayri samimi ve bizlerin bu tamuda ne kadar 
samıimi olduğumuz ve gayri ciddilikten uzak olduğu
muzu ispat etme fırsatı verdûklerli içim ve inşallah 
ön'ümüızdekli piyasa uygulamaları da 'bunu ispat ede
ceği için, 'bu fırsatı kendimiz içlim, Grubumuz adına 
bir değer bıjliyonuz ve inşallah tütün tamusunda lilıeni-
de Bütçe Plan Komisyonlarımda ve blütçenlin tartışıl
ması sırasında yine bu kürsüde umuımi heyete, nasıil 
tedbiırlenin alınmıâsı lazım geld'ğime dıaür geniş ve en
gin bilgilerimiz var. 'Bölge alım koopenaitıifleriıni'n na
sıl kurulacağına, tütün fabrikalarının nasıl kurulup. 
nasıl işletiıiıeoeg ı:o t¥.ıİT a:.t.!k zevzak'teşmıiş bıir sendikal 
a^ahğ'n altında şlemez iıa'e gof.rdı'ğinı'z son 22 aylık 
hükümetimiz zamanımda, bilhassa Cumhuriyet Halk 
Fartfsi Hükümeti! zıamıanında, İktisadi Devlet Teşek
küllerimi, bu içimde bulundukları gaflet ve ataletten 
kurtararak, milli ekonomiye, yurt ekıoniomliaine ve 
bölge denge ekonomistine nasıl faydalı olacağmım tar-
tışmıallarını çeşitli vesilelerle bu kürsülerden yapaca
ğız. 

Bu vasile ille Komrsyona tekrar teşekkür eder. Ada
let Partisi Grubu adıma saygılar sunarım. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH
MET BULDANLI (Muğla) - Sayın Bagkan, Komis
yon adıma söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Romıiisyon Başkanı Sayın Ahmet 
Buldanlı, ibuyurun efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH 
MET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

I Konya Milletvekilleri Sayın İhsan Kabadayı ve 
arkadaşlarının Yüce Meclise takdim ettikleri bir 

i Araştırma önergei sonucu Yüce MecLuimiz, 1977 
( yılı Ege tütün ekici piyasasındaki durumu izah iç'.n 

bizleri görevlendirdi. Kurduğumuz komisyon, aralık
sız çalışma ile, hakikaten, bazı arkadaşlarımızın da 

I dediği gibi kronilk hale gelen araştırma önergelerimin 
I havada kalmasını önledi ve bu önergeyi ikmal ederek 

huzurunuza getirdi. 

I Biz, komisyon olarak objektif olmaya bütün gay
retimizle çalıştık ve haikjkaten de objektif, tarafsız ve 

I müşahhas delillere dayanarak bir komisyon raporu 
I tanzim ettik. 

Burada komisyon raporunu tenlkit eden muhte-
I rem arkadaşımız Neccar Türkcan da bu komisyonun 
I üyesidir; ama Allah lillah aşkına söylesin, komisyo-
I nun hangi içtimasına gelmiştir, ne gün hangi sayfayı 

çevirmiştir, hangi tütün yaprağını ellemişfcir? Burada 
I teorik olarak oradan buradan toplama bilgiiierle, ko

misyon raporunu tenlkit etmek bence hakşinas bir 
hareket değildir. 

Halk Partili bütün arkadaşlarımızdan, bütün ko-
mı'syon mesaisi sırasında ancak görebildiklerimiz iki 
kişiden birisi Hasan Ali Dağlı, birisi Akın Simav'dır. 
Dunlardan biri'si İstanbul'a geldi, Tekel Genel Mü
dürlüğündeki araştırmalarımız sırasında bulundu; di
ğeri İzmir'e geldi, Manisa'ya gitmeden döndü, gitti. 

I Bunu burada mecbur olduğum için söylüyorum, bir 
tenkit maksadıyla söylemiyorum; ama şuna kaniyim 
ki, komisyonumuz hayırlı ve faydalı bir çalışma yap 
mıştır. 

İddia nedir? İddia, Türkiye'de 1977'de Ege'de 
açılan tütün piyasasının tütün ekicisine yararlı de
ğil, zararlı olduğu yolundaki bir iddiadır; piyasa açıl
madan önce tüccara haber verilmiştir. Bunu inkâr et
menin imkânı yoktur. Elimizde belki müşahhas belge 

I yok; ama o yılın bütün gazetelerine baksanız; o gece, 
tütün piyasasının açılmasından iki gün önce, zamanın 
Tekel Bakanının içki sofrasında tütün tüccarlarıyla 
beraber bulunduğu resimlerle tespit edilmiştir. «Ha-
yır» diyen gelsin, gazeteleri gösterelim. 36 kiloluk 
dosyanız var orada, 36 kilo dosya var. 

I NECCAR TÜRKCAN (İzmir) Bunları rapora ek-
j lekeydiniz Sayın Buldanlı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vah vah. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH 

MET BULDANLI (Devamla) — Biz gayri ciddi ol-
j madiğimiz için gazeteleri belge olarak kabul edip 
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dosyamıza koymadık; ama dosyamıza zikrettiğimiz 
her hadise bir belgeye müstenittir. Türkiye'de, Ege'de 
396 bin çiftçi ailesi vardır, 500 bin değil; resmen, 
Ticaret Odalarına kayıtlı 396 bin çiftçi ailesi vardır. 
Bu aileler, evlek evlek, üç dönüm, beş dönüm, altı 
dönüm toprakta ziraat etmektedirler. Ege'de büyük 
tütün çiftçisi yoktur, mevcut birkaç ağadan ibaredir, 
oniar da ya ortakçıdır, ya yarıcıdır veya bu işi mes
lek edinmiş ziraat çiftçisidir. 

1977'de ne oluyor? 1977'de Tekel İdaresi alıma 
giriyor; hükümet, Halk Partisi Hükümetidir. İki gün 
önce tüccar piyasayı öğreniyor. Neccar Bey diyor ki, 
«Bizim o devre icra etltiğimiz piyasa, o devre kadar 
icra edilen piyasanın en iyisidir.» 

İndi bir mütalaa. Neye dayanarak söylüyor? Biz, 
1976 yılını tetkik ettik, 1977'yi tetkik öttük, ona göre 
raporumuzu verdik, insan bir iddiada bulunurken 
bir mesnet, bir mehaz gösterir, «İşte, 1976 yılında şu 
şöyleydi» der. Balkın, ben o mütalaayı reddediyorum 
burada. 1976 yılında Ege'de 180 milyon kilo tütün 
vardı; yağışlar, yağmurlar, o iklim şartları, o yılın 
tütünlerinin kalite olarak düşük olmasına neden ol
muştu. Bu düşük kalüteli tütüne rağmen, o devrin 
hükümeti olan Adalet Partisi Hükümeti, bugün Halk 
Partisi tarafından alınmayan, «ihrakiyelik» adı veri
len, «suçürüğü» denen ıskarta tütünlere dahi 22 lira 
fiyat vererek satın almıştır. Yani bugün, şimdi 1977 yı
lında alınmış olup da ambarda mevcut olan, «ıskarta, 
ihrakiyelilk, suçürüğü» denilen tütünler parasız alınmış
tır tütüncünün elinden. Bizim dönemimizde ise bun
lar 22 lira fiyat verilerek satın alınmıştır. 

Bundan sonra bir iddia daha vardı; Tekel İdare
sinin başında bulunan zat, «25 lira destekleme alımı 
yaptık, bu fiyatı verdik. 25 liradan aşağı tütün alın
mışsa Ege'de, bıyıklarımı keserim» buyuruyoflardı. 
işte, raporun sayfalarını yazdım, belgeleriyle zikret
tim, isüm isim, köy köy zikrettim. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Rapora ekle-
seydiniz Sayın Buldanlı. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH
MET BULDANLI (Devamla) — Koçanlar bizde, ko
çanlar dosyada; kimse inkâr edemez. 19 liraya, 10 li
raya, 5 liraya tütün alınmıştır Türkiye de, 1977 yı
lında, Bunun arkasından, farzımuhal 50 liraya tütün 
alındığını kabul ediniz, «50» deyiniz, «80» deyiniz; 
her tütün balyasından 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo suçürüğü 
çıkarılmıştır. Suçürüğü demek, randımanı sıfır, tütün 
olarak kullanılamaz, yakılacak tütün demektir; onlar, 

o kiloda indirilecek. Tekel İdaresi dermiştir ki, «Be
her balyanın ağırlığı 50 kiil'o olacak.» 50 kiloluk bal
yalar 'halinde tütünü, adam Tekel İdaresinin önüne 
getirm'iş'tir, eksperin mütalaası ile, hiçbir ölçüye tabi 
olmadan, «5 kilo suçürüğü, 10 kilo iforakiye» denmiş 
ve 50 kilodan indirilmiştir. 50 kilo tütün getiriyorsu
nuz, fiyatına 57 lira veriyorsunuz; ama köylüden 40 
kilo tütün alıyorsunuz, 40 kilo tütün alıyorsunuz; fa
kat geliyor tütünün fiyatı 20 liraya, 25 liraya, 30 lira
ya. Bu mu haktan yana olmak? Bu mu ekiciden yana 
olmak? 1976 yılında bunun misalini verdik. 1976 yı
lında Tekel idaresinin dosyaları mevcuttur. Köylüden 
hiçbir gün, ne ıskarta, ne ihrakiyelik, ne suçürüğü adı 
altında bir kuruşluk bedava tütün alınmamıştır; tü
tünün parası mutlaka ödenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sıfır randımanlı tütün ol
maz. Randımansız şey mi olur Toprağa tütün eki
yorsunuz, ıspanak çıkıyor. Mümkün mü bu? Mümkün 
mü, tütün ekip ıspanalk çıkartmak, pırasa .yeftiştı'irmek? 
Bu tütün, kendisini yetiş'tirimesi içim bir efor sarf 
ediyor; o da randımandır. O takdirde, bunu tetkik 
ettik, dedik ki, ilhrakiye diye, suçürüğü diye ayırdığı
nız tütünü ne yapıyorsunuz'.' Nerede ayırıyorsunuz de
dik? Kanunen bunların alımı merkezlerinde tütünden 
ayrılması, yakılması lazımmış. Halbuki, biz gittik iz
mir Yaprak işleme Fabrikasına, gittik Maltepe Sigara 
Fabrikasına, bir de baktık ki, bizim köylüden bedava 
alınan, 40 parasız alınan, libıakiyeİıik denen, suçürüğü 
denen tütünlerimizi işlemeye tabi tutuyorlar. Elekle 
eliyor kadınlar eliyle, işçi kadınları elleriyle çıkarı
yor, yaprak yaprak veriyorlar. Ne yaprağı dedim, 
«Efendim, biiz bunları öğütüyoruz da satıyoruz» de
diler. Peki, bu bir değer ise, satılma imkânı varsa, 
niçin bunu köylüden bedavaya aldınız? 

«Bunu mahallinden, bunu toprak gibi, kum gibi, 
çakıl gibi, pırasa gibi olan, tütün olmayan emtiayı 
Muğla'nın, Yatağan'ımdan, Manlisa'nın Akhisar'ından, 
Uşalk'ın herhangi bir yerinden alıp da, nasıl İzmir 
fabrikalarına getirdiniz, niçin getirdiniz; bu israf değil 
midir, bu günâh değil mjdir?» dedik, raporumuza 
koyduk. 

Şimdi yeri olmadığı halde, muhterem arkadaşımız 
Neccar Bey ortaya bir televizyon alttı, «Kel başa şirmş'ir 
tarak» dedi. 

Kardeşim, ben nerelimden başlayayım; Boğaz Köp
rülüme «Kel başa şimşir tarak» dersiniz; Keban'a 
«Kel başa şimşir tarak» dersliniz. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Kebanı biz yaptık. (Gü
lüşmeler) 

— 298 — 



M. Meclisi B : 12 4 . 12 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ARAŞTIIIMA KOMİSYONU BAŞKANI AH

MET BULDANLI (Devamla) — Arkasından, tele 
vizyonun s'iyaıhı deriz; «Hayır» dersiniz. Tabii, sizin 
kafa yapınız almaz ki, kardeşim, ben ne yapayım? Eu 
büyük emtia bu kafa yapısına sığmaz. İşte biz bunun 
karşısındayız. 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Hayır, değil. 
Zamansız, zamansız. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH
MET BULDANLI (Devamla) — Biz bunun karşısın
dayız. Yanii ümran eserlerine, köylüye, «hayır» demek 
meziyet değil ki. Hayır! Yaptık; ama yine yapacağız. 
Ha, bu sefer- şimdi bir mesele ortaya atıldı: Sayın Ti-
oaret eski Bakanı gayet iyi bilir, kendisiyle temas kür
dük; biz köylünün alınıteriyle değer haline gelmiş hiç
bir metaın, hakkı olmadan şunun veya bunun eline geç
mesine 'karşıyız; hiçbir kuruşun, hakkı olmayan bir 
kirmenin eline geçmesine karşıyız ve bunu takip ede 
ceğiz. (CHP sıralarından «Bekliyoruz» sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu raporun tenkit 
edilecek, «yalan» denilecek, «yanlış» dani'lecek hiçbir 
noktası yoktur. Kim diyorsa, dosyalar burada, açalım 
beraber tetkik edelim, işte Sayın Hasan Ali Dağlı 
burada; köylerin isimlerini vereceğim, memleketine 
gfktiği vakit; - o adamların isimlerini buraya koy
dum - verdiğim, isimlere «Tütününü 22 liraya sattın 
mı?» desin; «Hayır» derlerse, ben her şeye razıyım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Biz tarladan ge
liyoruz. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH 
MET BULDANLI (Devamla) — Tabii, biz kürsüden 
gelmedik, biz de tarladan geldik; biz çiftçi, köylü 
çocuğuyuz; biz tiyatro sahnesinden gelmedik. Biz 
bunu gayet iyi biliriz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Demir 
Yeşilçamı dolaştı da geldi. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ARAŞTİRMA KOMİSYONU BAŞKANI AH 

MET BULDANLI (Devamla) — Muhterem arkadaş 
tarım, biz bir iddiayı tetkik ettik. Hakikaten, 1977'de 
Egs'deki çiftçi, Tekel İdaresi tarafından yardım gör 
müş müdür; zarar edilmiş midir, zarar gören var mı 
dır? Vicdanen kanaatim vardır; Teikel İdaresi ve onur 
Bakamı yanlış hareket etmiştir; alımları geç başlatmış 
tır, 4 ay sürmüştür. «Efendim, sizin zamanınızda da 
vardı.» Bâtıl, makûs-ün aleyh olmaz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 1980 yılını gö
receğiz iki ay sonra. İnşallah iyi olur. 

ARAŞTIRM AKOMİSYONU BAŞKANI AH
MET BULDANLI (Devamla) — Mu'hallen amel edil
mez. Ben Size doğruyu söylüyorum, bir vakıayı söy
lüyorum; siz, geleceğe şamil konuşuyorsunuz. Bugün 
bir vakıa vardır: 4 ay... Bugün git yarın gel... 

Balkınız arkadaşlar, Türkiye'de tütün ticaretiyle 
iştigal eden 51 tüccar vardır. Bir tüccar kabul edebi
liyor musunuz ki, 265 milyon reeskont kredisi alıyor 
ve borcunu mal mukabili ödüyor mal mukabili? Za
rar etti mi, rücu ediyor geriye. Bunu bende yapmış
sam ben de günahkârım. Mal mukabili kredi geriye 
rücu ediyor; ama siz üç dönüm toprağı olan bir köy
lüye kredi verirken, dekar başına 465 lira kredi veri
yorsunuz, 465 lira. 

Tekel avansları çok mühimdir arkadaşlar, Teikel 
avansı faizsizdir; Tekel, parasını verip, geri alır. 1976' 
da 327 m'ilyon Türk Liralık avans veriliyor; 1977'de 
50 milyon noksanı ile veriliyor. Hani halktan yana 
idiniz siz? Ama 1977 yılımda 396 bin çiftçi ailesine 
2,5 milyar lira kredi verirken, Merkez Bankası rees
kont kredileri, diğer kredi müesseselerinin kredileriyle 
beraber tüccara 5 milyar kredi veriyorsunuz. 

Şimdi bakıyorsunuz fon hikâyesi çıktı orta yere. 
Bu fon hikâyesini arkadaşım Erol Bey size izah ede
cek. O bir ayrı âlem; yani ne dereceye kadar samimi, 
ne dereceye kadar değil; onu ben pek bilmiyorum. 
Yalnız , yıllardır, on yıldır, «Köylünün yanındayız, 
köylüyü himaye ediyoruz» defken, elinize imkân ge
çiyor; hadi, 5 milyar lirayı köylüye verin de, tüccara 
kredi vermeyin. Çünkü, tüccar bir kredi müessesesi
dir, sizden malı alacak. 

Bakın arkadaşlar, bir vakıayı gözlerimle gördüm. 
Tüccar girmiş köyün birine, biz de girdik; adam bizi 
tanımıyor. Toplamış köylüyü; piyasa daha açılmamış 
toplamış köylüyü, «Tütünün 40 lira» diyor «30 lira» 
diyor, «50 lira» diyor, «100 lira» diyor. 

Şimdi Neccar Bey diyor ki, «Eğer tüccar evvel
den bilse hepsini alırdı, bırakmazdı» diyor. Yahu, tüc
carın alacağı mahdut tütündür, alacağı mahduttur. 
Adam zaten alacağını almış, en iyisini almış. Senin 
Tekel'in piyasaya girene kadar, tüccar, tütünün 
A-Grad tütünleri, B-Grad tütünleri almış, geri kalan, 
Tekel'in elinde kalan da işte o ihrakiyelik, o suçürü 
ğü, o ıskarta tütünü alıyor. Bunu anlamak iç!n, gidi 
niz lütfen İzmir'e, yaprak işleme tütün fabrikasına 
gidin, görün bakalım o manzarayı. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel İdaresinin en büyük 
kusuru şudur: Tekel İdaresi memurlarını gönderiyor 
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bölgelere, «Gidin, tütünün maliyetini tespit edin» di
yor. Tekel memuru gelliyor - lokantaya mı gider, gazi
noya mı gider, kahveıiıaneye mi gider, nereye gider bil
mem - oturuyor bir yere, alıyor elime kalemi kâğıdı, 
tütün girdilerini hesap ediyor. Dikmesi, sürmesi, anık
tı, amelesi, kırması, çapası, basması kendi kendine bir 
fiyat tespit ediyor, idareye bildiriyor; «Bu sene ma
liyet 40 liradır» diyor. 

Allanın kulu, bu memlekette bazı müesseseler 
var... Hani, «baskı grubu diyoruz ya, baskı grubu, 
ziraat odaları var, ticaret odaları var, çiftçi birlikleri 
var, kooperatifler var, bir de onlara sorun bakalım. 
Bir de onlara soruyorsunuz; Tekel İdaresinin koyduğu 
maliyet fiyatıyla, resmi makamların maliyet fiyatı 
arasında dağlar kadar fartk var. BM hufre, biri zirve. 
Mümkün değil böyle, piyasadaki vatandaşı memnun 
etaıiş olmanız, mümkün değil. 

Arkasından grandlama var, yani randımanının tes
piti var. Tekel İdaresi l'den lOO'e kadar randıman 
yapmış. Bu randıman arasındaki farkları nasıl tespit 
ediyor? «Efendim, 47 liraya aldın benim tütünümü» 
diyor. Hakikaten 47 lira mı? O randıman hakika
ten 80 randıman mıdır? 

Eğer, tütünün fiyatları açıklanmadan önce randı
manı köylüye verseniz, köylünün imkânı vardır; ama 
p'ya^a açıldığı gün diyorsunuz ki, «Tütününüzün fiyatı 
30 liradır, 5 kilosu çürük.» Köylü şikâyet edecek 
merci bulamıyor. Köylü itiraz edecek merci bulamaz
sa, işte o emrivakiyi kabul edip, yanıp yakılıp gidiyor. 
Hadiseleri gözlerimle gördüm... Bu, Millet Meclisi 
kürsüsünden ve sıralarından oturarak halledilecek iş 
değildir; mahallinde gidip görmek lazımıdır. 

Bundan sonra geliyor, bu eksperlerin tespitindeki 
meselelere. Bunu Tekel İdaresi bir şafta bağlamalıdır. 
Bir tütünün randıman tespitinde aynı mal için (a) 
bey geliyor benim tütünüme 80 randıman veriyor, 
(b) bey geliyor 100 randıman veriyor, (c) bey geliyor 
60 randıman veriyor. Şu kâğıt beyaz; biri mavi, biri 
pembe görürse, bunun değeri olmaz. Bunu bir kıstasa 
bağlamak lazım. Çiftçinin itiraz imkânı yok, çiftçi her 
şeye boyun, eğmek mecburiyetinde; çünkü, Tekelle 
karşı karşıya. Şimdi Tekel İdaresi, ekspertizi yeni yap
tırıyor. Sayın Bakanımııza biz, bütün tecrübelerimize ve 
yaptığımız tahkikatın sonucuna göre bazı tavsiyeler
de bulunduk. İnşallah bu sene, geçen senenin o yan
lışlıkları, hataları yapılmayacaktır. 

Kredi müessesesi Türkiye'de yanlış anlaşılmakta
dır - Tekel İdaresi için söylüyorum - çiftçilere, avans
ları zamanında verilmediği için ve avanslar düşük tu

tulduğu için, çiftçi Ziraat Bankasına geliyor; Ziraat 
Bankası gayri menkul ipoteği arıyor, gayri menkul te
minatı arıyor. Hani, burada bağırdınız, Sayın Arkada-
şım Teoman Bey de kürsüde söyledi, ne dediler: 
«Projelere kredi, projelere.» Köylü projesi me? Diktiği 
tütünün vesikası, belgesi. «10 dönüm tütün dikiyo
rum, bana 10 000 lira ver» dediği vakit, adamdan, 
Ziraat Bankası, ipotek senedi istiyor, tapu senedi is
tiyor. Kimsenin tapusu yok ki... Muğla İli tüttün çift
çisinin 3/4'ü kiracıdır - Muğla'nın zaten toprağı yok
tur, avuç içi kadar yerdir - bu kiracı, tapuyu nereden 
alıp, bankaya getirecek? Getiremeyince murabahacıya 
gidiyor; oradan faizle para alıyor; geliyor tütün günü 
piyasanın önüne, eksperin insafına, Tökel İdaresinin 
insafına, tüccarın insafına. İşte, 1977 yılı bir insaf 
yılı olmuştur. İnsaflı eksper varsa, adam alınıterini kar
şılamıştır, yoksa yanmıştır. 

Şimdi, bakın, Tekel İdaresinin yanıldığı nokta - bu
nu Sayın Bakanıma duyurmak istiyorum - maliyetim 
'hesaplanmasında. Fiyat tespiti sırasında, esas, ne ol
malı? Tütün çiftçisi, bir aile ziraatı yapıyor; 7 ya
şından 70 yaşına kadar herkes tütünde çalışır. Siz yal
nız ananın, babanın emeğini emek kabul edip de, ma
liyete koyuyorsanız, aldanırsınız. 7 yaşındaki çocuk 
su taşır, fidan söker, küfeyle fidan getirir, bekçilik 
yapar. Bu da emek değil mi? Bu emeği maliyete kat
mazsanız, işte, fiyat düşük oluyor. 

Bir diğer mesele: Eksperlerimiz 1977 senesinde, 
Bakanın dikkatsizliği, Bakanın alakasızlığı, Bakanın 
sırf hava yapmak için İzmir lokantalarında yaptığı 
afaki konuşmalar sonunda boşalmıştır; adam boşal
mıştır; boşaldığı vakit, Tekel İdaresinin hiçbir emrini 
eksperler ifa etmemişlerdir. 

Partizanlık var mı, yok mu? Bana birçok şikâyet 
geldi; ama ben orijin itibariyle, tahkikat yapılmadan, 
bir belge ibraz etmeden bunları raporuma geçirme-
dim. Hasan Bey bizim çok iyi eksperimizdi, çok iyi 
ekspertiz yapıyordu; ama Halk Partililer geldiler, Ba
lıkesir'e sürdüler; ama niçin sürdüler, onun için mi 
sürdüler, bunun için mi sürdüler, belgelemediğim için 
bunu rapora koymadım. 

Muhterem arkadaşlar, samimiyetle söylerim ki, 
icra ettiğimiz tahkikat bir objekfcivitenin eseridir, bir 
hüsnüniyet eseridir; hiçbir kişiyi, hiçbir müesseseyi 
incitmek için hazırlamadık. Doğru yaptığımız kanaa
tindeyim. Yüce Meclise bu duygularla teşekkür eder, 
saygılar sunarım efendim. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Büldank 
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Kişisel olarak Sayın Mustafa Gazaleı, buyurun, 
süreniz 10 dakika. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Konya Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı ve 9 
arkadaşının, 1977 Ege tütün piyasasında üreticinin za
rara uğratıldığı savıyla verdiği önerge sonucunda ha
zırlanan raporda bir sürü tutarsızlıklar ve çelişkiler 
vardır. Sayın Komisyon Başkanı bizi bağışlasın, 
«Hiç bir kusur yoktur, kim ki eleştirir, karşısına çı
kacağız» dedi. Aslında, Araştırma Önergesini veren
ler de, raporu hazırlayanlar da, içtenlikle, tütün üre
ticisini değil, o zamanki Ecevit Hükümetini karala
mak amacını taşımışlardır. Çünkü raporda kaynak 
olarak Tekel değil, eğilimi belli ziraat ve ticaret oda
larının verdikleri rakamlar alınmıştır, 

Yine raporda 1977 baş fiyatının sembolik olarak 
uygulandığı ileri sürülmüştür. Ben baktım, incele
dim, MC döneminde, 1976 yılında Ege'de baş fiyat 
22 177 üreticiye uygulanmış, yani % 8'ine; 1977'de ise 
bu, 28 888'e çıkmış, yani % 11'e. Yine, «İzmir bölge
sinde 1977 yılında 1 227 kilogram suçürüğü çıktı, 
yazık oldu ekiciye» diyor; doğru, ona bakınca; fakat 
bir bakıyoruz, 1976 yılında suçürüğü, yani işe yara
mayan 5 332 kilogram fazlasıyla 6 559 kilo; kat kat 
fazla. Suçürükleri raporda düşülmeden fiyat saptan
mış. O zaman, 25 liranın aşağısında gibi görünüyor; 
1976 yılında da öyle yapıldığında 22 liradan çok aşa
ğı tütün alınmış olur. Yani, aslında birtakım çeliş
kiler taşımaktadır. 

Grubum adına konuşan arkadaşımın söylediklerini 
yinelemek istemiyorum; ancak bu fon konusunda İhra
catçılar Birliği'nin Sayın Ticaret Bakanına gittiğini bi
liyoruz ve bir bekleyiş içerisindeyiz. 

Burada kimse tüccara sahip çıkmadı, hep üretici
den yana oldu; biz de öyleyiz. 

O zaman, gelin arkadaşlar, bütün gruplar, tütün 
üretiminde hiçbir emeği olmayan tütün tüccarını or
tadan kaldıralım, yani onlara hiçbir kuruş kredi ver
meyelim. Tüccarın yapacağı iş nedir? Ekmez, kal
dırmaz, yalnız satar. Ekici tütüncü ne yapar? Burada 
bütün konuşanlar tütün bölgesinden, ben de öyleyim, 
bağışlayınız; tütüncü ekici, 12 ay değil, 14 ay uğra
şır, gecesini gündüzüne katar, zehirden ekmek çıkarır. 
Öyleyse, tüccarı kaldıralım,' tüccarın yapacağını Te-
kel'e ya da üreticinin kooperatiflerine verelim. 

Değerli arkadaşlarım, benim kişisel söz alış ama
cım, aslında raporu eleştirmek değil; benim asıl ama
cım, Demirel Hükümetinin tütün ve sigara sanayiin

de, sonuçları açısından yurdumuzu yeni bir sömürüye 
açacak, tütün üreticisini ve tüketicisini birkaç yıl son
ra çok güç durumda bırakacak bir yanılgıya parmak 
basmak içindir. 

Arkadaşlarım bir parça söylediler; o da, yurdu
muzda yabancı sigara yapımını özel girişime ve ya
bancı sermayeye yaptırılmasıdır. Biliyorsunuz, Hükü-

I met Programının 31 nci sayfasında şöyle diyor: «Si
gara kaçakçılığının ve döviz kaybının önlenmesi, mem
leket içi ihtiyacın karşılanması ile birlikte, ihracata 
dönük bandrol sigara imalatı için yerli ve yabancı 
özel teşebbüse imkân tanınması konusu üzerinde 
önemle durulacaktır.» 

Bu Programdan hareketle Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanımız, 29 Kasım günlü gazetelerde -bilmiyo
rum ne denli doğru- bu konuda Bakanlığının çalış
malar yaptığını açıklamıştır ve bu, gazetelere geçmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası sigara tekelleri
nin giremediği tek ülke, yasal olarak giremediği tek ül
ke Türkiye'dir. 45 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye, 
bu büyük tekeller, monopoller için hazır 'bir büyük 
pazardır. Bilindiği gibi, tütünde, aynen petrolde oldu
ğu gibi, içten içe süren bir savaş vardır. 45-50 milyon
luk Anadolu pazarı için bu büyük tekellerin verme
yeceği ödün, yapamayacağı iş yoktur. Niteliği yük
sek şark tütünlerini yok edip, onun yerine Virjinya 
tipi ve Börley tipi tütünden yapılan sigaraları yur
dumuza sokmak istemektedirler. 

Sigara, bir alışkanlık konusudur; kim, hangi tü
tünden yapılan sigaraya alışırsa, onu ister; bunun ör
nekleri vardır; İkinci Dünya Savaşına değin Avrupa, 
şark tütünlerini içerken, ondan sonra Amerika orada 
kendi sigaralarını alışkanlık haline getirmiştir. Bu
gün şark tütünleri orada içilmez. Yurt dışından ge
len işçilerimize bakın; bir türlü Türk tütünlerini içe
mezler. 

Çeşitli bahanelerle, yeni «kaçakçılığı önleyeceğiz» 
demek ve onun için yabancı sigara yapmak çok yan
lıştır. O zaman, silah kaçakçılığını önlemek için, Tür
kiye'de, yabancı silah yapan fabrika yapmak gerekir. 
Mutlu azınlığın kaçakçılık yoluyla alışkanlığı, yani 

i Türkiye nüfusunun yüzde birinde bile olmayan alış
kanlığı şimdi Anadoluya götürülmek istenmektedir. 
Amaç iyi sigara yapmaksa eğer, Tekeli daha iyi duru
ma getirip, kaliteli sigara yapmak için niçin duruyo
ruz? Tekel binbir güçlükler altında çalışmaktadır. 
Türkiye'de Fransız Rejisinden kalma, yani Osmanlı 
İmparatorluğundan devraldığımız, 1800'lerden kalan 

I fabrikalar vardır. Ona çok az fabrika eklenmiştirv 7 

301 — 
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tanesi inşaat halindedir. İyi sigara yapacaksak, tüketi
ciyi düşüneceksek, dışsatım yapacaksak, inşaat halin
deki fabrikaları bitirelim, yenilerini ekleyelim, yapıl
mış sigara satalım. Hem Tekel fabrikaları yeni tekno
lojiyle donatılmaz, hem de denir ki «Devlet, Tekel bu 
işi yapamaz. «Zaten sermayedarlar beklemektedirler 
orada. Amaç, devletçiliği kasten karalayıp, özel teşeb
büse büyük kâr sağlamaktır. 

Arkadaşlar, bu, kibritte oynandı; kibrit 5 kuruş
tan 250 kuruşa çıktı. Birada oynandı, tuzda oynandı. 
Aynı şey sigarada oynanmak isteniyor; ama bu sefer
ki, kibritten de, biradan da çok daha boyutlu. Anadolu 
insanının şimdiye değin ektiği tütün artık ekilemez, 
yabancı sigara gelirse - çünkü,Şark tipi tütünlerden ya
pılmaz o - ve işsiz kalır., 

Değerli arkadaşlarım, bizim en çok tütün sattı
ğımız yer Amerika, AET. Dikkat edin, 1975'ten bu 
yana, tüketimleri arttığı halde, daha çok sigara tü
kettikleri halde bizden tütün almazlar. Aynen silahta 
olduğu gibi; teksitilde olduğu gibi, bir ambargo koy
muşlardır, yani şark tütünlerine bir ambargo vardır. 
Niçin? Onlar önerirler, hatta parasız sigara satmayı 
önerebilir. Bunun yolu nedir? Bunun yolu, şark tipi 
tütünleri üretenler uzun vadede, yani Bulgaristan, 
Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye, aynen OPEC ül
kelerinin birleştiği gibi - halkın çıkarları aynıdır çün
kü - uzun vadede birleşip çıkarlarını savunabilirler; 
ama kısa sürede yapılacak iş, yabancı sigara yapı
mını önlemek, hele hele özel girişime ve yabancı ser
mayeye Türkiye'de sigara yaptırmamaktır ve çık
mış olan Tütün Yasasını, tütün tarım satış kooperatif
lerini işletmektir. 

Bir yasa çıkmıştır Meclisten, o yasa maalesef ye
rine getirilmez. Onun için* üreticiyi örgütleyelim ve kı
sa sürede yabancı sigara yapımına izin vermek iste
yen girişimlere - burada konuşan Adalet Partisi Gru
buna mensup arkadaşlarımdan da onu sezdim - bir
leşip karşı çıkalım. Bu, yarım milyon tütün ekicisini, 
aileleriyle birlikte milyonları aşan tütün ekicisini, 
artık işsiz bırakmak demektir. Bu devletin en büyük 
gelir aldığı sigaradan, geliri bir başka yere aktarmak 
demektir. Sigaradan devlet büyük kâr kazanır. Eğer 
biz dışsatım yapmak istiyorsak, Tekeli çok daha iyi 
durumlara getirebiliriz ve Tekel bugün düşük yaptığı 
kaliteden, iyi teknolojiyle iyi sigaralar yapabilir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bu konuda, ileride tütün ve sigara konu
su açıldığında düşüncelerimizi daha geniş olarak söy

lemek istiyoruz. Yalnız şunu söylüyoruz : Tütün ekici
si gerçekten güç durumdadır, perişan durumdadır. Tü-

I tünü hastalık bulmuşsa o yıl, perişan olmuştur. Örne-
I ğin, bu yıl Denizli ve çevresinde, benim kendi il

çemde de mavi küf hastalığına tutulmuştur tütünler, 
artık üretici iflastadır. Ziraat Bankası taksitleri gel
miştir. Bilmiyorum Sayın Bakan ertelemeyi falan dü
şünürler mi? Üretici örgütsüzdür, iki dudağının ara
sına bakar Bakanın. Çok yanlıştır. Bir avuç tüccar, 
ne yaptığı belli olmaz tüccarın, arakadaşların söyle
diği gibi milyarlar verilir, milyarlar vurur. Gerçekten 
üreticiden, emekçiden yana ise, Anadolu halkından 
yana isek, onları örgütleyelim ve fiyat saptamasında 
onların dediğini yapalım, ticaret odalarının, bilmem 
ne odalarının değil yalnızca, onların kooperatiflerini 
harekete geçirelim. Birlikte, yabancı sigaraya, yabancı 
sigarayı yurdumuza getirmek isteyenlere, özel teşeb
büse ve yabancı sermayeye fırsat vermek isteyenlere, 
karşı gelelim. 

Bu duygularla tümünüzü içtenlikle selamlarım, sağ 
olun, var olun. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın Hükümet, buyurunuz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, sayın mıilfet-
vekiileri; Konya Miilıletvek'ili Sayın İhsan Kabadayı 
ve 9 arkadaşının, 1977 yılı ürünü Ege tütün piyasa
sında üreticilerin zarara uğratıldığı nedenliyle vermiş 
olduğu Msoljs Araştırması üzerine kurulmuş olan 
Komisyonun raporu huzurunuzıda müzakere edildi. 

Peşinen, bu rapor üzerimde fikirlerini serdeden 
Komisyon Sözcüsüne ve şaihsen görüşlerini bil'diren 
değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Yine, bilhassa büyük bir emek malhsülü olarak 
raporunu tanzim eden ve öniünmüzdelki yapacağımız 
işlerde tütün piyasalarında ve alacağımız tedbirlerde 
büyük ölçüde yararlanacağımız bir metni Yüce Mec
lisin huzuruna gûCirmiş olan Komisyon üyelerine ve 
Sayın Başkanına da huzurunuzda teşekkür ederim. 

Gerçekten, tütün üreticilerimizin alın terlerinfi en 
iyi şekilde değerlendirmek, baş fiyatı, destekleme fi
yatını 'tayin ederken çitftçMerum'izle ve onların teşek
külleriyle; ziraat odaları olsun, birlikler olsun, koo
peratifler olsun, iyi bir diyalogun içerisine gireceğiz, 
karşılıklı bir danışmanın, anlaşmanın içimde olacağız. 
Bu suretle, sanıyorum ki, şikâyetleri en asgariye in-
ıtfirmek, hatta mümkünse tamamen kaldırmak müm
kün olacaktır, imkân dahilimde olacaktır. Böylece, bu
güne kadar öne sürülmüş olan yakınmalar, zarara uğ-
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radıklan yönünddkii iddialar da ortadan kalkmış ola
caktır; hedefimiz budur ve şüphesiz üreticinin men
faatiyle, devlettin menfaaitlinii, en iyi bir denge kurarak 
nazarı itibardan uzak tutmayacağız. 

Bu düşüncem'izün bir sonucu olarak, Hükümete 
gelldiğimıizin daıha ikinci Balkanlar Kurulu toplantı
sında, tütiüın üreticimizin içinde bulunduğu dar şart
ları nazarı itibara alarak, balya avanslarının verilme
sini karar altına aldık, Tekelimiz bu konuida encümen 
ikararlannı aldı ve geçen pazartesimden itibaren balya 
avansları veriılm'sye başlanmıştır ve verilecek miktar 
da 1,5 milyar liradır. 

Raporla ilgili bu konulara kısaca böyle temas 
ettikten sonra, a>rkadaşlarıımızın, bilhassa Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına görüşen Sayın Türk-
can. ve şahsı adına görüşen Sayın Gazaicı'nın, Konu 
ile İlgisi olmadığını sandığım, temas ettikleri nokta
lara ben de değinmek işitiyorum. 

Birinci husus, Hükümet Programında yer alani 
«Yabancı veya yerli özel şirketlere sigara yapımında 
fırsat verilmesi üzerinde önemle durulacağı» husu
sudur. 

Arkadaşlarımı bu hususta büyük bir telaşın içinde 
görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum. bugünkü Hürri-
yöt Gazetesinde de vardı; bir adet yabancı sigara 110 
liraya, 115 liraya alıcı bulabiliyor. Türkiye'de bu ka
çakçılık var; Sayın Gazalcı'nın da söylediği g;lbi, bu
nun tiryakileri var; Mallboro'dan başka sigara içmez. 
Kent'den başika sigara içmez. Bu gerçeği sanıyorum 
kii hiç kimse reddedemez. Bu sigara Türkiye'ye giri
yor, kaçakçılık suretiyle giriyor; dövfiz kaybı var ve 
bir ölçiüde de, tiryakiler de soyuluyor, tüketici de 
soyuluyor. 

Simdi b'iz bu gerçeklerden hareket ederek ve hiç
bir peşin hükümle, peşin kararla meseleye bakmak
sızın - hele grup sözcüsü olarafe Sayın Necar Türk-
can, «Kaçakçılık önlenecek ayaklarıyla» gibi bir ta
bir de kullandı, bunu söylememiiş olmasını dilerdim -
öyle bir düşüncenin sahibi olmaksızın meseleye ger
çekçi bir açıdan yaklaşacağız. 

Konuyu mütehassıslarına inceleteceğiz, memleket 
gerçeklerine en uygun şekilde, hiç şüphesiz memle
kettin zararına olmaksızın, başta üretüci olmak üzere, 
memleket menfaatlerine de aykırı düşmeksizin bir hal 
çaresine bağlayarak o zaman huzurunuza getireoeğiz. 
Simidi çok acele olarak ele aldığınız, endişe izhar 
ettiğiniz konuları o zaman daha geniş tartışmak ve 
en salim karara varmak mümkün olacaktır. 
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Sigara fabrikalarının durumu ortadadır. Daha iyi 
sigara üretiminden bahsediyorsunuz. 1975 yılında te
meli atılan Tokat sigara fabrikası büyük bir gelişme 
göstermeden duruyor, yıllık kapasitesi 5 000 ton. Ye
niden önlemler almak, inşaatı çabuklaştırmak ve it
hal edilecek makinelerindn bağlantılarını tütün karşı
lığı yaparak, hiç değilse Haziran ortasında inşaat 
devam ederken, çaitı biterken monte ederek faaliyete 
geçirmek için gayret içinde bulunuyoruz. 

Diğer fabrikaların durumu, daha yakın bir za
manda faaliyete geçecek şekilde değildir. Yani geçen 
b'ir zaman - üzülerek ifade edeyim - boşuna geçiril
miştir. Bu sebepledir ki, fason sigara imalatına ge
çilmiş, yaptırılması yoluna gMiîmiş; geçen sene 20 919 
itan, bu sene 19 bin ton planlanmış durumda. 

Bildiğiniz g;bi, bu sigaraları da halkımız her ne
dense tutmamaktadır. Bunlarla ilgili araştırmayı da 
yaptırıyorum. Neden dolayı, gönderilen kendi tütü
nümüz olduğuna göre ve şartlara uygun yapılması ge
rektiğine rağmen, gerektiği halde, niçin halkımız ta
rafından tutulmadığı meselesi ortaya çıkarılacaktır. 
Fabrikaların durumu da budur. 

Şimdi, bir başka konu da, dolar.farkımdan tüccar
lara mı, yoksa üretici fonuna mı bırakılacak 10 lira 
meselesidir. 

Şimdi, sayın Halk Partili arkaıdaşlarım beni ba
ğışlasınlar; Sayın Halk Partili arkadaşlarıımızıın bir du
rumları var, hep düştükten sonra akıllarına gelir. Ar
kadaşlarım da ifâde ettiler. 1977 ürününden kalan bu 
dolar farkı, kur farkı ne oldu, onları ne yaptınız?.. 
Şimdi niye bu kadar acele ediyorsunuz? «Giderken 
bir karar bıraktık».. İlla bunu sanki biz vermişiz gi
bi b'ir peşin kanaatle üzerine gidiyorsunuz. Şunu bile
siniz ki, bugün memleket şartlarına ve üreticinin hay
rına ne gerekiyorsa, şüphesiz Hükümetiıriiz o yönde 
karar alacaktır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzm'ir) — Sayın Bakan, 
fındıkta, üzümde verildi; tütünde verilimedii sadece. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Tüccara giden 
ne olacak? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

ÇAKMAK (Devamla) — Ayrıca bir hususa daha 
temas edeyim; gerçi arkadaşlarım bir nebze değin
diler ama. 

Bu yabancı sigarayla ilgili teşebbüs, bu kadar kıya
met koparılaeak bir şey değil. Her yeni olan şeye 
de, olduğundan fazla tepki gösteriliyor. Bir Boğaz 
Köprüsüne gösterilen tepkiyi hatırlayınız; «Zap Suyu 
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üzerimde asma köprü varken, şahıslar öyle zor geçer
ken, îstanibul'a köprü ne laizım» denildi ve bugün 
inşallah Mayıs - Haziran aylarında «Tüp geçişi» ve
ya ikinci köprünün temelini altoalk inşallah nasip ola
caktır, Çünkü bugün İstanbul'un ihtiyacıdır, memle
ketin ihtiyacıdır. Yalnız İstanbul'unda değil. O ba
kımdan, renkli televizyona benzetip onu da dile do-
ladılar. Her yeni olan şeye bu tepki bir alışılmış tabi
atın icaıbı oliSa gerektir. Şüphesiz bu meseleleri ge
tireceğiz, açık açık konuşacağız, tartışacağız; memle
ket hayrına en iyi olan karara varacağız. Ben bu ka
darla sözlerimi bitirmek işitiyorum. 

Komisyona ve fikirlerini ifade buyuran sayım söz
cülere teşekkürlerlm'i tekrar ediyorum. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayım Bakan. 
Son söz Sayın Erol Yeşilpınar'ın. 
Buyurun efendim. 
METÎN TÜZÜN (İstanbul) — Kendisi Komis

yon üyesi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Raporun aleyhinde konuşmuyor 

çünkü. 
METÎN TÜZÜN (îstaabul) — Komisyon üyesi

dir. ayrıca Komisyonun muhalefet şerhi de yolk. 

BAŞKAN — Mümkündür Sayın Tüzıün. 
EROL H. YEŞÎLPINAR (îzmir) — Meclis Di

vanı bir karar almış; o karar gereğince • son söz o5-
muyor imiiş. Yalnız ben, kişisel olarak kemdi adıma 
konuşuyorum; bu alınan karar gereği. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben itirazımı söy-
lıüiyorum!. 

EROL H. YEŞÎLPINAR (İzmir) — Sayım Baş
kan, değerli milletvekilleri, ben aynı zamanda bu Ko
misyonun sözcüsüydüm. Yalnız konuşmamı kendi 
adıma yapacağım. 

Cumhuriyet Halk Pantisıiniim pelk sayın sözcüsü Sa
yın îzm'ir Milletvekili' arkadaşım Neccar Tüıkcan bu 
Koımfeyotnun üyesi idiler ve inanın bu Komisyonun 
bir teik toplanıtısına gedmediler. Şu kürsüden söyledik
lerini gelip Komisyonda söyleseler idi müzakere eder
dik. E, görüyoruz ki, Komisyona uğramayan bir Ko-
müsyon sözcüsü, kendi paritisimn grup sözcüsü olarak 
bugün karşımıza çıkıyor. 

Şimdi, bir hesap yapmak is'tiyorum; 1977 .mahsu
lü Ege ekici tütün piyasasında 140 mıilyom kilo tültüm 
alınmış üreticiden. Bumun 90 milyon kilosunu Tekel 
ailmış, 50 milyon kilosunu tüccar ailmış ve alım satım 
işleimileri bittikten tam 13 gün sonra, o günün Hükü
meti Sayın Ecevi't Hükümeti, 1 . 3 . 1978 tedibimde 

% 32,1 oranımda bir devalüasyon yapmış ve dolar fi
yatımı 19,50\İ!en 25 liraya çıkarmış. Tütünün o gün
kü dışa satış fiyatı 3 dolar 40 sent; bir dolarda mey
dana getirilen fark, devalüasyon dolayısiyle 5, lira 50 
kuruş; 3,40'la 5,50'yi çarparsanız 18 lira 70 kuruş, 
devalüasyon dolayısıiyle bir ek kazanç husule gelir; 
normal kazancın haricinde bir ek kazanç. 

90 milyon kilo Tekel tütün almış; 18,70'le çarpar
sanız, 1 milyar 683 milyon lira yapar. 50 milyon ki
lo tütün almış tüccar, 18,70'le çarparsanız 935 milyon 
lira yapar; toplarsanız bunun ikisini, 2 milyar 618 mil
yon lira, Tekel ve tüccar, Hükümetin yapmış olduğu 
devalüasyon netiİcesi elk bir kazanç sağlamıştır. 

O gün çiftçinin kesesinden esirgenen 18 lira 70 ku
ruşa «Dur» demeyenler, ki Sayın Türkcan'ın oturdu
ğu o yol ağzımda kendisimi çok durdurup söylemiştim, 
demşıtim ki, «Sayın Türkcam, aynı vilayetin ve tütün 
bölgesinin milslatveldlleriyiz, buna bir çare bulalım, 
mutlaka bu farkın üreticiye üüerımea için müşterek 
bir çalışma içerisine girelim» ve kendisi de bana «Erol, 
haklısın, yaptığın mücadeleyi takip eliyorum, îzmir 
milletvekjlıleri oilaralk. yanımzdayiûi» demişlerdir. 

O gün 18 lira 70 kuruşa göz yumanların, bugün
kü 10 lira için kopardıkları, yarattıkları fırtınaya hay
ret etmemek elden gelmiyor; ama o gün omlar bizim 
yanımızda değillerdi, tam tersine bugün biz, hu ko
nuda onların yanındayız. 

«AP bünyesinde, dolar başına 10 liralık tlütün fo
nunun tüccara ödenmesine karşı olan milletvekilleri de 
vardır» dediler. İyi tespit etmişsiniz, doğrudur, var
dır, yanınızdayız; ama biz o gün 18 lira 70 kuruşun 
da üreticiye ödenmesi için, elimizdeki; iktidar millet
vekili olma imkânını üretici lehine kullanmanızı ar
zu ederdik. Gerçi çok defa bize gerekli çalışmaları 
Grupta da yaptığınızı, gerekli sözleri söylediğinizi, hü
kümet nezdinde iktidar milletvekili olarak gidış'imfer-
de bulunduğunuzu ifade ettiniz; ama bizleri uyuitmuş-
sunuz, bizler bu konuda sizlere inanmış ofldulk. Üre
tici de bu 18 lira 70 kuruştan mahrum oldu. 

Sayım Neccar Türkcan konuşmasında, bir bitkinin 
adını söyledi, Ispanaktan bahsetti. O zaman bir hesap 
daha yapalım: Bir kMio kuru tüllün 6 kilo yaş tütün
den elde edilir. 6 kilo yaş tütünden.. 

NACCAR TÜRKCAN (îzmir) — Bakanım söy
lemesi önemli, fiyalt ömeımili değil. 

EROL H. YEŞÎLPINAR (Devamla) — İlik ola
rak ıspanak kelimesini siz kullandınız bu kürsüden. 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Saptırma yal
nızca. 
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lERJÖL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — 6 kilo yaş 
tütünden bir kilo kuru tütün elde edilir. 42 lira olan 
orMama fiyatı altıya bölersek, yani 1 kilo kuru 
tüttün elide etmek için 6 kilo yaş tütünün kilosuna bö
lersek, 7 lirayı buluruz. Yani, üreticiden 1977 yılında 
1 kıilo yaş tütün 7 liraya alınımış. Gidin bakın hal fi
yatlarına, 1978 yılının başlarında Ispanağın kilosu 7 
liradır. 

Hem üreticinin tütününü Ispanak fiyatına alacak
sınız, omdan sonra şu raporda biziimle birlikte olma
yacaksınız ve üreticinin perişan eidilldiğini değil, ko
runduğunu söyleyeceksiniz; böyle halkçılık ollmaz. 

Üreticinin 2 yııl müddetle avanslarını kestiniz, bal
ya avanslarını. Cumhuriyet Halk Partililer olarak koo
peratifçilikten yana çok güzel laflar edersiniz, mey
danlarda, kürsülerde, kongrelerde, burada Mecliste, 
'ama 22 ay hükümette kaildiniz, 1186 sayılı Tüitün Ta
rım Satış Kooperatifleri Kanununun işlerlik kazanma
sı için tek bir girişimde bulunmadınız. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Gensorulardan 
fırsat mı bıraktınız? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — 1186 sa
yılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu hak
kında tek bir giriş'imde bulunmadınız; kanunu da koo
peratifçilikten yana olarak görmediniz, bizlerin za
manında çıkarıldığını da hatırlatmak isterim; ama biz 
kooperatifçiliği siyasetin aracı olarak görmeyiz, onu 
kalkınmanın, üreticinin mutluluğunun aracı olarak 
glörürüz, orada ayrılıyoruz. Kooperatifçilikten yanayız, 
o ancak bir amaçtır, bir araçtır, ama siyasetin aracı 
•değil; kalkınmanın ve üretici mutluluğunun ara
cıdır. 

ıSonra, çok yanlış bir değerlendirme yapıldı. Tütün 
Tekel maddesidir, alımı satımı bazı kanunlara tabidir. 
Sayın Gazalcı ihrakiyel'ik tütünlerin kilolarını bura-
'dan belirttiler, doğrudur; ancak 1975 ve 1976'da ih-
ralkiyelik denen tüitün ihrakiyelliktir, kanuna göre ko
ruyucu fiyattı üreticiye ödenmiştir, mahallinde imha 
ediîmişitir, yakılmıştır, yakım zabıtları vardır. Parası 
ödenmeden üreticiden tek kilio ihrakiiyelik tütün satın 
alınmamıştır, ama 1977 mahsulü Ege ekici tütün pi
yasasında ihrakiyeljk adı altında gösterilen tütünler 
kilodan düşürülmüştür, parası ödenmemiştir, tek ya
kım zaptı yoktur; parası ödenmediği halde, yaprak 
»tütün merkezlerine ve fabrikalara nakledilmiştir. O 
zaman bir ikltıisa'tçı olarak ben şunu sorarım o günün 
yöneticilerimden. Eğer bu tütünler hiçbir değer taşı
mıyor idiyse neden nakliye ücrelti verip fabrikalara 
naklettiniz, yazılk değil mi nakliye parasına? Eğer bu 

tütünler nakledilecek kaldar bir değer ifade ediyorsa, 
o zaman parasını üreticiye niye ödemediniz? 

'Bu tarafta nakliye ücretine yazık; bu tarafta, eğer 
bir değerse parasının Verilmesi gerekirdi. Ama siz ne 
yaptınız? Kilodan düştünüz, yok kabul ettiniz, sıfır 
randıman bile kaibul etmediniz, yok kabul etttiniz, ka
lanına 22 lira verdiniz, 20 randımandan 25 randımana 
kadar. 

O bakımdan, burada bir anlatma yanlışlığı oldu; 
bunu belirtmek isterini. 19754976 ile 1977 mahsulü 
'tütünler arasındaki ihrakiyel'ik, su çürüğü ve yakıla
cak tütünler arasındaki fark buldur. 1975-1976'da alın
mıştır, parası ödenmiştir, sıfır ranldımandır, hiçbir işe 
yaramaz, yakılmıştır, yakım zabıtları vardır 6 bin kü
sur kilonun; ama 19771de yakım zabıtları yoktur, pa
rası ödenmemiştir, kilodan düşülmüştür; ama alıp gö
türülüp, sigaranın içine karıştırılıp tüketiciye de içi-
rilmişitir bu tütünler. Onun için sigaraların içimden ça
lı çırpı çıkıyordu tütün yerine, böyle böyle odun par
çaları çıkıyordu; işte o tütünlerdir onlar. 

iBAŞKAN — Bağlayınız Sayın Yeşilpımar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Yugoslavya ve Bulgaristan'da sigara yaptırılıyor; 
bu önemli bir konudur, Meclis Kürsüsünden açıklı
yorum. Sayın Bakan açıkladı, 20 milyon kilo, 19 mil
yon kilo, toplam aşağı yukarı 40 milyon kilo tütün 
gönderilmiş. 

Anlaşma şöyle: 10 milyon kilo tüitün karşılığı 5 
milyon kilo sigara gelecek Türkiye'ye. Kalan 5 mil
yon kilo bu hizmetin karşılığı olacak. 

Sayın milletvekilleri, kalan 5 milyon kilo tütün 
ne oluyor biliyor musunuz? Tekrar Türkiye'ye Sam
sun sigarası olarak geliyor ve Türkiye'de artık kaçak 
Malboro, Kent, şu, bu satılmıyor, kaçak Samsun sa
tılıyor, benim sigaram satılıyor ve bu ülkeler bunu 
yapıyor. Bu ülkeler Türkiye üzerine kaçakçılık sek
törü yarattırcasına bir ticaret çarpıklığı içine girmişler
dir; dikkat etimem'iz gerekir Sayın Bakanım. 

îsterimfci bu tütünler Türk tütünü olarak dam
galanıp, orada imal edilen sigaraların içine karışsın 
ve üzerine yazılısın «Bunda Türk tütünü vardır» diye, 
Yugoslavya, Bulgaristan bunları ihraç etsin diğer ül
kelere. Ama hayır, bugüne kadar 40 milyon kilo tütün 
gittiyse, karşılığında 20 m'ilyon kilo sigara gellmiiştir, 
«Samisun» olarak, 20 milyon kilo da kaçak yollardan 
yine «Samsun» gelmiştir TürkiyeVe. Size bir rakam 
vereyim: Tekelin % 7 hak tanıyarak bayie vermiş ol
duğu Samsun sigarasını, kaçakçılar bayilere, eğlence 
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yerlerine, gazinolara 11 liradan vermektedirler. Alan 
da 4 lira kazanıyor üzerinden; Tekelinkini salUtı mı, 1 
lira kazanıyor. Böyle bir oyum vardır, bütün bunlara 
manii olmak için sanıyorum, güvenoyu verdiğim Hü
kümet Programı, yabancılara Türkiye'de sigara yap-
Itırımak değil, yabancı sermaye ile Türkiye'de iyi ka
rtelde Türlk sigaracı yaparalk ihraç etme amacına yö
neliktir, Hükümet Prioigraimındaki tütün ile ilgili o ki
lsim. 

ıBu yıl yine, 1977 yılını huzurlarınıza getirdik, 1977 
yılı mahsulünü; 19781 de getireceğiz. 1979 mahisulü 
'ürünler 1-1,5 ay sonra satın alınacalk. 1978'dede, 1977 
!yi aratmayacak kadar üretici perişan edilmiştir, 69 l'i-
ra'lıik başfiıyatla. Yine yapın ıspanaklar hesalbını, ıspa
nak fiyatına alınmıştır ürdticinin 1 kilo yaş tütünü. 
Çünkü ılspanak 15 liraya çıkmıştır 1978 senesinde. 

Hepiriize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeişlilpınar. 
TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Sayın 

ıBaşIkan, gerek Sayın Balkan, gerelk AP Grup Sözcüsü 
Ünalt Derrtir ve Erol Yeşilipmar, fon konusuyla il
gili bazı sözler söylediler; Curnlhuriiyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümetin uygulamalarım ters gösterme yö-
inlünlde oldu bu açıklaimailar. .Bu konuda kısaca bir 
açıklama yapmak işitiyorum grup adına. 

ıBAlŞKlAN — Sayın Köprülüler, bu konuda Cum-
ihuriyet Halik Partisine yapılan bir sataşmayı ben şah-
'Sen t'dspit ataediiım, rica öderim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bilakis yan-
larındalyız Sayın Başkan. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Eğer 
zabıtları incelerseniz, «Hep düştükten sonra akıllarına 
'geliyor» diye bir cümle var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam bu ifade kullanılmıştır. Kar
şılıklı olarak Cumhuriîyeit Halik Par'tıüsi Grdbu sözcüsü 
arkadaşımız bu ifadeyi kullandıracak deyimleri bura
da tekrarladığı için, kullanılmış olarak ben kaibul elt-
itjim; ama bir sataşma olarak bunu kabul etmedim. 
Yoksa memnuniyetle isteğinizi yerine getirmek iısiter-
ıdlimj. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Ancak 
bu şekil uygulamalar ters gösterilmek istenmektedir. 
Partimin uygulamaları ters gösterilmek istenmekte-
Idir. Müsaade ederseniz bu klonuda çbk kısa bir açık
lama yaplmalk Jstiiyorum. 

•• «^»ıa 
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BAŞIKAN — Sayın Köprülüler, mümkün değildir. 
Dediğim giıbi, tesıpilt etmedim. Şiımldi böyle bir gö
rüşme ulsulünü açarsak, bundan sonraki görüşmeler
de pek bunun önünü alma imkânımız olmayacak. Ben 
müsaadenizle söz veremeyeceğim. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Anlkara) — Ancak 
Sayın Başkanım, müsaade ödersenliz yerimden bir 
açıklama yapayım1. 

1977 ürünü tütün için talban fiyaltı tespit edilirken -
zaten arkadaşlarım da belirttiler - devalüasyonda ay
nı tarihte yapılmıştır. O nedenle üreticiye dönük dışsa
tımdan herhangi bir fon mekanizması uygulanamazdı 
Ama 1978 ürününü - takdirle karşılarım, Adalet Par
tisi Grubumdan bir arkadaşım bu hareketimizi destek-
'lernişlerdir - ilk defa Türkiye'de tütünde ihracatçıya 
1,5 milyar lira ödertmemesi için bir fon uygulaması 
vardır ve 1977*de uyguianmıamasının sebebi, devalü
asyon tarihiyle taiban fiyatları ilanının aynı aya rast-
llamaSıdır; yani Şubat ayı ile 1 Mart arasımda. Tarih 
farkı Çok önemlidir. 

Bu konuyu açıklamak istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Bakan 

bunu kaldırdığına dair elimizde yazın var. 

BAŞKAN — Sayın Yelşilpınıar, böyle karşılıklı gö
rüşme diye bir usulümüz yok, lütfen. 

10/19 Esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun 340 S. Sayılı Raporu üzerindeki genel gö
rüşme tamamlanmış ve bu konuda Meclisimizce bil
gi ödiniilmiştir. 

Gündemimizde yer alan komisyonlara üye se
çimli, siyasi par'tü gruplarınca aday göslterme işlemi he
nüz tamamlanımadığından yapıilamamakıtadır. 

Bugünkü gündemdmİzde görüşülecek başka konu 
kalmamıştır. 

ıKtam&yonlara üye seçimi henüz yapılmadığından, 
gündemdeki kanun tasarı ve teklif İleriyle, komisyon
lardan gelen diğer işler kısimının dışında, aday gös
terildiği takdirde komisyonlara üye seçimi yapmak, 
Genel Görüşme ve Meclis Araştırması önergeleriyle, 
ısözlü soruları sırasıyla görüşmek için 5 . 12 . 1979 
Çarşamba günü saat 15.00'!te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.21 

— 306 — 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın; Ekspres 
Gazetesinde yayımlanan vergi kaçakçılığı hakkındaki 
habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Maliye Bakanı İsmet Sezginin yazılı cevabı 
(7/638) 

28.6. 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbalkan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması hususunda tavassutunuzu rica 
öderim. 

Saygıılanmla. 
'Kars Mirietlvekill 

Turgut Artaç 
Soru ve Nedenleri : 

Istanlbullda neşredilen (EKSPRES) Gazetesi, 21 
Haziran 1979 tarih ve 1498 sayılı nüshasında (Otura
cak bir katım yok, diyen Turhan Feyziıoğlu Maliye' 
iden milyon'larca liralık vergi kaçırıyor) başlığı ile ya
yın yapmış ve yayına esas olan gayrimenkulleri kayıt 
değerleri ile birliHc'te açıklamış bulunmaktadır. Ara
dan 8 gün geçmesine rağmen gerek muhatap gerek 
(Saützade Turhan Bey ve gerekse Maliye Bakanlığı 
yetkililerince umumi efkara açıklama yapılmamış bu-
lunmaisı nedeniyle durumun açıklığa kavuşması ve Ha
zinenin menfaatinin korunması nedeniyle) yazılı olarak 
(talepte bulunmayı gerekli gördüm. 

Gazelde Saitzade Turhan namına kayıtlı evsaf
ları yazılı (14) muhterem hanımefendileri adına kayıt
lı keza 14 gayrimerikulden bahsedilmekte olup bun
ların değer ve evsafları bakımından vergi kaçırıldığı ve 
Hazinenin büyük zarara duçar olduğu ifade edilmek
tedir. 

'Büyük «Milliyetçi» Feyzioğlu'nun bunları tekzip 
etmemesi ve en azından açıklama yapmaması, bizim 
milliyetçilik düşüncemize uygun düşmediğinden ken
disine yardımcı olmak üzere durumun yetkililerce t-öt-
kİk edilip açıklığa kavuşturulması zaruridir. Bunun 
için arzedeceği'm hususların yazılı olarak cevaplandı-
nUmaisını diliyorum, 

1. Gaziete neşriyatında bahlse konu Saitzade Tur
han Feyzioğlu üzerine kayıtlı .gayritrnıenkullıerin haddi
zatında hakiki değeri eri beyan edilerek vergileri ve
rilmiş mliıdiır? 

(Beyan yapılmamış ve vergi de ödenmemişse Mali
yece şimdiye kadar ne gibi işlem yapılmıştır? 

2, Vergileri verilmiş ise hanıgi değer üzerinden 
vergi ödenmişidir? Ve ödenen vergi miktarı ne kadar
dır? 

3, Bütün gelirleri birleştirilerek mi, yoksa ayrı ay
rı beyanname verilerek mi vergilendirilmesi yapılmış
tır? Karı koca malları bu minval üzere hangi küsta'slar 
tatbik edilerek vergileri ödenmliışitir? 

4, ıSaitzlade Turhan Feyzioğlu'nun Millet Mecli-
is'ine verdiği servet beyannamesinde, gazetede veya res
mi kayıtlarda kayıtlı bulunan işlbu gaıyrimenfculleri ile 
mal ayrılığı cari olsa dahi, kendisi muhterem hanıim-
efendisine ait gayrimenkuUeri de bu beyannamede gös
termiş m.iîd'ir? 

5, En mühimi, bu gayrimenkulleri iktisap eder
ken bunların menşei ve iktiisalbı ile, elde ettiği gelirle
rin mütenasip olup olmadığının Maliye Bakanlığımca 
ele alınıp alınmadığının dahi açıklamıma'sında fayda 
mevcut olacağı düşünülmektedir. 

KafaJtasçı bir yapıya sahip olan, milliyetçi, mu
kaddesatçı ve de «Dürüst» Saitzade Turhan Bey'i se
lamete çıkarmak, bizim giibi parlamenterlerin görevi 
olması nedeniyle bu taleplerde bulunmaktayım. 

TC 
Maliye Bakanlığı 29 . 11 . 1979 

Gel : 248509-6-231/9177 

Konu : Turhan Feyzioğlu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 10 . 1979 tarih, 7/638 - 3765/22183 sa

yılı yazınız. 
Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın soru önergesinin 

cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1. Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı 
Sayın Turhan Feyzioğlu ile ilgili bazı savların yer 
aldığı 21 . 6 . 1979 tarih ve 1498 sayılı Ekspres Ga-
tesinde ileri sürülen hususlar, Bakanlığımızca ihbar 
kabul edilmiş ve konuyu incelemekle bir Gelirler 
Başkontrolörü görevlendi rilmiştir. 

2. İncelemeyi yürüten Gelirler Başkontrolörü 
19 . 9 . 1979 tarih ve 24/74 sayılı raporunda; 

i) Turhan Feyzioğlu ve eşinin sahibi bulunduğu 
taşınmazların Emlak Vergisine ilişkin vergi değerle
rinin genellikle emsallerine uygun beyan edilmiş ol
duğu, 
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ii) Değerleri emsalinden düşük olduğu ileri sü
rülen bir kısım taşınmazlar için özel olarak değerleme 
yapılmasından bir yarar sağlanamayacağı, bu duru
mun taşınmazların bulunduğu yörelerdeki toplu de
ğerlendirme çalışmalarında gözönünde bulundurul
ması gerektiği, 

iii) Turhan Feyzioğlu'nun 1975 ve 1976 yılında 
elde etmiş olduğu gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili 
giderlerinin ayrıca incelenmesinin uygun olacağı, 

Sonucuna varmıştır. 
3. Bu rapor üzerine, Turhan Feyzioğlu'nun 1975 

ve 1976 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinin, gayri
menkul sermaye iradı yönünden incelenmesi için 
aynı Gelirler Başkontrolörüne yeniden görev veril
miştir. 

4. Anılan Gelirler Başkontrolörü, yapmış olduğu 
inceleme sonucu düzenlendiği, 5 . 11 . 1979 tarih, 
34/77 sayılı raporda, Turhan Feyzioğlu'nun tahsil 
etmiş "olduğu kira gelirlerinin tamamını beyan etmiş 
olduğu sonucuna varmış ve tenkidi gerektirir bir du
rum görmemiştir. 

Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesindeki vergi 
gizliliği hükmü gözönünde bulundurulmak üzere bil
gilerine arz olunur. 

îsmet Sezgin 
Maliye Bakanı 

2. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in; 1978 yılı 
pamuk ürününe ait fiyat farklarının ödenmemesine 

ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/643) 

18 , 7 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi say
gılarımla arz ederim. 

Aydın Milletvekili 
ismet Sezgin 

Soru : 
1. Tarım Satış Kooperatifleri (Tariş) Birlikleri 

1978 yılı pamuk ürününü üretici ortaklardan kilosu 
15,50 TL. den almıştır. Üreticiden 15,50 TL. olarak 
alınan çiğitli pamuk işlendikten sonra rnahlıç olarak, 
bugün İzmir Ticaret Borsasında 85 ila 90 TL. arasın
da işlem görmektedir. 2 600 gram çiğitli pamuktan 
1 kilo mahlıç çıktığına göre, üretici ortak aleyhine 
45 ila 50 TL. lik bir ,fark doğmakta ve üretici mağ
dur edilmektedir. Üretici ortağının hakkı olması 
gereken bu fark bugüne kadar kendilerine ödenmemiş 
ve üretici kendi haline terk edilmiştir. Üreticinin alın 

terini değerlendirmek amacı ile kurulan Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerince (Tariş) üreticisinin alın 
teri ve göz nurunun karşılığı olan ürününün gerçek 
bedelinin bugüne kadar ödenmemesinin sebebi nedir? 
Ve bu farklar ne zaman ödenecektir? 

Bakanlık olarak bu konuda ne gibi girişimlerde 
bulundunuz? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 

Dışticaret Genel Sekreterliği 8 . 12 . 1979 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19-322.930/70 

7345 ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 Ekim 1979 tarihli ve 7/643 - 3838/22803 
sayılı yazıları. 

Aydın Milletvekili Sayın İsmet Sezgin'in 1978 yılı 
pamuk ürününe ait fiyat farklarının ödenmemesine 
ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

25 . 7 . 1978 tarih ve 7/16018 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile Ege Bölgesi kütlü pamuklar için 
13,75 TL./Kg. destekleme alım fiyatı saptanmıştı. 
Ancak serbest piyasa fiyatlarının bu fiyatın üzerinde 
seyretmesi üzerine söz konusu Kararnamenin 6 ncı 

-maddesi uyarınca kâr ve zararı Tariş'e ait olmak üze
re 17 , 10 . 1978 tarihinde 75 kuruş ve 12 . 12 . 1978 
tarihinde 100 kuruş olmak üzere 175 kuruşluk fiyat 
artışı yapılmış ve 1 kg. ST. 1 kütlü pamuk alım fi
yatı 15,50 TL./Kg.'a yükseltilmiştir. 

Bilindiği üzere, destekleme alım fiyatlarının tespi
tinde bir taraftan üreticinin emeğinin karşılığını al
ması dikkate alınırken diğer taraftan büyük ölçüde 
ihracata yönelik olan maddeler için dış piyasa fiyat
ları gözönünde tutulmaktadır. Bu itibarla, 1978 yı
lında dahili piyasada pamuk fiyatları her ne kadar 
85 - 90 TL.'na kadar yükselmiş ise de dış piyasalarda 
Ege St. 1 1.60 sent/kg.'dan (160 X 25 = 40.C0 TL.) 
işlem görmüştür. Bu dış piyasa fiyatından hareket 
edildiğinde 1 kg. kütlü pamuk alım fiyatının 14,80 TL. 
olması geremektedir. 

Ancak, üretici maliyetlerinin yükselmesi ve da
hili borsa pamuk fiyatlarındaki artışlar gözönünde 
tutularak pamuk üretiminin azalmasına yol açabile
cek sonuçlara meydan verilmemesi bakımından 1978 
ürünü pamuklara Bakanlığımız emrindeki ihracat fo
nundan 17 . 8 . 1979 tarihinde 1. - TL, ve 13.10.1979 
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tarihinde 1. - TL. olmak üzere kiloda toplam 2. - TL. 
lık ödeme yapılmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Ticaret Bakam 

Halil Başol 
3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in; Aydın 

Yağ Kombinasının temel atma törenine ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Halil Basol'un yazılı cevabı. 
(7/644) 

17 . 7 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadele
rinizi saygı ile arz ederim. 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

1. Tarım - Satış Kooperatifleri Biriliği tarafın
dan Aydın'da temeli atılan yağ kombinaları sahası, 
Aydın Belediyesinden ne bedelle ve ne zaman satın 
alınmıştır? 

2. Tesisin plan, proje ve tatbikat projeleri ne za
man yapılmıştır? 

3. DPT tarafından vize ne zaman alınmıştır? 
4. Tesisin tüm maliyeti nedir ve 1979 yılı inşa

atı için ne miktar ödenek ayrılmıştır? 

5. Sayın Başbakanın adı geçen yağ kombinala
rının temel atma töreni münasebeti ile Aydın'a ge
lişlerinde Aydın Tekstil Fabrikası ile Tariş'e bağlı 
kooperatif ve çeşitli kuruluşların faaliyetlerini dur
durdukları doğru mudur? 

6. Yukarıda adı geçen müesseselerde çalışan, 
işçi, memur ve tüm personelin çalışmadan ücretleri 
ödenerek merasime zorla götürüldükleri doğru mu
dur? 

7. Bu merasime Tarım Satış Kooperatifleri ve 
bunlara bağlı kuruluşlarca insan taşımak için tutu
lan otobüs, minübüs vesairenin miktarı ve bu araç
lara ödenen ücretlerin tutan nedir? 

8. Aydın Tekstil Fabrikasında çevre iller
den getirilen yandaşlar ve merasime katılanlar için 
yaptırılan kumanya vesair masraflar için yapılan 
masrafın tutan nedir? 

9. Bu merasim için Tariş Genel Müdürlüğü ile 
Genel Müdürlüğe bağlı kooperatifler ve çeşitli ku
ruluşlarca yapılan masrafların tutarı nedir? 

10. Tariş dışındaki birlikler, örneğin Ant Bir
likçe de mezkûr merasim için yapılan masraflarm 
tutan nedir? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 3.12.1979 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No.: 15.7/307.1 -19256 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.10.1979 tarihli, 7/644 - 3840/22817 sa

yılı yazınız. 
Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İzmir Pamuk 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından Ay
dın'da temeli atılan yağ kombinası hakkındaki 
17.7.1979 tarihli «Yazılı soru önergesi» incelenmiş
tir. 

İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğin
ce Aydın'da temeli atılan yağ kombinaları sahası 
(153 439 m2) 21.6.1979 tarihinde 7 863 748,75 lira 
bedelle Aydın Belediyesinden ihale ile satın alınmış, 
alım için Aydın Emlak Vergi Dairesine 550 462 lira 
Emlak Alım Vergisi ve Aydın Belediyesine arazinin 
tellaliye ücreti olarak 13 145,63 lira ödenmiştir. 

Kurulacak olan pamuk yağı kombinasının plan 
ve projesi Kasım 1978 ayında yapılmış olup, mimari 
tatbikat projeleri ile makine yerleşim projeleri ve 
ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasına Temmuz 
1979 ayında başlanarak bugün bitirilmiş durumda
dır. 

Öte yandan, Devlet Planlama Teşkilatından he
nüz vize alınmamış, ancak teşvik belgesi için gerekli 
teşebbüslere devam olunmaktadır. 

Aydın Pamukyağı Kombinasının Kasım 1978 
ayında hazırlanan fizibilite raporuna göre hamyağ. 
tesislerinin yatırım tutarı 469 648 310 lira (Gümrük
lü), margarin tesislerinin yatırım tutarı da 264 828 305 
lira (Gümrüklü) olmak üzere toplam yatırım tutan 
704 476 615, lira (Gümrüklü) olarak belirlenmiştir. 
Temmuz 1979 ayı fiyatları gözönüne alınarak yapılan 
değerlendirme de ise; hamyağ üniteleri için sabit ya
tırım tutarı 1 053 718 439 lira (Gümrüklü) ve marga
rin tesisleri için 498 732 084 lira (Gümrüklü) olmak 
üzere toplam yatırım tutarı 1 552 450 523 lira (Güm
rüklü) olarak belirlenmiştir. 

Bakanlığımızın 26.4.1979 tarih ve 7161 sayılı ya
zısı ile onaylanan birliğin 1979 yılı yatırım progra
mında Aydm Pamuk Yağ Kombinası yatırımı için 
belirH bir Ödenek konulmamış, ancak «Aydın'da ku
rulması ilke olarak kabul edilen takribi 900 milyon 
lira keşif bedelli pamukyağı kombinası için ihtiyaç 
duyulacak arsa ve finansman durumu hazırlanacak 
termin planına göre müstakilen görüşülüp karara bağ
lanması» hususunda yatırım programına not konul-
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muştur. Arsa Birliğin özkaynaklan ile satın alınmış 
olup, ayrıca 1979 yılı inşaatı için Merkez Bankasından 
30 milyon liralık kredi sağlanmıştır. 

Kombinanın temel atma töreni münasebetiyle Bir
liklere bağlı kooperatif ve işletmelerin faaliyetleri dur
durulmamış, İzmir'deki pamukyağı kombinasında ça
lışan bazı işçiler ücretli (izin alarak törene katılmıştır. 

12.7.1979 tarihinde yapılan temel atma törenine 
tüm ortaklar davet edilmiş ve kiralanan araçların üc
retleri ve verilen kumanya bedelleri birliğin kuruluş 
masraflarından karşılanmıştır. 

Yapılan masrafların detayı aşağıdadır. 
— 400 adet minibüs ve otobüs tutulmuştur. 
— Tutulan araçlara ödenen miktar 1 543 750 lira

dır. 
— Aydın Tekstil Fabrikasınca ödenen kumanya 

bedeli 195 000 liradır. 
— Birlik Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarca 

yapılan masraflar tutarı 418 705 liradır. 

Bu suretle temel atma töreni için Birlik ve bağlı 
kuruluşlarca yapılan muhtelif masraflar - tutan 
2 157 455 liraya ulaşmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

4. •— Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın; Rize SSK 
Hastanesi ek tesislerine ilişkin sorusu ve Sosyal Gü
venlik Bakam Sümer Oral'ın yazılı cevabı. (7/662) 

20 , .8. 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim soruların Sayın So'syal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Rize Milletvekili 

izzet Akçal 

1. Rize ilinde SSK Hastanesine ilave olarak yap
tırılmakta bulunan tesisler nelerden ibarettir? Bu ila
ve ve tesislerle Hastane kaç yataklı olacaktır? 

2. İnşaat ilavesi keşif bedeli tutarı kaç liradır? 
Kime ihale edilmiştir? 

3. 1979 rayici ile beş ay evvel 110 milyon liraya 
yapılmış olan bu ihalenin Bakanlığınızca iptal edile
rek 140 milyon lira üzerinden ilansız olarak bir şahsa 
verildiği yolundaki söylentiler doğru mudur? Doğru 
ise bu iptal ve ilansız ihalenin sebebi nedir? Kimle
rin teklif, emir ve tasvübiyle ihale kesinleşmiştir? 

TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3 . 12 . 1979 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Şayi : 262 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 23 , 10 . 1979 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü: 7/662 - 3899/23420 sayılı yazınız. 
b) 19 . 11 . 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü: 

7/662 - 3899/23420 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın İzzet Akçal'ın, Rize Has

tanesi ek tesislerine ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz öderim. 
Sümer Oral 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Rize Milletvekili îzzet Akçal'ın Rize SSK. Haistane'si 
Ek Tesislerine ilişkin Yazılı Soru Önergesinin 

Ceva'bı 
Soru : 1. Rize ilinde SSK. Hastanesine ilave 

olarak yaptırılmakta bulunan tesisler nelerden İbaret
tir? Bu ilave ve tesislerle hastane kaç yataklı olacak
tır? 

Cevap : 1, Sosyal Sigortalar Kurumu Rize Has
tanesine İlave olarak yaptırılmakta bulunan tesisler; 

A) Hasta yatak, 
B) Ameliyathane ve doğuMhane, 
C) Poliklinik 
Olmak üzere üç bloktan oluşmaktadır. 
Hasta yatak bloku 6 kat, ameliyathane bloku 3 

kat ve poliklinik bloku 2 kattan ibarettir. 

Doğurrihanede; 'bir doğum salonu, bir nisaiye ame
liyatı için salon ve bir de kürtaj odası bulunmakta
dır. Ayrıca bu katta merkezi sterlizasyon ünitesi mev
cuttu^ 

Ameliyathane katında üç ameliyat salonu, bir yo
ğun bakım odası ve diğer ilgili servisler bulunmakta
dır 

Hastane halen 133 yataklı olup, 122 yatak ilavesi 
ile toplam yatak sayısı 245'e ulaşmaktadır. 

Soru: 2. İnşaat ilavesi keşif bedeli tutarı kaç lira
dır? Kime ihale edilmiştir? 

Cevap: 2. SSK. Rize Hastanesi tevsii inşaatı ke
şif bedeli tutarı 1979 yılı birim fiyatlarına göre 110 
milyon liradır. 

SSK. Yönetim Kurulunun 1 . 6 . 1979 tarih ve 
K. VI/2700 - 27 sayılı kararı ile; Rize Hastanesi tevsii 
inşaatı işi SSK. Rize Sulbe binası inşaatı müteahhi
di Ömer Fitoz'a .% 10 tenzilatla verilmiştir. 
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Soru: 3. 1979 rayici ile beş ay evvel 110 milyon 
liraya yapılmış olan bu ihalenin Bakanlığınızca iptal 
edilerek 140 milyon lira üzerinden ilan'sız olarak bir 
şahsa verildiği yolundaki söylentiler doğru mudur? 
Doğru ise bu iptal ve ilansız İhalen/n sebebi nedir? 
Kimlerin teklif, emir ve tasvibiyle ihale kesinleşmiş
tir? 

Cevap: 3. İhale iptali söz konusu olmayıp 110 
milyon lira keşif 'bedelli söz konusu inşaata Müteah
hit Ömer Fitoz tarafından dövatn edilmektedir. 

5. — iîçel Milletvekili AH Ak'ın; tarım ürünleri ih
racına farklı (kur uygulamasına ilişkin sorusu ve Ti
caret Bakanı \Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/673) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Teoman 

Köprülüler tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi saygı ile arz ddbrîm. 

21 . 9.1979 
içel Milletvekili 

Ali Ak 

1. Şu anda bir doların resmi fiyatı 47,10 liradır. 
Yurt dışına ihraç edilen herhangi bir mal karşılığın
da elde edilecek beher doların Türk parası olarak 
karşılığı 47,10 TLJdir. Halbuki bilumum zirai mah
sul mesela pamuk, tütün, incir, üzüm, buğday ve fın
dık yurt dışına ihraç ediiMiği zaman elde edilecek be
her doların karşılığı Türk parası olarak 35 TL'dir. 

Bu durumda, Türk köylü ve çiftçisi 'beher dolar 
başına 12,10 TL.'sı eksik Ödenmek suretiyle mağdur 
edilmiş olmuyor mu? 

Kalkınmayı köyden 'başlatacağız sloganlarınızla 
bu ihracatınızı nasıl izah ederisiniz? 

Bu durumda Türk köylü ve çiftçisinin takribi za
rarı : 

a) Pamuktan, b) Tütünden, c) Üzümden, 
d) Fındıktan, e) İncirden, f) 'Buğdaydan kaç 
milyar Türk lirası olacaktır? 

2. Pamuk piyasasının açıldığı bugünlerde, bütün 
'bankalar tüccara 'bugüne kadar verdikleri kredileri 
durdurmuşlardır. Kredi alamayan tüccar ise pamuk 
piyasasına bittabi giremiyecektir 'Bu durumda ise 
çiftçinin malı ya elinde kalacak veya gerçek değerinin 
çok altında satılabilecektir. Ve böylece çiftçiye en 
'büyük darbe vurulmuş olacaktır. 

Türk köylü ve çiftçisinin malını pazara götüreceği 
böyle bir mevsimde bankaların kredilerinin tamamnen 
durdurulmasının sebebi nedir? 

Çiftçiyi mağdur etmemek için Hükümet olarak ne 
gibi tedbir aldınız ve alacaksınız? 

3. Dünya piyasalarında buğdayın kilosu sekiz ila 
dokuz lira civarındadır. Onun için de son zaman
larda deniz yoluyla büyük çapta yurt dışına buğday 
kaçırıldığını basından okuduk. 

Bu doğru mudur? Şayet doğru ise Hükümetlinizin 
bu tutumu Türk köylü ve çiftçisini cezalandırmak 
değil midir? 

Hükümet olarak çiftçiye böylesine bir muameleyi 
reva görüşünüzün gerçek sebebi nedir? 

TÖ 
Ticaret Bakanlığı 3 . 12 . 1979 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19-600-7344 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23 .10 . 1979 tarih ve 7/673-3946/24191 sa

yılı yazıları. 
İçel Milletvekili Ali Ak'ın «Tarım ürünleri ihra

cına farklı kur uygulamasına» ilişkin yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır. Buna göre; 

1, Maliye Bakanlığınca 11 Haziran 1979 tarih! 
ve 16663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TPKK 
hakkında 18 sayılı Karara Ek Karar ile Türk lirası
nın değeri 1 ABD doları = 35 Türk lirası olarak 
saptanmıştır. 

Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararları ile alımı 
destekleiıen Ç. K. üzüm, fındık, antepfıstığı, kuru in
cir, pamuk (linter dahil), tütün, lampant zeytinyağı, 
hububat, mercimek, tiftik, canlı hayvan ile küspe ve 
melas dışsatımı karşılığı dövizler dışındalkı tüm döviz 
efektif alışlarında 1 ABD doları için 12,10 Türk lira
sı prim ödenmesi kabul edilmiştir. 

Bu sebeple, konu hakkındaki sorunun adigeçen 
'Bakanlık tarafından cevaplan'dirılması gerekmektedSr. 

2, Keza, palmük piyasasının açıldığı devrede, ban
kaların tüccara kredi vermeyi durdurmaları, Maliye 
Bakanlığının takip etmekte olduğu para - kredi poli
tikası çerçeveisinde çözümlenmesi gereken bir mesele
dir 

3, (Buğday dışsatımı nedeniyle, Bakanlığım dış 
piyasa buğday fiyatlarını sürekli olarak tak'ip ederek 
dışsatım politikasını ona göre saptamaktadır. 

file:///Halil
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Anoalk, adı geçen maidldenin gayrı kanuni olarak I Kaldı ki, Bakanlığıma bu konuda bir halber veya 
deniz yoluyla yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi şikâyet intikal etmemiştir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkisi dahilinde bu- I 'Bilgilerine sunulur. 
lunmaktadır. Halil Başol 

Ticaret Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCt BİRLEŞİM 

4.12*1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı ve 9 

arkadaşımın; Ege Tütün Piyasasında üreticinin zara
ra uğratıldığı 'iddialarını saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 neti, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi ve Meclis Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/19) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma ta
rihi: 9 . 5 . 1979) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 





D»»™ =s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 340 
Tuplanb : 2 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 Arkadaşının; Ege Tütün 
Piyasasında Üreticinin Zara ra Uğratıldığı İddialarını Saptamak 
Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 

Önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. (10/19) 

Mîllet Meclîsi Başkamhğuna 

Ege Bölgesi ekici tütün piyasasında; 
1. Başfiyatın düşük tespiti, 
2. CHP'nin üretici köylerdeki oy durumunu gözönüne alan partizan eksperlerin fiyatların tespitinde 

bu istikamette ayrıcalıklı davrandıkları, 
3. Tüccarların tespit edilen fiyatları piyasa açılmadan çok önce öğrenmiş olmaları, 
4. Tüccarlara piyasanın açıldığı günden bir gün önce 2 milyar 300 milyon lira dolaylarında kredi 

verilmesi, 
5. Tekel tarafından alımların çok ağır olarak sürdürülmesi gibi sebeplerle üretici, tüccarların insafına; 

terk edilmiş ve yüzbinlerce aile yukarıdaki sebeplerle yokluğa ve sefalete itilmiştir. 
Bu durumda Gümrük ve Tekel Bakanının hatası, ihma ve tedbirsizliği; Başbakanın da Hükümetin başı 

olması sebebiyle doğrudan sorumluluğu vardır. 
Bundan dolayı konunun Yüce Meclise ve kamuoyu önünde açıklığa kavuştunüabilmesi için Anayasa

nın 88 nci ve İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
24 . 2 . 1978 

Konya Milletvekili Gaaiıanıtıep MdUÜıatlvieikitlIi Tofcat MlMietvakiilli 
İhsan Kabadayı Cengiz Gökçek Faruk Demirtola 

Sıvaıs Miltotvddlli .ManJbui Mliiefbvelklıi .Elazığ Miılfâttvdkliılli 
Ali Gürbüz Turan Kocal Mehmet Tahir Şaşmaz 

,Niğde Mütotveki?!! Anıklara! MiMbtveklilll Kahramanmar^^Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu Necati Gültekin Mehmet Yusuf Özbas 

Çorum Milletvekili 
Mehmet İrmak 

10/19 No. bı Araştırma Komisyonu 

Millet Meclisi 
10/19 No. lu Araştırma Komisyonu 30 * 3 . 1979 

Esas No. : 10/19 
Karar No. : 5 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arkadaşının, Ege 1977 Ekici Tütün Piyasasında Üreticiye Hü-
(klümetce ihaflösıalaik yapiduğı (halkkındalkü ö^ergefertintinı Yüce Meclisin 25.4.1978 tarih ve 136 nci BMeşjimin-
de, Meclis Araştırması açılması hakkındaki 669 sayılı Karan ile kurulan Meclis Araştırma Komisyonu; 
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Balıkesir illerinde yaptığı çalışmalar sonucu; İstanbul Tekel Genel Müdür
lüğü dosyalan üzerinde vaki incelemeleri, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Bankalar Birliğinden elde 
edilen belgelerle Ege illeri Tekel Başmüdürlüklerinden alınan diğer vesaik üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu, 
elde eıttiği bilgileri Yüce Meçisin bilgilerine sunar. 
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1. İddia : 
ihsan Kabadayı ve arkadaşlarının talepleri. 
a) 1977 Ege tütün piyasasında baş fiyatın düşük tespiti, 
ıb) CHP'ıün üretici köylerdeki oy durumunu gözönüne alan partizan eksperlerin fiyatların tespitinde 

tarafgir davrandıkları, 
c) Tüccarların baş fiyatı ve destekleme fiyatını piyasa açılmadan önce öğrendikleri, 
d) Tüccarlara piyasanın açıldığı günden iki gün önce 2 milyar 300 milyon dolaylarında kredi verildiği, 
e) Tekel alımlarının ağır sürdürüldüğü bu sebeple Tekel Bakanının 'ihmal ve tedbirsizlikte bulunduğu, 

bu suretle ekicinin zarara sokulduğu hususudur.; 
2. Araştırma : 
İddiaların tespitine irnıkân vermek üzere; maliyetin illere göre tespitine çalışılmış ve ilik olarak İzmir 

i l ele alınmıştır. Burada yapılan çalışmalara göre mahalli ziraat idaresi (Ege Bölgesi Ziraat Odaları) 1977 
tütün ürünü maliyetlerini aşağıdaki şekilde çıkarmıştır. 

1 Dekara Yapılan Masraflar Lira K. 

Bir dekar tarlaya isabet eden yıllık kira bedeli 550 
Tarla sürme 70 
Tıırmıılk •< tezek} ıkjrma 25 
İkileme 50 
Tırmık - sürgü 25 
Fide hazırlama (Yastıkların hazırlanması, tohum eklimi, fidelik bakımı) 350i 
Kanık yapma j 150 
Pide dibimi 300 
Can suyu verme 150 
Çapalama (3 defa bedeli) 375 
Hastalıklı ve alteUerin toplanması 140 
Üç ve koltuk alma 120 
Mücadele (ilaç masrafları^ 40 
Mücadele (işçilik masrafları) 30 
Yaprak toplama (hasat masrafları) 400 
Dizme yerine taşıma 30 
Dizme masrafı 120 
Sergide kurutma 40 
Sarartma 10 
îstöif yapma 26 
Çul - ip ve sargı malzeme masrafları 80 
Yere yatırma 25 
Baskı yerine taşıma 15 
Baskı yapma 45 
Kalıp {Denk yapma) 30 
Akrabama taşıma 10 
Ambar muhafaza ve bakım işleri 20 
Pazara taşıma - . 10 
Bekçi masrafı (Dekara) 10 

TOPLAM 3 246 
Yapılan masraf normal faizi (% 10) 324 

MASRAF YEKÛNU 3 570 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



IH - Bir dekardan alınan miktar (Kg.) 70 
IV - 'Bir Kg. yaprağım (maliyetli 51 
% 30 üretici kârı 15 lira ilavesi fiyat talebi 66 

Ayım Yıl Aydm İlinde : 
Ekle edilen tütünün maliyeti aynı şekilde aşağıya çıkarılmıştır. 

Dekara Yapılan Masrafla*; Lira K. 

Bir dekar tarlaya isabet eden yıllık ıkira bedeli 750 
Tarla sürme 50 
İkileme 50 
Tırmık sürgü (iki ila üç kat) bedeli 50 
Gübre bedeli (10 Kg. azotlu, 10 Kg. fosfatlı) bedeli 20 
Gübreleme işçiliği 10 
Fide hazırlama (yastıkların hazırlanması, tohum temini, fide bakımı) veya fide temini 600 
Çizgi çekme 150 
Pide düküm 500 
Can suıyu verme 150 
Çapalama (iki veya üç defa) 750 
Hastalıklı alt ellerin toplanması 75 
Mücadele ilaç ve işçilik masrafı 75 
Yaprak toplama (hasat masrafı) dizme yerine taşıma ve dizme masrafı 900 
Sergide kurutma, sarartma, istif yapma, kargı ve sicim masrafı dahil 150 
Çul ip ve sangı malzeme masrafı 30 
Yere yatırma, baskı, baskı yerine taşıma ve kalıp yapma 120 
Ambara taşıma, ambar masrafları ve bakım işleri 25 
Sair masraflar (Dikimden önce veya bitki suyu ve işçilik) 75 
Pazara taşıma 15 
Koruma bekçi ücreti 6 

TOPLAM 4 551 

Yapılan masraflar faiz karşılığı % 10 455 

İL Masraflar toplamı 5 006 10 
III. Bir dekardan alınan yaprak tütün miktarı 80 Kg. 

IV. Bir ikük) yaprak tütün maliyetli 5 006,10 = 62.57 TL, 

8Û 

Manisa ilinde elde edilen tütümün maliyeti de 59,25 TL. dır. 
Muğla 56 TL. olarak gösterilmiştir. Bu durumda Tekel İdaresi ile üretici kuruluşların maliyetler ara

sında bazı farklılıklar görültoektedlir. Aydm Ziraat Odası Birliği tütün maliyetini 62 lira 50 kuruş olarak 
tespit etmişken Aydın Tekel Başmüdürlüğü maliyeti 48 lira 65 kuruştan tespit ettiği görülmektedir. Aynı 
şekilde Manisa, Balıkesir, İzmir, Uşak ve Denizli üretim merkezlerinde de maJiyetlerıhı hesaplanmasında 
odalarla Tekelin arasında farklılık müşahade olunmaktadır. Burada Tekelin ekici aleyhine işgücü, kira ve 
zirai girdilerde düşük ücret veya bedel tespit ettiği görtiımüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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Tekelin bilhassa emek ve zirai girdiler düşük tutmasındaki sebebin şu noktalarda toplandığı görülmek
tedir. Ege'de 395 bin divanında çiftçi ailesi 3 milyon dekar arazide tütün ekmektedir. Ve yılda 130 ila 180 
bin ton civarında tütün yetiştirmektedir. Tütüncülük bir aile ziraati olup, 7 yaşından itibaren ailenin bütün 
fertleri bu ziraati icra etmekte; Tekel ise bu ek emekleri kaale almamaktadır. 

Girdilerde ise ip, çul, kalıp ipi, zirai ilaçlar ve tarla sürümünde piyasanın açılmasından önceki fiyatlara 
göre yanü 1976 ürününün maliyetine göre % 40 oranında bir artış müşahade olunmuştur. Bu suretle Tekel 
İdaresinin tütün maliyetini hesaplamada baz olarak aldığı değerler, tütün üreticisi çiftçinin şahsi görüşü ile 
oda kuruluşlarının görüşlerinin altında teşekkül etmektedir. 

3. Fiyatlar : 
1977 ekici tütün piyasasında Ege mahsulü için Tekelin kabul ettiği baş fiyat 57 lira olup, destekleme daha 

doğusu koruyucu fiyat başlangıçta tespit edilmemiş, ancak şikâyetlerin başlaması üzerine koruyucu fiyatın 
25 lira olduğu alım merkezlerine duyurulmuştur. Bu sebeple halkın verdiği isime göre baş fiyat 57 lira, 
taban fiyat da 25 lira olarak kararlaştırümıştır. Buna rağmen ekicinin şikâyetleri durmamış ve Tekelin baş 
fiyat olarak tespit ettiği 57 liranın izmir'in ekstra tütün yetiştiren (A. GRAT) Gâvurköy tütünlerüyle diğer il
lerin aynı şekilde tütün yetiştiren bir kaç merkezinde ve sembolik mahiyette alımlar yapıldığı, taban fiyat 
olarak tespit edilen 25 TL. dan da aşağıya mubayaaların sürdürüldüğü bildirilmiştir. Filhakika Manisa, Ay
dın, Balıkesir ve diğer üretim merkezlerinde baş fiyattan pek az tütünün alındığı ve 25 liranın altında alım
ların bulunduğu görülmüştür. Ayrıca satın alınan tütünlerin bedeli ne olursa olsun % 98 civarındaki ekici
lerden 5 ila 50 kilo arasında su çürüğü çıkarıldığı ve ayrıca ihrakiyelik (Yakılacak) tütünlerin dahi bulun
duğu (iddiaları görülmüştür. Bu iddiaların hakikat derecesi anlaşılmak üzere yapılan araştırmalar ve belgeler 
şu hususu göstermiştir ki, tütün ekicisinin alınterini değerlendirecek bir alım sistemi kurulamamıştır. Fiyatla
rın tespiti ekspertiz, eksperlerin şahsi mütalaa ve görüşüne bırakılmış olup, şikâyet müessesesi çalışmamakta
dır. Mesela Muğla (ilinin Aydın ilinin Balıkesir ilinin hiç bir merkezinde baş fiyattan tütün alınmamıştır. 
Aksine düşük kaliteli tütünlerin 25 liradan düşük bedelle alındığı görülmektedir. 

Aşağıda izah edileceği gibi tütünün fiyat tespitinde baş unsur olarak ele alınacak faktör maliyettir. Mali
yet tespitinde de Tekel İdaresi ile kuruluşların arasındaki mübayenet bilahara izah olunacaktır. Bu arada 1977 
Ege Ekici Tütün Piyasasında fiyat tespitinde Tekel Bakanlığının ilgili daireleri ile DPT ve diğer oda ve kuru
luşların fikir teatisinde bulunmadıkları Tekel Genel Müdürlüğüne vaki Komisyon sorularına Genel Müdürlü
ğün verdiği cevapta aynen : 

S. 3. Fiyatın tespitinde maliyetin rolü var mıdır? Varsa maliyeti nasıl tespit ediyorsunuz? a) Maliyette 
emek, unsurunun, tütün zirai girdilerinin gayrimenkul kiralarının 1977 yılındaki değerleri nelerdir? 

C. 3. «Fiyatlar tıesıpit edilirken ekici maliyetleri dikkate alınmaktadır. Ekici tütün maliyetleri eksper
lerimiz tarafından; yerinde yapılan incelemelere dayalı olarak saptanmaktadır. Ekici maliyetlerinde 18 unsur 
değerlendirilmektedir. Buna ait örnek ilişiktedir. 1977 yılı Ege tütün üretiminde bir dekar için kira bedeli 
ortalama 759 lira olarak tespit edilmiştir. 

içirde, 

Demektedir 
Bu dahi 

dir. Bu suretle 
makta, bu suretle 
burada tüccarın 
diği bıkkınlık i 
itilmektedir. 

4* Su Çüıriiğit 
1977 alımlarınla 

zaman zaman şi 
edilen 57 liralık 
Balıkesir, Aydın, 
lerde dahi allmlarin 
altındaki fiyatlarla, 

gösteımektedir ki, Tekelin fiyat tespitinde maliyet unsuru kendi ölçüleri içinde devam etmekte-
ekjicinin emek işgücü ve zirai girdilere verdiği masraflar toplamı Tekele nazaran yüksek ol-

ekici Tekelden şikâyetçi olmaktadır. Tekel - Tüccar ilişkileri aşağıda izah edilecektir ama, 
Çekelden daha hasis davrandığı, Tekelin geç hareket etmesi ve Devlet kapitalizminin ver-

ekiciye gereken ilgiyi gösterememesi, tüccarın da alımlarda çiftçiyi zarara soktuğu gö-

jûâ 
tlımik ve Destekleme Fiyatı : 

Tekelin verdiği baş fiyat olan 57 TL. ile destekleme fiyatı olan 25 TL. değerlendirme; 
ve rahatsızlık konusu olmuştur. Yapılan araştırmalara göre. A. Grat tütünlere tatbik 
yalnızca İzmir Gâvurköy ve Manisa'nın çok dar bir bölgesine uygulanmıştır. Manisa, 

'Denizli ve Uşak bölgeleri tütünlerine baş fiyat 56.50 olarak uygulanmıştır. Ancalc bu bölge-
30 ilâ 45 lira arasında seyrettiği ve büyük bir çiftçi ailesinin mahsulünü 25 veya daha 

sattığı tespit olunmuştur. Bir misal olarak Manisa'nın Soma ilçesi Hamidiye, Kurtuluş, 

kiyet 
bsdel 
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Cingel, Bayat, Yırca, Namazgah, ÇeVircek, Menteşe, Dereköy ve Kozluören köy ve mahallelerinde bedel 25 
lira olarak tespit edilmiş bir üreticinin bir balya tütününden 5 kilo, bir üreticinin 15 balya tütünden 50 kilo, 
bir üreticinin 11 balya tütünden 40 kilo ve cem'an 25 ekiciden 88 balyasının 309 kilosu su çürüğüne, gene 
aynı ilçenin Hamidiye, Beyce köylerinden Mustafa Özkanlı adlı vatandaştan tütünü 20 liraya, Manisa mer
kez ilçeye bağlı Doğanlı, îğdecik, Çeşmebaşı, Uzunçınar, Bozköyü ekicilerinin tütünleri 22 liradan alınmış 
ve aynı diğer köylerden olduğu gibi buralardan da 5 ila 80 kilo arasında su çürüğü çıkarmak suretiyle köylü
nün tütünü parasız alınma durumuna getirilmiştir. Aynı şekilde izmir Başmüdürlüğüne bağlı ilçelerden alı
nan 35 810 kilo tütünden 1 227 kilosu su çürüğü olarak ayrılmıştır. 

1976 yılında su çürüğü ve ihraklık tütünleri dahi 22 lira fiyat verip satın alınmışken 1977 yılında bu hu
susa riayet edilmeyip iyi tütüne iyi para politikası teoride ekiciyi himaye eder vasfını taşımasına rağmen, 
tatbikatta aleyhte neticeler vermektedir. Çünkü fizik olarak hiç bir maddenin sıfır randımanı taşımayacağı 
bir hakikattir. Çünkü tabiat nebatı yetiştirirken dahi bir efor sarf etmektedir. Tütün tohumundan tütün 
olarak yetişen bir nebatı sıfır randıman verip, tütünden gayri madde kabul etmek imkânı yoktur. 1977 
yılından görülen ve 9 441 balya ihrak ve su çürüğü gösterilmek insafsızlık olur kanaatindeyiz. 

5. Ekspertiz Tesiim TeseEiim : 
Ege çiftçisinin 1977 alımlarında şikâyetçi olduğu bir konu da teslim ve tediye hususudur. îzmir alım 

merkezlerinde tesellüm tarihi 2 . 3 . 1977'dir. Tediye muamelesi 30 . 6 . 1977'dir. Yani ekici üç ay 10 gün 
Tekel müdürlüklerinde teslim ettiği mahsulünün bedelini tahsil için gidip gelmektedir. Bu zamana kadar 
devam eden banka faizleri ve diğer masraflar köylünün aleyhinde devam ediyor demektir. Aynı şekilde 
Manisa alım merkezlerinde teslim ve tesellüm 21 . 2 . 1978'de başlamış tediye 9 . 6 . 1978'de bitmiştir ki, 
4 ayı mütecaviz bir zaman içinde köylü Tekel alım merkezleriyle köyü arasında mekik dokumuştur. Bu durum 
Muğla alım merkezlerinde 4 ay; Aydın, Balıkesir ve Uşak'da 3,5 ila 4 ay sürmektedir. Bunlar dahi Tekelin 
alımlarında köylüye hizmet kolaylığı göstermediği noktasında toplanmaktadır. 

Bu hususların temini, tütün ile iştigal eden Egeli çiftçilerin psikolojisini Devlete riayeti, yeni yıl mahsu
lü hazırlamak için eline geçecek paramn süratle ve bir defada geçmesi hususlarındaki gayret ve tedbirleri 
bilecek ve yürütecek organizasyonun kurulmasını icabettirmektedir. Tekel İdaresi bir monopol olarak çalış
masına ve elinde 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu bulunmasına rağmen, radikal ve rasyonel tedbirleri al
makta geciktiği veya ihmal ettiği intibaını vermektedir. 

6. 1977 Alımlarında Tatbik Edilen Para ve Kredi : 
Tütün ekicisi tütün tohumunu sofaya attığından tütününü Tekel alım merkezlerine getirene kadar, mali 

yardımlarını üç şekilde temin etmektedir. Birincisi Ziraat Bankasının müteselsil kefalet ve gayrimenkul temi
natına karşılık verdiği krediler, ikincisi Tekel idareresinden aldığı faizsiz avans kredileri, üçüncüsü Tarım 
Kredi Kooperatifinden aldığı kredilerdir. Çiftçi ölmeyecek kadar tabir edilen cinsden ve muayyen aralarla 
Ziraat Bankasından, dekar başına muayyen bir kredi alır ve tütün satımında da hiçbir itiraza mahal verme
den borcu Tekel tarafından kesilir. Tekel avansları da buna göre tahsil edilir ve kooperatif borçları da aynı 
tütün alım mevsiminde kesilerek temizlenir. Bu suretle çiftçi kazancını daha yıl içinde bitirmiş ve satım so
nunda elinde kimi zaman hiç, kimi zamanda pek cüzi bir meblağ kalır. Tekel avansları çiftçi için en rahat 
olanıdır. Çünkü bunda faiz yoktur. Ancak 1977 yılında çiftçiye 1976 yılından daha az avans verilmiştir. Mesela 
Aydın Başmüdürlüğü 1976 yılında toplam olarak 11 milyon 485 bin 570 TL.'sı tediye yaparken 1977 yılında 
aynı yıl daha çok çiftçi ailesine 10 milyon 247 bin 975 TL.'lık ödeme yapılmıştır. 1976, 1977 yıllarının genelin
de ise 1976 da 256 423 000, 1977 ise bu avans miktarı 183 420 000 seviyesine indirilmiştir. Gene Ziraat Ban
kası kanalıyla 1977 senesinde 1 milyar 156 milyon 555 bin 913 TL.'lık kredi ekiciye verilmiştir. Bu yıl tütün 
ekicisine üretime başlamadan sonuna kadar çevirme kredisi ikraz primi olarak dekar başına 465 TL.'sı veril
miştir. Aynı yılda 7 ilde yani (Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Uşak) bulunan çiftçiye 527 milyon 
831 bin TL. banka şubelerince 799 milyon 869 bin lira Tarım Kredi Kooperatiflerine olmak üzere ceman 1 
milyon 327 bin 700 TL.'sı ikraz çıkarılmıştır. Yani net olarak 7 ilde 123 milyon 715 bin 407,07 lira kullan
dırılmıştır. Bu 7 ilde toplam kredi 1 milyar 451 milyon 415 bin 740,04 lira kredi açılmıştır. Bu kredi 394 bin 
çiftçi ailesine açılan meblağın yekûnudur. Halbuki aynı yıl 51 adet tütün tüccarına açılan Merkez Bankası 
reeskont kredisi tutarı, 2 milyar 242 milyon 500 bindir. Buna ilaveten gene aynı tüccara özel bankalardan açı-
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lan % 10 faizli kredi miktarı toplam olarak 2 milyar 500 milyon 013 bin TL.'dır. Bir ibret belgesi olmak 
üzere tüccara açılan kredileri firma olarak aşağıya çıkarıyoruz. 

FİRMA ADI SENET TUTARI 

Ege Tütün Maurice Aliberti ve Ort. Kol. Şrt. 
Anadolu Tütün Kol. Şrt. Mehmet Şinasi Ağaoğlu İsmail Paıti ve Ort. 
Haydar Aryal 
Anadolu Frana Tütün Tic AŞ 
Alem Tütün Tic. AŞ 
Pan Tütün AŞ 
Austro Türk Tütün AŞ 
Birlik Tütün Pamuk Gıda Mad. Tic, San. AŞ 
Vefa Boravalı Yaprak Tütün Ticarethanesi 
Nuri Boyalı Hlf. Emin Şinasi Boyalı 
Boyalı Kol. Şrt. Kemal Yılmaz ve Sınmaz Boyalı 
Boytaş Boyalılar Nakliye Pamuk Tic. ve San. AŞ 
Sintaş Tütün Tic. ve San. AŞ 
Mahmut Çakın 
Felemenk Türk Tütün AŞ 
Fehmi Göksel ve Ort. Kol. Şrt. 
Harman Kol. Şrt. Haydar Aryal ve Ort. 
Herman Tütün Tic. AŞ 
Harald Klaeren Kol. Şrt. Harald Klaeren ve Ort. 
Hermes Tütün İhr. AŞ 
Nuri Seyit Karagözoğlu Half. Nevzat Karagözoğlu ve Ort. Kol. Şrt. 
Mehmet Kavala ve Ortakları Kom. Şrt. 
Karagözoğlu Tütün Sanayi ve Tic. AŞ 
Tahsin Kavalcıoğlu 
Tikveşli Hakkı Kavadarlı ve Kardeşleri Kol. Şrt. 
Kavadarlı Tütün ve Makine Ticaret AŞ 
Şani Kösemen Half. Erol İlhami Kösemen ve Ortakları Kol. Şrt. 
Kontür Tütün Ticaret AŞ 
Orhan Kurul 
Mehmet Cevdet Onbaşıoğlu Half. Orhan. Onbaşıoğlu ve OrtaMara Kom. Şrt. 
Halil Bülent Orhon 
Özgüner Tütün Tic. ve San. AŞ 
İsmail Parti Tütün Ticaret 
Nedim Rodop 
Nuri Rodop Yaprak Tütün ve Tic. Evi 
Sunel Tic. AŞ 
Ekrem Sarıgöl 
Tezal Tütün İhr. Dahili Tic. ve İth. AŞ 
Alaettin Tezol 
Tanat Ticaret AŞ 
Akın Umur 
Tütün Ltd. Şrt. 
Tütüntex Tic. AŞ 
Türkiye Tütünleri AŞ 
Yüncüoğlu İhracat ve Ticaret Mehmet Ali Özyüncü Half. Yılmaz Özyüncü 
Emin Kemal Yemeniciler Kol. Şrt. 

57 861 000 
15 031 CCO 
7 056 000 

68 296 000 
53 163 000 
22 500 000 

196 760 000 
33 256 000 

8 222 000 
27 605 000 
16 872 000 
8 625 000 

15 034 000 
2 045 000 
4 990 000 
4 864 000 
5 951 000 

134 774 500 
6 460 000 

15 100 000 
265 772 000 
64 536 000 
83 287 000 
11 369 000 
40 890 000 
24 530 000 
18 328 000 
36 944 000 
11 060 000 
8 426 000 

24 497 000 
73 376 000 
14 900 000 

2 000 000 
55 988 000 
42 636 000 

3 750 000 
55 850 000 
13 455 000 
59 749 000 

5 976 000 
31 942 000 
63 385 000 
12 365 000 
17 745 000 
19 395 000 
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Bu izahlarımızdan da anlaşıldığı gibi: 1977 yılında ekici tütün mahsulünü değer bedelden aşağıya vermiş
tir. Bu neticeler dahi gösteriyorki siyasi otoriteyi Tekel idaresinin üzerinden kaldırmak lazımdır. Çünlkü bu
günkü iktidar gibi; düşünen hükümetler iş başına geîd.'ikçe, yıllık 200 milyon dolarlık ihraç mallar listesinin 
önünde gelen tütün ziraatinin ve Türk tütüncülüğünün, istikbali karanlıktır. 

NETİCE VE SONUÇ : 
Türk tütüncülüğünün dünyada itibarlı ve Türk tütününün aranılır bir mahsul olmasını teminen : 
1. Kaliteli, 
2. Dış piyasalara göre ucuz, 
3. Dayanıklı, 
A. Yabancı ihtiyacına (kullanılmasını) uygun şekilde hazırlanması ve dışalıcıların tütünlerimizde aradığı 

•kalite ve hususiyetlerin bulunmasını temin ve Şark tütünü evsaf ve kalitesinin muhafaza suretiyle yetiştiril
miş olmak için tütünlerin ıslahı lazımdır. Tütün nebatı tropik bir bitki olmakla arzın 40 ila 60 ncı kuzey -
güney hattı üzerindeki bölgelerde yetişmektedir. Buna binaen yabancılarca Şark tütünü olaraik değerlendirilen 
tütünlerimizin, istenen kalite ve evsafta olması için bu hususiyetleri taşıyan iklim ve toprak sahaları üzerinde 
ekilmesi lazımdır. Çok geniş bir sahada ve çok değişik iklim ve toprak şartlarında yetişen tütünlerimiz deği
şlik vasıfta olmaktadır. Sigara tütünleri kendi aralarında : 

a) Harmanları ıslah etmede kullanılan 'kalite tütünler, 
bj Bariz bir vasfı olmayan dolgu dediğimiz tütünler, 
c) Adi ve vasıfsız tütünler olarak üç gruba ayrılır. Bunların bilinmesine rağmen Tekel İdaresi öğreticilik 

ve eğiticilik unsurunu kullanarak Türk tütün yetiştiricisini bu yöne yöneltmesi lazımdır. 

Türkiye'nin bugün, bütün imkânlarını kullanarak ne kadar itfütün 'ihraç edebilir sorusuna cevap bulabilmek 
oldukça güçtür. 

Zira; Türk tütüncülüğünün bugün içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarılması ve elde mevcut stokların eri
tilmesi çareleri araştırılırken : 

1. Dünya tütün üretim ve tüketim ilişkisini, 
2. Şark (Türk) tipi tütün üreten ülkelerdeki tütün üretimini, 
3. Dünya sigara tüketimine hâkiim olan içim sevk'eri (Amerika Mendi ve Avrupa blendi) içinde kullanıl

makta olan Şark tipi tütün nispetlerini, 
4. Bu blendler, içindeki Şark tütün nispetinde Türk tütününün temsil nispeti, 
5. Yurt içi tüketimindeki değişme ve gelişmelerini yakından takip etmekte yarar vardır. 
Dünya tütün üretimini, artan dünya nüfusuna ve dolayısıyla tüketim artışına nazaran daha yavaş bir 

artış göstermesi talebin artmasına, dolayısıyla ihraç fi/atlarının yükselmesine sebep olmuştur. 

Fiyatların yükselmesi tütün üreticisi ülkelerde üre'imi teşvik ederek talebin üzerine çıkarmıştır. 
Teknolojik gelişmelerin yanı sıra sigaranın sağlık üzerine yaptığı menfi tesiri azaltma çareleri meya-

nıttda tütünün yerine kaim olabilecek (kabartılmış tü'ün) gibi sigara gramajındaki tütün miktarını azaltma 
yöntemleri tütün tüketimini menfi yönde etkileyerek üretimin tüketim, yani arzın talep üzerine çıkmasına, 
dolayısıyla ihracatçı ülkelerde stokların artmasına sebep olmuştur. 

Yurt içi tütün üretiminde, her şeyden evvel alınması gereken tedbirlerin başında, liretim planlanmasının 
sağlıklı ve düzenli biçimde yürütülmesini samimi olarak benimsemek bu yolda alınacak kanuni uygulamaları 
politik müdahalelerden uzak tutmak, 

Tekel İdaresinin takip edeceği en doğru yol olmalıdır. 
SONUÇ: 
Yukarıdan beri izah ettiğimiz gibi Komisyonumuz İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının iddialarını arizamik 

tetkike tabi tutmuş ve neticede aşağıdaki hususları varit görerek Yüce Meclise sunmaya karar vermiştir. 
1, İddia edildiği gibi Tekel İdaresi ve dolayısıyla Tekel Bakanı başfiyatı ve destekleme fiyatı hususun

da münhasıran kendi idaresinin verdiği bilgilere istinat etmiş ama Ege illerinin çiftçi, çiftçi birlikleri, Ziraat 
Odaları, Ticaret Odaları gibi ihtisas ve meslek kuruluş'arına başvurup bu yolda faydalanma imkânı bulmadı
ğından, 1977 Ege tütününün fiyat değerlendirmesinde maliyet unsurunu düşük tutmuş ve başfiyatı Ege tütün 
maliyetlerinin altına düşürmüştür. 
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2. Ekspertizden tesellüme ve bedellerinin ödenmesine kadar geçen 3 ila 4 ay tütün ekicisini müşkül duru
ma düşürmüş, bedellerinin ödenmesi ceste ceste yapılmış bu suretle ekici faizci ve murabahacıların elüne bı
rakılmıştır. 

3. Tüccara ekiciden fazla değer verilmiş olup 51 kişilik bir gruba 5 milyara yakın reeskont kredisi te
mini suretiyle adı geçenlere fahiş kazanç imkânı tanınmıştı. Tüccar piyasa açılmasından çok önce fiyatları 
öğrenmiş, Tekelden önce piyasayı açarak gayrikanuni şekilde karaborsa usulü ile alımlar yapmıştır. Ayrıca 
piyasanın açılmasından ve tütün alımlarının sona erdirilmesinden 15 gün sonra (1.3.1978) yapılan devalü
asyonla Türk parası üzerinde yapılan % 32,1 oranındaki operasyon sonucu 16.95 olan doların değeri 25 
liraya çıkarılmış bu suretle tüccara 3,40 X 5,50 = 1'8,70 ek kazanç sağlanmıştır ki, bu ek kazançtan köylü 
faydalandırılmamıştır. 

4. Çiftçinin elde ettiği mahsulünden mühim miktarda «u çürüğü, ihrak, tütün ayırmak suretiyle verilen 
fiyatları çok aşağı düşürmüştür. 

5. Tekel Bakanı Sayın Mataraeı'nın bütün iddialarına rağmen EgeVte 25 liranın altından Tekel ve tüc
car tarafundan muhlim miktarda tütün satın almaştır. Elde ettiğimiz bu neticelere göre Tekel Bakanı ve Bakan
lığın ilgili Tekel Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 1977 Ege Tütün Piyasasında yanlış fiyat politikası 
talkip eMkleri, bunun neticesi olarak bir kaç bölge hariç Egeli tültün çiftçisinin büyük bir kısmının zarara 
soktukları ve bu sebepten kendilerinin siyasi mesuliyeti bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Yüce Meclise arz olunur. 

Başkan 
Muğla 

hmet Buldanîı 

Kâtip 
Manisa 

Yahya Uslu 

Başkanvekili Sözcü 
İstanbul İzmir 

Turan Kocal Erol Yeşilptnar 

Üye Üye 
Aydın Aydın 

Muhalifim. Gerekçesini bilahara Behiç Tozkoparan 
açıklayacağım. 
Mehmet Çelik. 

Üye Üye 
İzmir İzmir 

Muhalefetimizi ayrıca gerekçe- Muhalifim, ayrıca gerekçelerini 
lerini açıklayacağım. açıklayacağım. 

Neccar Türkcan Mustafa Öztin 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 340) 


