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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekrar açık oya sunulan; 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 

25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı 
ve, 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 
1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına muta-
allik milletlerarası Andlaşmaya (CIV) Ek And-
laşmanm, protokollerin ve nihai Andlaşmanm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarılarının kabul olundukları, 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması, 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması, 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağdı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık aktarma 
yapılması haklarında kanun tasarılarının ise 
kanunlaştığı ve, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına, ve, 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasanlannm da kabul olunduk-
lan bildirildi. 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasansmın öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri 
kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluk sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile yardımcıflanna ve diğer personele ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Kooperatifler kanun tasarısı ve bununla il
gili tekliflerin maddeleri üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

7 . 1 . 1969 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
îsmail Arar Muzaffer Şamüoğlu 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

(SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 

özdağ'm, yeni emekli mevzuatının tatbiki ile 
emekliye aynlacak öğretmenlerin, hizmete üc
retle devam ettirilmelerine dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/820) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'm, tatbik edilen eğitim sisteminde, öğ

rencilerin basan nisbetine dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/821) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'm, Millî Eğitim Bütçesinde Teknik eği
time aynlan payın hangi kıstasa göre ayarlan
dığına dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/822) 
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KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
İsmet Kapısız (Konya), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

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

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen sayın üyelerin de beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Görüşmeler için ekseriyetimiz 

yoktur, içtüzüğün 81 nci maddesi gereğince bir 
saat sonra tekrar toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimin ijkinci oturumunu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen bulun
dukları yerden burada olduklarını işaret etme
lerini istirham ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
AmerÜca Büyükelçisinin Orta - Doğu Üniversi
tesini ziyareti sırasında meydana gelen olaylar 
hakkında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ka
sım Gülek, Amerika Büyükelçisinin, Orta - Do
ğu üniversitesinde otomobilinin yakılmasiyle 

ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. Bu
yurun Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Millet Meclisi
nin sayın üyeleri, muhterem arkadaşlarım, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde vukua ge
len üzücü, üzücü olduğu kadar da ağır, bir 
olay hakkında maruzatta bulunmak için yük
sek huzurunuzdayım. 

— 367 — 
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Amerika Büyükelçisinin üzerinde bayrağı 
olan resmî arabası tecavüze uğramış, yakılmış
tır. Daha ağır hâdiseler çıkmasına ramak kal
mıştır. Yaptığım incemelere göre hâdise şu 
şekilde cereyan etmiştir. 

Amerika Büyükelçisi, diğer birçok büyük
elçiler gibi Orta - Doğu Teknik üniversitesini 
ziyaret etmek istemiş. Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Rektörü, Amerika Büyükelçisinin An
kara'ya varışı sırasında ortaya çıkmış birta
kım müessif hâdiseleri, biraz da karşılama mahi
yetinde Büyükelçiyi yemeğe davet etmiş. Bü
yükelçi ile Rektör, rektörlük odasında konu
şurlarken birkaç öğrenci Büyükelçinin arabası
nı tanımış ve o esnada yemeğe gitmiş 
olan öğrenci arkadaşlarından birkaçını daha 
çağırarak arabayı taşlamışlar, camını kırmışlar
dır. Bundan haberdar olan Rektör, dışarı çık
mış, öğrencilere hitabetmiş, bu yapılanın çirkin 
olduğunu, içerde kendisiyle konuşan zatın Üni
versitenin, Rektörün, memleketin misafiri oldu
ğunu anlatmış, Üniversite öğrencileri dağılır 
gibi olmuşlar, fakat yemekhaneye giderek daha 
çok sayıda arkadaşlariyle beraber geri gelmiş
ler, kırk - elliyi bulan öğrenci grupu evvelâ 
otomobili devirmişler, sonra da benzin hazne
sini açarak ateşlemişlerdir. Derhal haberdar 
edilen itfaiye gelmiş, itfaiyenin vazife görmesi 
engellenmiş hortumları kesilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, olay birkaç yönden 
üzücüdür, ağırdır ve takbihi gerekir. Amerika, 
dostumuz ve müttefikimizdir. Büyükelçisi Üni
versite Rektörünün davetli misafiri olarak 
Üniversiteye gitmiştir. Memleketimizin ve Üni
versitenin misafirine karşı yapılan bu uygun
suz tecavüz, her şeyden evvel geleneksel Türk 
konukseverliği ile telifi kabil bir hareket de
ğildir. Sonra, milletlerarası hukukun, anayasa
nın, insan haklarının üstünde binlerce yıllık 
bir Türk kuralı vardır, elçiye zeval yok. Bu 
hareket dünyanın karanlık devirlerinde bile 
Türklerin elçiye daima saygı gösterdiği bir 
kuralı zedelemiştir, iki bin senesine yaklaştığı
mız bir devirde dost, müttefik bir Devlet el
cisine yapılan bu hareket Türkün kendi temel 
kurallarına bir saygısızlıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti üni
versiteleri üzerine titrer, üniversite öğrencile
rinden hiçbir fedakârlığı es"rgemez. Türkiye 
bütçesinin önemli bir miktarı üniversitelere has

redilmiştir. Hasredilebilecek pek çok konular 
varken, Türk Milleti bu fedakârlığı seve seve 
yapar. Çünkü Türk Milleti inanıyor ki, üniver
sitelerimiz Batı medeniyetine açılmış pence
relerdir. Bu pencereleri, yanan benzinlerin isle
ri ile karartmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
(Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite öz
gürlüğü, fikir hürriyeti saygı duyduğumuz, 
üzerinde titrediğimiz kurallardır. Bunlar Türk 
Anayasasında yer almıştır. Hepimiz âzami dere
cede hürmet ederiz. Ama özgürlük, hürriyet 
hiçbir vakit kaba tecavüz, zorbalıkla bir ara
da gidemez. Üniversite anlamı, bu zorbalık ha
reketleriyle bağdaşamaz. Her vatandaş gibi üni
versite öğrencisi de politika inancında hürdür, 
ama politika inancı adına kaba tecavüz asla 
tecviz edilemez. 

Sayın arkadaşlarım, fikir hürriyetine say
gımız sonsuzdur, ama hürriyet, sorumlulukla 
beraber gider. Mesuliyetsiz hürriyet olamaz.. 
Hürriyetin sınırı da başkalarının hürriyetidir. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite öğrencisi 
yetişmiş vatandaştır, elbette politika ile ilgisi 
vardır. Türkiye politikası elbette öğrencinin 
yakından ilgilendiği bir konudur, ama Türkiye 
politikası öğrenci topluluklarında yapılmaz. 
Hele maksatlı, belli cereyanların aleti bâzı top
luluklarda bunu, hiçbir surette yapmak tecviz 
edilemez. Sorumsuz kurullar Türk politikasını 
yapamazlar. Türk politikası üzerinde karar, 
şurada burada yapılan açık oturumlarda de
ğildir, yapılamaz. Türk politikasını ancak 
Türk Parlâmentosu yapar, Parlâmentonun 
güvenini kazanmış Hükümet tatbik eder. Türk 
politikasını iktidariyle, muhalefetiyle millî ira
deyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yapar. Bunun dışı, sorumsuz ve yetkisiz 
hareketlerdir. Üniversite öğrencisi genç, el
bette politika ile ilgilidir. Gençlik, hiçbir vakit 
o memleketin düşmanı, bu memleketin dostu 
diye ortaya çıkmaz. O yola gönderilemezler. 
Türk genci hiç kimsenin düşmanı değildir. Türk 
genci, Amerika'nın dostu, Rusya'nın dostu da 
değildir. 

Türk genci, Türkiye'nin dostudur. Elbette 
öğrenci politika ile ilgilenir, ama birinci dere
cede görevi, dersidir, üniversitedeki vazifesidir. 
Sadece politika yapan öğrenciye, üniversitelerde 
yer olmamak lazıımgelir. Sekiz, on sene imtiha-
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na girmiyen, üniversitede derse devam etmiyen, 
sadece politika yapan üniversitelinin, üniversi
tede yer işgal etmeye hakkı yoktur, Çünkü üni
versite dışında, üniversiteye girebilmek için gay
ret eden, uğraşan binlerce Türk genci var, onun 
hakkını yiyor demektir. Ezeli öğrenci, hiçbir 
surette kabul edilebilir, hiçbir surette tervicedi-
lebilir bir öğrenci sınıfı değildir. Mutlaka buna 
bir çaba bulmalı. Nasıl liselerde iki sene sınıfta 
kalan artık devam edemezse, üniversitede de 
iki sene, üç sene imtihana girmiyen, girdiği 
takdirde sınıf geçemiyenlerin üniversite hakkı
nı kaybetmeleri yoluna gitmek de zaruridir. 

Sayın arkadaşlarım, üniversite gencinin po
litik görüşü olabilir, protestoda bulunabilir. 
ama hiçbir vakit zorbalığa tevessül edemez. Bu
nu hiç kimsenin kabul etmesine imkân yoktur. 
Memnuniyetle görüyoruz kî, üniversite rektö
rü, akademik konsey ve öğrenci birliği bu hare
keti kınamıştır. Ancak bu üniversitenin, bu ko
nuda hiç mesuliyeti yok da demek değildir. 
Evvelâ, üniversite öğrencilerinin büyük çoğun
luğunu bu gibi hâdiselerden tenzih et
mek isterim; büyük çoğunluğun bunlar
la hiçbir ilgisi yoktur. Üniversitedeki 
öğrencilerin büyük çoğunluğu ağır baş
lı, vekarlı, Türk Milletinin kendilerinden bekle
diği şekilde çalışan gençlerdir, bunlarla iftihar 
ederiz. Bu gibi olayları çıkaranlar küçük bir 
azınlıktır, ama sesi çok duyulan çığırtkan azın
lık. Üniversitede bu hâdisede tedbirsizlik var
dır. Büyükelçi geldiği vakit, uçak alanına gi
den ve hareket yapan o azınlığın da bu üniver
siteden gittiğini bilenler, büyükelçiyi üniver
siteye davet ettikleri vakit tedbir almalı idi
ler. 

Sayın arkadaşlarım, dünya üniversiteleri 
arasında şerefli yeri olan, Amerika'nın büyük 
bilgi vakıflarının önemli yardımlarını da gör
müş olan Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
meydana gelen dünkü ağır olayın failleri, mü
tecavizleri elbette lâyık oldukları cezayı göre
ceklerdir. Savcılık konuya el koymuştur, bunun 
üzerinde durmak istemem. Ancak, cezalandır
mak bu işi halletmez. Konu derindir. Dünkü 
olay bir bunalımın sadece bir tezahürüdür. Bu 
gibi hâdiselerde Öğrencilerin karşısına polis 
çıkarmanın faydası yok, zararı çoktur. Polisle 

I çatışmayı ister, bu tahriklere tevessül edenler. 
I Polisle çatışıp kahraman olmak isterler, Bu hiç

bir surette meseleyi halletmez. Ortada bir genç-
I lik problemi olduğu muhakkak. Gençlik prob-
I lemi sadece Türkiye'de değil, dünyada var. Ama 

Türkiye'deki gençlik problemini temelinden ele 
almaya mecburuz. Asıl sebepleri bulmak ve bu
nun gibi hâdiseleri temelinden halletmek zo
rundayız. 

I Sayın arkadaşlarım, gençliğin haklı birta-
I kim dertleri vardır, haklı birtakım istekleri var-
I dır. Bunları ele alacak, bunlara hal çaresi bu-
I lacak merci lâzımdır. Tertemiz gençlerle konu-
I saçak, onları dinlivecek, onlara durumu anlata

rak, onlara hakiki durumu öğretecek merci lâ
zımdır. Bunlarla meşgul olmak için, dünyada, 
o-enclikle meşgul olacak bakanlıklar kurulmuş
tur, birçok memleketlerde. Fransa bunun misali-

I dir, Almanya bunun misalidir. Türkiye'de de 
I bir gençlik bakanlığı kurmanın zamanı gelmiş-
I tir. Belki spor işlerini de içine alacak olan, 
I Fransa'da olduğu gibi, gençlik ve spor bakan

lığının biran evvel kurulması ve gençlik prob-
lerinin ele alınması, temelinden halledilmesi ge
rekir ki, dünkü müessif hâdiseye benzer hâoüse-

I 1er veniden meydana gelmesin. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

I 2. — Tokat Milletvekili Cevdet Ayhan'ın, 
I son günlerde toplu öğrenci hareketleriyle ilgili 
I gündem, dışı demeci. 

I BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Cev-
I det Aykan da, son günlerde zorbalık seklinde 
I beliren toplu talebe hareketleriyle ilgili olarak 
I q-ündem dışı söz istemiştir, buyurun Sayın Ay-
I kan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri, benden önce Sayın 
I Adana Milletvekili Kasım Gülek, Orta - Doğu 
I Teknik Üniversitesinde olan bir olaya temasla 
I görüşlerini, bu konuda benim de temas edece-
I ğim bâzı görüşlerini, belirttiler. Ben, toplumu-
I muzda son yıllarda politik mücadele ve sosyal 
I mücadelede bir metod olarak kullanılan zorba-
I lıkla ilgili, ilgililerin dikkatini çekmek ve bir 
I milletvekili sıfatım içerisinde düşüncelerimi be-
I lirtmek için söz aldım. 
I Tarihimizi inceliyen değerli bir tarihçi, top-
I lumumuzda tedbirlerin daima geç ve az alm-

369 — 
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dığını belirtir. Toplumumuz, politik gelişmesi
nin bir döneminde, siyasi tercihi ve düşüncesini 
savunma zorbalığı, zoru kullanma eğilimini gös
termektedir. 

Son günlerde gazetelerde, komando gençler 
diye adlandırılan bir grup gençle ilgili haberler 
çıkmaktadır. Bu gençlerin yetiştirilmesi ile il
gili haberler yaz aylarında gazetelerimizde ifa
de bulmuştu. Gazetedeki yayına göre, Polatlı, 
Adana ve İzmir'de bin kadar genç, üniversite 
genci, bir siyasi partimiz tarafından komando 
olarak yetiştirilmekte ve komando eğitimi gör
mekteydi. O zaman yetiştirilen gençlerin şimdi 
bâzı davranışlarını görmekteyiz. Bu davranış
lar bâzı talebe teşekküllerinin seçimlerine mü
dahale, bâzı talebe yurtlarını basma şeklinde ol
maktadır. Bir siyasi partinin yetkililerinin, bu 
grup adına demeçlerini gazetelerimizde oku
maktayız. 

Yine dün, bir üniversitemizde ufak bir öğ
renci grupu tarafından, üniversite rektörünce 
davet edilen bir büyükelçinin arabası, hepinizin 
bildiği üzere, zor kullanılarak yıkılmış ve dev
rilmiş, elçiye sözle, kişisel davranışından do
layı, kişiliğinden dolayı, tahkirkâr beyanlarda, 
tahkir edici hitaplarda bulunulmuş ve tuttuğu 
politikadan dolayı ve elçinin temsil ettiği Dev
letle Türkiye'nin ilişkilerinden dolayı, kendi
si, ağır beyanlarla, gazetenin ifadesine göre, kı
nanmıştır. 

Yine buna benzer olayları yaz aylarında is
tanbul'da, İzmir'de müşahede ettik. Daha önce 
de sağ veya sol adına yapılan olaylar, benzer 
olaylar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ifade 
bulmuştur. Sağ, sol adına yapılan veya ilerici 
milliyetçilik adına yapılan bu hareketler, be
nim kanıma göre, iptidai bir düşüncenin, ip
tidai bir değerlendirmenin ifadeleridir. Benim 
bilgime göre, bunun dayandığı temel görünüş
te zor yoktur, insan sevgisi ve müsamaha var
dır. Yine benim bilgime göre, milliyetçiliğin 
ve modern muhafazakârlığın dayandığı görüş 
insan sevgisidir, zor değildir. Anayasamız ve 
kanunlarımız, geleneklerimiz, dış ilişki anla
yışlarımız, medeni demokratik topluluklarda 
hâkim olan kurallar hiçbir zaman zoru ve zor
balığı bir siyasi veya sosyal mücadele unsuru 
olarak kabul etmemiştir ve etmemektedir. Ay
rıca bu tür davranışlar toplumumuza hiçbir 

zaman faydalı olmamıştır ve kanıma göre de 
olmıyacaktır. 

Anayasamızın 20 nci maddesi düşünce hür
riyetini tanır, düşünce hürriyetini kabul eder. 
Fakat hiçbir zaman düşünce hürriyetinin, Ana
yasamızın diğer maddelerinde belirtilen, kişi
nin temel hak ve hürriyetlerine bir tecavüz ola
rak ifadesini kabul etmez. Düzeni korumayı 
da hiçbir zaman bir komanda grupuna veya 
bir başka grupa vermez. Düzeni korumayı Dev
letin görevi olarak kabul eder ve belirtir. 

Sayın milletvekilleri; demokratik düzen 
hoşgörürlüğe dayanır, kardeşlik duygusuna 
dayanır, farklı düşüncelere, müsamahaya, fark
lı düşünceleri dinlemiye, saygıya dayanır. Bu 
türlü davranışlar, kanıma göre, Anayasamı
zın dayandığı temel ilkeleri uzun vâdede tah-
ribedecektir. Toplumumuzun içinde bulundu
ğu ve muhtacolduğu sosyal değişmeyi ve eko
nomik gelişmeyi bu tür davranışlar engelliye-
cek ve yahut da geciktirecektir. Tarih içinde 
daima kanuna ve nizam anlayışına öncülük 
vermiştir toplumumuz. Cumhuriyet devrinde. 
«Yurta sulh, cihanda sulh» u slogan olarak be
nimsemiş ve iç ve dış politikamızın dayanağı 
yapmıştır. Hiçbir zaman, hiçbir şeyin adına, 
anarşiye giden yolu ve mücadele tarzını toplu
mumuzda açamayız ve destekliyemeyiz. Konuş
mamın gayesi ilgililerin dikkatini çekmekti. 
Dünyanın her yerinde üniversite hoşgörünün, 
serbest düşüncenin, hür ifadenin ve müsamaha
nın kaynağı olmuştur. Bizim üniversiteleri
mizin yetkilerinin de, üniversitelerimizin bu 
yönde görev görmesi ve gelişmesinde dikkatli 
olmaları bir milletvekili olarak temennimdir. 
Hükümetin, hiçbir zaman zoru, bir siyasi mü
cadelede kendine destek olduğu, destek ola
rak kullandığı şüphesini yaratacak davranış
lar içerisinde olmaması samimî temennimdir. 
Hükümetin, zor ister soldan, ister sağdan gel
sin; zor, ister din adına, ister ilericilik, ister 
gericilik adına yapılsın, hiçbir zaman davranış 
ve tutumuyla, beyanıyla, zoru hoş gördüğü 
veya ona müsamahakâr davrandığı kanısını 
hiçbirimizde yaratmaya hakkı yoktur. 

Basın, hepimizin büyük saygı duyduğu bir 
kuruluşumuz, bir kuvvetimizdir. Basının ter
cihi, Türkiye'nin gelişmesinin sol anlayış için
de olacağı kanısı olsun; ister tercih, Türkiye'-
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nin gelişmesinin muhafazakâr bir anlayış için
de olduğu kanısı olsun, hiçbir zaman Anayasa
mızla bağdaşmıyan zoru desteklememesi ve bu
nu bir kahramanlık unsuru, bir gericilik ve 
yahut da bir milliyetçilik unsuru olarak be
lirtmemesini temenni ederim. 

Bir milletvekili sıfatiyle konuşmamı, top
lumumuzdaki zor hareketlerini kınamak ve bu
nunla ilgili yetkililerin - üniversitede, basında, 
siytasi partilerde, Hükümette - dikkatlerini çek
mek için yaptım. Ümidederim, tedbirleri al
makta geç ve tedbirlerimizi almakta yetersiz 
olmayız. Yine ümidederim ki, alacağımız ted
birler Anayasamızın ruhuna ve metnine uygun 
olur. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son günlerde üniversitelerimizde cereyan eden 
bâzı olaylara dair gündem dip demeci. 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv de, gene, son günlerde üniversitelerimizde 
cereyan eden olaylarla ilgili olarak gündem dışı 
söz istemiştir. Buyurunuz Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; "benden önce aynı 
konuda konuşmuş olan bir bağımsız, bir de mu
halefete mensup arkadaşımı ^dinlediniz. 

Dün Orta Doğu Teknik Üniversitesinde vu
kua gelen olay, arkadaşlarımı ve beni buraya 
çıkmaya sevk eden ve tahrik eden olaydır. Bu 
olay Parlâmentonun 'bütün gruplarınca, Tür
kiye'de yaşıyan bütün vatanperver insanlarca 
kınanması gereken bir olaydır. Gönlüm, benden 
evvel konuşan arkadaşımın <burada bu olayı kı
namasını isterdi. Arkadaşlar, dünyanın hiçbir 
komünist memleketinde, Rusya, Kızıl Çin dâhil, 
dünyanın hiçbir [komünist memleketinde bir 
büyükelçinin bayrağını taşıyan arabası yakıl-
mamıştır. Hele Türkiye gibi komünizmi kanun 
dışı saymış, Türkiye gibi Amerika'yı müttefik 
devlet olarak kaibul etmiş, Tüıjkiye gibi Ame
rika'nın eğitim vakfından büyük ' yardımlar 
görmüş bir memleketteki bir üniversitede bu 
olayın olması beni çok üzmüştür. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi kurulurken, 'bizden önce
ki 1950 ve 1960 arasındaki meclisler bu üniver
siteyi komünist dünyaya karşı büyük muhafaza 
kalkanı olarak ayakta tutmak ve komünist j 

dünyaya karşı Orta Doğunun gençlerini milli
yetçi bir cepheden toplamak için kurmuşlar
dır. Ne yazık M, bugün bu temiz gayelerle ku
rulan üniversitede, ben, üniversitenin büyük 
çoğunluğunu tenzih ederejk foir arabanın yakıl
masında dahli olan, tayyare meydanına gidip 
de bir yabancı büyükelçinin memleketimize gel
mesinde protestoda bulunan bir küçük grup 
komünist öğrencinin hareketini, 'huzurunuzda 
teessüfle ve nefretle reddetmek için huzurunu
za geldim. Ben huzurunuza gelirken, basında 
bu hareketi tel'in eden üniversite rektörünün 
büyük günah taşıdığını ifade etmeye mecbu
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Sayın 
Kemal Kurdaş, kendisi müteaddit defalar ikaz 
edildiği halde, Amerikan Kültür Derneğinin 
kapısında toplum polislerinin nö'bet beklediği 
•bir devirde, Amerikan Büyükelçisini hüjkümete 
haber vermeden, emniyet tedbirleri almadan, 
komünistlerin cirit attığı Orta Doğu Teknik 
Üniversitesine götürerek Türk Hükümetinin iti
barını, Türk Milletinin itibarını iki buçujk in
sana ayak »altına aldırmaya hakkı yoktur aziz 
arkadaşlarım. (A. P. sıralarında «Bravo» ses
leri) Bu itibarla, bu meselenin daha çabuk sa
lâha varması için, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Rejktörü Sayın ^Kemal Kurdaş'in, ikazlara 
da riayet etmeden böyle çirkin bir olaya sahne 
hazırladığı için üniversite rektöılüğünden isti
fasını huzurunuzda talebediyorum, aziz arka
daşlarım. (A. P. sıralarında «Bravo» besleri) 

Bu kürsüde, üniversite hareketlerini meşru 
öayan, işgalcileri ve boylkotçuları haklı göste
ren zihniyet bugün meyvalarını toplamaya baş
lamıştır kendi cephelerinde. Türk Devletinde 
kanunları hiçe sayan, ne olduğu belirsiz, nere
den beslendiği belli olan üç - beş kişinin, üni
versitede, rektörü ilim masasından alıp, onun 
masasına rakı kadehi koyan, rejktörü koltuğun
dan alıp onun koltuğuna işreti getiren üç - bu
cuk aMâjksızı burada kınamamak suretiyle, on
ları haklı gösteren zihniyet bugün Türk Devle
tinin itibarına leke sürmüştür, aziz arkadaşla
rım. İşte huzurunuzda olayı, yalnız dünkü bir 
otomobil yakmaya bağlamıyorum. Eğer, Yüce 
Meclisin grupları, grup sözcüleri *bu kürsüye 
çıkarak bu şen'i, bu ahlâksız, bu seviyesiz, bu 
Türklüğe yalaşmıyacak hareketi tel'in etmek 
suretiyle, Türk Parlâmentosunun, Türk Mille
tinin ananelerine, örflerine, ittifaklarına, im-
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salarına bağlı olduğunu ifade etmezlerse, va
zifelerini yapmamış olurlar aziz arkadaşlarım. 
Böyle, üniversite çatıları altında hocasını din-
lemiyen, nizamını dinlemiyen, kanunu dinlemi
yen, ^üniversite muhtariyeti dolayısiyle polisin 
giremiyeceği düşüncesiyle, orasını bir nevi Ko-
çero meydanı haline getirmek istiyenlere Yüce 
Meclisin müsaade etmemesi iktiza eder. 

Aziz arkadaşlarım; Parlâmentomuz bu olay 
karşısında yeni bir vazife ile karşı karşıya gel
diğini her halde düşünecektir. Üniversite muh
tariyetinin, oraya giren ve dünyanın her yerinde 
kendilerine dokunulmıyan yabancı devletlerin 
elçilerine bu çnuameleyi yapamayacağını, ora
ya yangın söndürmek için giren itfaiyenin hor
tumlarını kesemeyeceğini, oraya Cumhuriyet 
kanunları girdiği zaman, onu koruyacak kanu
nu yapan ve icra eden mercilerin ^bulunduğunu 
o başı bozuk zibidilere öğretmek mecburiyetin
deyiz, aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Sonra bu hareketin içerisinde 
- eğer gazeteleri takibetmişseniz - bulunanlar 
yalnız öğrenciler değildir. Amasya'da solculuğu 
tesbit edilerek, Amasyalılar tarafından Amas
ya dışı edilmiş bir tane kim olduğu belirsiz in
sanın, prta - Doğu Teknik Üniversitesi çay 
ocağına alınmak suretiyle orada çalıştırıldığı ve 
dün yakjna hâdisesine iştirak etmek suretiyle ta
lebe dış! tahriklerinde bulunduğu ve bunun 
memlekette sol uçta bulunan siyasi bir partiye 
mensubolduğu ifade edilmektedir. 

Bu d^ırum karşısında, üniversitenin içerisine 
politikayı sokmuş olanlar, üniversiteyi siyasi ih
tirasları için âlet etmeye çaba sarf edenler, üni
versitenin içerisindeki kanunsuzlukları teşvik 
ve tahrif edenler, Türk Milletine ihanet ettik
lerinin b^ugün yeni bir nişanesini görmektedir
ler. 

Sevgili arakdaşlarım; Türkiye'nin bütün üni
versitelerinde cereyan eden hâdiseleri, eğer, ce
reyan ettiği zamanda bâzı siyasi gruplarımızın 
yaptığı gibi bütün Parlâmentomuz, bütün basını
mız kanunsuz olduğunu, bunu tasvip etmedikle
rini söyleselerdi bu cesaretler ortaya çıkmazdı. 
Fakat n^aalesef, şu anda dahi bir Büyükelçinin 
arabasının yakılmış olması kınanmıyor da, ko
mando adı verilen ne olduğu belli olmayan birkaç 
tane delikanlının komünistlere karşı, onların 
tahriklerine karşı nefis müdafaası sadedinde or
taya çıkması ve aslında benim d© tasvip etme

diğim... (0. H. P. sıralarından müdahaleler, 
sıra kapaklarına vurmalar, «Onlara komünist 
diyemezsin» sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Onlar 
komünist değil, yarının öğretmenleri; haddini 
bil. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Onlar komü
nist değil. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben beyan

larımı Amerikan Büyükelçisinin arabasını yakan 
insanlar için söylüyorum ve huzurunuzda bunu 
yapanlara komünist diyorum. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Öğret
men adaylarına komünist diyemezsiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunu ya
panlara komünist diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Komünist 

avukatlığı yapacak olanlar, çıkar burada onları 
savunurlar. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Asıl avu
katlığı sen yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; diğer arkadaşlar
la aranızda bir eşitlik tesisine mecburum. Onlar 
da on dakika konuştular, sizin de bir dakikanız 
kaldı, istirham edeceğim efendim. (A. P. ve 
O. H. P. sıralarından karşılıklı münakaşalar) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Başüstüne. 
Aziz arkadaşlarım; tasvip etmediğim.... 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı /rörüşmeyin 
lütfen. Oturduğunuz yerden karşılıklı görüşme
yin arkadaşlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Üniversite 
içerisinde siyasi partilerin ister komanda, ister 
ilerici güç, ister yeraltı tezgâhı ne olursa olsun, 
tasvip etmediğim hareketler içerisinde bir anda 
orada birkaç tane milliyetçi gencin çıkıp da 
Devletin misafiri olan yabancı bir Devletin bü
yükelçisinin arabasının yakılmasını önlemesini 
bir meşru müdafaa sayardım içimden; tasvip et
memiş olmama rağmen. Demek ki, bâzı isten-
miyen şeyleri yaptıranlar tahrikçiler ve muhar
riklerdir. Buna meydan vermemek lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım; bütün üniversitelerde 
olanları bu Meclis huzurunda genel görüşme ile 
neticeye bağladık. Dün, Orta - Doğu Teknik 
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Üniversitesinde olan hâdise, Türkün hiçbir şe
yine yakışmıyan ve Türklükle asla alâkası olmı-
yan, komünist devletlerde dahi eşine raslanmı-
yan çirkin, şeni bir eşkiya hareketidir, bir kaba 
kuvvet hareketidir. Bunu hazırlıyan, bunun 
doğmasında emniyet tedbiri almıyan Kemal Kur-
daş dâhil, bu hâdisenin müsebbiplerinin ilgili 
mercilerce takibini ve siyasi partilerimizin de bu 
kötü hareketleri tasvip değil, telin etmesi temen
nisi ile huzurunuzdan saygı ile ayrılıyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, bir şey mi var 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ben 
de gündem dışı bu mevzuda konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, başka arkadaşa söz 
veremiyeceğim. Daha evvel müracaat etmiş ol
saydınız, belki ona göre bir sıra tesbit eder
dim. 

Sayın Cevdet Aykan, sizin 
efendim? 

talebiniz nedir, 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, lütfederseniz bir veya iki dakikalık zaman 
içerisinde Sayın Ataöv'ün benim konuşmamı 
yanlış şekilde aksettirdiği kısımları.... 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanız sarihtir. 
Siz, sarih olarak kınadınız, kendileri öyle tefsir 
ediyor. Bu mevzuda bir tartışma açmam. 

4. — Maliye Komisyonu Başaknlığının, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının, aynı kanunun 172 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısını 
görüşmekte bulunan Geçici Komisyona havalesine 
dair tezkeresi. (1/493, 3/1052) 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Komisyonu 
Başkanı Çankırı Milletvekili Tahir Akman'in bir 
Geçici Komisyon teşkili hakkında önergesi var, 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun geçici ikinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı, Türk Silâhlı 
Kevvetleri Personel Kanununun 172 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
ilgili bulunduğundan, mezkûr tasarının da kurul
muş bulunan Geçici Komisyonda görüşülmesine 
karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı Milletvekili 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi bendeniz 
yanlış arz ettim. Yeni bir Geçici Komisyon teş
kili değil, önce teşkil edilmiş olan bir Geçici Ko
misyona önergede mevzuubahsolan teklifin de 
havalesini istiyorlar. Bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
bâzı arkadaşlarının, «Yüksek İslâm Bilimleri 
Akademisi» kanun tekliflerinin geri verilmesine 
dair önergesi (2/701, 4/371) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alın
dığına dair teklif sahiplerinin imzalariyle veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda 

bulunan «Yüksek İslâm Bilimleri Akademisi» 
kanun teklifimizi geri alıyoruz. Gereken işlemin 
yapılmasına emirlerinizi arz ederiz. 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Adana 
Hasan Aksay 

C. S. Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

Kırklareli 
A. H. Güner 

BAŞKAN — Teklif 
dim, 

Kastamonu 
1. H. Yılanhoğlu 

Antaiva 
Osman Yüksel 

Adıyaman 
S. Arif Emre 

İsparta 
A. 1. Balım 

geri verilmiştir, ef 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Efendim, dünkü birleşimde gö-
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rüşmesi bitip gerekli çoğunluk sağlanamadığı 
için açık oylaması yapılacak bir kanun tasarısı 
vardır. 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 
Sayılı Kanun ile değiştirilen 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı yeni
den açık oya sunulacak ve kutular sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. Sayın milletvekillerinin 
lütfen oylarını kullanmalarını rica ederim. 

2. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı 
ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Tütün 
ziraatı kanunu teklifi ve Manisa Mületveekili 
Sami Bİnicioğlu ile Sinop Milletvekili Hil
mi İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) (1) 

KAYA ÖZDEMÎR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu mevzuda benim bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Var efendim, arz edeceğim. 
Şimdi, görüşmesine geçeceğimiz Tütün ve 

Tütün Tekeli Kanununun müzakeresinde takibi 
gereken usul ile ilgili iki önerge var. 

Sayın Kaya Özdemir, sizin önergeniz bun
larla ilgili değil. Hangisi efendim? 

KAYA ÖZDUIMlR (İstanbul) — Geçici Ko
misyon kurulması ile ilgili bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, onun muamelesi ta
mamlanmış, yarınki birleşimde arz edeceğim. 

Şimdi Tütün ve tütün tekeli kanunu teklifi
nin görüşmesi ile ilgili gelen iki önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisimizde görüşülmekte olan, Tü

tün ve tütün tekeli kanun tasarısı, Geçici Karma 
Komisyonunda uzun müddet etraflıca müzake
resi yapılmış olduğundan, tasarı üzerinde faz
laca tartışmalara gidilmeden, münhasıran mad
deler üzerinde değişiklik önergesi verilmiş olan
larının müzakerelerinin yapılmasını ve ayrıca 
değişiklik önergelerinin, önümüzdeki üçüncü 
oturum olan Salı gününe saat 15.00 e kadar ve
rilmesini ve bu günden sonra verilecek önerge
lerin ele alınmamasını ve böylece Türk çiftçisi-

(1) 671 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

nin uzun müddetten beri beklediği bu önemli 
kanunun bir an önce çıkarılmasını saygıla arz 
öderiz. 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
Muzaffer Döşemeci Zeki Efeoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısının 

tümü üzerinde şahıslar adına yapılacak konuş
maların (15), parti grupları adına yapılacak 
konuşmaların (30), maddeler üzerinde yapılacak 
konuşmaların da şahıslar adına (10), parti grup
ları adına (15) dakika ile sınırlandırılmasını arz 
ve teklif ederim, 

Aydın Milletvekili 
Kemal Ziya Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Döşemeci ve 
Sayın Zeki Efeoğlu?.. Burada. 

Şimdi sizin teklifiniz, tümü üzerinde görü
şülsün, maddelere geçildiği zan'an sadece tâyin 
ettiğiniz güne kadar üzerinde değişiklik öner
gesi verilmiş olan maddelerin müzakeresi ya
pılsın, değişiklik önergesi verilmemiş olan mad
deler üzerinde görüşme yapılmasın, diyorsu
nuz. Bunun için de bir süre tâyin ediyorsunuz, 
önergelerin, önümüzdeki üçüncü oturum olan 
Salı günü, yani haftaya Salıya kadar verilme
sini talebediyorsunuz, bu sarih. 

ZEKİ EFEOĞLU (izmir) Evet efendim. 
BAŞKAN Sayın Akal, önergenin aleyhinde 

mi efendim? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Buradan, ye
rimden bir iki kelime ile söyliyeyim, müsaade 
ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, şimdi 

birinci önerge sarih değil. Üzerinde münakaşa
lar çıkabilir. Bundan evvel müzakere edilmiş 
olan bir kanunda da aynı şekilde durumlarla 
karşılaştık. Şimdi, üzerinde müzakere açılacak 
maddelerde sadece önerge verenler mi konuşa
cak, yoksa herkes konuşacak mı? Bu hususlar 
sarih değil. Bununn sarih olarak tesbitini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu ben arz edeyim. 
Şimdi, bu önerge kabul edilirse, üzerinde de

ğişiklik önergesi verilmemiş olan maddeler oku
nup oya sunulacak. Fakat, üzerinde değişiklik 
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önergesi verilmiş olan maddeler üzerinde genel 
görüşme açılacaktır. Yani, önerge vermemiş olan 
kimseler de söz hakkına sahibolacaktır. Zanne
dersem, önerge sahiplerinin temayülü de bu is
tikamettedir. Değil mi efendim? 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (izmir) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Döşemeci ve Zeki 
Efeoğlu'nun birlikte verdikleri bu önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Yani, haftaya Salı gününe ka
dar değişiklik önergeleri verilecek. Önerge ve-
rilmiyen maddeler görüşülmiyecek, yalnız oku
nup oya sunulacak. Önerge verilen maddeler 
üzerinde ise görüşme açılacak. Yani, önerge ver
memiş olan arkadaşlar da konuşabilecek. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Sah 
günü saat kaça kadar devam edecek, Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — Haftaya Salı günü, saat 15,00 e 
kadar devam edecek. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir de konuşmaların belli bir süre ile 
kısıtlanmasını istiyen bir önerge var. 

SAMI BtNtCtOĞLU (Manisa) — Önerge
nin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde görüşmek 
üzere Saym Binicioğlu, buyurunuz efendim. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Bu önergeyi bir 
daha okutur musunuz, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Önergeyi bir kere daha arz ede
yim efendim : 

«Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısının 
tümü üzerinde, şahıslar adına yapılacak konuş
maların 15, parti grupları adına yapılacak ko
nuşmaların 30, maddeler üzerinde yapılacak ko
nuşmaların da şahıslar adına 10, parti grupları 
adına 15 dakika ile sınırlandırılmasını arz ve 
teklif ederim.» diyorlar, önerge budur. 

Buyurunuz Saym Binicioğlu. 
SAMI BİNİCİOĞLU (Manisa) — Değerli 

arkadaşlar; 
Tütün Tekeli Kanununun bir an evvel çık

ması ne kadar mühim ise, bu kanunun en iyi şe
kilde çıkması ondan daha çok mühimdir. Yıl
larca evvel çıkarılmış olan Tütün Tekeli Kanu
nu, yıllarca sonra ancak bugün yeni bir tasarı, 
yeni bir teklifle Yüce Meclise gelebilmiştir. 

Binaenaleyh, konuşmaların tahdidedilmesi 
doğru değildir. Tütün Tekeli Kanunu, tütün eki
cisinin menfaatlerine en uygun şekilde çıkabil
mesi için, bütün milletvekili arkadaşlarımızın 
bu tasarı ve teklifler üzerinde tetkikat yapma
sı, düşünmesi ve gördükleri noksanlıkları tesbit 
edip, izah etmeleri bakımından, konuşmaların 
saatle, vakitle tahdidedilmemesini rica ediyo
rum. 

Tütün Tekeli Kanunu, büyük bir müstahsil 
kütlesini ilgilendiren çok önemli bir kanundur. 
Bunun bir daha, her hangi bir değişikliğe lü
zum görmiyecek şekilde çıkarılması için, üze
rinde rahatça ve bütün arkadaşların fikirlerini 
söyliyebilmeleri bakımından tahdit önergesinin 
reddedilmesini Yüce Meclisten rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — önerge lehinde Saym Savacı 
buyurunuz efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

30 dakika, 15 dakika, 10 dakika epeyce bir 
zamandır. Ve bu Tütün Tekeli Kanunu için nor
mal toplantıların dışında, fevkalâde günlerde 
çalışmayı kabul buyurdunuz. Yani, biraz işin 
süratle görüşülmesini ve bu kanun tasarısının 
bir an evvel kanunlaşmasını Yüce Heyetiniz 
arzu ediyor, anlamında olarak bendeniz bunu 
kabul ediyorum. 

Kanun tasıansı yine epeyce bir müddetten 
beri elimizdedir. Çok konuşmaktan ziyade, üze
rinde çok düşünmeye vakit bulduk. O sebeple, 
çok düşünen, iyi inceliyen kimseler, her hailde 
bu sınırlandırılan dakiltoaJlar içjeriısindıe rahatlık
la meramını ifade eder ve gerektiği tarzda ta
sarıda değişikliklere Yüce Heyeti ikna edebilir. 
Bu sebeple, verilen müddetler yeterlidir ve isa
betlidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, siz ne istiyor

sunuz? 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efendim, öner

genin lehinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde daha evvel 
Saym Çelikbaş söz istedi. 

Önergenin aleyhinde, Sayın Hilmi İşgüzar, 
buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar ; 
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Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının gö
rüşülmesi hususunda vaktin tahdidine dair olan 
önergenin, bendeniz aleyhinde konuşacağım. 

Mecliste, Tütün ve tütün tekeli kanunu - Sa
mi Binicioğlu arkadaşımın da ifade ettiği gibi -
büyük bir müstahsil kütlesini ilgilendiren bir 
kanun tasarısıdır. Esasımda, bendeniz de kanun 
teklifinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak, bu
nun üzerinde uzun bir zaman çalışmış bulun
maktayım. Ancak, böyle önemli kanun tasarı
larımda, adeta bir teamül haline getirilmek ve 
konuşacak olan milletvekilli arkadaşları, zaman 
tahdidi yoluna gidiUmek suretiyle, istediği şekil
de konuşmak imkânlarından mahrum edilmek 
cihetine gidilmektedir. Grup olarak değil, her 
milletvekili burada fikirlerini söyliyebilmelidir 
ve bunun da tahdidi cihetine gidilmemelidir. 
Esasında ifadesini yapabilecek olan 5 dakikada 
da yapar, yarım saatte de yapar. Bu bakım
dan tahdit yoluna gidilmesinin aleyhinde oldu
ğum için buraya çıkmış bulunmaktayım. Bu
nun lüzumsuz olduğuna kaaniim. Tahdit mese
lesini ortadan kaldıralım. Önergenin aleyhinde 
oy kullanmanızı bilhassa istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önerge lehinde Sayın Çelikbaş, 
buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar : 

Tütün ziraaitü ve tütün tekeli hakkındaki ka
nun tasarısının, bilhassa ekicilere birtakım men
faatler sağladığı düşüncesiyle, müstahsılca öte
den beri beklendiği, her arkadaş tarafından ifa
de ediliyor. Fakat, bu intizarın sonunu almak 
yönünde yapılan gayretlerde fikirler birbirine 
ayrı düşüyor. 

Tümü üzerinde, grupların yarım saat, millet
vekillerinin de 15 dakikadan ibaret zaman içeri
sinde fikirlerini söylemeleri pekâlâ mümkündür. 
Fakat dikkat ediyorum, birçok konularda, konu
nun dışına taşarak, yığınla mesele söylenmek 
istendiği için, yarım saat da kâfi gelmiyor, 2 sa
at da kâfi gelmiyor. Dün burada bir kanun ta
sarısının müzakeresinde, hiç ilgisi olmıyan nok
talara temas edenler oldu. Birçok enternasyonal 
toplantılarda gördüm: 5 dakikada veya 10 da
kikada bir fikri ifade etmek imkânı mevcuttur, 
arkadaşlar. Biız, itiraf edelim ki, biraz neticeli 
çalışma yerime, daha çok genel mahiyette konuş

malar yapma itiyadını kazanmış haldeyiz. Hal
buki, daha evvel kabul buyurduğunuz bir tak
rir ile, hangi maddelerde ne çeşit tadilât yapıl
masını işitiyor iseniz, ona göre takrirleri hazır
layıp Salı günü saat 15,00 e kadar vereceksiniz. 
Bir kere, bir mesali bitiyor. Bundan sonra mad
deler konuşulurken, artık fikirler tebellür etmiş, 
takrirler meydanda, bir milletvekili arkadaş şu 
veya bu takriri on dakikada savunamaz ise, iti
raf edeyim ki, uzun saatler boyunca konuşarak 
netice almak ve sonunda, «Efendim, çiftçiye çok 
faydası olacak, biran evvel çıkartalım» sözüyle 
bağdaşır bir davranışın sahibi olamayız. 

Fiilimizin, kavlimize uyması için kendimizi 
de biraz disiplin altına sokmaya mecburuz arka
daşlar. Bu bakımdan, heyeti umumiyesi üzerin
de grupların yarım saat, milletvekillerinin on
beş dakika, belki heyeti umumiyesi üzerinde bir 
takrir olisa idi, yarım saati gruplar için kırk da
kikaya çıkartmak düşünülebilirdi, ama, takrir 
yarım saatlik olduğuna göre, yarım saatte bir 
grup fikrini, bu tasarı dolayısiyle, bu tasarının 
getirdiği hükümler dolayısiyle, onu bilhassa 
arz edeyim, yoksa efendim alış şöyledir, satış 
böyledir, falan böyle... Hayır, bu tasarının kap
sadığı hükümler vücudu içerisinde bunu ifade 
etmek imkânı mevcuttur. Hele maddelerde, tak
rirler daha evvelden verilmiş olacağına göre, 
on dakika içerisinde bir milletvekillinin, onbeş 
dakikada da bir grupun takrirlerden şunu ve
ya bunu savunması pekâlâ mümkündür. 

Bu bakımdan, yirmi küsur yıldan beri çık
ması, benim bildiğime göre, beklenen bu tasarı
nın biran evvel kanuniyet kazaluması Türk eki
cisine, tütün müstalhsılına, çoluk çocuğuyla, ai
lesiyle büyük imkânlar, büyük korumalar sağ-
lıyacağı için ve Türkiye'nin mühim bir ihraç 
emteası olduğu dikkate alınırsa, kalkınmamızda 
muhtacolduğumuz döviz kaynaklarının yaratıl
masında da tütünün oynadığı rolü nazarı itiba
ra alarak bu kanun tasarısının biran evvel ka
nuniyet kazanmasında kendimizi de disipline 
sokalım ve konuşmalarımızda böyle bir disip
lini peşinen tesbit eden bu takririn lehinde oy 
kullanalım. 

Sonra bakın şu oluyor; başında böyle bir 
şey kabul etmiyoruz, üç, beş gün geçiyor. Bir 
kısım milletvekilleri, Mbuçulk saait, iki saat, 
birbuçuk saat konuşuyor, ondan sonra tahdit 
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kararı alıyoruz, arkadaşlara beş dakika, on da
kika sıra kalıyor arkadaşlar. 

Bu bakımdan, tasarının müzakeresine baş
lanmadan evvel, herkesin kaç dakika konuşa
cağı belli olursa, adaletli bir çalışmanın da dü
zeni gelmiş olur. Her yöniyle isabetli olan bu 
takririn lehimde oy kullanmanızı bilhassa rica 
edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde ve 
aleyhinde iki arkadaş görüşmüştür. Şimdi, öner
geyi tasvibinize arz edeceğim. Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde grupları adı
na söz istemiş olan arkadaşların isimlerini arz 
ediyorum: Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mustafa Uyar, Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Ş ü M Akkan... 

Görüşmelere başlamadan lütfen milletvekil
lerinin, devam etmekte olan açık oylama için 
oylarını kullanmalarını tekrar hatırlatırım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — O. H. P. Grupu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Ok. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşların sıra
sını da arz edeyim; Süleyman Onan, Yasar 
Akal, Ahmet Tahtakılıç, İlyas Kılıç, Muzaffer 
Döşemeci, Zeki Efeoğlu, Süleyman Çağlar, Şük
rü Koç, Reşat Özarda. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Grup adına 
ikinci defa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tekrar Grup adlna... Güven Par
tisi Grupu adına İrfan Soltnuazer. Hilmi İşgüzar, 
Millet Partisi Grupu adına. 

SAMİ BİNİCİÖĞLU (Samsun) — Şahsım 
adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Binicioğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Grup 

adına ikinci defa söz istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Nuri Ko-
damanoğlu, ikinci defa. Y. T. P. Grupu adına 
Nihat Diler. 

Efendim, söz sırası, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mustafa Uyar'mıdır. Buyurun Sa
yın Uyar. 

G. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Türk tütüncüsünün yılardan beri beklediği 
Tütün tarımı ve tekeli kanununun müzakeresi
ne başlamış bulunuyoruz. 

Sözüme başlamadan evvel, bu kanunun Türk 
tütüncüsüne hayırlı ve uğurlu olmasını dile
rim. 

Aziz arkadaşlarım, mevcut tütün tarımını ve 
tütün ticaretini kanun olarak idare eden 3437 sa
yılı Kanun, hükmünü taımaımliaımış ve bugünün 
sosyal ve ekonomik gelişmesine ve Türk tütün
cüsünün aleyhine işliyen uygulamaları önliye-
oek nitelikten uzak bulunmuş olmasına göre 
yeni tasarımız, 3437 sayılı Kanunun yerine ka
im olacak ve Türk tütüncüsünün yıllardan beri 
devam edegelen şikâyetlerinle cevap vermeye, 
şikâyetlerini ortadan kaldırmaya çalışacaktır. 

Bu itibarla, evvelâ 3437 sayılı Kanunun, tü
tüncüyü himaye etmiyen veya şikâyet konusu 
olan kısımlarını kısaca gözden geçirmekte fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Bugün, yıllarca dünya piyasasına hâkim olan 
Türk tütünü, şark tütünü itibarını kaybetmiş 
bulunmaktadır. Bunun seTbebi, iyi, kaliteli, stan
dart tipli bir tütün yetiştirememiş olmamız ve 
3437 sayılı Kanunda mevcudolup da, çeşitli se
beplerle uygulanamıyan memnu mıntaka konu
sudur. Tütün tarlası ile diğer ziraatin, diğer 
ürünün tarlaları ayrılmalıdır. Bu yeni tasanda 
45 vilâyetin muhtelif ilçe, bucak ve köylerinde 
tütün tarımına müsaade edilmekte ve yeniden 
tütün ekilecek sahaların tesbit edilmesi ön görül
mektedir. 

Böylece, memnu mıntaka tesbit edildikten 
sonra Hükümet olarak, partiler olarak bu tes-
bitin üzerinde ısrarla, hassasiyetle durmamız 
gerekir. Memnu mımıtakayı yalnız tesbit etmek
le, tütün buraya dikilecek, buraya dikilmiyecek 
demekle yeibinnuek kâfi değildir, mümkün değil
dir. 

Binaenaleyh, memnu mmtaka konusunu bü
tün partilerin hassasiyetle" uygulaması lâzımdır, 
inancındayız. 

Vaktiyle görmüşüzdür; tütün, her hançi bir 
yıl, geçmiş yıllara nazaran daha çok para et
miştir, müstahsilin ümidinin ötesinde fiyat bul
muştur. Ertesi yıl, dağ, taş, ova, dere, tepe 
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tütün tarlası haline gelmiştir. Ve yalnız tütün
cüler değil hâkimi, hekimi, doktoru, avukatı, 
manifaturacısı, tüccarı velhasılı herkes tütüncü 
olmuştur. Bu kanunda memnu mıntakayı tesbit 
eden hüküm bulunmakla beraber, bu ikinci kıs
mı önleyici tedbir yoktur. 

Her ne kadar tasarının 2 nci maddesinde tü
tün ziraatini yapmak için kişilerin medeni hak
larını kullanma yeterliği kâfi görülmüş ise de, 
zannımızca bu kâfi değildir. Biraz evvel arz et
tiğim misal, istikbâlde de cari olabilir, istikbal
de böyle misallerle karşılaşabiliriz. Tütün az 
olur veya dünya piyasasında iştahlı olur, tütü
nümüz biraz fazla fiyatla satılır, ertesi yıl yine 
herkes, demin söylediğim kişiler tütüncü olmaya 
giderler. Buna mâni olacak tedbiri bu kanunda 
almalıyız. 

Komisyonda bu fikrimi Anayasaya aykırıdır 
diye, kabul ettiremedim. Kanaatim, Anayasa ile 
bunun ilgisi yok. Bir avukat, avukatlık stajını 
yapar bitirir, baroya kaydolmadıkça cübbeyi 
giyip avukatlık yapamaz. Bir doktor tıbbiyeyi 
bitirir, gerekli sicile, etibba odasına kaydolma
dıkça doktorluk yapamaz. Binaenaleyh, tütünü 
de millî bir ürünümüz, bir numaralı ihraç mad
demiz en çok döviz getiren bir ürünümüz olarak 
kabul ediyor ve tütüncüyü himaye etmek, tütü
nümüzü değerlendirmek istiyorsak, nasıl tütün 
dikeceğimiz sahayı ayıracak isek, tütünü dike
cek olan kişileri de ayırmanın lüzumuna ve fay
dasına inanıyorum. Tütün böylece bir aile zira-
ati haline gelmelidir. Ruhsat usulü ile beyanna
me usulü ile tasarıda her ne kadar beyanname 
ve ruhsat usulü getirilmiş ise de yetersizdir. De
min söylediğim takyit cihetine gitmedikçe, tü
tünü aile ziraati haline getirmek mümkün de
ğildir. Tütün ziraatinden 2,5 milyon civannda 
vatandaşımız geçinmektedir, binaenaleyh bu 
vatandaşların almterini değerlendirecek tedbir
leri bu kanun ile getirmeliyiz ki, yarın kanunun 
uygulanmaya başlanmasiyle tekrar şikâyetler 
ayyuka çıkmasın, önleyici tedbirleri şimdiden 
almamız lâzım., 

Tütünün iyi yetişmesinin unsurlarından biri
si de, zamanında ziraatinin yapılabilmesi, bunun 
için de kredilerin azlığı her ne kadar bu kanun 
krediler ile ilgili değil ise de, bunu daha ziyade 
zirai krediler, Ziraat Bankası mevzuatı ve bu ka
nundan sonra görüşülmesini temenni ettiğimiz 
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Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanununda 
derpiş edilecek ise de, bu kanunda da kredilerin 
zamanında ve yeteri kadar verilmesinin lüzumu
na işaret etmeliyiz. 

Tütün bölgesinden gelen arkadaşlarımız bi
lirler, bugün zirai krediler bilhassa tütün kredi
leri, bile bile lâdes oyunu oynatmaktadır Hükü
met ile vatandaşları. 10 dönüm tütün diker, 30 
dönümlük beyanname verir, 30 dönümlük kredi 
alır, 10 dönümlük tütünün ziraatini yapar. Bu
nu Ziraat Bankası müdürü de bilir, muhtarı da 
bilir, kaymakamı da bilir, tekel müdürü de bilir, 
hepimiz de biliriz. Ama kitabına uyduruyoruz. 
Kredi az olduğu için vatandaşı bu yola sevk edi
yoruz. Vatandaşı yalancılığa sevk etmeye hakkı
mız yok. Binaenaleyh, kredilerin zamanında ve 
yeteri kadar verilmesinin derpiş edilmesi lâzım
dır. 

Değerli arkadaşlarım; tütün kalitesinin 
önemli unsurlarından birisi fide meselesidir. Ta
sarıda, fidenin yerli, yabancı, Virjinia ve sair 
kaynaklı fidelerin ne şekilde yetiştirileceğine 
dair geniş hükümler vardır. Fideliklerin nasıl 
olacaklarına dair hükümler vardır; doğrudur 
yerindedir. Fideden sonra biçilme, çapalama, 
kırma, dizi haline getirme ve nihayet balyalama 
ameliyeleri gelir. Bu zamana kadar tütüncü, 
almterini, emeğini tütününe vermiştir. Tütün 
dizi haline veya balya haline geldikten 
sonra onun kalitesini tesbit etmek, randımanını 
tesbit etmek işi kalmaktadır. Tasanda maalesef 
randımanın tesbiti hususunda bir hükme rastlı-
yamadık. Şimdiye kadar, 3437 sayılı Kanunun 
emrettiği şekilde yapılan tesbitler hepimizin 
malûmu. Her alıcı firma kendi eksperini, tesbite 
arz edilmiş olan tütünleri tesbit etmek üzere gö
revlendirir, gider her alıcı firma, eksperinin ge
tirdiği doneler üzerine herkesin tütününe ayn 
ayn değer verir, ayn ayn randıman verir. Göz 
gözden üstündür. Havanın açık kapalı oluşu, 
yağmurlu oluşu, bulutlu oluşu, güneşin zevalde, 
doğuda veya batıda oluşu tütünün tesbitine, gö
zün rüyet kabiliyetine tesir eder. Binaenaleyh, 
aynı tütün, bakarsınız bir alıcı firmada 60 ran
dıman görülmektedir, bir başka firmada 50 ran
dıman görülmektedir, bir başka firmada 80 ran
dıman görülmekte, dolayısiyle tütüncünün eme
ği de heder edilmektedir. Bu tasan ile bunu ön
lemek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Eğer bu 
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tesbit işini önliyemez isek bu kanun çıktığı tak
dirde dağın fare doğurmasından başka bir netice 
hâsıl olmaz. 

Tesbit nasıl olmalı? Bizim kanaatimize ve 
teklifimize göre tesbit münferit değil, kolektif 
olmalıdır. En az üç kişilik, temin etmek müm
kün olursa, beş kişilik eksper heyetleri marife
tiyle tütünler tesbit edilmelidir. Bu eksper heye
tinin içinde evvelâ Devletin, Tekelin bir eksperi, 
sonra alıcı firmaların bir eksperi, sonra mahalle
den, muhtarlıktan tütüncülerin bir eksperi bu
lunmalı ve bu eksperler herkesin tütünlerini bir
likte bir anda tesbit ve tetkik etmeli, neticede 
mutabakata vardıkları randımanı tütün balya
larının üzerine yazmalı ve bu tütünlerin koçanı
na da, «Bu koçanın tütünü 10 balyadır ve şu ka
dar randımandır» diye yazılmalıdır. Böylece 
bir yılı aşkın, 12 ay, 15 ay çalışmak suretiyle 
meydana getirdiği ürününün değerini tesbit 
anında tütüncü öğrenmeli, bilmelidir. 

Tasarıda maalesef bu husus yoktur. Bunu biz 
teklif ediyoruz ve iltifat etmenizi rica edeceğiz. 

Bundan sonra maliyetin tesbiti gelir. Elim
de bir cetvel var, 1964 yılı mahsullerinin mali
yetinin tesbitine mütedair bir cetvel. 3 koldan 
yapılan tesbitte, Tekel idaresi tarafından tesbit-
te 1964 yılı mahsulleri için maliyet 610 kuruş 
bulunmuş. Tütüncüler Federasyonunun yaptığı 
tesbitte 645 kuruş bulunmuş," Tarım Bakanlığın
ca yapılan tesbitte de 842,5 kuruş bulunmuş. 

Tesbiti bu şekilde bitirdikten sonra maliye
tini tesbit etmek lâzım. Maliyetin unsurları he
pimizce malûm; amele yevmiyesinden, fide pa
rasından, tarla icarından, çiftinden, çubuğundan 
tutunuz da banka faizine kadar tütünün mali
yeti objektif kıstaslar içerisinde tesbit edilebil
meli, normal olarak bir kilo tütün, tütüncüye ka
ça mal olmuştur, bunu Hükümet olarak, Tütün 
Komitesi olarak bile bilmeliyiz. Bilebilmeliyiz ki; 
bundan sonra tütüne kaç lira, kaç kuruş verece
ğimizi, bu maliyetin üstünde tütüncüye ne ka
dar alınteri karşılığı veya kâr tanıyacağımızı bi
lelim ve tütünün hakiki değeri ile satılabilmesi 
için randımanı kuruşlandırma cihetine gidelim. 
Mıntaka mıntaka veya ilçe ilçe toprağın inbat 
kabiliyeti, verim kabiliyeti, tarla icarı yani, ma
liyet unsuruna göre, elde edilen mahsulün mali
yet unsuruna göre her ilçede bir randıman kaça 
mal olmuştur, vereceğimiz kâr alınteri karşılığı 
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ile normal olarak satış kaimesi kaç olmalıdır, 
bunu da tesbit edebilmeli ve bu tesbit edebilme 
yaptığımız takdirde samimî kanaatim; tütüncü
nün şikâyeti kalmaz. Çünkü, tütüncü randıma
nını bilecektir, piyasanın açılış günü, şimdi uy
guladığımız gibi bir hercümerç manzarası arz 
etmiyecektir. Piyasa radyo konuşması ile de açı
labilir. Tekel Bakanı çıkar radyoda, sevgili tü
tüncü vatandaşlarım, yarım saat sonra tütün pi
yasasını açıyorum, Gâvurköy'de tütünün randı
manı 20 kuruştur, Ödemiş'te 15 kuruştur, Akhi
sar'da 15 kuruştur, der meselâ. Bu suretle her
kes tütünün fiyatını, değerini öğrenmiş olacak
tır. Bu fiyata Tekel idaresi ve % 5 lerle kura
cağımız satış kooperatifleri ve birlikleri tütünün 
alıcısı olacaktır, özel sektör, tüccar, ilân edi
len fiyatın üstünde serbest piyasada bu fiyatın 
üstünde fiyat verdiği takdirde tütüncü gider, 
tütününü oraya verir. Bu taban fiyat olmuş 
olur, asgari fiyat olmuş olur, bu fiyattan aşağı 
tütün satılmaz. O zaman, bir hafta, 10 gün son
ra yine şahidi olacağımız, bütün Ege milletvekil
lerinin şahidi olacağı tütün satışındaki manza
rayı görmek mümkün olmaz artık, bu tarihe ka
rışır. Herkes güven içerisinde, herkes malının 
değerini bilerek ve ilân edilen bu fiyatı, istikrar
lı Devletin fiyatı, tütüncünün kendi fiyatı ola
cağından, hiç endişe etmez, bütün tüccarları do
laşır, fazlasını bulursa verir. Bulamazsa zaman 
kaybı yok, zaman geçmekle fiyatının düşmesi 
endişesi yok. Gelir kendi müessesesine veya Te
kel idaresine tütününü satar. 

Açık pazarda satışı temin etmek için, tütü
nün randıman esasına göre değerlendirilmesinin 
lüzumuna inanıyoruz. Randıman esası tesbit 
edilmediği müddetçe yine gözü kapalı bir satışa 
doğru gideceğiz. Onun için randıman esası üze
rine fiyat tesbitinin kaçınılmaz bir zaruret ol
duğuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, memnu Tmntakaya di
kilen tütünler meselesi : Sözüme başlarken ifa
de ettiğim gibi - tekrarında fayda görüyorum -
sökülmelidir. Kanun tasarısında bunların sö
küleceğine dair hüküm vardır. Eğer hakikaten 
tütüncüyü himaye etmek, korumak istiyorsak 
bu maddenin ısrarla uygulanmasını temin etme
liyiz. Samimî söylüyorum; tütüncü vatandaşla
rımız da memnu mmtakaya dikilen tütünlerin 
sökülmesini arzu etmektedir. Kaç yıldır piya-
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sayı takibediyoruz, vatandaşları dinlemişizdir; 
«filân kimse azmağa tütün dikti, pamuk tarla
sına, kendir tarlasına tütün dikti, ben kır tarla
ya tütün tarlasına tütün diktim, ama onun tü
tünü 13 liraya, benimki 8 liraya satıldı, nasıl tü
tünün himayesi bu?» diye, dert yanmaktadırlar. 
Buna meydan vermemek için memnu mıntakaya 
dikilen tütünlerin mutlak surette sökülmesinde 
bütün partiler ittifak etmeliyiz. Yarın hangi par
tinin nerede olacağı belli değil, ama bu kanun 
hepimizin, bütün Türk tütüncüsünün elinde uy
gulanacak bir kanun olacaktır. Memnu mınta
kaya tütününü diken, fakat bu kanun gereğince 
sökülen vatandaş belki feryat edecektir. Kendi 
siyasi kanısına göre, gidip partisine şikâyet ede
cektir. Böyle şikâyete mâruz kalan parti yöne
ticileri veya politikacılar, parlömanterler olarak, 
sökülen tütünün memnu mıntakaya mı olmalı, 
evet cevabını aldığımız zaman; doğru uygula
ma yapılmıştır, sen kanuna karşı geldin, kanu
nun menettiği işi yaptın, doğru yapılmıştır, di
yebilmeliyiz. Bunu yapmadığımız zaman; ha! 
Ben muhalefetteyim, iktidar tütünü söktü, vay 
nasıl olur, emektir, almteridir, falan filân bir 
feryadı figan koparmaya teşebbüs edersek bu 
tütün kanunundan, yine tütüncüye istediğimiz 
faydayı sağlıyamayız. Evvelâ biz, bu dâvada po
litikacı olarak samimî olmalıyız arkadaşlar. 

Tasarının 72 nci maddesinde, ikinci maddesi
nin müeyyidesi vardır, ikinci madde, Devlet me
murlarının, bilhassa Tekel memurlarının vazife 
gördükleri mahalle tütün dikemiyeceklerini em
retmektedir, doğrudur. Doğrudan veya dolaylı 
olarak tütün dikemezler. Dildlirse ne olur? 
Müeyyidesi, «sökülmez» demiş tasarı. Sökülmez, 
alınır, şu yapılır, bu yapılır. Olmaz arkadaşlar. 
Vatandaş memnu mıntakaya tütün dikerse, söke
ceğiz, tütün dikme yasağı olan bir Tekel memu
ru dolaylı veya dolaysız tütün diktirirse, dikerse 
sökmiyeceğiz, olmaz. Suiistimale açılan bir ka
pıdır bu, binaenaleyh bu maddede de vereceği
miz tadille tütün dikme hakkı olmıyan çiftçinin 
tütün dikmesi halinde de dikilen tütünün sökül
mesi lüzumuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tütün konusunda üze
rinde durulması lâzımgelen diğer bir husus da 
şu; tütün alıcısı meselesi. Bir Tütün Tüccarla
rı Birliği Derneği vardır. Bir de bunun dışın
da vatandaşın «deviriri» dediği, «ondalıkçı» de
diği, «aracı» dediği, aslında tüccar olmıyan ve 
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fakat ticaret odasına kendisini tütün tüccarı 
olarak empoze eden ve 5 lira mukabilinde tütün 
koçanı alan kimseler tütüncülerden tütün al
makta ve bu aldığı tütünleri hakikî tütün tüc
carına devretmek için çalışmaktadırlar. Zama
nında devredebilirlerse müstahsilin parasını ve
riyorlar. Devredemezlerse, neresinden alacağım 
parayı? Yok. Haydi tahkim usulü, haydi ha
kem bilmem nesi, haydi Sulh Mahkemesine mü
racaat... Haziran, Temmuz, Ağustos, ikinci yı
lın tütünlerinin sonuna gelmişiz. Gerek avukat
lık hayatımda, gerek milletvekilliği hayatımda 
bu gibi misallerle çok karşılaşmışımdır. Şayanı 
şükrandır ki, bu tasarıda bunu önliyecek hüküm
ler gelmiştir ve müstahsilin parasını ödemiyen 
hakikî tüccarların dahi tüccarlık yapamıyacağı 
hüküm altına alınmıştır. Bunu biraz daha cez
ri ve cebri hale getirmek üzere maddelerdeld 
müzakerelerde daha verimli bir sonuca bağla
maya çalışacağız. 

Tütün tüccarları piyasadan evvel alıcıların 
isimlerini ilân edecekler. Yalnız tüccarlara de
ğil, Hükümet vasıtasiyle radyodan hakikî mın-
takalardaki hakikî tütün alıcısı tüccarlara du
yurulmasında fayda vardır M, vatandaşların her 
ihtimale karşı aldanmalarını da peşinen önlemiş 
olalım. 

Değerli arkadaşlarım, tütünler tarlada tah
min ediliyor, Tekel ve Tarım personeli tarafın
dan ve tütüncünün hesabına zimmet kaydedili
yor. 10 dekar tütünden şu kadar tütün elde edi
lir diye yazılıyor. Neticede; müstahsil tahmini 
zimmet borcundan % 5 az tütün teslim ederse 
bunu cezalandırmıyoruz. % 5 e kadar göz al
danmasını kabul ediyoruz. Doğrudur, çok iyi bir 
şey. Yalnız, külahın öbür tarafı, tahminden ne 
kadar fazla çıkarsa çıksın ona da ses çıkarmıyo
ruz. Ben bunun karşısındayım. Zimmetin 
% 5 ine kadar olanı affediliyor. Fazlasının da 
muayyen bir nisbete kadar olanı kabul edilme
li, muayyen bir nisbetten sonra olanın hesabı 
sorulmalıdır. Başıboş bıraktığımız takdirde ne 
olacaktır? Kanunun yasak ettiği karaborsa yine 
çalışacaktır. Kargı, halinde, dizi halinde, balya 
yapmadan, ben Ali'nin 50 kargı, tütününü, Ha-
san'm 30 ka,rgı tütününü, Hüseyin'in 100 kargı 
tütününü satmalacağım. Ben 10 dekar tütün 
dikmişim, 500 kilo tahmin edilmiş 5 000 kilo tü
tün, nasıl olur bu, nerede bu yoğurdun bolluğu? 
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Hangi 10 dekar tarla verir 5 bin kilo tütün? Ol
maz. Binaenaleyh nasıl zimmette muayyen bir 
kiloya kadar affediyorsak fazla ekimde de mu
ayyen bir kiloya kadar aldanma kabul edelim 
ama verdiğim misal gibi tahminin çok ötesinde 
teslim vâki olduğu zaman, bunun da menşeini 
araştırmalıyız ki, karaborsayı bu şekilde önle
miş olalım. 

Yine tasarının getirdiği yeniliklerden birisi; 
tahkim usulünün sürate ulaşmış olmasıdır. Çok 
beğendim bunu, çok güzel. Şimdiye kadar tah
kimde evvelâ taraflar ticaret odası veya bele
diye aracılığı ile hakem tâyin ediyorlar, onlar 
bir karar veriyor, hakemin verdiği karar beğe-
nilmezse sulh mahkemesine itiraz ediliyordu. 
Şimdi, böyle bir anlaşmazlık vukuunda hakeme 
gitme isi kaldırılmış, doğrudan doğruya sulh 
hâkimine başvurmak suretiyle sulh hâkiminin 
aracılığı ile hakem tâyin ediliyor, hakemler ka
rar veriyor. Hakemlerin verdiği karar, itiraz 
halinde doğudan doğruya sulh mahkemesinin 
8 gün içinde vereceği kararla veya itiraz edil
mezse tasdikiyle bir ilâm haline geliyor ki, bu 
anlaşmazlık halinde meselenin süratle çözüm
lenmesini yani tütün müstahsilinin uzun boylu 
sürünmesini önliyen bir hükümdür, çok yerinde 
ve doğrudur. 

Yine tütünün satıcında müstahsilin aldanma
sına mâni olacak yeni bir hüküm; tütün satışını 
tesbit eden sözleşmeler, birisi müstahsılda, biri
si Tekelde, birisi tüccarda olmak üzere üçe çıka
rılmış ve şimdiye kadar karaborsa mevzuu ola
rak piyasadan evvel tarihsiz sözleşmelerle alım -
satım, kati surette yasak edilmiş ve yapıldığı 
takdirde ağır cezalarla tecziye edilme cihetine 
gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; vaktim dolmak üze
re. Kanunlar sosyal ihtiyaçlara cevap veren kai
delerden ibarettir. Tütün mevzuunu hepimiz bi
liriz. Tütüncümüz ıstırap içindedir. Tütüncüler 
arasında çok dolaşan bir milletvekili olarak şu 
arz ettiğim hususlar, - samimî söylüyorum - tü
tüncü vatandaşlarımızın arzularıdır. Kanun ko
yucusu olarak vatandaşın dileğine, ıstırabına 
kulak vermek mecburiyetindeyiz. Tütün Ka
nununun bu istikamette çıkarılması için Güven 
Partisi olarak maddelerde ilgili yerlerde değiş
tirge önergeleri vereceğiz. Bu önergelerimize, 
Türk tütüncüsüne hizmet etme bakımından il-
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tifat etmenizi rica eder, hepinizi saygiyle selâm
lar, tütün kanunu tasarısının kanunlaşınca 
Türk tütüncüsüne hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. (G. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Yusuf Ziya Bahadınh. 

Buyurunuz. 
T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

BAHADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Üzerinde görüştüğümüz Tütün ve tütün te
keli kanun tasarısı, tütün ekici köylüyü ya
van ekmeye dahi muhtaceden tütün tüccarı
nı ise milyonlara gark eden bugünkü tütün 
ekimi ve satışı uygulamasını kanunlaştırmak
tan başka bir yenilik getirmemektedir. 

Tasarı, tütün ekimine geniş yer vermiştir. 
Tüccarın kazanması için her türlü imkânı sağ
lamıştır. Ama tütünü tütün yapan, tüccarı tüc
car eden asıl varlık, yani tütün ekici hiç mi hiç 
dikkate alınmamıştır. Sanki tütün kendiliğin
den ekilip biçilmekte, çapaılanmakta, toplan
makta, kurutulmakta, balya edilmektedir. Kı
sacası sanki kendi kendine üremektedir ve san
ki zahmeti tüccar çekmekte, emeğin değerini 
tüccarın alması gerekmektedir. 3 milyon köylü 
için değil bu tasarı. Tütünün keyfini çıkaran 
bir avuç tütün tüccarı için çıkmaktadır bu ta
sarı. Tütün ekici yalnız ve ancak ceza fasıl
larında hatırlanmış tır. 22 nci maddesi yalnız bu 
konuya ayrılmıştır. 

Bugün herkes bilmektedir; 1 kilo tütünün 
maliyeti ortalama 8 liradır. (A. P. sıraların
dan: «nereden anlıyacaksın?» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et-
miyelim ihatip arkadaşımıza. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
BAHADINLI (Devamla) — Oysa 1 liraya ka
dar tütün satışı yapılmaktadır. Bu yüzden tü
tün ekicisi, kazanmak bir yana, harcadığı pa
rayı bile alamamaktadır. Çünkü ekici köylü
nün karşısında tüccar vardır. Tütün ticareti, 
ucuza alıp pahalıya satmak, köylünün elinden 
1 kilo tütünü 1 liraya almak, buna Devlet 
damgasını vurarak yeniden köylüye 50 liraya 
satmak, 100 liraya satmak anlamındadır. Bu 
tüccar ya Türk'tür, ya Amerikalıdır. Tek 
yabancı alıcı Amerikalıdır, ilk fiyat Amerikalı 
tüccarın ağzından çıkandır. O ne derse fiyat 



M. Meclisi B : 23 

odur. Türk tiicoar kazanmak için Amerikalı 
tüccarın dediğinden çok aşağılara inmek zorun
dadır. Oysa bu gülünç ve aşağılatıcı oyunu 
oynamaya hiç de gerek yoktur. Çünkü Türk 
tütününün dünya tütünleri arasında önemli 
yeri vardır. Yabancı sigaraların üzerinde ya
zılı «Türk tütününden yapılmıştır» sözü bo
şuna değildir. Amerika'dan başka ülkelere de 
satış yapmak pekâlâ mümkündür. 

Yerli tüccar bu durumdan bol bol faydalan
maktadır. Tekel idaresi tüccara rakip gibi gö
rünmekte ve fakat ona imkân sağlamaktan öte
ye geçememektedir. Tasarının böyle bir endi
şesi yoktur ve gerek yerli, gerek yabancı tüc
carın dalaverelerine bir set çekmemektedir. 

Tasanda fiyat tesbitine de yer verilmemiş
tir. Tütüne her yıl bir baş fiyat tesbit edilmek
tedir. Uygulamada başfiyat sembolik olmaktan 
öteye geçememektedir. Bir de taban fiyat var
dır; ekicinin bütün masrafını ve emeğini içine 
alan taban fiyatı tesbit etmek şarttır. Uygula
mada taban fiyata yer verilmemektedir. Tasa
rı ise bir uygulamanın kullanılması niteliğin
de olduğu için tabiatiyle taban fiyatına yer 
vermemiştir. 

Ekici köylüyü perişan eden, tüccara, tefe
ciye kul eden unsurlardan birisi de kredi so
runudur. Tütün ekici bankalardan kredi ala
mamaktadır. Bu yüzden bütün yıl çalışıp didi
nerek elde ettiği tütünü daha toprakta iken, 
bankadan bol para alan tüccara yok pahasına 
kaptırmakta, ya da bankadan bol kredi alan 
tefeciden yüksek bir faizle borç almak zorun
da bırakılmaktadır. Bir tütün ithalâtçısına 
6 600 000 kredi veren bankanın, bir ekiciye or
talama 531 lira verdiği bir vakıa iken, tütün 
tasarısı böyle bir vakıayı da yok saymış, ekici
nin kredi sorununa bir çözüm yolu getirmemiş
tir. 

Tütün ekicisinin uygulamadaki şikâyetle
rinden biri de, randıman tesbitidir. Tesbit, 
ekici dışında birtakım memurlar tarafından, 
tütünün bölgesel farklılıklarına göre değil, il 
ve ilçelere göre yapılmaktadır. Yanyana iki 
tütün tarlasından biri falan, biri de filân ilçeye 
bağlı olduğu için fiyat farkları değişik uygu
lanmaktadır. Tasarı bu durumu da görmezlik
ten gelmiştir. 

Türkiye'de tütün ekioiliği, aile ziraafci de
diğimiz küçük işletmeler halinde yürütülmek-
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tedir. Ama son yıllarda şehirde oturup top
rakla ilgili olmıyan ve başka işlerden büyük 
paralar kazanan tüccarlar bu küçük işletmeleri 
bozmaya başlamışlar, tütüne hiç de elverişli ol
mıyan büyük topraklar satmalarak tütün eki-
ciliğine başlamışlardır. Ellerinde her türlü im
kânın bulunmasından yararlanarak elde ettik
leri kalitesiz tütünleri en kaliteli tütün fiyatı
na satmaktadırlar. Böylece gerçek ekiciye ve 
gerçek kaliteye verilmesi gereken parayı ken
dilerine çekmekte, ekicinin eline daha az para 
geçmesine ve tütünün kalitesinin düşmesine se
bep olmaktadırlar. 

Tasarının 13 ncü maddeyi bu gerçeği perçin
lemektedir. Tütün ağalarına geniş imkân ve 
tâviz veren ve bu yüzden kalitenin düşmesine, 
yabancı alıcıların birer birer uzaklaşmasına se-
bebolan ve sonuç olarak yurt ekonomisine 
büyük zararlar veren bir uygulamayı perçinli-
yen bu tasarıyı dikkatle gözden geçirmek zo
rundayız. 

Tasarının hiç mi hiç üzerinde durmadığı 
önemli bir husus da; tütün ekicisinin toprak 
sorunudur. Bugün ekici büyük çoğunlukla top
raksız köylüdür. Çok defa kiraladığı toprağın 
dönümüne ne azından 200 lira kira ödemekte
dir ve bu durum tütün maliyetini artırmakta
dır. 

Adalet Partisi Hükümetinin topraksız köy
lüye toprak verecek kanunları hazırlamasını 
düşünmek elbette saflık olur. Ama adına tütün 
ve Tütün tekeli kanun tasarısı dedikleri bu 
tasarının amacının tütün ekicisi ve onun ka-
yırılması olduğunu söyliyenler, büyük çoğun
luğu topraksız olan ekiciye toprak konusunda 
bir tek fıkra getirmemişlerdir. 

Bu tasarının en önemli eksiği, topraksız 
ekici köylü için küçük de olsa bir imkân yolu 
araştırılmamasıdır. Tasarının tütün ekicisine 
hiçbir şey getirmediği daha 1 nci maddede ken
dini göstermektedir. «Yaprak tütün ticareti ser
besttir.» denmektedir. Tütün bir ticaret konu
su olmakta devam ettikçe ekici zarar görecek
tir. Nasıl ki afyon Devlet tarafından satmalı-
nıyorsa, tütün de aynı muameleye tabi tutul
malıdır. 100 kişinin çıkarı için 3 milyonun ek
meğini ticaret konusu yapmanın hiçbir insani 
ve ahlâki yanı yoktur. 

Bu tasarı ayrıca bir kaçakçılığı, sigara ka
çakçılığını de meşrulaştırmaktadır. Tasarının 
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44 ncü maddesinde, «Türkiye'de oturan yaban
cılar adına dış memleketlerden gönderilip ti
cari amaç ve niteliği bulunmıyan tütüı* ma
mullerinin yurda sokulmasına Tekel Genel 
Müdürlüğünce izin verilebilir.» ve (0) fıkra
sında : «Uluslararası kuruluşların memurları
nın beraberinde getirdikelri veya sonradan 
getirecekleri bu kanunda yazılı tekel madde
leri Tekel Resmi veya Gider Vergisinden mu
aftır.» denmektedir. 

Gerçekte ise durum şudur : Resmî kayıtla
ra göre 1964 yılı içinde Amerikalı personele 
satılmak üzere Türkiye'ye 27 milyon paket 
Amerikan sigarası sokulmuştur. Türkiye'de 
mevcut Amerikalıların sayısının 20 000 civa
rında olduğu söylenmektedir. Bu sayının için
de çocuklar da vardır ve herkes sigara içme
mektedir elbette. Yine de bunların yüzde 40 inin 
sigara tiryakisi olduğu kabul edilip bir hesap 
yapılsa, 1 günde insan başına 9 paket sigara 
düşmektedir. Adambaşına günde 1 • paket si
gara üzerinden yapılan ortalama hesaplar, 
yıllık normal tüketim miktarının 2 920 000 pa
ket olarak gösterildiğine göre, geriye kalan 
25 milyon küsur sigaraya paketi karaborsaya 
intikal ettirilmektedir. Otellerde, gece kulüp
lerinde ve benzeri yerlerde bir paket Amerikan 
sigarası ortalama 5 liradır. Satıcı Amerikalı 
ile aracıya bol kâr sağlanmaktadır böylece. 
Bu duruma göre 1964 yılında yalnız sigaradan 
62,5 milyon liralık kaçakçılık yapılmış ve bu 
paranın büyük miktarı Amerikalıların cebine 
girmiştir. Diğer yıllarda da en azından aynı 
miktarda paraların da yurt dışına çıktığını dü
şünürsek yurt ekonomisinin ne kadar zarar 
gördüğünü anlarız. 

Bir cümle ile özetlemek gerekirse, bu ta
sarı bir avuç insanın çıkarı için işliyen bozuk 
düzenin meşrulaştırılmış, 3 milyon tütün eki
cisinin ve yurt ekonomisinin bir avuç tüccar 
için kullanılmasının yeni bir belgesidir. 

Ayrıca maddeler üzerinde de görüşlerimizi 
teker teker sunacağız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Şükrü Akkan. 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 
(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Yüce Meclisimizin 3 . 1 . 1969 günü aldığı 
çok yerinde bir karar gereğince şimdi tütün 

ve tütün tekeli kanun tasarısının müzakeresi
ne başlamış bulunuyoruz. 

Tütün konusu memleketimizin tarımsal, sos
yal ve ekonomik sahalarında hayati bir önem 
taşımaktadır. Bu sebeple sayısı milyonlara va
ran Türk tütün ekicisini, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlerini, tüketici vatandaşlarımızı, tüc
carımızı çok yakından ilgilendirmektedir. Bu 
önemli işlerimize ait idari ve kısmen teknik 
hususları kapsamakta olan ve halen yürürlük
te bulunan 3437 sayılı Tütün ve Tütün inhisa
rı Kanununun günün ihtiyaçlarını ekonomik, 
sosyal yönlerden karşılamaya yeterli olmadığı 
çok uzun yıllardan beri bilinen bir gerçektir. 
Bu nedenle Hükümetimizin programında «Te-
ıkel Genel Müdürlüğünün iştigal mevzularının 
başında gelen ve dış ticaretimizde sağladığı 
döviz bakımından ehemmiyeti bariz olan tütü
nün dış satış imkânlarının artırılması ve yeni 
pazarlar bulunması konularında gerekli çalış
malar yapılacak, iyi tütün istihsali teşvik olu
nacak, fiyat politikası ile dünya piyasaları re
kabeti sağlanacaktır. Bu gayeye ulaşmak üze
re ruhsat usulüne ait hükümleri, ihtiva eden 
tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı Yüksek 
Meclise sunulacaktır. Bu tasan ve tütün tarım 
satış kooperatifleri ve bölge birlikleri ile Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun ta-
sansı da Meclise sevk edilecektir» vait ve ta
ahhütleri yer almıştır. Bu taahhütlerine sâdık 
kalan Hükümetimiz her iki kanun tasarısını 
hazırlıyarak Meclisimize sevk etmiştir. 25.5.1966 
gününde Yüce Meclise sunulmuş bulunan Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanun tasansı ile bu bab-
daki kanun teklifleri Tanm, Ticaret, içişleri, 
Adalet, Gümrük ve Tekel, Plân ve Köy işleri 
komisyonları üyelerinden kurulu geçici bir ko
misyonda uzun süre enine, boyuna ve derinli
ğine incelenerek tasan üzerinde yapılan görüş
meler neticesinde günün şartlarına uygun, tü
tün ekicisinin haklanın koruyacak çok önem
li değişikliklerle kabul edilerek 4 . 3 . 1968 
günü Meclisimize sunulmuş bulunmaktadır. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 
birilikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun tasansı da 16 . 5 . 1966 gününde 
Hükümetçe Yüce Meclise sevk edilmiştir. Bu 
tasarı da geçici bir komisyonda 3 . 4 . 1966 
günü kabul edilerek Meclisimize sunulmuş bu-
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lunmaktadır. Her iki tasarı birbirlerini tamam-
lıyan ve tütün kurallarımızı günün şartlarına 
uygun hale getiren hükümler taşımaktadır. 

istitraden arz ederiz ki, tasarıların en 
önemli müesseselerinden biri olan tütün satış 
merkezlerinin kurulabilmesi, müzakeresini yap
tığımız tasarının 28 nci maddesinde yer almış
tır. Bu müessesenin kurulması bu madde ile 
ikmal edilemiyecektir. Tütün tarım satış koo
peratifleri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısının 
7 nci maddesine göre bu merkezlerin açılması 
kooperatiflere tevdi edilmiş bir görevdir. An
cak bu tasarının da bu kabulü halinde kurul
ması mümkün olabilecektir. 

Kurulup çalışmaya başladıkları anda da 
ekici tütünlerinin alım satımının bu merkezler
de açık artırma yolu ile yapılması mecburi ola
caktır. ürünün ekspertizi kooperatiflerin ken
di bünyesindeki yeminli eksperler tarafından 
yapılacaktır. Pazarlaması, taban fiyatı, destek 
alımı, tesellümü, anbarlanması, muayenesi ve 
paraların ödenmesi kooperatiflerce ve aracılığı 
ile yapılabilecektir. Yüzde 5, yüzde 4 ve yüz
de 2 lerden müterakim bloke edilmiş, 100 kü
sur milyon ekici parası da ekici kooperatifle
rin emrine verilecektir. Kooperatifler ve bir
likleri destek alımı dolayısiyle aldıkları tütün 
ürününü işletmek, içte ve dışta satmak hakla
rına sahibolaibileceklerdir. Kendilerine Devlet 
bankalarınca gerekli krediler elbette sağlana
caktır. Böylelikle tütün ekicisi kendi kendini 
korumak, iç ve dış fiyat dalgalanmalarından 
etkilenmemek haklarına kavuşacaktır. İşte bu 
nedenlerle bu tasarının da (ki, gündemimizin 
beşinci bölümünün birimci sırasında yer almak
tadır) öncelik ve ivedilik kararına bağlanmak 
suretiyle bu tasarının müzakeresini takiben 
derhal ele alınması gerekmektedir ve bu kaçı
nılmaz bir zarurettir. Bu konuda da Yüce Mec
lisimizin büyük bir hassasiyetle davranarak ta
sarıyı kanunlaştırmak için gayret sarf edece
ğinden ve böylelikle eserini tamamlıyacağın-
dan emin bulunmaktayız. 

Tütün ve tütün tekeli tasarısı tütün tarımı 
ve tütün ticaretini bünyesindeki hükümlere 
göre serbest bırakmıştır. Tütün ekicilerini ta
rif eden maddesiyle öteden beri şikâyet konu
su olagelen Devlet memurlarının - bu anlama 
tekel memurları da dâhildir - memuriyetleri 
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çevresi içinde doğrudan doğruya veya başka
ları aracılığı ile tütün tarımı yapmalarını ya
saklamaktadır. Tütün ekimi serbest olan ilçe
lerimizi, bu ilçelerdeki tütün üretim alanları
nı, ekicinin ve kurucularının da iştiraki bulu
nan kurullar marifetiyle ırmak ve çay yatak
ları, kışın su altında kalan veya tütün ürünü 
tarlada iken çoğunlukla sel basan yerler, ba
taklıklar, karasuluklar, nitelik bakımından iç 
tüketim veya ihracata müsait tütün yetiştirme
ye elverişli olmıyan yerler hariç bırakılmak 
suretiyle gözden geçirilerek tütün üretim alan
larının sınırlarını tesbit etmekte ve birinci de
recedeki kurulların kararlarına ikinci derece
deki kurullara itiraz etmek hakkını tanımak 
suretiyle üretim alanlarını yeni baştan düzen
lemektedir. Bu alanlar dışındaki tütün ekimi
ni de yasaklamaktadır. Tütün üretimi
ni düzenliyen hükümleriyle de, yeniden 
ihdas edilen Bakanlıklararası Tütün Kurulu ta
rafından tedbir alınmış olan yıl ve yerlerde eki
cilere tütün ekim cüzdanı verirken istek kağıt
larındaki ekim alanı miktarını, Bakanlıklararası 
Tütün Kurulu kararına uygun olarak ve tüzükte 
belirtilecek esaslara göre ekim sahalarına nes-
bitle azaltma imkânını da sağlamaktadır. Has
talık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün 
niteliği bozulduğu alanlarda Tarım Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlıklararası Tütün Kurulun
ca tütün ekimi geçici olarak yasaklanabilecek 
ve yasağı doğuran şartların giderilmesi halinde 
de yasağı kaldırmak hakkı tanınmış olacaktır. 

Tütün tohumunun ithalini, ıslahını, ihracını, 
tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşit
lerinin tesbit ve değiştirilmesini, ekicilerin ıslah 
edilmiş tohum ve fideleri parasız olarak temini 
Tarım ve Tekel bakanlıklarının müşterek çalış
malarına tevdi etmektedir. Fideliklerin nerelerde 
kurulacağını ve tanzim şekillerini günün şartla
rına uydurmaktadır. Ekiciyi tütün dikiminden 
evvel ispat kâğıdı vermeye, dikim alanlarının 
yüzölçümünü önceden belirtmeye mecbur tut
makta ve göstereceği alandan fazla tütün dik
mekten menetmektedir. Ekici tütünlerinin di-
kilebilmesi, denklenmesi ve imhalıkları yeni 
baştan günümüzün teşvik şartlarına uygun tarz
da düzenlemekte ve bunların kontrolünü da 
sağlamaktadır. 

Tütün satış yerlerinin açılmasına değin ekici 
tütünleri satış piyasalarının ilânı bakanlıklar-
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arası Tütün Kurulu karariyle tesbit ve ilân edil
mektedir. Bu süreden önce ekici tütünlerinin 
alım - satımı yasaklanmaktadır. Tütün satışı 
sözleşmesini yeni esaslara bağlamakta ve yasak
larını koymaktadır. Tütün ekicisine verilen avan
sı günün şartlarına uydurmaktadır. Alım - sa-
tim sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuş
mazlıkların çözülmesini yeniden düzenlemek
tedir. Ambarlama ve tesellümlerde sözleşme ve 
kanun dışı çıkıntı iddiasında bulunan alıcıyı id
diasını icbara mecbur kılan hükümler getirmekte
dir. Yukarıda etraflıca bahsettiğimiz tütün mer
kezlerinin kurulmasını öngörmektedir. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulunun yanı sıra 
Millî Tütün Komitesi kurulmakta ve komiteye 
ilgili bakanlıklardan, tütün ekicileri kuruluşla
rından, Yüksek Tütük Eksperleri Okulundan, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden, Tarım fa
kültelerinden temsilciler almaktadır. Eşit hak 
ve oylara sahip kılınan üyelerden kurulu Millî 
Tütün Komitesinin teklif ve dilekleri Bakanlık-
lararası Tütün Kurulunun kararlarında göz 
önünde tutulacaktır. Tütün eksperlerini yetiş
tirmek için Yüksek Tütün Eksperleri Okulunun 
açılmasını öngörmektedir. Halen evvelce al
dıkları belgelere istinaden eksperlik yapanla
rın müktesep haklarını mahfuz tutmaktadır. 
Tütün eksperlerinin meslekî sorumluluklarını 
ve eksperlik haklarını kanunda öngörülen tü
zükle düzenlemeyi kabul etmektedir. 

Yurt içinde tüketim için tütün, tömbeki kıy
mak, sigara, yaprak sigarası, enfiye, ağız ve 
pipo tütünü yapmak ve bunları alâmeti fari-
kalı kutularda veya paketlerde satışa hazır
lamak ve satmak; yabancı memleketlerden töm
beki, yaprak sigarası ve tütünü ve diğer tü
tün mâmülâtı ve sigara kâğıdı getirmek Devlet 
tekelinindir. Bu tekel, Tekel idaresi tarafın
dan işletilir. 

Tüccar yeterliğine sahibolacak özel ve tüzel 
kişilere yalnız yabancı memleketlere satılmak 
üzere sigara ve sair yapmak için önceden alına
cak yüzdelere istinaden fabrika kurmak hak
kını tanımaktadır. Tütün artıklarından, tali 
maddelerin üretimi için fabrika veya imalâtha
ne kurmak serbest bırakılmıştır. Tekel idare
sine sigara kâğıdını kontrolü altında yurt için
de yaptırma hakkı getirmektedir. 

Halk arasındaki tabiriyle «gök» tesbitini, 
yani tarladaki tesbiti kaldırmakta bunun yerine 
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ekiciye ürün bildirimi mükellefiyeti tahmil et
mektedir. Yaprak tütün boşlarının tesbit ve 
kontrolünü yeni kurallara bağlamaktadır. 

Tütün ticaretiyle ilgili bölümünde de tü
tün ticareti yapabilmek için tüccar yeterlik ve 
niteliğine sahibolmak ve Tekel Genel Müdür
lüğü tarafından tescil edilerek belge almış ol
mak şart koşulmaktadır. Bu şart ve nitelik
leri haiz istekliler ilk müracaatları üzerine bu 
belgenin verilebilmesi isteklinin kayıtlı olduğu 
ticaret odası, bankalar ve meslekî teşekküller
den malî durumu ve ticari itibarı hakkında 
müspet bilgi alınması hallerine inhisar ettiril
mektedir. 

Mevcut tütün tacirlerinden, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden geriye doğru ençok üç 
yıl içindeki ekici piyasaları da dâhil olmak 
üzere, ekiciye karşı bu kanunda derpiş edilen 
alım satımla ilgili vecibelerden har hangi biri
sini süresi içinde yerine getirmiyenlerin belge
lerini iptal etme hükmünü sevk etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Efendim, devam etmekte olan açık oylama 
işlemi bitmiştir, kutuyu kaldırınız. 

Buyurun Sayın Akkan 
A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu suretle cebine 500 lira koyan ve koltu

ğunun altına çanta sıkıştıran fırsatçı parazit
leri 5 er liralık pey akçesi karşılığı tütün almak
tan menetmek suretiyle tütün ekicilerini koru
maktadır. 

Diğer taraftan da gerçek tütün tüccarları
nın şeref ve itibarını garanti altına almaktadır. 
Tüccarın vekâletnamesini taşıyanlar tüccar 
adına tütün alım - satımı yapabileceklerdir. Ya
bancı memleketlere ihracedilecek tütünler, bun
ların belgelenmesi yeni hükümlere bağlanmak
tadır. Tütüen satışlarında ekicilerin aldatıl
masına engel olacak yeni hükümler kabul edil-
miştr. 

Tütünlerimizin niteliklerini korumak için 
yeni hükümler sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Kuruntu ve kaygıyla vatandaşı cezalan
dırmaktan kaşınılmış, buna karşı düzeni bozan 
ve kanuna uymıyan hareketlere ait cezalar 
suçların niteliğine ve günün şartlarına göre ar
tırılmış, tekrarlanmaya ait cezalar kaldırılmış
tır. 
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Bu gibi daha birçok hükümleri ihtiva eden 
bu taşanların kanunlaşması Türk tütüncüsü
nün, Türk tütününün kendisine has yüksek 
vasıflarını muhafaza edecek, onu dış piyasa
daki rakiplerinden koruyacaktır. Tütün ekici
sini oyunlardan, hilelerden, sıkıntılardan, en
dişelerden uzak tutacak, kendi kooperatifleri va-
sıtasiyle ürününün değerlendirileceğine inanılır 
hale getirecektir. 

Tütünün kalitesi yükseleceği ve rekoltesi 
de plân hedeflerini aşamıyacağı için, sağlıya-
cağı döviz miktarı da o nisbette artacaktır. 

Saymaya çalıştığımız balışca hükümleri ge
tirmekte olan bu kanun tasarısının Yüce Heye
tinizin çalışmaları sonucu daha mükemmel bir 
hale getirileceği gayet tabiîdir. 

Ancak, Geçici Komisyon raporunu incele
dikten sonra Tütün Ekicileri Birliği kurucula
rının üzerinde ısrarla durdukları bâzı noktalara 
temas etmek mecburiyetindeyiz. 

Tasarının 25 ve 26 ncı maddelerinde, yeni
den tanzim edilen tahkim usulündeki hakeme 
başvurma yetkisinin, ekicinin isteği ile Ekiciler 
Birliğine tanınması memnuniyetle karşılanmak
la beraber, 26 ncı maddedeki Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 536 ncı maddesine pa
ralel olarak konulan, hakemlerin kararı temyiz 
süresi geçince mahkemece tasdik ve tescil olu
nur, ibaresindeki Yargıtayda dosyanın kalma 
süresinin belirtilmemiş olması işin sürüncemede 
kalabileceği endişesini yaratmaktadır. Endişe de 
haklıdır. Bu nedenle 26 ncı maddenin müzake
resi esnasında, yeni bir fıkra ile dosyanın Yargı
tayda kalma süresinin kasr ve kesin bir süreye 
bağlanması şayanı tavsiyedir. 

Muhterem milletvekilleri, bilinen bir gerçek
tir ki, bugünkü dekar başına ekiciye Ziraat Ban
kası ve kooperatiflerce verilen çevirme kredisi 
130 liradır. Günün şartları karşısında bu kredi 
yetersizdi. Bugüne kadar banka yetkilileriyle ya
pılan temaslarda ekicinin dikim sahalarını bir
kaç misli gösterdiği ileri sürülerek bu miktar
ların artırılmasına imkân bulunmadığı belirtil
mekteydi. Şimdi dikim alanlarının kesin olarak 
bildirilmesi icabettiğine ve sıkı bir denetime tâbi 
tutulduğuna göre, dekar başına verilen çevirme 
kredilerinin de en az 300 liraya çıkarılması ge
rekmektedir. Kanun yürürlüğe girmesiyle bu yo
la gidilmesinde zaruret vardır. 

Keza sürüm satış kredilerinin de bu kanunun 
getireceği yenilikler ışığı altında günün şartları
na uygun seviyeye çıkarılması iktiza eder. 

Evvelce bir yönetmelikle pratikten yetişen 
tütün eksperlerine bu işi yapabileceklerine dair 
belgeler verilmiştir. Bu suretle halen piyasada 
diplomalı, belgeli ve bir de uzun yıllar tüccar 
yanında, işletmelerinde çalıştıktan sonra eksper
liğe yükselmiş bulunan belgesiz eksperler mev
cuttur. 3437 sayılı Kanunda bunları çalışmak
tan meneden bir hüküm mevcudolmadığından 
yıllarca bu kişiler faaliyet göstermişlerdir. Tü
tün eksperliği için bir yüksek okulun açılmasına 
imkân verilirken, bu vatandaşların da diğer em
salleri gibi - evvelce belgeye bağlanmış emsalleri 
gibi - belgeye bağlanmalarının düşünülmesi de 
kanaatimizce adalete uygun olacaktır. 

Yeniden kurulacak olan tütün satış yerleri
nin biran evvel ikmali için tütün tarım, satış ko
operatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısına ek
lenecek bir maddeyle Devlet bütçesinden koope
ratiflere en az 100 milyon liralık yardım sağ
lanmalıdır. 

Ayrıca, bu binaların inşasına kadar mevcut 
tekel depolarından bu maksatla istifade hakkı 
kooperatiflere tanınmalıdır. 

Bu tasarının hazırlanmasında emeği sebk 
eden bakanlara, bakanlıkların teknik elemanla
rına ve özellikle tasarının komisyondaki müza
keresinde büyük emek vermiş bulunan eski Te
kel Bakanı Sayın îbrahim Tekin'e teşekkürü bir 
kadirşinaslık ifadesi sayarız. 

Tütün işlerimize günün şartlarına uygun ku
rallar, hükümler getiren kanun tasarısının Yüce 
Heyetimizde müzakeresi sonunda daha mükem
mel bir hale getirileceği ve Muhterem Heyetini
zin katkılarının çok değerli olacağına inancımız 
tamdır. Bu mesut olayın devamı esnasında önü
müzdeki gün ve aylar içerisinde 1968 tütün ürü
nü ekici tütün piyasaları açılacaktır, ilki Ege 
tütün piyasasıdır. Şimdi Ege tütün ekicileri yıl
lık almterlerinin ve emeklerinin değerlendiril
mesi gününü heyecanla ve umutla beklemekte
dirler. Ekicinin umutlarını kırmamasını, bu ka
nunların memleketimize ve aziz milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan dileriz. 

Hükümetimiz ve yeni Bakanımız Sayın Na-
hit Menteşe'den de Anayasanın ve ilgili kanun-
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ların ışığı altında ve malî kaynaklarımızın ye
terliği oranında tütün ekicisi lehine bu piyasa
lar süresince devam edecek olan her türlü ted
birleri köklü bir şekilde almasını isterken, bu 
ulvi görevde başarılı olmalarını yüreklerimizin 
en temiz duyguları ile dileriz. 

Sözlerime son verirken Yüce Meclisimizin 
muhterem üyelerine bu fazla mesaileri için şük
ranlarımızı arz etmeyi zevkli bir vazife telâkki 
ediyoruz. 

Grupumuz adına Yüce Heyetinize hürmetle
rimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yapılan 

açık oylama sonucunda çoğunluk bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı için 153 
üye oy kullanmış ve yapılan tasnif sonucunda : 
150 kabul, 2 ret, 1 çekinser oyu çıkmıştır. Bu 
açık oylama tekrarlanacaktır. 

8 Ocak 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te ya
pılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından son
ra toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

450 
r:>:5 
150 

Üye sayısı 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 29 

Açık üyelikler : ( 

[Kabul edenler] 

L 

ADANA 
Kasım Gülck 

ADIYAMAN 
M. Arif. Atalıay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Osman Attilâ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzını Uhısıoy 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
II. Turgut Tok er 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahımet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarlytice 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNfl 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öıztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
I. Hakkı Tekine] 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay t aş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Celin. 

Sevinç Düşünsel 
Muzaffer Şam il oğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlıü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğl u 

KIRKLA ItELt 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
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Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
tsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 

Ahmet Şener 
URFA 

Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ceımal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğhı 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğkı 

[Çekinser] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Oya kahhmycmlarj 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

Alıi İhsan Ulubalı§|i 
AĞRI 

Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demir ay 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
(t) 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 

Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
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Faik Kirbas.li 
BURSA 

Sadrettrn Çanga 
Nilüfer Gürsoy (î.) 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atı* Şohoğlu (fBşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrelıi 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüliâtif EnsarioğİTi 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
îlhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Ay bar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
îlhami Sancar 
Fuad Si r m en 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğhı 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan (B.) 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaı*. 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.)* 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım? 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Erliyaoğlu 
Hamit Fendoğhı 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
önol Sakar 
Nah it Yenişehir! ioğltf 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegjtan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattim Kılıç (B.) 
Osman Şahin oğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa (t. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
1. — 2262 sayılı Sümcrbank Kanununun 

6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) (Dağıtma tas
rihi : 29 . 11 . 1968) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . - — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa

rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'nın, Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Milletvekili Sami 
Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve tütün 
tekeli kanunu teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Gümrük ve 
Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /205 , 2/198, 2 /362) 

Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasansı (1/205) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 5 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/107-3054 

MÎLLET MECLÎSİ [BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 14 . 5 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı» gerek
çesi ve ilişikleri ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TÜTÜN YE TÜTÜN TEKELİ KANUNU GEREKÇESİ 

Tütün konusu üretici ve tüketici' memleketlerin ekonomik hayatlarında önemli bir rol oyna
maktadır. Evvelce 'bizim gibi iklim ve toprak şartları uygun olan az sayıda memleketin tekeli altın
da bulunan tütün üretim ve ticareti, teknik imkânlardan yararlanmak suretiyle birçok devletin ge
lir sağlamaya çalıştığı bir konu haline girmiş bulunmakta ve uluslararası ticaret bayatında' şid
detli rekalbet 'hareketleri doğurmaktadır. Çünkü dünya yüzünde tüketimi durmadan artan bu 
maddeden dı'ş ticaret yoliyle veya 'çeşitli şekillerde alman Tekel veya kontrol resimleriyle sağ
lanan gelir de o oranda artmaktadır. 

Memleketimizde 300 yıl gibi uzun bir geçmişi olan tütün konusunun tarımsal, sosyal ve ekono
mik hayatımızdaki önemli yeri ve bulgünkü şartlar altında karşılaşılan şiddetli rekalbet 'hareketleri 
göz Önünde bulundurulursa tütüncülük hakkındaki kanunların zamanımızın gerek ve şartlarına uy
durulmasının zûrunluğu 'kolayca anlaşılır. 

(Balen yürürlükte bulunan 3437 sayılı Tütün v e tütün inhisarı Kanunu» tütün işlerimize ait idari 
ve kısmen teknik 'hususları kapsamakta ise de, bunların yarım yüzyıl evveline ait usul ve kuralların 
devamından başka bir şey olmadığı bilinin ektedir. Adı geçen kanun yürürlüğe girdiği 19'38 yılından 
bu yana gerek dünyada ve gerekse memleketimizde meydana gelen ekonomik, sosyal değişiklik: ve 
devrimlerin 3437 sayılı Kanunun yerini alacak yeni bir kanun hazırlanmasını zorunlu kıldığı, 
1943 yılında izmir'de 19İ50 yılında Anakara'da toplanan Tütün Kongreleri ile muhtelif zamanlarda 
yapılan toplantılarda ısrarla belirtilmiştir. 
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8 . 2 . 11963 gün ve 111329 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5 yıllık kalkınma plânının 1963 

programında, 3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı Kanununun, bugünkü şartlara uydurulması için 
(bir tasarının hazırlanacağı Ibelirtilmiştir. 

Yukarda açıklaman zorunluklara ve kalkınma plânının gereklerine uyularak, tütünle illgili de
ğişik topluluk ve kuruluşların fikir ve görüşlerinden, tütün kongre ve komitelerinin dilek ve ka
rarları ile uzun yılların deneylerinden yararlanılmak suretiyle hazırlanan (bu tasarının ibaşli'ca özel
likleri 'aşağıda anahatlariyle açıklanmıştır : 

1. Tütün üretiminin ekonomik ve ticari 'gereklere giöre ayarlanmasını mümkün kılan hükümler 
eklenmiştir. 

2. Bugünkü satış usullerinin ilkelliği sebebiyle ekici tütün satışlarımda meydana gelen ve çok 
defa ekicilerin zararına sebelbolan anormal fiyat iniş ve ıçıkuşlarını önliyeeek 'bir tedbir olarak tü
tünlerin kurulacak satış yerlerinde artırma ille satılmasına imkân veren yeni hükümler konmuştur. 

3. 'Tütüncülükle ilgili çeşitli kuruluşların görüşlerinin yerinde kararlara süratle ulaşmasını ve 
ilgili 'bakanlıkların çalışmalarının Ibir millî tütün politikası yönünde koordonie ledilmesini1 sağlıya-
cak yeni hükümlere yer verilmiştir. 

4. 'Memleketimizde tütün eksperi yetiştirilme sinde izlenen eğitim sisteminin, dünyada uygula
nan sistemlere göre yeterli olmadığı ve geleceğin ihtiyaçları karşısında daha da yetersiz kalacağı 
düşünülerek tütün eksperi yetiştirilrmesi işinin 'bir yüksek okul açılması suretiyle halli esas olarak 
alınmıştır. 

'5. Tütün satışlarında ekicilerin aldatılmasına enigel olacak yeni hükümler konulmuştur. 
6. Tütünlerimizin niteliklerimi korumak amaciyle, 3437 sayılı Kanunda noksan olan teknik hü

lkümler eklenmiştir. 
7. Türk tütünlerimin imal tiplerinin tütün teknolojisine ve piyasa (gereklerine uygun olarak 

standardize edilmesini sağlıyacak yeni hükümler konulmuştur. 
8. Tütün ihracatımızın, imal tiplerimin standardizasyonu bakımından teknik denetlenmesi 

sağlanmıştır. 
9. 3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı Kanunundaki eski reji ıgörüşümün kısmen tesiri altında 

olup ve ekici, tüccar ve Devleti lüzumsuz yük ve giderleri zorlıyan yükümlülükler ya ender hal
lere bırakılmış ya hafifletilmiş veya tümü ile kaldırılmıştır. 

10. Kuruntu ve kaygı ile vatandaşı cezalandırmaktan kaçınılmış huna karşılık düzeni bozan ve 
kanuna uymıyan hareketlere ait cezalar suçların niteliğine ve günün şartlarına ıgtöre artırılmış, 
tekrarlanmaya ait cezalan kaldırılmıştır. 

Tasarıya özellik veren bu prensipler, aşağıda her maddenin 'gerekçesinde ayrı, ayrı ayıklanmış
tır. 

Madde 1. — Bu madde tasarının birinci bölümünde yer alan hükümleri tesbit amacını gütmek
tedir. 

Madde 2. — Bu madde, tütün ekenlerin taşıması gereken şartlar belirtilmek amaciyle 3437 sa
yılı Kanunun 21 ve 23 ncü maddeleriyle 13 ncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine benzer 
olarak düzenlenmiş ve 4036 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince Tekel memurları da Devlet memurları 
hak ve borçlarını kazanmış bulunduklarından 3437 sayılı Kanundaki (İnhisarlar İdaresi memur
ları) kaydı kaldırılıp genel bir anlam verilerek (Devlet memurları) deyimi konulmuştur. 

Madde 3. — Bu maddenin birinci fıkrası 3437 sayılı Kanunun 11 noi maddesinin birinci fıkrası
nın benzeridir. Ancak, tütüne ait bütün hükümleri kapsıyan bir kanunda esas olarak tütün eki
mine izinli alanların belirtilmesinin uygun olacağı düşünülerek yasak ilçeler yerine tütün tarımı 
serbest olan ilçeler gösterilmiştir. Zamanla idari teşkilâtta yapılan değişiklikler sebebiyle tütün 
tarımına yasak olanı alanlardan serbest olan alanlara bağlanan köy, bucak ve ilçelerden tütün 
dikmek için sürekli başvurmalar yapıldığı gibi, bâzı yerlerde de bu gibi değişiklikler evvelce ko
nulmuş yasağın kaldırılmış olduğu şekilde anlamlandırılarak tütün dikildiğinden bu gibii hallerin 
önüne geçmek için maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm tasarıya katılmıştır. 
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Maddeniin (a) ve (b) fıkraları 3437 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına paralel 
olarak düzenlenmiş ve iyi nitelikte Türk tütünü yetiştirilmesi kabil olmıyan orman açmaları ile 
yanık orman alanlarında tütün tarımını yasaklıyan bir fıkra eklenmiştir. 

Tütünlerimizin niteliklerimi korumak amaciyle orman açması veya yanık orman alanı olduğu 
Orman İdaresi tarafından belirtilecek yerlerde tütün tarımı yasak edilmiştir. 

Madde 4. — Tütüncülüğümüzde karşılaşılan zorluklardan çoğunun üretimin miktar ve kalite 
bakımından düzenlenmesıinin bir esasa bağlanmamış olmasından doğduğu ve üretimin sadece fiyat 
politikası ile düzenlenmesinin kabil olmadığı, senelerdir süre gelen tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Bu madde, tütün üretiminin gereken yıl ve yerlerde, memleket iktisadi ve ticari gereklerine 
ve satış imkânlarına göre ayarlanması suretiyle tütün ekicisini ve tütüncülüğümüzü, üretim mik
tarı ile istek arasında zaman, zaman doğan dengesizliklerin meydana getirdiği sonuçlardan koru
mak amaciyle konulmuştur. 

Madde 5. — Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle niteliği bozulan tütün ürünü ticari 
değerini de kaybedeceğinden, tütün tarımının bu sebeple iktisadi olmak niteliğini kaybettiği yer
lerde tütün ekicisini zarardan korumak ve hastalıkla savaşmayı kolaylaştırmak amaciyle konul
muştur. 

Madde 6. — Tütün tarımının yasak edildiği yerlerde, toprağın ekici veya Devlet tarafından 
ıslahı halinde 4yü nitelikte tütün yetiştirilmesi kabil olabileceğinden bu gerçekleştiğinde yasağın 
devamına sebep kalmıyacağı içim 3 senelik deneme şartına bağlı olarak bu hüküm konulmuştur. 

Madde 7. —• Bu kanun, tütün ekimi yasak olan veya serbest olup da sonradan sınırlı yasak veya 
hastalık ve zararlı böceklerin önlenmesi için geçici yasak uygulanan yerlerde dikilen tütünlerin 
sökülmesini zorunlu kıldığından bu gibi kanuna aykırı hareketlerin vaktinde haber alnabilmesi ve 
hattâ yapılmadan evvel önlenmesi amaciyle muhtarlar haber vermekle yükümlü tutulmuştur. 

Madde 8. — Maddenin (a) ve (b) fıkraları 3437 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 20 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükümlerine paraleldir. 3437 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde yurt dı
şına tütün tohumu çıkartılması kesin olarak yasaklanmış olmasına rağmen, tütün tohumları çok 
küçük olduğu için yurt dışına çıkarılmasının kontrolü ve önlenmesi imkânsızdır. Ancak, yabancı 
ülkelerde yetiştirilen Türk tütünleri, iklim ve toprak şartları uygun olmazsa kısa zamanda nitelik
lerini kaybedeceklerinden zaman zaman tohum yenilenmesi gerekecektir. Bu iş için de bol mik
tarda tohum ihracı gerekir. Bu ise kanunla yasaklanmış bulunmaktadır. Buna karşılık önlene-
miyeceği göz önünde tutularak fen kuruluşlarına bilimsel denemeler amaciyle ve karşılıklılık şar-
tiyle istek halinde 10 gramı geçmemek üzere tohum gönderilmesini ve aynı amaçlarla tohum getir-
tilmesini iki Bakanlığın ortak yetkisine bırakan (c) fıkrası tasarıya yeni bir hüküm olarak eklen
miştir. 

Madde 9. — Yurdun değişik iklim ve toprak şartlarını taşıyan tütün ekim bölgelerinde yüz 
yıllardan beri süren tabiî ayıklanma sonucunda meydana gelen ve dünya pazarlarında üstün nite
likleriyle ün kazanan tütün çeşitlerimizin bu niteliklerini koruyabilmeleri için bilimsel esaslara göre 
ıslâh edilmeleri ve her bölgede o bölgenin iklim ve toprak şartlarına uymuş, ekici ve alıcıların 
rağbetini kazanmış olanlardan başka çeşidin ekil memesi teknik bir zorunluktur. Bu zorunluğun 
karşılanması için tütün çeşitlerimizin ıslâhı çalışmalarına parelel olarak bölgelerde üretilecek ıslâh 
edilmiş tütün tiplerinin iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri göz önünde tutularak tesbit edileceğini 
ve gerektiğinde değiştirilebileceğini öngören ve 3437 sayılı Kanunda bulunmıyan bu hüküm tasa
rıya bağımsız bir madde olarak konulmuştur. Bölgeler arasında tohum ve fide taşınması başka bir 
madde ile kesin olarak yasaklanmış bulunduğundan tütün çeşitlerimizin kısa bir sürede standart-
lanması mümkün olacaktır. 

Madde 10. — Bu madde 3437 sayılı Kanunun 15 ve 16 nci maddelerindeki ıslâh ve üretme il« 
ilgili hükümlere paraleldir. Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının araştırma ve ıslâh organ
ları tarafından ıslâh edilip üretilecek tohumlarla örnek fideliklerde yetiştiril'ece'k fidelerin ekici
lere parasız verilmesi suretiyle tütünlerimizin ayıklanmasına hizmet esası korunmuştur. 
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Madde 11. — Tütün hastalık ve zararlarının bir sene ürününden, onu kovalıyan sene ürününe 

geçmesinde, tarlada kalan sap ve filizler önemli rol oynamaktadır. Bu özellikle tütünlerde büyük 
zararlara sebebolan mavi küf hastalığı bakımından önemlidir. Bu sebeple 3437 sayılı Kanunun 
hükmü tarladaki sapları sökmek için ekiciye verilen mühlet uzatılmak suretiyle değiştirilerek tasa
rıya konulmuştur. 

Madde 12. — Bu maddenin birinci fıkrasında, fMeliklerin kontrolünü ve Hükümetçe tütün ekici
lerine yapılan tarımsal uyarma ve yardımların kolaylığını sağlamak üzere arazi ve su durumu 
uygun olmak şartiyle tütün fideliklerimin köylerin bir veya birkaç yerinde toplu olarak yapılacağı 
gösterilmiştir, (b) ve (c) fıkraları, 3437 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin benzeri olup sözü 
geçen kanundaki1 lüzumsuz diğer hükümler çıkarılmak suretiyle düzenlenmiştir. Gerçekten, has-
talıksız ve sağlam fide yetiştirmek için fideliklerin hazırlama ve bakımına dikkat edilmesi ve 
içine ve etrafına başka bitki dikilmemesi ve fidelik yerinin temiz tutulması amacı sağlamaya ye
terli gelmemektedir. Her bölgede ekilecek tütün çeşitleri, 9 ncu madde gereği'nce tesbit edilmiş 
bulunacağından 3437 sayılı Kanunun (Yunan sarısı) tohumunun ekilmesini yasaklıyan hükmüne 
yer verilmemiştir. 

Madde 13. — Yarım dekardan daha küçük yerde tütün dikimi, elde edilecek tütünün miktarmca 
azlığı sebeJbiyle, kanunun ekici tütünlerinin işlenmesi ile ilgili hükümlerinin yerine getirilmesine 
engel olacağından bu gibi küçük yerlerde tütün dikilmemesi teknik bir zorumluktur. Arazisi dar 
olan yerlerin özel durumu göz önünde tutularak bu gibi yerler için ayrı hüküm konulmuştur. 

Madde 14. — 3437 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin aynı olan bu madde iyi nitelikte tütün 
üretimini sağlamak ve tarladaki tütünlerin hastalık ve zararlılardan korunması amaciyle konul
muştur. 

Madde 15. — 3437 sayılı Kanunun 21 ve 22 nci maddelerine paralel olarak hazırlanan bu mad
dede esaslı değişiklikler yapılmıştır : 

3437 sayılı Kanun hükümleri, ckiteileri tütün diktikleri alanı bildiren beyannemederi, dikimi ta-
kibeden 15 gün içinde muhtarlar aracılığı ile Tekel İdaresine vermelerini ve karşılığında (Zi'raat 
kontrol cüzdanlarını) almalarını öngörmekte iken tasarıda bu şekil. değiştirilmiş ve ekicilerin tütün 
ekecekleri alanı önceden haber vermeleri esası kabul edilmiştir. Bu amaçla ekicilerin hazırlıya-
cakları tütün ekim istek kâğıtlarını yine muhtarlara onaylatmak suretiyle o yerin Tekel İdaresine 
vermeleri ve istek kâğıtlarının Tekel İdaresince incelenmesinden sonra hazırlanacak tütün ekim 
cüzdanlarının muhtarlar aracılığı ile ekicilere dağıtılması uygun görülmüştür. 

Bu şeklin faydası; muhtarların köylerinde tütün ekimine izinli ve izinsiz olanları o yerin Tekel 
İdaresinden daha iyi' bileceklerinden ekim istek kâğıtlarının verilişi sırasında kanuna uymıyan 

durumları tesbit ve gereğini yerline getirebilecekleri ve böylelikle bu gibi halleri1 önliyebilecckleri-
dir. 

Tüzükte muhtarların istek kâğıtlarının kontrolunda ne gibi hususlara dikkat edecekleri ayrıca 
gösterilecektir. Bu suretle muhtarlar eskilsine bakarak istek kâğıtlarını onaylamadan evvel, ekici
lerin ve tarlaların durumunu kanunda bulunan hükümler çerçevesinde daha esaslı bir şekilde in
celemek zorunda kalacaklarından bu emeğe karşılık istek kâğıtlarının 100 kuruşluk onaylama üc
retine tabi tutulması uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Ekicilerin, kanunda gösterilen sebeplerle, tütünlerini kırımdan önce kısmen veya 
tamamen,. tütün dikimine yetkili kimselere devredebilmek esası kabul edilmiş, ancak tütünlerin 
piyasa açıldığı zaman belli olacak fiyatlardan daha düşük fiyatla toplanması suretiyle ekicilerin 
aldatılmasına yol açacak devirleri imlemek amaciyle devir işlemi şarta bağlı tutulmuş ve ayrıca da 
bir kişinin birden fazla ekicinin tütününü devralmasına engel olacak bir hüküm eklenmiştir. 

Madde 17. — Bulaşıcı hastalıklar genellikle' di'p yapraklarda başladığı, toprağa çok yakın 
olduğu için dip yapraklar çok tozlu olduğu ve birleşim bakımından tam anlamiyle tütün niteliği 
göstermediği için kırımdan önce yok edirmesi kabul edilmiştir. Bu yaprakların tahmin kurulları-
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nıını gözü önünde yok edilmesi uygulamada imkânsız olduğundan 3437 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desindeki bu hüküm kaldırılmıştır. Filizler tütün niteliğinde olmadığından! toplanmasını yasak 
edem hüküm bırakılmıştır. 

Bu madde hükmüne rağmen toplanıp yok edilmiyen dip yapraklarla, toplanan filizler 19 ucu 
madde gereğince yapılacak ambar muayenelerimde tesbit edilecektir. 

Madde 18. — 3437 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle 35 nci! maddesinle dayanılarak 728 numa
ralı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan «Tütünlerimi ekiciler elinde işleme usulleri! hakkındaki 
Nizamname!» hükümlerine paralel olarak düzenlenen bu maddede, denklerin hazırlanmasında eki
cilerin uymaları gereken yükümlülükler gösterilmiştir. İleri derecedeki külle'me, akdamar ve mavi 
küf gibi! hastalıklar, tütünün içim değerini tamamiyle kaybetmesine sebebolduğu için- böyle tütün
ler' de imıhalıklardam sayılmıştır. 

Madde 19. — 3437 sayılı Kanunun 31, 34, 35 ve 44 ncü maddelerindeki hükümlere benzer ola
rak düzenlenen bu maddede, evvelce yalnız tütünlere karıştırılan yabancı maddeler, fiiliz tütünler 
ve fazla ıslaklıktan! meydana gelen miktarların yaprak tütüm borcuna karşılık tutulmaması husu
suna karşı ekiciye verilen itiraz hakkı, maddenin bu şekli ile ambarlama muayenesinin tamamına 
tanınmış ve itiraz kumluna ekici ve tüccar birliklerinden iki temsilci konulmak suretiyle ekici
l i n görevimi sağlamak düşünülmüştür. 

Yalnız gerek 3437 sayılı Kanom' ve gereksle bu tasarıya göre tütün denklerinin işleme şekille
riyle denklerim içerisindeki tütünlerin niteliklerini tesbit yetkisi sadece ehliyetnameli tütün eks
perlerine tanlmmış olduğundan itiraz kurullarının esas olarak ehliyetnameli eksperlerden, ehliyet
nameli! eksper yoksa tütünden1 anlıyan kimselerden! kurumıası zorunluğu belirtilmiştir. 

Madde 20. —• Ekici tütünleri satış piyasalarının açılabilmesi içim, ekicilerim tamamının tütün
lerimi denk haline getirmiş olmaları alıcıların da bütün hazırlıklarını bitirerek eşit şartlarla piya
saya katılabilecek durumda bulunmaları gerekmektedir. 

Eşit şartların meydana gelmediği ve piyasada rekabetim kurulmadığı belirsiz zamanlarda Özei-
liklle piyasa açılış tarihimden evvel yapılan bu gibi tütünı alım satımları önemli bir eki'ei ve alıcı 
kütlesinin zarara uğramasına sebebolmaktadır. 

Bu sakıncaları önlemek amaciyle piyasa açılış tarihlerinim Bakamliklararası Tütün Kurulunca 
tesbit ve ilânı ile ekici tütünlerinin piyasa açılış tarihlerinden evvel alım satımların! yasaklıyam 
yeni hükümler eklenmiştir. 

Madde 21. — 3437 sayıh Kanunun 50 ve 54 ncü maddelerine paralel olarak hazırlanan bu mad
deye piyasa açılıp fiyat belli olmadan tütünle rinfa düşük fiyatlarla alınması suretiyle ekicilerim 
zarara sokulmasını önlemek amaciyle, alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ile ilgili yeni hü
kümler eklenmiştir. 

Tasarının, piyasa açılış tarihlerimin Bakanhklararası Tütün Kurulu tarafından tesbit ve ilâ-
n'ma ve bu tarihlerden evvel satışların yasak edilmesine dair 20 nci maddesi hükmü karşısında, bu 
sözleşme kâğıtlarına sahip buluman bâzı alıcıların piyasa açılmadan gizlice sözleşme düzemliyerek 
yapacakları alımları önlemek amaciyle sözleşmelerim üzerime Tekel İdaresince aidoldukları ürün 
yılı yazılıp onaylam,ması ve piyasa açılış tarihimden! önce belirli bir süre içerisinde alıcılara dağı
tılması hakkındaki hükümler eklenmiştir. 

Madde 22. — Bu madde 3437 sayılı Kanunun 56 n!cı maddesinin benzeridir. Alim - satım söz
leşmesinin şartlarına uyan ekicilerin hukukunu, zorlayıcı siebebolmaktan tütünleri teslim olmak
tan ve bedelimi ödemekten kaçınacak arıcılara karşı korumak amaciyle konulmuştur. 

Madde 23. — Piyasa açılış tarihimden önce hattâ ekiciler tütünlerini henüz denklemedikleri 
ve alıcıların da satışlara katılmak için hazırlıklarını tamamliyamadıklan tarihlerde, alıcı niteli
ğinde olmıyam bâzı kimselerin çeşitli yollardan tütünleri topliyarak ekicileri' zarara soktukları 
ve piyasa düzem ve emimyetini bozdukları görülmektedir. 

Bunu önlemek amaciyle maddede sözü edilen hususlarını yasaklanması zorunlu görülmüştür. 
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Madde 24. — 3437 sayılı Kanunun 55 nci maddesine paralel olan bu maddede, tarladaki! veya 

toplanmış haldeki tütünlere karşılık olarak alıcıların avans vermesi ile ilgili hükümler tütüncü
lükte teamül haline gelmiş olması bakımından aynen korunmuştur. 

Madde 25. — 3437 sayılı Kanunun 51 nci maddesinin benzeri olarak hazırlanan bu maddede, 
hakem kurullarını ilgilendiren hususların süratle yapılabilmesini sağlamak için, karşı taraf hake
mini seçmediği' takdirde ticaret odası veya belediyenin karşı tarafın hakemini doğrudan doğruya 
seçebilme yetkisi konulmuş ve bu suretle karşı tarafın hakemini seçmediği hallerde işinin geri 
kalması kaygusuyl'a çok defa hakeme başvurmaktan vazgeçerek hakkını kaybetmeye katlaman eki
cilerini hukuku korunmuştur. 

Aynı maddede, bulunduğu takdirde, ekiciler birliğinin, ekicinin isteğine dayanmak şartiyle 
davacı ekiciyi temsili' edebileceği kabul edilmiştir. 

Madde 26. — 3437 sayılı Kanunun 52 nci maddesine paralel' olarak hazırlanan bu maddede ha
kemler tarafımdan verilip süresi içinde itiraz edilemiyen kararların taraflardan birinin başvurma
sı üzerine sulh mahkemelerince tescili daha açık şekilde belirtilmiş ve tescil edilen hakem karar
larının ilâm niteliğinde bulunacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 27. — 3437 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin benzeri1 olarak hazırlanan bu maddenin 
sonuna tüzüğün 24 ncü maddesi hükümleri de iki fıkra halinde eklenmiştir. 

Madde 28. — Memleketimizde uygulanan ekici tütünleri satış usullerinim yetersizliği sebebiyle, 
çok defa arz ve taltep arasında denge kurulması kabil olamamakta bu yüzden mâkul olmıyan fiyat
larla karşılaşılmaktadır. 

Ekici tütün1 satışlarında ekonomik ve ticari sebepleri olmıyan bu fiyat iniş çıkışlarını ömliye-
rek, ekici ve alıcı haklarını daha iyi bir şekilde sağlıyacak olan tütün satış merkezlerinin kurul
ması ve alım satımların bu merkezlerde yapılması memleket tütüncülüğü namına temenniye şayan 
bir keyfiyettir. 

MemTeketimizdıe tütün satış merkezleri1 kurulması fikri 10 - 15 seneden beri ileri sürülmüş ve 
1950 Ankara Tütün Kongresinden sonra tütüncü çevrelerde benimsenmiştir. 

Tütün satış merkezleri kurulmasının ve tütün satış merkezleri kurulan yerlerde tütün satışla
rımın bu merkezlerde yapılmasının memleket tütüncülüğünün ıslah ve düzenlenmesinde önemli 
etkisi olacağı düşünüîenek bu madde konulmuştur. 

Madde 29. — Tütüncülüğümüzle ilgili meiseleler muhtelif bakanlıklara sorumluluk ve yetki 
yüklem ektedir. 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun başt'a gelen uygulayıcısı ve tütün üzerindeki Devlet teke
linim! yürütücüsü olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığının, tarımsal mücadele ve araştırmalar bakı
mından Tarım Bakanlığının, tütünün dış ticaretimizdeki yeri bakımından Ticaret Bakanlığının, 
önemli bir Devlet geliri kaynağı olması bakımından Maliye Bakanlığının çalışmaları büyük önem 
taşımakladır. 

Bu bakanlıkların tütüncülüğümüzle ilgili çalışmalarının millî tütün politikasının hedefleri isti
kametinde koordone edilmesi, tütüncülüğümüzün gelişmesi ilcin zorunlu bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili dört bakan «Bakanlıklararası Tütün Kurulu:» nda bir araya getirilerek: gerekli 
koordinasyonun sağlanması öngörülmüştür. 

Madde 30. — Tütünle ilgili muhtelif kuruluşların tek başlarına yaptıkları çalışma, araştırma 
ve meseleler hakkındaki görüşleri birbi'ri ile bağlantısız ve dağınık olduğu için bunların memleket 
çapında yerinde kararlara ulaşması gecikmektedir. 

Meselelerin' ilgili kuruluşların uzmanılarmdam kurulacak «Millî Tütün Komitesi» tarafından in
celenip memleket tütüncülüğünün gereklerine uygun teklifler halinde «Bakanlıklararası Tütün Ku
ruluna ulaştırılması düşünülmüştür. 

Madde 31. — Bakanlıklararası Tütün Kurulunun kararları için, gerekli her türlü bilginin ev
velden toplanıp değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tekel İdaresi, kendi amaçları için buna yakın çalışmaları yapmakta ölüp gereMi personel ve 
başka imkânlara da sahip bulunmaktadır. 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



Tekel Idaresihiru bu çalışmalarını, Bakanlıklararası Tütün Kurulunum amacına uygun şekil
de yeniden düzenlemesi mümkün olduğundan bu görevim Tekel idaresine verilmesi uygun' görül
müştür. 

Madde 32. — Tütün eksperliği yapan personel,diğer memleketlerde bir eğitime tabi tutulmaz
ken memleketiimüzde, Tekel idaresi' tarafından kurulan bifr* müessesede ortaokul mezunl'arırııın iki 
sene öğretime tabi tutulmak suretiyle tütün eksperi olarak yetiştirilmesine 1928 senesinde başlan
mıştır. 

Sonradan bu da yeterli görülmemiş ve 3437 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1938 senesinde 
lise mezunlarının beş senelik kurs ve stajlarla tütün eksperi olarak yetiştirilmesi esası kabul edil
miştir. 

Memleketimizde tütün eksperi yetiştirilmesi konusunda yapılan bu devrim birçok tütüncü 
memleket tarafından örnek olarak aknmıştır. Fakat bu memleketler, tütün eksperliğinin sadece 
tütünlerin nevilerini tâyin ile alâkalı bir meslek olmayıp, tütüncülük teknolojisinin her cephesiyle 
ve politikasiyle alâkalı bir meslek ollduğunu vaktinde takdir ederek, bu usulü kısa zamanda terk 
edip, tütün eksperlerini yüksek öğretim okullarından yetiştirmek suretiyle, bizde uygulanan siste^ 
mü çok geride bırakma bulunmaktadırlar. 

Yabancı ve özellikle rakip memleketlerde tütün eksperleri yüksek tahsil seviyesinde yetiştiri
lirken birde bugünkü yetersiz sistemi terk edip, tütün eksperi yetiştirilmesi işini bir «Yüksek 

okul» kurmak suretiyle halletmek tütüncülüğü rnüaün gelişjmesi için gerekli görülmüştür. 
Diğer taraftan, eksperlik meslekine gösterilen rağbet azalmış ve mevcut eksper kursuna, kurul

duğu senelerde 500 civanında müracaat yapılırken, lise ve muaıdili mektep mezunu sayısının, çok art
mış olmasma (rağmen, bugün bu miktar 8 - 1 0 M üye kadar inmıistir. Bunun başlıca sebeplerinden 
biri, lise seviyesinde tahsil yapmış elemanların, 5 sene kurs ve staja tabi tutulduktan sonra, sade
ce lise diplotmasınm verdiği imkânlara sahip olmalarımın teşkil ettiği haksızlıktır. 

Bu hususlar muhtelif toplantılarda belirtilmiş ve şikâyet konularının bertaraf edilmesi amaciy-
le, eksperlerin kuirulacak bir yüksek okuladan ye tliştirilmesi prensibi tütüncü çevrelerce benimsen
miş olduğundan bu yeni hüküm tasarıya konulmuştur. 

Millî Eğitim teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, Bakanlıkların yüksek 
öğretim okulları açmaya yetkileri1 olduğu, ancak yüksek öğretim okulu prograımlarnnın Millî Eği
tim Bakanlığının mütalâası alınmak şartiyle, aidolduğu bakanlık tarafından düzenlenip Millî 
Eğitim Bakanlığınca onanacağı yazalı bulunmaktadır'. Bu itibarla Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın bir yüksek öğretim okulu açmaya yetkisi tanınmış olduğundan ve imkânları bakn/mmdan böy
le bir yüksek öğretim okulu, bugün için ancak Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yürütüle
bileceğinden bu vazife adı geçen Bakanlığa verilmiştir. 

Madde 33. — Bu ımadde,, tütün eksperi yetiştirmek amaciyle kuirulacak Yüksek Tütün Eksper
leri Okulunun yönetim ve öğretimi ile, ilgili hususların belirtilmesi! için bi'r yönetmelik çıkarılması 
gerekli görülerek konulnıuştur. 

Madde 34. — 3437 sayılı Kanunun uygulama 'şeklini gösteren nizamname gereğince Tekel İda
resi tarafından açılan 5 yıllık kursu ve stajı bitirip diploma ve ehliyetname almış olan tütün 
eksperlerinin belirli şartlara yerine getirmek kaydiyle bu yüksek okulu bitirenlerin niteliğini ka
zanabilecekleri tabiî görülerek bu ımadde konulmuştur. 

Madde 35. — Eksperlerin bu kanun hükümleri içinde ve memleket tütüncülüğü yararına uygun 
hareketlerini temin amacını güden bu madde 3437 sayılı Kanuna ait nizamnamenin 74 ncü maddesi
nin benzeridir. 

Madde 36. — Bu madde araştırma 'kuruluşlarının bilimsel amaçlar için, denklenmemiş yap
rak tütünlere ihtiyacı olacağı düşüncesiyle konmuştur. 

Bu gibi kuruluşların, esasen az .miktarda olması tabiî bulunan kurutulmuş ve hattâ kuru
tulmamış yaprak tünleri gerektiğinde denklenmeden sağlamasuna ne imkân hazırlanmıştır. 

Madde 37. — 3437 'sayılı Kanunun - inhisar altında bulunan malddelere ait 'muafiyetler ha
riç - 115 nci maddesinin benzeridir. Çeşitli kanunlarla konulan muafiyetler ve belediye büt-
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çelerine pay ve saire adı altında yüklenen (külfetler belediyeleri malî darlık içersinde bı
rakmaktadır. Bu sakımcayı gidermeye yardımcı olmak amaciyle belediye ve öztel idamelere ait 
vergi, rosi'm ve harçlar muafiyet dışında bırakılmıştır. Bu vergi, resim ve harçların yaprak 
tütün maliyetlerine etkisini azaltmak için bunların en düşük tarife üzerinden alınması ön-
görülrcıştür. 

Madde 38. — Tütün Tekelinin konu ve kapsamını belirten bu madde, 3437 sayılı Kanunun 
1, 2 ve 6 ncı maddelerindeki hükümler birleştirilerek düzenlenmiştir. Maddenin (e) fıkrasındaki 
hüküm de 3437 sayılı Kamunun 2 nci maddesindeki (Tütün) kelimesi ('Stok fazlası yaprak tü
tün) ş'oMimde açıklanmıştır. 

Madde 39. — Tütün mamullerinin,, vergi reformu dolayısiyle hazırlanmakta bulunan Gider 
Vergisi Kanununa 'bağlı olması tabiî bulunmaktadır. Gider Vergisinin matrahı, perakende sa
tış fiyatları olduğundan 'bu maddede satış fiyatlarının tesbiti esas olarak alınmış ve Tekel ma
mulleri (satış fiyatlarımın ne suretle teslbit edileceği belirtilmiştir. 

Madde 40. — Satış işlemlerinin düzen altında bulundurulmasını hedef tutan bu ımadde^ 3437 
sayıilı, Kanunum 74; 75 ve 77 nci maddelerindeki hükümlerin birleştirilmesiıyle düzenlenmiştir. 

Satıcıların sınıflarının ve 'bu satıcılardan alınacak harcın, satış miktarları göz önünde tutula
rak tüzükle belirtilmesi1 uygun, görülmüştür. 

Madde 41. — 3437 sayılı Kanaımun. 76 ncı 'maddesinin benzeri olan 'bu maddeye maimulâtın 
fiyatlarımda yetkili merci tarafımdan değişiklik yapılması ve saire gibi hallerde, gerekli 
kontrolü sağlamak için satıcılarım satış yerindeki mamulât miktarını 'doğru olarak 'bildir-me-
leriini emreden yeni bir hüküm eklenmiştir. 

Madde 42. — 3437 isayıh Kamumun uygulanması gösteren Nizamnamenin Tekel mamulleri
nin satışı ile ilgili esaslı hususları kapsıyan 40 ve 41 mel maddelerindeki hükümler kısmcın alla
narak bu madde düzenienmişt'ir. 

Satış ücretinin tâyini tüzüğe, idare deposu bulunmıyan veya şehir ve kasaba 'dışımda olup 
taşıma şartları zor olan yerlerdeki başsatıcı ve satıcılara, taşıma karşılığı olarak 'bir ücret veril
mesi hususumun takdiri Tekiel İdaresine bırakılmıştır. 

Madde 43. — 3437 sayılı Kanunun 8 nci madd esindeki kopya fcâğııtlarına ait hüküm uygulamada 
zorluklar yaratmakta ve anlaşmazlıklara sebebolm aktadır. Gerçekte kopya kâğıdı deyimi standart 
bir isim Olmayıp yapıcıları ince kâğıtları çeşitli isimlerle piyasaya sürmektedir. Maddenin emre
den hükmü ise - «atine olanlar dışında - kalınlığı 0,04 mm. den ince kâğıtlarla mutlak olarak siga
ra kâğıtlarının [serbest alım - ısatım ve kullanılmasını önlemeyi bedef tuttuğundan sigara kâğıdına 
aidolan bu madde bu şekilde yeniden düzenlenmiştir. Uçakla taşıma işlerinin gelişmesi sebebiyle 
ince ve dayanıklı kâğıtlara basılmış kitap, dergi ve gazete miktarı artmış bulunmaktadır. Belirli 
incelikte ve yanma yeterliği olumlu kâğıtların yurda sokulması yasaklanabilirse de aynı niteliği 
gösteren basılı kâğıtların yurda sokulmasının yasaklanması düşünülemiyeceğinden (c) fıkrası ek-
lenmiiştir. 

Madde 44. — Bu omaddenin (a) fıkrası, gelişen şartlar ıgöz önünde tutularak, miktarlar kurta
rılmak suretiyle 3437 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükümlerine paralel olarak hazırlanmış ve 
yukarda yazılı miktarlardan fazla olarak en çok bir kiloya kadar, mamulâttan 3437 sayılı Kanu
na göre Gümrük ve diğer Vergi ve resimlerden başka alınmakta olan 10 lira 'Tekel Eesmi yerine, 
bugünkü şartlara uyularak benzeri mamullerin en yüksek fiyatının tüzükte belirtilecek katında 
Tekel Resmi (veya Gider Vergisi alınması uygun görülmüştür. 

(ıb) fıkrası, hariçten numune veya hediye ola rak gönderilen ve ticari miktar ve nitelikte bulun-
rnıyan mamullerin Tekel İdarecinin izni altında yurda sokulabileceği hakkında 3437 sayılı Kanun
da bir madde bulunmadığından uygulamada zorluklar doğuran bu halin giderilmesi için yeni bir 
hüküm olarak konulmuş ve Ibu gibi mamuller de (a) fıkrası gereğince Tekel Resmine veya Gider 
Vergisine bağlanmıştır. 

(c) fıkrası, Cumhurbaşkanının kendisi ve konutu için (hariçten (getirilen eşyalar hakkında 
Gümrük Kanununun 5 nci maddesinin 12 numaralı bendinde ve yabancı Devlet elçileriyle elçile-

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



— 9 — 

re ait imtiyazlardan istifade ettirilen siyasi delegeler ve diplomasi memurları ve Dışişleri Bakan
lığınca belirtilecek uluslararası kuruluşların memurları tarafından beraberlerinde veya sonradan 
getirilen eşyalar için aynı kanunun 6 ncı maddesinin (1) numaralı bendinde yazılı Gümrük Resmi 
muafiyetlerinin Tekel Resmi veya Gider Vergisine de tanınması uygun görülerek bu maddeye 
ayrı bir hüküm halinde ilâve edilmiştir. 

(d) fıkrası hükmü yukarda açıklanan yabancı tütün mıamulâtı tüketimine karşı duyulan eği
limli önlemek için konulmuştur. 

Madde 45. — 3437 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki hükümlerin 
birleştirilmesi suretiyle düzenlenmiş olup her tür lü tütün kaçakçılığının önlenmesi ;amacıyla bağım
sız toir madde olarak konulmuştur. 

Madde 46. — 3437 sayılı Kanunun 29 ncu maddesindeki hükümlerin şimdiye kadar tatbikatta 
istenilen sekide uygulanamamış olması ve ekiciyi uzun zaman işi (başından ayrılmak zorunda bıra
kacak sebeplerin özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Ibu madde yeniden tertibedilmiş-
tir. Bu ıgibi (hallilerde kaçağa güden tütünler için sorumlu ekicinin esasen mevcudoimaması dolayı-
siyle kaçak takibatı yapılamıyacağı mütalâasiyle tütünlerin Tekel idaresince el konuluncaya kadar 
o yerin anuhtarlığmca muhafaza edileceği kaydının eklenmesi uygun görülmüştür. Bundan baş
ka 3437 sayılı Kanuna ait nizamnamedeki hükümlerden faydalanılarak ekicinin ölümü halinde ya
pılacak işlem de maddenin sonunda bir fıkra ola rak gösterilmiştir. 

Vekil göstererek veya vekil göstermeden ayrılan ekicinin istismarını ve ıbu maddenin verdiği im
kândan yararlanarak karaborsacılık yapılmasını önlemek içlin bu madde (gereğince vekil gösterilme ve 
satmalma (sınırlanmıştır. 

Madde 47. —3437 sayılı Kanununun 25, 26, 27 nci maddeleri hükümlerine göre ekicilerin tütün
leri Tekel İdaresi tarafından meydana getirilen kurullarca tarlada tahmin edilmekte ve yaprak tütün 
borçları bu suretle tesıbit olunmakta ve 37, 38 nci maddeler hükümlerı'ıne -göre de, tahininle faesbit 
edilen yaprak tütün borçları gerekli görülen yerlerde ekicinin evinde ve kurutma yerlerinde tartı
larak kontrol edilmekte -idi. Bütün bu bağlanışlar elde edilecek rekolte hakkında bilgi sağlamakla be
raber .daha çok kaçakçılığın önlenmesini hedef tutmakta idi. Oysa bugün birçok üretim noktaların
daki ekicilerin tütün Itarımından ileri gelen kanuni borçluluklarını kavramış olması ve kaçağa ilgi 
göstermemesi -göz önünde bulundurularak 48 nci madde gereğince Tekel İdaresinin gerek dikim 
alanlarını kontrol etmek (gerekse tahmin ve tartı işini yapmak yetkisi saklı kalmak suretiyle, eki
cilerin hasattan -sonra tarladan -kaldırdıkları ürünü kendilerinin hazırlıyacakları ürün bil'dirimleriyle 
muhtarlara bildirmeleri ve muhtarların da bildirim içindekini ekicinin elindeki ekim cüzdanına 
yazdıktan ve onayladıktan sonra bu bildirimleri Tekel İdaresine vermeleri usulü bu madde ile kabul 
edilmiştir. (Bu suretle kaçakçılığın alışılmış olmadığı yerlerde Tekel İdaresi tarafından boşu bo
şuna masraflar yapmasının ve yaprak tütün borçlarının teshirinde -meydana gelen anlaşmazlıklar ve 
itirazların sonuca bağlanmasındaki güçlüklerini ortadan kaldırmak .gerçekleştirilmiştir. 

Madde 48. — 3437 sayılı Kanunun 25 ve 28 nci maddelerine benzer olarak hazırlanmış olan bu 
maddenin birinci fıkrasında, 48 nci maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi, Tekel İdaresinin her 
vakit dilcim alanlarını kontrol etmek, tahmin ve tartı yapoıak yetkisi konulmuştur. 

Madde 49. — 3437 sayılı Kanunun 25' nci maddesinin benzeridir. 
Tahmin kurulunda Tekel İdaresinden bir memurun bulunması ve ekicinin de hazır bulunması uy

gun görülmüştür. Böylelikle, yapılacak tahmine Tekel İdaresi (memuru hemen itiraz edebileceği gibi, 
tahrirde hazır bulunacak ekici tahmine tarlada itiraz edebilecek ve itiraz için -ayrıca başvurmaya 
ihtiyacı kalmıyacaktır. 

Çağrı yapıldığı halde ekici veya (adamı tahmin esnasında tahmin yapılan -tarlada bulunmazsa du
rumun kendisine muhtarlar aracılığı ile bildirilmesi esası konulmuştur. 

Tahmin işleri kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili bulunduğu ve bu bakımdan Tekel İdaresinin ya
rarına olduğu için tahmin kurullarının yapacağı giderlerin Tekel İdaresi tarafından ödenmesi ye
rinde (görülmüştür. 
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Madde 50. — 49 ncu madde gereğince tarlada ekicinin önünde yapılacak tahmine, tahmin def
terine yazılarak, ekicinin yokluğunda yapılacak tahmine ise belirli bir ısüre içerisinde Tekel 
idaresine yazı ile başvurularak itiraz edilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

Madde 51. — Bu madde 3437 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle nizamnamenin bu maddeyle 
ilgili hükümlerinin birleştirilmesi ve bu tasarıda öngörülen yaprak tütün (borcunun tesbit şekli
ne uygun olarak düzenlenmiştir. 

(Madde 52. — (Bu madde 3437 sayılı Kanunun, ekici tütünlerinin taşınması ile ilgili 7, 28, 
30 ve 39 ncu maddeleri hükümlerinin bildirilmesi suretiyle düzenlenmiştir. 

Tütünlerin bir yerden diğer bir yere taşınması için Tekel İdaresinden taşıma belgesi almış ol
ma şartı muhafaza edilmiş ve tütün ekicilerinin kendi üretim faaliyetiyle ilgili taşımalarla, aynı 
köy veya belediye hududu içinde yapılacak taşımalar, işin icabına uygun olarak bu hüküm dı
şında bırakılmıştır. 

Madde 53. — Bu madde 3437 sayılı Kamumun 39 ve 42 nci maddeleri hükümleri birleştirilmek 
suretiyle düzenlenmiştir. 

Bu kanuna ekli 3 numaralı cetvel ambarlama sürelerinin uzatılmasına lüzum kalmıyacak şe
kilde düzenlenmişse de, gerektiğinde Tekel İdaresince .uzatılabileceğine dair hüküm koruınmnış-
tur. 

ıMadde 54. — 3437 sayılı Kanunun 31, 37 ve 44 ncü maddelerini'n ambarlama ile ilgili hüküm
lerinin birleştirilmesi suretiyle tertiplenmiştir. 

Ekicilerin yaprak tütün borçlarının % 5 e kadar eksik tesliminden sorumlu tutulmıyacakları-
na, % 5 ten çok olan eksiklerin makbul sebeplerden ileri geldiğine kanunda belirtilen kurul 
tarafından kanaat getirilirse ekiciler hakkında kovuşturma yapılmıyacağına dair hükümler ko
runmuştur. 

Madde 55. — 3437 sayılı Kanunun 58 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünü kapsamaktadır. 
Tekel İdaresi tarafından bu kanun gereğince ekici adına yapılan masraflar ödenmeden trans

fer işleminin yapılmasını önlemek suretiyle bu masrafların kolaylıkla geri alınması sağlanmıştır. 
Madde 56. — 3437 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin kısmen benzeridir. Ekici tütünlerinin ida

re ambarlarında iyi korunması ile ambarların gerekli şartları haiz olması ve ambarlarda tütünl'e-
rin niteliğinin bozulmasını önlemek için gereken zamanlarda aktarma yaptırılması, ekici tütünle
rinin! ambarlarda ayrı ayrı korunması ve ekicilerin diledikleri zaman tütünlerini görebilmeleri ve 
alıcılara gösterebilmeleri hakkındaki hükümler korıunmuştur. 

Madde 57. — Bu madde, ekici tütünlerinin, ambarlama süresime münhasır olmak ve Tekel 
İdaresi tarafından ödenecek primler satışta ekiciden geri alınmak şartiyle sigorta ettirilmesini 
sağlamaktadır. Yangın tehlikesinin doğurabileceği zarardan ekicileri korumak amaciyle konul
muştur. Ekici tütünleri, Devlet mallarına ait sigorta primine tabi tutulmak ve bu primden şir
ketlerin aldığı % 30 - 35 komüsyon indirilmek suretiyle ekicilerin katlanacağı yük hafifletilmiş-
tir. Primlerin, satışta Tekel İdaresinin imtiyazlı olacakları arasında ekiciden geri alınmak üzere. 
Tekel İdaresi tarafından ödenmesi esası konulmuştur. Tütün tarım mıntakalarında sigorta iş
lemi yaptırmak genellikle zor ve hattâ imkânsız olduğu için sigorta muamelesini bizzat yapmak 
veya sigorta şirketlerine yaptırmak yükü de Tekel İdaresine bırakılmıştır. 

Madde 58. — 3437 sayılı Kanunun 45 ve 46 inci maddelerine paralel olan bu maddede, ekici
lerden1 alınmakta olan ambar kiralarının azlığı göz önünde tutularak ambara getirilen tütünler 
ekici yararına olarak iki yıl müddetle anbar kirasından muaf tutulmuştur. 

Madde 59. — 3437 sayılı Kanunun 47 ve 48 nci maddelerinin benzeri olan bu maddede kara
sız ambarlama süresini! geçiren tütünlerden 3437 sayılı Kanuna göre bir ay için kilo başına alın
makta olan 5 santim ücret bugünkü şartlar göz önünde bulundurularak 1 kuruşa çıkarılmıştır. 

IMadde 60. <— 3437 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile kısmen nizamnameye 
ve bu tasarının anaprensip ve hükümlerine paralel olarak düzenlenen bu maddede, şimdiye kadar 
uygulamada raslanan, zorluklar göz önünde tutularak ekiciden tütün satınalacak kimsenin tüc
car veya tüccar vekâletnamesini haiz olması zorunluğu belirtilmiş, ve bu kanunum alım - satım-
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dan doğan uyuşmazlıkların hakem kuralları aracılığı ile süratle çözülmesini sağlamak amaciyle 
tüccar veya vekilinin tütün satımaldığı yerde muhakkak karnini bir konut göstermesi zorunluğu 
eklenmiştir. 

Madde 61. — 3437 sayılı Kanunun 6 aıcı maddesinin birinci ve 8 nci maddesinin (b) fıkrası 
hükümlerine benzer olarak düzenlenen bu maddede 20 gram tütünün kıyılmasındaki zorluk göz 
önünde tutularak çeşni için tüccar tarafından kıyılacak tütün miktarı 100 grama çıkarılmıştır. 

Madde 62. — 3437 sayılı Kanunun 59 ncu maddesine paraleldir. Tekel İdaresinin, tütün 
tüccarlarına ait bakım ve işleme atelyelerini bu kanun hükümleri içinde kontrol ve teftişini sağ
lamak amaciyle konulmuştur. 

Madde 63. — Bu madde 3437 sayılı Kanunun 60 ve 63 ncü maddelerine paralel olarak hazır
lanmıştır. 

Gerek bildirimi ve gerekse ambar defterlerinde bulunacak bilgiler günün gerek ve imkânları
na uygun olarak değiştirilmiş ve bu defter ve bildirimlerini nıevi esasına göre düzenlenmesi 
usulü konulmuştur. 

Tüccara ait işleme atelyelerinde meydana gelen süprüntü ve kırıntıların en geç işlemenin so
na ermesini izliyen 15 gün içinde yok edilerek tüccarın borcumdan düşülmesini sağlıyacak hü
kümle, bakım ve işleme atelyelerinde meydana gelen fire ve imhalıkların meydana geldiği sene
ye ait tüccar kayıtlarında belirtilmesini emreden hükümler konulmuştur. 

Madde 64. — Bir şehir veya kasaba içinde bir depodan diğer depoya taşınacak tütünler için 
taşıma belgesi almaya lüzum olmamakla beraber, tüccarın taşımadan evvel taşıyacağı tütünün 
miktarı ile durumlarını ve nereye taşıyacağını o yerin Tekel İdaresine yazı ile bildirilmesi zo
runlu tutulmuştur. 

'Taşıma belgelerinin gelişen şartlara ve imkânlara uygun olarak nevi esasına göre ve gerekli 
kontrolün temin bakımından da bir nüshası tütünün sahibine verilmek bir nüshası tütünün gide
ceği yer Tekel İdaresine gönderilmek, bir nüshası da taşıma belgesini veren Tekel İdaresinde 
kalmak üzere üç nüsha olarak düzenlenmesi esası feomulmıuş, posta ile gönderilebilecek örnek tü
tünlerin miktarı az görüldüğünden 10 kiloya çıkarılmıştır. 

Madde 65. — 3437 sayılı Kanunun 66 neı maddesinin birinci ve 62 nci maddesinin sonuncu fıkra
larına paralel olarak hazırlanan bu maddede, 3437 sayılı Kanuna göre denizden taşman tütünlerin 
gemiye yükletildiğini gösteren belgenin Gümrük memuru ile gemi kaptanı veya acentası tarafından 
onaylanması ve karadan gönderilen tütünlerin hududu geçtiğinin hudut Gümrük memuru tarafın
dan onaylanması zorunlu iken lüzumsuz olan ve tüccarları işgal eden yükler kaldırılarak bunun ye
rine, tütünlerin Gümrük memurlarının kontrolü altında ve usulüne göre taşıt araçlarına yüklenerek 
ihracedildiğine dair Gümrük İdaresince alınacak belgelerin 15 gün içinde Tekel İdaresine gösteril
mesi zorunluğu konulmuş ve bu suretle ihraç edilen tütünlerin belgelenmesi işlemi sadeleştirilmiş
tir. 

Madde 66. — 3437 sayılı Kanunun 66 nci maddesinin ikinci fıkrasına paralel olan bu maddeye 
ait hükmün dış ticareti ilgilendirmesi tabiî olduğundan, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulıyaca-
ğı düşünülerek madde o şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 67. — Tütün teknolojisine ve piyasa gereklerine en uygun imal tiplerinin ve buna ait 
müeyyidelerin tesbiti suretiyle, standardizasyon sağlanması tütünlerimizin en iyi şekilde değerlen
dirilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu husus 3437 sayılı Kanunun 69 ve 70 nci mad
deleri ile sağlanmak istenmiş olmasına rağmen, imal tipleri bugüne kadar amaca uygun şekilde 
standardize edilememiş ve disiplin altına alınamamıştır. Tür'k tütünlerinin imal tiplerinin, 18.11.1960 
tarihinde kabul edilen 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü kuruluşu hakkındaki Kanun hükümle
rine göre, standardize edilmesi memleket tütüncülüğü bakımından zorunlu görülerek bu madde ko
nulmuştur. 

Madde 68. — Bâzı böceklerin yaprak tütünlerde yaptığı tahribat mühim maddi zararlar doğurdu
ğu gibi yaibancı alıcıların şikâyetine sebebolmaktadır. Bu hali önlemek için, yeteri kadar fümigasyon 
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tesisatı yapılması kabil olduğu zaman tütüncü memleketlerin çoğunda olduğu gibi bizde de tütün
lerin böcekleri öldürücü ilâçlarla fümige edilmeden ihracının Bakanlıklararası Tütün Kurulu tara
lından yasaklanabileceği hakkındaki bu hüküm tasarıya konulmuştur. 

Madde 69. — Tütün imal tiplerinin standardizasyonuna paralel olarak, tütünlerimizin özellikle 
dış pazarlardaki durumunu kuvvetlendirmek amaciyle, ihracatın bu açıdan kontrolü gerekli görül
müştür. 

Tütüncülüğümüzün selâmeti bakımından, ihracedilecek tütünlerin Türk standardına göre işlenip 
islenmediği ve zararlı böceklerin öldürülmesini sağlamak için fümige edilip edilmediği hususları
nın yetkili ve yeminli eksperlerden kurulu bir kurulun kont rol undan geçirilmesi ve bu kontrol so
nuçlarının ihraç lisansına esas olarak alınması usulü konulmuştur. 

Madde 70. — 3437 sayılı Kanunun 62 nei maddesinin benzeridir. Bu madde ile ilgili olup kanuna 
ekli 'bulunan 4 numaralı cetveldeki fire oranları, 3437 sayılı Kanunun yürürlük süresince görülen 
aksaklıklar göz önünde tutularak değiştirilmiştir'. 

Madde 71. — 3437 sayılı Kanunun 115 nci madesinin 'birinci fıkrasiyle Tekel altında bulunan 
maddelere tanınmış olan vergi ve resim muafiyetlerine ait hüküm, aynen korunmuştur. 

Madde 72. — 3437 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde, yasağa rağmen dikilmiş olup idrak edil
memiş olan tütünlerin yok edilmesi, idrak edilmiş olanlara elkonulması öngörülmüş ise de, tarlaya 
dikilmiş fakat henüz idrak edilmemiş olan tütünlerin bir emek mahsulü olduğu düşünülerek, yok-
cdilmesi millî ekonomi bakımından isabetli görülmemiş ve tatbikatta ikilik yaratmamak bakımın
dan da idrak edilmiş tütünlere clkonulnıasından vazgeçilmiştir. Bu sebeple söktürme ve elkonul-
ma yerine, tütünlerin yaprak tütün borcuna yazılinası ve her bir dekar için 250 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiylc cezalandırılması cihetine gidilerek cezanın artırılması suretiyle yasak 
eylemin önlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 73. — 1 M2 fidelikten elde edilen tütün fidelerinin ortalama olarak yarım dekar tarlaya 
yeteceği düşünüldüğünden, ceza tâyininde orantı sağlamak amaciyle fideliklerin M2 veya artığı için 
50 lira, dikilmiş tarlanın dekar veya artığı için 100 lira ağır para cezası konulmuştur. 

Madde 74. — Bu maddede, para cezası ve yok etme, hastalık ve zararlı böcek tahribatını önle
mek amaciyle alınacak yasak tedbirlerine uymayı sağlamak amaciyle konulmuştur. 

'Maıdde 75. — Tütün tarımı yasak olan yerlerde deneme için verilen izin istisnai olduğundan 
bunun sınırının aşılmamasmı sağlamak için verilen izni alan ve miktar bakımından aşanlar hak
kında, yasak yerlerle sınırlı yasaklama uygulanan yerlerde tütün dikenler hakkında uygulanan ce
zanın aynen uygulanması tabiî görülmüştür. 

Madde 76. — Yasak alanlarla, sınırlı yasaklama veya hastalıkların önlenmesi amaciyle geçici 
yasak uygulanan yerlerde ekilen ve dikilen tütünlerin ihtiyar heyetlerince Tekel idaresine haber 
verilmesi zorunluğunu koyan 7 nci maddeye ayfkırı hareketle ha'ber verimiyen ve 15 nci madde
nin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak tütün ekim istek kâğıtlarını incelemeden onaylıyan veya 
süreısi iç erişimde Tekel İdaresine vermiyen muhtarlara, memuriyet görevini ihmali' ve tcrahi edem 
memur ile görevini kötüye kullanan memuru cezalandıran Türk Ceza Kanununun 230 - 240 nci mad
delerinin uygulanması suretiyle tatbikatın gerekli şekilde yürütülmesini sağlamak amacı güdülımüş-
tür. 

Madde 77. — 3437 sayılı Kanunun 81 nci maddesi hükmüne benzer olarak hazırlanan birinci 
fıkrada para cezası artırılmış ve izinsiz yurda sokulan tütün tolhumu ve fideleriyle ekilen ve diki
len yerlerin söktürülmesi öngörülmüştür. 3437 sayılı Kanunun 20 nei maddesinin (a), (ib), (e) fık
ralarına paralel olarak düzenlenen ikinci fıkraya, yurt tütünlerinin ıs/laıhı ve standartlanması yo
lu nldr.ıki çalışmalara engel olan bu gibi hareketlerin önlenımesini sağlamak amaciyle ayrıca para ce
zası da konulmuştur. 

Madde 78. — 3437 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi, vaktinde sökülmiyen tütün saplarının ekici 
hesabına söktürülmesini emreder. 
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Hastalık ve zararların önlenmesi ve tarlaların yorularak gelecek yılda yetişecek tütünlerde ka
lite düşüklüğü olmamasını sağlamak amaciyle konan bu hükmün uygulanması için ekici hesabına 
söktürülmesi yeterli bir zorlama teşkil etmediğinden ve Tekel İdaresi tarafından şimdiye kadar 
ısap sökme işinin her yerde yaptırılmasına imkân 'bulunamadığından bu hükme aykırı hareket eden
lerden yapılan giderin geri alınması ile beraber, ayrıca yasak eylemin işlenmesini önlemek bakı
mından her bir dekar veya artığı başına para cezası alınması amaca daha uygun görülmüştür. 

Madde 79. — 12 nci maddenin (a) fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak için, bu fıkra hük
müne aykırı hareket edenlerden fideliklerin her bir metrekare veya artığı hesaJbiyle 25 liradan 
100 liraya kadar hafif para cezası alınması uygun görülmüştür. 

(:b) ve (e) fıkraları hükümlerine aykırı hareket edenlerden, 3437 sayılı Kamuntun 104 ncü mad
desi gereğince 1 liradan 5 liraya kadar alınan hafif para cezası bu madde ile, günün şartlarına 
uıyula'rak 25 liraya çıkarılmış, yalnız (c) fıkrası hükmü kapsamına giren fidelikler sökülımediği 
takdirde hastalıkların devam ve yayılmasına sebebiyet verebilecekleri için bu gibi fideliklerin aynı 
zamanda sahipleri hesabına söktürülmesi uygun görülmüştür. 

Madde 80. — 3437 sayılı Kanunun 82 nci maddesine paralel olarak hazırlanan bu maddede, 
esasen birkaç parçada dikilen tütünler bir dekarı doldurmadığından 3437 sayılı Kanundaki dekar 
başına tâyin edilen ceza yerine ekicilerden 10 lira maktu ceza alınması uygun görülmüştür. 

Madde 81. —• 3437 sayılı Kanunun 85 nci maddesinin benzeri olarak hazırlanan bu maddede, 
para cezasının en az ve en çok hadleri 5435 sayılı Kamuna uyularak beş katma çıkarılmıştır. 

Madde 82. — Bu tasarı ile konan tütün dikimini önceden haiber vermek zorunluğunun gereği gibi 
uygulana/bilmesi için, gerek buna aykırı hareket edenlerden ve gerekse cüzdanlarında yazılı olan
dan % 10 dan fazla tütün dikenlerden her bir dekar ve artığı için 50 lira hafif para cezası alın
ması uygun görülmüş ve yasak; yerlerde tütün dikilmemesinin bu suretle sağlanabileceği düşünül
müştür. 

Aynı şekilde 15 nci maddenin ikinci ve altıncı fıkraları hükmüne aykırı hareket eden ekiciler 
de 25 lira hafif para cezasına bağlanmıştır. 

Tütün üretiminin gereken yıl ve yerlerde düzenlenmesi haikkımdaki 4 ncü madde esaslarına uyul
masını sağlamak için para cezasına ilâveten, düzenleme kararının devamı halinde bir sene süre ile 
dikim yasaklaması yoluna gidilmiştir. Ancak, tütünlerin dikildiği yerin düşük nitelikte tütün yeti
şen yasak veya sınırlı yasaklama uygulanan alanlarda bulunmaması bakımından bir değer taşıya
cağı düşünülerek yok etme cezası konulmamış, tütünlerin ekicilerin yaprak tütün borcuna yazılması 
ile yetinilımiştir. 

Madde 83. — 3437 sayılı Kanunun 104 ncü maddesinin benzeri olarak hazırlanan bu maddede, 
devri gerektiren zorlayıcı sebepler belirtilmek suretiyle, devir şartlara bağlanmış ve bu şartlar ol
madan yapılan devirler karaborsa amacı güdebileeeğinden, bunun önlenmesi için para cezası artı
rılmıştır. 

Madde 84. — 3437 sayılı Kanunun 86 ve 104 ncü maddeleri hükümleri birleştirilerek hazırlanan 
bu maddede, para cezaları 5435 sayılı Kanuna uyularak artırılmıştır. 

Madde 85. — 3437 sayılı Kanunun 88 nci maddesi hükmüne paralel olarak hazırlanan bu mad
dede para cezası, kanuna aykırı olarak işlenmiş tütünlerin miktarı ile oranlı olmak üzere değişti
rilmiş ve suçtun niteliği göz önümde tutularak hafif para cezası ağır para cezasına çevrilmiştir. 

Madde 86. — Suçun niteliği ve karıborsacılğıaı önlenmesi göz önünde bulundurularak tütün
lerimi 20, 21 ve 23 ncü maddeler hükümlerine aykırı olarak satanlardan ve bu tütünleri alanlar
dan satılan tütünüm her bir kilo ve artığı üçin 2 şer lira ağır para cezası .alınması uygun gö-
rülmüştür. 

Madö5e 87. — 3437 sayılı Kanunun 100 ncü maddesinin ikinci fıkrasının aynı olup tekrar
lamaya ait hüküm kaldırılmıştır. 

Madde 88. — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde, tütün satışlarının bu merkezlerde ya
pılması esas olduğumdan, bu «salsa aykırı olarak yapılan satışların hukukan tanınmasına ve bu 
sebeple Te)k!el idaresi tarafından Ibu tütünlerin transferimin yapılmaması dihettine gidilmiş, ayrıca 
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da tanımnııyam bu gilbi tütün satılşlarımn alıcı ve satıcıları hakkımda 86 ncı maddedeki ceza 
hükmü uygulanmıştır. 

Madde 89. — 3437 sayılı Kanunun 95 nci maddesinin karşıtı olup Tekel altundaki kaçak 
yerli maddelerden aİMimakta olan para cezası - yaprak sigarası hariç - bug*ünkü şartlar göz 
önıünJd)e tutularak 5 katına çıkarılmış ve yabancı mamulâtımdan alınacak para cezası da 'ka
çak yerli mamullere ait cezanın iki katı olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 90. — 3437 sayılı Kanunun 103 ncü maddesinin aynı ölüp yalnız, sahtekârlık niteliğin
de olan suçun ağırlığı ve bugünkü şartlar göz önünde tutularak pıara cezaları 543'5 sayılı Ka
nun hükmüne göre 5 katına çıkarılmıştır. 

Madde 91. — 3437 sayılı Kanunun 99 ncu maddesinin aynı olup, yalnız para cezaları bugünkü 
şartlar göz önünde tutularak beş katına çıkarılmıştır. 

Madde 92. — 3437 sayılı Kanunun 97 nci maddesine paralel olarak hazırlanan bu maddede 
para cezaları, suçum mahiyeti ve bugünkü şartlar göz önünde bulundurularak artırılmıştır. 

Madde 93. — 3437 sayılı Kanunun 102 nci maddesine paralel olarak hazırlanan bu maddede, 
Tekel mamullerini teshit edilen fiyattan fazlasına satanlar, satış belgeli veya belgesiz ol
duklarına göre değişik cezaların uygulanması düşünülmüş ve para cezaları suçun niteliği, bu
günkü şartlar ve 5435 sayılı Kanun göz önümde tutularak beş, katına çıkarılmıştır. Belgesiz 
satış yapanların suçu daha ağır olduğundan, bunların telleriındeki mamullerin başkasına devre-
dilmi'yeirefc zor alımı uygun görülmüştür. 

Madde 94. — Bu maddenin birinci fıkrası, 3437 sayılı Kanunun 98 nci maddesinin aynı olup 
para cezalan 5435 sayılı Kanuna uyularak 5 katına çıkarılmıştır. 

ÎMm.ei fıkrası, Tekel idaresinin bilgisi olmadan satış belgelerimi ve ellerimdeki mamulleri 
başkasına devreden veya devralana aynı pıara cezasının uygulanacağı devredi'len belgenin yü
rürlükten 'kaldırılacağı şeklimde düzenlenmiştir. 

Madde 95. — Bu madde satış yerleri ile satıcılar üzerinde Tekel idaresinin 'kontrol yetki
sini sağlıyacak bir hüküm olarak konulmuştur. 

Madde 96. — 3437 sayılı Kanunun 105 nci maddesi hükmünün aynıdır. Yalnız sigara kâ
ğıdı ve benzeri kâğıtlardan alınan para cezası beş katına çıkarılmak suretiyle 5435 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi- hükmüne uyulmuştur. 

Madde 97. — 3437 sayılı Kanunun 79 ncu maddesine benzer olan bu maddede para cezası 
beş katına çıkarılmıştır. 

Madde 98. — 3437 sayılı Kanunun 104 ncü maddesine foısımen benzer şekilde olarak hazırla
man bu maddenin birinci fıkrasındaki para cezasının en az 10, en çoğu 5 katma çıkarılmıştır. 

Vekil göstermeden ayrılan ekicilere ait tütünlerim kaçağa harcanmaması içim gerekli ted
birleri almıyan ve durumu zamanında haber vermiyen muhtarların, memuriyet görevini ihmal 
ve terahi eden memur ile görevimi kötüye kullanan memuru cezalandıran Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddeleri ile cezalandırılmaları uygun görülmüştür. 

Bu madde gereğince birdem fazla ekidnim vekâletini alan veya birden fazla ekicinin tütü
nünü satmalara kimselerden tütünün her bir kilo ve artığı içim 2 lira ağır para cezası alımarak 
yapılan işlemim geçjer sayılmaması, karaborsacılığın ve ekicilerim istismarınım önlemmesi bakımın
dan gerekli 'görülmüştür. 

Madde 99. — Bu kanunla konulan usule göre, tahmfm yapıimıyan yerlerde ekicilerin yap
rak tütün borcu doğrudan doğruya ekicilerin vereceği bildirimlerle tesbit edileceğinden bu 
usulün gereği gibi yürüyebilmesini sağlamak am>aciyle ekliei ve muhtarlar hakkımda zorlıyan hü
kümler konulmuştur. 

Madde 100. — 3437 sayılı Kanunun 87 nci maddesimin benzeri olarak hazırlanan bu madde
de para cezaları 5435 sayılı Kanuna uyularak 5 katına çıkarılmıştır. 

Madde 101. — 3437 sayılı Kamumun 89 nicu maddesine paralel olarak hazırlanan bu maddede 
para cezası belş katma çıkanllmıştır. 
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Madde 102. — 3437 sayılı Kanunun 3G ncı maddesiyle bu maddenin tamamlayıcısı nizamname 
hükümlerine ve bu tasarıyla konulan usullere paralel olarak hazırlanan 51 nci maddenin 
gereği gibi uygulanabilmesini sağlamak için 51 nci maddedeki haber verme şartına uymı-
yam ekiciler hakkında para ee'za'sı konulmuştur. 

Madde 103. — 3437 savlıı Kamınım 90 neı maddesinin birinci fıkrasının, aynıdır. 
Madde 104. — 3437 sayrılı Kanunun 91 n.ci maddesinin benzeri olan bu madde para cezası su

çun niteliğine ve günün şartlarına göre artırılnıştrr. 
Madde 105. — 3437 sayılı Kanunun 92 nci m°ddelsiyle 93 ncü maddesinin birimci fıkrası 

'hükümlerinle paralel -olarak hazırlanan bu mad ledo ambara geç teslim edilen tütünlere ait 
para oeizıaisı günün şartlarına ve eylemin önemine göre artırılmıştır. 

Madde 106. — Kaçakçılığın önlenmesini sağ'nmak amaciyle, ürünlerini kaçağa harcadıkları 
için malhkıım 'olanlarla yaprak tütün (borçlarını mûtadolmıyan tütünlerle 'kapatmak istiyen-
lerden bu harelketi kaçakçılık amaciyle yaptı r ı sabit "alanlara Ibir sene süre ile tütün ekimi
nin yara aklanması esaisı konulmuştur. 

Madlde 107. — Tüccarım vekâletnamesine sahip olmadan tütün alanlarla ekici arasında meydana 
gelen devamlı anlaşmazlıkları önlemek ve bu kana ^;un ahım satımla ilgili uyuşmazlıklarını halli yo« 
lunda teşkil olunacak hakem kurullarına ait hükümlerinin aksamadan yürürlüğünü sağlamak 
amaciyle, bu madde konulmuştur. 

Madde 108. — 3437 sayılı Kanunda cezasız bırakılmış olmakla beraber mevcut hükümlere pa
ralel olarak tasarının 62 nci maddesini teşkil eden '".'ücc-arın bakumve işletme abelvei1 erinin bulunduğu 
yerleri Tekel İdaresine haber verme yükümlülüğüne uymayı sağlamak ve Tekel İdaresinin bu gibi 
yerlerin kontrol yetkisine aykırı hareketleri önlemek amaciyle konulmuş ceza hükmüdür. 

Madde 109. — 3437 sayılı Kanunun 94 ve 100 ncü maddelerine paralel olarak düzenlenen bi
rinci ve ikinci fıkralar, evvelce tesirli olmıyacak kadar az olan para cezaları tüccarın stok duru
munu bildirimlerin yurtta tütün hareketlerinin düzenlenlmesd için gerekli bilgiyi toplamak baka
mından büyük önem' taşıdığı düşünülerek, artırılmıştır. 

3437 sayılı Kanunun 03 ve İni kanuna ait niza ınn;-nemini 32 nci maddeleri hükümlerinle dayana
rak hazırlanan üçüncü fık^v'a, para cezası benzerlerine uyularak 10 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 110. — Bu maddenin birinci fıkarsı, 3437 sayılı Kanunun 90 ncıı maddesi hükümlerinin 
benzeri olup yalnız para cezası, eylemin niteliği ve günün şartları göz önlünde tutularak artırıl
mıştır. 

ikinci fıkradaki cezalar 64, ncü maddenin diğer £ a ra l a r ı hükümlerinin gereği gibi uygulan
masını sağlamak amaciyle konulmuştur. 

Madde 111. — 3437 sayılı Kanunun 80 nci maddesine benzer olarak düzenlemen bu maddedeki 
para cezası diğer maddelerdeki benzerlerine uyularak 10 liraya çakanlmıştur. 

Madde 112. — 3437 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi hükmüne ve bu tasarının düzen sırasına 
paralel oılarak hazırlanan bu maddede, kaçakçalık sayılan suçların 1918 sayılı Kamun 6829 sayılı 
Kanunla değiştirilen 25 nci ımaddesi hükmüne ve o kanunun kovuşturma ve yargı usullerine bağ
la olacağı' belirtilmiştir. 

Madde 113. — 3437 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüme ve bu tasarının düzen sırasına 
paralel olarak hazmlanmıştar. 

Madde 114. — 3437 sayılı Kanunun 108 nci maddesinin aynıdır. 
Madlde 115. — 3437 sayılı Kanunun 109 ncu maddesi hükmünün aynidir. 
Madde 116. — 3437 sayılı Kanunun 110 ncu maddesine paralel oılarak hazırlanan bu maddede 

tasarınım birinci bölümüne dâhil olup Tekel İdaresini ilgilendimeyen para cezaları,, Tekel İdare
sine ait para cezalarından ayin tutulmuş ve maddenin geri kalan kasımı tasarınım tertip sırasına 
göre düzenlenmiştir. 

Madde 117. — Bu kanun hükümlerinin. Tömbeki, Puro, Virginia, Hasan Keyf ve sair yabancı 
tütün çeşitleri için de aynen uygulanması tabiî olduğundan, uygulamada tereddüt ve yanlış
lıklara düşülimemesini sağlamak amaciyle bu hüküm konulmuştur. 
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Madde 118. — 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu hükümlerinin yürürlükten kaldı-
dınıldığı belirtilmiş ancak özel kanunlarla atıf yapılan hallerde bu kanunun karşı hükümlerinin 
uygulanması tabiî görülerek bu hususu sağlamak amaciyle hüküm konulmuştur. 

Geçici Madde 1. — 3437 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince tütün ekimi serbest olan 
alanlar içinde evvelce konulmuş olan sınırlı yasaklamalar kanuni formalitesi tamamlanmış ve ke
sinleşmiş olmalarına rağmen sürekli itirazlara ısebebolmaktadır. 

Tütün üretim alanlarımızın yeniden revizyonu ve bu meyanda süjrekli şikâyetlere sebebolaın sı-
nınlı yasaklama alanlarında incelenerek tütün tarımına nygun olan yerlerin yeniden tesbiti öngö
rülmüştür. 

Madde 119. — Bu kanunun uygulama şeklini gösterir bir tüzük yapılması zorunlu görülerek 
bu hususu sağlamak amaciyle konulmuştur. 

Madde 120. — Bu kanunun yürürlüğe gineceği tarih b eritilmiştir. 
Madde 121. — Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Tütün Ziraati kanunu teklifi (2/198) 

7 . 1 . 1966 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hazırlamış olduğum Tütün Ziraatı Kamunu ile osbaıbı mucibe lâyihasından birer suret ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle rica ederim. 6 . 1 . 1966 

Aydım Milletvekili 
Reşat Özarda 

TÜTÜN ZİRAATI KANUN TEKLİFİNİN ESBABI MUCİBESt 

Millî ekonomimizin en önemli unsurlarından birisi olan tütün mahsulü uzun yıllardan beri ih
racatımızın esasını teşkil ve bu suretle de her sene; mühim bir döviz kaynağı olmak vasfını muha
faza etmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizin her bölgesinde takriben 280 000 ekici tarafından 180 000 hektarlık sahada tü
tün- ziraaıti yapılmaktadır. Tütün müstahsılları bu kıymetli mahsul çeşidimizden her yıl yaklaşık 
olarak 650 milyon lira gibi mühim bir gelir sağlamaktadır. Bunun yanıısıra yılda ortalama 65 000 
tonluk ihracatımızdan da memleketimize 65 milyon dolarlık bir döviz teımin edilmektedir. 

Memleketimizin tabiî şartlarının bu mahsul çeşidine karşı son derece elverişli bulunması saye
sinde istihsal edilen Türk tipi tütünler dünyanın en kaliteli tütünleri olarak dış pazarlarda daima 
aranmış ve kolaylıkla müşteri bulmuştur. 

Ancak, tütün ihracatımızdaki bu tercihli durumumuz son senelerde Türk tipi tütün yetiştiren 
memleketlerin bu konudaki başarılı çalışmalarına ayak uyduramamış olmamız sebebiyle hissedilir 
bir gerilemeye mâruz kalmış bulunmaktadır. 
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İstihsal ton 

Yıllar Türkiye Yunanistan Yugoslavya 

1951 
1956 
1960 
1961 
1962 

1951 
1956 
1960 
1961 
1962 

1951 
1956 
1960 
1961 
1962 

88 651 
116 570 
135 0<67 
92 666 
85 409 

56 191 
58 763 
56 075 
82 402 
88 850 

62 204 
82 050 
64 000 
72 700 
91 200 

ihracat ton 
31 473 
48 549 
60 327 
65 710 
46 404 

İhracat artış yüzdesi 
100 
105 
100 
146 
158 

İhracat artış 
ortalaması 127 

100 
154 
192 
208 
147 

175 

27 804 
30 730 
30 900 
14 312 
34 000 

6 274 
20 041 
18 475 
17 000 
12 928 

100 
319 
294 
270 
206 

272 

İstihsalimizle ihracatımızın yukardaki cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere menfi bir istika
mette seyrine mukabil, komşu memleketlerin her yıl biraz daha artan rekabetini düşünmemiz ica
beder. 

Türik tütüncülüğündeki bu gelişmenin sebebini bilhassa tütün yetiştiriciliği mevzuundaki eksik
liklerimiz ile bu sahadaki çalışmalarımızın yetersizliğinde aramak icabeder. O halde bu önemli konu 
üzerine (çok geç kalınmış olmasına rağmen) daha fazla vakit geçirmeden derhal eğilmek suretiyle 
tütün ziraati politikasına yepyeni bir veçhe veril meşinde mutlak zaruret vardır. 

Ortak pazara katılmak üzere ciddî çalışmalara (başladığımız bir devrede Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının mesaisini tütünün kaçakçılık ve sanayi safhalarına teksif etmesi, buna mukabil ziraati 
ile ilgili hizmetlerini Tarım Bakanlığına devretmesi, hizmetlerin taksimi bakımında büyük bir 
önem taşımaktadır. Eısasen ticari bir müessese olan Tekel idaresinin aynı zamanda âmme hizmeti ile 
uğraşması bu müessesenin bünyesine tamamen aykırıdır. Bu iki aykırı hizmet nazari1 olsun, amelî 
olsun, yer yüzünde hiçbir zaman bir arada mütalâa edilmemiştir. Ayrıca tütün müstahsil ve ih
racatçısı memleketlerde, bu mahsulün ziraat, kontrol ve araştırmaları tamamiyle Tarım Bakanlığının 
mesaisi dâhilinde yürütülmekte olduğu da bilinen bir hakikattir. Şurası muhakkaktır ki, ihracatı
mızın geliştirilmesi yalnız istihsalin artırılması ile asla mümkün olamamaktadır. Tütün ziraatinin 
yalnız yüksek kaliteli mahsul temin edebilecek sahalara tevcihi gerekirken dikimin her yıl biraz daha 
genişlemesi suretiyle mahsulün uygun olmıyan topraklara doğru yayılması sonucunda kalite düşmüş
tür. Nitekim 1960 yılında memleketimiz tütün istihsali bugüne kadar ulaşılmıyan bir dereceye yük
selmiş ve 135 000 tonluk bir istihsal sağlanmış ise de kalite vasıfları düşük olarak yetiştirilen bu 
tütünlerimizin maalesef hiçbir ticari kıymeti olmıyan 17 000 tonluk kısmı imha edilmek mecburiye
tinde kalınmıştır. Bu yüzden gerek Hükümetimiz ve gerekse ekicilerimiz büyük zararlara uğramış-
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kırdır. Bu kadar yüksek bir seviyeye ulaşan istihsalimize nazaran millî gelirimizde ve bilhassa ih
racatımızda 'maalesef bir artış temin edilememiştir. Bunun yanısıra ekici' maliyeti yükselmiş ve satış 
ortalaması da bir sene evvelki 529 kuruşa rağmen 471 kuruşa düşmüştür. Bu arada bilhassa Ege 
bölgesindeki 387 ıkurıısluık maliyete karşılık 2Ü kuruşa kadar satış yapmak mecburiyetinde kalan 
ekicilerim iz büyük bir yekûn tutmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tütüncüler Federasyonunun kayıtlarına göre 1961 senesi
nin istihsal maliyeti ve satış vasatileri şöyledir : 

Ege Bölgesi 387,85 kuruş maliyet 453 kuruş satış 
Karadeniz Bölgesi .573,1.7 kuruş maliyet 577 kuruş Batış 
Marmara Bölgesi 458,28 kuruş maliyet 418 kuruş satış 
Bu neticeden de açıkça ani aşıl inaktadır ki, bu^ün tütün ekicileri tütün satışları neticesinde is

tihsal maliyetlerinin karşılığını dahi alamamaktadırlar. 
Türk tütünlerinin dünya pazarlarındaki tercihli durumunun kalite vasıflarının yüksekliğinden 

ileri geldiği aşikârdır. Demek oluyor ki bu mevzu daki çalışmaların tütün ziraatı safhasında öncelikle 
ele alınıması zaruri bulunımaiktadır. Bütün bunlara rağmen bugünkü mevzuatla bugüne kadar: 

1. Tütün yetiştiriciliği mevzuunda yapılacak çalışmalara ilmî bir yön vermek ve bu tatbikata 
intikal edecek hizmet ve yenilikleri! araştırma müesseselerinin müspet neticelerine dayandırmak 
mümkün olamamıştır. 

2. Memleketimizde yetiştirilen ve halen karışık bir durumda bulunan tütün tiplerinin standardize 
edilerek, ticari kıymeti yüksek olan tiplerin yetiştirilmesi için ekiciye yüksek vasıflı tohum inti
kali sağlanamamıştır. 

3. Tütün istihsalinin çeşitli devrelerinde tütün ekicilerine T. C. Ziraat Bankası tarafından. 
verilmekte olan zirai kredilerin zamanında ve yeteri kadar verilmesi hususu bir esasa bağlanmamış 
ve dolayısiyle arzu edilir bir şekilde tevzii mümkün olamamıştır. 

4. Son senelerde süratli bir şekilde artan istihsal maliyetini düşürücü tedbirler alınarak tü
tün yetiştiriciliğinin ekiciler için daha kârlı bir hale getirilmesi ve bunun yaımsıra ihraç fiyatlarını
zın da istikrarlı bir şekilde tesbiti sağlanamamıştır. 

5. Dünya istihsal ve istihlâki ile iç istihlâk ve ihracatımız dikkate alınarak memleketimizin hangi 
bölgesinde hangi sahalarda ne miktar ve hangi çeşit tütün ekilmesi gerektiğinin tesbiti yapıla
mamıştır. 

Bunu tanzim ve organize edece!?: «Ruhsat Usulü» nün yürürlükteki Kanunla tatbik edilemeyişi 
yüzünden zuhur eden ihtiyaç fazlası tütünler ihracedilmediği gibi bu yüzden mühim stokların 
toşökülü de önlenememiştir. 

6. Yürürlükte bulunan kanuna göre, teknik bakımdan! hiçbir değeri olmıyan tahrir ve tahmin 
giıbi lüzumsuz işlerle Hükümete büyük malî külfetler yükletilmiş ve bu çalışmaların tatbikatı sıra
sında vukua gelen çatışmaların zuhuruna mâni olunamamıştır. 

7. Tütün ekicilerini istihsal safhasında son derece oyalıyan ve birsürü güçlüklerle karşıkarşıya 
getiren beyaname, cüzdan ve nakliye tezkeresi gibi kırtasiyecilikten ileri gidömifyen ve müstahsıla bir
sürü külfet tahmil eden muamelelere mâna olunamamıştır. 

8. Reji devrinden kalma zamanımız ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak bulunan gerek kıy
metlendirme (ekspertiz) ve gerekse satış usullerimizde yepyeni bir hamleyi mümkün kılacak ve eki
cilerimizle tüccarlarımız arasında sık sık zuhur eden anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak olan «Mü
zayede Usulü» tütün satışları ile geniş dereceli kıymetlendirme sisteminin tatbiki mümkün olama
mıştır. 

9. Türk tütünlerinin dünya pazarlarındaki müstesna mevkiinin sağlanmasında büyük emekleri 
geçen tütün ekicilerimizin her yönden kalkındırılmasını temin edip ekicilerimiz arasındaki anlaşma, 
birleşme ve yardımlaşmayı mümkün kılacak bir teşkilâtın kurulması sağlanamamıştır. 

10. Son yıllarda memlekethıııize de girmiş bulunan tütün mildiyusu hastalığı mevzuunda yapılan 
çalışmalar yürürlükte bulunan mevzuat sebebiyle tek elden yürütülemediğinden bu hususta başarı 
sağlanamamıştır. 
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V'erıifmısiz ve ımıemleteeıt zararına olan bu çalıkmaları ıslah ve modernize etmek ve tütüncülü
ğümüz kalkınmasını mümkün kılabilmek için gerekli her türlü unsuru bünyesinde bulunduran Tarım 
Bakanlığı yeteri kadar mütehassıs ile araştırma ve ıslah müesseseleri, bol teknik eleman ve nakil 
vasıtaları ile en ufak ekim noktalarına kadar inebilen teşkilâtı sayesinde 3203 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine istinaden tütüncülüğümüzün kalkınmasına hizmet etmeye çalışmakta ise de i m 
vazifeyi mer'î 3437 sayılı Kanunun aksatıcı hükümleri yüzünden yürütül ememektedir. 

1938 yılında yürürlüğe girerek tütünün ziraati ile inhisarına taallûk eden hizmetleri bir arada 
mütalâa eden ve tütüncülüğümüzde inkişaf temin etmekten ziyade kaçağı kovalamak gibi bir ga
yeyi hedef tutan 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu bu sahada ileri gitmiş müstahsil ve 
ihracatçı memleketlerde olduğu gibi memleketimiz tütüncülüğünde de lüzumlu inkişafı sağlıyacak 
belirli bir tütün politikasının teessüsüne imkân vermemektedir. 

Tütün yetiştiriciliğindeki bütün çalışmalar Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde mütalâa, edil
mesi icabederken bugün bu husus yürürlükte bulunan kanun ile Tarım, Gümrük ve Tekel ve 
hattâ Ticaret bakanlıklarına tevdi edilmiş, bu sebeple de bugüne kadar aynı konularda fakat de
ğişik istikametlerde yapılan çalışmalardan maalesef arzu edilen sonuçlar elde edilememiş bulun
maktadır. Tesbit edilen aksaklıklar ve alınması gerekli edbirler üzerinde çeşitli yönlerde yapılan 
çalışmalardan elde edilen neticelere göre Türk tütüncülüğünde arzu edilen inkişafın teminini müm
kün kılacak yeni bir Tütün Ziraati Kammu hazırlanması gerekli görülmüştür. 

Memleketimizde önemli bir gelir kaynağı olan tütünün tabiî eereyanlara bırafcılim<ası her geçen 
gün için daha mühim dâvalarla karşılaşılmağına sebebolacaktır. 

İlişikte takdim ettiğim Tütün ziraati kanun teklifi Yüce Meclisçe kabul edildiği takdirde j 
yukarda belirtilen aksaklıklar giderilmekle kalmayıp memleketimizin zirai ve iktisadi bünyesine en 
uygun düşecek bir tütün ziraati politikası tahakkuk ettMle<r'ek miMî gefeiımiziın artmasında mü
him bir rol oynıyacaktır. 

MADDELERİN ESBABI MUCİBESt 

Madde 1. — Memleket tütüncülüğünün gelişmesi ve rakiplerimizin dış pazarlardaki rekabetleri
nin tesirsiz bir hale getirilebilmesi için Tekel İdaresinin yaptığı araştırmalar yetersizdir. Tü
tün araştırmaları yalnız olarak çalışan İstanbul Maltepe'sindeki bir müessese tarafından yapılmak
ta ve bu müessese tütün bölgeleri dışında kurulmuş olması yüzünden kendisini sembolik olmaktan 
bir türlü kurtaramamaktadır. Bu müessese halihazır durumu ile arzulanan hedefe ulaşmaktan çok 
uzaktır. 

Bu hedefe ulaşılması, tütün mahsulünün tohumundan satışlarına kadar olan bütün safhaları
nın bir arada ele alınmasiyle mümkün olabilir. Bu gelişme zincirindeki halkalardan her hangi bi
risinde vukubulacak gevşeklik topyekûn olarak netice üzerinde müessir olur. Kaldı ki, Tekel İda
resi yayın teşkilâtı bakımından da kifayetsizdir. 

Yeryüzünün hiçbir Devletinde, bir mahsulün istihsalinin, gayeleri değişik olan iki ayrı te
şekkül tarafından idare edildiği görülmemiştir. Bizde ise bu şekilde yürütülmek istenen bir sis
tem içerisinde yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar sağlanması mümkün değildir. Nitekim son 
senelerde zuhur eden tütün mildiyösü ile yapılan mücadelede, ziraatçiler tarafımdan kullanılan 
ilâçların kullanılmasının önlenmek istenmesi, bu yöndeki görüşümüzü teyideden yepyeni bir mi
saldir. 

Tütün bir bitki olarak 3203 sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığı çalışmalarına dâhil edilmiştir. 
Kaldı ki, Tarım Bakanlığı bol eleman, lâboratuvar, vasıta ve köylere kadar imen geniş teşkilâtı 
ile araştırma, yetiştirme ve öğretim yolu ile tütüncülüğümüzün geliştirilmesinde en ufak tefer-
fuata kadar meşgul olabilecek vasıf ve- kudrettedir. Bu itibarla tütün ziraatinin her safhasında 
münhasıran Tarım Bakanlığınım vazifelendirilmesi zaruri görülmektedir. 
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Madde 2. — Tütünde kalite vasıfları ekolojik şartlarla çok sıkı alâkalı olup bu hassasiyet do-
layısiyle kalite ve satış imkânları daima tehlike arz eder. Alıcı daima yüksek kaliteli mahsule 
iltifat ettiğine ve her bölgenin de değişik kalitede tütün yetiştiren sahaları bulunduğuna göre, 
her yıl mütecanis kalitede mahsul elde edebilmek için bölgeler dahilindeki ekim Siahaları ile bu 
sahalarda ekilecek tütün çeşitlerimin tesbit ve tâyin edilmesinde katî bir zaruret vardır. Halen 
yürürlükte bulunan kanunda buna ait her hangi bir hüküm yoktur. Bu sahada büyük aksaklık
lar zuhur etmektedir. Bu maksatla hazırlanacak tatbikat programlarının kanuni müeyyideler hi
mayesinde yürütülmesi icabeder. 

Madde 3. —• Tütün mahsulünün Hükümete, tüccarlara ve ekicilere külfet yükletmeden istik
rarlı bir piyasa 'nizamı içerisinde satılmasını tenin ve stok terakümüne mâni olmak amaeiyle 
tütün ekimlerinin Tarım Bakanlığımın hususi müsaadesine tabi tutulması ve kendilerine ekim mü
saadesi verilen şahısların sicillerinin de mahallî teşkilât tarafından tanzimi uygun görülmektedir. 

-Madde 4. — Bu müsaademin müspet sonuç verebilmesi içito, dünya piyasası, dahilî istihlâk ve 
stok durumumuz ilgili teşekküllerim de mütalâaları alınmak suretiyle her yıl istihsali gereken 
tütün çeşitleri ve miktarı ile bunların ekim sahalarınım Tarım Bakanlığı tarafımdan tesbitini ge
rektirmektedir. Halem meri beyanname usulümde umumi dikim sahası, dikim yapıldıktan sonra 
bilindiğinden ve kalitemin muhtemel inkişaf ve gerilemelerine ıkarşı artırılması veya azaltılması 
mümkün olamamaktadır. 

Beyanname sistemi, istihsali ayarlama bakımımdan kifayetsiz olduğuna göre; bu önemli 
mahzurun giderilebilmesi için tütün ekicilerinin her yıl tütün yetiştirmeye yetkili oldukları, ev
velce aldıkları özel müsaadelerde yazılı saha miktarınım daraltılıp genişletilmesi için Tarım Ba
kanlığıma yetki verilmesi zaruri görülmüştür. 

Madde 5. — Memleket tütüncülüğünün süratle geliştirilmesi ve kalitenin muhafaza ve daha 
da yükseltilmesi bakımından tütün ekicilerine bâzı mecburiyetler tahmil edilmesi icabetmekte-
dir. Bu mecburiyetler müstahsıllara bir külfet olmaktan ziyade omlarım kazançlarımı ve dolayı-
siyle millî gelirimizin artırılması maksadiyle kırımdan sonra tarlada kalan sapların söktürülme-
si, sertifikalı tohum kullanılması, tütünün denklenmesi, muhafazası ve ekspertiz işleri gibi umu
mi meseleler üzerinde uygulanacaktır. Türk tütünlerinin şöhretini düşürücü hallerde ve tütün
lerimizin yer yüzündeki imtiyazının muhafazası bakımlarından bu gibi tedbirlerin alınmasında 
zaruret vardır. 

Madde 6. — Tütün ekicilerinin, istihsalin muhtelif devrelerinde krediye ihtiyaç vardır. An
cak, bu kredilerin zamanında ve ihtiyaca yeter miktarda verildiği takdirde faydalı olacağı da 
aşikârdır. Bu işin en sıhhatli şekilde tesbit ve tanzim edilebilmesi için kredi verilmesi esasları
mı Tarım Bakanlığı ile T. >C. Ziraat Bankasının müştereken tesbit ve tâyin etmeleri zaruri gö
rülmektedir. 

Madde 7. — Yurt içinde yetiştirilen tütünlerin bölgelere göre ticari bakımdan işleme, bakım, 
denkleme ve ekspertiz şekilleri eski geleneklere göre yapılmaktadır. 

Tütünlerimizin dış pazarlardaki şöhretimin muhafazası ve yeni pazarlarım bulunnuası bakı
mımdan ihraç tütünlerinin tabi olacağı muameleler hakkındaki esaslar ile tütün alım - satım ve 
ihracat işlerimin Ticaret Bakanlığı ile müştereken tanzim, tesbit ve yürütülmesi bir zaruret ola
rak kendisini hissettirmektedir. 

Esasen som zamanlarda El İşçileri Sendikasının yaprak tütünlerin tasnife tabi tutulmadan 
ihracedildiğini ilgili bakanlıklar nezdimde şikâyet etmesi bu görüşün ne derece doğru olduğunu 
ifadeye kâfi bir misal teşkil eder. 

Madde 8. — Ekici tütünlerinin sarışlara kadar geçecek devrede her türlü teknik şartı haiz 
olan emanet ambarlarımda muhafaza edilebilmesini temin bakımımdan emanet ambarlarımın açıl
masında iki bakanlık müştereken vazifelendirilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunda belirtilen hizmetlerin noksansız olarak yapılabilmesi için Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tütüncülük Şubesine kanuni bir hüviyet 
verilmesi zaruri görülmektedir., 
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Madde 10. — Araştırma müesseselerinde yapılacak çalışmalar arasında Tarım Bakanlığına 
taallûk edecek malî külfetlerin azaltılması ve müesseselerin çalışma imkânlarının artırılarak daha 
rasyonel bir hale getirilmesi için bunların 2654 sayılı Kanuna göre idare edilmeleri ve âzami 
sermaye haddinin 500 000 lirayı geçmemesi uygun görülmüştür. 

ıMadde 11. — Birlik ve kooperatif halinde teşkilâtlanmış bulunan ekici organizasyonları ile 
Tarım Bakanlığının yapacağı her türlü çalışmalarda ekicilerle daha sıkı bir işbirliği tesis ede
rek dağınık çalışmaların zarar ve mahzurlarını gidererek mesainin tek gayeye doğru kanalize 
edilmesini temin bakımımdan bu gibi organizasyonların sevk ve idaresi maksadiyle talep vuku
unda Tarım Bakanlığınım âzami 5 sene müddetle bir elemanının hu işlerde vazifelendirilmesi uy
gun görülmüştür. 

Madde 12. — Yurt içimde ekicilerimizi yeniliklere teşvik ve dış pazarlardaki alıcılara tütün
lerimizi tanıtmak ve satış imkânlarımızı artırmak gayesiyle, bu yolda yapılacak çalışmalardan fay
dalanılması uygun görülmektedir. Esasen noksan taraflarımızdan birisi de budur. 

Madde 13. — Tütün Ziraat Kanununun aksaksız olarak tatbikata intikalinin sağlanmasını ve 
tatbikatta zuhuru ımıuhtemel bütün tereddütlerin giderilmesi için kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlamak üzere ilk yıl içinde bir tüzüğün hazırlanmasında zaruret vardır. 

Madde 14. —' Bu kanunun ikinci maddesinde belirtilen sahaların sınırları dâhilinde ekin mü
saadesi! veriılmıiş olmasına rağmen bu sahaların dışında fazla mahsul almak amaciyle kalite aleyhi
me mahsul yetiştirenlerin müsaade dışı mahsulleri imha edilmekle beraber mutaakıp bir yılın eki
minden mahrum edilmeleri tütün kalitesinin ve rekoltesinin muayyen seviyelerde tutulması ba
kımından uygun görülmekledir. 

Madde 15. — 1 gram tütün tohumunun 14 ilâ 15 bin aded civarında bulunması ile onun dış 
memleketlere çıkarılması her ne şekilde olursa olsun önlemememektedir. Nitekim bu husus yü
rürlükte olan kanunda yasaklanmış olmasına rağmen Rhodesia'ya 34 kilogram tütün tohumunun 
zaman zaman gizlice götürülmek suretiyle araştırma ve üretme materyali olarak kullanıldığı 
Tarım Bakanlığı uzmanlarının mahallinde yaptıkları müşahedelerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Aıncak tütün çeşitlerimizde her hangi bir karışıklığa mâni olmak ve standart çeşitlerimizin mu
hafazası bakımımdan bu madde hükmü ile tütün tohumu ithali menedilmiştir. Bu arada Tarım 
Bakanlığımın yeni çeşitlerin denenmesi gayesiyle kendi çalışmalarında kullanılmak şartiyle tütün 
tohumu ithal etmesinde fayda mülâhaza edilmektedir. 

Madde 16. — !Bu kanunun 4 mcü maddesinin tam ve aksaksız olarak yürütülebilmesini temi-
men ekicilerden müsaadesiz dikecekleri beher dönüm için 250 şer lira ağır para cezası alınması 
uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Belirtilen sahalar dâhilinde ekim müsaadesi aldıkları halde bu sahaların için
de veya dışında tesbit edilen çeşitlerden gayrı çeşitlerle ekim yapacak ekicilerden çeşit stan
dartlarımın ve safiyetlerinin muhafazasını teminen bu gibi ekicilerin mahsulleri derhal imha 
edilmekle beraber beher dönüm için 500 er lira para cezası alınarak iki yıl için tütün ekimin
den mahrum edilmeleri zaruri görülmüştür. 

Madde 18. — Gerek rekoltenin ve gerekse yabancı tohum ekmek sıuretiyle memleket tütün çe
şitlerinin karışmasına sebebolacak bu gibi müsaade dışı ekim yapanların tohum ve mahsulleri 
derhal imha edilmeli, 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına ve bir aydan üç aya ka
dar hapis cezasına çarptırılmayıdırlar. 

Madde 19. — Mahsulün zarar görmesi halinde yapılacak işlemler hükme bağlanmıştır. 
Geçici Maddeler — Bu kanun teklifimin kanunlaşıp yürürlüğe girmesi halinde çalışma kad

rolarının ne suretle teşkil edileceği hususları belirtilmiş bulunmaktadır. 
Madde 20. — Bu kanun yürürlüğe girdiğinde, yürürlükten kaldırılacak kanun maddelerini be

lirtmektedir. 
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Madde 21. — Kanun hükümlerinim yürürlük tarihleri belirtilmiştir. 
Madde 22. — Kanunun Bakanlar Kurulu taraflından yürütüleceği belirtilmektedir. 
Yukarıda arz olunan sebeplere binaen kanun teklifinin ilgili komisyonlarda görüşülmesini 

mütaakıp öncelik ve ivedilik kararı ile Yüce Meclise şevkini arz ve istirham ederim. 6.1.1966 

TÜTÜN ZİRAATI KANUNU 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 

MADDE 1. — Türkiye'de her çeşit tütün yetiştirilmesi, ıslahı, ekici işlemişi1 bakımı ve yap
rak tütünün piyasaya arzına kadar (ekspertiz dâhil) olan her türlü işleri Tarım Bakanlığı ta
rafından yapılır. 

MADDE 2. — Tütün ekilecek bölgeler ve bu bölgeler içindeki sahaların sınırları ile bu sa
halarda yetiştirilecek tütün çeşitleri Tarım Bakanlığınca tesbit ve tâyin edilir. 

MADDE 3. — Tütün ekimi Tarım Bakanlığının özel müsaadesine bağlıdır. Verilen müsaadelerin 
hükmü gelecek yıllarda geçerlidir. Ekicilerin sicili mahallî teşkilât tarafından tutulur. 

MADDE 4. —• Dünya piyasası, içtüketim ve stoklar dikkate alınarak memleketimizde her 
yıl yetiştirilmesi gereken tütün çeşitleri ile miktarları ve bunların ekim sahaları; Gümrük ve Te
kel ve Ticaret bakanlıkları ile ilgili teşekküllerin mütalâası alınarak Tarım Bakanlığı tarafından 
tesbit olunur. Ekicilere verilmiş olan özel müsaadelerde yazılı tütün yetiştirilecek sahanın ne 
miktar daraltılıp genişletildiği, her yıl tütün ekim mevsiminden evvelki Aralık ayı içinde Ta
rım Bakanlığınca ilân olunur. 

MADDE 5. —• Memleket tütüncülüğünün geliştirilmesi ve tütün vasfının muhafaza ve yük
seltilmesi için Tarım Bakanlığınca lüzum görülen her türlü tedbirlere tütün ekicileri riayet et
meye mecburdurlar. 

MADDE 6. — Tütün ekicilerine verilecek kredinin esasları Tarım Bakanlığı ile T. C. Zi
raat Bankasınca birlikte tesbit edilir. 

MADDE 7. — Yurt içinde yetiştirilen tütünlerin bölgelere göre ticari bakımdan işleme, ba
kım, denkleme ve ekspertiz şekilleri ve ihraç tütünlerinin tabi olacağı muameleler hakkındaki 
esaslar tütün alım, satım ve ihracat işleri Tarım ve Ticaret bakanlıkları tarafından ayrıca tan
zim ve tesbit edilir. 

MADDE 8. — Ekici tütünlerinin satış anma kadar sakladığı emanet ambarlarında aranıla
cak teknik şartlar Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları tarafından tesbit olunur. Bu şart
ları haiz olmıyan yerler ambar olarak kullanılamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilât 

MADDE 9. — Kanunun derpiş ettiği hizmetleri ifa eylemek üzere Ziraat İşleri Genel Müdür
lüğüne bağlı bir tütüncülük şubesi kurulmuştur. 

MADDE 10. — Bu kanunda belirtilen görev ve hizmetlerin, yapılması için lüzumlu görülen 
müesseseleri kurmaya Tarım Bakanlığı yetkilidir. 
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Tarım Bakanlığınca kurulacak veya bu bakanlığa devredilecek döner sermayeli tütün işlet
meleri 2654 sayılı Kanuna göre idare olunur. Ancak bu işletmelerin âzami sermaye haddi 500 bin 
lirayı geçemez. 

MADDE 11. — Birlik ve kooperatif halinde teşkilâtlanmış bulunan ekici teşekküller istedik
leri takdirde bu teşekküllerin sevk ve idaresi için Tarım Bakanlığı en çok beş yıl müddetle bir 
elemanını vazifelendirebilir. 

Bu şekilde görevlendirilecek memurun her türlü memuriyet hakları mahfuzdur. Hizmet 
müddetince harcırah ve zaruri masrafları ekici teşekküller tarafından ödenir. 

Bu maddeye göre, vazifelendirilen memurlara teşekküllerce verilen ücretler hakkında 7244 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — Tütüncülüğümüzün geliştirilmesi için Tarım Bakanlığınca çeşitli konularda 
ikramiyeli müsabakalar açılır, sergiler kurulur ve dış memleketlerdeki sergilere iştirak edilebi
lir. 

MADDE 13. — Bu kanunun uygulama şekil ve esasları, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç bir yıl içinde Tarım Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yasak ve cezalar 

MADDE 14. — Bu kanunun ikinci maddesi ile tesbit edilen sahalar dışında tütün yetiştirilmesi 
ve tâyin edilen çeşitlerden gayrisinin ekilmesi yasaktır. Müsaade edilen saha dışında ekilen tü
tünler idareten imha edilmekle beraber gelecek yıl için ilgiliye ekim müsaadesi verilmez. 

MADDE 15. — Tütün tohumu ithali yasaktır. Ancak araştırma maksadiyle getirilecek to
humların cins ve miktarı Tarım Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 16. — Bu kanunun dördüncü maddesi gereğince yetiştirmeye mezun oldukları dö
nüm miktarından fazla ekimde bulunan ekiciler, müsaadesiz ekilen her dönüm için 250 lira ağır 
para cezasına çarptırılır. 

MADDE 17. — Kendilerine ekim müsaadesi verilen şahıslarca müsaade verilen sahalar dâhi
linde veya haricinde tesbit edilen çeşitlerden gayrı tütün yetiştirilmesi halinde bu gibi ekici
lerin mahsulleri imha edilmekle beraber her dönüm için 500 lira ağır para cezası alınır ve ilgi
liye iki yıl müddetle ekim müsaadesi verilmez. 

MADDE 18. — Ekim müsaadesi almadan tütün ekenlerle bu kanunun ondördüncü maddesi 
hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan üç aya kadar hapis cezasına çarptırılırlar. To
hum veya mahsulleri imha edilir ve ayrıca 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası veri
lir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşit hükümler 

MADDE 19. Mahsulün her hangi bir sebeple kısmen veya tamamen zarar görmesi veya 
yok olması halinde gerekli işlem yapılmak üzere ekici, durumu en geç on gün içinde yazılı olarak 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtına bildirmek zorundadır. 

Zarar ve ziyanı tesbit etmek üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığınım mahallî teşkilât âmirinin 
başkanlığında ziraat teşkilâtından bir ve ekiciden yeminli bir bilirkişiden müteşekkil bir heyet 
kurulur. 
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Bu heyet, yapılan beyanı en geç 10 gün içinde neticelendirmekle mükelleftir. Bu karara göre 
tesbit edilen miktar ekicinin zimmetinden düşülür. Ekicinin kaza mercilerine itiraz hakkı mah~ 
fuzdur. 

Mıntakavil ve şümullü bür hasar dolayısiylie bu bölgede Tarım Bakanlığınca hasar tesbiti ya
pılmış olan hallerde bu heyetlerin kurulmasına lüzum kalmadan Tarım Bakanlığınca gerekli iş
lem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde yazılı Tekel Genel Müdürlüğüne ait 
zirai müesseseler personeli ile bu müesseselere tahsis olunmuş menkul ve gayrimenkul emval, 
döner sermayeler, para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, hak ve menfaatler, taahhüt ve 
borçlar, bunlara mütaallik kayıt, defter ve belgelerle birlikte Tarım Bakanlığına devredilir. 

Devirlerde mal değerleri Maliye, Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıkları tarafından vazife
lendirilecek birer kişiden müteşekkil üç kişilik komisyon marifetiyle en son bilanço, yoksa def
ter kıymetlerine göre tesbit olunur. Bilanço veya defter kıymetlerinin bulunmaması halinde değer
ler sözü geçen komisyon tarafından doğrudan doğruya takdir edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde yazılı müesseseler personelinden 
geçici birinci madde gereğince Tarım Bakanlığına devredilecek memur ve hizmetlilerden, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle işe başlama kay
dı aranmaksızın aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam olunur. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3437 sayılı Tütün ve Tü
tün İnhisarları Kanununun 9, 11 - 38, 49 - 50, 60, 69 - 73, 81 - 88, 104 ncü madeleri ile bu kanuna 
aykırı olan diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21. — Bu kanunun teşkilâtla ilgili maddeleri neşri tarihinde diğer maddeleri ise 
1966 yılı tütün ekim mevsiminde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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4 
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3 
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.6 
3 
5 
6 

8 

D. 

7 
7 

10 

6 
6 

10 
11 

Kadro unvanı A 

Merkez Teşkilâtı 

Şube Müdürü 
Araştırma Müşaviri 
Yayın ve Tatbikat Müşaviri 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

» » » 
Tütün Eksperi 

İLLER TEŞKİLÂTI 

[ i ] 

ied 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

A) Tütün Araştırma Enstitüsü 

Müdür 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

» » » 
» » » 

Kimya Yüksek Mühendisi 
Tütün Eksperi 
Tütün Mütehassısı 

7 Sorumlu Sayman 
Veznedar 

Memuriyetin nev'i A 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

(D) Kadrosu 

Yabancı Dil Bilir Daktilo 
Şoför 
Daktilo 

1 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
1 

[2] 

ded 

1 
1 
2 

Tütün Araştırma Enstitüsü Teşkilât 

(D) Kadrosu 

Yabancı Dil Bilir Daktilo 
Laborant 
Daktilo 

» 

1 
3 
1 
1 

— 25 — 

SAYILI CETVEL 

Maaş 

1 500 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 
ı ıpo 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 500 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

9 
9 

10 

4 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Kadro unvanı 

Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Mutemet Kâtip 

B) Bölge Teşkilâtı 

Bölge Tütün Mütehassısı 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

» » » 
» »• » 
»' » » 

Tütün Eksperi 
» » 
» » 

Teknisyen 
>y 
» 
» 
» 
» 
» 

SAYILI CETVEL 

Maaş 

1 250 
500 
500 

ı 

1 250 
600 
500 
400 

D. 

10 
11 
11 
12 
12 

9 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
» 

Usta 
» 

Bekçi 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

(Bölge Teşkilâtı) 

(D) Cetveli 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 

Hademe 

Aded 

1 
1 
1 

10 
2 
2 
3 
3 
2 

10 
2 

20 
27 
27 
27 
27 
24 
15 

Aded 

1 
1 
2 
3 
2 

7 
3 
3 
1 
7 

Maaş 

600 
600 
500 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Maaş 

500 
400 
600 
500 
400 

400 
350 
300 
250 
200 

[3] SAYILI CETVEL 

Tekel Enstitüleri 

1. — Tütün ziraati kısmı ve bu kısma bağlı 

müesseselerle bu müesseselerin teknik personeli. 

2. — Tatbik kısmı ve bu kısma bağlı tütün 
ziraat bölgeleri ile teknik personeli. 

3. — Tütün Kimya Kısmı. 
4. — Biologia Kısmı. 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



— 26 — 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanunu teklifi (2/362) 

13 . 9 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik olarak takdim ettiğimiz - Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının Meclislerde müzakere 
edilerek kanunlaşması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımızla dileriz. 

Millet Partisi Sinop. Millet Partisi Manisa 
'Milldtvekili Milletvekili 

Hilmi İşgüzar Sami Binicioğlu 

TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU 

GEREKÇE 

Tütün konusu üretici ve tüketici memleketlerin ekonomik hayatlarında .çıok (önemli (bir rol 
oynamaktadır. 

Dünyada sarfiyatı durmadan artan bu mahsulün gerek dış ticaret yoluyle ve gerekse çeşitli 
şekillerde alınan Tekel veya kontrol rüsumları ile sağlanan geliri de o nisbetite artmaktadır. 

Yetersiz kanun hükümleri altında ve yetersiz ihracatçı ellerin yıllardan beri ihmaline rağmen, 
ihracat ve gelirlerimizin üçte birini tek başına temin eden tütün; Itarımsal, sosyal ve ekonomik 
hayatımızdaki yerinin önemini kendi 'kendime artırmaktadır. 

3437 sayılı Kanunun yetersizliği daha 1943 te İzmir'de, 1950 de Ankara'da toplanan tütün 
kongreleri ile ve 1961 den beri tütün ekici federasyonlarının çeşitli toplantılarında açıkça be
lirtilmiş ve Devlet 5 Yıllık Kalkınma Plânının 1963 programında da bugünkü şartlara uygun 
hale getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Amerika'nın ıbir yılda tükettiği Türk tütününü bir günde tüketmek ve dolayısiyle Türkiye'mi
zin dağ ve taşlarına tütün dikilse yine sarfı kolay ve mümkün olan bu ımaddenin gerek ulus ve 
gerekse Devlet hayatındaki önemi takdir olunarak gerekenlerin yapılması zamanının gelmiş de
ğil geçmiş olduğu belirtilebilir.. 

Yukarıda arz olunan zorunluklarm baskısı altında, daha -evvel 'bu mevzuda ilgili bakanlık
larca hazırlanmış tasarı ve çeşitli raporlarla geçmiş yılların etkilerinden de faydalanılarak hazır
lanan bu tasarı teklifnameslnin başlıca özellikleri aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tütün üretiminin elkonosmik ve ticari gereklere 'göre ayarlanmasını mümkün kılan hü-
kümlere, yer verilmiştir. 

2. Tütüncülükle ilgili çeşitli kuruluşların görüşlerini yerinde kararlara ivedilikle ulaşmasını 
ve ilgili bakanlıkların çalışmalarının bir millî tütün politikası yönünden ikoordine edilmesini 
sağlıyacak yeni hükümlere yer verilmiştir. 

3. Tütünlerimizin niteliklerini korumak amaciyle 3437 sayılı Kanunda noksan olan teknik hü
kümler eklenmiştir. 

4. Üretim ıhususunda Tarım Bakanlığının teknik yardımlarının zamanında ulaşması ve 
üretime bir yön verilmesi sağlanmıştır. 

5. Ekicilerin teşkilâtlanması suretiyle kendi işlerini kendisi gören medeni bir toplum olduğu
muz meydana çıkarılmıştır. 

6. Ekspertiz işlerindeki büyük aksaklıklar giderilmiş ve tütün eksperleri yetiştirilmesinde 
izlenen eğitim sisteminin dünyada uygulanan sistemlere ıgöre yeterli olmadığı ve geleceğin 
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ihtiyaçları karşısında daha da yetersiz kalacağı düşünülerek Ziraat Fakülteleninide eksper bölüm 
açılması ihtiyacı öngörülmüştür. 

7. Bugünkü satış usullerinin ilkelliği sebebiyle ekici tütün satışlarında meydana gelen ve 
çok defa ekicilerin zararına sebebolan anormal fiyat iniş ve çıkışlarını önliyecek tedbir olarak 
tütünlerin kurulacaık satış yerlerinde açık artırma ile satılması hükme bağlanmıştır. 

8. Türk tütünleri imal tiplerinin tütün telknolojisine ve piyasa gereklerine uygun olarak Btan-
dardize edilmesi sağlanmıştır. Ve keza tütün ihracatımızın imal tiplerinin standardizasyonu ba
kımından teknik denetlemesi sağlanmıştır. 

9. Tütün mamullerinin geliştirilmesi tütünlerimizin hakiki değerlerinin bütün dünyaya ta
nıtılması bakımından sigara ve emsali imalâtı serbest bırakılmıştır. 

10. 3437 sayılı Kanundaki eski reji görüşü ekici, tüccar ve Devleti lüzumsuz yük ve gider
lere zorlıyan yükümlülükler ya ender hale getirilımiş veya tüm olar ak kaldırılmıştır. 

TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tütünün tarımsal, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki yenini değerlendirebilmek 
için onunla tamamen ilgili bakanların bir millî tütün politikası ve koordone bir çalışma yapıl
ması aımaciyle bir araya getirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Tütünle ilgili kuruluşların münferit çalışmalarda boşa giden emekleri bir araya 
getirilerek kıymetlendirme mümkün kılınmış ve yurt ve ulus menfaatlerine en uygun kararla
rın temini suretiyle bakanlılklararası Millî Tütün Kuruluna ışık sağlanmıştır. 

Madde 3. — Tütün memleketin tarımsal, sosyal ve ekonomik gereklerine ve satış imkânlarına 
göre ayarlanması kaçınılmaz bir zaruret olduğu hakikati karşısında bu madde ile üretim ve is
tek arasındaki denge sağlanmıştır. 

Madde 4., 5. — Tütün ekim, dikim ve yetiştirilmesini disipline etmek ve 3 ncü madde ruhunu 
daha tarlada temin bakımından işbu tarımsal çabayı Tarım Bakanlığının direktif ve kontroluna 
vermek ve işlerin zamanında ve en doğru şekilde yürütülmesi için teşkilât ile işbirliği yapmak 
zaruretini bu maddeler temin etmiştir. 

Madde 6. — Tütün ekicilerinin başıboşluktan çıkarılması ve bütün medeni dünyada olduğu 
gibi teşkilâtlanması sağlanmıştır. Ancak bir koyundan iki deri almamıyacağı düşüncesiyle Ziraat 
Odaları yükünlüğünden çıkarılmış ve odalarla koordine bir çalışma mümkün kılınmıştır. 

Madde 7. — Tütünü tarlada devretmek zozunluğunda olanlara imkân sağlanmıştır. 
Madde 8 , - 9 . — Memleket ihtiyacına cevap verecek çeşitlerde hastalıksız fide yetiştirmek 

ve bu fidelerin uygun tarlalara tesbit edilmiş miktar kadar dikilip ekilmesi sağlanmıştır. 
Madde 10. — Tütün zararlılariyle mücadele köklü ve olumlu kılınmıştır. 
Madde 11. — Talimatlara aykırı hareketler ve kaçakçılık önlenmiştir. 
Madde 12., 15. — Tütün denklerinin standardizasyonu sağlanmış, aldatıcı kötü davranışlar 

bertaraf edilmekle ekici ve alıcı arasındaki birçok çekişmelerin önüne 'geçilmiştir. 
Madde 16. — Mahsulünü elinden her hangi bir sebeple kaçırmış olan ekicinin ayrıca kanuni 

mahkûmiyetinin önüne geçilmiştir. 
Madde 17. — Gerek meydana gelmiş tütünlerin balamı ve muhafazası ve gerekse ekspertiz 

işlerin de zamanından büyük çapta tasarrufun sağlanması mümkün kılınmıştır. 
Madde 18. —• Alıcı ve satıcı arasında sıkı bir münasebet sağlanmış, aldatmaya dayanan ka

çışmalar önlenmiştir. 
Madde 19. —• Büyük çapta tütün yetiştiren bölge Eğenin olması Ege üniversitesinin öğre

tim kadrosundan istifade ederek hem yetişme sistem ve pragrammda günün isteklerine revap 
verebilecek nitelikte ve hem de eksper sayısı bakımından ihtiyaca cevap verecek durum sağlan
mıştır. 
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Madde 20., 21. — Tek görüşle vukubulan ekspertiz hataları, her türlü kötü zan ve düşünce
ler önlenmiş ve temin edilmiştir. 

Madde 22. — Çak mühim olan piyasanın açılış tarihinin tesbiti en yetkili kurula verilmek
le bu husustaki her türlü hataların önüne geçilmiştir. 

Madde 23., 24. — Satış usulünün ilkelliği yerine ekseriya ekicinin aleyhinde tecelli eden anor
mal fiyat inişlerini önliyecek borsa usulü pazarlama ve satış temin edilmiştir. 

Madde 25. — Her türlü haksızlıklar Önlenmiştir. 
Madde 26, - 28. — Alım - satım neticeleri keyfi davranışlarla ekicileri! mustarip eden durum

dan kurtarılmış, kayıt ve şartlara bağlanmıştır. 
Madde 29. — Alınmış olan tütünler disiplinli bir sevk sistemine bağlanmıştır. 
Madde 30. — Alacaklıların haklarını koruyan bir düzen temin edilmiştir. 
Madde 31, - 37. — İhtilâfların evvelâ bitaraf bir müessesede ve sonra da adlî makamda ve bir 

düzen içinde halli sağlanmış ve böylece keyfî davranışların önüne geçilmiştir. 
Madde 38. — Gecikmeden doğan ekici zarar ve ziyanı önlenmeye çalışılmıştır. 
Madde 39., 40. —• Esasen yoksul olan ekicilerin parasızlık yüzünden takip ve intacedemiye-

ceği dâvaların görülme ve yürütülmesi temin edil mistir. 
Madde 41. — En modern makina ve gereçlerle teçhiz edilmiş fabrikalarda, her gören ve eli

ne alanda büyük bir zevk ve hayranlık uyandıracak ve Türk tütününün hakkını teslim edecek 
sigara ve emsalinin imaline, iç ve dış pazarlarda Türk tütününün sarfına imkân verilmiştir. 

Madde 42, - 44. — Bandırol ve sair rüsumlardan kaçırmalar önlenmiştir. 
Madde 45. — Kısaca tütünün mukadderatı en salahiyetli ellere verilmiştir. 
Madde 46, - 49. — Kaçakçılık önlenmiş ve Devlet kontrolü sağlanmıştır. 
Madde 50. — Kredi müesseselerinin keyfî hareketleri önlenmiş, memleket tütüncülüğünün 

gelişmesi ve değerlendirme müesseselerinin işgücü günün icaplarına göre ayar edilebilir hale 
getirilmiştir. 

Madde 51. — Ekici müesseselerinin ilim ve bilgi ile teçhizi sağlanmıştır. 
Madde 52. — Tarım Bakanlığı, ekiciye en uygun hizmetleri yapabilme gücüne sahip kılınmış

tır. 
Madde 53. — Keza tütün mukadderatı en yetkili ellere bırakılmıştır. 
Madde 54, - 61. — Fireler, depolama, nakil ve sair hizmetler gerekli esaslara bağlanmıştır. 
Madde 62, - 65. — Tütün tarımı işlerinde kanun ve nizamsız hareketlerin önüne geçilmiştir. 
Madde 66. — Tütün çeşitlerimizin yabancı ülkelere kaçırılması önlenmiştir. 
Madde 67., 68. — Tütünlerimizin nefaset, kalite ve sair iyi evsafı muhafazası temin edilmiş

tir. 
Madde 69. — Tütünlerin kaçağa gitmesi önlenmiştir. 
Madde 70. — Biribir emekle meydana getirilen tütünün ehil ellerde kalıplanması temin edil

miş ve alıcıları aldatan davranışların önüne geçilmiştir. 
Madde 71. — Tütünlerin nâ'müsait yerlerde tutularak bozulmaları keyfiyeti ve yangın gibi 

hallerde ekiciyi perişan eden iktisadi yıkılışın önüne geçilmiştir. 
Madde 72 - 75. — Alım ve satımın bir düzen içinde cereyan etmesi sağlanmış ve fırsatçıların 

hareiketleri önlenmiştir. 
Madde 74 - 80. — Kanunsuz hareketlerin önüne geçilmiştir. 
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I NC1 BÖLÜM 

Ekim ve iis'tii'hsal 

Yetkiler 

MADDE 1. — Millî tütün politikasını te&bit 
etmek, düzenlemek ve tütüncülükle ilgili ça
lışmaları koordone etmek «Bakanlıklararası 
Millî Tütün Kurulu» nun görevidir. 

Millî Tütün Kurulu : Başbakan Başkanlı
ğında Maliye, Ticaret, Sanayi, Dışişleri, Tarım, 
Gümrük ve Tekel Bakanlarından ibarettir. 

Kurul bu görevini «Millî Tütün Komitesi» 
nin teklif ve dileklerini göz önüne alarak ya
par. 

MADDE 2. — Millî Tütün Komitesi : Dev
let Plânlama Teşkilâtı, Dışişleri, Maliye, Tica
ret, Tarı'm, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile 
Odalar Birliği, Ziraat Odaları Birliği, Tüccar 
Tütüncüler Federasyonu, Tütün Ekicileri Fe
derasyonları ve Ankara Ziraat Fakültesi tem
silcilerinden kurulur. 

Kolmiteye katılan kuruluşlar kararlara bi
rer oy ile katılırlar. 

Tütün Ekicileri Konfederasyonu kuruldu
ğunda Ekici Federasyonları yerlerini oylariyle 
b'irlikte Konfederasyona terk ederler. 

Komite : Millî Tanım Kurulunun veya bu 
-kurula başvuran Komitedeki üç kuruluşun is
teği üzerine çağrılıp toplanır. 

Kclmitenin 'bütün güderleri Gümrük ve Te-
'kel Bakanlığınca temin olunur. 

MADDE.3. — a) Tütün ekilecek bölgeler 
ve bu bölgeler dahilindeki sahaların tâyin ve 
teslbiti, 

b) Dünya piyasaları, iç tüketim stoklar ve 
hava şartlarının ekici delerine yapacağı etkiler 
dikkate alınarak yurdumuzda her yıl istihsal 
edilmesi gereken tütün çeşitleriyle miktar]arı
nın tâyin ve tesb'iti, 

c) Memleket tütüncülüğünün geliştirilme
di, tüttün vasfının muhafaza ve yükseltilmesi 
için lüzum görülen tedbirlerin tesbİt, ilân ve 
Millî Tütün Kuruluna sunulması Millî Tütün 
Komitesine aittir. 

MADDE 4. — Tütün ekimi Tarım Bakanlı
ğının özel müsaadesine bağlıdır. Bakanlık Mil

lî Tütün Komitesince alman kararlar çerçeve
sinde hazırlıyacağı talimatları tütün ekicileri 
teşkilâtlarından da faydalanarak ekicilere in
tikal ettirir. 

MADDE 5. — 'Tütün ekicileri; Tarım Ba
kanlığından verilen talimatları muhtevi ve Tü
tün Ekici Derneğinden o yıla ait ehliyet şerhini 
haiz izin 'belgesi almaya mecburdur. İzin belge
si almamış olanlar fide yetiştiremez ve tütün 
dikemezler. 

izin belgelerinde ekicinin fide yeri, tütün 
dikeceği tarlaların mevkii, hududu, dekar mik
tarı ve istihsal olunacak tahminî kilonun yazı
lacağı kısımlar bulunur. 

MADDE 6. — Her türün ekicisi ve işçisi 
bölgesindeki bir derneği kayıt ve dernekler 
bölge federasyonlarında birleşmek 'zıorunlu-
ğundadır. 

Mahallî ziraat teknisyenleri, Tekel memuru, 
Ziraat Bankası Müdürü, derneklerin; vilâyet 
teknik ziraat müdfürleri, ziraat mücadele reis
leri, Zirai Araştırıma Enstitü Dekanı, Ziraat 
Banka müdürleri federasyonların tabiî üyesi
dir. 

Bir tütün ekicisi tarımın başka dallariyle il
gisi yoksa 6964 sayılı Ziraat Odaları Kanunu
nun zorun!adığı ziraat odalarına kaydolma yü
kümlüğünde değildir. 

Başka ürünler de yetiştiren bir çiftçi ise 
ziraat odasına tütünden olan gelirleri için her 
hangi bir mükellefiyet ödemekten masumdur. 

Tütün Ekici Dernek başkanları ziraat oda
larının ve Ekici Konfederasyon Başkanı da Zi
raat Odaları Birliğinin tabiî üyesidir. 

MADDE 7. — Ekiciler: Askerlik, tutuklu
luk, hastalık ve bulundukları yerden başka ye
re göç gibi sebeplerle ve bu durumlarını belge
lemek şartı ile izin belgelerinde yazılı tarlalar
dan bir kısmına veya tümüne ait tütünleri kırı
mın tamamlanmasından evvel kanun ve bu ka
nunun tatbikine aift yönetmeliğe göre tütün di
kimine yetkili kimselere devredebilir. 

Devir işi tarafların birlikte Tütün Ekici 
Derneğine yapacakları başvurma ile temin edi
lir. Tütünlerin tamamının devri halinde eldeki 
izfin belgesine yazılmakla, kısmen devir halin-
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de de devredilmek istenilen kısıım için devrala
nın izin belgesi varsa oraya işaretlenerek yok
sa yeniden bir izin belgesi verilerek 'devrede
nin izin belgesinden düşülür. Dernek keyfiye
tti Telkel İdaresine bildirir. Bir ıkişi ibird'en faz
la ekicinin tütününü devralamaz. 

Zorunluklar 

MADDE 8. — Fideliklerde aranacak teknik 
şartlar Tarım Bakanlığı teşkilâtınca tesbit olu
narak ekici derneklerine bildirilir. 

Ekici dernekleri : Bu tesbitlerin ışığı altında 
fide yetiştirilecek mahalleri temin eder, ve fide
liklerde kimlere ait ne miktar fide dikilmiş ol
duğunu ve ekicinin tütün dikeceği tarlaların 
mevkii, hudut ve dekar miktarlarını bir cetvel 
halinde Tarım Teknisyenliğine ve Tekel idare
sine bildirmeye mecburdur. 

MADDE 9. — Tütün zararlariyle mücadele 
işleri Tarım Bakanlığı ve ekici teşekkülü ile 
müştereken hazırlanacak esaslar dâhilinde yürü
tülür. 

MADDE 10. — a) Dip yapraklar kırımdan 
evvel toplanıp yok edilmek ve filizlerin toplan
maması mecburidir. 

b) Kırım bittikten sonra tütün tarlalarına 
yapılacak muameleleri tarım teşkilâtı icra etti-' 
rir. 

Tarım teşkilâtının talimatlarına uymıyan ve 
icabı işleri yapmıyan ekicilerin noksan bıraktık
ları işler tarım teşkilâtınca yaptırılır ve bedel
leri ekiciden tahsil olunur. 

2 NCÎ BÖLÜM 

Tahmin 

MADDE 11. — Tekel İdaresi : Tarım teşki
lâtı ve Ekici Derneği müştereken tütün dikildik
ten sonra yeteri kadar bilir kişiyi görevlendire
cek tarlaları kontrol ettirip «kanun ve talimat
lara aykırı dikim olup olmadığını ve dikilmiş 
tarlalardan istihsal olunacak tütün miktarlarını» 
tesbit eden raporları hazırlattırır. 

Bu raporların bir sureti ekici derneğine ve
rilir. Dernek bu raporlardaki bilgileri ekicilerin 
izin belgelerine işaretler. 

Talimatlara aykırı hareketi görülenler hak
kında tarım teşkilâtı kanuni kovuşturma yapar. 

Millet Meclisi 

Tahminlere kanaat getirmiyenler Ekiciler 
Derneğine başvurarak, yeniden tahmin istiyebi-
lir. 

Kontrol görevlilerinin masrafları Tekel İda
resince verilir. Yeniden tahmin istiyen ekiciler 
haksız çıktıkları takdirde bu yeni tetkik görev
lilerinin masrafları haksız çıkan ekiciden tahsil 
olunur. 

3 NCÜ BÖLÜM 

Balyalama 

MADDE 12. — Tekel İdaresi Tarım Teknis
yenliği ve Tütün Ekicileri Derneği müştereken 
tütünleri balya yapacakların ehliyetlerini tesbit 
ederek bölge özelliklerine göre ellerine kalıpçı
lık belgesi verilir. 

MADDE 13. — Ege'de kalıpçılık belgesi ol-
mıyanlar kendi tütünü de olsa kalıp işi yapa
mazlar. 

MADDE 14. — Tütün balyaları standart 
Ege'de 50 kilo, Karadeniz'de 15, Marmara'da 20 
Doğu'da ortalama ağırlığınca ve görülen kısımla 
içinin aynı vasıftaki tütünü ihtiva etmesinden ve 
aldatıcı davranışlardan kalıpçı sorumludur. 

Kalıpçı kalıpladığı tütün balyalarının bir kö
şesinde tütün üzerine kendi belge numarasını 
vurmaya zorunludur. 

MADDE 15. — Balyalarda kanaviçeden baş
ka bir şey kullanılamaz; kalıpçı; kırıntı, son de
nen güzleme, karayeşil çürük, yanık, ezik, basık 
ve hastalıklı olanları ayrı ve görmezleri ayrı bal
yalara koymaya zorunludur. 

Bunlardan : Çürük, yanık, karayeşil ve kı
rıntı ile görmeze giremiyecek kadar hastalıklı 
olanlar Tekel İdaresinin memuru huzurunda 
ekici teşkilâtı tarafından ilân edilen gün ve yer
de toplattırılarak yakılmak suretiyle imha edilir 
ve ekicinin tahmin kilosundan düşülerek kayıt
larına işaretlenir. 

MADDE 16. — Tarlada kurutma mahallinde 
veya ambardaki ekici tütünleri tamamen veya 
kısmen her hangi bir sebeple zayi olur veya ça-
lmırsa keyfiyetten ekici teşkilâtı haberdar edi
lir. 

Ekici teşkilâtı hâdiseyi bir tutanakla tevsik 
ve icabı halinde zabıta tahkikatı da yaptırarak 
neticeyi üç gün içinde Tekel İdaresine bildirir. 
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Bu takdirde tesfcit olunan miktar ekici tah
min kayıtlarından düşülür. 

4 NCÜ BÖLÜM 

Ambarlama 

MADDE 17. — Ekici dernekleri : Her tütün 
mmtakasmda tütünlerin konması için ekici ema
net ambarı adında ambar temin etmeye mecbur
dur. 

Ambarı temin eden derneğin tâyin edeceği 
müddet içerisinde ekiciler tütünlerini bu ambar
lara 'getirip teslim etmeye zorunludurlar. 

Ambara alman tütünlerin bakımından, 
husule gelecek zarar ve ziyandan ve sigorta 
ettirilmesinden ekici dcrne'gi 'Sorumludur, 

Bu ambarlar için yapılacak masraflar eki
cilerden tahsil olunur. 

MADDE 18. — Alım yapacak resmî özel 
ve tüzel kişiler; satmalacakları tütünleri 
hemen kaldırmak için evvelden kendilerine 
ambar t temin etmeye ve bu ambarlar ile bu 
ambarlarda bulunacak alıcının kanuni tem-
siilcisinin adresleri, kimlikleri, arandıkların
da bulunacakları yerleri yazılı olarak alım
lardan evvel Tekel İdaresine ve Ekici Der
neğine bildirmeye mecburdur. 

5 NCÎ BÖLÜM 

Ekspertiz 

MADDE 19. — Ege Üniversitesi Ziraat Fa
kültesinde bir Tütün Eksper bölümü açıla
caktır. 

Bu bölümle muadelet temli'n edebilecek ni-
nitelikte açılacak diğer resmî veya özel yük
sek öğretim okullarınla yakînihdeki üniver
siteler, Millî Eğitim, Tarım, Gümrük ve Te
kel bakanlıkları gereken ilgi ve yardımı yapa
caktır. 

Bu bölüm ve okullarda uygulanacak eği
tirin ders ve programları Ege Üniversitesi Zi
raat Fakültesince hazırlanacaktır. Bu mak
sat için fakültenin istiyeceği her türlü yar
dım Devlet tarafından ilgili bakanlıklarca te
min olunacaktır. 

Tütün eksperlerinin yetiştirlilmesi, görev 
yapışları, meslekî mesuliyetleri, kimlerin 
eksper unvanını kullanabilecekleri ve hangi 

hallerde bu unvanı kaybedecekleri bu kanu
nun uygulanması için hazırlanacak yönetmelik
te tesbfrt olunur. 

MADDE 20. — Ekici teşkilâtı : Tekel 
idaresinin mütalâasını alarak Ekici Emanet 
ambarlarına gelmiş olan tütünlerin eksper
tiz yapılacakları günleri tâyin ve ilân eder. 

MADDE 21. — a) ilân olunan günde Eki
ci Teşkilâtı kendi adına tesbite iştirak için 
görevlendireceği kimseler ile Tekel idaresi 
ve tüccarların veya tüccar teşkilâtının gö
revlendirecekleri kimselerle birlikte tütünler 
ekici emanet ambarlarında konsulte suretiyle 
ekspertiz edilir. 

b) Bir ambardaki tütünlerin tcsıbit ne
ticelerini cetvel halinde yazarak imzaladık
tan sonra ambarın münasip yerine bir suretini. 
asarlar ve birer surette bağlı oldukları mües
seseye vermek üzere yedlerinde akkorlar. 

c) Her hangi bir zorunluk duyulmadıkça 
başkaca tesbit için kimseye müsaade olunmaz. 
îstiyenler ambarlarda asılı cetvellerden du
rumu yazıp öğrenebilirler. 

6 NCI BÖLÜM 

Alım - satım 

MADDE 22. — Satış piyasalarının açılış 
tarihleri tütün bölgelerinin özelliklerine göre 
her yıl Millî Tütün Komıitesinin teklifi 
üzerine Millî Tütün Kurulunca tesbit ve ilân 
edilir. 

MADDE 23. — Alım - Satım Ekici Teşki
lâtının temin edeceği mahalde borsa usulü ile 
bölge özelliklerine göre demet, denk ve balya 
hallinde yapılır. 

MADDE 24. — Borsada hazırlanan tasnife 
göre tütünler açık artırma ile satılır. Son söz 
tütünü satılan ekici veya vekili bulunma
dığı takdirde derneğine icazet verilmiş kabul 
olunarak icazetlisine aittir. 

Satılan tütünler Ekici Teşkilâtı tarafın
dan hazırlanmış olan mukavelenamelerden 
dört nüsha olarak tanzim ve taraflarca 
imza edilerek birer tanesi alıcı ve satıcıya 
verilir. Bir tanesi ogünkü satış mukavele-
nameleriyle birlikte Tekel idaresine ve' bir 
tanesi de borsa mahallindeki özel dosyasına 
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konur. işbu alım - satım borsa defterine iş
lenerek tescil edilmekle tamamlanır. 

MADDE 25. — Satılan tütünler mukavele 
tarihinden itibaren âzami 20 gün içinde 
Ekici Emanet Ambarında Tekel idaresi tara
fından çekileri yapılarak alıcının malı olur. 

Çeki işi standart tip uzun kollu çeki 
kantarlariyle Tekel İdaresinin yeminli özel 
kantarcıları tarafından yapılır. 

Çekilerde küsur kilolar söylenmez ve hiç
bir zaman dara düşülme'z. Küf ve su çü
rüğünden başka iskonto veya ıskarta ve
ya sıklet indirimi yapmak her iki taraf için 
yasaktır. 

MADDE 26. — Satılan tütünlerin çekileri 
yapıldıktan sonra çeki için konan 20 gün
lük müddet bittikten itibaren 10 içinde alıcı 
tütün bedelini ödemeye zorunludur. 

MADDE 27. — Tekel İdaresi veya diğer 
alıcılar tarafından tütün ekicilerine1 «tarla
daki veya toplanmış tütünleri karşılığı avans 
ve sair i'sim ve suretleriyle paraya çevrilebi
lir. Bu takdirde parayı verene eşit fiyat ve 
şartlarla ve bu kanun çerçevesinde alış için 
rüçhan hakkı verir. 

Rüçhan hakkına sahibolan fiyat ve şar
tın kendisine veya 10 ncu madde gereğince 
göstermek mecburiyetinde olduğu yetkili tem
silcisine veyahut kendi veya temsilcisinin 
konutunda birisine ve konutta kimse bu'lun-
mazsa kapısına yapıştırıldığı andan itibaren 
24 saat zarfında kabulünü bildirmezse hakkı 
düşmüş olur. 

Şu kadar ki : Avans sözleşmesinin bir su
reti ekicinin izin belgesinin kayıtlı bulunduğu 
Tekel İdaresine tescil ettirilmiş ise; devir 
muamelesinden evvel veya devir muameleleri 
anında avans para aldığı zata veya müessese
ye veya bunların hesabına almış olduğu pa
rayı ödemek veya başka suretle tasfiye için 
muvafakatnamesini iJbraz etmekle mükel
leftir. 

MADDE 28. — Satılmış tütünler üzerinde
ki devir muamelesi tütünlerin Tekel İdaresince 
çekileri yaptırılmakla tamam olur. 

Her hangi bir sebeple tütünler ailıcısı tara
fından kendi) ambarına nakledilmediği tak
dirde çekilerin yapıldığı tarihten itibaren do-
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ğacak zarar ve ziyandan alıcı mesuldür. Bu 
müddet uzadığı takdirde tütünlerin bakım, 
ardiye ücretleri ve sigorta masrafları alıcıdan 
tahsil olunur. 

Madde 29. — a) Satılmış tütünlerin trans
fer muamelelerinlin icrası ve alıcısı tarafından 
na'kledilebilmesi için Tekel İdaresinden nak
liye tezkeresi alması gerekir. 

b) Tütün ekicilerinin rüçhanlı borçları, re
hinli alacakılılarca vaz'edilen ihtiyati ve cebrî 
haciz muameleleri Tekel İdaresi kayıtları 
üzerinden icra edilir. 

e) Borçlarla tütün bedelleri ödenmeden 
nakliye müsaadesi ve transfer muameleleri ya
pılmaz. 

MADDE 30. — Tütün üzerine konmuş olan 
ihtiyatî ve cebrî hacizlerle tesis olunan re
hinlerin bedeli süresi içerisinde alıcısı tara
fından ödenmediği takdirde; bu işlem alacak
ların talebi üzerine icra dairesince İcra 
ve İflâs Kanunu hükümlerine göre infaz 
olunur. 

Tütünlerin icra dairesince satışı halinde 
işbu dairece verilecek belge ile tütünler yeni 
alıcısı üzerine devredilir ve buna göre nak
liye tezkereleri ile transfer mumaleleri yapılır. 

7 NOİ BÖLÜM 

İhtilâflar 

MADDE 31. — Tütün ekicisi ile alıcısı ara
sında alım - satım yazılı sözleşmefcinliin bu ka
nuna göre uygulama ve yürütümünden do
ğacak bütün uyuşmazlıklar hakemler eliyle çö
zümlenir. 

MADDE 32. — İhtilâf vukuunda davacı 
taraf mahallî belediyeye yazı ile tahkim istedi
ğini beyan eder ve hakemini bildirir. 

Belediye bu müracatı davacının hakeminin 
ismini diğer tarafa hemen bildliirerek üç gün 
içinde hakemini seçmesini tebliğ eder ve bele
diye olarak da üçüncü bir hakem seçer. 

Belediye başkanı, ayrıca Tekeli İdaresi ve 
Ekici Derneğinin alıcı ve ekiciye ait ihtilâf 
konusu tütünlerin evrakını ceibedip dosya
sına kor, ve tanzim edeceği tens%> zaptı ile 
hakemlere ve zabıt kâtibine verilecek ücreti 

( S . Sayısı : 674) 



— 3S — 

takdir ve duruşma gününü tâyin ederek ta
raflara tebliğ eder. 

MADDE 33. — Belediyece tâyin olunan du
ruşma gününde belediye başkanı veya tevkil 
edeceği şahıs tarafından hakemlere «Doğ
ruyu tâyin ve beyan» edeceklerime dair yemin 
ettirildikten sonra hazırlanmış olan dâva dos
yasını hakemlere verir. 

Duruşma günüıide taraflar hakemlerini 
kendileri hazır bulundurmaya zorunludurlar. 
Dilerlerse şahsan veya vekillerini de hazır 
bulundurabilirler. 

Hazır 'bulunanların yapacakları şifahi iddia 
ve müdafaaları zapta geçirildikten sonra 
duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. 

Yalnız kalan her üç hakem mevcut evrak, 
vesikalar ve şifahi iddia ve müdafaaları linco-
liyerek kararlarını verirler. 

MADDE 34. — Hakem kararma tebliğ ve
ya tefhim tarihinden itibaren üç gün içinde 
sulh hâkimine müracaatla itiraz edilebileceği 
gibi hakemlerin beş gün Hiçinde karar ver
memelerimden veya bir tarafın müddetinde ha
kemini seçmemesinden dolayı da sulh hâkimine 
müracaat olunabilir. 

Üç gün içinde itiraz olunmıyan kararlar 
kabili temyiz değildir ve kesindir. 

MADDE 35. — Sulh hâkimi taraflardan 
biri hakem tâyininden imtina eylemişsc, beledi
yece tâyin olunan hakem ile davacı hakemli
ni : Hakemler müddeti içinde karar verme-
mişseler, taraf hakemlerini, itiraz halinde ta
raflarca hakem tâyin ettirerek bu yeni ha-
kemleriiı davet eder. Davet olunan hakemleri 
sulh hâkimi başkanlığı altında toplar, tâyin 
olunan veya yeniden seçilen hakemlere 33 ncü 
maddede yazılı yemin ettirirek taraflardan ha
zır bulunan veya vekillerinin arzu ettikleri 
takdirde şlifahi iddia ve müdafaalarını da din
ledikten ve z.apta geçirttikten sonra taraf veya ve
killerini dışarı çıkararak dosyalar üzerinde ge
reken incelemeleri yaparak kararlarını verir
ler. 

MADDE 36. — Hâkim başkanlığındaki ku
rul müracaat tarihinden itibaren on gün içinde 
kararını vermek zorunluğundadır. Bu kararlar 
kabildi itiraz ve temyiz olmayıp kesindir. 

MADDE 37. — Müddeti içinde itiraz edilmi-
yen belediye hakem heyeti kararları itiraz 
süresi dolup kesinleşinco veya sulh hâkimliği 
başkanlığındaki kurul kararları taraflardan bi
rinin müracaatı üzerine duruşma yapılmaksızın 
sulh hakimli ğince tesciline karar verili i1. 

MADDE 38. — Davacı tarafça talebolunmuş-
sa hâkem kurulları % 50 ye kadar dâvâlıdan taz
minat alınmasına karar verebilirler. 

Sulh yargıcı teşekkül eden hakem kurullarında 
diğer hakemler gibi ücret alır. 

MADDE 39. — Hakem, kâtip dâvayı bir ve
kil takibetmiş ise vekil ücretleri ve diğer mas
raflar haksız çıkan tarafça ödenir. 

Tescil edilmiş olan hakem kararları ilâm nite
liğindedir. 

MADDE 40. — Bu kanun gereğince tütün 
ihtilâfından doğan dâvalarda ekiciden peşin htırc 
alınmaz, kabul ve hükme bağlanması halinde 
alınması iktiza eden harçlar 'mahkeme tarafın
dan maliye dairesine bildirilmek suretiyle 'hak
sız çıkan taraftan tahsili cihetine gidilir. 

8 NC1 BÖLÜM 

Umumi hükümler 

MADDE 41. — Türkiye Cumhuriyeti dâhi
linde halkın istihlâki için «Tütün, Tömbeki ve 
sigara kâğıdı» satınalmak, işletme işlerini yap
mak, sigara, yaprak sigarası, enfiye ağız ve pipo 
tütünü imal etmek mamul ve gayrimanml olarak 
yurt içinde ve dışında satmak Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının müsaadesi ve kontrolü altında ve 
inhisar rüsumunu ödemek suretiyle Türkiye 
Cumhuriyetindeki «Tekel İdaresi, özel ve tüzel 
kişiler» için serbesttir. 

Bu müsaade ve kontrolün şekli, bu kanunun 
uygulanması için hazırlanacak yönetmelikte gös
terilecektir. 

MADDE 42. — Kırkbirinci maddede yazılı 
emtianın mamul ve gayrimamul olarak bir yer
den diğer yere nakli, mağaza ve depolara kon
ması kara ve deniz araçlarına yükletilmesi ve 
yabancı memleketlere çıkarılması hususlarında il
gililer Tekel İdaresine ve daha evvel haber ver
mek zorunluğundadır; ve Tekel İdaresinin kont-
roluna tabidir. 
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MADDE 48. — Müsaadeli imalâthanelerden. 
'gayrı hiçbir yerde tütün kıyılamaz; sigara, si
gara kâğıdı ve yaprak sigarası imal edilemez. 

MADDE 44. — Elinde mamul ve gayrima-
mul tütün, tömbeki, sigara kâğıdı, sigara ve 
yaprak sigarası bulundurabilecek veya imalini 
veyahut da satıcılığını yapacak tacirler ilk önce 
Tekel idaresine müracaatla hu kanunun tatbi
kine ait yönetmelik esasları dâhilinde kendileri
ni tescil ettirmeye mecburdur. 

MADDE 45. — Yurt içinde yetiştirilen tü
tünlerin ekspertiz, alım, hakim, işleme, imâl, sa
tış ve ihraç işlerinin tabi olacağı muamelelerin 
esasları millî tütün komitesi taraifmdan tanzim 
ve tesbit olunur. 

MADDE 46. —• Tüccarlar kendilerine ait her 
depo için giren ve çıkan tütün ve mamullerini 
günü gününe kaydettikleri birer defter tut maya 
zorunludur. Tütünün maımııl ve gayrimamül tüc
carları her yılın bitiminden bir ay evvel ambar
larında 'bulunan emtianın 'miktarlarını bir be
yanname ile Tekel İdaresine bildirmeye mec
burdurlar. Tekeli İdaresince lüzum ıgörülürse 
hu beyannameler üzerine mevcut emtianın 
% 10 u tartılır, sayılır ve kanuni firelerde he-
sâbedildikten sonra eksik ıgörülürsc mevcudun 
hepsi tartılıp sayılarak gereken kontrol temin 
edilir. 

MADDE 47. — Tekel İdaresi tütün ve ma
mullerinin bulunduğu yerleri, imalâthaneleri ve 
satış yerlerini Ikontrola yetkilidir. 

MADDE 48. — Her ne maksatla olursa olsun 
Teke] İdaresi tütün ve mamullerinin sahil)! olan 
veya elinde bulunduranlardan mevcutlarını bir 
cetvel halinde bildirmelerini talebettiği takdir
de ilgililer tâyin edilmiş olan zamanda isteği ye
rine ıgetirmeye zorunludur. 

MADDE 49. — Yabancı memleketlerden ge
lenler en çok 100 aded sigara, 50 aded yaprak 
sigarası, 100 gram kıyılmış tütün ve pipo tütü
nü veya tömbekiyi hiçbir vergi ve rüsum ver
meksizin yurda sokabilir. Fazla ise fazlalık yol
cular tarafından beyan edilmek şartiyUe kanuni 
gümrük ve diğer rüsum ve monopolünü ödemek 
suretiyle yurda sokabilirler. 

Bu fazlalıklar beyan edilmediği ve gizlendiği 
takdirde kaçakçılık kovuşturması yapılır. 

MADDE 50. — Her yıl gerek tütün ekicile
rine ve gerekse tütünün alım, işleme, imal, satım 
ve ihraç işlerini yapan özel ve tüzel kişilere ve
rilecek kredilerin esaslarını Millî Tütün Komi
tesi tâyin ve tesbit eder. 

MADDE 51. — Ekiciler tarafından kurula
cak banka, satış ve işletme kooperatifleri gibi 
müesseselerin sevk ve idaresi için ekici teşekkül
leri taleb ettikleri takdirde Tarım ve Tekel ba
kanlıkları en çok beş yıl müddetle yeteri kadar 
pe rs on eli gö revü endirirle r. 

Bu şekilde ödev ialan memurların her türlü 
memuriyet haikla,rı mahfuzdur. Hizmet müdde
tinde harcırah ve zaruri! masrafları çalıştığı mü
essese tarafından verilir. Ve bu ücretlere 7244 
Kay ıh Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 52. — Bu kanunda belirtilen: tarımla 
ilgili görev ve hizmetlerin1 yapılması içtir lüzum
lu görülen müesseseleri kurmaya Tarım Bakan
lığı yetkilidir. 

MADDİ} 58. — Bu kanunun tatbikine ait 
yönetmeliği Millî Tütün Komitesi1 hazırlar. 

9 NOU BÖLÜM 

Fireler 

MADDE 54. — Ambar ve işletme fireleri 
bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösteril
miştir : Yazılı miktarlar üzerinden! indirimler 
yapılır. 

Karadan bir yerden bir yere trenle gönderi
lenlerden % 1, hayvan: araba ve kamyonla gön
derilen tütünlerden veya mamullerinden % 1,5 
yol firesi' indirilir. 

Deniz vasıtalariytc bir sahilden diğer sahile 
gönderilenlerden % 1 yol firesi indirilir. 

İşletme veya fermantasyon geçirmiş tütünle
rin firesi muayyen fire miktarından % 50 eksik. 
h 'sab edilir. 

Yabancı memleketlere gönderilip kısmen ve
ya tamamen satıl'mıyarak geri! getirilen tütün
ler gümrüklerde Tekel İdaresi tarafından mua
yene edilerek Türk tütünü olduğu anlaşılırsa 
memlekete girmesine müsaade edilir, tartılarak 
tüccarın! hesabına: borç kaydedilir. 

MADDE 55. — Tütünlerin is 1 etil mıe sinden 
hâsıl' olan süprüntü veya kırıntılar sahibi) veya 
yetkilisi tarafından talebedildiği takdirde tartıla-
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rak masrafları ilgiliye ai'dol'mak üzere denize 
dökülmek, yakılmak, toprakla karıştırılmak ve
ya her hangi bir suretle olursa olsun tütün ola
rak kullanılamıyacak hale getirilmek suretiyle 
zimmetten indirilir. 

MADDE 5G. — Tüccar depolarında tacir
lere borç yazılan tütünler yabancı memleketlere 
çıkarıldığı (58) nıci madde mucibince ispat edi
linceye kadar tamamen o tacirin mesuliyeti al
tındadır. 

Şayet tüccar malini başka bir tüccara satmış 
ve alıcı üzierine devir muamelesi yapılmış ise bu 
mesuliyet alıcı tüccar üzerine geçer. 

Aynı şehir ve kasaba dâhilinde bir tüccara 
ait bir depodan diğerine nakilde nakliye tezke
resi almaya ihtiyaç yoktur. Şu kadar ki1, nakil
den evvel nakledeceği tütün miktarını ve nere
den nereye nakledeceğini yazı ile Tekel İdare
sine bildirmeye zoranlüdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğıer şehir ve kasa
baya veya yabancı memlekete nakil veya sevk 
edilmek için Tekel İdaresinden nakliye tezke
resi almak lâzımdır. 

Tütün ekicileri ve tütün ekici teşkilâtlar] da 
aynı hükme tabidir. 

MADDE 57. — Bir şehir veya kasabadan 
diğer bir şehir veya kasabaya naklolunan tü
tünlerin gönderildiği yerlerdeki depoya teslim 
olunduğu Tekel İdaresinin salahiyetli memuru 
tütünlerin çıktığı yerdeki Tekel İdaresine he
men bildirmeye zorunludur. 

MADDE 58. — Denizden yabancı memleket
lere gönderilecek tütünler gümrük memurunun 
kontrolü altında gemilere yükletilir. Tüccar tü
tünlerinin gemiye yükletildiğini gösteren ve 
gümrük memuru ile geminin kaptan veya aoen-
tası tarafından tasdik edilen: bir belgeyi tütün
lerin yükletildiği tarihten: itibaren en çok 15 
günı içinde Tekel İdaresine getirip feslim etme
yi" zorunludur. 

Bu vesikayı teslim etmesi üzerine vesikada 
yapılı miktar borcundan düşülür. 

Karadan yabancı memleketlere gönderilecek 
tütünlerin hududu geçtiğini! hudut gümrük me
muruna tasdik ettirmek lâzımdır. 

Ayrıca tacir tütünlerin: gönderildiği yere 
vâsıl olduğunu ispat için T. C. Konsolosu ve 
olmıyan yerlerde mahallî ticaret odası tarafıni-
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dan tasdik edilmiş bir belgenin tütünlerin hu
duttan geçtiği tarihten itibaren 91 gün içinde 
Tekel İdaresine teslim edilmesi gerekir. 

Bu müddetler geçtiği halde belgeler Tekel 
İdaresine getirilmezse depodan çıkarılmış tü
tünler kaçağa gitmiş sayılır. 

MADDE 59. — Bir şehir ve kasabadan di
ğerine naklolunan ve depolara konan tütün) 
balyaları ilk çıktığı depoda tartılıp kiloları ve ne
re malhsulü olduğu 'her balyanın üzerine ve nak
liye tezkeresine yazılmış Ibulunduğu takdirde 
bunların gittiği yerde tekrar tartılması ya Te
kel İdaresincıe her hangi bir şüphe veya tütün 
balyalarının tartısı hakkında idareden bir sual 
sorulmasına veyahut da sahibinin dileğine bağ
lıdır. Böyle bir sebep ve talep yoksa mahallinin 
gösterdiği miktar tüccara aynen borç yazılır. 

MADDE 60. — Sigara ve yaprak sigarası 
gibi mamul emtianın nakil ve ihracında da tü
tün için konanı kayıtlar aynen uygulanır. 

MADDE 6.1. — Tütün tüccarları bir yerden 
diğer bir yere dâhilde posta ile numune gönde
rebilirler. Bu numunelerin1 beheri en çok 5 kilo
yu geçemez. Bu suretle gönderilecek numuneler 
için mahallî tekel idaresinden bir nakliye tezke
resi alınır ve numuneler postanelere muntazam 
paket olarak verilir. Nakliye tezkeresi postaue-
de görüldüğünde paketlerin muayenesinden 
sonra mahalline gönderilmesi zorunludur. Ken
disine numune gönderilen tüccar ihbariyeyi ma
hallî tekel idaresine vize ettirerek numuneyi pos
taneden alır. 

Tütün ekicilerinin gönderecekleri numuneler 
aynı hükümlere tabidir. 

Tüccar ve ekiciler 5 kiloyu geçmemek üzere 
yabancı memleketlere tütün ve mamullerinin 
numunelerini gönderebilirler. Numune gönderen 
posta ilmühaberini Tekel İdaresine ibraz ederek 
hesaplarındaki borçlarından gönderdikleri mik
tar indirilir. Ancak postalamadan evvel tekel 
idaresine müracaatla belge almak ve bu belgeyi 
posta idaresine göstermek zorunluğundadırlar. 

10 NCU BÖLÜM 

Sakıncalar 

MADDE 62. — Tütün ekilen farlarda tütün
ler arasına başka hiçbir şey dikilip ekilemez. 
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Riayet etmiyenlere müıtaakıp bir yıl dikim, mü
saadesi verilmez. 

MADDE 63. — Bu kanunun 3 neü maddesi 
(a) fıkrası gereğince teöbit edilen sahalar dışın
da tütün yetiştirilmesi; yasaktır. 

Aynı kanun maddesi (b) fıkrasına göre tes-
'bi/t edilen saha içinde kendisine müsaade edilen 
dekar miktarından fazla tütün yetiştirilmesi ve
ya tâyin okman tütün çeşidinden başka çeşit 
tütün dikimi yasaktır. 

Yasaklara riayet etmiyenlerin bu gibi yerler
deki veya fazlalıklardaki tütünler ile değişik 
çeşitteki tütünler imha edilmekle beraber ekici
ye mütaakıp bir yıl için ekim müsaadesi veril
mez. 

MADDE 64. — Ekiciler arandığında izin bel
gelerini göstermek zorunluğundadır. G-österilmi-
yenlerden 100 liraya kadar hafif para cezası alı
nır. 

Madde 65. — izin belgesi almadan fide yetiş
tiren ve tütün dikenlerin fide ve tütünleri imha 
edilmekle bera/ber 500 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezası alınır. 

MADDE 66. — a) Yabancı memleketler fen 
kuruluşları tarafından bilimsel araştırmalar için 
istek halinde karşılıklılık şartiyle istenilen çeşit
lerden aynı yıl içinde en çok 10 grama kadar 
tohum gönderilmesi veya getirilmesi Tarım ve 
Gümrük - Tekel bakanlıklarının ortak iznine 
bağlıdır. 

b) Her ne sebeple olursa olsun tütün tolra-
umı ve fidesini yurt dışına çıkarmak veya yurda 
sokmak aynı bakanlıkların müşterek müsaadesi
ne bağlıdır. 

c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinden 
tohum veya fidesini başka yerlere götürmek, 
ekim ve dikim yapmak yasaktır. 

Yasaklara riayet etmiyen veya aksi hareket
te bulunanlardan 250 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası alınır. Ve tutulan emtiaları im
ha edilir. 

MADDE 67. — Tütünlerin kükürt gibi sıh-
hata muzir ve dış pazarlarda Türk tütününün 
itibarını kıracak maddelerle ilaçlanması yasak
tır. Bu gibi ilâçlarla ilaçlanmış tütünler imha 
edilmekle beraiber bu harekette bulunanlardan 
ayrıca 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

| MADDE 68. — Dip yapraklar kırılıp imha 
• edilir: Bunların ve filizlerin toplanıp kurutul-
ı iması yasaktır. İcra edenlerden 500 liraya kadar 
I hafif para cezası alınır. 

Madde 69. —• Ekicilerin kesinleşmiş tahminî 
borçlarından kontrol ve tartı neticesinde % 5 

I ten fazla çıkacak eksik için ekici kabule değer 
sebepler göstermediği takdirde beher kilosundan 
10 lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 70. —• Kanuna uygun olmıyan dav
ranışlarda bulunan kalıpçılar birinci defasında 
her kalıp için 50 şer lira hafif para cezasına, te
kerrürü halinde her kalıp için 100 er lira ağır 
para cezasiyle birlikte elinden kalıpçılık belgesi 
alınır. 

MADDE 71. — Tâyin edilen müddetin biti
minde uygun sebebolmaksızın mahsulünü ekici 

i emanet ambarına getirip teslim etmiyenlerden 
kilo başına bir lira hafif para cezası alınır. 

İkinci defa tâyin olunan müddette de getir-
miyenler hakkında kaçakçılık kovuşturması ya
pılır. 

MADDE 72. — Piyasa açılış tarihi tesbit ve 
ilân edilmeden ve tâyin edilen gün gelmeden 
o yıl istihsal edilen tütünlerin alım ve satımı 
yasaktır. Yasağa ve 23 neü madde düzenine 
riayet etmiyen satıcılar gelecek bir yıl için ekim 
müsaadesinden mahrum edilir. Alıcılar da her 
alım için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasına çarptırılırlar. 

MADDE 73. — 25 nci madde son fıkraya ay
kırı hareket edenlerden indirilen miktar değe
rinin 10 katma kadar ağır para cezasına çarptı
rılır. Tekerrürü halinde bu ceza tutarı üç kat 
artırılarak alınır. 

MADDE 74. — Kesin ambarlama müddetin
den bir ay sonra yapılacak araştırmada ekici
nin elinde bulunacak tütünler ekicinin teslimini 
icabettiren tütünlerse; teslim etmemesini gerek
tiren mücbir sebep 'mahkeme araştırması ve ka
rarı ile sabit olmadığı takdirde müsadere edil
mekle beraber beher kilosu için 5 er lira ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 75. — Satılmış tütünleri nakliye 
tezkeresi lalmadan veya kaçak nakleden alıcılar-

! dan beher (kilo tütün (için 5 er lira ağır para ce-
l zası alınır. 
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MADDE 76. — Bandırol ve alâmeti farika-

rı kaçak emtiaya yapıştıranların malları müsa
dere edilmekle beraber beher kilosundan 100 er 
lira ağır para cezası alınır. 

Kontrol ve bandıroldan kaçırılmış olan tütün 
ve mamullerinin böher kilosundan keza 100 er 
lira ağır para cezası alınır. v 

MADDE 77. — 49 ncu madde gereğince kaçak 
sayılan emtia müsadere edilmekle beraber yap
rak sigaralarının beherinden 5 er lira, sigara, 
tütün ve sairenin beher kilosundan 50 şer lira 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 78. — 42 nöi maddede yazılı taşıma, 
koyma, ihraç ve saire için Tekel idaresine za
manında haber venmiyenlerin tesbit olunan tü
tün ve mamullerinin beher kilosundan 100 er 
lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 79. — Müsaadesiz tütün kıyan, si
gara, sigara kâğıdı, yaprak sigarası ve saireyi 
imal edenler veya bunları elinde bulunduranla
rın ıbu emtiaları müsadere edilmekle beraber ki
losu için 50 şer lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 80. — Tekel İdaresi veya sair res
mî makamların isteklerine yanlış bilgi verenle
rim ellerindeki emtiaları müsadere edilmekle be
raber eksik beyanların beher kilosundan 100 er 
lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 81. — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'îdir. 

MADDE 82. — İşbu kanun yürürlüğe girdiği 
andan itibaren 3437 sayılı Kanun hükümden 
kaldırılmıştır. 

MADDE 83. — İşbu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 
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[1] NUMARALI CETVEL (MADDE 54) 

Muhtelif mıntakalarda tütünlerin birinci sene için firelerini gösterir cetvel 

Amlbar fireleri işletme fireleri 

BÖLGE 

EGE 

MARMARA 

KARADENİZ 

DOĞU VE GÜ
NEY - DOĞU 

İLLER 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Es
kişehir, İsparta, izmir, Kü
tahya, Manisa, Muğla, Uşak 

Balkesir, Bilecik, Bolu, Bur
sa, Çanakkale, Edirne, is
tanbul, Kocaeli, Kırklareli, 
Sakarya, Tekirdağ 

Balıkesir, (Agonya> Gönen, 
kazaları) 

Amasya, Sinop, Samsun 

Çoruh 

Tokat 

Rize, Trabzon 

Adıyaman, Bitlis, Burdur, 
Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, 
Malatya, Mardin, Muş, Tun
celi, ıSeythan, Siirt, Van 

Tütünlerin tüccar zimmetine 
intikali tarihinden 

bağlamak üzere 

Birinci 6 ay ikinci 6 ay 
içinde içinde 

1 Marttan 
31 Ağustosa kadar 
1 Eylülden Şubat 

sonuna kadar 

A) Gaziantep'te yetişen Hasankeyf tütünlerinden % 45 çöp firesi 'indirilir. 
B) Tömbekiler için Doğu ve Güney - Doğu tütünlerinin fire nisbetleri uygulanır. 
C) Yenliden tütün dikilecek iller için, dikilen çeşidin bu cetvelde gösterilen fire nisbetleri uy

gulanır. 
D) Mütaakıp senelerde amlbar fireleri % 1,5 hesabedilir. 
E) Mütaakıp seneler için işleme fireleri birinci sene için teshit edilen nisbetiin yarısı olarak 

hesabedilir. 
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Geçici. Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu i . 3 . :!9(i8 

Esas No: 1/205, 2/198, 2/362 
Karar No: 2 - . 

Yüksel-: Başkanlığa 

Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı ille Aydın Milletvekili Reşat uzarda'nm, Tütün Ziraatı 
kanunu teklifi ve Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar ün, Tü
tün ve Tütün Tekeli kanunu teklifi, Genel Kumlun 20 . 11 . .1967 tarihli 6 neı Birleşiminde bu iş 
için kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda, Gümrük ve Tekel Bakanı ile diğer Hakanlık 
temsilcileri ve ilgili teşekküllerin temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde ceteyan eden görüşmeler neticesinde, mezkûr tasarı ile tek
liflerin tevhiden görüşülmesine ve tasarı metninin müzakerelere esas alınmasına karar verildikten 
sonra kanun tasarısı üzerinde genel görüşmelere, geçildi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler esnasında, gerek tasarının gerekçesinde ileri 
sürülen hususlar ve gerekse Gümrük ve Tekel Bakanının vermiş oldukları tamamlayıcı izahatı ye
rinde. bulan Komisyonumuz üyeleri kanun tasarımını prensip itibariyle kabul ederek maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Madde 1. — Tasarının 1 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Maddenin (a), (b) ve (c) fıkrası hükümleri tütün üretim alanlarının tesbitindc, 

göz önünde bulundurulması icabeden hususlar olması itibariyle bu maddeden çıkarılarak, üretim 
alanlarının sınırlarının tesbitine ait, hükümleri ihtiva eden geçici 1 nci maddeye tadilen ithali ve 
üçüncü maddede yasak hükümlerinin bırakılması uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu maddede yer alan husus, esasen Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu ile Ta

rım Bakanlığına verilen vazifelerden olduğundan, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ortak teklif yapıl
ması hakkındaki hüküm metinden çıkarılmıştır. 

Madde 6. — Tütün tarımı yasak edilen yerlerde yasağı doğuran şartların giderilmiş olması ge
rekçesi ile tütün tarımı için yapılan başvurumla:' üzerine, verilecek iznin Tekel İdaresi tarafından 
değil Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları tarafından müştereken verilmesi, maksadın teminine 
daha uygun görülerek, maddenin 1 nci fıkrası bu yolda değiştirilmiştir. 

Denemeler müspet netice verdiği takdirde, verilecek tarım izninin ise, istihsalin düzenlenmesi 
yetkisini haiz olan Bakanlıklararası Tütün Kuruluna verilmesi uygun görülmüştür. Tatbikatta 
kolaylık sağlamak maksadıylc, bu suretle tütlln tarımına izin verilen ilçelerin 1 numaralı cetvele 
ithal olunacağı hükmü 3 ncü fıkra olarak maddeye ithal edilmiştir. 

Madde 7. — Kasabalarda da tütün üretmıi yapılmakta olduğu için, sürekli veya geçici yasaklar
dan veya üretimin düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden, sadece köy ihtiyar heyetlerinin haberdar 
edilmesi yeterli görülmemiş ve maddede mahalle ihtiyar heyetlerinin de haberdar edilmesini sağlı-
yacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Tütün tarımı yasaklarının ve üretimin düzenlenmesi için, alınacak tedbirlerin takip ve kontrolü
nün Tekel İdaresine aidolması tabiî bulunduğundan maddenin 1 nci fıkrasındaki «ilgili dairelerce» 
ibaresi yerine vuzuhu temin bakımından <;Teî:el İdarelerince» ibaresi konulmuştur. 

Maddenin matlabı bu değişikliğe göre düzeltilmiştir. 
Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Tasarının 9 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 11. —• Maddenin esası aynen muhafaza edilmiş olup, metinde ifade bakımından gerekli 
düzeltmeler yapılmış ve ilerideki iki maddenin çıkarılmış olması sebebiyle maddenin 3 neii fıkra
sındaki 56 madde numarası alâkası itibariyle 53 olarak tashih edilmiştir. 

Madde 12. — Maddenin (a) fıkrasındaki, tütün fideliklerinin bir veya birkaç yerde toplu ola
rak yapılmasını öngören hüküm, arazi duruma müsaidolmıyan yerlerde tatbik cdilemiyeceği veya 
müşkülât tevlidedeceği düşünülerek fıkradan çıkarılmıştır. 

Tütün fideliklerinin içine veya etrafına başka bir bitki ekilip dikilemiyeccği hükmü muhafaza 
edilmekle beraber bu yasaklamanın hangi esaslar dairesinde uygulanacağının tüzükte 'belirtilmesi 
yerinde görülmüş ve fıkra bu maksadı temin edeea'k şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun tasarısının ekici tütünlerinin denklenmcsi ile ilgili hükümlerinin tatbi
kin; mümkün kılmak maksadiyle konulmuş bulunan köy tahdidi, her ekicinin mütaaddit köyde 
arazic-i bulunması ihtimali göz Önünde tutularak «üçe sınırları» şeklinde genişletilmiştir. 

Madde 14. •— Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Maddenin 5 nei fıkrasındaki «istek kağıtlarındaki miktarı» ibaresi, istek kâğıtları 

alan esasına göre doldurulacağından «istek kağıtlarındaki ekim alanı» şeklinde değiştirilmiştir. 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından istihsalin düzenlenmesi maksadiyle alınacak kararla

rın tatbikatı, ekim sahalarının düzenlenmesi şeklinde yapılacağından aynı fıkranın sonuna «azalt
mak» kelimesinden önce «ekim sahalarına nisbetle» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 16. — Ekici tütün piyasaları açılmadan önce yapılacak devirler sebebiyle ekici tütünleri
nin değer fiyatından daha aşağı fiyatla satılmasını ve dolayısiylo ekicinin uğrıyacağı zararı önlc-
ni'ük maksadiyle düzenlenmiş bulunan bu madde ile istihdaf edilen gaye maddenin son fıkrasındaki 
hükümle temin edilmiş olduğundan, metnin başına tütünlerin kırımdan evvel devri ile ilgili olarak 
ekiciler için konulmuş şartlar maddeden çıkarılmıştıı*. 

Madde 17. — Tasarının 17 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. —• Tasarının 18 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Ambarlama muayenelerine ekicilerin itirazı için maddenin 3 ncü fıkrasında konu

lan üç günlük süre ekiciler lehine 5 gün olarak değiştirilmiştir. 
İtirazı tetkik edecek heyet üyelerini seçecek teşekküllerden, koınu ile ilgili olmıyaın «tüccar 

birlikleri» ile «Ticaret Odaları» metinden çıkarılmıştır. 
Madde 20. — Tasarının 20 nei maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 21. —• Tütün alım - satım sözleşmelerinin tatbikinden, doğacak uyuşmazlıkların hallin

de faydalı olacağı mülâhazasiyle bu sözleşmelerin üç nüsha olarak düzenlenmesi, bir nüshasının Tü
tün Tarım Satış Kooperatiflerine, bu kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde de Tekel İdaresine 
verilmesi uygun görülmüş ve madde bu yolda tadil edilmiştir. 

Madde 22. — Tasarınım 22 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — 16 ncı maddede yapılan tadilâtla devri şarta bağlıyan hüküm tasarıdan çıkar

tılmış bulunduğuından, buma paralel olarak bu maddenin (b) fıkrası da tasarıdan çıkarılmış ve 
muhafaza edilen fıkralar buna göre sıralanmıştır. 

Madde 24. — Maddenin 2 nei fıkrasındaki 60 ncı madde ibaresi, ilerdeki iki maddenin tasarı
dan çıkarılmış olması sebebiyle 58 olarak düzeltilmiştir. 

Madde 25. — Tasarıda alım - satım sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların 
hakemler aracılığı ile halli için alıcı veya ekicimin Ticaret Odasına, Ticaret Odası bulunmıyan 
yerlerde belediyelere başvurması öngörülmüş ve bu suretle teşekkül edecek hakem kurullarınım 
kararlarına sulh yargıcına başvurularak itiraz edilebileceği ve ihtilâfın nihai olarak bu ikinci 
kurul tarafından halledilmesi muvafık bulunmuş idi. 

Uyuşmazlığın bu esaslar dairesinde halli ehemmiyetli zaman kaybımı intacedeceğinden ve ihti
lâfın, yaprak tütün piyasası süresi içerisinde süratle halli alıcı ve satıcı menfaatleri bakımın
dan elzem bulunduğumdan ihtilâfın bir kademede, sulh yargıcıma müracaat suretiyle halli şekli 
maksada daha uygun bulunarak madde buna göre düzeltilmiştir. 

Ayrıca tasarıda karar için öngörülen 10 gün süre de aynı maksatla 5 güne indirilmiştir. 
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Madde 26. — 25 nei maddede yapılan tadilât muvacehesinde bu madde yeniden tedvin edile
rek hakem kararlarınım taraflara tebliği, mahkemece tasdiki, tasdik ve tescili mütaakıp ilâm nite
liği iktisabedeceği belirtilmiştir. 

Madde 27. —• Tatbikatta küf ve su çürüğü azaltmalarınım geniş ölçüde ihtilâflara sebeboldu-
ğu göz önümde tutularak bu kpmuda zuhur edecek ihtilâflarım da 19 mcu madde gereğince am
barlama muayeneleri için yapılacak itirazları halledecek komisyonlar tarafımdan tetkild ve ınihai 
karara bağlamması uygum görülmüştür. 

Madde 28. — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde yapılacak satışlarda, küf ve su çürüğü 
azaltması komusumda satıcı ile alıcı arasımda uyuşmazlık çıkması söz komusu olamıyacağımdam 
27 nci maddenin dara ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümlerinim de satış merkezlerimde üy-
gulanmıyacağı hükmü ilâve edilmiştir. 

Bu merkezlerde uygulammıyacağı belirtilen maddelerle düzenlenmiş husıuslarım ve diğer ilgili 
komularım tüzükte belirtilmesi ömgörülmüş bu maksatla maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

iMadde 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 30. —• Millî Tütün Komitesine katılacak Bakanlık ve teşekküller komitemin kuruluş 

maksadına göre yeniden tesbit edilmiştir. 
Madde 31. — Tasarının 31 nci maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
iMadde 33. — Maddedeki «Saplamak» kelimesi «Tesbit etmek» kelimesi şeklinde değiştirilmiş

tir. 
'Madde 34. — Tasarının 34 mcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 35. —• Maddedeki «nizamnamede» kelimesi «Tüzükte» kelimesi olarak değiştirilmiştir. 
Madde 36. — Tasarımın 36 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 37. —• Tasarının 37 nci maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Maddenin (d) fıkrasının üçüncü bendindeki «ikimcil» kelimesi «tâli» kelimesi 

olarak düzeltilmiştir. 
Madde 39. — Tasarımın 39 ncu maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 40. — Tasarının 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 41. — Tasarının 41 nci maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 42. — Tasarınım 42 mci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 43. — Tasarının 43 mcü maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 45. — Tasarının 45 mci maddesi aymem kabul edilmiştir. 
Madde 46. — Maddenin 6 nci fıkrasındaki «iSorumlukıklar» kelimesi «Hukukî mükellefiyet

ler» şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddemin ihtiva ettiği hükümler itibariyle tertip sırasında 
48 olarak değiştirilmiştir. 

Madde 47. — 46 nci maddemin numarasımım değiştirilmesine ait gerekçe dolayısiyle bu mad
demin numarası da 46 olarak değiştirilmiştir. 

Madde 48. — Tarlada tahmin ve yaprak tütün tahminlerine itirazla ilgili hükümleri ihtiva edem 
49 ve 50 nci maddeler tasarıdan çıkarılmış bulunduğumdan, bu madde de buma paralel olarak 
değiştirilmiştir. 

46 ve 47 mci madde numaraları içim belirtilen gerekçe dolayısiyle bu madde mumarası da 47 
olarak değiştirilmiştir. 

'Madde 49. — Bu tasarı kamumlaştığı zaman yürürlükten kalkacak olan 3437 sayılı Tütün 
ve Tütütn inhisarı Kamumu, tütün kaçakçılığıma mâni olmak maksadiyle ekici tütünlerinim tarla
da iken Tekel memuru 'başkanlığındaki !bir heyet tarafından tahmin edilmesi ve eldeinim bu tah
minle tesbit edilecek miktarda tütünü Tekeli Emanet Amîbanna teslim etmesini şart koşmakta ve 
noksan teslim sebebiyle ekici hakkımda kaçakçılık takibatı yapılmakta idi. 
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Zikri geçen kanunum yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar vukua gelen sosyal ve ekono
mik gelişmeler sebebiyle tütün kaçakçılığı vakaları çok azalmış bulunduğumdan ekiciyi geniş 
ölçüde rahatsız edem ve idareye de malî külfet tahmil edem, tarlada tahmin işinin kaldırılması 
uygum görülmüştür. 

Bunun yerime ekicilerim istihsal ettikleri tütünü bir ürün bildirimi ile tekele bildirmeleri esası 
kabul edilmiştir. 

Bakanlıklararası Tütütn Kurulu tarafımdan istihsalin düzenlenmesi maksadiyle verilmiş ka
rarlarım, maksada uygum şekilde tahkik etmek imkânı 48 nci madde ile Tekel İdaresine verilmiş 
bulunduğundan ruhsat uuslünün uygulanmasında bir müşkülâtla karşılaşılması muhtemel görül-
miyerek tarlada tahmin sistemi kaldırılmıştır. 

'Madde 50. — Tarlada tahmin usulüne ait 49 meıu maddemin tasarıdan çıkarılmış bulunması 
muvacehesinde, bu tahmin sonuçlarına itirazı düzemliyem 50 nci maddenin de hikmeti vücudu kal
mamış ve bu sebeple 50 nci madde de tasarıdan çıkarılmıştır'. 

Madde 49. — Tasarınım 49 ıncu ve 50 nci maddeleri, izah edilen sebeplerle tasarıdan çıkarılmış 
olduğu için, tasarımım 51 mci madde dâhil geri kalan bütün madde numaraları buna göre düzel
tilmiş olarak zikredileceğinden Hükümet tasarısının 51 nci maddesi olan bu madde 49 ncu madde 
olarak değiştirilmiştir. 

Tarlada tahmin işlemi kaldırılmış bulunduğunda/n bu maddemin (b) fıkrasının birinci bendin
den tahminle ilgili ibare çıkarılmıştır. 

Madde 50. — Tasarının 52 nci maddesi 50 nci madde olarak kabul edilmiş ve kurutulmuş tü
tünlerin denkleme maksadiyle aynı köy veya belediye sınırları dı'şına da taşınması mûtat 'bulun
duğundan, taşıma serbestisi ilçe sınırlarına kadar genişletilmiştir. 

Madde 51. — Tasarımın 53 ncü maddesi 51 inci madde olarak tadilen kabul edilmiş ve mad
denin 2 nci fıkrasının başına ambarlamamın tekel teşkilâtı bulunan mahallerde yapılacağını belirt
mek üzere bir hüküm ilâvesi yapılmıştır. 

Madde 52. — Tasarımım 54 ncü maddesi 52 inci madde olarak tadilen kabul edilmiş ve ikinci 
fıkradan tarlada tahminle ilgili ibare çıkarılmış, üçüncü fıkraya «en büyük mülkiye memuru» 
ibaresinden sonra «tevkil edeceği kimse» kelimeleri eklenmiş ve beşinci fıkradaki «ikincil» keli
mesi «tâli» olarak değiştirilmiştir. 

(Maddemin som fıkrası, tarımsal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak olan imhalıklarla dip ve 
filizlerinin tekel tarafından satılması halinde satış koopertifleri bulunan yerlerde, bu kooperatif
lere ödenmesini, olmıyan yerlerde de Tekel İdaresince irat kaydedilmesini sağlıyacak şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 53. — Taşanının 55 mci maddesi 53 mcü madde olarak tadilen kabul edilmiş ve maddede 
yer almasına lüzum olmıyan «Alım - satım sözleşmeleri Tekel İdaresine verildiği zaman» ibaresi 
maddeden çıkarılmış ve «uygulanması gereken para cezalarımı» kelimeleri «kesinleşen para ceza
larını» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 54. — Tasarımlın 56 nci maddesi 54 mcü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 55. — Tasarının 57 nci maddesi, 55 nci madde olarak tadilen kabul edilmiş ve madde 

7397 sayılı Kanun hükümleri göz önünde tutularak şevkteki maksadı temin edecek şekilde yeni
den tedvin edilmiştir. 

Madde 56. — Tasarımın 58 nci maddesi, 56 nci madde ve maddenin birinci fıkrasındaki 53 
rakamı 51, son fıkrasındaki 59 rakamı 57 olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Tasarımım 59 ıncu maddesi 57 nci madde olarak ve madde metnindeki 58 rakamı 
56 olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Tasarının 60 mci maddesi 58 mci madde olarak değiştirilmiş ve yaprak tütün 
ticareti yapacak olanlarda aranacak yeterlik ve niteliklerin tesbiti hakkımdaki 3437 sayılı Ka
nun hükümleri, gelişen şartlar muvacehesinde kifayetsiz kalmış ve bu hal piyasa nizamımın za
man zaman ihlâlime ve tütün ekicilerinin mağduriyetine sebebolmuştur. Bu nedenle tütün ticareti 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



— 43 — 

yapmak için müracaat edeceklerin malî durumu ve ticari itibarımın ilgili kuruluşlardan tahkiki 
ve bu tahkikat sonucumdan bu durumları elverişli olmadığı anlaşılacak olanlara belge verilmeme
si zaruri görülmüştür. 

Gerek bu hususlarım tahkiki ve gerekse belge verme yetkileri, işin arz ettiği ehemmiyete bi
naen tekelin mahallî teşkilâtına bırakılmayıp, münhasıran Tekel Genel Müdürlüğüne verilmiş
tir. 

Diğer taraftan, ekiciye karşı bu kamumla derpiş edilen alım - satımla ilgili vecibelerinden her 
hangi birini süresi içinde yerine getirmiyenlerin belgelerinin iptal edileceği hükmü, kanunum yü
rürlüğe gireceği tarihten geriye doğru 3 yıl içinde vukubulmuş bu hâdiselere de şâmil olmak 
üzere tasarıya konulması zaruri görülerek madde bu esaslar dairesinde yeniden tedvin edilmiştir. 

Madde 59. — Tasarının 61 nci maddesi 59 neu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 60. — Tasarının 62 nci maddesi 60 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 61. — Tasarının 63 ncü maddesi 61 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 62. — Tasarının 64 ncü maddesi 62 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 63. —- Tasarının 65 nci maddesi 63 ncü nıade olarak ve maddenin ikinci fıkrasın

daki 64 ncü madde 62 olarak değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 64. — Tasarının 66 ncı maddesi 64 ncü made olarak ve maddenin birinci fıkrasında

ki 65 olan madde numarası 63 olarak düzeltilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 65. — Tasarının 67 nci maddesi 65 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 66. — Tasarının 68 nci maddesi 66 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 67. — Tasarının 69 ncu maddesi 67 nci madde olarak ve maddenin ikinci fıkrasın

daki 67 ve 68 olan madde numaraları 65 ve 66 olarak tashih edilmek suretiyle aynen kabul edil
miştir. 

Madde • 68. — Tasarının 70 nci maddesi 68 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 69. — Tasarının 71 nci maddesi 69 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 70. — Tasarının 72 nci maddesi 70 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir 
Madde 71. — Tasarının 73 ncü maddesi 71 nci madde olarak değiştirilmiş ve 3 ncü madde 

ile geçici 1 nci madde komisyonumuzca yapılan tadilâta paralel olarak bu maddenin 1 nci fık
rası yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 72. — Tasarının 74 ncü maddesi 72 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 73. — Tasarının 75 nci maddesi 73 ncü madde olarak değiştirilmek ve madde met

ninde 73 olan madde numarası 71 olarak tadil edilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 74. — Tasarının 76 ncı maddesi 74 ncü madde olarak değiştirilmiş ve 1 nci fıkra

daki «Muhtarlar» kelimesi tasarının 7 nci maddesi hükmüne mütenazır olarak «İhtiyar heyeti 
üyeleri »şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 75. — Tasarının 77 nci maddesi 75 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 76. — Tasarının 78 nci maddesi 76 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 77. — Tasarının 79 ncu maddesi 77 nci madde olarak değiştirilmiş ve fideliklerin 

toplu halde yapılması hakkındaki hüküm tasarının 12 nci maddesinden çıkarılmış olduğundan bu 
maddenin 1 nci fıkrasında buna ait ceza hükmü kaldırılarak fidelik yeri hakkında yazılı bildi
rimi yapmıyan ekici ve muhtarlardan 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınacağı 
hükmü konulmuştur. 

Madde 78. — Tasarının 80 nci maddesi 78 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 79 
Madde 80 
Madde 81 
Madde 82 
Madde 83 

— Tasarının 81 nci maddesi 79 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Tasarının 82 nci maddesi 80 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Tasarının 83 ncü maddesi 81 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Tasarının 84 ncü maddesi 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Tasarının 85 nci maddesi 83 ncü madde olarak değiştirilmiş ve maddeye vu

zuh vermek bakımından cezanın bildiriye itiraz edilmediği halde süresi içinde denklerini düzelt-
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miyen ekicilerle itirazı üzerine verilecek kesin karara uymıyan ekicilere uygulanacağı belirtil
miş ve maddedeki «10 lira ağır para cezası» « 5 lira hafif para cezası» olarak tadil edilmiştir. 

Madde 84. •—• Tasarının 8ö neı maddesi 84 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 85. —• Tasarının 87 nci maddesi 85 nci madde, olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 86. —• Tasarının 88 nci maddesi 86 nci madde olarak ve. metinde 86 olan madde nu

marası 84 olarak değiştirilmiştir. 
Madde 87. — Tasarının 89 ncu maddesi 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 88. — Tasarının 90 nci maddesi 88 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 89. — Tasarının 91 nci maddesi 89 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 90. — Tasarının 92 nci maddesi 90 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 91. — Tasarının 93 ncü maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 92. — Tasarının 94 ncü maddesi 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 93. — Tasarının 95 nci maddesi 93 ncü madde olarak değiştirilmiş ve tasarının 41 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasındaki bildirim mecburiyetine riayetsizlik müeyyidclendirilmcmiş olduğu 
görüldüğünden bu noksanlığın telâfisini teminen metne 2 nci fıkra eklenmiştir. 

Madde 94. — Tasarının 96 nci maddesi 94 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 95. — Tasarının 97 nci maddesi 95 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 96. •—• Tasarının 99 ncu maddesi 47 nci maddenin 46 nci madde ile yer değiştirmiş 

olması sebebiyle 96 nci madde olarak aynen kabul edilmiş metinde 47 olan madde numarası 46 
olarak değiştirilmiştir. 

Madde 97. — Tasarının 100 ncü maddesi 48 nci maddenin 47 nci maddeye inkilâbetmesi se
bebiyle 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiş ve metinde 48 olan madde numarası 47 ola
rak değiştirilmiştir. 

Madde 98. — Tasarının 98 nci maddesi aynı numara ile aynen kabul edilmiş ve metnin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarındaki 46 olan madde numaraları 48 olarak değiştirilmiştir. 

Madde 99. — Tasarının 101 nci maddesi 99 ncu madde olarak değiştirilmiş ve tarlada tah
min işlemine ait hükümler tasarıdan çıkartılmış bulunduğundan bu işlemle tesbit edilecek borç
larla ilgili ceza hükmü madde metninden çıkartılmıştır. 

Madde 100. — Tasarının 102 nci maddesi 100 ncü madde ve metinde 5L olan madde numarası 
49 olarak değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 101. — Tasarının 103 ncü maddesi 101 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 102. — Tasarının 104 ncü maddesi 102 nci madde ve metinde 52 olan madde numarası 

da 50 olarak değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 103. — Tasarının 105 nci maddesi 103 ncü madde metindeki 53 olan madde numarası 

51 olarak değiştirilmiş ve 2 nci fıkrasındaki «ihtiyar meclislerinin» kelimeleri «ihtiyar heyetleri
nin» şeklinde tadili suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 104. •—• Tasarının 106 nci maddesi 104 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 105. — Tasarının 107 nci maddesi 105 nci madde olarak değiştirilmiş ve ekiciye kar

şı bu- kanunla derpiş edilen alım - satımla ilgili vecibelerinden her hangi birini süresi içinde ye
rine getirnıiycn tütün tacirlerinin 3 yıl süre ile bizzat veya dolaylı olarak tütün ticaretinden 
menedilmeleri ve tekerrürü halinde bu gibilere bir daha belge verilmemesi fiilin ekici piyasa
larının nizamı ve tütün ekicisinin hukukunun siy.meti bakımından arz ettiği ehemmiyet göz 
önünde tutularak, maddeye birinci fıkra ilâve edilmiştir. Ayrıca tasarı metni de bu metinde 60 
olan madde numarası 58 ve para cezalarının hadleri müessiriyeti temin gayesiyle 5 000 ve 10 000 
lira olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 106. —• Tasarının 108 nci maddesi 106 nci made olarak ve fiilen arz ettiği ehemmiyete 
binaen metinde 50 liradan 100 liraya kadar olan para cezası 500 liradan 1 000 liraya kadar şek-
liıide değiştirilmiştir. 
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Madde 107. — Tasarının 109 ncu maddesi 107 nci madde, metinde G3 olan madde numaraları 
Gl olarak ve metinin 1 nci fıkrasındaki tekerrür halinde bu madde ile konan para cezasının ifa' 
katmm alınacağına dair hüküm ağır bulunmakla tekerrür halinde alınacak para cezasının gene 
aynı cezanın alınması uygun görülerek hüküm bu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 108. — Tasarının 110 ncu maddesi 108 nci madde, metinde 64 olan madde numarası 
62 ve 1 nci fıkrada zikredilen para cezası, ağır para cezası olarak değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 109. — Tasarının 111 nci maddesi 109 ncu madde olarak değiştirmek suretiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 110. — Tasarının 112 nci maddesi 110 ncu madde olarak metnin birinci ve ikinci sa-
tırlaıîndaki madde numaraları da iki maddenin tasarıdan çıkarılmış olması sebebiyle buna göre 
değiştirilmiştir. 

Madde 111. —• Tasarının 113 ncü maddesi 111 nci madde olarak, metnin 1 nci ve 2 nci satırla-
rmdaki madde numaraları da iki maddenin tasarıdan çıkarılmış olması sebebiyle buma göre de
ğiştirilmiştir. 

Madde 112. —• 'Tasarının 114 ncü maddesi 112 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 113. — Tasarının 115 nci maddesi 113 ncü madde olarak değiştirilmiş ve para cezala

rının hapse tahvilini derpiş eden hükümler, genel hükümlerin tekrarı mahiyetinde olmakla buna 
ait hükümler çıkartılmak ve bu konuda genel hükümler dairesinde hareket edileceği derpiş edil
mek suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 114. —• Tasarının '11G ncli maddesi 114 ncü madde olarak ve metindeki madde numaralan 
da iki maddenin tasarıdan çıkarılmış olması sebebiyle buna göre değiştirilmiş ve bu kanunda yazılı 
para cezalarından bir kısmının tekele aidoldnğu kabul edi'lip, diğerlerinin olmadığının kabulü 
halinin gerek tatbikatta tevlidedeceği karışıklıklar ve gerekse tekel idaresinin bu yoldan elde 
ettiği gelirin esasen Hazineye verilmekte olduğu hususları nazara alınarak bütün para cezalarının 
adı geçen idareye aidolduğuna dair eski esasın muhafazası uygun görülmüş ve madde bu yoda 
tadil edilerek kabul olunmuştur. 

Madde 115. — Tasarının 117 nci maddsi .115 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 116. — Tasarının 118 nci maddesi 1 Kî nci madde olarak değiştirilmiş ve bu kanunun 

geçici l nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar 3437 sayılı Kanunun 11 nci maddesli gereğince 
evvelce konulmuş bulunan sınırlı yasaklamanın yürürlükte bırakılmasına rağmen mezkûr kanun 
ceza hükümleri de dâhil olmak üzere yürürlükten kalkacağından, devam edecek yasaklamanın mü
eyyidesiz kalması tütün istihsalinin yasak sahalara da sirayet etmesi sonucunu doğurabileceği nazara 
alınarak buna mâni olmak için, metne 3 ncü fıkra eklenmek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Tütün üretim alanlarının bu kanunun jdirrülüğe girdiği tarihten itibaren 
üç yıl içinde iç ve dış piyasa icapları göz önünde bulundurularak yeniden tesbit'i hakkındaki bu 
maddenin, tesbit işleminin hangi ölçülere göre ve hangi esaslar dairesinde yapılacağına ait hüküm
leri ihtiva etmesi tabiî bulunduğundan tasarı metniindeki yasak hükmünün maddede yer alması 
uygun bulunmamıştır. 

Diğer taraftan tasarının 3 ncü maddesinde tütün tarımı yasak edilecek yerlerin özelliklerini 
belirten (a), (b) ve (c) fıkralarının yasak hükmü ile ilgisi olmayıp üretim alanlarının sınırları
nın tesbitinde göz önünde bulundurulması gereken hususlardan olması itibariyle 3 ncü maddeden 
çıkartılarak geçici 1 nci maddeye konulması ma.ksada daha uygun bulunmuştur. 

Üretim alanlarının tesbitinde göz önünde tutulacak teknik esasların arz ettiği ehemmiyete bi
naen Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte belirtil
mesi ve tahdit kararlarının ekicilere duyurulmasına ve ekicilerin bu kararlara itirazlarını kolaylaş
tıracak hükümlerin ilâvesi suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 117. — Tasarının 119 ncu maddesi 117 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 118. — Tasarının İ20 nci maddesi 118 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 119. —• Tasarının 121 nci maddesi 1J 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca, temenniye şayan görülmüştür. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İzmir 

/. Gür san 

Bursa 
K. Önadım 

Rize 
t. Sarıgöz 

M. 

Sözcü Kâtip 
Balıkesir Tokat 
Z. Yücctürk M. Çav dar oğlu 

Denizli Kars 
8. Bay dil C. N. Koç 

Siirt Çorum 
A. Araş A. Uysal 

Hatay 
Y. Kanbolat 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

İzmir 
Ş. Akkan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU TASARISI 

BÖLÜM - I 

Tütüne aü genel hüküm 

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

A) TÜTÜN TABIMI 

Tütün ekicileri 

MADDE 2. — Tütün tarımı yapmak için medeni hakları kullanma yeterliğini taşımak şarttır. 
Ancak, Devlet memurları memuriyetleri çevresi içinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı 
ile tütün tarımı yapamazlar. 

Tütün dikim alanları 

MADDE 3. — Tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gös
terilmiştir. 

tdari teşkilâtta yapılacak değişiklikler bu alanların değiştirilmesine sebep teşkil etmez. 
Cetvelde gösterilen ilçeler içerisinde : 
a) İrmak ve çay yataklarında, 
b) Kışın su altında kalan veya tütün ürünü tarlada iken çoğunlukla sel basan yerlerde, ba

taklıklarda, karasuluklarda, 
c) Ormandan açılacak ve orman yangınından hasıl olacak alanlarda, 

Tütün tarımı yasaktır. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi 

MADDE 4. — Tütün üretiminin memleket iktisadi ve ticari gereklerine ve satış imkânlarına 
göre düzenlenebilmesi için lüzum görülen alanlarda üretim miktarını belirli oranlarda azaltacak 
tedbirleri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün 
Kurulu yetkilidir. 

Tütün ekinimin geçici olarak yasaklanması 

MADDE 5. — Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlarda 
Gümrük ve Tekel ve "Tarım Bakanlıklarının ortak teklifleri üzerine Bakanlıklararası Tütün Kuru
lunun karariyle tütün ekimi geçici olarak yasak edilebilir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırılması 

MADDE 6. — Bu kanunun 3 ncü ve geçici 1 nci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak edilmiş 
olan yerlerde yasağı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için yapılan 
başvurmalar üzerine, Tekel idaresi tarafından 3 sene müddetle ekim denemesine izin verilebilir. 

Bu denemelerin Gümrük ve Tekel Tarım ve Ticaret Bakanlıkları tarafından birlikte tesbit 
olunacak sonuçlarına göre tütün tarımına izin verilebilir. 
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• GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU TASARISI 

BÖLÜM -I 

. Tütüne ait genel hüküm 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

A) TÜTÜN TARIMI 

Tütün Ekicileri 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütün dikini alanları 
MADDE 3. — Tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösteril

miştir. 
Tütün tarımı serbest olan ilçelerin geçici İ nci madde gereğince tesbit edilecek tütün üretim 

alanlarının dışında, tütün tarımı yasaktır. • 
idari teşkilâtta yapılacak değişiklikler, üretim, alanlarının değiştirilmesini gerektirmez. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması 
• - - - — • - - • 

MADDE 5. — Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlarda Ta
rım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklararası Tütün Kurulunun karariyle tütün ekimi geçici 
olarak yasak edilebilir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırılması 

MADDE 6. — Bu kanunun 3 ncü ve geçici İnci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak edil
miş olan yerlerde, yasağı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için yapı
lan başvurmalar üzerine, Tarım Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken, 
3 sene müddetle ekim denemesine izin verilebilir. 

Bu denemelerin Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tesbit olunacak sonuçlarına göre tü
tün tarımına izin verilebilir., 
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(Hükümetlin Teklifi) 

Kanuna aykın tütün tarımının muhtarlar tarafından bildirilmesi 

MADDE 7. — Bu kanunun 3,4 ve 5 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesi gereğince konacak 
sürekli veya geçici yasaklardan veya liretimin düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden köy ihtiyar 
Heyetleri ilgili dairelerce haberdar edilir. 

İhtiyar Heyetleri yukarıki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün tarımım o yerin Tekel idaresine, 
bulunmadığında Mülkiye Amirliğine bildirmekle yükümlüdür. 

Tütün tohumu 

MADDE 8. -* a) Yurt dışına tütün tohumu ve fidesi çıkarmak ve Gümrük ve Tekel ve Ta
rım bakanlıklarının ortak izni olmadan yurda tütün tohumu ve fidesi sokmak, 

b) Bir yere mahsus olan tütün çeşidi, tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan 
yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim amaciyle taşımak, yasaktır. 

o) Yabancı memleketler Fen kuruluşları tarafından bilimsel araştırmalar için istek halinde, 
karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum gönderil
mesi ve aynı amaçlarla tohum getirtilmesi Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının ortak 
iznine bağlıdır. 

Tütün Tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tesbit ve değiştirilmesi 

MADDE 9. — Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitleri bu Kanunun yürürlüğe gir
mesini kovalıyan iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar göz 
önünde tutularak tesbit olunur ve lüzumunda aynı esaslara göre değiştirilir. Bu tesbit ve değiştir
me; tüzükle görevlendirilecek bakanlıklar tarafından yapılır. 

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi 

MADDE 10. — a) 9 ncu maddeye göre tesbit olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve Tekel ve 
Tarım bakanlıklarının araştırma ve ıslah organları tarafından ıslah ve tohumları üretilerek ihti
yaç oranında ekicilere parasız dağıtılır. 

b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından kurulacak örnek fideliklerinden elde edilen fideler 
de aynı suretle ekicilere parasız verilir. 

Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi 

MADDE 11. — Tütün ekicisi ürününü topladıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohumluk 
için lâzım olan miktarı ayırıp, geri kalanım 10 gün içinde, tohumluk için bıraktıklarım tohumu 
alır almaz söküp yok etmek zorundadır. 

Bu süre içinde söküp yok etmiyenlere İO gün daha mühlet verilir. İkinci 10 gün iiçnde de sö
küp yok etmediğinde masrafı kendisine aidolmak üzere 10 güne kadar söktürüleceği ekiciye yazı 
ile bildirilir. Bu bildiri tarihinden başlıyarak 10 gün içinde yine sökmezse Tekel İdaresi tarafından 
sökülüp yok edilerek masrafı çiftçiden 56 nci maddeye göre alınır. 
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Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yerler, bu kanuna ekli (1) numaralı cetvele ithal olu
nurlar. 

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi 

MADDE 7. — Bu kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesi gereğince konacak sü
rekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden mahalle ve 
köy ihtiyar heyetleri Tekel İdarelerince haberdar edilir. 

İhtiyar heyetleri yukarıki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün tarımını o yerin Tekel İdaresine, 
bulunmıyan yerlerde Mülkiye Amirliğine bildirmekle yükümlüdür. 

Tütün tohumu 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tesbit ve değiştirilmesi 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütün köklerinin sökülüp yokedilmesi 

MADDE 11. — Tütün ekicisi, ürününü topladıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohumluk 
için lâzım olan miktarı ayırıp, geri kalanını 10 gün içinde, tohumluk için bıraktıklarını da tohumu 
alınır alınmaz söküp yok etmek zorundadır. 

Bu süreler içinde söküp yok etmiyenlere 10 gün daha mühlet verilir, ikinci 10 gün içinde de sö
küp yok etmediğinde masrafı kendisine aidolmak üzere 10 güne kadar söktürüleceği ekiciye yazı 
ile bildirilir. Bu bildiri tarihinden başlıyarak 10 gün içinde yine sökmezse Tekel İdaresi tarafın
dan söküp yok edilerek masrafı çiftçiden 53 ncü maddeye göre alınır. 
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Fidelikler 

MADDE 12. — a) Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uygun olan yerlerde bir veya bir 
kaç yerde toplu olarak yapılır. 

Kurulan fidelik yeri ve alanı ekici tarafından muhtarlara ve muhtarlarca da yerin Tekel ida
resine bildirilir. 

b) Tütün fideliklerinin içine ve 1 metreye kadar etrafına başka hiçbir bitki ekilip dikilmiye-
ceği gibi bu mesafe içindeki yabancı otların da yok edilmesi ve temiz bulundurulması zorunludur. 

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

En az tütüyı dikim alanı 

MADDE 13. — Yarım dekardan küçük tarlalarda tütün dikilemez. Ancak tarıma uygun top
rağı dar olan yerlerde aynı köy sınırları içinde olmak ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle en 
çok üç yerde tütün ekilebilir. 

Tütün dikim şarh 

MADDE 14. — Tütün dikilen tarlalarda tütünlerin arasına başka, hiçbir bitki ekilip dikilemez. 

B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI 

Tütün ekim istek kâğıdı ve tütün ekim cüzdanı 

MADDE 15. — Ekiciler, dikimden evvel tüzükteki örneğe göre hazırlıyacakları (tütün ekim is
tek kâğıt) larını tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür. 

îstek kâğıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, sının, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, kira 
ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve konutu doğru olarak gösterilir. Aynı köy veya mahallede bir
den fazla tarlada tütün dikmek istiyenler, her tarlanın sının ayrı ayrı gösterilmek şartiyle bir is
tek kâğıdı verebilirler. Muhtarlar, istek kâğıtlarının içindekileri inceler ve bu kanunun ekiciliğe 
ve tütün dikimine ait hükümlerine aykın olmadığını onaylayıp veriliş tarihlerinden başlıyarak 15 
gün içinde o yerin Tekel İdaresine vermek zorundadır. 

îstek kâğıtlarının onaylanması için ekicilerden her istek kâğıdı başına 100 kuruştan fazla ücret 
alınmaz. 

Tekel idareleri, istek kâğıtlannı inceliyerek karşılığında her ekici için bir (tütün ekim cüzdanı) 
doldurup en çok 15 .gün içinde ilgili muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış 
olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüzdanı verirken, istek kâğıtlanndaki miktarı Bakanlık
lararası Tütün Kurulu kararma uygun olarak ve tüzükte belirtilecek esaslara göre azaltmak Tekel 
İdaresinin görevidir. 

Ekiciler istek kâğıtlanna göre tütün ekim cüzdanlanna kaydedilen alandan fazla tütün dike
mezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az tütün diktiklerinde durumu dikimi takibeden bir hafta 
içinde Tekel idaresine bildirmek ve cüzdanlanndaki miktarı düzelttirmek zorundadır. 

Tarladaki tütünlerin devri 

MADDE 16. — Ekiciler, askerlik, tutukluluk, hastalık ve bulundukları yerden başka yere ko
nutunu taşıma gibi sebeplerle ve bu durumlarını belgelemek şartiyle ekim cüzdanlannda yazılı 
tarlalardan bir veya birkaçına yahut tamamına ait tütünleri kırımın tamamlanmasından evvel bu 
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Fidelikler 

MADDE 12. — a) Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uygun olan yerlerde yapılır. Kurulan 
fidelik yeri ve alanı, ekici tarafından muhtarlara ve muhtarlarca da o yerin Tekel İdaresine bildi
rilir. 

b) Tütün fideliklerinin içine ve etrafına Tüsükte belirtilecek esaslar dâhilinde başka hiçbir 
bitki ekilip dikilmiyeceği gibi bu mesafe içindeki yabancı otların da yok edilmesi ve temiz bulun
durulması zorunludur. 

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

En az tütün dikim alam 

MADDE 13. — Yarım dekardan küçük tarlalarda tütün dikilemez. Ancak tanma uygun toprağı 
dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları içinde olmak "ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle en çok 
üç yerde tütün ekilebilir. 

Tütün dikim §artı 

MADDE 14. — Tasarının 14'ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI 

Tütün ekim istek kâğıdı ve tütün ekim cüzdanı 

MADDE 15. — Ekiciler, dikimden evvel Tüzükteki örneğe göre hazırlıyacakları (tütün ekim is
tek kâğıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür. 

istek kâğıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, ki
ra ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikametgâhı doğru olarak gösterilir. • Aynı köy veya mahal
lede birden fazla tarlada tütün dikmek istiyenler, her tarlanın sınırı ayrı ayrı gösterilmek şartiy
le bir istek kâğıdı verebilirler. Muhtarlar, istek kâğıtlarının içindekileri inceler ve bu Kanunun eki-
ciliğe ve tütün dikimine ait hükümlerine aykırı olmadığını onaylayıp, veriliş tarihlerinden başlıya-
rak 15 gün içinde o yerin Tekel idaresine vermek zorundadır. 

İstek kâğıtlarının onaylanması için ekicilerden her istek kâğıdı başına 100 kuruştan fazla ücret 
alınmaz. 

Tekel idareleri, istek kâğıtlarını inceliyerek karşılığında her ekici için bir (tütün ekim cüzdanı) 
doldurup en çok 15 gün içinde ilgili muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış 
olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüzdanı verirken, istek kağıtlarındaki ekim alanı mikta
rını, Bakanlıklararası Tütün Kurulu kararma uygun olarak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre 
ekim sahalarına nisbetle azaltmak Tekel idaresinin görevidir. 

Ekiciler istek kâğıtlarına göre tütün ekim cüzdanlarına kaydedilen alandan fazla tütün dike
mezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az tütün diktiklerinde durumu, dikimi takibeden bir haf
ta içinde Tekel idaresine bildirmek ve cüzdanlarmdaki miktarı düzelttirmek zorundadır. 

Tarladaki tütünlerin devri 

MADDE 16. — Ekiciler, ekim cüzdanlarında yazılı tarlalardan bir veya birkaçına yahut tama
mına ait tütünleri, kırımın tamamlanmasından evvel bu kanuna göre tütün dikimine yetkili olan
lara devredebilir. Devir işi, ekici ile devralanın, cüzdanın alındığı yer Tekel idaresine birlikte 
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kanuna göre tütün dikimine yetkili olanlara devredebilir. Devir işi, ekici ile devralanın, cüzdanın 
alındığı yer Tekel İdaresine birlikte başvurmaları üzerine, tütünlerin tamamının devri halinde cüz
dana yazılmak, kısmen devri halinde devir alana yeni bir cüzdan verilmek suretiyle yapılır. 

Bir kişi birden fazla ekicinin tütününü devral amaz. 

Tütünlerin kırımı 

MADDE 17. — a) Dip yaprakların kırımdan evvel toplanıp yokedilmesi zorunludur. 
b) Filizlerin toplanması yasaktır. 

Ekici tütünlerinin denklenmesi ve imhalıklar 

MADDE 18. — Ekiciler tütünlerini; mahsul, görmez ve imhalık olmak üzere üç grupa ayırmak, 
bu kanunun tüzüğünde gösterilen usullere uygun olarak işlemek ve denklemek zorundadır. 

imhalıklar : Kırıntı, yanık, karayeşil, çürük ve görmeze giremiyecek derecede hastalıklı olan 
kısımlardır. v 

Ekici denklerinin kontrolü 

MADDE 19. — Gerek satış merkezleri kurulan yerlerde satışa'çıkarılmak üzere bu merkezlere 
ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak eminet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüz
danlarında yazılı yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, Tekel İdaresi eks
peri tarafından muayene edilir. 

Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve fiilz miktarları - tesbit edilir ve 18 nci madde hükmü
ne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir. 
Denklerini düzeltmek için kendisine bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen mühlet içerisinde 
denkleriin düzeltmiyen ve düzelttirmiyen ekicilerin bu hareketleri mühletin sonunda bir tutanakla 
belgelenir. 

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde olmıyan se
beplerle nitelikleri değişmiş veya bozulmuş tütün bulunursa, bozulan kısımlar tesbit olunmakla 
beraber, bu yüzden ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler, bu madde gereğince 
yapılacak ambarlama muayenesine sonucun kendilerine bildirildiği andan başlıyarak 3 gün içinde 
itiraz edebilirler. İtirazlar, ekici ve tüccar birlikleri, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat ve tica
ret odaları veya belediye encümeni, belediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde o yer ihtiyar heyeti 
tarafından seçilecek eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bilir iki temsilci ile Tekel eksperinden 
kurulacak kurul tarafından incelenir. Kurulun vereceği karar kesindir. 

İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri haksız çıkan tarafça ödenir. 

O) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 

Ekici tütünleri satı§ piyasalarının ilânı 

MADDE 20.'— Ekici tütünleri satış piyasalarının açılış tarihleri, tütün bölgelerinin özellikle
rine göre her yıl Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tesbit ve ilân olunur. 

İlân olunan piyasa, açılış tarihlerinden önce o yıl ürünü ekici tütünlerinin alım satımı yasaktır. 
Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı yalnız denk halinde yapılır. 
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başvurmaları üzerine, tütünlerin tamamının devri halinde cüzdana yazılmak, kısmen devri halinde 
devralana yeni bir cüzdan verilmek suretiyle yapılır. 

Bir kişi birden fazla ekicinin tütününü devralamaz. 

Tütünlerin hırımı 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ekici tütünlerinin denklenmesi ve imhalıklar 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ekici denklerinin kontrolü 

MADDE 19. — Gerek satış merkezleri kurulan yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere ve 
gerekse satılmış veya satılmamış olarak emanet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüz
danlarında yazılı yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, Tekel İdaresi ekspe
ri tarafından muayene edilir. 

Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve filiz miktarları - tesbit edilir ve 18 nci madde hükmü
ne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir. 
Denklerini düzeltmek için kendisine bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen mühlet içerisinde 
denklerini düzeltmiyen veya düzelttirmiyen ekicilerin bu hareketleri mühletin sonunda bir tutanak
la belgelenir. « 

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde olmıyan se
beplerle nitelikleri değişmiş veya bozulmuş tütün bulunursa, bozulan kısımlar tesbit olunmakla be
raber, bu yüzden ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler, bu madde gereğince 
yapılacak ambarlama muayenesine, sonucun kendilerine bildirildiği andan başlıyarak 5 gün içinde 
itiraz edebilirler, itirazlar,, ekici birlikleri, bunların bulunmadığı yerlerde Ziraat Odaları veya Be
lediye Encümeni, belediye teşkilâtı bulunımyan yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçilecek 
eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bilir iki temsilci ile Tekel eksperinden kurulacak kurul 
tarafından incelenir. Kurulun vereceği karar kesindir. 

İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri haksız çıkan tarafça ödenir. 

C) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 

Ekici tütünleri satı§ piyasalarının ilânı 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tütün satımı sözleşmesi 

MADDE 21. — Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı Tekel İdaresi tarafından bastırıla
rak bedeli karşılığında verilecek olan ve örneği bu kanuna bağlı (2) numaralı yazılı sözleşmelerle 
yapılır. 

Sözleşmelerin iki nüsha olarak düzenlenmesi ve bir nüshasının ekiciye verilmesi zorunludur. Söz
leşmeler piyasa açılış tarihlerinden önce ve Tekel İdaresince, tesbit olunan tarihte dağıtılmaya 
başlanır ve yalnız piyasa açılış tarihi ilân edilen ürün yılı tütünlerinin alım satımında kullanılır. 
Alındığı yıl kullanılmıyarak elde kalan sözleşmelerin, Tekel İdaresine ertesi yıla ait damga koy
durulmak suretiyle kullanılması uygundur. 

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

Satılan tütünlerin devri 

MADDE 22. — Ekici, satılan tütünlerin devir işlemini kanuna uygun, olarak hazırlar; bu işle
min bitirildiği alıcıya veya kanuni konutuna bildirildiği tarihten başlıyarak alıcı 10 gün içinde 
bedelini ödeyip tütününü teslim almak zorundadır. 

Zorlayıcı sebebolmadan ödemeden veya teslim almaktan kaçınma halinde ekici, bu kanunda ya
zılı tahkim yoliyle bedeli ödemeye ve tütünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını istiyebilir. Ekici 
isterse, hakem kurulu satış tutarının yarısına kadar da zarar ödeneği alınmasına karar verebilir. 

Tütün alım satımı hakkındaki yasaklar 

MADDE 23. — a) Birden fazla ekiciden satış yetkisi tanıyan vekâletname almak, 
b) Bu vekâletnameyi, 16 ncı maddede sözü edilen sebepler olmadan ve bu sebepler belgelen

meden düzenlettirmek, 
c) Tarihini piyasa açılışında koymak üzere, ekiciye piyasa açılışından önce sözleşme imza et

tirmek, 
d) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere ve bu madde gereğince verilecek vekâletnamelere 

konu olan tütünlere ait tütün ekim cüzdanları haricolmak üzere, diğer ekicilere ait tütün ekim cüz
danlarını ne sebeple olursa olsun toplamak, 

Yasaktır. 

Avans 

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

Rüçhan hakkına sahibolan; fiyat ve şartın kendisine veya 60 ncı madde gereğince göstermek 
mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildiği andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı kasa
bada bulunursa bildiri anında, başka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde, kabulünü bildir
mezse hakkı düşmüş olur. 

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

MADDE 21. — Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı Tekel İ4aresi tarafından bastırılarak be
deli karşılığında verilecek olan ve örneği bu kanuna bağlı (2) numaralı yazılı sözleşmelerle yapılır. 

Sözleşmelerin üç nüsha olarak düzenlenmesi ve bir nüshasının ekiciye, bir nüshasının Tütün Ta
rım Satış Kooperatiflerine, bulunmadığı yerlerde Tekel İdaresine verilmesi zorunludur. Sözleşmeler 
piyasa açılış tarihlerinden önce ve Tekel idaresince, tesbit olunan tarihte dağıtılmaya başlanır ve 
yalnız piyasa açılış tarihi ilân edilen ürün yılı tütünlerinin alım satımında kullanılır. Alındığı yıl 
kullanılmıyarak elde kalan sözleşmelerin, Tekel idaresine ertesi yıla ait damga koydurulmak sure
tiyle kullanılması uygundur. 

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

Satılan tütünlerin devri 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t 

i Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar 
MADDE 23. — a) Birden fazla ekiciden satış yetkisi tanıyan vekâletname almak, 
b) Tarihini payasa açılışında koymak üzere, ekiciye piyasa açılışından önce tarihsiz sözleşme 

imza ettirmek, 
c) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere ve bu madde gereğince verilecek vekâletnamelere 

konu olan tütünlere ait tütün ekim cüzdanları hariç olmak üzere, diğer ekicilere ait tütün ekim 
cüzdanlarını ne sebeple olursa olsun toplamak, 

Yasaktır. 

Avans 
i 

MADDE 24. — Tekel idaresi veya diğer alıcılar tarafından, tütün ekicilerine tarladaki veya 
toplanmış tütünleri karşılığı, avans ve saire isim ve suretleriyle para verilebilir. Bu şekilde veril
miş para, parayı verene $şit fiyat ve şartlarla ve bu kanun çerçevesinde alış için rüçhan hakkı 
verir. 

Rüçhan hakkına sahibolan, fiyat ve şartın kendisine veya 58 nci madde gereğince göstermek 
mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildiği andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı ka
sabada bulunurlarsa bildiri anında, başka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde, kabulünü 
bildirmezse hakkı düşmüş olur. 

Şu kadarki avans sözleşmesinin bir sureti ekicinin cüzdanını aldığı Tekel idaresine tescil etti
rilmiş ise, devir muamelesinden evvel veya devir muamelesi anında peşin para aldığı zata veya 
müesseseye veya hesabına, almış olduğu parayı evvelemirde ödemek veya başka suretle tesviye için 
muvafakatnamesini ibraz etmekle mükellef tutulur. 
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(Hüfcitaetüm Teklifi) 

Alım - satım Sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

MADDE 25. — Tütün ekicisi ile alıcısı arasında, alım - satım yazılı sözleşmesinin bu kanuna 
göre uygulama ve yürütümünden doğacak bütün uyuşmazlıklar hakemler eliyle çözümlenir. 

Hakemlerde aranacak nitelik ve kimlerin hakem olabileceği tüzükte gösterilir. 
Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya ekici veya, var ise ekicinin isteğine dayanarak ekiciyi 

temsilen ekiciler birliği, ticaret odasına; ticaret odası bulunmıyan yerlerde ise belediyeye yazı 
ile tahkim istediğini ve hakemini bildirir. Oda veya belediye bu başvurmayı ve davacının hakemi
nin kim olduğunu diğer tarafa veya kanuni konutuna hemen bildirerek 3 gün içinde kendi hake
mini seçmesini ister ve kendisi de üçüncü bir hakem seçer. Karşı tarafın hakemi yerine konmak 
üzere doğrudan doğruya bir hakem seçer. 3 hakeme de doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin 
verdirir. 

Hakemler, yemin verildiği günden bağlıyarak 5 gün içinde kararlarını vererek hazır bulunan 
taraflara bildirir. Hazır bulunmıyanların kanuni konutlarına oda veya belediye aracılığı ile en 
fazla 3 gün içerisinde usulüne göre bildiri yapılır. 

Oda veya belediye encümeni hakem seçme ve yemin verme için olağanüstü ve ivedilikle topla
nacağı gibi üyelerinden bir veya birkaçını bu işler için vekil gösterebilir. 

Hakemlerin .gününde karar vermemeleri halinde sulh mahkemesine başvurulabilir. Sulh yargıcı 
hakemleri çağırarak hakem kurulunu toplar, kurul başvurma tarihinden başlıyarak 10 gün içinde 
karar vermek zorundadır. 

Hakem kararlarına itiraz 

MADDE 26. — Hakem kararlarına bildiri tarihinden başlıyarak 3 gün içinde sulh yargıcına 
başvurularak yetki, görev veya esas bakımından itiraz edilebilir. Sulh yargıcı görev ve yetki iti
razlarını doğrudan doğruya inceleyip bir karara bağlar. Bu itirazları yerinde görmezse esasa ait 
itirazın halli için taraflara yeni hakem seçmelerini emrederek ve 3 gün içinde seçmezlerse doğru
dan doğruya seçerek yeni hakem kurulunu başkanlığı altında toplar. Kurul toplantı tarihinden 
başlıyarak 10 gün içinde esas hakkındaki itirazı karara bağlar. 

Bu kararlara karşı, taraflar, kararların kendilerine sulh hâkimliğince bildirildiği tarihten baş
lıyarak 8 gün içinde sulh mahkemesi eliyle Yargıtava başvurabilirler. Sulh hâkimi tarafından ku
rulacak hakem kurulu üyelerinin ehliyetnameli tütün eksperi olmaları ve birinci kurulda bulun
mamış olmaları zorunludur. . 

îtiraz süreleri geçerek kesinleşen ilk hakem kurulu kararlariyle itiraz hakkında ikinci hakem 
kurulu tarafından verilen ve kesinleşen kararlar taraflardan birinin başvurması üzerine sulh mah
kemesince tesbit edildikten sonra yerine getirilir. * 

Bu suretle tescil edilen hakem kararları ilâm niteliğindedir. 
Ayrıca, hakem» .ücretleri ve diğer giderler hakem kurulu kararlarında açıkça belirtilir ve bun

lar haksız çıkan tarafa ödetilir. 

Dara 

MADDE 27. — Ekici ile alıcı arasında tütün alım ve satımında dara, küf veya, su çürüğünden 
ileri gelen azaltmalardan ve 19 ncu madde gereğince imhalık olarak tesbit olunan miktarlardan baş
ka iskonto, veya ıskarta veya diğer isimlerle bedel veya ağırlık indirimi veya bedelsiz alınacak 
kısım ayrılması her iki taraf için yasaktır. 

Dara tâyininde anlaşmazlık çıkarsa, ikisi satan ekici ve ikisi satınalan alıcı tarafından seçile
cek dört dengin darası, ortalama dara ağırlığının tâyinine esas tutulur. 

Ekici ile alıcı bu yolda da anlaşamazlarsa ambalajların tamamı tartılarak gerçek dara miktarı tes
bit olunur. 
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(Geçici Komdjsyıoanın dleğiştliırişi) 

Alım - satım Sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

MADDE 25. — Tütün ekicisi ile alıcısı arasında, alım - satım yazılı sözleşmenin bu kanuna gö
re uygulama ve yürütümünden doğacak uyuşmazlıklar hakemler eliyle çözümlenir. 

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

Bu süre içinde hakemini seçmiyen tarafın hâkemi mahkemece re "sen seçilir. Mahkemece 3 
hakeme de doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin verilir. 

.Hakemler, yemin verildiği günden bağlıyarak beş gün içinde kararlarını verirler. 
Hakem kararlarında hakem ücretleri ve diğer giderler de belirtilir. 
Hakemler, eksper bulunmıyan yerlerde, bu işlerden anlıyanlar arasından seçilir. 

Hakem kararlarına itiraz 

MADDE 26. — Hakemler kararlarını Mahkeme Kalemine verir. 
Mahkeme, Hakem karan verildiğini ve neden ibaret olduğunu iki tarafa yazı ile tebliğ eder. 
Hakemlerin kararı, temyiz süresi geçince mahkemece tasdik olunur. 
Bu suretle tasdik ve tescil olunan Hakem kararları ilâm niteliğindedir. 

Dara, küf ve su çürüğü 

MADDE 27. — Ekici ile alacı arasında tütün alım ve satımında dara, küf veya su çürüğün
den ileri gelen azaltmalardan ve 19 ncu madde gereğince imhalık olarak tesbit olunan miktarlar
dan başka iskonto, veya ıskarta veya diğer isimlerde bedel veya ağırlık indirimi veya bedelsiz 
alınacak kısım ayrılması her iki taraf için yasaktır. 

Dara tâyininde anlaşmazlık çıkarsa, ikisi satan ekici ve ikisi satmaları alıcı tarafından seçile
cek dört dengin darası, ortalama dara ağırlığının tâyinine esas tutulur. 

Ekici ile alıcı bu yolda da anlaşamazlarsa, ambalajların tamamı tartılarak gerçek dara mik-
trı tesbit olunur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tütün satış merkezleri 

MADDE 28. — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının bu 
merkezlerde yapılması zorunludur. 

Satış merkezleri kurulan yerlerde bu kanunun 21, 22, 24, 25, 26 ncı maddeleri hükümleri uygu
lanmaz. 

D) BAKANLIKLARARASI TÜTÜN KURULU VE MÎLLÎ TÜTÜN KOMİTESİ 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu 

MADDE 29. — Millî tütün politikasını tesbit etmek, düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalış
maları koordone etmek «Bakanlıklararası Tütün Kurulu» nun görevidir. ı 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu Maliye, Gümrük ve Tekel, Taıîm ve Ticaret bakanlarından ku
rulur. 

Millî tütün komitesi 

MADDE 30. — Bakanlıklararası Tütün Kurulunun kararlarında «Millî Tütün Komitesi» nin 
teklif ve dilekleri göz önünde tutulur. 

Millî Tütün Komitesi, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ticaret bakanlıkları, Tekel Genel Müdürlüğü, ' 
Tanm Maliye fakülteleri, Yüksek Tütün Eksperleri Okulu, T. C. Merkez Bankası, T. C. Ziraat 
Bankası, Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Federasyonu, Tütün Esper-
leri Birliği, Türkiye Tütün İşçileri Federasyonu temsilcilerinden kurulur. 

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

Bakanlıklararası Tütün Kurulu ve Millî Tütün Komitesine ait islerin yürütümü 

MADDE 31. — Bakanlıklararası Tütün Kuruluna ve Millî Tütün Komitesine ait işlemler, tü
zükte belirtilecek esaslar içinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yürütülür. 

E) TÜTÜN EKSPERLİĞİ 

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi 

MADDE 32. — Türkiye'de tütün eksperliği yapmak için, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafın
dan kurulacak Yüksek Tütün Eksperleri Okulunu bitirmiş olmak şarttır. 

Bu okulun diplomasını haiz olmıyanlar tütün alım, satım muayenelerini, tütünlerin vasıf, değer 
ve nevilerinin tâyini işlerini ve tütün işletme, bakım, fabrikasyon eksperliğini yapamazlar. Tütün 
işlerinde ehli hibre ve hakem olamazlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılmış olan haklarla, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Tekel idaresinin eksper kursunda öğrenci olanların hakları saklıdır. 

Yabancı memleketlerde emsal yüksek okulları bitirenler, yönetmelikte belirtilecek imtihanı ver
mek şartiyle bu okulu bitirenlerin bütün haklarına sahibolurlar. 
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(Geçici Koımâfeyıonıın dieğiştirişi) 

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

Tütün satış merkezleri 

MADDE 28. — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının bu 
merkezlerde yapılması zorunludur. 

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

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şekli, sureti tanzimi ve tütünlerin 
devrine ait işlemlerle, sair hususlar Tüzükte belirtilir. 

D) BAKANLIKLARARASI TÜTÜN KURULU VB MİLLÎ TÜTÜN KOMİTESİ 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Tütün Komitesi / 

MADDE 30. — Bakanlıklararası Tütün Kurulunun kararlarında «Millî Tütün Komitesi» nin 
teklif ve dilekleri göz önünde tutulur. 

Millî Tütün Komitesi; Gümrük ve Tekel, Tarım, Maliye, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları, 
Tekel Genel Müdürlüğü, T. O. Merkez Bankası, T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Federasyonu, Yüksek Tütün Eksperleri Okulu, Tütün Eksper
leri Sendikası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Fakülteleri temsilcilerinden kurulur. 

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

Bakanlıklararası Tüütn Kurulu ve Millî Tütün Komitesine ait islerin yürütümü 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

E) TÜTÜN EKiSlPERLlĞİ 

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yüksek Tütün Eksperleri Okulu 

MADDE 33. — Tütün eksperi yetiştirmek amaciyle açılacak Yüksek Tütün Eksperleri Okulunun 
giriş şartları,okutulacak dersler, gösterilecek stajlar, sınav usulleri, okulun yönetimi, disiplin işleri, 
okula kimlerin öğretmen olabileceği gibi hususları saptamak üzere hazırlanacak ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Eksper kursunu bitiren eksperlerin Yüksek Tütün Eksperleri Okulunu bitirenlerin haklarını 
kazanması 

MADDE 34. — 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun uygulama şeklini gösteren ni
zamname gereğince Tekel İdaresi tarafından açılan beş yıllık kursu ve stajları tamamlıyarak dip
loma ve ehliyetname almış olan tütün eksperleri, ayrıca hazırlanacak ve Millî Eğitim Bakanlığın
ca onanacak bir müfredat programına göre Yüksek Tütün Eksperleri Okulunda en az bir yıl sü
reli bir öğrenim görürler. Bu öğrenim sonunda yapılacak sınavda basan gösterenler bu okulu bi
tirenlerin bütün haklarını kazanırlar. 

Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları 

MADDE 35. — Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları ve eksperlik unvanını ne gibi hal
lerde kaybedecekleri bu kanuna ait nizamnamede gösterilir. 

F) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri 

MADDE 36. — Araştırma kuruluşlarının denemeler yapmak amaciyle ekiciden alacağı tütün
ler için bu kanunun 18, 19, 20, 21 ve 28 nci maddeleri uygulanmaz. 

Tütünden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 37. — Türkiye'de tütün yetiştiren gerçek kişiler, yetiştirdikleri yaprak tütünün ye
tiştirilmesi ve satılması ile ilgili işlemleri dolayı siyle Hazineye ait her nevi vergi (Gelir Vergisi 
hariç) ve resimden muaftır. Belediye ve özel idarelere ait vergi, resim ve harçlar ise en düşük ta
rife üzerinden alınır. 

BÖLÜM :II 

TÜTÜN TEKELİ TÜTÜN TARIM VE TİCARETİNİN KONTROLÜ 

A) TÜTÜN TEKELİ 

(Tekelin konusu) 

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

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yaprak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulâtı ve 
sigara kâğıdı getirmek, % > 

Devlet Tekelindedir. 
Bu Tekel, Tekel İdaresi tarafından işletilir. 
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(Geçici Koımifsyıanun değdşt&rişi) 

Yüksek Tütün Eksperleri Okulu 

MADDE 33. — Tütün eksperi yetiştirmek amaciyle açılacak Yüksek Tütün Eksperleri Okulunun 
giriş şartlan, okutulacak dersler, gösterilecek stajlar, sınav usulleri, okulun yönetimi, disiplin işleri, 
okula kimlerin öğretmen olabileceği gibi husus lan testoit etmek üzere hazırlanacak ve Millî Eli-
tim Bakanlığınca onanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Eksper Kursunu Bitiren Eksperlerin Yüksek Tütün Eksperleri Okulunu bitirenlerin haklarını 
kazanması 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları 

MADDE 35. — Tütün eksperlerinin meslekî sorumluluklan ve eksperlik unvanını ne gibi hal
lerde kaybedecekleri bu Kanuna ait Tüzükte gösterilir. 

F) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütünden alınacak vergi ve resimler 

. MADDE 37. — Tasarının 37 nci madesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

TÜTÜN TEKELİ TÜTÜN TAR İM VE TİCARETİNİN KONTROLÜ 

• A) TÜTÜN TEKELİ 

Tekelin konusu 

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

b) Yabancı memlektlerden tömbeki, yaprak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulâtı ve 
sigara kâğıdı getirmek, 
Devlet Tekelindedir. 

Bu Tekel, Tekel idaresi tarafından işletilir. 
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(HiMmeltiin Telklifi) 
» 

c) Tütün kullananlar kendileri için Tekel İdaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve sigara kâ
ğıdından el ile sigara yapabilirler. < 

d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan kimseler, yalnız yabancı memleketlere satılmak üze
re a fıkrasında sayılan maddeleri yapmak irin Gümrük ve Tekel Bakanlığının izniyle fabrika aça
bilir. * 

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

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

Bu fıkraya göre kurulacak fabrikaların açılma şartları lile kurulan fabrikaların kontol usul ve 
işlemleri tüzükte gösterilir. 

e) Tekel idaresi kendi fabrikasyon ihtiyacını karşılamak amaciyle ekiciden aldığı tütünler
den çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri satabileceği gibi yabancı memleketlere tütün mamulâtı 
ve harmanlanmış yaprak tütün gönderebilir. 

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

Tütün mamulleri fiyatlarının tesbiti 

MADDE 39. — Tekel İdaresi tarafından yurt içinde satılan tütün mamullerinin satış fiyatı Te
kel Genel Mjidürlüğü tarafından belirtilip, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafındna Maliye 
Bakanlığının görüşü alınarak onaylanır. 

38 nci maddenin (e) fıkrası gereğince satılacak yaprak tütünlerle ihracedilecek harman
lanmış yaprak tütün ve tütün mamulatının satış fiyatları, ticaret gsreklerine göre Tekel Ge
nel Müdürlüğü tarafından tesbit edilir. 

• . ı 
Tütün satış belgeleri 

MADDE 40.—Tütün mamullerini satmak istiyenler Tekel İdaresinden satış belgesi almak zo
rundadırlar. Satıcıların sınıfları; satış miktarları göz önünde bulundurularak, tüzükte belir
tilir. Satış belgeleri kişiye özel olup başkasına devrolunamaz. Satış belgesi gösterilen süre, 
yer ve bölge için geçer. Satıcılar mamulleri satış belgelerinde yazılı Tekel İdaresi depo
larından almak zorundadırlar. 

Satıcıların kontrolü 

MADDE 41. — Tekel İdaresi, satıcıların satış yerlerini ve mamulatını kontrola yetkilidir. 
Satıcılar Tekel İdaresinin isteği üzerine mevcutlarını imzalı bir bildirim ile bildirmek / 

zorundadırlar. 

Satış ve taşıma ücretleri 

MADDE 42. — Tekel İdaresi : 
a) Mamullerini satanlara tüzükte belirtıilecek sınırlar içinde satış ücreti verebilir. 
b) İdare deposunda bulunmıyan veya şehir ve kasaba dışında olan yerlerdeki başsatıcılarla 

satıcılara ayrıca, taşıma şartlarına ve satış yerlerinin uzaklığına göre, taşıma karşılığı olarak taşıma 
ücreti verebilir. 

Sigara kâğıtları * 

MADDE 43. — a) Rengi beyaz veya beyaza yakın, kalınlığı 0,04 m/m veya daha aşağı ve yan
ma yetenekleri olumlu olan kâğıtları yurda sokmak ve bunları alıp satmak, 
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c) Tütün kullananlar kendileri rin Tekel i İaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve sigara 
kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 

d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan kim 3 eler, yalnız yabancı memeketlere satılmak üzere 
(a) fıkrasında say.lan maddeleri yapmak iğin Gümrük ve Tekel Bakanlığımn izni ile fabrika aka
bilir. 

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

Tütün artıklarından tali maddeler üretimi için fabrika veya imalâthane kurmak serbesttir. 
Bu fıkraya göre burulacak fabrikaların açılma şartlariyle kurulan fabrikların kontrol usul ve 

rjlsmleri Tüsükte gösterilir. 
e) Tekel İdaresi kendi fabrikasyon ihtiyacını karşılamak amaciyle ekiciden aldığı tütünler

den çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri satabileceği gibi, yabancı memleketlere tütün 
mamulâtı ve harmanlanmış yaprak tütün gönderebilir. 

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

Tütün mamulleri fiyatlarının tesbiti 
MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tütün satış belgeleri 
MADDE 40. ~- Tasarının 40 ncı maddesi aynsn kabul edilmiştir, 

Satıcıların kontrolü 
MADDE 41. — Tasarının 41 nsi maddesi aynan kabul edilmiştir. 

Saıtı§ ve tapma ücretleri 
MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynsn kabul edilmiştir. 

Sigara kâğıtları 
MADDE 43. — Tasarının 43 ncü1 maddesi aynsn kabul edilmiştir. 
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b) Hangi nevi ve renkte olursa olsun sigara kâğıdı yapmak, kullanmak, alıp satmak, sakla
mak ve bunları memlekete sokmak veya bir yerden diğer bir yere taşımak, 

Yasaktır. ' • * 
e) (a) fıkrasında yazılı nitelikteki bütün basılı kâğıtlar ile, ambalaj işlerinde kullanılan sati-

ne kâğıtlar (a) fıkrası hükmü dışındadır. 

Tütün mamullerinin yurda sokulması 

MADDE 44. — a) Yabancı memleketlerden golen yolcular, yurda girerken beraberlerinde en 
/şok 500 tane sigara veya 50 aded yaprak sigarasını veya 500 gram kıyılmış tütünle 500 yaprak 
sigara kâğıdını veya 500 gram pipo veya ağız tütününü veya 250 gram tömbekiyi veya 50 gram 
enfiyeyi hiçbir resim vermeden memlekete sokabilirler. 

Bu yolcuların yanındaki maddeler (Sigara kâğıdı hariç) yukarıki miktarlardan fazla ise, faz
lalık yolcu tarafından bildirilmek şartiyle en çok bir kiloya kadar Gümrük Resminden ve diğer 
vergi ve resimlerden başka Tekel Resmi veya Gider Vergisinin tüzükte belirtilecek katı alınmak 
suretiyle yurda sokulabilir. Böyle bir fazlalığın varlığı inkâr edildiği veya gizlendiği halde tesbit 
edilirse ilgili hakkında Kavakçılık Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tekel resimleri veya Gider Vergisi gümrüklerce alınacak Tekel idaresine verilir. 
b) Türkiye'de oturan yabancılar adına dış memleketlsrden gönderilip ticari amaç ve niteliği 

bulunmıyan (sigara kâğıdı hariç) tütün mamulbrinin yurda sokulmasına Tekel Genel Müdürlü
ğünce izin verilebilir. Bunlardan (a) fıkrasına göre Tekel Resmi veya Gider Vergisi alınır. 

c) Gümrük Kanunu gereğince Cumhurbaşkanının kendisi ve konutu için getirilen ve yine aynı 
kanun gereğince ve karşılıklılık şartı ile yabancı devlet elçilerinin ve Dışişleri ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca tesbit edilecek diplomasi memurlariyle siyasi delegelerin ve uluslararası kuruluş
ların memurlarının beraberinde getirdikleri veya conradan getirecekleri bu kanunda yazılı Tekel 
maddeleri, Tekel Resmi veya Gider Vergisinden muaftır. 

d) Gerek (a) ve (b) fıkraları hükümlerine gerekse Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 
1, 2, 3 numaralı fıkraları hükümlerine dayanarak yurda sokulan dgara ve diğer tütün mamulâtıron, 
bu hükümlerden istifade edemiyenler tarafından her ne sebeple olursa olsun, bedelli veya bedelsiz 
kabulü, kullanma veya tüketim}, bulundurulması, saklanması, satılığa çıkarılması ve satılması ya
saktır. 

Kimlerin'elinde yaprak tütün "bulunacağı 

MADDE 45. — Ekim cüzdanı bulunan ekici ile, Tekel idaresince tescil edilmiş olan tütün tüc
carlarından ve tütün tarım satış kooperatifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşlarından başka 
hiç kimse elinde yaprak tütün bulunduramaz. Hiç kimse 44 ncü madde hükmü haricolmak üzere 
38 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında sayılan ve Tekel İdaresinin alâmeti farikasını taşımıyan 
maddeleri memlekete sokamaz, beraberinde bulunduramaz ve bir yerden bir yere taşıyamaz. 

B) TÜTÜN EKİCİLERİ ÎLE ÎLGİLÎ HÜKÜMLER 

Tütün ekicisinin vekil göstermesi ve şartları 

MADDE 46. •— Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra işinin başından uzun zaman ayrılacak 
olan ekici Tekel idaresine başvurarak kantni bir vekil göstermeye mecburdur. 

Askerlik hizmetine çağırılanların vekâletnameleri ilgili askerlik şubesi başkanlıkları veya 
mensuboldukları birlik komutanları tarafından düzenlenir ve onaylanır. 
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Tütün mamullerinin yurda sokulması 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kimlerin elinde yaprak tütün bulunacağı 

MADDE 45. — Tasannın 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) TÜTÜN EKÎCÎLÎĞÎ ÎLE ÎLGÎLÎ HÜKÜMLER 

Ürün bildirimi 

MADDE 43. —*• Tasarının 47 nci maddesi, 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Vekil göstermeden ayrılan ekicileri derhal Tokel İdaresine haber vermeye ve kurutulmuş tü
tünlerinin kaçağa gitmemesi veya kaybolmaması için gerekli tedbirleri almaya tarlanın bu
lunduğu yer muhtarı mecburdur. 

Bu haber verme üzerine Tekel Îdare3i, göndereceği memurlarla o yerin muhtarı, veya ihti
yar heyetlerinin seçecekleri yetkili iki tütün ekicisinden kurulu bir heyete gerek yas gerek 
kuru haldeki tütünlerin durumlarını ve miktarını tesbit ettirir. 

Tütünler değer taşıyorlarsa açık artırma ile yerinde 2 nci maddeye göre tütün ekimine en
gel hali bı&unnryan isteklisine satılır. Parası gaip ekici adına emanete alınır. Değer taşı
mıyorlarsa usulünce yok edilir. 

Ekicinin ölümü halinde, tütün ekim cüzdanından doğan ödev ve sorumluluklar kanuni mi
rasçılarına aittir. Mirasın redçli veya vâris bulunmaması hallerinde yukanki fıkraya göre 
işlem yapıdır. 

Bir şahıs, bu maddenin birinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin tütünü için vekil 
gösterilemez. Bir şahıs bu maddenin beşinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin, tütününü 
satınalamaz. . - • 

Ürün bildirimi 

, MADDE 47. — Tütün ekicileri, tütünlerini topîad l-:tan sonra, en çok bir hafta içinde, tarla
larından aldiklan tütün miktarını tüzükteki örneğe göre dolduracaklan bir ürün bildirimi ile 
o yerin muhtarına bildirmek zorundadırlar. \ 

Muhtarlar, bildirimlerde yazılı üretim mimarlarını ekim cüzdanlanna yazarak onaylar ve 
bildirimleri, kendisine verildiği tarihten başlı yarak 10 gün içinde, o yerin Tekel İdaresi
ne vermekle yükümlüdürler. 

Ürün bildirimlerinde ve bu bildirimbre göre düzenlenen tütün ekim cüzdanlarında ya
zılı üretim miktarları, ekicilerin, Tekel İdaresine karşı yaprak tütün borçlarını tejıil eder. 

Yaprak tütün borçlarının tesbiti ve kontrolü 

MADDE 48. — Tekel İdaresi, gerek ürün bildiriminden evvel ekicilerin dikim alanlarını 
ve tarladaki ürün miktarlarını ve gerekse ürün bildiriminden sonra kurutulmuş tütünlerini 
h9r vakit kontrol etmek suretiyle yaprak tütün borçlannı incelemeye vo tesbite yetkili
dir. 

Ekle'.; tarla, kurutma ve denkleme döneminde ve gerek denk halinde bulunan tütünleri
nin hepsini kontrolda bulunan Tcfcol memurlannr. göstermekle yükümlüdür, Teksl İdare-
since yaprak tütün borçlarının tahmin yoliyle thtarlık aracılığı ile ekiciye veya konutuna 
bildirimi alınmaz. 

Tarlada tahmin 

MADDE 49.— 48 nci maddeye göre tarlada tahmin işi ürünün bulunduğu köy veya ma
halle muhtarlığı tarafından seçilmiş yetk İİ iki tütün ekicisi rye ile Tekel İdaresinin bir 
memurundan meydana gelen kurullar tarafından ekicinin veya adamının önünde yapılır. 
Kararlar çoğunlukla verilir. Bildiri veya çağnya rağmen ekici veya adamı bulunmazsa tah
min işi kendileri yokken yapılır. Durum mıhtarlık aradığı ile ekiciye veya konutuna 
bildiril'r. Tahminde bulunan mtıtarlar, ekicilerin Tekel İdaresine karşı yaprak tütün bor
cunu teşkil eder. 

Tahmin islerinin ne vakit yapılacağı Tekel İdaresi tarafından şehir ve kasabalarda beledi
yeler ve köylerde muhtarlıklar araclıığı ile ekicilere duyurulur. 

Tahmin kurullarının günlük ve yol giderlerini Tekel İdaresi öder. 
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Yaprak tütün borçlarının tesbiti ve kontrolü 

MADDE 47. — Tekel İdaresi, gerek ürün bildiriminden evvel ekicilerin düdm alanlarını ve 
gereksa ürün bildiriminden sonra kurutulmu} tütünlerini, lüzum gördüğünde (kontrol et
mek suret'yle yaprak tütün borçlarını incalemoyo ve tosbite yetkilidir. 

Ekici; tarla, kurutma ve denklame döneminde ve gerek denk halinde bulunan tütünleri
nin hepsini kontrolda bulunan Tekel memurlarına göstermekle yükümlüdür. 
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Yaprak tütün tahmin sonuçlarına itiraz 

MADDE 50. — Yapılacak tahmin sonuçlarına,tahmin işi ekicinin veya adamının önünde yapıl
mışsa tahmin defterine yazdırmak, yokluğunda yapılmışsa muhtarlık aracılığı ile ekiciye veya ka
nunî konutuna bildirildiği tarihten başlıyarak bir hafta içinde o yerin tekel idaresine yazı ile baş
vurmak suretiyle itiraz edilebilir. Tekel idareshno ürün bildirimlerinin kontrolü suretiyle yaprak 
tütün borçlarında yapılacak düzeltmelere de aynı suretle itiraz olunabilir. 

İtiraz kurullarının kurulması, o yerin en büyük mülkiye memuruna başvurarak istenir. Bu ku
rullar bir hafta içerisinde ve aşağıda yazılı şekille kurulur : 

O yerin tarım teknisyeni, bulunmıyan yerlerde o yerin ziraat veya ticaret odalarınca, bulunmı-
yan yerlerde belediye meclislerince seçilmiş tütün işlerinden anlıyan bir kişi ile o yerin muhtarları 
tarafından seçilecek yetkili bir tütün ekicisi ve bir tekel memuru. 

İtirazlar en kısa zamanda sonuçlandırılır. İtiraz kurullarının verecekleri kararlar kesindir. 
Tahmin kurullarında bulunanlar, itiraz kurullarına giremezler. İtiraz kurullarının günlük yol 

giderleri haksız çıkan tara/ça ödenir. 

Kırımdan vazgeçen ve tütünleri .zarara uğrayan veya kaybolan ekicilerin yaprak tütün borçlarının 
düzeltilmesi 

MADDE 51. — Tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen veya kırımdan evvel veya son
ra tütünlerinin kısmen veya tamamen zarara uğradığı veya kaybolduğunu gören ekiciler o yerin 
muhtarına hemen bildirmekle beraber, 

a) Ürün bildirimi vermemişlerse bir hafta içinde ekim cüzdanı aldıkları tekel idaresine başvu
rarak cüzdanlar] m geri vermeye veya cüzdanlarındaki yazılan düzelttirmeye, 

b) Ürün bildirimi vermiş veya tarlalarında 49 ncu maddeye göre tahmin yapılmış ise bir haf
ta içinde o yerin tekel idaresine başvurarak yaprak tütün borçlarını düzelttirmeye, 

Zorunludurlar. 
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Tütün ekicisinin vekil göstermesi ve şartlan 

MADDE 48. — Tütün ekim cüzdanını, aldıktan sonra işinin başında uzun zaman ayrıla
cak olan ekici Tekel idaresine başvurarak kanuni bir vekil göstermeye mecburdur. 

Askerlik hizmetine çağırılanların vekâletnameleri ilgili askerlk şubesi başkanlıkları veya 
monsuboldukları birlik komutanları tarafından düzenlenir, ve onaylanır. 

Vekil göstermeden ayrılan ekicileri derhal Tekel İdaresine haber vermeye ve kurutulmuş 
tütünlerinin kaçağa gitmemesi veya kaybolmaması için gerekli tedbirleri almaya tarlanın bu
lunduğu yer muhtarı mecburdur. 

Bu haber verme üz3rinde Tekel İdaresi, göndereceği memurlarla o yerin muhtarı veya ih
tiyar heyetlerin" n seçecekleri yetkili iki tütün ekicisinden kurulu bir heyete gerc>ı yaş ge
rek kuru haldeki tütünlerin durumlarını ve miktarını tesbit ettirir. 

Tütünler, değer taşıyorlarsa açık artırma ile yerinde 2 nci maddeye göre tütün ekinine engel 
hali bulunmıyan isteklisine satılır. Parası gaip ekici adına emanate alınır. Değer taşımı
yorlarsa usulünce yok edilir. 

Ekicinin ölümü halinde tütün ek'm cüzdanından doğan ödev ve hukukî mükellefiyetler ka
nuni mirasçılarına aittir. Mirasın reddi veya vlvia bulunmaması hallerinde yukanki fıkraya 
göre işlem yapılır. 

Bir şahıs, bu maddenin birinci fıkrası gereğince birden fazla edicinin tütünü için vekil 
gösterilemez. Bir şahıs bu maddenin beşinci fıkrası gereğince birden fasla ekicinin tütününü 
satınalamaz. 

Kırımdan vazgeçen ve tütünleri zarara uğrıyan veya kaybolan ekicilerin yaprak tütün borçlarının 
düzeltilmesi^ 

MADDE 49. — Tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen veya kırımdan, evvel veya 
sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen zarara uğradığı veya kaybolduğunu gören ekiciler 
o yerin muhtarına hemen bildirmekle beraber, 

a) Ürün bildirimi vermemişlerse bir hafta binde ekim cüzdanı aldıkları Tekel İdaresi
ne başvurarak cüzdanlarını geri vermeye veya cüzdanlarmdaki yazıları düzelttirmeye, 

b) Ürün b ldirimi vermişlerse bir hafta içinde o yerjı Tekel İdaresine başvurarak yap
rak tütün borçlarını düzelttirmeye, 
Zorunludurlar, 
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Birinci fıkraya göre kırımından tamamen veya kısmen vazgeçilen veya kullanmaya yaramıyan 
tütünler usulüne göre yok edilir. 

Ekici, eksiğinin -çalınmaktan ileri geldiğini iddia eder ve bu iddiası zabıtaca yapılacak soruştur
ma ile anlaşılırsa çalman miktar cüzdandaki miktardan indirilir. J 

Su basılanı, sel ve yangın gibi genel felâketler olduğunda tekel idaresi ekicilerin başvurmaları
nı beklemeden durumu araştırarak zarara uğrıyan miktarı cttodanlarındaki miktardan indirir. 

Ekici tütünlerinin taşınması 

MADDE 52. — Tekel idaresince verilmiş tabıma belgesi olmadıkça, tütünlerin bir yerden di
ğer bir yere takınması yasaktır. 

Ancak, ekici topladığı tütünlerini dizme ve kurutma yerlerine serbestçe taşıyabilir. Kurutulmu} 
tütünlerin aynı köy veya belediye hududu içinde bir yerden diğer bir yere taşınması serbesttir. 

Ekici tütünlerinin ambara getirümesi 

MADDE 53. — Ekiciler bu kanuna bağlı 3 nuumarah cetvelde gösterilen süreler içinde, tütün
lerini tokel idaresinin göstereceği ambarlara veya tek»! idamesinin iznini almak sartiyle ürünlerini, 
sattıkları alıcının ambanna teslim etmek zorundadır. Tütünler Tekel idaresinden taşıma belgesi alın
mak suretiyle ambarlara getirilir. Tekel idaresi 3 numaralı cetvelde gösterilen ambarlama süreleri
ni gerektiğinde uzatabilir. 

En çok 33 kilometre mesafede idarenin bir rmbarı bulunmadığı ve ekiciler de kendi köylerin
de veya yakın bir köyde elverişli bir Ambar gösterebildikleri takdirde, anahtarlarından biri idare
de kalmak sartiyle ürünün müstesna olarak bu a nbara konulmasına müsaade olunabilir. 

Tütünlerin ambara kimler tarafından teslim olunacağı ve idareye ne suretle bildirim verileceği, 
karşılığında ne gibi bir belge alınacağı, bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar ambanna ne gibi 
şartlar altında indirilebileceği tüzükte gösterilir. 

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan ambarlama işlemi 

MADDE 54. — Ambara getirilen ekici tütünleri, 19 ncu maddeye göre muayeneleri yapılıp 
tarttınlır ve bulunan miktar ekicinin yaprak tüt in borcuna karşılık sayılır. 

Ekiciler, yaprak tütün borçlanndan fazla ola*ak teslim edecekleri tütün için sorumlu tutul-
mayacaları gibi Tekel İdaresince 48 nci madde gereğince tahmin suretiyle tesbit olunan borçlan-
na gqre kanuni fireler düşüldükten sonra % 5 e kadar eksik teslim sebebiyle de sorumlu tutul
mazlar. 

% 5 ten çok olan eksikliğin makbul sebeplerden ileri geldiğine o yerin en büyük mülkiye me-
* mtiru, tekel memuru ve tanm teknisyeninden kurulacak kurul tarafından kanaat getirilirse çiftçi 

hakkında kovuşturma yapılmaz. 
Tütün denkleri arasına veya imhalıklar içine karıştınlan yabancı maddelerle - varsa dip ve 

filizler - ve1 fazla tavdan ileri gelen ağırlık farkları ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayıl-
* maz. Bu suretle aynlan imhalıklarla - varsa dip ve filizler - Tekel İdaresine parasız teslim olunur. 

Tekel konusu dışında tarımsal vöya endüstriyel amaçlar için ikinci maddelerin üretiminde kul
lanılmak İmkânı elde edilinceye kadar Tekel idaresince usulüne göre yok edilir. 

Tarımsal veya endüstriyel amaçlarla kullanmak üzere isteklisi çıkarsa, imhakk tütünleri Tekel 
İdaresi satabilir ve tutanm o alım noktasında tütün tarımını veya denklemesini en iyi yaptığı açı
lacak yarışmalarda anlaşılacak ekicilere verir. 
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Birinci fıkraya göre kırımından tamamen veya kısmen vasgoçüen veya kulalnmıya yaramı-
yan tütünler usulüne göre yok edilir. 

Ekici, eksiğinin çalınmaktan ileri geld'ğini iddia eder ve bu iddiası zabıtaca yapılacak 
soruşturma ila anlajılırsa çalınan miktar cüzdandaki m.ktardan indirilir. 

Su baskını, sel vo yangm gibi gend felâketler olduğunda Tekel İdaresi ekicilerin başvurmala
rını beklemeden durumu araştırarak zarara uğrıyan mJrtan cüzdanlanndaM miktardan in
dirir. 

Ekici tütünlerinin taşınması 

MADDE 50. —: Tekel İdaresince verilmiş taııma belgesi olmadıkça, tütünlerin bir yerden 
diğer bir yere taşınması yasaktır. 

Ancak, ekici topladığı tütünlerini d'zme ve kurutma yerlerine serbestçe taşıyabilir. Kurutul
muş tütünlerin aynı üçe hududu içinde bir yerden diğer bir yöre taşınması serbesttir. 

MADDE 51. — Ekiciler, bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde gösterilen süreler içinde, tütün
lerini Tekel İdaresinin göstereceği ambarlara voya Tekel İdaresinin iznini almak suretiyle 
ürünlerini, sattıklan alıcının ambarına teslim e'mf: sorundadır. Tütünler Tekel tdares'nden 

İ 
taşıma belgesi alınmak suretiyle ambarlara getirilir. Tekel İdaresi 3 numaralı oetveldo gösterilen 
ambarlama sürelerini .gerektiğinde uzatabilir. 

Ambarlama, Tekel teşkilâtının bulunduğu yerlerde yapılır. Ancak; en çok 30 kilometre mesafe
de idarenin bir amban bulunmadığı ve ekiciler de kendi köylerinde veya yakın bir köyde elverişli 
bir ambar gösterebildikleri takdirde, anahtarlarından biri idarede kalmak şartiyle ürünün müstesna 
olarak bu ambara konulmasına müsaade olunabilir. 

Tütünlerin ambara kimler tarafından teslim olunacağı ve idareye ,ne suretle bildirim verileceği, 
karşılığında ne gibi bir belge alınacağı, bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar ambarına ne gibi 
şartlar altında indirilebileceği tüzükte gösterilir. 

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan ambarlama istemi 

MADDE 52. — Ambara getirilen ekici tütünleri, 19 ncu maddeye göre muayeneleri yapılıp 
tarttınlır ve bulunan miktar ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayılır. 

Ekiciler, yaparak tütün borçlarından fazla olarak teslim edecekleri tütün için sorumlu tutulmıya-
cakları gibi, tesbit olunan borçlanna göre kanuni fireler düşüldükten sonra % 5 e kadar eksik tes
lim sebebiyle do sorumlu tutulmazlar. 

% 5 ten çok olan eksikliğin makbul sebeplerden ileri geldiğine o yarin en büyi|k mülkiye me
muru veya tevkil edeceği kimse, tekel memuru ve tanm teknisyeninden kurulacak kurul tarafın
dan kanaat getirilirse çiftçi hakkında kovuşturma yapılmaz. I 

Tütün denkleri arasına veya imhalıklar-içine kanştırılan yabancı maddeler ile - varsa dip ve 
filizler - ve fazla tavdan ileri gelen ağırlık farktan ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayıl
maz. Bu suretle ayrılan imhalıklarla - varsa dip ve filizler - Tekel İdaresine parasız teslim olunur. 

Tekel konusu dışında tanmsal veya endüstriyel amaçlar için, tali maddelerin üretiminde kulla
nılmak imkânı elde edilinceye kadar Tekel İdare since usulüne göre yok edilir. 

Tanmsal veya endüstriyel amaçlarla kullanma!: üzere isteklisi çıkarsa, ımhalı^ tütünleri Tekel 
İdaresi satabilir ve tutanndan, bu tütünler için yaptığı masrafları düştükten sonra kalanını, varsa 
o yerin tütün tanm kooperatifine öder. Yoksa irat kaybeder. 
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Ekici borçlarının kesilmesi 

MADDE 55. — Alım satım sözelşmeleri Telıel İdaresine verildiği zaman, tütünlerin transfer 
muamelesinin yapılabilmesi için ekici ilk önce Tekel İdaresine borçlu olduğu avans akçasını varsa 
ambar kirasını, uygulanması gereken para cezalarını ve bu kanunun uygulanması sebebiyle Tekel 
İdaresinin tütün ekicisi adına ^harcadığı parayı ödemeye mecburdur. 

Ekici tütünlerinin tekel Ambarında korunması 

MADDE 56. — Tekel İdaresi, ambarlarını tütünlerin iyice korunmasını sağlıyacak surette kur
maya mecbur ve ambarların fena bir halde bulundurulmasından ve tütünlerin iyi korunmamasın-
dan ve istif edilmemesinden doğacak bütün ziyanlardan sorumludur. Şu kadar ki, zorlayıcı sebep
lerden doğan ziyanlardan ve ambara teslim sırasında tütünlerin zaten fena bir halde bulunmasın
dan ileri gelen zararlardan idareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu takdirde, malın ambara gi
rişi sırasında fena bir halde bulunduğunun tutanakla tesbit edilmiş olması lâzımdır. 

Tekel İdaresi, ambarda çiftçi tütünlerinin nefasetini korumak için mütehassıs istifçiler bulun
durmak ve -tütünlerin aktarmalarını zamamnda yaptırmakla yükümlüdür. Her ekicinin ürününü 
ambar içinde ayrı ayrı koymaya ve istendiği zaman ekim cüzdanını ambar memuruna gösterip 
başka bir işleme uymadan malını görmeye ve alıcısına göstermeye hakkı vardır. 

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi 

MADDE 57. — Tekel İdaresi tarafından ekicilere ayrılmış ambarlara giren ekici tütünleri yan
gın tehlikesine karşı sigortalıdır. Bu sigortalar için Tekel İdaresi tütünlerinin sigorta primleri 
uygulanır. 

Bundan ba}ka sigorta şirketlerinin acentelere vermekte oldukları % 30 dan % 35 e kadar ko
misyon da bu primlerden indirilir. 

Bu primler ilk basta Tekel İdaresi tarafından ekici adına ödenir. Tütünleri satıldığında ekici
den gün hesabiyle alınır. Bu alacaklar Tekel İdarecinin 55 nci maddedeki imtiyazlı alacakları için
dedir. 

Sigorta işlemini, Tekel İdaresinin eksperleri tarafından tütünlere takdir edilecek değer üzerin
den, idare kendi yapar veyahut bir veya birçok millî sigorta şirketlerine yaptırır. 

Ekici tütünlerinden alınacak ambar kirası 

MADDE 58. — 53 ncü maddeye göre ambarlanan ekici tütünlerinden ilk iki sene için ambar 
kirası alınmaz. 

Bu süre içinde satılamıyan tütünler, rehinde oba veya aynın .muhafazasına taallûk etmiyen 
ihtiyati veya icrai haciz veya ihtiyati tedbir kararı ile hacizli bulunsa dahi, Tekel İdaresi tara
fından doğrudan doğruya ve açık artırma ile satılabilir. 

Şu kadarki, daha evvel tütün sahibine; rehinde ve hacizli ise rehin alana ve haczedene tütün
lerin kendisi tarafından satılması veya sattırılma sı için bir ay mühletli bir haber verme kâğıdı 
gönderilir. 

Tütün sahibinin veya haczeden veya rehin alanın konutu bilinmiyorsa, o yerlerdeki noter ara
cılığı ile ilân yapılır. 

Artırma bedelinden, önce idarenin yapmış olduğu bütün masraflarla idare tarafından tütün 
sahibine verilmiş olan avanslar, ambar kiraları, varsa karar ve hüküm altına alınmış para cezaları 
indirilir. 
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Ekici borçlarının kesilmesi 

MADDE 53.'— Tütünlerin transfer muamelesinin yapılabilmesi için ekici ilk önce Tekel İdare

sine borçlu olduğu avans akçasını, varsa ambar kirasını, kesinleşen para cezalarını ve bu kanu

nun uygulanması sebebiyle Tekel İdaresinin tütün ekicisi adına harcadığı parayı ödemeye mecbur

uma tütünlerinin tekel ambarlarında korunması 

MADDE 54. — Tasarının 56 ncı maddesi, 54 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi 

MADDE 55. — Tekel idaresince ekicilere ayrılmış ambarlara giren ekici tütünleri, idarenin 
eksperleri tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden yangına karşı sigorta ettirilir. 

Sigçrta işlemi Tekel İdaresi tarafından yapılabileceği gibi, aracı kullanılmaksızın Tekel İdaresi 
ile sigorta şirketi arasında da yapılabilir. Şu kadar ki, sigorta şirketine ödenecek prim, 7397 sa
yılı Kanunun yetkili kıldığı organlarca tesbit edilecek tarifeden % 30 - 35 arasında indirim yapıla
rak bulunacak miktardır. 

Sigorta primleri, Tekel İdaresi tarafından ekici adına ödenir. Tütünler satıldığında, tütünlerin 
sigortalı bulunduğu günlere ait sigorta primleri ekiciden alınır. Bu alacaklar Tekel İdaresinin 53 
ncü maddedeki imtiyazlı alacakları meyanındadır. 

Tekel İdaresi, re'sen yapacağı sigortalar için bir fon tesis eder ve hâsıl olacak zaran bu fon ile 
karşılar. Bu fonun kuruluş ve işleyişi bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ekici tütünlerinden alınacak ambar kirası 

MADDE 56. — 51 nci maddeye göre ambarlanan ekici tütünlerinden ilk iki sene için ambar 
kirası alınmaz. 

Bu süre içinde satılamıyan tütünler, rehinde olsa veya,aynın muhafazasına taallûk etmiyen ihti
yati veya icrai haciz veya ihtiyati tedbir karan ile hacizli bulunsa dahi, Tekel İdaresi tarafından 
doğrudan doğruya ve açık artırma ile satılabilir. 

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

Tütün sahibinin veya haczeden veya rehin alanın konutu bilinmiyorsa, o yerdeki noter aracılığı 
ile ilân yapılır. 

Artırma bedelinden, önce idarenin yapmış olduğu bütün masraflarla idare tarafından tütün 
sahibine verilmiş olan avanslar, ambar kiralan, varsa karar ve hüküm altına alınmış para cezalan 
indirilir. 
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Kalan paradan, tütünler rehinde olduğu surette mürtehine rehin bedeli Ödendikten ve hac-
zolunduğu takdirde haciz edilen miktar haciz eden makama verildikten sonra fazla kalırsa ekiciye 
veya onun kanuni temsilcisine verilir. 

Tütün üzerinde birden çok hacls varsa haczedilen tütünün tutarı haszedenler arasında bölün
mek üzere icra dairesine verilir, icrai haciz veya ihtiyatî tedbir karariyle daha fazla muhafa-
za3i gereken tütünler 59 ncu madde gereğince ambar kirasına bağlıdır. 

Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerinin yok edilmesi 

MADDE 59. — Açık artırmada alıcısı çıkmıyan tütünler usulüne göre yokedilir. Şu kadar ki 
58 nci maddede yazık sürelerden sonra kalacak tütünlerin kilo başına bir ay için 1 kuruş ambar 
kirasını peşinen ödemek §artiyle bir sene daha ambarda kalmasını sahibi İ3tiyebilir. 

Uzatılan bu sürenin bitiminden sonra yapılacak ikinci artırmada dahi alıcısı çıkmıyan tütünler 
yokedilir. 

Gerek resmî artırmayı yapan Tekel idaresinin gerek yukardaki fıkralara göre yok e*dilen tütün
lerin yok edilmelerine ait tutanaklar Tekel İdareleri için tütün sahiplerine karcı ibra senedi yerin
dedir. 

Açık artırmada elde edilen tutar Tekel idar83İnin alacağına yetmezse - artanı tütünü ambara 
bırakılmış olandan aranır. 

C) TÜTÜN TİCARETİ İLE ÎLGtH HÜKÜMLER 

Tütün tüccarları 

MADDE 60. — Yaprak tütün ticareti yapbilmek için tüccar yeterlik ve niteliğine sahibölmak 
vo Tekel idaresi tarafından tescil edilerek tescili beljeliyen belgeyi almış olmak şarttır. Tüccarın 
vekâletnamesini tanıyanlar tüccar adına tütün alım - satımı yapabilirler. Tüccar veya vekili, 
ekiciden tütün satınalacağı yerlerde o yerin Tekel idaresine başvurarak o yer için kanuni konut 
göstermek zorunluğundadır. 

Tüccar aracında tütün alım - satımı, Tekel idarasine verecekleri iki nüsha ortak alım - satım 
bildirimi üzerine yapılır. 

Bu binldirimlerde tütünün hlenmiş veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nevi denk adedi 
ve alırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendilerine verilecek sigara kâğıdı 

MADDE 61. — Tütün tüccarlarının, alıcılarına tütünlerin çeşnisini göstermek için 100 grama 
kadar tütün kıymaları caizdir. Tüccarın bu amaçla yapacağı başvurma üzerine, Tekel idaresi 
tarafından bedeli karşılığında kendilerine senede en çak 500 yaprak sigara kâğıdı verilir. 

Tüccara ait yaprtk tütün bakım ve i§leme atelyelerinin kontrolü 

MADDE 62. — Tütün tüccarlarının bakım ve işleme atelyesi olarak kullanacakları binaların, 
Tekel idaresi tarafından kabul edilecek durumda bulunmaları lâzımdır. Bakım ve Meme atelyesi 
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Kalan paradan, tütünler rehinde olduğu surette mürtehine rehin bedeli ödendikten ve haczo-
lunduğu takdirde haczedilen miktar haczeden makama verildikten sonra fazla kalırsa ekiciye veya 
onun kanuni temsilcisine verilir. 

Tütün üzerinde birden çok haciz varsa, haczedilen tütlinün tutan haczedenler arasında bö-
lünmak üz9re icra dairesine verilir, tcrai haciz veya ihtiyati tedbir karariyle daha fazla muhafazası 
gereken tütünler 57 nci madde gereğince ambar kirasına bağlıdır. 

Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerinin yok edilmesi 

MADDE 57. — Açık artırmada alıcısı çıkmıyan tütünler usulüne göre yok edilir. Şu kadar ki,. 
53 ncı maddede yazılı sürelerden sonra kalacak tütünbrin kilo babına bir ay için bir kuruş ambar 
kirasını peşinen ödemek şar tiyle bir sene daha am barda kalmasını sahibi istiyabilir. 

Uzatılan bu sürenin bitiminden sonra yapılacak ikinci artırmada dahi alıcısı-çıkmıyan tütünler 
yok edilir. 

Gerek resmî artırmayı yapan Tekel idaresinin gerek yukarıki fıkralara göre yok edilen tütünle
rin yok edilmelerine ait tutanaklar Tekel idareleri için tütün sahiplerine karşı ibra senedi yerinde
dir. 

Açık artırmada elde edilen tutar, Tekel idaresinin alacağına yetmezse artanı, tütünü ambara 
bırakmış olandan aranır. 

€) TÜTÜN TİCARETİ ÎLE IĞILI HÜKÜMLER 

Tütün tüccarları : ' '• 

MADDE 58. — Yaprak tütün ticareti yapabilmek için, tüccar yeterlik ve niteliğine sahibolmak 
vo Tekel Gene.1 Müdürlüğü tarafından tescil edile rak belge almış olmak şarttır. 

Tütün ticareti yapmak maksadiyle, belge almak için ilk defa müracaat edenlere;, bu belgenin. 
verilebilmesi, isteklinin kayıtlı olduğu ticaret odası, bankalar ve meslekî teşekküllerden, malî du
rumu ve ticari itibarı hakkında Tekel idaresince müspet bilgi alınmış olmalına bağlıdır. 

Tütün tacirlerinden, bu kanunun yürürlüğe girmesinden geriye doğru en çok 3 yıl içindeki ekici 
piyasaları da dâhil olmak üzere, ekiciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla ilgili vecibe
lerden her hangi birini, süresi içinde yerine getinniyonlerin belgeleri iptal edilir. 

Tüccarın vekâletnamesini taşıyanlar, tüccar adına tütün alım satımı yapabilirler. 
Tüccar veya vekili, ekiciden tütün satmalacajı yerlerde, o yerin Tekel idaresine başvurarak 

o yer için kanuni ikametgâh göstermek zorunlumu udadır. -
Tüccar arasında tütün alım satımı, Tekel idaresine verecekleri iki nüsha müşterek alım satım 

bildirimi üzerine yapılır. 
Bu bildirimlerde, tütünün işlenmiş «veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nevi, denk adedi 

ve ağırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendilerine verilecek sigara kâğıdı 

MADDE 53. — Tasarının 61 nci maddesi, 59 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tüccara ait yaprak tütün hakim ve işleme atelyelerinin kontrolü 
* 

MADDE 60. — Tasannm 62 nci maddesi, 63 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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açmak veya var olan bakım ve işleme atelyesini kapatmak istiyen tüccarlar durumu Önceden yazı 
ile Tekel idaresine bildirmek zorunluğundadır. 

Tekel İdaresi tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme atölyelerini her vakit teftiş ve kontrola 
yetkilidir. * 

Tütün (tüccarlarının yaprak tütün borçlan '"' . 

MADDE 63. — Tütün tüccarlarının gerek ekicilerden gerekse tüccardan satınaldığı tütünler, 
Tekel İdaresine karşı yaprak tütün boralarını teşkil eder. 

Tütün tüccarları örneği tüzükte gösterilen bir bildirim ile, bir evvelki yılın Ağustos ayı sonun
daki. mevçutlariyle o tarihten başlıyarak Eylül ayı başına kadar geçen bir yıl içerisinde satm-
aldıkları sattıkları, ihraç ettikleri ve ellerinde kalan tütünlerin miktarlın Eylül ayının ilk 15 günü 
içinde imzalan altında o yerin Tekel İdaresine bildirmekle yükümlüdürler. 

Tütün tüccarı, her bakım atelyesi için giren ç̂ kan tütünleri yazmağa mahsus ayrı bir defter 
tutar ve bu deftere kayıtlarını günü gününe geçirir. 

Gerek bildirimlerde gerekse ambar defterlerinde işlenmemiş, işlenmekte ve işlenmiş tütünle
rin menşei, ürün yılı, nev'i denk adedi net ağırlığı ile bakım ve isleme atelyelerinde o sene için- , 
de meydana gelen fire ve imhalık miktarı açık olarak belirtilir. 

Tüccar tütünlerinin isletilmesinden meydana gelen süprüntü veya kırıntılar en gfeç işlemenin 
sona ermesini izliyen 15 gün içinde, bakımından hâsıl olan süprüntü veya kırıntılar tüccar tara
fından yok edilmesi istendikçe, Tekel Eksperinin raporuna dayanajrak Tekel İdaresi tarafından 
tartılarak masrafı tüccara aidolmak üzere yok edilir ve tüccarın yaprak, tütün borcunda gerekli 
düzeltme yapılır. 

Tüccar tütünlerinin taşınması 

MADDE 64. — Aynı şehir veya kasaba içinde tüccara ait tütünlerin bir depodan diğerine ta
şınmasında taşıma belgesi almağa lüzum yoktur. Şu kadar ki, tüccar taşımadan evvel taşıyacağı 
tütünlerin işlenmemiş veya işlenmiş olduğunu, menşeini, ürün yılını, nevini, denk adedini, mikta
rım ve taşıyacağı yeri yazı ile Tekel İdaresine bildirmeğe mecburdur. 

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

Tekel İdaresi tarafından 3 nüsha olarak düzenlenecek taşıma belgesinin aslı tütünün sahibine 
verilir, bir nüshası tütünün gideceği yer Tekel İdaresine gönderilir. 

Taşıma belgelerinde, tütünlerin işlenmiş veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nev'i bakı
mından denk adedi ve net ağırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarları bir senjr ve kasabadan diğör bir şehir veya kasabaya veya yabancı memleket-, 
lere posta ile 10 kiloyu geçmemek üzerek örnek tütün gönderebilirler. Her iki şekilde de Tekel 
İdaresinden alacakları taşıma belgelerinin Posta İdaresine gösterilmesi zorunludur. 

Pota idarelerinden alınacak posta alındılarının bir hafta içinde taşıma belgesi alman Tekel 
İdarelerine gösterilmesi ve memleket içinde bir yerden diğer yere gönderilen örneklerin gittiği 
yerde Posta idarelerince verilecek haber verme kâğıtlarının bir hafta içinde Tekel İdaresine vize 
ettirilmesi suretiyle örneği gönderen ve alanın yaprak tütün borçlarında gerekli düzeltmeler 
yapılır. * 

Tütün ekicileri, tüccar kuruluşları ve tütün tarım satış kooperatifleri ile T>u kooperatiflerin 
üst kuruluşları için de bu madde hükümleri uygr.nakr. 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



^ 79_— 

(G-eçîcî Komisyonun değiştrrişi) 

Tütün tüccarlarının yaprak tütün borçları 

MADDE 61. — Tasarının 63 ncü maddesi/ 61 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tüccar tütünterinİn taşınması 

MADDE 62. — Tasannm 64 ncü maddesi, 62 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Yabancı memleketlere ihracedilen tüccar tütünleri 

MADDE 65. — Yabancı memlektlere ihracedilecek tütünler için de Tekel İdaresinden takı
nır. bel^es;. alınması sorunludur. 

66 ncü maddede belirtilen esaslara göre. düzenlenecek bu taşıma belgelerine dayanarak güm
rük memurlarının kontrolü altrnda ve usulüne göre ihracedilen tütünler için, ihraç işleminin ya-
pıldığmr, dair Gümrük İdarelerinden alınacak belgelerin bu belgelerin alındığı tarihi izliyen 15 gün 
içindo Tekel İdaresine ^sterilmesi lazımdır. Bu belgelerde yazık miktar tüccarın Tekel İdaresin-
de kayıtlı yaprak tütün borcundan indirilir. 

Yabanc?. memleketlere gönderilip kısmen veya tamamen satılamıyarrJk geri getirilen tütünler 
Gümrüklerde Tekel İdaresi tarafından muayene edilip Türk tütünü olduğu ve men?e, ürün yılı, 
ney'i bakımından ihracedilen tütünlerin aynı olluğn anlatıldığı takdirde yurda sokulmasına izin 
verilir ve masrafı tüccara aidolmak üzere tartılarak tüccarın borcuna geçirilir. 

İhracedilen iüıunlerin gönderildiği memlekete girdiğinin belgeler indirilmesi 

MADDE 66. .— 63 noi maddeys göre yabana memleketlero gönderilen tütünlerin *hraç tari
hinden başfcyarak en çok 91 gün içinde gönderilen yere girdiğinden Türkiye Konsolosu, olmıyan 
yerlerde, o Jrerin Ticaret Odası tarafından onaylanmış bir şahadetname ile belgelendirilmesini is-
temiyo Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Yaprak tütünlerinin imlenmesi 

MADDE 67. — Türkiye'de yetiden tütünlerin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından tespit 
edilecek Türk standartma göre işlenmesi zorunludur. 

Yabancı memleketlerin, Türk standardına uymayan siparişleri, belgelendirilmek şartiyle ve 
Ticaret Bakanl:ğınıln izniyle Türk standardına uyulmadan imlenebilir. Kendi fabrikalarında kullan
ma!: amaciyle Türkiye'de tütün işliyen yabancı firmalar Türk standardına uymak zbrunluğunda 
değildir. 

işlenmiş tütün denklerinin etiketlerinde veya ambalajlan üzerinde, dengin içindeki tütünün 
menşei veya isleme partisinin adı, ürün yık, nevi 've net ağırlığı belirtilir. 

ihracedilecek tütünlerin fümigaşyonu 

MADDE 63. — Türkiye'de yetişen tütünlerin fümigo edilmeden ihracı' bakanlıklararası tütün 
kurulu kararı ile ve; bu karar en az bir yıl önce ilin edilmek şartiyle kısmen veya tamamen ya
saklanabilir. 

İhracedilecek' tütünleri muayenesi 

MADDE 69. -T- İhraç edilecek tütünler, ehliyetnameli ve yeminli Eksperlerden kurulu üç kişi
lik bir kurul tarafından muayene edilir. 

B:ı kurulun kararı ihraç lisansına esas teşkil eder. 67 ve 63 nci maddelerde belirtilen nitelik
te olmadığı kurul muayenesiyle te3bit edilen tütünler ihraç olunamaz. 

B:ı kurulun kararlarına Ticaret Bakanlığını başvurularak itiraz edilebilir. İtiraz edildiğinde 
Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek diplomalı ve yeminli üç eksperden kurulacak bir kurula 
tütünler yeniden muayene ettirilir. Bu kurulun kararı kesindir. 
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Yabancı memleketlere ihracedilen tüccar tütünleri 

MADDE 63. — Yabancı memleketlere ihraced ilecek tütünler için de Tekel İdaresinden taşıma 
belgesi alınması zorunludur. 

62 nci maddede belirtilen esaslara göre düzenbnecek bu taşıma belgelerine dayanarak Gümrük 
memurlarının kontrolü altında ve usulüne göre ihracedilen tütünler için, ihraç işleminin yapıldı
ğına dair gümrük idarelerinden almacak belgelerin,- bu belgelerin alındığı tarihi izliyen 15 giin 
içinde Tekel İdaresine gösterilmesi lâzımdır. Bu belgelerde yazılı miktar, tüccarın Tekel idaresin
de kayıtlı yaprak tütün borcundan indirilir. t 

Yabancı memleketlere gönderilip kısmen veya tamamen satılamıyarak geri getirilen tütünler 
gümrüklerde Tekel İdaresi tarafından muayene edilip Türk tütünü olduğu ve menşe, ürün yılı, 
nev'i bakımından ihracedilen tütünlerin aynı olduğu anlaşıldığı takdirde, yurda sokulmasına izin 
verilir ve masrafı tüccara aidolmak üzere tartılarak tüccarın borcuna geçirilir. 

İhracedilen tütünlerin gönder'ildiği memlekete giî'diğinin belgelendirilmesi 

MADDE 64. — 63 ncü maddeye göre yabancı memleektlere gönderilen tütünlerin ihraç tarihin
den başlıyarak en çok 91 gün içinde gönderilen vere girdiğinin Türlriye Konsolosu, olmıyân yer
lerde, o yerin ticaret odası tarafından onaylanmış bir şahadetname ile belgelendirilmesini istemeye 
Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Yaprak tütünlerin işlenmesi 

MADDE 65. — Tasarının 67 nci maddesi, 65 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İhracedilecek tütünlerin fümigasyonu 

MADDE 66. — Tasarının 68 nci maddesi, 66 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İhracedilecek tütünlerin muayenesi 

MADDE 67. — İhracedilecek tütünler, ehliyet nameli ve yeminli eksperlerden kurulu üç kişilik 
bir kurul tarafından muayene edilir. 

Bu kurulun karan, ihraç lisansına esas teşkil eder. 65 ve 66 nci maddelerde belirtilen nitelikte 
olmadığı, kurul muayenesiyle tesbit edilen tütünler ihracolunamaz.** 

Bu kurulun kararlarına Ticaret Bakanlığına başvurularak itiraz edilebilir. İtiraz edildiğinde 
Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek diplomalı ve yeminli üç eksperden kurulacak bir kurula tü
tünler yeniden muayene ettirilir. Bu kurulun kararı kesindir. 
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. ' D) YAPRAK TÜTÜN FİRELERİ 

Pireler 

MADDE 70. — Tekel idaresi tarafından, yapTJİ: tütün borçlarının izlenmesinde bir yerden di
ğer yere trenle gönderilen tütünlerle deniz yolu ile gönderilen tütünlerde % 1, hayvan araba vo 
kamyonla gönderilen tütünlerden % 1,5 fire kabul edilir. 

Ambar ve işletme fireleri bu kanuna bağlı 4 numaralı cetvelde gösterilen miktarlara göre 
hesabolunur. 

İşlenmiş veya fermantasyon geçirmiş tütünlerin firesi yukarıki miktarların yansı kadar he-
sabedilir. 

E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 71. — Bu kanunla Tekel altında bulunan maddeler, asıl Gümrük Vergisi haricolmak 
üzere Hazine, belediye ve özel idarelere ait büiün vergi ve resimlerden muaftır. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

MADDE 72. — 2 nci madde hükmüne aykırı olarak dikilen tütünler yaprak tütün borcuna 
yazılmakla beraber her bir dekar veya artığından 250 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

MADDE 73. — Bu kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde isimleri yazılı serbest ilçeler dışında 
kalan yerler ile 3 ncü maddenin (a), (b) ve (c) fıkraları gereğince sınırlı yasaklama uygulan
mış olan ve geçici birinci maddenin (a) fıkrası gereğince yasaklanacak yerlerde, yasaklama ka
rarının kesinleşmesinden sonra ekilen tütün fideleri veya dikilen tütünler sökülüp yok edilir. 
Ekilmiş olan fideliklerin m2 veya artığı için 50 lira, dikilmiş olan tarlaların har bir dekar veya 
artığı için 100 lira ağır para c azası alınır. 

Tütünler toplanmışsa elkonulmakla baraber har bir kilo veya artığından 5 lira, tütünler el
den çıkarılmışsa her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. Ayrıca elden çıka
rılan tütünler kaçağa harcanmış sayılarak sahip'.oh hakkında kaçakçılık kanunları hükümleri 
uygulanır. 

• MADDE 74. — 5 nci madde gereğince geçici yasak uygulanan yerlerde dikilen tütünler sök-
türülmekle baraber fideliklerin her bir metrekare veya artığından 50 lira ve tarlaların her bir 
dekar veya artığından 103 lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 75. — 6 nci madde gereğince deneme amaciyle tütün dikimine izin verilen miktar ve 
alanın dışına çıkanlar hakkında 73 ncü maddo h'Akmü uygulanır. 

MADDE 76. — 7 nci madda hükmüne uymı/an ve 15 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak talepnameleri incelemeden onaylı/an veya süresi içerisinda Tekel İdaresine ver-
miyen muhtarlar hakkında «Türk Gaza, Kanunu ıun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 77. — 8 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak yurt dı?ma tütün tohumu veya 
fidesi çıkaran veya yabancı memleketlerden izin iz olarak tütün tohumu veya fidesi getirenler
den veya bu hareketlere kalkışanlardan 125 lira lan 1 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 
Ayrıca tçUvua ve fideler elinden alınır. Bunlarian yetişmiş fide ve tütünler varsa yok edilir. 
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D) YAPRAK TÜTÜN FÎRELERÎ 

Fireler 

MADDE 63, — Tasarıma 70 nci maddesi, 63 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 69. — Tasarının 71 nci maddesi, 69 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

MADDE 70. — Tasarının 72 nci maddesi, 70 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde isimleri yazılı, tütün tarımı serbest olan 
ilgeler dışında kalan yerler ile, bu ilkelerin geçici 1 nci madde gereğince tesbit edilmiş ve kesin
lerini;} tütün üratim alanlarının drmda kalan yerlerde ekilen tütün fideleri veya dikilen tütünler 
c'Jkültip yok edilir. Ekilmiş olan fideliklerin metrekare veya artığı için 50 lira, dikilinin olan tar
laların hor bir dekar veya artığı için 100 lira ağır para cefası alınır. 

Tütünler toplanmışsa elkonulmalda beraber, hor bir kilo veya artığından 5 lira, tütün elden çı
karılmışa hor bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezai alınır. Ayrıca elden çıkarılan tü
tünle:* kaçağa harcanmış sayılarak sahipleri hakkında kavakçılık kanunları hükümleri uygulanır. 

MADDE 72. — Tasarının 74 ncü maddesi, 72 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — 6 nci madde gereğince denene amacîyb tütün dikimine izin verilen miktar ve 
alanın dı-ına çıkanlar haklanda 71 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 74. — 7 nci madde hükmüne uyımya-*. ve İD nci maddenin'ikinci fıkrası hükmürie ay
ları olara1' istek kâğıtlarını incelemeden onaylıya*! veya süresi içerisinde Tekel İdaresine vermiyen 
üriyar heyeti üyeleri hakkında Türk Cesa Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 75. — Tasarının 77 nCi maddesi, 75 nci madde- olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı olarak taşınan tohumlar elinden alınır ve fide
ler yok edilir. Tohumlar ekilmişse fidelikler bozulur. Tütünler tarlaya dikilmişse çiçek açımın
dan evvel fidanların tepeleri kırılır. Fideliklerin m2 veya artığından 25 lira, tarlaların her bir 
dekar veya artığından 100 lira hafif para cezası alınır. 9 ncu maddeye aykırı hareket edenlere 
de aynı hükümler uygulanır. 

MADDE 78. — 11 nci madde hükmüne aykırı olarak tütün saplarını kanuni süresi içinde sö
küp yok etmiyenlerden tarlalarının her bir dekar veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır. 
Sökme ve yok etme işi Tekel idaresi tarafından yapılmışsa giderleri ekiciye ödetilir. 

MADDE 79. — 12 nci maddenin (a) fıkrasına göre arazi ve su durumu uygun olan yerlerde, 
tüzükte belirtilecek yetkililer tarafından gösterilecek yerlerin dışında ekilen fideliklerin beher 
metrekare veya artığından 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı hareket edenlerden fideliklerinin beher metreka
re veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır. ^ 

Aynı maddenin (c) fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da (b) fıkrası hükmü uygula
nır. Ayrıca hastalıklı alan içinde bulunduğu takdirde fidelikler sahipleri hesabına söktürülür. 

MADDE 80. — 13 ncü madde hükmüne aykırı olarak tütün dikenlerden 10 lira ağır para ce
zası alınır. 

MADDE 81. —14 ncü madde hükmüne aykırı olarak arasına başka bitki ekilmiş veya dikil
miş olan tütün tarlalarının ekicilerinden başka bitkilerin ekildiği veya dikildiği kısmın her bir 
dekar veya artığı için 50 liradan 125 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 82. — 15 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kâğıdı verme
den veya Tekel idaresince süresi içinde verilecek tütün ekim cüzdanını almadan tütün diken eki
cilere tütün ekim cüzdanı verilmekle beraber, kendilerinden diktikleri alanın her bir dekar ve
ya artığı için 50 lira hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kâğıtlarını doğru doldurmıyan eki
cilerle , altıncı fıkra hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alandan az tütün diktiklerini 
süresi içinde Tekel İdaresine haber vermiyen ekicilerden 25 lira hafif para cezası ahnır. 

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

4 ncü madde gereğince tütün üretiminin, memleket iktisadi ve ticari icaplarına ve satış imkân
larına göre düzenlendiği yerlerde 15 nci maddenin beşinci fıkrasına uygun olarak Tekel idaresi. « 
tarafından uygulanacak tedbirlere aykırı dikilen tütünler yaprak tütün borcuna kaydedilmekle be
raber, dikilen tarlaların her bir dekar veya artıcından 100 lira hafif para cezası, ahnır. Üretimin 
düzenlenmesi hakkındaki kararın devam etmesi halinde ekiciye arkadan gelen bir yıl için tütün 
dikimi yasaklanır. 

MADDE 83. — 16 nci madde hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alanın tamamına ve
ya bir kısmına ait tütünleri başkasına devredenlerle devralanlardan her bir dekar veya artığı 
için 100 er lira hafif para cezası ahnır. 

MADDE 84. — 17 nci maddenin (a) fıkrası hükmüne aykırı olarak toplanmıyan veya toplan
dığı halde yok edilmiyen dip yapraklarla (b) fıkrası hükmüne aykırı olarak toplanan filizler yok t 
edilir ve sahiplerinden 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası ahnır. 

MADDE 85. — 19 ncu madde gereğince yapılacak ambar muayeneleri sırasında 18 nci madde
ye aykırı olarak işlenmiş olan denklerini düzeltmesi için yapılan bildiriyi dinlemiyen ekicilerden 
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MADDE 76. — Tasannın 78 nci maddesi, 76 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — 12 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı bildirimi yapmıyan ekici ve muhtarlar 
dan 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ı(b) fıkrası hükmüne aykın hareket edenlerden, fideliklerinin beher .metreka
re veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin (c) fıkrasına aykın hareket edenler hakkında da (b) fıkrası hükmü uygula
nır. Aynca hastalıklı alan içinde bulunduğu takdirde fidelikler sahipleri hesabına söktürülür. 

MADDE 78. — Tasannın 80 nci maddesi, 78 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Tasannın 81 nci maddesi, 79 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Tasarının 82 nci maddesi, 80 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Tasannın 83 ncü maddesi, 81 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Tasannın 84 ncü maddesi, 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — 19 ncu madde gereğince yapılacak ambar muayeneleri sırasında, 18 nci madde
ye aykın olarak işlenmiş olan denkleri düzeltmesi için yapılan bildiriyi dinliemiyen veya itirazı üze< 
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düzenlenecek tutanak üzerine, kanuna aykırı olacak işlenen ve denklenen tütünlerin her bir den
gi için 10 lira, teslim edilmek üzere ambara getirilen denklere karıştırıldığı tesbit olunan dip vo 
filizlerin her bir bilosu için 10 lira ağır para cesası alınır. 

MADDE 86. — 20, 21 ve 23 ncü maddeler hükmüne aylan olarak tütün satan ve alanlar
dan, tütünün her bir kilo ve artığı için ikişer lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 87. — 27 nci madde hükmüne ayları hareket edenlerden, azaltma bedele ait ise bu
nun, ağırlık veya bedelsiz bırakmaya ait ise indirilen miktar değerinin 5 katından 10 katma ka
dar ağır para cezası alınır. 

MADDE 83. — Tütün satış merkezleri kurudan yerlerde, satışın bu merkezlerde yapılması 
zorunluğuna aykırı hareket eden tütün ekicileri vo alıcılarının her biri hakkında 80 ncı madde 
hükmü uygulanır. Alım - satım işlemi tanınmaz ve bu gibi tütünlerin transferi yapılmaz. 

MADDE 83. — Kaçak yerli tömbeki, enfiye, ağız, pipo, ve yaprak sigarası tütününün her 
bir kilo veya artığından 25, yaprak sigarasının tanesinden 1 lira ağır para cezası alınır vo ka
çak maddelere elkonulur. 

Bu maddeler dr> memleketlerden getirilmiş ise, el konulmakla beraber yukarıda vazıh para 
cezalarının iki katı alınır. 

Dış memleketlerden ?elen yolculardan, yurda girerken beraberlerinde bulunun 44 neü mad
denin (a) fıkrasındaki miktarlardan fazla olan ve yolcu tarafından gizlenen veya inkâr edilen 
mamullerden aynı ceza alınır ve sahipleri hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygulanır. 

44 ncü maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleriyle Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 
1, 2 ve 3 numaralı fıkraları hükümleri uyarınca yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamulâtın, 
bu hükümlerden yararlanmıyanlann beraberin 3a bulunursa ikinci fıkrada yazılı eczalar uygu
lanır. 

MADDE 90. — Bu kanunla tekel altında bu'.unan maddelere ve mâmûlâta mahsus bandrol, 
etiket ve alâmeti farikaları kaçak maddeler üzerine koyan ve yapıştıranlardan ve bunları yetkili 
vo izinli olmaksızın yanında bulunduran veya satanlardan ye Tekel idaresine ait paket, kutu 
veya başka kablar içinde kaçak maddeler satanlardan kaçak madde için uygulanan cezadan baş
ka 125 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu maddelere elkonulur. 

Bu suçlan işüyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukanki cezrya çarptırılmakla bera
ber satış belceleri yürürlükten kaldırılır, varsa yazılı sözleşmeleri bozulur ve ti» daha kendile
rine satış hakla verilmez. 

MADDE Öl. —• Bu kanunda yazılı her nevi tekel maddelerinin T^kel idaresinden izin alın
madan paket veya kutulan açılmış veya kutu ve paket içindekilerin değiştirilmiş vrya azaltıl
mış olarak satılması ve tütün paketleri içine konulan Tekel idaresinin markasını tabyan sigara 
kâğıtlarının aynca satılığa çıkanlmacı yasaktır. Bu yasalılara aykırı hareket edenlerden 50 lira
dan 250 liraya kadar hafif para cezası alınır ve bu maddelere elkonulur. 

Bu eylemleri işliyenler Tekel idaresinin satmlan iseler yukarıdaki cezalardan başka, satış 
belgeleri ve varsa yazık sözleşmeleri hükümsüz sayılır. 

MADDE 92. — 38 nci maddenin (a) fıkrasında sayılan tekel mamullerinin yapılmasında kul
lanılan alet ve makinalan veya parçalanın Tekel idaresinin izni olmadan ellerinde bulunduran
lardan ve bunları her ne suretle olursa olsun yapan, satan, kullanan ve taşıyanlardan her bir 
alet, makina veya parçalan için 75 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası alınır, alet makina-
ve parçalarına elkonulur. 
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rine verilecek kesin karara uymıyan ekicilerden düzonlenecek tutanak üzerine, kanuna aykın ola
rak işlenen ve denklenen tütünlerin her bir dengi için 10 lira, teslim edilmek üzere ambara getiri
len denklere karıgtırıldığı te3bit olunan dip vo filizlerin hsr bir kilosu için 5 lira hafif para ce
zası alınır. 

MADDE 84. — Tasarının 86 ncı maddesi, 84 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Tasarının 87 nci maddesi, 85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Tütün şatı? merkezleri kurulan yerlerde, satışın bu merkezlerde yapılması zo-
runluğuna aykın hareket eden tütün eldcileri ve alıcılarının her biri hakkında 84 ncü madde hük
mü uygulanır. Alım - satım işlemi tanınmaz ve bu gibi tütünlerin transferi yapılmaz. 

MADDE 87. — Tasarının 89 ncu maddesi, 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Tasarının 90 ncı maddesi, 88 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Tasarının 91 nci maddesi, 89 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Tasarının 92 nci maddesi, 90 nci madde olarak aynen kabul Silmiştir. 
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MADDE 93. —̂  Tekel mamullerini, tesbit edibn fiyatlardan fazlasına satanlar belgesiz satıcı 
iseler ellerindeki mamullere el konulmakla beraber ayrıca 50 liradan 500 liraya kadar hafif para 
ezası alınır. 

Bu eylemi işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıdaki para cezası alınmakla bera
ber, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleşmeleri yürürlükten kaldırılır. 

Ellerindeki mamuller, kendileri tarafından, satış belgesi olan diğer bir satıcıya devredilince-
ye kadar Tekel idaresince muhafaza olunur. Muhafaza süresi ve bu sürenin sonunda yapılacak 
işlem tüzükte belirtilir. 

MADDE 94. — Satış belgesi olmadan tekel mamullerini satanlardan 50 liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. Ellerindeki mamuller kendileri tarafından satış belgeli diğer 
bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel idaresin se muhafaza olunur. 

Satış belgelerini ve ellerindeki mamulleri başkasına devreden ve devir alanlardan aynı para 
cezası alınır. Ayrıca devredilen belge yürürlükten kaldırılır. 

Tekel mamullerini satış belgelerinde veya yazılı sözleşmelerinde belirtileri bölge dışında satı
şa çıkaranlardan da aynı para cezası alınmakla beraber satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri yü
rürlükten kaldırılır. Ellerindeki mamuller kendileri tarafından satış belgesi bulunan diğer bir 
satıcıya devredilinceye kadar Tekel idaresince muhafaza olunur. 

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

MADDE 95. — 41 nci maddenin birinci fıkrası gereğince Tekel idaresi tarafından satış yer
lerinin kontroluna engel olan veya zorluk çıkaran satıcılardan düzenlenecek tutanak üzerine 
10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 96. — 43 ncü maddeye göre kaçak sayılan sigara kâğıtları ile sigara kâğıdı yerine 
kullanılan diğer kâğıtlardan büyüklüğü 9 X 5 santimetreye kadar olanların her bir yaprağın
dan ve bunlardan daha fazla büyüklükte bulunanların her bir 45 santimetrekare veya artığın
dan 5 kuruş ağır para cezası alınır ve bu maddelere zor alımı uygulanır. 

MADDE 97. — 45 nci madde hükmüne aykırı olarak ellerinde yaprak tütün bulunduran kim
selerin tütünlerine elkonulur ve her bir kilo veya artığından 25 lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 98. — Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra vekil göstermeden işinin başından uzun 
bir süre için ayrılan ekiciler hakkında 46 nci madde hükümlerine göre işlem yapılmakla be
raber ayrıca kendilerinden 10 liradan 25 liraya kadar ağır para cezası alınır . 

Bu gibi hallerde gaip ekiciye ait tütünlerin kaçağa gitmemesi için gerekli tedbirleri almıyan 
ve keyfiyeti Tekel idaresine vaktinde haber vermiyen muhtarlar. hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

46 nci maddenin yedinci fıkrası hükmüne göre birden fazla ekicinin vekâletletini almak veya 
birden fazla ekicinin tütününü satınalmak yasağına aykırı hareket edenlerden, tütünün her bir 
kilo ve artığı için 2 lira ağır para cezası alınır ve yapılan işlem geçer sayılmaz. 

MADDE 99. — 47 nci madde hükmüne aykırı olarak tütünlerini topladıktan sonra en çok 
bir hafta içinde ürün bildirimlerini bağlı bulundukları muhtarlığa vermiyen ekicilerden 25 lira
dan 50 liraya kadar ve bu bildirimleri kendilerine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün içinde o 
yerin Tekel idaresine teslim etmiyen muhtarlardan 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 
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MADDE 91. — Tasarımn 93 ncü maddesi, 91 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Tasarının 94 ncü maddesi, 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — 41 nci maddenin birinci fıkrası gereğince Tekel İdaresi tarafından satış yerleri
nin kontroluna engel olan veya zorluk çıkaran satıcılardan, düzenlenecek tutanak üzerine 10 lira
dan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden satıcılardan, bildirmedikleri mevcutlarının, 
noksan bildirmenin tesbit edildiği tarihteki fiyatlarının iki katı tutarında ağır para cezası alınır, 
satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri de hükümsüz sayılır. 

MADDE 94. — Tasarının 96 nci maddesi, 94 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Tasarının 97 nci maddesi, 95 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — 46 nci madde hükmüne aykırı olarak tütünlerini topladıktan sgnra en çok bir 
hafta içinde ürün bildirimlerini bağlı bulundukları muhtarlığa vermiyen ekicilerden 25 liradan 
50 liraya kadar ve bu bildirimleri kendilerine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün içinde o yerin 
Tekel İdaresine teslim etmiyen muhtarlardan 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası alınır, 

MADDE 97. — 47 nci madde hükmüne aykırı olarak tarlada veya kurutma ve denkleme devre
sindeki ve denk halindeki tütünlerini, kontrolla görevli tekel memurlarına göstermiyen ekicilerden, 
usulen düzenlenecek tutanak üzerine 25 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
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MADDE 100. — 48 nci madde hükmime aykırı olarak tarlada veya kurutma ve denkleme devre
sin üeîd ve denk halindeki tütünlerini, kontrolîa görevli Tekel memurlarına gcstermiyen ekiciler
den U3ulen düzenlenecek tutanak üzerine 23 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 101. — Ürün bildirimlerinin tartılara!: kontrol edildiği yerlerde kontrol sırasında, yap
rak tütün borçlarının tarlada tahmin edilerek tesbit edildiği yerlerde kontrol sırasında, yaprak tü
tün borçlarının tarlada tahmin edilerek te3bit edildiği yarlerle ürün bildirimlorinin tartılarak kont
rol edilmediği veya borçların tarlada tahminle tesbit edilmediği yerlerde tütünlerin ambarlama tar
tısında çıkacak % 5 ten fanla eksiklikler için eld3İ kabul edilebilir bir sebep göstermezse noksan çı
kan tütünlerin herbir kilo veya artığından 12,5 lira hafif para ceza3i alınır. 

MADDE 102. — 51 nci maddeye göre tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen yahut 
kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen yok olduğunu veya kayıp olduğunu 
görüp durumu1 o yerin muhtarına derhal haber vermiyen ve aynı zamanda kanuni süresi içinde Te
kel idare3İne başvurmıyan ekicilerden 10 liradan 25 liraya kadar hafif para ceza3i alınır. 

MADDE 103. — Kaçak tütün taşıyanlardan taşıdıkları tütünün her kilo veya artığı için 10 lira 
ağır para cezası alınır ve ellerindeki tütünlere el-ionulıu'. 

MADDE 104. — 52 nci maddede belirtilen yerler dışında nakliye teskeresi olmadan tütün tanı
yan ekicilerden, tütünlerini alıcısının veya Tekel idarelinin ambarına te3İİm etmek veya satış mer
kezine getirmek için tanıdığına kanaat getirilirse, 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
alınır ve tütünler ambara getirilir. 

Kaçakçılık amaciyle tanıdığı anlaşılırsa tütünler müsadere olunmakla beraber herbir kilo veya 
artığından 10 ̂ a ağır para cezası alınır. 

MADDE 105. — 53 ncü maddede belirtilen sürelerin bitiminden bağlıyarak 30 gün içinde ürün
lerini tamamen veya kısmen ambara teslim eden ekicilerden, geç teslim ettikleri tütünlerin herbir 
kilo veya artığından gecikmenin herbir günü ir'n 10 kuruş hafif para ceza3i alınır. 

Şu kadar ki, ekiciler ambarlama süresinin biti ıinden en az 3 gün evvel Tekel İdaresine başvura
rak, tütünlerini vaktinde teslim edemiyeceklerini köy ihtiyar meclislerinin belgeleri ile onaylanmış 
kabul edilebilir bir sebebe dayanarak bildirilirso gecikmeden dolayı ceza alınmaz. 

Ambarlama süresini izleyen 30 gün içinde - ildnci fıkra hükmü hariç - teslim edilmiyen tütün
lerin h3rbir kilo veya artığından 5 lira ağ:r para ceza3i alınır. 

Ambarlama müddetini izüyen 30 gün içinde tütünlerini teslim etmediği halde yanında tütün bu
lundurduğu te3bit olunan ekicilerin bu tütünlerine elkonulur ve noksan miktar için kaçakçılık ko-

/ vu~tuma3i yapılır. 

MADDE 1C6. — a) Ürünlerini kaçağa harcadıkları için mahkûm olanlarla, 
b) Yaprak tütün borçlarını görmez, ihraklık.veya lanntı halindeki tütünlerle kapatmak isti-

ysnlerden bu hareketi kaçakçılık amaciyle yaptıkları Tekel İdaresinin başvurması üzerine mahko-
mo karariyle sabit olanlar, 

Bir sene süre ile tütün ekemezler. 
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MADDE 93. — Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra vekil göstermeden işinin başından uzun 
bir süre için ayrılcn ekiciler hakkında 40 nci madde' hükümlerine göre işlem yapılmakla beraber, 
ayrıca kendilerinden 10 liradan 25 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Bu gibi hallerde kayıp ekiciye ait tütünlehin kıçağa gitmemesi için gerekli tedbirleri almıyan vo 
keyfiyeti Tekel İdaresine vaktinde haber vermiyen muhtarlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
233 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

40 nci maddenin yedinci fıkrası hükmüne gö *e birden fazla ekicinin vekâletini almak veya 
birden fazla ekicinin tütününü satmalmak yasalına aykırı hareket edenlerden, tütünün her bir 
kilo ve artığı için 2 lira ağır para cezası alınır ve yapılan işlem geçer sayılmaz. 

MADDE 99. — Ürün bi'dirimlerinin tartılarak kontrol edildiği yerlerde kontrol sırasında, ürün 
bildirimlerinin tartılarak kontrol edilmediği yer'erdc tütünlerin ambarlama tartısında, çıkacak 
% 5 ten fazla eksiklikler r in ekici kabul edilebilir bir sebep g*5steremczs3 noksan çıkan tütünle
rin her bir kilo veya artığından 12,5 lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 100. — 49 ncu maddeye' göre tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen yahut 
kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin kısmen vTjr, tamamen yok olduğunu veya kaybolduğunu 
fförüp durumu o yerin muhtarına derhal haber vermiyen ve aynı zamanda kanuni süresi içinde Tekel 

^İdaresine başvurmıycn ekicilerden 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
MADDE 101. — Tasarının 103 ncü maddesi, İDİ nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — 50 nci maddede belirtilen ye:1e? .dışında nakliye tezkeresi olmadan tütün ta
şıyan ekicilerden, tütünlerini alıcısının veya Te'ıel İdaresinin ambarına teslim etmek veya satış 
merkezine getirmek için taşıdığına kanaat getirilirse, 100 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası alınır ve tütünler ambara getirilir. 

Kaçakçılık amaciyle taşıdığı anlaşılırsa tütünler müsadere olunmakla beraber her bir kile veya 
artığından 10 lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 103. — 51 nci maddede belirtilen sürelerin bitiminden başlıyarak otuz gün içindo 
ürün""erini tamamen veya kısmen ambara teslim eden ekicilerden, geç teslim ettikleri tütünlerin her 
bir kilo veya artığından, gecikmenin her bir güın için 10 kuruş hafif para cezası alınır. 

Şu kadar ki, ekiciler ambarlama süresinin biliminden en az üç gün evvel Tekel İdaresine baş
vurarak, tütünlerini vaktinde teslim edenuyecelrlerini köy ihtiyar heyetlerinin belgeleri ile onay
lanmış, kabul cdilebi'ir bir sebebe dayanarak bildirirlerse, gecikmeden dolayı ceza alınmaz. 

Ambarlama süresini izliyen 30 gün irinde - ikinci fıkra hükmü hariç - teslim edilmiyen tütün
lerin her bir kilo veya artığından 5 lira ağır para cezası alınır. 

Ambarlama müddetini izliyen 30 gün içinde tüV'inlerini teılim etmediği halde yanında tütün 
bulundurduğu tesbit olunan ekicilerin bu tütünlerine el konulur ve noksan miktar için kaçakçılık 
kovuşturması yapılır. 

MADDE 104. — Tasarının 103 nci maddesi, 134 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 107. — 60 ncı madde hükmüne aykırı olarak tüccarın vekâletnamesine sahibolmadan 
tütün alım satımı yapanlardan ve tütün satınaldıkları yerin Tekel idaresine başvurarak kanuni ko
nut göstermiyen tüccarlardan veya bunların vekâletnamesini taşıyanlardan 500 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 108. — İşleme ve bakım atelyelerinin bulunduğu yerleri Tekel idaresine önceden ha
ber vermiyen tüccarlardan 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Tekel İdaresi memurlarının tüccara ait işleme ve bakım atelyelerini kontroluna engel olan ve
ya zorluk çıkaranlar hakkında usulüne uygun olarak düzenlenecek tutanak üzerine yukarıki fıkra
da yazılı para cezası alınır. 

MADDE 109. — 63 ncü madde gereğince stok durumlarını gösteren bildirimleri Tekel idaresine 
zamanında vermiyen veya bakım atelyeleri için ambar defterlerini tutmıyan veya bildirim ve def
terleri 63 ncü madde hükmüne uygun olarak düzenlemiyen tüccarlardan 2 500 liradan 10 000 lira
ya kadar ağır para cezası alınır. Suçun tekrarlanması halinde para cezaları iki katına çıkarılır ve 
1 seneden 5 seneye kadar tütün ticaretinden alakonulur. 

Bildirimlere dayanarak tüccarın depolarında yapılacak kontrollarda noksan veya fazla çıkacak 
tütünlerin herbir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. 

63 ncü maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak, tütünlerin işletilmesinden meydana gelen 
süprüntü veya kırıntıları Tekel idaresine haber vermeden yok eden tüccarların yok ettikleri tütün
ler kaçağa gitmiş sayılır ve her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. 

MADDE İIO. — 64 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olarak tütün taşıyan tüc
carlardan 1 000 liradan 2 500 liraya kadar para cezası alınır. 

Taşıma belgelerini kanuni süresi içinde Tekel idaresine göstermiyen tüccarlarla posta ibarele
rinden alınacak posta alındılarını, taşıma belgesi aldıkları Tekel İdarelerine aynı süre içinde gös-
termiyenlerden 20 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 111. — Yabancı memleketlere ihraç edilen tütünler için gümrük idarelerimizden alı
nacak belgeleri kanuni süresi içinde Tekel idaresine göstermiyen tüccarlardan ihracettikleri tütü
nün her bir kilo veya artığı için 5 kuruş ağır para cezası alınır. 

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

MADDE 112. — 77, 89, 90, 92, 96, 97, 103, 111 nci maddelerle 104 ncü maddenin ikinci ve 
109 ncu maddenin üçüncü fıkralarında yazılı suçlan işliyenler hakkında 1918 sayılı Kanunun 
6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci madde si hükmü ve o kanunun kovuşturma ve yargı usul
leri uygulanır. 

MADDE 113. — 77, 89, 90, 92, 9.6, 97, 103, 111 nci maddelerle 104 ncü maddenin ikinci ve 
109 ncu maddenin üçüncü fıkralan haricolmak üzere bu kanunda yazılı suçlara, Tekel idaresi
nin yazılı başvurması üzerine o yerin sulh ceza mahkemesince karar verilir. 

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

MADDE 114. — 1918 sayılı Kanuna değinen eylemlerden başka bu kanuna göre zapt ve el-
konulması gereken tütün ve sair maddeleri Tekel idaresi, kovuşturmanın sonucuna kadar koru
makla yükümlüdür; 
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MADDE 105. — 58 nci madde gereğince belgesi iptal edilen tütün tacirleri 3 yıl süre ile bizzat 
veya dolaylı olarak tütün ticareti yapamazlar. Fiilin tekerrürü halinde, bu tacirlere bir daha 
tütün taciri belgesi verilmez. "* 

58 nci madde hükmüne aykırı olarak tacirin vekâletnamesine sahibolmadan tütün alım satımı 
yapanlardan ve tütün satınaldıkları yerin Tekel İdaresine başvurarak kanuni ikametgâh göstermi-
yen tüccardan veya bunların vekâletnamesini taşıyanlardan 5 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 106. — İşleme ve bakım atelyelerinin bulunduğu yerleri Tekel İdaresine önceden ha
ber vermiyen tüccarlardan 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Tekel İdaresi memurlarının, tüccara ait işleme ve bakım atelyelerini kontroluna engel olan 
veya zorluk çıkaranlar hakkında usulüne uygun olarak düzenlenecek tutanak üzerine, yukarıki fık 
rada yazılı para cezası alınır. 

MADDE 107. —.61 nci madde gereğince stok durumlarını gösteren bildirimleri Tekel İdaresine 
zamanında vermiyen veya bakım atelyeleri için ambar defterlerini tutmıyan veya bildirim ve def
terleri 61 nci madde hükmüne uygun olarak düzenlemiyen tüccarlardan 2 500 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. Suçun tekrarlanması halinde, aynı para cezası alınmakla beraber bir 
seneden beş seneye kadar da tütün ticaretinden alıkonulur. 

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

61 nci maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak, tütünlerin işletilmesinden meydana gelen 
sürpüntü veya kırıntıları Tekel idaresine haber varmeden yok eden tüccarların yok ettikleri tü
tünler kaçağa gitmiş sayılır ve her bir kilo veya artığından 10 lira ağır apra cezası alınır. 

MADDE 108. — 62 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olarak tütün taşıyan 
tüccarlardan 1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Taşıma belgelerini kanuni süresi içinde Tekel idaresine göstermiyen tüccarlarla, posta idare
lerinden alınacak posta alındılarını, taşıma belgesi aldıkları Tekel idarelerine aynı süre için
de göstermiyenlerden 20 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 109. — Tasarının 111 nci maddesi, 109 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

/ 

MADDE 110. — 75, 87, 88, 90, 94, 95, 101, 109 ncu maddelerle, 102 nci maddenin ikinci ve 
107 nci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı suçları işleyenler hakkında 1918 sayılı Kanunun 
6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci maddesi hükmü ve o kanunun kovuşturma ve yargı usul
leri uygulanır. 

MADDE 111. — 75, 87, 88, 90, 94, 95, 101, 109 ncu maddelerle, 102 nci maddenin ikinci ve 
107 nci maddenin üçüncü fıkraları haricolmak üzere bu kanunda yazılı suçlara, Tekel idaresi
nin yazılı başvurması üzerine o yerin sulh ceza mahkemesince karar verilir. 

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

MADDE 112. — Tasarının 114 ncü maddesi, 112 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 115. — Su'h ceza mahkemelerince vorilen para cezası kararları Tekel İdaresi tara
fından Kamu alacaklarının tahlil usulü hakkın laki Kanun gereğince yerine getirilir. Para 
ceza"arını ödemekte aczi tahakkuk edenler hakkında tâyin edilmiş olan para cezalarından ağır 
olanları 3 liran bir gün hesabiyle hapse, hafif olanları 3 lirası bir gün hesabiyle hafif hapse 
çevrilmek üzere Tekel İdaresinin verecekleri mü r:kkeroler Cumhuriyet savcılığınca yerine geti
rilir. 3 lirayı bulmıyan artıklar da 3 lira sayılır. Hapis ve hafif hapis süresi 3 yılı geçemez. Bu 
suretle hapsedildiler mahpus iken geriye kalan hapis süreleri için karşılığı olan para cezasını 
ödediklerinde salıverilirler. Savcılıkça tahsil olunan para cezaları Tekel idaresine verilir. 

MADDE 110. — Bu kanunun 82 ve 102 nci maddelerinde ve 89 ncu maddesiyle onu takibe-
den maddelerinde yazılı para cezaları Tekel idaresine aittir. Şu kadar ki; 8D, 93, 92, 93, 97, 
103, 111 nci maddelerle 104 ncü maddenin ikinci vo 109 ncu madden'n üçüncü fıkralarında yazılı 
para cezaları ile elkonulan kaçak maddelerin Tekel idaresince takdir edilecek değerleri 1918 
sayılı Kanun hükümlerine göre dağıtılır. Kalanı Tekel idaresi Bütçesine gelir kaydedilir. 

MADDE 117. — Bu kanun hükümleri tömbeki, puro, Virglnia, Hasankeyf ve sair yabancı tü
tün çeşitleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 118. —10 . 0 . 1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı Kanunu hükümleri 
kaldırılmıştır. 

Ancak sözü geçen kanunun 11 nci maddesi gereğince evvelce Ironulmug o'an sınırlı yasak
lama hükümleri, bu kanunun geçici 1 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar yürürlükte
dir., 

özel kanunlarla 1701 ve 3İ37 sayılı kanunlara atıf yapılan hallerde bu kanunun karşı hükümleri 
uygulanır. 

GEÇ2Cİ MADDE 1. — a) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en önemli üretim mmta-
kalarmdan başlanılarak tütün ekimi serbest olan ilçeler, sınırlı yasaklama alanları ile birlikte, 
iç ve dış piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundu rulamak suretiyle Gümrük vo Tokel ve Tarım 
bakan'ık'arınca yeniden incelenerek, nitelik bakımından tüketim ve ihracata elverişli olmıyan 
tütünlerin yetrtiği yerlerde tütün ekimi yasak edilir. 

Bu incelemeler Tekel idaresi tütün eksperi veya tekel enstitülerinden bir teknik elemanın 
başkan'ığmda; ilçe tarım teknisyeni ve o yerin ih'iyar kurullarının seçeceği bir ekici üyeden 
meydana gelmek üzere kurulacak kurullar ara siliği ile yapılır. Kurullar gezdikleri alanın o 
yere ait iklim ve toprak özelliklerini ve gerektiğinde tütünlerinin niteliklerini inceliyerok tütün 
tarımına uygun olan ve olmıyan alanları kroki leriyle birlikte tesbit ederler. Kararlar çoğun
lukla verilir. Kurul kararları Tekel idaresi tarafından o yerin muhtarları aracılığı ile arazi 
s?>hlp"erine duyurulur. Ayrıca kanuni konutların?, bildirilir. Kurulların gündelik ve yol gider
leri -Tekel idaresi tarafından ödenir. 

b) Yukarıki fıkraya göre yasaklanacak yer ".erdeki arazi sahip"eri yasak kararının kendile
rine veya kanuni konutlarına bildirildiği tariht on başlayarak bir ay içinde Tekel Başmüdürlüğü
ne yazılı o"arak başvurmak ve kurul masrafını önceden yatırarak itiraz edebilirler, itiraz ince
leme kurulları, Tekel Başelnperinin başkanlığında, il tarım müdürlüğünce seçilecek bir uzman, 
ekici birlikleri yoksa ziraat odaları tarafından sekilecek tütün ekicisi bir üyeden kurulur, iti
raz ince'eme kurulları yerinde gerekli incelemeleri yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. Bu ku
rulların kararları kesindir. 

c) (a) ve (b) fıkrasındaki işler üç yıl için do bitirilir ve bu incelemeler sonucunda tütün 
ekimi serbest bırakılan alanlar dışında ve sınırlı yasaklama uygulanan yerlerde tütün ekimi 
yapılamaz. 
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MADDE 113. — Sulh ceza mahkemelerince verilen para cezası kararlan, Tekel İdaresi ta
rafından Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun gereğince yerine getirilir. Para 
cezalarını ödemekte aczi tahakkuk edenler hakkında, hükmedilmiş olan para cezaları genel hü
kümler dairelinde hap3e çevrilmek üzere Tekel İdaresinin vereceği müzekkerelerin gereği Cum
huriyet savcı'ıklarınca yerine getirilir. 

Bu suretle hapsedilenler, mahpus iken geriye kalan hapİ3 süreleri karşılığı olan para ceza
sını ödediklerinde salıverilirler.. 

Savcılıkça tahsil olunan para cezaları Tekel İdaresine verilir. 

MADDE 114. — Bu kanunda yazılı para cezalan Tekel İdaresine aittir. Şu kadar ki 87, 88, 
90, 94, 95, 101, 109 ncu maddelerle, 102 nci maddenin ikinci ve 107 nci maddenin üçüneü fıkra
larında yazılı para cezaları ile el konulan kaçak maddelerin Tekel İdaresince takdir ediîesek de
ğerleri 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre dağı îılır. Kalanı Tekel İdaresi Bütçesine gelir kay
dedilir. 

MADDE 115. — Tasarının 117 nci maddesi, 115 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — 10 . 6 . 1938 tanlh ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün înhisan Kanunu hüküm
leri kaldınlmıştır. 

Ancri:, sözü geçen Kanunun 11 nci maddesi gr'OTİnce evvelce konulmuş olan sınırlı yasalda-
ma hükümleri, bu kanunun geçici 1 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar yürürlüktedir. 

Bu yasağa avlan hareket edenler hakkında, bu kanunun 71 nci maddesi hükmü uygulanır. 
özo! kanunlarla 1701 ve 3437 sayılı kanunlara atıf yapılan hallerde bu kanunun ilgili hü

kümleri uygulanır. 

GEÇİCÎ MADDE 1. — A) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, tütün t a m u serbest 
olın ilçeler, iç ve dıg p'yasa icaplan göz önünde bulundurulmak suret'yh yeniden incelene
rek : 

a) Irmak ve çay yataklan, 
b) Kının su altında kalan veya tütün ürünü tarlada iken çoğunlukla sel basan yerler, ba-

taklıldar, karasuluklar, 
c) Nitelik bakımından iç tüketim veya ihracata elver'şli tütün yetiştirmeye müsaidolmı-

yon sair yerler, 
h^riç bırakılmak suretiyle, tütün üretim alanl-vının sınırlan tesbit edilir. 

Bu tssbft H, Tekel tütün eksperi vry\ Tıl.'el enstitülerinden bir teknik elemanın balkan
lı Tnda; r'lçe taran tekniryeni ve o yerin ihtiv""* kurullarının seçeceği bir eMci üyr^Vn ku-
r-Iaca1: knrullar tarafından yanılır. Kurullar gezdikleri alanın ikli-n ve toprak özlüklerini 
vı gerektiğinde o yorde üret-ihn tütünlorin naniklerini inc>"b'y3rek tütün tarımına rygun olan 
V» o!nryp.*\ alazlan tssbit ed^r ve sırırlarını krokilerle belirtirler. Kurul (karacan rolun-
lukl", verilir. Kr.-'vlar T*>kcl tr.^afmd^n. o yer'r. muhtarları p.raılırçı ile ara^i şahinlerine du-
y-mlur ve kararların bir sureti muhtarlara tevdii tarihinden itibaren 15 r'in süre ile köy 
o^ann" , ry.ıbr. 

Kurallp.nn göndel'k ve yol giderleri Teke" İdareni tarafından ödenir. 
B) Yukarki fıkrayı tföre twbifc ed'lnn. 'tv1-"n üret i l ajanlarının drında kaTan yerihrd^M 

a'n-v. np.^ipbri, 15 rr"vl"k il*n sürrs'nln bittiği trvrıhten itibaren bir py içinde o y-rin T>% 
k'Vl idvosino yazılı olarak başvurmak ve Kurul mr.sraflannı önceden yatırmak suretiyle itiraz 
edebilirler. 
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MADDE 119. — Bu kanunun uygulama şeklini gösterir tür tüzük yapılır. 

MADDE 120. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 121. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14 . 5 . 1966 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürh 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

ı Devlet Bakanı 
C. BilgeJıan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı V. 
1. Tekin 

İmar ve İskân Bakam 
H. Mente§eoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

, Bayındırlık Bakanı .. 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
1. Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
O. S. Avcı 
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itiraz İnceleme kurulları; Tekel Başeksperinin Başkanlığında, il tarım müdürlüğünce seçile
cek bir uzman, Ziraat Odalan tarafından seçilecek tütün ekicisi bir üye, Toprak Su Teşkilâtın
ca seçilecek bir uzman ve o mahalde teşkilâtı varsa Tiıtün Tarım Satış Kooperatifinden yoksa, 
Tütün Ekicileri Birliğinden seçilecek bir üyeden kurulur. 

ttras İnceleme kurullan yerinde gerekli incelemeleri yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. 
Bu kurulların kararlan kesindir. 

İtirazında haklı olduğuna karar verilen ekicilerin Tekele yatırdıklan Kurul masraflan, 
Jkondilorine iade edilr. 

C) (A) ve (B) fıkralarındaki işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl için
de bif rilir. . 

D) Tütün üretim alanlarının sınırlan tesbit edilecek olan ilçelerin sırası ve tesbit? işlerine 
ait çalışma programları Gümrük ve Tekel ve Tanm bakanlıklannca müştereken düzenlenir. 

E) Bti madde hükmünün uygulanması ile ilgili esaslar, Gümrük* ve Tekel ve Tarım bakan
lıklannca müştereken hazırlanacak b'r yönetmslikle belirtilir. 

Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde hazırlanır. 

MADDE 117. — Tasarının 119 ncu maddesi, 117 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Tasarının 120 nci maddesi, 113 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 119. — Tasarının 121 nci maddesi, 119 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Madde 3 - 74) 

1. Adana 
2. Adıyaman 
3. Amasya 
4. Artvin 
5. Aydın 

6. Balıkesir 

7. Bilecik 
8. Bingöl 
9. Bitlis 

10. Bolu 
11. Burdur 
12. Bursa 

13. Çanakkale 
14. Denizli 
15. Diyarbakır 
16. Edirne 
17. Gaziantep 
18. Hakkâri 
19. Hatay 

20. İstanbul 
âl . İsparta 

22. İzmir 

23. Kırklareli 
24. Kocaeli 
25. Kütahya 
26., Malatya 
27. Manisa 

28. Mardin 
29. Muğla 
30. Muş 
31. Rize 
32. Sakarya 

Merkez (Misis bucağında serbesttir) Bahçe - Ceyhan 
Merkez - Besni - Çclikhan - Gerger - Kâhta - Samsat 
Gümüşhacıköy - Merzifon - Taşova 
Merkez (Artvin) Ardanuç - Borçka - Şavşat - Yusufeli 
Merkez - Bozdoğan - Çine - Germencik - Karacasu - Koçarlı - /Kuşadası -
Kuyuaak - Nazilli - Söke 
Merkez - Ayvalık - Bigadiç - Burhaniye - (Yalnız Armutova Bucağı serbest
tir) Erdek - Gönen - İvrindi - Kepsut - Manyas - Sındırgı (Tamamen serbest
tir) Savaştepe - Susurluk 
Merkez - Osmaneli - Pazaryeri - Söğüt 
Solhan 
Merkez - Mutki • . 
Düzce 
Bucak (Virjinya tütünü) 
Merkez - Gemlik - İnegöl -! İznik - Karacabey - Keleş - Mudanya - Mustafa 
Kemalpaşa - Orhangazi - Yenişehir 
Biga - Çan - Yenice 
Merkez - Acıpayam Buldan - Çal - Güney - Tavas 
Bismil - Çınar - Hazro - Kulp - Lice - Silvan 
Merkez - Havsa - İpsala - Keşan - Lalapaşa - Meriç - Uzunköprü 
Merkez (Yalnız merkez bostanlarda Hasankeyf tütünü serbesttir) 
Beytüşşebap - Şemdinli 
Merkez (Antakya) ve Şenköy bucakları - Altınözü - Dörtyol - (Yalnız Pa-
yas bucağı serbesttir) İskenderun - Yayladağ 
Atabey 
Bakırköy (Yalnız Mahnmtbey bucağı serbesttir) Çatalca - Eyüp (Bami 
serbesttir) Kartal - Silivri - Yalova 
Merkez - Bayındır - Bergama - Çeşme - Dikili - Foça - Karaburun - Karşı-
yaka - Kemalpaşa - Kiraz - Kınık - Menemen - ödemiş - Seferihisar - Tire -
Torbalı - Urla - Bornova - Selçuk 
Merkez - Babaeski - Demirköy - Lüleburgaz - Kofçaz - Pehlivanköy 
Merkez - (İzmit) Gebze - Gölcük - Karamürsel - Kaynarca 
Emet 
Merkez - Akçadağ - Doğanşehir - Pütürge Arguran1 

Akhisar - Alaşehir - Demirci - Gördes - Kırkağaç1- Kula - Salihli - Sarıgöl -
Saruhanlı - Selendi - Soma - Turgutlu - Merkez 
Merkez - Derik - Kızıltepe - (Yalnız Gurs bölgesi) 
Merkez - Bodrum - Datça - Fethiye - Marmaris - Milas - Ula - Yatağan 
Merkez 
Pazar * 
Adapazarı (Sapanca hariç diğer bucaklarda tütün ekimi serbesttir) Ak
yazı - Geyve - Hendek 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : -674 ) 
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33. Samsun Samsun - Merkez - Alaçam - Bafra - Çarşamba - Havza - Kavak - Vezirköprü 
35. Siirt Beşiri - Kozlu - Sason 
34. Sinop Merkez - Gerze 
36. Tekirdağ Merkez - Çerkesköy - Çorlu - Hayrabolu - Malkara - Muratlı - Saray - Şarköy 
37. Tokat Merkez - Almus - Erbaa - Niksar - Turhal 
38. Trabzon Merkez - Akçaabat - Afşin - Maçka - Yomra * 
39. Tunceli Hozat - Mazgirt - (Çarşancak bueağı serbesttir) Pertek 
40. Uşak Merkez - Eşme - Sivaslı - Ulubey , 
41. Van Çıtak - Gevaş 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : €74 ) 
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(4) NUMARALI CETVEL 

Muhtelif mıntakalardaki tütünlerin birinci sene için firelerini gösterir cetvel 

(Madde : 70) 

Ambar fireleri İşleme fireleri 

Bölge 

Ege 

Marmara 

Karadeniz 

Doğu ve 
Güney - Doğu 

' ' 
İLLER 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eski
şehir, İsparta, İzmir, Kütahya, 
Manisa, Muğla, Uşak 
Balıkesir, Bilecik,, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Edirne, İstanbul, 
Kocaeli, Kırklareli, Sakarya 
Tekirdağ 
Balıkesir (Agonya, Gönen ka
zaları) 
Amasya, Sinop, Samsun 
Çoruh 
Tokat 
Rize, Trabzon 

Adıyaman, Bitlis, Burdur, Di-

Tütünlerin tacir zim
metine intikali 

den başlamak 
Birinci 

§ ay içinde 6 ı 

5 

• 

5 

6 
5 
5 
7 
6 

tarihin-
üzere 

İkinci 
ay içinde 

3 

A' 

5 
4 
4 
4 
4 

1 Marttan 
31 Ağustosa kadar 
1 Eylülden 
Şubat sonuna 

3 

• 

5" 

5 
5 

. 4 
.. 5 

5 

kadar 

2 

m 

4 

4 
4 
3 
4 
4 

yarbakır, Hakkâri, Hatay, Ma
latya, Mardin, Muş, Tunceli, 
Seyhan, Siirt, Van 8 6 

A) Gaziantep'te yetişen Hasankeyf tütünlerinden % 45 çöp firesi indirilir. 
B) Tömlbekiler için Do&u ve Güney - Doğu tütünlerinin fire nisbetleri uygulanır. 

Yeniden tütün dikilecek iller için, dikilen çeşidin bu cetvelde gösterilen fire nisbetleri 
uygulanır. 
Mütaakıp senelerde ambar fireleri % 1,5 hesabedilir. 

E) Mütaakıp seneler için işleme fireleri birinci sene için tesbit e4ilen nisbetin yarısı olarak 
hesabedilir. 

C) 

D) 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



[2] NUMARALI SÖZLEŞME 

EKlCÎNÎN 
Vilâyeti Kazası ... 
Nahiyesi 
Köyü Mahallesi 
Adı, soyadı 
Yaşı 
Adresi 
Kanuni ikametgâhı 
Cüzdan numarası 

ALICININ 
Vilâyeti Kazası ... 
Nahiyesi 
Köyü Mahallesi 
Adı, soyadı 
Yaşı 
Adresi 
Kanuni ikametgâhı 

Şahitler 

SATILAN TÜTÜNÜN 
Cinsi Denk adedi 
Mahsul Beher denkde dara 
Görmez .. Safi kilosu ... 
Mahsul senesi safi kilosunun fiyatı .... 

Yukarda gösterilen tütünler 
tarafından ekiciye olarak lira 

kuruş verilmiştir. Teslim ve tesellüm 
sırasında denklerde küflü veya çü
rüğü tütün bulunursa ekici bunları denkler
den çıkaracak veya bu yüzden sikletten dü
şülecek miktar hakkında alıcı ile anlaşıla
caktır. 

Aksi bir anlaşma kaydı bulunmadıkça 
denk sargılarının ekiciye iadesi mecburidir. 

HUSUSÎ ŞARTLAR 
( sayıilı Kanuna aykırı olmamak 

şartiyle) 

Alıcı 

işbu mukav 
Tekel İdaresini 
tarihli cüzdanı 

tütün 
de aclı sanı kay 
bul etmiştir. Tü 
tarihine kadar 
usulü dairesind 
müddet zarfınd 
edecek ve ezik 
zacak hallere m 
muamelesinin b 
mazsa kanuni i 
itibaren en geç 
edip bedelini ö 

Bu mukave 
doğacak bütün 
Kanununun 25 
kılınan şekiller 

Bu mukave 
tarihinde 
muhteviyatı d 
ve teati olunm 

/ / 1 
Ekici 

Pul 
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İ. Adana 
2. Adıyaman 
3. Amasya 
4. Artvin 
5. Aydın 

6. Balıkesir 

7. Bilecik 
8. Bingöl 
9. Bitlis 

10. Bolu 
11. Burdur 
12. Bursa 

13. Çanakkale 
14. Denizli 
15. Diyarbakır 
16. Edirne 
17. Elâzığ 
18. Gaeiantep 
19. Giresun 
20. Gümüşane 
21. Hakkâri 
22. Hatay 
23. İsparta 
24. İstanbul 

25. İzmir 

26. Kırklareli 
27. Kocaeli 
28. Konya 
29. Kütahya 
3p. Malatya 
31. Manisa 

32. Mardin 
33. Muğla 
34. Mus 

(1) NUMARALI CETVEL 

(Madde 3 - 7 1 ) 

Merkez (Misis Bucağı) - Bahçe - Ceyhan 
Merkez - Besni - Çelikhan - Gerger - Kâhta - Samsat 
Gümüşhacıköy - Merzifon - Taşova 
Merkez - Ardanuç - Borçka - Şavşat - Yusufeli 
Merkez - Bozdoğan - Çine - Germencik - Karacasu - Koçarlı - Kuşadası - Ku-
yucak - Nazilli - Söke 
Merkez - Ayvalık - Bigadiç - Burhaniye (Armutova Bucağı) - Erdek - Gö
nen - îrvindi - Kepsut - Manyas - Savaştepe - Sındırgı - Susurluk -
Merkez - Osmaneli - Pazaryeri - Söğüt 
Solhan 
Merkez -'Hizan - Mutki 
Düzce 
Bucak (Virjinya tütünü) 
Merkez - Gemlik - İnegöl - İznik - Karacabey - Keleş' - Mudanya - Mustafa 
Kemalpaşa - Orhangazi - Yenişehir 
Biga - Çan - Yenice 
Merkez - Acıpayam - Buldan - Çal - Çivril - Güney - Kale - Tavas 
Bismil - Çınar - Hazro - Kulp - Lice - Silvan 
Merkez - Havsa - İpsala - Keşan - Lalapaşa - Meriç - Uzunköprü 
Palu 
Merkez (Hasankeyf tütünü) 
Şebinkarahisar 
Torul 
Beytüşşebap - Çukurca - Şemdinli - Yüksekova (Oramar Bucağı) 
Altınözü - Dörtyol (Payas Bucağı) - İskenderun - Yayladağ 
Atabey 
Bakırköy (Mahmutbey Bucağı) - Çatalca - Eyüp (Rami Bucağı) - Kartal -
Silivri - Yalova 
Merkez - Bayındır - Bergama - Bornova - Çeşme - Dikili • Foça - Karabu
run - Karşıyaka - Kemalpaşa - Kiraz - Kınık - Menemen - Ödemiş - Seferi
hisar - Selçuk - Tire - Torbalı - Urla 
Merkez - Babaeski - Demirköy - Kofçaz - Lüleburgaz - Pehlivanköy 
Merkez - Gebze - Gölcük - Karamürsel - Kaynarca 
Hadim (Tömbeki tütünü) < 
Emet 
Merkez - Akçadağ - Arguvan - Doğanşehir - Pütürge 
Merkez - Akhisar - Alaşehir - Demirci - Gördes - Kırkağaç - Kula - Salihli • 
Sarıgöl - Saruhanlı - Selendi - Soma - Turgutlu 
Merkez (Şuri köyü) - Derik - Kızıltepe (Gurs bölgesi) 
Merkez - Bodrum - Datça - Fethiye -"• Marmaris - Milas - Ula - Yatağan 
Merkez 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : '674 ) 
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35. Rize , Pazar (Puro tütünü) 
36. Sakarya Merkez - Akyazı - Geyve - Hendek 
37. Samsun Merkez - Alaçam - Bafra - Çarşamba - Havza - Kavak - Vezirköprü 
38. Siirt Beşiri - Eruh - Kozluk - Sason - Şırnak 
39. Sinop Merkez - Gerze 
40. Tekirdağ Merkez - Çerkesköy - Çorlu - Hayrabolu - Malkara - Muratlı - Saray - Şarköy 
41. Tokat Merkez - Almus - Erbaa - Niksar - Turhal 
42. Trabzon Merkez - Akçaabat - Arsin - Maçka - Yomra 
43. -Tunceli Hozat - Mazgirt (Çarsancak Bucağı) - Pertek 
44. Uşak Merkez - Eşme - Karahallı - Sivaslı - Ulubey 
45. Van Çatak - Gevaş 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 
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(3) NUMARALI CETVEL 
(Madde 51) 

Ambara teslim. 
İli müddetleri 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24, 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Adana 
Adıyaman 
Amasya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bileeik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Uşak 
Yan 

Ertesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

senenin 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i » 

» 
» 
;» 
•» 
» 
,» 
» 
» 
i» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 

30 
31 

Nisanı 
Mayısı 

30 Haziranı 
30 Haziranı 
30 Nisanı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
3.1 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
31 Mayısı 
31 
30 
30 
30 
30 
31 
30 
30 
31 
30 
30 
31 
30 
30 
31 

Mayısı 
Nisanı 
Nisanı 
Haziranı 
Haziranı 
Mayısı 
Haziranı 
Haziranı 
Mayısı 
Nisanı 
Nisanı 
Mayısı 
Nisanı 
Haziranı 
Mayısı 

30 Haziranı 
31 
31 
30 
30 

Mayısı 
Mayısı 
Nisanı 
Nisanı 

30 Nisam 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 
15 
31 
31 
30 
15 
31 
31 

Mayısı 
Temmuzu 
Mayısı 
Mayısı 
Haziranı 
Temmuzu 
Mayısı 
Mayısı 

30 Nisanı 
30 Haziranı 
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(4) NUMARALI CETVEL 

Muhtelif mıntakalardaki tütünlerin birinci sene için firelerini gösterir cetvel 

(Madde : 68) 

Ambar fireleri İşleme fireleri 

Bölgeler 

Ege 

Marmara 

Karadeniz 

Doğu ve 
Güney - Doğu 

İLLER 

Aydın, Balıkesir, Denizli İspar
ta, İzmir, Kütahya, Manisa, 
Muğla, Uşak 
Balıkesir, Bilecik, Bolu; Bursa, 
Çanakkale, Edirne, İstanbul, 
Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, 
Tekirdağ 
Balıkesir (Agonya, Gönen ilçe
leri) 
Amasya, Samsun, Sinop 
Artvin 
Tokat 
Giresun, Gümüşane, Rize, Tra
bzon 

Adana, Adıyaman, Bingöl, Bit
lis, Burdur, Diyarbakır, Elâzığ, 
Hakkâri, Hatay, Malatya, Mar
din, Muş, Siirt, Tunceli, Van 

Tütünlerin tacir zim
metine intikali tarihin

den başlamak üzere 
Birinci 

6 ay içinde 

5 

5 

6 
5 
5 
7 

6 

8 

İkinci 
6 ay içinde 

3 

4 

5 
4 
4 
4 

4 

6 

1 Marttan 
31 Ağustosa kadar 
1 Eylülden 
Şubat sonuna 

3 

5 

5 
5 
4 
5 

5 

6 

A) Gaziantep'te yetişen Hasankeyf tütünlerinden '% 45 çöp firesi indirilir. 
B) 'Tömlbekiler için Doğu ve Güney - Doğu tütünlerinin fire nisbetleri • 
C) Yeniden 

uygulanır. 
L tütün dikilecek iller için, dikilen çeşidin bu cetvelde gösterilen fire 

uygulanır. 
D) Mütaakıp senelerde ambar fireleri '% 1,5 hesabedilir. 
E) Mütaakıp seneler için işleme fireleri birinci sene için 

kadar 

2 

4 

4 
4 
3 
4 

4 

5 

nisbetleri 

tesbit edilen nisbetin yarısı olarak 
hesabedilir. 

Millet Meclisi ( S. Sayısı : 674 ) 



[2] NUMARALI SÖZLEŞME 
(Madde — 21) 

EKÎCÎNIN 
Vilâyeti Kazası ... 
Nahiyesi 
Köyü Mahallesi 
Adı, soyadı 
Yaşı .. 

SATILAN TÜTÜNÜN 
Cinsi Denk adedi 
Mahsul1 Beher denfcde dara 
Görmez Safi kilosu 
Mahsul senesi safi kilosunun fiyatı .... 

Yukarda gösterilen tütünler .• 
Adresi tarafından ekiciye olarak lira 
Kanuni ikametgâhı kuruş verilmiştir. Teslim ve tesellüm 
Cüzdan numarası sırasında denklerde küflü veya çü

rüğü tütün (bulunursa ekici Ibunları denkler
den çıkaracak veya 'bu yüzden sıkletten dü
şülecek miktar hakkında alıcı ile 'anlaşıla
caktır. 

Aksi bir anlaşma kaydı bulunmadıkça 
denk sargılarının ekiciye iadesi mecburidir. 

ALICININ 
Vilâyeti Kazası ... 
Nahiyesi 
Köyü Mahallesi 
Adı, soyadı 
Yaşı , 
Adresi 
Kanuni ikametgâhı 

Şahitler 

HUSUSİ ŞAKITLAR 
( sayılı Kanuna aykırı olmamak 

şartiyle) 

Alıcı 

işbu muk 
Tekel İdares 
tarihli cüzd 

tü t 
de adı sanı 
'bul etmiştir. 
tarihine kad 
usulü daires 
müddet zarf 
edecek ve ez 
zacak haller 
muamelesini 
mazsa kanun 
itibaren en 
edip bedelin 

Bu muka 
doğacak büt 
Kanununun 
kılman şekil 

Bu muka 
tarihinde 
muhteviyatı 
ve teati olu 

/ 
Ekici 

Pul 

>>»« 




