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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi, okunarak 
onandı. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesine dair olan 
önergeler, kabul edildi. 

Gayrimenkule Tecavüzün Def i hakkındaki 
kanun teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi. 

Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri 
hakkındaki kanun tasarısının öncelikle görüşül

mesi, kabul edildi. 
7 . IV .1952 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Manisa Milletvekili 

Muhlis Tümay 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

Füruzan Tekil 

Kâtip , 
Çorum Milletvekili 

Sedat Baran 

Sorular 

Sözlü soru 
Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Ge

lir Vergisi tahsilatının miktarına, Kazanç ve 
Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat farkına 
ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri kanunları
nın. tadil ve ıslahı için ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/623) 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Gelir 
Vergisine tâbi tutulan apartman kapıcıları 
hakkında sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/624) 

Yazılı sorular 
Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, ha

len kaç bucakta sulh mahkemesi kurulduğuna 
ve bu bucaklarla bağlı bulundukları ilçelerin 
isimlerine dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/620) 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, se
çimleri feshedilmiş bulunan Malatya Ticaret 
Odasının mütaakıp seçimlerinin bugüne kadar 
geciktirilmesi sebebine dair yazılı soru önerge
si Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (6/621) 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Ma
latya'nın Gözene Köyünde jandarma ile köylü 
arasında vukuagelen hâdisenin mahiyetine dair 
yazılı soru önergesi Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/622) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
İ .— Seyhan Milletvekili Sinan Tckelioğlu'-

nun, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üye
leriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı 
Kanunun 5814 sayılı Kanunla değiştirilen 4 
ncü maddesiyle aynı Kanunun 5 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun teklifi 
(2/367) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa-

mukoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 23 . II . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 329 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/122) 
(Gündeme); 

3."-— Hayvan Sağlık Memurlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 
tasarısı ve Tarım, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/171) (Gündeme); 

4. — İlk ;tahsil üzerine bir yıllık meslekî 
tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin 
Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer ola
rak istihdam edilip edilmiyeceği hususunun 
yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Geçici Komisyon ile Bütçe Komisyonu raporla
rı (3/195) (Gündeme) 

5. — Ankara Milletvekili Dağıstan Biner-
bay'm milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/296) (Gündeme) 

— 258 —. 
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6. — Ankara Milletvekili Mmümtaz- Faik Fe

nik ?in milletvekillliği dokunulmazlığının kal-. 
dırılması hakkında Başbakanlık ; tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından : kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/297) (Gündeme) 

7. -—.istanbul Milletvekili, Nazlı Tlabar'ııı 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 

;;lıakkıiîda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/288) (Gündeme) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Said Bilgiç (İsparta), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

• 4 0 İ B 

YOKLAMA 

BAŞKAN .—, Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz var, birleşimi 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. ;.;•— Manim Milletvekili Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğlu'nun İçişleri Bakanlığından ve Devlet 
Bakanlığı vekâletinden çekilmesi üzerine İçişleri 
Bakanlığına Başbakan Adnan Menderes'in ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereni 
(3/303) 

BAŞKAN --- Cumlmrba.şkanlığııiıdan gelmiş 
bir tezkere var, okutacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi Karaosman-

oğlu'nun İçişleri Bakanlığı ile Devlet Bakanlı
ğı vekâletinden vâki istifası kabul edilerek 
içişleri-Bakanlığının, Anayasanın 49 nçu mad
desi gereğince, Başbakan Adnan Menderes ta
rafından deruhdo edilmesi muvafık görülmüş
tür. 

Saygı ile arzederim. 
Cumhurbaşkanı 

C Bayar 
BAŞKAN — Ittılaınıza arzedilmiştir. 
Efendim, kanun tasarılarının sorulardan örı-

. eo görüşülmesine dair bir önerge var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların sorulardan önce 

görüşülmesini arz ve teklif, ederim, 
'Siird 

M. Daim Süalp 
BAŞKAN —...Takriri kabul edenler... 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Takri

rin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN— Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Bir
likleri hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyonraporu (1/334) [İJ 

BAŞKAN — Efendim, güdemde öncelikle 
görüşülmesine dair -karar verilmiş bulunan Tü

tün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri hakkın
daki Kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Efendim, tasarının tümü hakkında söz almış 
bulunan arkadaşların isimlerini sıra ile oku
yorum. 

Mehmet Aid emir, Adnan Karaosmanoğlu, 
Mehmet Yılmaz, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 

[1) 277 sayılı basmayazı tutanağın şonundadır. | Enver Güreli, Mehmet özbeyy Halil îmre, ,Beh-

259 — 
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zat Bilgin, Abdürrahman Melek. Başka söz is-
tiyen arkadaşlar isimlerini lütfen yazdırsınlar. 

Söz Mehmet Aldcmir'indir. 
MEHMET ALDEMlR (İzmir) —Muhterem 

arkadaşlarım; 10 Ağustos 1950 tarihinde'topla
narak 1ü1 unculuğum üz ün bugünkü durumunu 
tetkik ile istikbaline ait çok esaslı ve isabetli 
kararlar alan Türkiye Tütün Kongresinin son 
içtimaını akdettiği 17 Ağustos 1950 tarihinden 
bugüne kadar 19 ay geçmiştir. Onun temenni-

' leri arasında bulunarak şimdi huzurunuza sunu
lan bu kanun taslağı Hükümetin çok samimî ve 
ciddi arzusuna ve hepimizin ayrı ayrı takip ve 
alâkasına rağmen iktidarımızın bir an evvel 
içinden sıyrılmasını özlediğimiz mevcut eski for
maliteler ve bâzı zaruretler yüzünden bir buçuk 
yılda yüksek terfikmıza ulaşmış olması dahi 
biz tütün ekicilerini şükranla karşılamaktayız. 
Gündemimizde bu kanunun ayrılmaz bir cüzü 
olan «Tütün istihsalinin tanzimi» hakkında yeni 
bir tasarı yer almış bulunmaktadır. Onun ge
rekçesinde bundan sonra Devlet eliyle müdaha
le alımlarına gidilmiyeeeği açık olarak, beyan 
edildiğine göre demek oluyor k i ; 1952 istihsal 
yılından itibaren Türk tütüncülüğünün kaderi 
ve tütüncülerimizin maişeti bu tasarının kespi 
kanuniyet etmesiyle tatbikatından, alınacak ne
ticeye bağlanmış bulunmaktadır. Temiz alın 
teriyle ve fasılasız aylarca uykusuz kalarak en 
güç ve ağır şartlar içinde mahsulünü yetişti
ren Türk tütüncüsü 318 yıldan beri bu son se
nelerdeki .takdire lâyık Devlet müdahaleleri 
müstesna olmak üzere,: emeğinin karşılığını 
çok defa üzüntü, ıstırap ve göz yaşı ile topla
mıştır. Bu satışlar içinde başından geçenlerin 
bilindiği veçhile izzeti nefis yaraları, iflâslar, 
hacizler ve hattâ intihar vakaları vardır. Bu 
mahsulün alıcısı mahdut olduğu için onun değe
rini takdir etmek hakkı ne yetiştirenin ne dünya 
piyasalarının seyri ile alâkalı olmamış, çok de
fa üç beş büyük müessesenin söz birliği ederek 
direktörlerinin şahsi arzulariyle fiyatlar tes-
bit olunagelmiştir. îşte bu keyfî değerlendirme
lere son vermek için kurtarıcı bir role sahip bu
lunduğuna inandığımız bu tasarıyı hep bera
ber ele almış bulunuyoruz. Tütüncülerin malı 
olarak müstakil, bir hüviyetle -kurulma siyi e vü
cudundan hayır umduğumuz Ortaklık Müesse
sesi yıllardan beri Türkiye 'den tütün alan ec
nebi şirketlerin ve ne de yerli tütün tüccarları-
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mızın dürüst ve insaf kaideleri içinde cereyan 
edecek faaliyetlerine engel olacak değildir. Bu 
müessese lüzum gördükçe daha çok koruyucu bir 
nâzım rolünü yapacaktır. 

Bugün tütüncülüğümüz ciddi bir rekabetle 
karşı karşıyadır. Bu rekabeti süratle, önlemeye 
ve yenmeye ve mümkün olmazsa atbaşı yürümeye 
mecburuz. 

İkinci Cihan Harbi esnasında tarih tütüncü
lüğümüzün âtisi ve şimdi kısmeti kapan Av

rupa piyasalarından serbest hareketimiz için 
büyük bir imkân sağlamıştı. O zaman memle
ketin -mukadderatını elinde tutanlar 25 - 30 li
rayı feda ederek Afrika'da çarpışan milyonlar
ca müttefik orduları mensuplarına Türk tütünü 
içmeyi alıştırsalardı bugün ihracatımızın üçte 
birini teşkil eden bu döviz kaynağımıza daha 

i kolaylıkla tasarruf etmek imkânına sahip ola
bilirdik. Bu hâdiseyi artık bu işlerin Devlet 
eliyle yürüyemiyeceğine bir misal vermek üze-

[ re zikrediyorum. Evvelce vukubulan teklifimi
zi lütfen kabul buyurarak tasarının karma bir 
komisyonda tetkikini kararlaştırmıştiniz. Ben
denizin de üyeleri arasında yer aldığını bu kör 
misyon Hükümet temsilcileriyle ete kısmen mu
tabık kalarak tasarıda birçok isabetli tadilât 
yapmış, fakat kanunun asil ruİmnü ve mesne
dini teşkil eden ve Hükümet teklifinde yer alaiı 
altıncı maddesinin bir kaydını iptal etmekle 
memleket çapındaki gaye Ve hizmetinin karşılı
ğını toplamaktan onu alıkoymuştur. O da bu
gün Millî .Korunma Kanununa tevfikan bütün 
tütün ekicilerinden kesilmekte olan yüzde iki
lerin yalnız ortaklara hasrı keyfiyetidir. Ye
rinde bulmadığımız bu tadili, önlemek için. .sı
rası gelince söz hakkım mahfuz kalmak üzere 
tütün bölgelerine mensup yirmi sekiz arkada
şımla birlikte bir takrir vermiş bulunuyoruz. 
Onun da iltifatınızdan uzak kalmıyacağma ka-
ani bulunmaktayız. 

Tütün Kongresinin kararma göre 1952 piya
sasının 15 Ekimde açılması gerekmektedir ve 
bu çiftçimizin refahı namına kaçınılmaz bir za
rurettir. önümüzde teşkilâtlanmak için beş ay 
gibi kısa bir zamanımız vardır. Bu müessese
nin bir an evvel kurulmasını tütüncülerimiz 
şiddetle arzu ediyor ve bugünkü konuşmaları
mızı içten bir ilgi ile takip eyliyor. Hattâ Av
rupa ve Amerika'da bâzı malî müesseseler bu 
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teşekkülün malıiyet ve faaliyet şekli hakkında 
malûfflât istemektMirlerV -

:;- Muhtelif fikir beyanlarından sonra liazirlan-
ması salâhiyeti elimizde mevcut zabıtlardan an
laşılacağı veçhile kongrece Hükümete verildiği
ne göre ortaklığın adı ne olursa olsun bu tasa
rının tütün ekicilerinin düşünce ve arzularına 
uygun bulunduğuna kaaniim. 

İşte bu kanaatledir ki müstakbel teşekkülün 
içinde yalnız bilfiil müstahsil bir ortak vasfını 
taşımakla, beraber ayiıl zamanda en çok serma
yeyi temsil eden Ege bölgesi tütün ekicilerinin 
kongrece seçilmiş daimî temsilcisi sıfatiyle de 
bu tasarının her zaman isabetle mücehhez bulu
nan yüksek tasyibinize mazhar olmasını arz ve 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Adnan Karaosnıanoğlu, 

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; bugün Yüksek Huzuru
nuza arzedilmiş olan Tütün Ekicileri Ortaklığı 
Kanunu, ortaya çıkışı itibariyle, tamamen de
mokratik bir sistemle hazırlanmış, huzurunu
za getirilmiş bir kanundur. Evvelâ tütün tüc
car ve müstahsıllarinin yapmış olduğu .'bir kon
grede tütün müstahsıllarinin dilekleri ve müs-
tahsıllarindan kesilen yüzde 5 lerin ve bilâhara 
yilzde* 2 lerin ne gibi bir vasıta ile müstahsil 
lehine kullanılabileceği Hükümetçe tetkik ve in
ceden inceye eklen geçirilmişti. Bilâhara bu 
kongrenin seçmiş olduğu.bir su-komisyon ayrı
ca .üzerinde günlerce, haftalarca çalışmış, bu 
kanunun esaslarını ortaya çıkarmıştır. Üzerin
de durulan iki nokta vardır: Müstahsıldan top
lanan bu paraların bir kredi müessesesi delale
tiyle müstahsıla verilmesi, ikinci şık olarak da; 
bu para ile istihsal edilen tütünün satışında ve 
piyasasında bir himaye vazifesi görecek bir mü
essesenin kurulması fikri, idi. Bu iki fikrin mü
cadelesinden hakikaten, müstahsüların bugün
kü şartlar altında himayeye muhtaç oldukları 
anlaşıldığından ve bizzat kongrelerinde ve ya-' 
pılan sü komisyonlarında müstahsıllar bunu an
lamış bulunduklarından böyle bir müesseseye 
doğru gidilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, tütün müstahsılma bu
gün Hükümet bol kredi tevzi etmektedir. Zira
at Bankası tütün müstahsilini memlekette bol 
miktarda finanse etmekte ve müstahsıla kredi 
sağlamaktan çekinmemektedir; Yalnız bu yar-
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dımla elde ettiği mahsulü piyasaya arzedeceği 
ve tütün müstahsıldan tüccarın eline geçeceği 
zaman müstahsil büyük bir sıkıntı içerisinde 
çırpınmaktadır. Bunun içindir ki bilûmum tü
tün müstahsılları yüzde beşlerden toplanan.bu 
paraların bir himaye müessesesi olarak daima 
piyasada karşılarında bulundurulmasını ve is
tihsal ettikleri tütünlerin kıymetlendirilmesinin 
teminini candan arzu etmişlerdir. Bu bakımdan 
bugün huzurunuza sevkedilmiş olan bu kanu
nun inisiyatifi tamamen müstahsıldan gelmiş ve 
Hükümetçe benimsenmiştir. Bu kanunu çıkardı
ğımız takdirde şümulü aşağı yukarı 200.000 tü
tün ailesini ve doğrudan doğruya tütünle alâka
sı olan bir milyon vatandaşı alâkadar edecektir. 
Buna ilâveten şunu söyliyebiliriz ki, bu kanun 
vasıtasiylo yine bir milyon vatandaş da bilvasıta 
bu kanundan istifade edecektir. Demin arzettiğim 
gibi bu kanunu kabul ettiğimiz takdirde evvelâ 
istihsal edilen tütünün şimdiye kadar müstahsil 
tarafından zamanında satılması sırasındaki müş
kül ve karaborsaya intikali gibi tehlikeler önlen
miş olacaktır. Bu müessesenin ismi no olursa ol
sun kendisino münhasır bir teşekkül olması itiba
riyle müstahsil bu müesseseye tütünü verecek ve 
bu müesseseden avans alma imkânına sahip ola
caktır. Bu da uzun aylar tütün satışını beklemek
ten kurtaracak ve tütünün piyasa açılmadan ön
ce şu veya bu muhtekirin eline geçmesini ve kara
borsaya intikalini önlemiş olacaktır. 

ikinci olarak; bu müessese tütün müstahsilim 
tek taraflı olarak bağlam aktadır. Şöyle ki; tütün 
müstahsili istediği zaman bu ortaklığa, bu mües
seseye tütününü satabilecek; fakat müessese müs
tahsıla tütününü kendisine satması icbarında bu-
lunamıyacaktır. Bu sistemle tütün ticareti de hi
maye edilmekte, müstahsil iyi fiyat bulduğu za-' 
man tütününü dışarıya satmakta serbest kalmak
tadır. Fakat müstahsil piyasada, tüccar karşısın
da iyi fiyat, iyi kıymet bulamazsa tütününü bu 
müesseseye bir sigorta şeklinde yatıracak ve bu 
müessese de evvelce ilân ettiği fiyat üzerinden 
bu tütünleri kabul edecektir. Bu itibarla kanun 
müstahsili bir taraflı bağlamakta ve müstahsil, 
vaziyeti müsait bulduğu zaman, tütününü ser
bestçe satmak durumunda bulunmaktadır. ' 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca bu kanunun 
bâzı maddeleriyle Hükümet programımızda mev
cut olan devletçiliğin ve Tekel İdaresinin tas
fiyesi gibi yollara gittiğimizde bu müessese-

— 261 
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yi bizo yardım edecek bir müessese olarak 
görmekteyiz. Tekelin (ilinde mevcut oban işlet
meleri, hattâ mubayaa sistemini ileride bu mü
esseseye geçirmek imkânı mevcut bulunmak
tadır. Yani, kısaca şunu arzetmek isterini; Hü
kümet ve parti programımızda mevcut olan 
liberal sistem, kooperatifçilik sistemi ve müs
tahsili himaye esası, bu kanun içerisinde tama
men mevcuttur. Ama bâzı arkadaşlar belki 
bu kânunun tam ve mütekâmil bir şekilde müs
tahsili korumıyacağmı ve yahut bunun nok
san tarafları bulunduğunu iddia edebilirler. 
Bunu, müstahsili tanıyan insanlar olarak biz 
de kabul ederiz. Fakat bugün huzurunuza arz-
eclilen kanun hakikaten bu mevzuda müstah
sili himaye edecek bir kanundur. 

Şunu arzetmek isterim ki, çiftçi olan mem
leketimizin hububatını Toprak Mahsulleri Ofi
si himaye etmektedir. Bu büyük müstahsil kit
lesi bu müessesenin himaye altındadır ve mah
sulü bu banka kanaliyle daima kıymetlcndi-
rilmektedir. Mahsulü de yine satış koopera
tifleri vasıtasiylc kıymetlendirmek imkânını 
haizdir. • Yalnız ortada kalan büyük bir müs
tahsil tütüncü kitlesi vardır ki, bugün başı
boş ve himayesiz bir durumdadır. Ve her se
ne Devlet tarafından yapılan müdahale ve 
himaye sistemiyle yardımlarına gidilmesi mec
buriyetini hissetmekteyiz. Halbuki bunlar bi
zim prensiplerimize pek uygun şeyler olmasa 
gerektir. Hükümet gerçi her sene tütün müs-
tahsıHardan kesilmiş olan bu paradan istifa
de etmekte ve piyasadn görünmektedir. Hü
kümet ilânihaye bu vazifeyi yapmakta raüş-
kilâtla karşılaşmakladır. Müstahsil kendile
rinin başıboş bırakılmamasını ve kendi işle
rinin kendi ellerine- tevdi edilmesini istemek
tedir. Bu itibarla bendeniz de tütün müstah
silini taiııyan bir arkadaş olarak bu kanunun 
kabulünü arz ve rica ederim, sayın arkadaşlar. 

MEHMET YILMAZ (Kocaeli) - - Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza getirilen 1ütün tasa
rısının ; hakikaten memleket ihtiyaçlarına, tü
tüncülüğümüzün inkişafına cevap verecek tarz
da' komisyonlarda ol gunl aşmadığını arzetmek 
isterim. 

• Hakikâtta Türk tütüncülüğünün topyekûn 
olarak bir • teşkilâta, bir organizasyona muhak
kak. surette, ihtiyacı olduğu .kanaatindeyim. 

Ancak,, 1050 senesinde Hükümet tarafından 
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Türk tütüncülüğünün topyekûn mütalâa edil-

I mesi suretiyle- ' tütüncülüğümüzle ilgili > Meri 
I devir edecek bir müessesenin'kurulması tütün 

kongresinde uzun boylu müzakere edilmişti. 
Muhterem arkadaşlar, bu kongre müzakere

lerinde birçok çeşitli cereyanlar hâsıl olmuş, 
bâzıları böyle bir teşkilâtın kurulmasını iste
miş, bâzıları böyle bir teşekkülün kurulmasını, 
sırf menfaatleri saikasiylc, istememişlerdir. Haki
kâtta ben de şahsan böyle bir teşkilâtın kurul- . 
masına muhakkak surette lüzum hissetmekteyim. 
Ancak teşkilâtın işleyiş tarzı no olmalıdır?. Bu 
teşkilât kurulduğu takdirde nasıl çalışmalıdır? , 
işte beııdcı evvelki konuşan arkadaşlarımın to-
mennileriyle benim temennilerim burada ayrılır 
arkadaşlar. 

Huzurunuzda bir milletvekili ve aynı zaman
da Tütün Kongresinde, bizzat müstahsil tara
fından seçilen, bir kongre başkanvekili arkada
şınız olarak konuşuyorum. Bu bakımdan mües
sesenin kurulmasın d a çok hassas davranmak zo
rundayız. Yarın kurulduğu takdirde işlemezse, 
müstahsıldaa senelerden beri toplamış olduğu
muz para şu ve bu ellerde heba olursa bunun 
vebali bizlerin üzerindedir. İşte bu bakımdan 
kanun 1 aşarisinin hazırlanması ve bu kanun ta
sarısı ile Türk tütüncülüğüne bir veçhe veril
mesini ben de muhakkak surette arzu eden arka
daşla muzdanım. Ancak bu kanun tasarısı ko
misyonda uzun boylu incelenmeden ve Türk tü
tüncülüğünün geçirmekte olduğu buhranı önle
yici şekilde tedbirleri içino almadan huzuru-
nuza getirilmiştir. Jştc benim, bu kanun tasarı
sı üzerindeki hassasiyetimin tek âmili budur ar
kadaşlar. Yoksa böyle bir müessesenin kurul
ması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; takdir edersiniz, öyle 
bir müessese kuruyoruz ki, bu müessesenin bil
hassa tütünün politik mota oluşu nazik bir vazi
yet arzetmektedir. Bu müessesemizin her han
gi bir kooperatif gibi normal olarak işlemesine 
imkân olamaz. Jştc bu bakımdan kurulacak mü--
essesenin bilhassa hukuki hüviyeti üzerinde dur
mak zorundayız. 

Bu meselede en fazla üzerinde duracağımız 
nokta, birlik ve beraberliktir, birlik ve beraber
liğin' ve sermayemizin bir merkezden idare edil
mesidir. 

Eğer. sermayeyi, bugün tasarıda olduğu gibi 
I birliklere, ortaklıklara ayırır da bu şekilde kul-, 
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lanlföak bugün kargımızda büyük sermaye sahi
bi olan rakiplerimize -karşı kendimizi zayıf va
ziyete düşürmüş oluruz. Şu halde biz.tütüncü
lüğümüzün bugün geçirmekte olduğu buhran 
kargısında, ihracatımızı normal olarak yapama
dığımıza göre muhakkak surette tütüncülerin, 
müstahsil, tüccar hepsinin birleşmesi ve bu su
retle-tütünümüzün ihracı için icabetten tedbir
lerin alınması zorundayız. Bu kanunun esasın
da yalnız bu gaye mündemiç olmalıdır arkadaş
lar. ;; 

Bu vaziyet karşısında bendenizin düşüncesi 
şudur: Böyle bir müesseseye muhakkak surette 
ihtiyaç vardır. Fakat bu müessese bir kooperatif 
değil, bir banka olmalıdır. Ancak bu suretle ban
kanın göstereceği inkişafa göre, yavaş yavaş, tü
tün bölgeleri de birer şube ve birer ortaklık aç
masını da kabul etmek lâzımdır. Şıı halde tütün 
kongresinde mütehassısların, müstahsilin ve tüc
carların, uzun boylu münakaşalarından sonra, bu 
bankanın kurulmasına karar verilmiştir.-Halbuki 
gerekçe raporunda Karma Komisyon der ki, «ko
misyonumuzda hükümet temsilcilerinin, tütün 
kongresinde alınan karara dayanarak, müessese
nin hukuki hüviyetinin kongrece tesbitini beyan 
etmeleri üzerine komisyonumuzun artık bu mü
essesenin hukuki hüviyeti üzerinde durması
na lüzum kalmamıştır.» 

Yani kurulacak müessesenin hukuki hüviyeti 
kongrece sanki bir kooperatif olarak kabul edilmiş 
de bu temsilciler güya bunu beyan ediyorlar. Hal
buki Tütün kongresinin almış olduğu karar ne
ticesinde, bu kurulacak müessesenin banka ol
ması prensibi kabul edilmiştir. Ancak bu pren
sibin tahakkukunu ve bu prensiplerin teferrua
tını kongre doğrudan doğruya hükümete ve Mec
lise bırakmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sözlerimi teyit 
eden tütün kongresinin zaptından şu birkaç cüm
leyi huzurunuzda okumayı lüzumlu görüyorum: 

(10 Ağustosta Kongre Umumi Heyetinden alı
nan karara uyarak toplanan komisyonumuz 58 
üye ve diğer müşahit üyeler do bulunduğu halde 
komisyon başkanlığına Süleyman Sırrı Serer, 
asbaşkanlığa Veli Ünlü, mazbata muharrirliğine 
Fahri Keskiner, kâtipliğe Kemal Aytan'ı seçerek 
ilk, toplantısını yapmış ve dağılmıştır. 

11 . VIII-;. 1950 Cuma günü saat 10 da tekrar 
toplanan komisyonumuz, mevzu üzerinde konu-
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i şan üyeleri: dinledikten ye Türk Tütün Ortaklığı 

adı ile bir müessese kurulmasını esas olarak ye 
ittifakla kararlaştırdıktan sonra müessesenin ne 
şekilde kurulmasının muvafık olacağını uzun 
uzadıya münakaşa etmiş ve neticede Türk,Tütün 
Ortaklığı hakkında daha evvel kabul edilmiş olan 
kanunun eksiklerinin ihtiyaca göre. tamamlan
ması, bizce gereken tadillerinin ve ilâvelerinin 
yapılması suretiyle müzakereye esas alınması hu
susunda da ittifak edilmiştir. Uzun tartışmalar
dan sonra yapılan tadiller kanunun 1, 4, 7, 8 ve 
10 ncu maddeleriyle geçici 1 ve 2 nci maddelerin
de yapılmıştır. Kurulan müessesenin sırf ekiciye 
ait olması gözetilerek müesseseye yalnız Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının iştiraki uygun 
görüldüğü için birinci madde bu maksatla ve ona 
göre tadil edilmiştir. Müessese unvanının da 
Türk Tütün Ekicileri Bankası şeklinde değişti: 
rilnıesi uygun görülmüştür.) 

İşte arkadaşlar, Tütün kongresinde uzun boy
lu tartışmalardan sonra komisyonun verdiği ka
rar bir kooperatif değil, bir banka üzerindedir. 
Bu bakımdan Tütün kongresinin vermiş olduğu 
kararın gayet tabiîdir ki, Yüksek Meclisi takyit 
edeceği kanaatinde değilim. Ancak Tütün kon
gresinde verilmiş olan karar Türk Tütün Ekici-. 

I leri Bankası olduğunu da huzurunuzda bu za
bıttan istifade suretiyle size arzetmek mecbu
riyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arzettiğim se
beplerden dolayı tütüncülüğümüzün muhak
kak surette bu geçirdiği buhrandan kurtulması 
için memleketimizde müstakil olarak bir mües
sesenin kurulması icabediyorsa bu müessesenin 
bir banka olması lüzumludur. Bu müessesenin 
işleyiş tarzı da ademimerkeziyet değil, doğru
dan doğruya merkeziyet sisteminde olmalıdır. 
Bankanın merkezinin gösterdiği tekâmüle gö
re icabettiği zaman yavaş yavaş bu müessese 
bütün tütün bölgelerine teşmil edilmelidir. İş
te bu hususta 1 - 2 arkadaşımla beraber bir tak
rir veriyorum, takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlubu-
I yurun. 
I MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlarım, tütüncülüğümüzün mem
leketimizde eski bir tarihi vardır. Bu memle
kette 1947 yılında yapılan istatistiklero göre 
6 bin kadar köyümüzde tütüncülük yapılır. Ve 
bir milyondan fazla insan bu ziraat sanatı .ile 
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geçinir, ekmek yer. Yine istatistikler gösteri
yor ki,' ihraç mal lanmam üçte birinden fazla 
kıymet getireni bn tütündür. Bu kadar kıy
metli bir gelir kaynağı ile tütüncülüğümüzün. 
ziraat sanatları içinde ağır bir sanat olduğunu 
ifâde etmeme müsaade buyurmanızı rica ede
ceğim. Tütün tarlasını hazırlamak, fide meyda
na' getirmek, dikmek, terbiyesini yapmak, kır
mak, yetiştirmek ve nihayet tam piyasaya çıka
cak hale getirinceye kadar mütemadi dikkat is-
tiyen bir sanattır. Halkımızın en aşağı yirmide 
birinin geçim vasıtası olan ve memlekete ehem
miyetli miktarda, milyonlarca döviz getiren tü
tüncülüğümüzün bu ana kadar Tekel Bakanlığı
nın müdahale mubayaasından başka koruyucu
su yoktur; Esasen, benden evvel konuşan arka
daşlarımızın da dedikleri gibi, bir teşkilâta da 
bağlı değildir, sahipsiz ve kimsesizdirler. Tütün 
ekicilerimizin yıl 12 ay yediden, yetmişe kadar 
bütün ailesiyle tütün yetiştirmek için çalışır, 
çabalar, budar, kırar. Fakat asıl satış zamanın
da bocalama başlar. Bilhassa tütün ekicisi ile 
onun malını yok pahasına almak istiyen tüccar
ların teşkil ettikleri tablo pek fecidir. Yüksek 
huzurunuza getirilmiş olan tasarı, tütünü ve 
tütün ekicisini koruyan bir teşkilât meydana 
getirmiş olmakla tütüncülüğümüz tarihinde ye
ni bir inkişaf merhalesi olacaktır. Tütüncülüğü
müzün inkişafı için şu hususlarm temin edilmiş 
olması şarttır. 

1. — Maliyetin düşürülmesi; 
2. — Tütün kalitesinin yükseltilmesi; 
3 ' .— Tütün satışının kolaylaştırılması; 
I. —- Tütün piyasalarının düzenlenmesi. 
Bütün bu işlerin başar.ılabilmesi için bizzat 

tütün ekicileri arasında bir teşkilât yapılması
na ve bu teşkilâtı malî bir bünyeye dayamıya 
mecburuz. Tasarı Kamutayın yüksek tasdikma 
iktiran ederse istihsal bölgeleri ortaklıkları ve 
bunlar tarafından Doğu, Karadeniz ve Ege. 
Marmara bölge birlikleri, bunlar tarafından da 
bölge genel merkezi gibi teşkilât meydana ge
tirilmiş olacaktır. Tasarı maddelerinin müza
keresi sırasında anlaşılacaktır ki, bu teşkilât 
apaçık tütüncülük kooperatifidir. Sırası gel
diği zaman söyliyeceğiz, Tasarının adına, tütün 
ekicileri "ortaklığı've birlikleri hakkında .kanun 
demektense doğrudan doğruya tütün tarım ve. 
satış' kooperatifleri demek daha doğrudur. Esa-' 
sen tasarı 2834 numaralı Tarım Satış Koopera-. 
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I tiîlerine dayanmaktadır. -.Tasarıda"-mevcut, ol-

mı yan hususlar bu kanuna tâbi tutulm aktadır. 
\ Şu noktaya böylece temas ettikten sonra> teş
kilâtın bel kemiğini teşkil eden malî kısmına 

| geçeceğim. Malûmdur ki, 6 yıldan.beri Millî Ko-
• runma Kanununa dayanarak, tütün çiftçilerin
den % 5 - 2 arasında bir para kesilmekte ve bu 
paralar Ziraat Bankasında bir fonda 'toplan-. 

\ maktadır. Miktarı 40 milyondan fazla olan bu 
paralarla tütün müdahale mubayaası yapılmak
tadır. Sekizinci Büyük Millet Meclisi 23 Mart 
.1950 tarihli ve 5628 sayılı bir. Kanun çıkarmış ve 
çiftçilere ait olup Ziraat Bankasında toplanmış 
olan milyonlara dayanarak Tekel İdaresi, Zi
raat Bankası ve diğer Millî bankaları ortak ya
parak bir teşkilât" meydana "'getirmek'istemiştir. 
Böylece:-yüz milyon liralık bir tütün ortaklığı 
yapılmak istenildi. Bundan maksat, tütün, tica 

I reti yapmak ve tütünün kıymetlendirilmesin e 
çalışmaktı. Fakat bu şirket tatbikata geçemedi. 
Zira kuruluşu normal değildi. Bu suretle kuru
lacak olan bu 'müessese, asıl himayeye muhtaç 
olan küçük müstahsili koruyacağı şüpheliydi. 
Nitekim 1950 yılında Ankara'da bir tütün kon
gresi toplanmış ve bu kongreye tütünün istih
salinden satışına kadar her sınıf ve meslekten 
alâkalı temsilciler iştirak etmişti. Kongre bu 
meseleyi uzun uzadıya tetkik etmiş,' şirket şek
linin doğru olmadığını ileri sürerek, kongrede 
tebellür etmiş olan kanaatlere göre bu kanun 
tasarısının getirilmesini Hükümetten rica et
meye karar vermiştir. İşte yüksek huzurunuza 
getirilmiş olan bu tasarı o kongrenin arzusuna 
uygun olarak tanzim edilmiştir. Memleketimi
zin en yüksek sermayesine ve en büyük: teşkilâ
tına mâlik olan Ziraat Bankası şimdiye kadar 

| olduğu gibi bundan böyle de tütün tarım ve sa
tış, kooperatifine kredi açacaktır. Nitekim bu
gün tütün istihsal bölgelerinin 320 yerinde kre
di kooperatifi olduğu gibi ayrıca 80 yerinde Zi
raat Bankası vardır. Bankanın fonunda toplan
mış olan paralarla müdahale mubayaası yapmak 
suretiyle tütünün kıymetinden düşürülmlyecek-
tir. Bâzı zevat bu arada benden evvel söz almış 
olan sayın arkadaşım Mehmet Yılmaz banka ku
rulmasını ileri sürdüler. Esasen bir tütüncülük 
bankasının kurulmasını ileri sürenler şu noktaî 
nazarına sahiptirler. Banka itibari bakımdan 
ve hükmî şahsiyet bakımından köylüye en bü
yük itimat telkin eder ve psikolojik bir vazife 
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görür demek isterler. Mevcut parasını ziraî tah
sislere yatırmadığı; zamanlar ticari ikrazlar da, 
yapabilir, Bunlardan başka yapılacak mevdu
atı ay ti işlerde kullanabilir. Tütüncülüğün in
kişafına tahsis edeceği yardımlar için her hangi 
bir müesseseden çok fazla olarak dışarıdan kredi 
bulabilir, işte banka olmasını ileri süren arka
daşlarımızın düşündükleri bunlardır. 

Hemen ilâve edelim ki, banka anonim bil* 
şirkettir. Bir şirkette karara müessir olacak 
sözler ancak yüksek aksiyon sahiplerinin sözle
ridir. Böyle bir teşkil için korunması düşü
nülen küçük müstahsil korunmaz bilâkis ezilir, 
fiyatlar düşer. Bankanın. menfaatinin icabı 
budur. Eğer bir banka teşkil edilirse Ziraat 
Bankası krediyi keser. Tütün Bankasının ser
mayesi ise Ziraat Bankasının vereceği krediye 
tekabül etmez. Tütüncüler bankası teşkil olun
duğu gibi yarın pamuk, incir, üzüm, fındık ve 
sair bankaları" da kurulmak istenir ki, bu mem
lekette bu kadar çok bankaya kimin para ye
tiştireceği düşünülmeye değer mâlî ıbir vaziyet
tir. Bütün bunlardan sarfı nazar,' bir ziraat sa
natı olan tütüncülüğün daha çok inkişaf ve 
mahsulün değer fiyatının temini maksadiyle ku
rulacak olan bir teşkilâtta işin içinden lbilf iil 
çalışanlardan yani işin bünyesinden toplanması 
kadar tabiata uygun ne olabilir? Banka fikri 
iyi düşünülürse bu mevzuda ağza bile alınma
mak lâzımgelir. Zira tamamiyle müstâhsilin' 
bilhassa küçük, orta müstahsilin malını yok pa
hasına kapıştırmaya matuf, fakat yaldızlı ke
limelerle kamufle edilmiş bir tertiptir. Her 
tütün müstahsili bu tertiplerden korunmalıdır. 

Sözlerime nihayet verirken bizzat müstahsil 
eliyle idare edilecek olan tütün ortaklıkları ve 
tütün birlikleri kanun tasarısının kabulünü 
Yüksek Kamutaydan rica ederim. 

Arkadaşım Mehmet Yılmaz Beyin, kongre
de bulunduklarını şimdi ifadelerinden anladım. 
Bendeniz de ondan evvel yapılan uç kongrede 
bulundum, fakat 1950 kongresin'de bulunama
dım. Şunu arzedeyim ki, eldeki vesikaya na
zaran kongrede banka fikri ileri sürüldü, fakat 
aynı zamanda kooperatif fikri de ileri sürüldü, 
en nihayet Süleyman ve Hüseyin Kıbrıslı ismin
de iki delege arkadaşımız başkanlığa bir tak
rir vermesi üzerine şöyle bir karar alındı. Kon
gre başkanı bu takrir üzerine şunu söylemiştir. 
Burada yeni bir teşekkülün vücuda getirilmesi 
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I mevzuubahistir. 13u; da nihayet teşriî kanaldan 

geçecek, bir sisteme, bir esasa bağlanacaktır." 
Onun için müsaade ederseniz bu ekseriyet rapo-' 
runu, diğer muhalif raporu, itirazi fikirleri ha
vi yazıları birer temenni olarak Hükümete tev-
di edelim. -Hükümet de ıbunun üzerinde dursun 
ve en iyi şekilde bir tasarı tanzim etsin. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

Şimdi demek ki orada ne kooperatif fikri, 
ne de banka fikri kabul edilmiş değildir. Bun
lar Hükümete verilerek, Hükümet tarafından 
bir tasarının getirilmesi temenni edilmiştir. •• ; 

İşte Yüksek Huzurunuza getirilmiş olan ta
sarı o temennilerin mahsulüdür. Bunun kabu
lünde tütüncülerimizin menfaati vardır, kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Enver Güreli. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlarım; memleketimizin en önemli bir 
mahsulü olan ve dış ticaret rejimimizde yeri çok 

i büyük olan bir mahsulün istikbaline ait bir. ka
nun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. Tütün 
senede bize 250 milyon lira gibi mühim.bir dö
viz temin etmekte ve aşağı yukarı bu, bütün, ih-' 

i raç maddelerimizin i% 37 sini teşkil etmektedir. 
• Binaenaleyh bu kadar önemli bir memleket mah
sulünün istikbaline taallûk eden bir kanun tasa-

! rısım el betteki Yüksek Meclisimizde lâyik oldu
ğu itibarını görecektir. 

Yurdumuzun iktisadi bünyesi temamen zirai 
bir çehre arzetmektedir. Nüfusunun % 85 ni 
çiftçi vç köylü teşkil eden bir memlekette müstah
sili korumak için alınacak her karar mutlak ola
rak yerindedir. Sanayiin gelişmesi, ziraatin sa
nayie doğru kayması suretiyle çok ileri seneler 
zarfında belki bu kararlarımızı bir gün revizyo-

; ne etmek lüzumunu duyarız. Bugün şuna inanı
yoruz ki; köylüjâi ve çiftçiyi korumak ve kal
kındırmak bütün milletimiz ve Yüce Meclisiniz 

: için bir vazifedir. Gönül isterdi İd; gelen tasarı" 
•• tütün dâvasının bütün realite ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir manzara ârzetsin. Benim şalı-' 
si kanaatim bu tasarının, güdülen gayeyi temin
den uzak olduğu merkezindedir. Bakınız nesil; 
kanun tasarısı dikkatle tetkik buyürulacâk olur
sa görülür ki", muhtelif kademeler ihdası sure
tiyle ve doğrudan doğruya müdahale alımları' 
yapmak ve piyasada istikrar sa ğlamak için bir 
teşekkül vücuda getiriyoruz; bu teşekkülün iliç 
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kademesi kooperatiftir, isminin şu veya bu şe
kilce olması; bize hakiki hüviyetini gizlıyeme-
mektedir. 

Ö halde ilk alda gelen sual, bu memlekette 
kooperatifçilik muvaffak olmuş mudur ki böyle 
bir sisteme bu önemli mevzuda da yer veriyo
ruz. Arkadaşlar kooperatifçiliğin muvaffakiye
tini, umumiyetle birçok arkadaşlar iktisadi ve
rimle ölçmek niyetindedir. Şahsi kanaatimce ko
operatifçiliğin gelişmesi ve muvaffak olması yal
nız - iktisadi. verim noktasından bir keyfi
yet değildir; kültürün artması, sosyal 
bünyenin gelişmesi ve yükselmesi, koope
ratifçiliği muvaffak kılacak bir unsurdur. 
Ben de onlarla beraber kooperatifçiliğin muvaf
fak olmasını can ve gönülden diliyen bir arkada
şınızım. Fakat soruyorum, hangi kooperatif 
Türkiye'de muvaffak olmuştur? Devlet zoru ile 
yürüttüğünüz birçok kooperatiflerde bile mu
vaffakiyet, Şimal memleketlerdeki kooperatif 
manzarasını bize gösterememektedir. 

ikinci kademeye geliyoruz..: Bu kooperatifle
rin teşkil ettiği, tecrübe ettiğimiz birlikler var. 
Giresun'da merkezi bulunan Fındık Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği, izmir'de Üzüm ve in
cir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Acaba 
• bu birlikler muvaffak olmuş mudur? Onlardan 
aldığımız netice ve tecrübelerimiz bize bu yol
da hamle yaptıracak vaziyette ise o zaman ka
nun. tasarısının, kanunlaştıktan sonra, tatbi
katta muvaffak olacağına inanmak lâzımdır. 
Fakat benim şahsi kanaatime göre bu birlik
ler muvaffak olamamışlardır. Giresun'dairi Fın
dık Tarım ıSatış Kooperatifleri Birliğinin 4 mil
yon liralık zararını daha pek yakın bir zaman
da Hükümet kapatmıştır. 

izmir'deki Zeytinciler Birliğinin her sene 
zararlarını Hükümet kompansa etmektedir. Ge
çen sene pamukta hâsıl olan zararları Hükü
metten talebetmişlerdir. 

Birliklerin muvaffak olamamalarının iki se
bebi vardır : Birincisi, ticari zihniyetin birlikle
re girmemiş olması; ikincisi ve en mühimmi de 
ortakların, dış piyasayı daha emniyetli gördük
leri vakit mallarını birliğe, kooperatife teslim 
etmeyip piyasaya satmalarıdır. Bütün birlik
lerde bu manzarayı görmekteyiz. 

Kaldı ki bugün için umumi idare masrafla
rını bildirmesini sayın Bakandan rica eder de 
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! 'görürsek, bunlar mühim^ bir»,yekûn teşkil, eder. 
| Zeytin yağmjri bir kilosunun masrafı 34 kuruş

tur. Takdir buyurursunuz ki bu astronomik bir 
rakam oluyor. 

I Bu kurduğumuz teşkilâtta umumi idare ınus-
) rafları daha fazla artacaktır. Bir müstahsil ta

savvur ediniz ki; köyündeki kooperatife ortak 
olmuştur, onun idare masrafını karşılıyacak-

| tır; onun haricindo bağlı bulunduğu mıııta-
I kanın birliğinin masrafını da karşılıyacak-

tır, bir de Türkiye birliğinin masrafı vardır, 
onu da karşılamak mecburiyetinde kalacaktır... 
işte müstahsilin bu üç idare masrafını kar
şılaması şart oluyor., Türkiye'nin bir tütün po
litikası yoktur, Ege Türkiy'ninen iyi tütünü
nü yetiştiren bir mmtakadrr. Tabiî olarak Ege 
tütününü bir an evvel satmak istiyecektir ve 
satmaya kuvveti de vardır. Buna mukabil M ar-

I mara tütünü daha düşük kalitededir; bu böl
ge de tütününü tek başına satmak mecburiye
tinde kalacaktır. Halbuki bir elden satılması 
şart olmalı ve iyi tütün satılırken bir miktar 
ra düşük kaliteli tütün alınması mecbur edil
melidir. Şu halde tütün satışı politikalarını tev
hit etmemize imkân olmıyacaktır. Kaldı ki, 
bu tasarıda en mûHim boşluk, Hükümet tasa
rısında doldurulmuşken Geçici Komisyonun bu
nu çıkarmasıdır. Bunu bir türlü anlıyama-
dım. lUğer bu tasarı bu şekilde kanuniyet kes-
bedecek olursa bu kanunun tatbikatta asla 
muvaffak bir kanlın olmıyacağmı arzetmek 
isterim. Sermayenin terakkümü, ortaklardan 
teslim edecekleri tütünün yüzde iki kısmının 
bu fona almmasiyle meydana gelmektedir. 

Bir müstahsil tasavvur ediniz ki, kendisi ortak
tır, birlik vücude gelmiştir, birliğin vazifesi asga
ri satış değerini emniyet altına almaktır. Bir
lik piyasaya müdahale: ediyor, tütün fiyatı 
şu fiyattan aşağı düşmiyeeektir, diyor. Ortak
lardan mubayaa ediyor. 'Piyasada iki fiyat cari 
olacak mıdır ki, o müstahsil hem birliğe, tes
limat yapsın da hem do umumi idare masraf
larından % 2 envestisman ayırsın? Gaye hâsıl 
olmuştur, piyasa tutulmuştur, kendisi ayrıca 
birliğe bir teslimatta bulunmak suretiyle ken
disini bu rizikonun altina sokmak istemiye-
cektir. Eğer bütün müstahsıldan % 2 kesil
mesi mecburi olmazsa no bu birlik umduğu 
sermayeyi bulabilir ne de tatbikatta muvaffak 

I olabilir. 
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Komisyon müzakerelerinde hususi olarak ar- 1 

kadaşlarmia bü ertdisemi arzettiğıilı zaman ba
na şu cevabı verdiler : Saklısınız, fakat bütün 
müstahsıldan bunu kesmek antidemokratiktir. 
Maalesef ben bu fikre iştirak edemiyorum. 
Yüksek Meclisinizden geçmiş birçok kanunlar 
avr, yakında bir tanesi daha gelecek : İşçi Si
gortaları Kanunu. Bir işçi çıkıp da ben ihtiyar
lık sigortasından vazgeçtim, Devlete taahhüt
name-veriyorum diyecek olsa ondan sigorta 
primi kesmiyecek miyiz, Devlet velayeti âmme 
hakkını kullanmıyacak mı?- Tütün mevzuu satı
şı itibariyle tehlikeli bir mesnettir. Devlet vela
yeti âmmesini kullanarak bunların birliğe üye 
ve fona sahip olmasına çalışacak, elbetteki her 
müstahsil ister teslim etsin, ister etmesin mu
hakkak surette % 2 verecektir. Aksi takdirde 
müstahsıllarm hiçbirisi malını birliğe teslim 
etmez. Türk köylüsü yalnız gördüğüne inamı-. 
Bizim, vaitlerimiz şu ve bu onları birliğe da
vet etmez, asla inanmıyaca/ktır. Arkadaşının 
tüccara malını sattığını gördüğü takdirde o da 
birliğe asla malını satmıyacaktır. 

Bir banka olmasını istiyorlar. Ben buna ta
raftar değilim. Tütün ziraatiyle uğraşanlar
dan her türlü rizikoları kaldırmak, bir nevi sa
tış sigortası tesis etmek emelindeyiz. Bunun için 
evvelâ bütün müstalısıldardan % 2 kesilmesini, 
bunun İktisadi Devlet Teşekkülleri haline so
kulması ve müstaahsıllardan kesilen % 2 lerden 
200 milyon vücuda gelinciye kadar pirim ke
silmesine devam olunmasını ve mülkiyeti Dev
lete ait olan bu paralarla kurulacak müessese
nin idare meclisi âzalarının muhtelif tütün bir
likleri reislerinden olmasını ve bu idare mecli
sinin bu memleketteki tütün satışlarının teminat 
altına alınması vazifesiyle tavzif edilmesini te
menni ediyoruz. Bendenizin prensibinde can ve 
gönülden beraberim; böyle bir prensip dâhilinde 
hareket edilmesi lâzımdır; bu yolla müstahsili 
korumak yerindedir; fakat bu şekilde bir kanun 
tasarısı kanuniyet keebederse her halde tatbi- l 
katta birtakım güçlüklerle karşılaşılacaktır. 

Benim istirhamım şudur ki, bütün müstahsıl
dan % .2 kesilmesini tecviz buyursunlar. Aksi 
takdirde tatbikatta muvaffak olamamak % 100 
dür. Mâruzâtım bundan ibrettir. (Kanun mü
himdir, ekseriyet kalmadı sesleri) 

BAŞKAN — Var, ekseriyet var. | 
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- MKHMET ÖZJSEJ (Burdur) -^ İhracatımt-

mıi mühim bir gelirinin tütün olduğunu hepiniz 
takdir edersiniz. Tütünün tam değerinde satılması, 
Türk tütününün dünya tütünleri arasında, çok 
üstün olan nefaseti nispetinde, zarif ambalaj
larla dış pazarlara arzı ve satışı yerinde olur. 
Bu ise çok gecikmiştir. '..'.' 

Şimdiye kadar, gelip geçen hükümetlerce 
maalesef Türk servetinin ana damarlarından 
olan tütün mevzuuna lâyıkiyle önem verilmemiş 
ve müdahale mubayaasından başka da hiçbir şey 
yapamamıştır. Nitekim Türkiye'nin eski ve bü
yük pazarı olan ve tarihî dostumuz bulunan Al
manya'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
yaptığımız 15 kişilik bir seyahatte Alman Cum-
htırbaşkaniyle bir konuşmamızda bir aralık Al
man Cumhurbaşkanı bize tütünümüzün istikbali 
hakkındaki endişeyi sezerek şöyle demişti : 

(Bugün Virjinya tütünlerinin itiyadını almış 
olan Alman milletine Türkiye'nin o güzel tü
tünlerinin nefasetini acaba nasıl tanıtabiliriz t) 
diye bir ikaz ve endişeyi beyan etmişlerdi. 

Sayın arkadaşlar, Almanya'da, İngiltere'de, 
Fransa, İsviçre ve İtalya'da maalesef Türk mar
kalı ve Türk Bayrağının al rengine sığınmış am
balajlarla yabancı hükümet firmaları tarafın
dan yapılmış birçok - sigaralar gördük. Dışar-
daki bu yabancı müesseseler bizim Türk tütü
nünü istismar ederek sırtımızdan milyonlar ka
zanmaktadırlar. 

Bendeniz, candan arzuladığım bu tasarının 
tamamiylo kabulünü ve Türk tütününü içerde 
ve bilhassa dışarıya tanıtacak güzel, şık ve zarif J 

ambalajlar yapacak tesisler ve teşkilâtın da ya^' 
pilin asını, • Türk tütününün hayatiyeti ve Türk -
vatanının umumi menfaati, bakımından, rica 
ederim. . . 

Sözlerime son verirken hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, evvelâ, müzakereye alman Tütün Eki
cileri Ortaklığı Kanununun tanzimi ve Yüksek 
Heyetinize sunuluşundaki bana biraz garip ge
len noktaya işaret etmek isterim. 

Bu kanun tasarısının tetkikma, Maliye, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Bütçe komis
yonlarından ayrılan 3 er kişiden teşkil olunan 
geçici komisyon memur edilmişti. Bu komisyon
daki arkadaşlardan 9 u tarafından tanzim edi
len rapor huzurunuza sevk ve takdim edilmiş 
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bulunuyor; _• Bu 9 arkadaşın içinden birîlkî ta
nesi maddelere muhalif, bir iki tanesi söifüiak-
k'ım muhafaza ediyor, bir iki tanesi de; kanu
nun tümüne muhalif. 

Bu geçici komisyon onun nasıl bir kanun 
scvkettiğini, buna hangi fikrin hâkim olduğunu 
ve bunun hangi arkadaşlarımızın fikrî muhassa-

* lası neticesi olduğunu bendeniz pek anlıyama-
: dım. Bunu bu vesile ile takdirlerinize arzederek 

söze başlamak isterim. (Çok güzel, doğru doğru 
sesleri). r < 
"•:'. Muhterem arkadaşlar; hakikaten memlekette 
bir tütün meselesi vardır. Bu tütün mesele ve 
dâvalar], bize ne suretle ve hangi kurulla intikal 

• etmiştir t Bu Tütün Ortaklığı Kanunu ancak me
selelerin halline ait bir çare olmaktan, bir irtibat 
kurmaktan ibarettir. Yâni tütün ortaklığı tütün 
meselelerinin kendisi değildir, bunu ana dâvadan 

• tefrik etmek lâzımdır. Heyeti Aliyeniz iktidar 
partisi olarak iş başına geldiği zaman tütün 
mevzuunda tatbik edilmek üzere ortaya konmuş 
ve tatbik edilmesi lâzimgelen bir kanunla karşı 
karşıya kaldık. 5268 sayılı Kanun 23 Mart 1950 
tarihinde tedvin edilmiş bulunmakta idi. Bu ka
nunun tedvinine o. zamanki Meclisi sevk ve tah
rik eden âmil; 1946 yılı mahsulüne tatbik edilen 
ve 1947 başlarında alman bir koordinasyon kara
rının ve o kararın devamını teşkil eden sair ka
rarların neticesi birikmiş olan paraların kullan
ma tarzını temin ve tesbit etmekti. İlk koordinas

yon kararında denmiştir ki,- tütün ekicilerinden, 
satışlardan ve tütün bedellerinden ;%' 5 keselim, 
bu suretle biriken paraları tütün piyasasını tan
zime yârıyacak bir müessesede kullanalım. Bu 
kesintilere devam edilmiş, fakat asla bu parala
rın ne suretle kullanılacağı yolunda vazıh bir ka
rar alınmamıştır. Alman kararlarla demin arzet-
tiğim 5268 sayılı kanun bizzarure tatbik kabili
yetinden mahrum bırakılmıştır. Kanun 1950 Mar
tında tedvin edilmiş ve 1950 Ağustosunda tütün 

' müstâhsılları kongresi kurulmuştu. Bu tütün 
. müstâhsılları kongreleri, meseleleri bilin

diği gibi, m üst,*) I ısıla ait meselelerdir. - Tü
tün ve İnhisarlar Kanunu, iç pazarların 
düzenlenmesi meseleleri, Türk Tütün Or
taklığı Kanunu ve ihracat gibi müteferrik 

* 7 mesele, bu mey anda tütün ortaklığının da hal
line gidilmesi işi gündeme alınmış bulunuyordu. 

Kongre bütün müzakereleriyle bu paranın 
, kullanılışına bir istikamet vermeye muktedir ola-
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[ madî; Sadece yer yeri kettdiît&zularıriîn ielâkâmeti 
I belirtildi. "Bu beliren istikamet vâzıhan §u idi: 

Kongreyi teşkil eden tütünlerin heyeti umumi-
yesi kooperatiften müştekidir. Banka kurulması 

I halinde kanuni tatbikatsızlıktan da müşteki bu
lunmaktadır. Fakat her halde tütün müstahsili
nin az çok teşkilâtlı tütün alıcıları karşısındaki 

t gelişen durumu er geç. İslah etmek ihtiyacı uşi-
'.kârdır. Bunun behemehal bir teşkilâta bağlan
ması ye tütün müstahsilinin teşkilâtlandırılması 
üzerinde duruldu ve karar mevzuu olarak buna 
istinat edildi. 

Eğer tütüncüler', kendi teşkilâtlanmalarını, 
bu.mevzuda konuşan bâzı arkadaşlarım gibi, 
üzüm, fındık ve pamukta tatbik edilen , koruma 
tedbirlerinin kendileri için kâfi olacağına kaani 
olsalardı elde 2834 sayılı Tarım Satış Koopera
tifleri Kanunu vardı, kendilerinin buna intibakı 
arzu' etmekten başka bir arzuları olmaması lâzım-
gelirdi. Memlekette kooperatif bahsinde 2834 sa
yılı Kanun ve Ticaret Kanunundaki kooperatif 
hükümleri mevcutken yalnız tütün müstalısılla-
rına kabili tatbik yeni bir kooperatif: ihdası, an
cak bu kanunda ifadesini bulunabilir. '••••'•• 

Arkadaşlar; dert şuradadır ; 50 milyon lira 
toplanmıştır. Müstahsili ar bir taraftan bu para
nın kendilerine iadesini istiyorlar. Fakat bu pa
ra memleketin umumi iktisadiyatına faydalı ola
bilmek imkânına yarıyabilecekken, yani memle
ketin muhtaç olduğu bir sermaye terakümü';- ne 
yolda olursa olsun - elimizde mevcutken: bunları 
sahiplerine iade suretiyle müterakim sermayeyi 
müstahsıla iade mi lâzımdır, yoksa bu parayı nafi 
bir teşkilât içinde kullanmak mı lâzmıdır? Bu 
parayı nafi bir teşkilât içinde kullanmanın lüzu
mu aşikârdır. Tütüncüler, tütün alım.ve satımiy-
lo uzaktan ve yakından alâkalı arkadaşlar bilir
ler ki; tütün kampanyası açıldığı zaman satıcılar, 
biraz da tütün mahsulünün satışındaki itiyatla
rın şevkiyle, daima alıcıların emrinde ye hattâ 
kucağında bulunurlar. Bu -itibarla tütüncüler, 
kendi ekim fiyatları ve istihsal için sarf ettikleri 
emeklerin karşılığında kendi iradeleriyle bir fi
yat temin etmekten mahrumdurlar. Bu açık bir 
ihtiyaçtır ama bunu kim yapabilir? Bunu koope
ratif yapacaktır. Artık şurası vazıhan anlaşıl
mıştır ki bu kooperatiften ne kadar içtinap edi
lirse edilsin veya buna her ne kadar bu bir tü
tün ortaklığıdır denilirse denilsin - hattâ Hükü-

I met tasarısında dahi bir sehiv eseri olarak 11 nei 
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say^adaıkooperatif iAâbiri de kullanılmıştır- ev
velâ "§uı 50 milyon lira ile bu tütün kooperatifi 
neleri başarmaya muvaffak olabilecektir, bunu 
mütalâa etmek lâzımgeliyor. 

Arkadaşlar, tütün piyasasının tanzimi deni
len- iş, -sadece bir para işi olsaydı hakikaten bu 
'50 milyon liranın bir teşkilâta veya bir mercie 
tevdii ile bunun halli mümkün farzedilebilirdi. 
Fakat arkadaşlar şimdiye kadar tütün piyasala
rını .tanzim için muhtaç olunan para bulunama-
dığı^dan müdahale zoru ile kaı^ıİaşılmış ve tan
zimde müşkülât çekilmiştir gibi bir hal yoktur. 
Dalına banka kredisi ve sair yollarla muhtelif 
fonlardan para temin : edilmiştir; fakat mesele 
bizzat tütünün kendi maliyeti ile, kendi istihsal 
miktarı ile dış - piyasaların ihtiyacı arasındaki 
mutabakatsızlıktan: ileri gelen bir arıza şeklinde 

- -belirmiştir. Kurulacak olan vasıtaları noksan 
bir teşkilâtın Ibu parayı faydalı surette kulla
nacağına bendeniz katiyen kaahi değilim. Bu 
kanun maddesinde musarrah olmamasına rağ
men, farzu muhal tütün piyasasının tanzimine 
ait gayretler münhasıran, kurulacak olan bu or
taklık vasıtasiyle ifa edilecekse, : Tekel, Tütün 
Limitet ve halen, faaliyette olsun olmasın, hu
kuki hüviyeti muhafaza edilmekte olan yerli 
ürünlerin müdahale ve tanzim bakımından rolü 
ne olabilecektir'?. Eğer bunlar da müdahale faa
liyetine iştirak edeceklerse o zaman bir piyasa
da muhtelif maksatlarla ve muhtelif hukuki 
hüviyetlerle birkaç tane müessesenin aynı vazi
feyi yapmaya kalkmaları gibi, - tanzimi değil, 
teşevvüşü intaç edecek - neticeler meydana çı
kacaktır. Nitekim bundan evvelki tanzim gay
retleri -arasında, hattâ Ticaret Bakanlığı anlayı
şı ile hareket eden Yerli Ürünlerle, Tekel Ba
kanlığı anlayışı ile hareket eden Tİürk Tütün 
Limitet Şirketinin maksat aykırılığından do
ğan neticelerin yakın tarihçesi de ortada mev
cuttur. . • • ' ' " 

IBu heyeti umum iyesi ile kanunun tatbikatı
na değil, kanunun ruhuna ve maksada intibakı
na ait mülahazalarımdır. Fakat bu kanun bu or
taklığı sadece çerçevelemek için adına «Tütün 

' Ekicileri Ortaklığı» demiştir. Lâkin beri tarafta 
tütün ekicilerinin yanında fiilen kendisinden 
prim tahsil edilmiş kimseler vardır. Bunların 
hali bu kanunda derpiş edilmemiştir. Bugün 
için elli milyon lira vardır, fakat bu kanunda 
derpiş edilen Karadeniz/Marmara, Eğe ve Şark 
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[ (bölgesi olarakY'döıifcbölgeden her bölgeye, isa

bet: eden tütün primlerinden tahsilat sermayesi 
gerekçede de mevcut değildir. Bu itibarla 50 
milyon lira olan bu paranm,ıyarm bölgeler bir
liği halinde teşkilâtlanan bu ortaklığa tevziin-
de, Ege mıntakasma, tahmin ederim İd,; 20-25 
milyon liralık bir hisse .'ancak isabet' .edebile
cektir.' Bu, kanunun tatbikatına -ait bir i%$v, 
ama; ne gerekçesinde ve ne de raporda buna 
dair bir sarahat olmadığından ve buna ait lü
zumlu tedbirlerin ana 'mukaveleye terkedilmiş 
bulunması hasebiyle bendeniz üzerinde durmak 
zaruretini hissediyorum. 

'Halbuki arkadaşlar, tütün piyasasının' tan
zimi meselesi sadece Ege piyasasının ihtiyacı 
olarak meydana çıkmış ve piyasanın rekoltesi 
Ege bölgesinde tekasüf etmiştir ve hemen- he
men de denilebilir ki; ••'Türkiye'deTri • tütün: .'pi
yasasının akıbetini Ege bölgesinin akıbeti tâ
yin etmiştir. 50.milyon liralık bir paranın hep
sinin münhasıran Ege bölgesine tahsis edilece
ği hakkında hiçbir işaret yoktur ve muhtariyeti 
itibariyle olmıyacaktır da. Bu itibarla kesinti
lerin kimlerden, ne suretle yapıldığı, : bugün 
için primlerin müstahsilin anı, tüccarın mı, on
ların mutemetlerinin mi yoksa askere giden 
kimselerin çoluk çocuğunun mu ellerinde oklu
ğu, koçanların ve primlerin fiilî " sahiplerinin 
kimler bulunduğu belli değildir. Bu raporun 
tanzim tarihine kadar primlerin kimlerden ke
sildiğine dair - tetkik yapılamamıştır. Değil 
kimlerden kesildiği, hattâ bölge bölge nereler
den kesildiği hususunda da bir hesap vermeye 
muktedir değildirler. Kanunun heyeti umümiye-
si ile metindeki aksak taraflara geçmeden, He
yeti Umumiyedo geçen bu mâruzâtım bir kere 
de bir karma komisyonda tasarının tetkikmılü-
zumlu ve zaruri göstermektedir. Kanunun bu 
hali ve hüviyeti ile müzakere edilmesi, madde
lere geçilmesi, sevk ve idaresi kanaatimce'ye
rinde olmıyacaktır. Esasen bu 12 kişilik olup 
dokuz kişi olarak çalışan bu komisyonda dokuz 
kişinin de fikir vahdeti temin edemedikleri İm 
rapor üzerinde... 

MEHMET ALDEMİR (İzmir) Vahdetimiz 
var. 

HALİL İMRE (Devamla) —Komisyonlar
dan Geçici Komisyona iştirak edecek üye adedi
nin üçten 5 e iblâğiyle tahassül ve terekküp ede-

I cek yeni bir Geçici Komisyonda bu Tıltüh Or-
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taktiği' tasarıfenn kemal 4rej şümulle bir kere. I 
daha:1f&tkiki; "lüzuntunu arz ve teklif ederim. 
(Âlıkıglar)v f 

BEHZAT BÎMtflSP (îzmir) — Arkadaşlar, 
tütün müstahsillar&ıti1'teşkilâtlanması zarureti 
üzerinde fazla1konuşmaya ihtiyaç yoktur. Tü-
tün satı§larıtvm bizde arzettiği elim safhalar | 
lıepifdzce malûmdur. Hakikaten müstahsil, bin 
bir ıneşakkatle elde ettiği mahsulü değer fiya-
tiylev satabilmek için kıımpanyalû,rm ve alıcıla
rın ellerini, eteklerini öpmek mecburiyetinde 
Jtalinişl ardır ve kalmaktadırlar. Ancak Hükü-

. metin müdahaleleridir ki, zaman zaman müs
tahsilin vaziyetini bir dereceye kaçlar tehvin 
etmek imkânım vermektedir. Ancak, tütün 
mevzuunda ve diğer satış mevzularında Hükü-
nietin daimî olarak bir tüccar vaziyetinde piya
saya müdahale etmesinden doğalı mahzurlar 
ye-bunun liberal bir ticaret sistemine ne kadar 
aykırı olduğuda hepimizin malûmudur. Bu iti
bari ht- tütün mü stah sı İlan m korumak keyfiyeti
nin, 'yine kendilerinden müteşekkil bir teşkilâ
ta bırakılması r prensibi esas itibariyle doğru 
bir yol olarak mütalâa edilebilir ve Hükümeti 
bu devamlı külfetten azade kılabilecek bir mev
zudur. Bu mevzu da 1940 yılında çıkarılmış 
olan kararname ile bu teşkilâtlanmanın birbiri
ne büğlanmasuidaki sebep ve hikmeti bendeniz 
anlıyanıadım. Bunda açık bir hata olduğu ka
naatindeyim, Önümüze gelen gerekçede mesele
nin evveliyatı ne Hükümet tarafından ve no de 
komisyon tarafından kâfi bir vuzuhla izah edil
memiştir. Elde kanun, yoliylc toplanmış bir pa
ra var da, bıv paranın ne suretle kullanıl n cağı 
mevzuubahismiş gibi sırf bu noktadan kanunun 
tedvini cihetine gidilmiştir. Elde -bulunan bu 
paranın meşruiyeti, hareket noktası olarak, şn-
yanı münakaşadır. Malûmu âlileridir ki, bu hu
susta çıkarılmış olan ilk kararname, yani 082 
sayılı Kararname şu hükmü ihtiva etmektedir. 
«Tütün piyasasının düzenlenmesi amaciyle ku-
rıilacâk bir müessesede kullanılmak üzere 1040 
yılı mahsulü ekici tütünlerinin satış bedelinden 
Millî JCorunma- Kanununun 29 ncu maddesinin 
2 ncı bendine göre % 5 prim alınır.» 

Kararnamenin bu birinci maddesine göre öy
le sanılabilir ki, i Millî Korunma Kanunun bahis 
mevzuu maddesi Hükümete hakikaten böyle bir 
salâhiyet verecek mahiyettedir. O halde 29 nen 
maddeye geçelim. .29 ncu madde^ hayrete şayan- ] 
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dır kif ikinci bendi -esasen.ihtiva etmiyen bir 
tek cümleden^ ibaret bir maddedir. 29 ;ncu, mad
deyi arzediyorum : «Hükümet ithal ye ihraç 
maddeleri için fiyat tâyin ve muayyen fiyattan 
fazlaya ithal veya muayyen fiyattan noksanına 
ihraç yapılmasını menedebilir,» Bu maddenin 
böyle bir hususla alâkalı olmadığı aşikârıdır. 
Belki, düstûrda yanbş yazılmışsa, keyfiyet 27 
nci maddeye aittir. Kararnamenin .3 ncü madde
si şudur, «ikinci madde gereğince t-ansii oluna
cak primler Millî Korunma Kanununun 27 nci 
maddesine göre T. C. Ziraat Bankasında tesis 
edilmiş fonda, yeniden açılacak tütün kısmına 
yatırılır.» Ama bu 27 nci madde de Hükümete 
müstahsil malından ve istihkakından % 5 kes
me salâhiyetini; vermemektedir. Bu maddeyi de 
müsaadenizle okuyacağım.: 

«Hükümetçe akdolunan mukaveleler veya 
ittihaz edilen tedbirler dolayışiyle bir ma
lın dahilî satış fiyatiyle haricî satış fi
yatı arasında fazla kâr hâsıl olduğu tak
dirde, memlekete olan ithalâtı daha müsait 
şartlarla yapmayı temin ve dâhili fiyatlari veya 
ihracatı tanzim maksadiyle Hükümet bu fazla 
kârdan Ziraat Bankasında bir fon tesis edebilir. 

Şu kadar var ki, Hükümetin aldığı tedbir
lerle alâkalı olmıyarak ve kendi sâyileri ile, Hü
kümetçe tâyin edilmiş olan ihraç fiyatlarının 
fcvkmda satış yapmış olan tacirlerin elde ettik
leri fazla kâr münhasıran kendilerine aittir.» 

Görülüyor ki, arkadaşlar, Millî Korunma Ka
nununun 27 nci maddesiyle Hükümete verilmiş 
olan. imkân, münhasıran ihracat fazla kârından 
ve tüccarlardan prim alma imkânından ibarettir 
ve bu şekilde şayanı müdafaadır. 27 nci madde
ye göre mekanizma şudur: O devirlerde dünya 
harb içinde idi. Hükümet her hangi bir madde
nin ihracını yasak veyahut tahdit etme salâhiye
tini haiz idi. Bu gibi tahditler tabiî olarak iç pi-
asada ihraç mallarının fiyatlarını düşürür ye 
buna mukabil dış piyasada fiyat yüksekliğini in
taç edecek ve iç. fiyatlarla dış fiyatlar arasında 
bariz bir fark hâsıl olacaktır. Meselâ Hükümet 
pamuk ihracını tahdit ederse pek tabiîdir ki, ih
raç imkânının kapanması dolayışiyle memleket 
dâhilinde pamuk fiyatları düşer. Bıına mukabil 
dışardaki ihtiyacı tahdit edilmiş o ihracatla kar
şılamak için dışardan talep artar ve fiatlar yük
selir. Müstahsilin elinde faraza yüz kuruşa: alın
mış olan pamuk 400 - 500 kuruşa ihraç edilmek 
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inikmıına .kavuşul?. f|§te Hükümet p zaman 100 I 
kuruşla 500 kuruş arasındaki fark, için bir ted
bîr derpiş eder. Ve ihracatçıdan, kendi teşebbü- I 
sünden mümbais olmıyan fazla İcarından bir prim 
alır ve bunu bir fon hesabına yatırır. Şimdi 
böyle bir maddenin 1946 yılı sonunda müstahsi
lin satmakta, olduğu tütünlerden % 5 prim tah
sil etmek imkânını nasıl verdiğini Sayın Ticaret 
Bakanının bize izah etmesini istemek hakkımız
dır.^ Bendenizin kanaatimce Millî Korunma Ka
nununun ki, onun da meşruiyeti, yani antide
mokratik olup olmadığı şayanı tetkiktir, Millî 
Korunma Kanununun dahi Hükümete vermekte 
bulunmadığı bir imkândan faydalanılmak su
retiyle müstalısıldan altı senedir kesilen paralar, 
50 milyonluk müstahsil istihkakı, ne olacağı bel
li olmıyan bir fona aktarılmıştır. 

Yine meşhur 682 numaralı Kararnamenin 
ikinci maddesi, diyor ki ; bu primler (müstalısıl
daıı kesilen paralar) ödiycmu hesabına kayde
dilmek üzere tütünün devir işleri yapıldığı sı
rada Tekel İdaresi tarafından tahsil edilir ve' 
Ziraat Bankasındaki fona yatırılır. 

Şu halde bu paralar müstahsilin şahıslarına 
aittir. Bu paralar Tekçi İdaresi hesaplarında 
ismen her müstahsil adına ve mecmuu da Ziraat 
Bankasındaki fxmda yatmaktadır. Bu parayı şu
raya ve buraya tahsis etmenin ne dereceye kadar 
bir kanun mevzuu olduğu muhtacı tetkiktir. Çün
kü müstahsıla denilmiş ki, sizin tütün satışınızın 
yüz lirasından beş lirasını alıyoruz. (Bu «şekilde 
altı sene mütevaliyen alınmış.) Bu parayı sizin 
namınıza bir hesapta, Tekel İdaresi kayıtlarında 
tutuyoruz, yekûnunu Ziraat Bankasına yatırı 
yoruz...) 

Peki bu muamele, müstahsilin parası üzerinde 
tasarrufa Büyük Millet Meclisini şevkedecek ma
hiyette inidir! Çünkü para sarahaten müstahsilin 
parası, kendi namına yatmakta.. Nihayet bu para 
üzerinde karar yerebilecek olan, aşikâr olarak 
müstahsilin heyeti umumiyesidir. Toplanırlar, 
teşkilâtları olur ye bu parayı ne yapacaklarına 
dair karar verirler 

Meselede iki esas unsur birbirine karıştırıl
mıştır. Bu unsurlardan birisi, Türkiye tütüncü
lerini teşkilâtlandırmak mevzuudur. 

İkincisi; teşkilât kurulduktan sonra elde mev
cut paralar hakkında ve eğer yetkili ise teşkilât, 
teşkilât yetkili değilse, yetkili olanların bir karar 
vermeleri mevzuudur. 
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v: .Bendeniz şunu arzedeyim ki;u1946 senesiıicle 
Türk tütün ekicilerinin teşjrilâtlandmlmıjsı için 
lüzumsuz olarak zoraki yola gidilmiştir, bunun da 
C. II. H. itiyatlarından başka hiçbir sebebi yoktur. 
Filhakika Türk Tütün Ekicileri Kooperatifinitı 
kurulmasında, o zamanki Ticaret Bakanı Atıf* 
inan'nııi 'bana söylediği şu idi : Karanıaraçyle 
tütün kooperatifleri 'kurmak istiyoruz, ecnebi fir
maları ürkütmemek için kooperatifi kararnameye 
koymadık (Cahid Zaman gil arkadaşımız hatır
larlar) bendenize kooperatif admı bu maksatla 
koymadık dediler, önümüzdeki senelerde koope
ratifler kurulacaktır demişlerdi. > 

Arkadaşlar kooperatifleri kurmak için müs
talısıldan peşinen % 5 'tahsilata ihtiyaç yoktu. 
Her kooperatif, kurulduktan sonra kendisine tes
lim edilen mal bedelinin yüzde beşini, ortakların 
sermaye taahhütlerine mahsuben esasen tahsil 
eder. Demek oluyor ki, bidayeten kooperatif ku
rulmuş olsaydı bu % 5 1er ortak olanlardan zaten 
tahsil edilecek durumda olurdu. Ama M tüh. müs
tahsil ortak olamaz, diyorlar. Bu mesele de muh
tacı tetkiktir arkadaşlar. Böyle bir ortaklığı bü
tün müstahsıllara teşmil etmeye kanunen hakkı
mız var imdir, yok mudur? •••-.• "•,') 

Bendeniz zannediyorum ki, ortaklığın iki 
gayesi nazarı itibare alınacak olursa, kooperatif 
esaslarına hakikaten aykırı düşmekle beraber, 
bir bakıma şayanı müdafaa bir tez olabilir, Çün
kü bu kurulacak teşkilâtın iki gayesi vardır. Bi
risi, bütün Türkiye müstahsılma şâmil bir gaş
yedir, tütün mahsulünün değerden ; düşmesini 
önliyecektir. Hattâ bütün müstahsıla ilaçlama, 
ambalaj malzemesi ve saire suretiyle bâzı yar
dımlarda bulunabilecektir ye bilhassa müstah
sili, tütün piyasası açıldığı zaman muayyen bir 
tröst karşısında ezilmekten , koruyacaktır. Şu 
halde memlekete şâmil bir hizmet yapacak olalı 
bir müesseseye bütün müstahsıllardan biı* nevi 
iştirak hissesi istemek kabili müdafaadır. Enver 
Cfüreli arkadaşımızın burada izah ettiği gibi, 
bu, bir nevi zirai sigorta, fiyat sigortası ma
hiyetini arz eden bir teşebbüs olur ve nasıl ki, 
sosyal maksatlarla meydana getirilmiş olan 
sigortalarda mecburiyet esası kabul edilebili-
yorsa yine bir sosyal fonksiyonu olan bu or
taklığın da bir mecburiyet esasına dayanmama
sı şayanı müdafaadır. 

Ortaklığın bir de ikinci vazifesi vardır : 
Bu vazife kendisine teslim edilecek olan mal-
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lan satmaktır. Görülüyor ki; bir kısım müstah-
sılîar mal teslim etmeden ortak olabilirler, 
% 2 bir aidat öderler. Bir kısımları mal tes
lim'ederek, bu ' mallar mukabilinde ortaklıktan 
munzam bir hizmet bekliycrek ortak .olabilir
ler. Bunlardan mal teslimi taahhüdünde bu-
lunmıyanlardan % 2, mal teslimi taahhüdünde 
bulunanlardan. % 5 suretiyle ortaklık hissesi 
almak mümkündür. Nasıl ki, bugün de, kana
atimce eğer şu toplanmış olan" primler berta
raf edilecek olursa, bugün do bu şekilde' orga
nize edilmesi mümkündür. Yani denilebilir 
ki; bütün Türkiye tütün ekicilerinin yapa
cakları hizmet mukabilinde hepsi de ortak 
mevkiinde bulundurulacak, bu teşekkül, her bi
rinin mahsullerine % 2 nispetinde bir aidat 
vermek suretiyle desteklenecek ve buna muka
bil istiyen ekiciler ortaklığı mal teslim ta
ahhüdünde bulunacaklardır. Bu hizmetlerine 

. mukabil de bunların aidatlarının % 2 yerine 
% 5 o çıkarılması mümkün olacaktır, Yani me
selenin sırf -.tütüncülerimizin- bir organizasyo
nu dolarak ele alınması mümkündür. Hükümet 

• tasarısı ve; Geçici Komisyon tasarısı da toplan
mış primleri bu müesseseye ve bu müesseseyi 
de toplanmış primlere bağlamak gibi yanlış bir 
hareket noktası intihap etmişlerdir... 
- Şimdi I arkadaşlar; r tasarı, vuzuhtan maale

sef kâfi derecede hissemend olamamıştır. Ya-' 
ni bu tasarıda bir prensip vahdetine tesadüf 
etmek güçtür. Bidayetten sonuna kadar bir
birinden, ayrı fikirler ve temayüller arasında 
her nevi •kömpanzsasiyon sistemine gidilmiştir. 
Evvelâ kurulacak olan bu teşekkül nedir? Or
taklıktır demliyor. Ortaklık pek tabiî, bir şir
ket". Ama nasıl bir şirket olacaktır? Tasarıda 
sistematik bir şekilde ortaklığın adım vermek
ten gerek Hükümet, gerekse komisyon çekinmek
tedir,; Fakat bU metinler açıkça gösteriyor ki, 
kurulacak olan teşekkül kooperatif şirkettir. 
Ncdenî Çünkü sermaye üzerinden kâr tevzi 
etmiyecektir, muamele nispetinde kâr ristûrne 
edecektir; mütehavvil ortaklıktır, fiyat fark
larını ortaklara tevzi; edecektir/ Y. S. < 

Bütün malûm kooperatif esasları tasarıda yer 
almıştır. Fazla olarak tasarıda zikredilemiyen 
hususlar da 2834 sayılı.'• 'Kanunun; yani Tarım 
Salı ş koop era ti Clcri Kanununun hükümleri cari 
olacaktır/denilmektedir. Buk'adar sarih' şekilde 
bir .kooperatif olan bir teşekküle gidilirken o" i 
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I teşekkülü kooperatif olarak zikretmemek vâzıı ko

nundan beklenen vuzuha ve, uf buyurursunuz, 
cesarete uymamaktadır. -Demek ki biz hem bir 
kooperatif kuracağız, hem de kooperatif is
mi bcyenilmiyor diye, kooperatif ismini söy-
lcmiyeccğiz. Böyle bir kanun havsalama sığ
mamaktadır. Fakat yine gariptir ki, bu madde
lerin teselsülü .itibariyle kooperatif mahiyetini 
arzeden tasarı sarahaten kooperatif prensiple
rinden inhiraf ' eden hükümleri de ihtiva et
mektedir. Adnan Karaosmanoğlu arkadaşını bu 
maddenin faziletinden bahsetti. Diyor ki tasarı
da kooperatif ortakları kooperatife mal teslim 
etmek mecburiyetinde değillerdir. Dünyanın nere
sinde böyle bir kooperatif görülmektedir? Sırf 
mal üzerinden yapılacak muameleye göre bir 
ortaklık tesis ediliyor ve, kooperatif "olduğu içirr 
sermayenin burada hâkim bir rolü yoktur. Fa
kat örtük, kooperatife mal teslimine de mecbur 
değildi]', bir taahhüdü yoktur. Böyle bir şirket 
olamaz arkadaşlar; Halbuki bu gibi teşekküller
de ortak mal taahhüdüne de sermaye taahhüdüne 
do mecburdur.-Sermaye taahhüdü fer'idir, fa
kat kooperatif mal teslimi taahhüdüne dayanır. 
Ortak mal vermiyecek olursa kooperatifin ikti-
ham, edeceği bütün masraflar heba olacaktır. Bu---
mm gibi, ••organların'teşkilinde,.'intihabında da; 
kooperatif zihniyetino uymıyacak şekiller var
dır. Maddelere geçildiği zaman izah edilebilir. 
Ama benim bilhassa üzerinde duracağım nokta 
şudur: 

Arkadaşlar bizde ve dünyanın her tarafında, 
müteamel şekillere göre kooperatifler ve 
bunların birlikleri vardır. Meselâ bizde 
pamuk kooperatifleri vardır, pamuk koo
peratifleri birlikleri yardır. Birisi İzmir'de 
diğeri-Adana'da, bir diğeri de İğdır'dadır. Hiç
bir zaman kooperatifler birliklerinin birliği, diye 
birşey tasavvur, edilmemiştir. Çünki pek tabiîdir 
ki; İğdır'daki pamuğun satış şeraiti başkadır, 
Çukurova 'dakinin başkadır, îzmir 'dekinin satış 
şeraiti de yine başkadır. ' '".''•••' 

Bu tasarı bir bid'at olarak kooperatif bir-
I İlkleri arasında bir genel merkez ittihaz ediyor. 
j Kooperatif birlikleri diyorum, af buyurun, ta

sarı doğrudan doğruya birlikler, diyor. Fakat 
mâna aynıdır.. Bu süper birlik ne diye ihdas 
ediliyor? İVmlr'doki Tütün Birliğinin malını al
mak, işletmek ve satmak yetkisini haizdir. Mar
mara'daki birlik de haizdir, Karadeniz ve Şark 
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birlikleri de haizdir. Buna inzimamen bir. bir
likler birliği teşkil, ediyoruz.. Hükümet tasarı
sındaki umumi birlik, veya komisyon teklifinde
ki genel merkez de bu malları satmak salâhiye
tini haizdir. Bölge birliği mi, genel merkez mi 
satacak? Yani tamamiyle fuzuli bir uzviyet ve 
Enver . Güreli arkadaşımın belirttiği gibi, fu
zuli bir masraf mevzuu oluyor. Ortak hem ken
di mahallî ortaklığına, hem birliğe, hem de ge
nel merkeze birtakım masraf taahhütleriyle bağ
lanacaktır. Bütün bunlar- ıslaha muhtaç, pren
sip, aykırılıklarıdır. 

.Arkadaşlar, bizim bir kanun tedvin ederken 
evvelâ prensipleri ele ahmaklığımız lâzımgelir. 
Prensipler şunlardır : Birincisi; kurulacak olan 
şey şirket midir, kooperatif midir? Kooperatif. 
Kabul. İkincisi; ortaklık umumi midir,, ihtiya
ri midir? Burada bu halledilmemiş bir mesele-
midir? Filhakika komisyon tasarısında bu, ihti
yarî gibi görünüyor. Fakat kooperatif olarak 
kendi ortaklığının menfaatini aşan bir şeyle mü
kellef tutuluyor. Binaenaleyh elemin arzettiğiın 
gibi, bir umumi ortaklık bir de ihtiyarî, daha 
sıkı bir ortaklık bünyesi tasavvur icabeder. Şu 
takdirde kooperatife iştirak hissesinin de umumi 
olması icabeder. Enver Güreli arkadaşımda bu 
noktada tamamiyle mutabıkım; Bu teşekküle sa
dece iştirak edecek ortakların hisse taahhücliyle 
mükellef olduğunu kabul edecek olursak bunun 
yaşamasına ve buraya ortak celbine imkân ve 
ihtimal yoktur. 

Enver. Güreli'nin kooperatifler hakkındaki 
itimatsızlığına bir nebze temas etmek isterim. Ar
kadaşım çok haklı olarak dediler ki: Türkiye'de 
kooperatif ve.birlikler muvaffak olmuş müesse
seler midir ki bunlara bir yenisini ilâve etmek 
istiyoruz? Arkadaşlar, eğer bu kriteryumdan ha
reket edecek olursak Türkiye'de Ofisler muvaf
fak olmuş bir müessese midir,ki yeni bir Ofis 
yapalım? Bankalar muvaffak olmuş, bilhassa 
bâzı devlet Bankaları ve müesseseleri, muvaffak 
olmuş mudur ki .yeni bir banka tipi yapalım? 
Mesele şu veya. bu sahada muvaffakiyet elde 
edilmiş olması veya olmaması değildir. Yeni me
kanizma i\% iyi kurulur da işlerse muvaffakiyet 
imkânı olup olmadığı meselesidir. Şimdi koope
ratif mevzuunun bu •. kayıt ile bu ihtiyaca en iyi 
cevap veren bir-jnevzu olduğunu Enver Güreli 
arkadaşım benden daha iyi bilirler. Mesele, müs- | 
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[ tahsilin kendi menfaatini müştereken müdafaa 

edecek, durumda olmasıdır. Lüzumsuz müdahale 
ve masraflara boğulursa kooperatifler muvaffak 
olmazlar. Muvaffak olmamış kooperatifler vardır. 
Lüzumsuz masraflar yüzünden ve kooperatifin 
başına iyi adamlar geçmemiş olmasından muvaf
fak olmamışlardır. Tütün ortaklığını muvaffak 
olmuş bir müessese haline sokmamız lâzımdır. 
Bunları, işler birer müessese olarak, muvaffak 
olacak kooperatifler olarak kurmak imkânı mev
cuttur; acele etmemek şartiyle. Arkadaşlar; şim
diye kadar bizde kooperatifçiliği akamete, felce 

i uğratan sebeplerden biri de işi acele yapmak, ge
niş yapmak, her şeyi birden yapmak manisidir. 

| Halbuki dünya kooperatifleri kademe kademe 
I kurulmuş, organik bir bünye gibi yavaş yavaş 
I genişlemişler ve o bünyenin bütün ihtiyaçlarını 

beraberlerinde taşımışlardır. Eğer bu tütün koo-
I pcratifleri aynı mevzuda, aynı dikkat ve itina ile 

kurulursa, bütün Türkiye'nin bütün tütün yükü
nü bunların sırtına vermek gafletinden uzak ka-

. lırsak ve bunları kendi kuruldukları yerde ken
di güçleri nispetinde faaliyet yapacak vaziyette 
kurarsak ve bunun yanında müessese gelişinceye 
kadar müstahsili, bugün olduğu gibi, Hükümetin 
uhdei mesuliyetinde kalan bir tanzim mekaniz-
masiyle koruyacak bir tedbir ve basiret yolunu 
ihtiyar edecek olursak, bu müesseselerin muvaf
fak olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Yalnız 
acele edip, oldu, oluyor deyip, henüz bu sistem kök
leşmeden bütün işler bu müesseselere yüklenecek 
olursa, ister banka olsun, ister kooperatif olsun, 
bu işin uhdesinden gelemiyecekleri aşikâr bir key
fiyettir. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin müşahedem 
şudur ki, bu tasarı, mebdeinde çok münakaşayı 
icabettiren bir tasarıdır. Bâzı noktaların Hükü
metçe tavzihi gerekir. Meselâ Hükümet yanlış 
bir noktadan hareket etmiştir. Elde mevcut 
primlerin kanuni bir şekilde alınmış olup olma
dığı noktası tetkik edilirse belki ağır mesuliyet
leri meydana çıkaracak bir suitatbik olduğu, ya
ni Millî Korunma Kanununun salâhiyet ve ka
nun harici bir tatbikatı halinde birikmiş olma
sı da mümkündür. Bundan başka müstahsili teş
kilâtlandırma mevzuu, arzettiğim esaslardan ha
reket edilerek bir prensip vahdetine irca edilir
se o takdirde bir netice elde edilmek mümkün 
olur. Bunu temin için de tasarının komisyona 
veya dilediğiniz başka bir komisyona verilmesi 
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icabcdcr. Tasarı 18 aydır münakaşa mevzuudur I 
ve sekiz ay komisyonda, kalmış, maalesef bir 
prensip vahdeti temin edilemeden huzurunuza 
gelmiştir. Gayenin elde edilmesi, bu prensibin 
tesbiti ve onun mekanizmasının kurulmasiyle 
mümkün olacaktır. Yeni bir komisyona verilme
si halinde iş o kadar uzamıyacak, belki 10-15 gün 
içinde bu prensip vahdeti elde edilebilecektir, 
kanaatindeyim. Yoksa bu tasarıyı huzurunuza 
gelmiştir diye müzakere etmek bizi yanlış bir 
mecraya sevketmesi imkânı vardır. 

Teklifim, bir prensip vahdeti elde etmek üze
re bunun yeni bir komisyona verilmesinden iba
rettir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TARIK GÜRERK 
(İzmir) —-Efendim, bu kanun tasarısı hakkın
da vâki itirazların ekseriyeti azimesini varit 
telâkki etmiyoruz. Şundan dolayı; bâzı arka
daşlar tütün kongresi mukarrcratımn bir ban
ka ihdası şeklinde olduğunu ileri sürdüler. Tü
tün kongresi su - komisyonu gerçi bir banka ku
rulmasını tavsiye etmiş 'bulunmaktadır. Ancak 
komisyon raporunun heyeti umumiyesi müza
kere edildiği sırada birçok delegeler de banka 
şekline itiraz etmişler ve bu itirazlar neticesin
de kongre heeyti umumiyesi, meselenin çeşitli 
temayüllerin Hükümetçe nazarı itibara alına
rak, o yolda bir kanım tasarısı vücuda getiril
mesini tavsiye etmiştir. Binaenaleyh, kongre 
mukarreratı, katî olarak bir banka olmasını 
tavsiye şeklinde değildir. Esasen banka mev
zuu, bundan evvelki Meclis zamanında, daha 
evvelki kanunun müzakereleri sırasında, uzun 
uzadıya mevzubahis edilmiş, tek çeşide daya
nan bir mahsule müstenit bir bankanın katiyen 
vücuda getirilemiyeceği ve bankanın vücuduna 
ait esbabı mucibeye uymadığı, teknik mahzur
lar olduğu o zamanın Başbakanı tarafından ile
ri sürülerek banka fikrinden sarfı nazar edil
miştir ki, biz de komisyon olarak buna iştirak 
etmekteyiz. Tek maksul mukadderatına daya
nan banka olmaz. Esasen bankayı icabettiro-
cek kâfi sebep mevcut değildir, hattâ ihtiyaç 
da yoktur. Şundan dolayı ihtiyaç yoktur ki, 
müstahsıllarm ihtiyacını karşılıyacak bir ana 
banka; Ziraat Bankası mevcuttur ve bu banka 
bundan böyle de kendi fonksiyonunu ifa ede-
tcektii'. 

Şimdi efendim, niçin banka olmadı, niçin 
şirket olmadı da bir Tütün Ortaklığı Kanunu | 
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vücuda getirildi? Bunun esbabı mucibesini ar-
zetmek istiyorum : 1943 senesinde yine tütün
cülerin İzmir'de bir kongresi toplandı, orada 
banka olsun, kooperatif olsun, şu olsun, bu 
olsun şeklinde komisyonlarda çeşitli tartışma
lar vukubuldu, umumi heyetin müzakereleri 
sırasında ibir çiftçi vatandaş dedi k i ; bütün 
komisyonların çalışmalarını takip ettim. Ko
operatif olsun, olmasın, şirket kurulsun, kurul
masın hususunda hararetli müzakereler cereyan 
etti. Kooperatif olsun diyenler memurlardı, 
şirket olsun diyenler de; tüccarlardır. Biz ki 
bu işin temelini, esasını teşkil ediyoruz, bizim 
ne dediğimize, ne diyeceğimize hiç kimsenin 
ehemmiyet verdiği yoktu. Binaenaleyh efendi
ler, kooperatif kurulsun, kurulmasın, şirket ku
rulsun, kurulmasın, bu, sizi katiyen alâkadar et
mez, bu bizim meselemizdir dedi ve kongre müs
pet bir netice vermeden dağıldı. Hükümet 1950 
de müstahsıllarm geniş ölçüde iştirakini temin 
eden bir kongre toplamıştı. Kongre meseleyi 
uzun boylu tetkik etmiş, münakaşa etmiş, or
taya 'bir teklif atmıştır. Demişler k i . Burada 
tehellür eden fikirler üzerinde, vâki teklifler 
üzerinde dur, 'bunlardan mülhem olarak bir 
kanun, tasarısını süratle hazırla. Bu şekil ta
mamen demokratiktir ve geniş ölçüde müstah
silin arzuları ve temennileri bu kanunda nazarı 
itibara alınmış ve yerine getirilmiştir. 

Enver Güreli arkadaşımız; çok kati hüküm
ler ifade etti. Delilsiz olarak, daha doğrusu 
kâfi delillere dayanmadan diyeyim, koopera
tiflerin muvaffak olmadığını bir kalemde kes
tirip attı ve bu kanunun da yüzde yüz muvaf
fak olamıyacağmı beyan etti ve aynı zamanda 
bu kooperatiflerin nihayet bir kültür meselesi, 
İçtimai bir seviye meselesi olduğunu iddia etti. 
Doğrudur. Fakat meseleyi bu bakımdan ele 
alırsak ve bu noktadan yürürsek, memlekette 
demokrasinin olup olması dahi münakaşa edile
bilir. 

Efendim, bizde satış kooperatiflerinin uzun
ca bir tarihi vardır. 2834 numaralı Kanundan 
evvel de memlekette ve bâzı bölgelerde, mese
lâ Aydın'da satış kooperatifleri kurulmuş ve 
bunlar cidden zamanın şartlarına nazaran mu
vaffak olmuşlardır. 

Kooperatiflerin nasıl muvaffak olmadığını 
iddia edebiliriz k i ; bugün İzmir'de her sene or
takları artan ve sermayesi yirmi milyon liraya 
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yaklaşan bir Tarım Satış Kooperatifi mevcut
tur. Ama bu kooperatiflerin şimal memleketler
deki kooperatifler gibi olmadığını söyliyen ar
kadaşıma hiçbir itiraz dermeyan edecek vazi
yette değilim. Her işimiz öyleyse hakikaten ko
operatiflerde de bunu aramak mecburiyeti hâ-
s:l olur. Başlamak lâzımdır ve kooperatifler bâ
zı mıntakalarda cidden hamle ifade eden inki
şaflar elde etmişlerdir. Kooperatiflerde idare 
masraflarını ele alarak, mutıak olarak idare 
masrafları yüksektir diye kati hüküm çıkar
mak yerinde olmaz. Olsun, idare masrafları yük
sek olduğu için, İktisadi Devlet Teşekkülü ol
sun, eğer iktisadi Devlet Teşekküllerinin idari 
masraflarının, işletme ekonomisinin bütün icap
ları dâhilinde tekevvün ettiğini ve hakikaten 
mâkul olduğunu arkadaşımız iddia etmek mev
kiinde iseler bendenizin itirazı yoktur., iktisa
di Devlet Teşekkülü olsun, nasıl tavsiye eder
ler ki, muhterem arkadaşım, bizim partimizin 
programı dahi bu meselede, buna müsait de
ğildir. Kooperatif, müstahsıllarm her hangi bir 
zümrenin her hangi bir işde müşterek menfaat
lerini korumak için kurulur, işler bir teşekkül
dür. Devletin bunda bir alâkası olmamak gere
kir, bir noktaya kadar. 

Şimdi efendim; mahsullerimizin kıymetlen
dirilmesi mevzuundaki prensip çoktan halledil
miştir, ta 1935 de, Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanununiyle mahsullerimizin kıymetlendiril
mesi, müstahsıllarımızm kıymetlendirilmesi, 
müstahsıllarımızm korunması, meşakkatli emek
lerinden bihakkın istifade etmeleri için ortada 
mutavassıtları ekarte eden 2835 numaralı Ta
rım Satış Kooperatifleri Kanunu çıkmıştır. Bu, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar'ın İkti
sat Bakanlığı zamanında çıkan bir kanundur. 
Bu kanun mucibince belli başlı ihracat madde
lerimiz, bu kooperatiflerin iştigal konuları me-
yanına girmiştir. Üzüm, incir, pamuk, zeytinya
ğı, fındık gibi.. Yalnız tütün müstahsılları tü
tünün hususiyeti dolayısiyle şimdiye kadar bir 
teşkilâta bağlanamamıştır ve bağlanmadığı için 
de tütün müstahsili daima birçok zararlara 
duçar olmuştur. 1939 - 1940 senesinde İkinci 
Dünya Harbi başladığı zaman, tütün müstahsıl
ları teşkilâtsızlık yüzünden açıkta kalmışlardır. 
Bugün öne sürülen müdahale mubayaaları o za
mandan başlamıştır. Fakat eski hükümetlerin, 
istikrarlı olmıyan, şümullü olmıyan ve politik 
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tesirlerin baskısı altında bulunan bir ziraat po
litikası bulunduğu için, tütün destekleme mu
bayaasında zaman zaman arızlar olmuştur. 

Tütüncüler, bilhassa küçük müstahsil bu iş
lerden zarar görmüştür. Büyük müstahsil ko
runmuş; küçük müstahsil gereği derecede ko
runamamıştır. Bendeniz ve bir kısım arkadaş
larımız, bu meyanda beyanatına hayret etti
ğim arkadaşım Behzat Bilgin 'le birçok mınta
kalarda tütün müstahsılları ile temaslarda 
bulunduk. Kanunun mekanizmasının esasları
nı kendilerine izah ettiğimiz zaman fevkalâ
de memnun oldular. Tarım Satış kooperatif
lerinde birtakım muvaffakiyetsizlikler, aksak
lıklar olmamış değildir; her işimizde olduğu gi
bi. Bu da neden ileri gelmiştir? Bu kooperatif
ler daha ziyade yukardan aşağıya kurulduğu 
için olmuştur. Aşağıdan yukarıya olmadığı, de
mokratik hüviyette olmadığı için - ki, koopera
tiflerin asıl yapısı tamamen demokratik olmak
tan ibarettir - doğrudan doğruya Ticaret Ba
kanlığının emrinde teşekküller olduğu için, 
bâzı seneler bâzı muamelelerinde aksaklıklar 
olmuştur. Ticaret Bakanlığı alışkanlıkla tasa
rıya öyle hükümler koymuş olduğu halde, en
cümenimiz bu kabil hükümleri tamamen değiş
tirmiştir. Meselâ, umum müdürlerini Ziraat 
Bankası inha ve Ticaret Vekâleti tâyin etmek 
gibi bir salâhiyet tanınmıştı, biz doğrudan doğ
ruya bunları kooperatiflerin idare heyetlerine 
bıraktık. Bu itibarla hakiki demokratik birer 
kooperatif teşekkülleri olarak bir kanun çıka-
rılması için hizmet etmiş olduğumuza kaani 
bulunuyoruz. 

Behzat Bilgin arkadaşımız dediler ki; bu 
paraların alınması gayrikanunidir. Vaktiyle 
alınmış bir paradır. Kanuni midir, gayrikanu-
ni midir? Onu iddia edecek mevkide değilim. 
Bâzı ortaklar bu paraların gayrikanuni alın
dığı hakkında Devlet Şûrasına dâva açmışlar
dır. Devlet Şûrasmca verilmiş olan karar, Mil
lî Korunma Kanununa tevfikan kesilen bu pa
raların kanuni olduğunu teyit etmiştir. Bina
enaleyh arkadaşımızın iddiası kavli mücerret
te kalmış oluyor. 

Behzat Bilgin arkadaşımız, bizim hakika
ten iyi bir iş yaptık diye övündüğümüz bir 
maddeye dokunmuş bulundular. Mahsulleri tes
lim mecburiyetinin bu kanunda olmaması, hük
müne itiraz ettiler. Arkadaşlar, biz bu mecbu-
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riyet meselesini bugünün. zihniyetine uygun 
telâkki etmedik. Kooperatifler, hüsnü idare ile, j 
kooperatif, ahlâkiyetinin tamim ve neşri ile, | 
kooperatörlere hüsnü muamele ve iyi hizmetle 
mükelleftir. Zorla yapınca katiyen iyi netice- i 
1er elde edileceği kanaatinde değiliz. Bu ba
kımdan, .hattâ bundan sonra gelecek kanunlarda 
dahi, teslim mecburiyetinin konmamasına ta
raftar bulunuyorum ve müstasıl .bilhassa bu 
hükümden fevkalâde memnundur. Behzat 
Bilgin arkadaşımız gayet iyi bilirler ki, bu mec
buriyetin fiiliyatta hiçbir tesiri yoktur. Şimdi
ye kadar şöyle olmuştur: kooperatifler piyasaya 
nazaran yüksek fiyat verdikleri zaman teslimat 
artmış, avansları noksan verdikleri zaman tesli-

.mat azalmıştır. Fakat bunun hakkında koopera
tifler esaslı hiçbir harekete geçememişlerdir. Ne 
kanuni bakımdan, ne de ihraç etme gibi kendi 
kanunlarındaki mevcut müeyyidelerden istifade 
edememişlerdir. Bu, pisikolojik bir noktadır. 
Teslim mecburiyetinden vareste tuttuğumuz 
takdirde, ortağın kooperatiflere karşı olan mâ
nevi rabıtası kendiliğinden tahassül edecektir, 
biz buna kaniiz. Maahaza bütün bunlar tasarı
nın komisyona iadesai için yeter bir sebep teş
kil etmez. Eğer Yüksek Heyetiniz teslim mec
buriyetini kabul ederse maddenin tedvini sıra
sında ona dair bir hüküm konur. 

Halil İmre arkadaşınız, Yerli Ürünler Şirke
ti ne .olacaktı*? Buyurdular. Ne olursa olsun bu 
mevzuun bununla alâkası yoktur. Bu, doğru
dan doğruya •müstahsilin kendi teşekkülüdür. 
Yerli Ürünler, şimdiye kadar desteklenmek va
zifesiyle tavzif edilen bu müessesenin üzerinde 
büyük bir kambur vardır. Hazinenin, müdahale 
mubayaalarından' mütevellit yirmi milyon lira 
zararı olmuştur. Bu müessese zaten birkaç sene
den beri bu yüzden âtıl bir vaziyette kalmak
tadır. Ziraat Bankası öyle zannediyorum, bu ka
nun çıktıktan sonra bu şirketi tasfiye edecektir. 
Birtakım malzemesinden- de yeni kurulacak or
taklık istifade edebilir. 

Yanlış not etmedimse; kimden ne kesildiği 
belli değildir, buyurdular. Kimden ne kesildiği 
bellidir. Tamamen kayıtlarda mevcuttur ve mm-
taka itibariyle de nispetleri muayyendir. Şimdi
ye kadar kesilen 42 _ 45 milyon liranın yarısı 
Ege bölgesine aittir ve ayrı ayrı müfredat iti-

•bariyle vatandaşların hesapları da mevcuttur 
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diye alâkalı kimseler bize ifade etmiş bulun
maktadırlar. 

HALİL İMRE (Sivas) —Bize aksini ifade 
ettiler, • 

TARIK GÜREK (Devamla) — Arkadaşımız 
Maliİ İmre, neden Kooperatifler Kanununa,göre 
olmamıştır1? Buyurdular. Hakikaten bu,suale ce
vap vermek müşkül olacaktır. Efendim; müsaa
denizle, tütün mahsulünün hususiyeti hakkında 
izahatta bulunmak istiyorum. Tütün mahsulü 
hiçbir mahsule benzemez. Bundan maada her 
hangi bir ihracat maddesi fiyatında bir iki ku
ruş tenzilât yaptığım1 z zaman müşterisi bütün 
dünya piyasalarında mevcuttur. Yalnız tütün 

buna bir istisna teşkil eder. Çünkü ;malmdür ki, 
| tütün birçok memleketlerde alım satımı serbest 

olan bir madde değildir. Tele serbest olduğu yer; 
zannederim Amerikadır. Amerika piyasasına da 
nüfuz etmek mümkün değildir. Çünkü bellibaşlı 
sigaret fabrikalarının Türkiye'de alım teşkilâtı 
vardır. Her hangi bir ihracat tüccarı bu
gün Amerika'ya mal satamaz . ve dünyanın 
birçok yerlerinde de satamaz. Onun için 
bizde bu mevzuda şümullü mânasiyle Ht 
ihracat tüccarı meveut değildir. Alım. satım 
daha ziyade ecnebi alıcıların tahtı tesirindedir. 
Mevcut tüccarlarımız bunların tesiri altındadır, 
onl arm direktif iyi e hareket ederler. Onların, di
ledikleri mmtakadan fazla mal alamazlar, emret
tikleri fiyattan üstün mubayaa yapamazlar. Onun 
için tütün mahsulünün kendisine has .hususiyeti 
dolayı siyle bir Tütün Ortaklığı Kanununun müs
takil olarak çıkarılmasında fayda mülâhaza edil
miştir. 

Bir de ikinci hususiyet de, kanuni veya gayri-
kanuni olduğu iddia edilen, fakat Danıştay ka~ 
rariyle kanuni olduğu sabit olan, tütün müstahr 
sularından kesilen bir para mevcuttur. Binaen^ 
aleyh bu paraların sahibi olan müstahsılların 
arzu ve dilekleri dâhilinde bir kanun vücuda ge
tirmek hususundaki sebep, zannederim en başta 
gelen bir sebeptir. Aynı zamanda bu kanunun 
bir an evvel çıkması zarureti mevcuttur, mevcut 
tasarı Satış Kooperatifleri Kanunu antidemok
ratik telâkki edildiği için tadili hususunda Tica
ret Bakanlığının da çalışmaları mevcuttur. Bu 
kanun ne zaman tadil edilecek ve ne zaman.çıka
caktır? Bilinemez. Halbuki tütün müstahşılları, 
artık sabrı tükenmiş bir durumdadır. Her sene 

I destekleme mubayaası olacak mı, olmıyacak mı? 
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Bunun tereddüt ve ıstirapları içinde, muazzam 
bir kütleyi, bırakmak caiz değildir. Bu itibarla 
kendi paralarının mukadderatını süratle bilme
leri ve kendi mallarına hâkim olmaları lâzımdır. 

Arkadaşlar buyurdular, ki, niçin bütün müs-
taİısıİlari İra teşekküle girmeye mecbur tutmu
yorsunuz? 

Arkadaşlar, biz bu noktai nazari katiyen de
mokratik telâkki etmiyoruz. Esasen Behzat Bil
gin arkadaşımız beyanlarında5 zaiınimca iki nok
tadan tezada düşmüş bulunuyorlar. Evvelâ ken
dileri alman paraları gayrikanuni telâkki etti
ler, sonra da bu gayrikanuni paraların alınma
sını neden hepsine teşmil etmiyorsunuz diye ten
kitte,bulundular. Kanun, bu ortaklığa girmeye 
kimseyi icbar etmemektedir. îstiyen girer, dileyen 
girmez. Ortaklığa girmiş olanlarda dilerlerse çı
kabilirler. Ancak bu gibilerinin paralarının, bu 
paralar müdahale mubayaalarına tahsis edildi
ğinden, mevcut malın elden çıkarılmasına kadar 
hesabın tasfiyesi mümkün olmıyacağı düşünce-' 
siyle, 5 sene sonra iade edilmesi kaydı vaz'edil
miştir. Beş sene sonra diledikleri takdirde bu 
paralarını alabilirler. 

Bu tarzın Anayasaya uygun bir İnildim ol
duğu kanaatindeyiz ve bu ortaklıklar dışında, 
kalan kimselerden de % 2 tevkif ata devam edr 
leceği hakkında .Hükümet tasarısında bir hüküm 
mevcut idi. Biz bunu bir Anayasa, müstekil 
bir ikamın meselesi telâkki ettiğimiz içindir ki, 
bu hükmü kanun tasarısından çıkarmış bulunu
yoruz. Maahaza Meclisi âli bu hususta bir ka
rar iverirse mesele yoktur. Bütün bunlar bu ka • 
nun.tasarısının tekrar encümene iadesi için ye
ter .voMuâkul bir sebep teşkil etmese gerektir, 
naçizane kanaatime göre. 

Halil İmre arkadaşım, daha ziyade ana. mu
kavelenameye atıflar yapıldığını, kanunda bâzı 
meselelerin derpiş edilmediğini tenkid buyurdu
lar. -Biz yine bu kanunun, son derecede demok
ratik olarak çıkmasını arzu ettiğimiz için bâzı 
teferruata, tekniğe mütaallik hususları ana mu
kavelenameye bıraktık. Ana mukavelename, or
taklar heyeti umıımiyesinin vâki talebi • üzerine. 
tadil edilebilir, ama bir kanun, ana mukavele
name gibi kolaylıkla ve süratle tadil edilemez. 
Kanunda lüzumsuz tafsilâtın bulunmasına, ko
misyon olarak taraftar bulunmadık. 

Efendim, son bir noktayı daha belirtmek 
mecburtyotini hissediyorum, Bu kanundan sonra 

.1952 O : 1 
I tütün ekiminin tahdidine dair bir kanun gele

cektir. Bu kanunun Hükümet gerekçesinde 
şöyle bir hüküm vardır, «müdahale mubayaasını 
bundan sonra terketmek kararındayız» diyor
lar. 

Müdahale, mubayaasının tcrkedilmesi Hükü-; 

metç') mukarrer olduğuna göre, müstahsilin sür
atle ve gerektiği gibi teşkilâtlanması lâzımdır ve 
bu bakımdan kanunun süratle çıkması ve yeni 
mevsime kadar müstahsilin teşkilâtlanması-sağ
lanmalıdır; Bundan dolayı komisyonumuz Yük
sek Heyetinizden -bu kanunun maddelerinin mü
zakeresine geçilmesini rica etmektedir. Maahaza 
komisyona iadesinde her hangi bir mahzur da 
mütalâa etmediğimizi arzedebiliriz. 

I Bâzı arkadaşlarımızın söz haklarının mahfuz 
tutıılmasına dair olan şerhlerinin bu kanun hak
kındaki, sempatilerini izhara vesile teşkil etsin 
diye olduğunu tahmin ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Abdurrahman Melek. 

I AB.DÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — Vaz 
I geçtim efendim. 

BAŞKAN — Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, on iki sene oluyor, 1939 yılı so
nuna doğru İzmir'de tütün piyasası açılmıştı. 
Yılın rakamı size o zamanın hâdiselerini derhal 
hatırlatmıştır. Eylül ayından beri Almanya ile 
harb başlamış bulunuyordu. Her ne kadar o ta
rihte Fransızların tedbiriyle acayip harb şeklin
de ilk harb tecellileri görülmüşsede ticaret hayatı 
her zaman olduğu gibi daha :geniş bir nüfuzla 

ı yakında 'bâzı şeylerin olacağını tahmin ederek 
tereddüt içine girmiş bulunuyordu. Kısa bir za
man sonra Amerikalılar piyasadan çekildi. Rcms-
ma firmasının bunu takip ettiğini öğrendik. Fi
yatlar düşüyordu. 1939 yılının Ticaret 'Bakanı 
İzmir'de Yerli Ürünler Şirketi Müdürünü An
kara'ya davet etmiş ve bu mevzuu görüşmüştü. 
Ziraat Bankasının temin edeceği üç milyon lira 
ile hemen destekleme mubayaasına girişilmesi, o 
günün kararı oldu. Bu suretledir ki bundan 12 se
ne evvel, bugüne kadar devam etmiş olan mü
dahale veya destekleme mubayaaları, sistemi ku
rulmuş bulunuyordu. İkinci bir devrede Yerli 
Ürünler müessesesine Tekelin Tütün Hd. Mües
sesesi do katılarak bu yolda devam olunmuştur. 

Üçüncü bir devrede .ise nihayet münhasıran 
I Tekel Müessesemiz bu. işle meşgul olmuştur. 
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Görülüyor ki; bu 12 sene içinde hem harb ve 

hem de yarı sulh devresine sığınıştır. Şu halde 
bu ihtiyacın mevcudiyeti bugün artık inkâr edil
mez bir hakikat halini almıştır. % 5 lerin kesil
mesine, bu işin sistcmlendirilmesi, devamlı bir 
hale konulması maksadiyle girişilmiştir. Bina
enaleyh hepimizin mutabık olduğu bir nokta 
mevcutsa o da tütün piyasamızın hakikaten ken
disine mahsus olan karakteri dolayısiyle ayrıca 
bir dikkat mevzuu edilmesi lâzımgeldiği ve bu
nun da sistemli bir şekle irca edilmesidir. Bu 
maksatla 1950 yılında bir kanun çıkarılmıştı. Bu
günkü Hükümet o kanunu kendi görüşüne uy
gun bulmamış ve bir yenisini getirmiştir. Bun
ların hangisi daha iyidir? hangisi daha pratik
tir? Böyle bir münakaşa ile sözü uzatmakta fay
da görmüyorum. Bence daha faydalı çalışma 
tarzı önümüze gelen tasarı üzerinde çalışmak 
olsa gerektir. 

Bu tasarının sistemi nedir? Tasarıya nazaran 
ekiciler teşkilatlandırılacak!ardır. Tütün bölgele
rinde tütün ekicileri ortaklıkları adı altında mü
esseseler kuracaktır: Birinci kademe. Bunlar 
bölge bölge bir ehram teşkil ederek zirvesinde 
birlikler bulunacaktır. (Dört tane bölge birliği 
kurulacaktır. Bu dört bölge birliğinin de başın
da, ehramın sonuncu noktasında Genel Merkez 
denilen, daha ziyade idarî ve birleştirici mahiyet
te bir organ mevcut olacaktır. 

Ortaklık denilince bu ortaklığın bildikleri
mizden hangisine uygun olduğunu araştırmak, 
tetkiklerimizi ona göre yürütmek mecburiyetin
deyiz. Tütün Ekicileri Ortaklığı lıakikatta Tütün 
Tarım Satış Kooperatiflerinden başka birşey de
ğildir. Tütün Ekicileri Ortaklıkları Bölge Bir
likleri lıakikatta Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri Birliğinden başka birşey değildir. 

Tasarının ekseri hükümleri 2834 sayılı ka
nundan yani Tarım. Satış-Kooperatifleri Kanu
nundan alınmıştır. Tasarıda sarahat bul mum
yan hususlarda da 2834 sayılı Tarım Satış Koope
ratifleri ve birlikleri kanunu hükümleri cari 
olacaktır/Görülüyor ki, Tarım Satış Kooperatif
leri esasına göre üç kademeli bir teşekkül mey-' 
dana getirilmektedir. Bununla beraber adının 
söylenmemesi hoş telâkki edilecek . bir keyfiyet 
değildir. Şu hale bakılırsa demek lâzım gelir ki; 
bu tasarı tütün sahasında Tarım Satış Koopera
tiflerini kurmak istiyen ve fakat adını telâffuz
dan çekinen bir tasarıdır, O kadar ki; kanun 
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I tasarısının bir maddesinde ortaklık yerine «koo

peratif» kelimesi de kullanılmıştır. Âdeta bunu 
yazanlar, önlerinde 2834 numaralı kanun bulun
duğu halde bir kooperatif kanunu yazmışlar, ye 
nedense adını koymamışlardır. ,'.•.. 

Arkadaşlar, adını koymamak meselesi hafif, 
ehemmiyetsiz bir mesele değildir. Müessesenin 
mahiyetini gereği gibi ortaya koymaya lüzum 
vardır. Zira bize bir anonim şirket mi getiriyor 
sunuz? Tetkiklerimiz anonim şirket edebiyatı 
içinde, onun tecrübelerine göre cereyan edecektir. 

I Eğer bize bir kooperatif getiriyorsanız, tetkikle
rimiz, tecrübelerimiz, miyarlarımız kooperatif
lerden alınacaktır. 

Saniyea, bunun bir kooperatif olduğunu bil
mek hususunda ortaklarının da ihtiyacı vardır. 
Onlar da hangi ruh dahilinde çalışacaklardır, 
bilmelidirler. İTukukan da bu zaruret vardır. 
2834 sayılı kanunun açık bıraktığı noktalarda han
gi şirketler, hangi ortaklıklar hükümlerine göre 

I ileride boşlukları dolduracağımızı bilmek mecbu
riye tindeyiz. Binaenaleyh müessesenin hüviye
tinde bir teşevvüş vardır. İzalesi lâzımdır. 

Bu mevzu üzerinde çok konuşulduğu için ben, 
tasarının esaslı saydığım bir kusurunu söylemek
le iktifa edeceğim ve daha ziyade tetkika muh
taç olduğunu belirteceğim. 

Arkadaşlarım, kooperatif fikri, bugün mem
leketimizin dayandığı iki büyük partinin aziz 
telâkki ettiği bir fikirdir. Binaenaleyh hepimi
zin sevdiği, yerleşmesini istediği bir müessese 
bahis mevzuudur. Bu bakımdan prensipte ekse
riyetimizin ihtilâfa düşmiyeceğini zannederim. 
Yani tütüne de olsa, başka bir maddemize de 
olsa, imkân bularak yaşıyabilecek kooperatifler 
kurabilirsek bundan ben de, mensup olduğum 
fikir ailesi de, sizler de memnun oluruz. Bu 
muhabbetimiz bize aynı zamanda şöyle bir veci
beyi de yüklemektedir; kooperatif kurarken adı
mımızı gayet dikkatli olarak atmak mecburiye
tindeyiz. Zira kooperatif adından, itibarından 
bugün elimizde ne mevcutsa bunu yanlış bir 
adımla mahvetmeye hakkımız yoktur. Binaen
aleyh bu mevzu üzerinde göstereceğimiz bütün 
titizlik ..kooperatif müessesesine bağlılığımızdan 

I neşet edecektir. Benim mütalâam, bu müessese-
I 1er kooperatif olacağı için ve kooperatiflerimiz 
I muvaffakiyetsiz oldukları için muvaffak olamaz 
i tarzında değildir, sistemin kusuru bendenizce 
I başka bir noktadadır. Yekdiğerine bağlı olan 
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iki fikir bir tasarıda birleşmektedir. Tütün piya
sasını umumi surette tanzim etmek fonksiyonu 
ile, tütün çiftçisini teşkilâtlandırmak fikri aynı 
zamanda tatbik edilirse kooperatif fikrinin za
rar görmesinden büyük endişe duymaktayım. Bu 
nazarî bir görüş değildir. Tecrübemiz bu vadi
dedir. Kooperatifçilik hayatımız 1935 ten beri 
az çok dikkatle tetkik edilecek olursa çıkacak 
olan netice şudur ki, ne zaman kooperatif kendi 
ortaklarının dâvasından daha fazlasını, yani 
umumi surette bir piyasayı tanzim etmek görevi
ni üzerine almışsa, kooperatif zarar etmiştir. 
Zararı da, kooperatif, kendisine vefa gösteren or
taklarının üzerine yıkmak mecburiyetindedir. 
Esasen ortaklar kooperatiflerine karşı bugün 
kâfi derecede bağlanamamışlardır. Bağlanıp da 
sonuna kadar vefa gösterenlerse, kooperatif böy
le kendinden büyük bir foksiyonu üzerine aldığı i 
zaman, onun zarariyle başbaşa kalmaktadırlar. 

İşte arkadaşlar bendenizce tasarının esas 
kusuru, bütün piyasasını tanzim etmek için bir 
müessese kurmak fikrinden hareket ettiğimiz 
bir zamanda, bir kooperatif kurup kendi parası 
ile bu fonksiyonun ifasını ona tevdi etmiş bu
lunmasıdır. 

Misaller mevcuttur. Daha uzaklara gitmi-
yelim. Pamuk mubayaasında cereyan eden hâ
diseler bizi kâfi derecede tenvir eder. İki safha 
var. Birinci safha : Tarım Satış Kooperatifleri 
Ege'de kendi kaynakları ile umumi piyasayı 
tanzim rolünü üzerine aldı. ikinci safhada Hü
kümet kredi temin etmek suretiyle rizikosu ken
disine ait olmak üzere bu müesseseye verdi. Bi
rinci safhada İzmir'deki Tarım Satış Koopera
tifi zaman zaman bu arzu ile piyasaya çıkarak 
380 - 400 kuruşa mal olmaya başladı. Bu suretle 
piyasayı muayyen bir fiyatla^ tutmıya gayret 
gösteriyordu. Fakat bir zaman sonra fiyatlar 
düştü, 280 kuruşa kadar indi. Bugün bu mües
sese zarara girmiştir. Bu zararları kim ödiye-
cektir? Müstahsil ortaklar ödiyecektir. Bu, 
ağır bir şeydir. Buna mukabil fındık işini Hükü
met şu şekilde mütalâa etmiştir: Vaktiyle fındık 
kooperatifi birkaç kere kendi membalariyle bu 
vazifeyi ifa etmişti. Kooperatif bundan zarar 
etmiş, bilhassa zararı Hükümet üzerine almıştır. 
Bu yıl Hükümet Karadeniz fındık piyasası açı
lırken piyasayı tanzim görevi benim isimdir, pa
rayı veriyorum, siz bu işi benim hesabıma yapın 
demiştir. Bu, külliyen boş bir hareket değildir, ! 
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I hesapsız bir hareket olamaz. Çünkü kooperatif 
j tahammül edemezdi. 

Kooperatif evvelâ kendi ortaklariyle uğraş
mak mecburiyetindedir. Bu işi de, piyasa tanzi
mi işini de üzerine aldığı zaman ezilmektedir. 
Müdahale işleri büyük ekseriyetiyle rizikolu iş
lerdir. Belki bir iki sene bu müessese şanlı ola
bilir, hâdiseler kendisine yardım edebilir. Bu 
tanzim mubayaaları kooperatiflere kâr da bıra
kabilir. Fakat üstü üstüne mütalâa edersek 
bilhassa tütün gibi oynak bir madde de bu işi 
kooperatife verdiğimiz andan itibaren, bu koo
peratifin paydar olmasından büyük endişe duy-

I maktayım. O halde şu neticeye varıyorum, koo-
paratif kurmak, yahut şöyle arzedeyim, 12 yıllık 

[ gelenekten ve onun yığdığı fikirlerden azade ola
rak tütün müstahsilini teşkilâtlandırmak mıdır 

I hedefiniz?., öyle ise % 5 1er işini, tanzim mese
lesini bir tarafa koyarsınız, kooperatif kurarsı
nız. Ve o takdirde kooperatif kurarken biraz tem
kinli hareket edersiniz. Yani 240 000 kişilik müs
tahsil kütlesini birden bire kooperatif içine atar
sak, çok endişe ediyorum ki, muvaffak olamıya-
lım. Bu itibarla, tütün ekicilerinin münhasıran 
teşkilâtlandırılmasını istiyorsak, kooperatif me
selesi ele alınılır ve tetkik edilir. Acaba bu mevzu 
tetkik edilmiş midir? 

Türk tütün piyasası müstahsili bugün koo
peratifler halinde teşkilâtlandırmak üzere hazır 
mıdırlar, hükümet hazır mıdır? 

Arkadaşlar, bunun tetkikim komisyon yapmış 
mıdır? Hayır. Komisyon raporunda diyor ki, 
biz ortaklıkların hukuki ve iktisadi bünyesi üze
rinde durmadık, sadece maddeleri tanzim ve 
bâzılarını tâdil ettik. Çünkü bu hususta müstah
silin ve tüccarların temennilerini nazarı dikkata 
alarak hükümetin tasarıyı şekillendirdiğine kaani 
bulunuyoruz, zira bu şekilde bize ifade edilmiş
tir keyfiyet. t 

O halde demek ki komisyon tetkik etmemiş
tir. Fakat başka tetkik edenler bulunmuştur. 
Bunlar kimlerdir? 

Tütün toplantıları, tütün kongreleri. 
Arkadaşlar, oralarda da fikirlerin vazıh ola

rak ifade edilmediğini, derin tetkikler yapılma
dığını benden evvel konuşan arkadaşlarım ifade 
etmişlerdir. 

1950 Kongresinin zabıtları benim de mahfu-
zumdur. Bu kongrede ittifakla kabul edilmiş, it-

W-
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nifaka varılmış bir nokta varsa o da, hiç bir fi-
kirde birleşilemediğinden dolayı, işi töpyekûn hü
kümete havale e t m e ^ t ^ kabulünden iba
rettir. 

Bit itibarla hükümet sistemlerden birini ka
bul etmekte serbest bulunuyordu. Komisyonumuz 
zannetmesinler ki, kongre bir karar almış, bir 
kooperatif • sistemin de karar kılmıştır. 1950 Kon
gresinde hükümet serbest bırakılmıştır, iş hükü
mete tevdi edilmiştir, memleketin menfaatlerine 
on uygun şekli teklif etmek üzere kendisine ha
vale edilmiştir. Memleket menfaatlerini nasıl 
düşünüyorsa7 yapacağı tetkiklelerc göre karar 
vermek hakkını haizdi. Bu hakka müsteniden 
bu tasarıyı getirmiş. O halde Hükümet ne 
gibi tetkikler yapmıştır? 4.6 satırdan ibaret olan 
gerekçede, Türkiye'de 240 000 kişilik bir koo
peratifçilik tecrübesine girişirken Hükümetin 
ne gibi emniyet unsurlarını haiz olduğunu gör
mek mümkün değildir. Zaten 46 satıra da sığ
maz. 

Eğer, binnetice, müdahale ve tanzim işinin 
dışında olarak^ ayrı olarak, kooperatifçilik dü
şünülüyorsa bu, üzerinde durulmaya lâyık sem
pati ile tetkik edilmeye lâyık bir keyfiyettir. 
Bu mevzuda kademeli ve temkinli hareket edil
melidir. Yalnız, meselenin böyle olmadığı da 
aşikâr olarak görülüyor. 12 seneden beri müs
tahsilin, tüccarın,; herkesin beklediği bir şey 
varsa, o da tanzim mubayaalarını sistemlendi-
recek bir müessesenin kurulmasıdır. Durum bu 
olduğu halde, kooperatif kurulmakta ve ken
di kaynaklariyle. tanzim fonksiyonu ona veril
mektedir. Arkadaşlar, bu takdirde bu koopera
tif dünyanın en büyük zorlukları ile karşılaşa-
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i çaktır. .... Bu . iki fonksiyonu birleştirerek bir 

kooperatif kurarsanız bu teşebbüsün beklenen 
meyvaları vermesinden tamamen şüphe ederij|h 
Ve mümkündür ki,, bu iki fonksiyonun birleş-

| meşinden dolayı, hem. tanzim işinde bir muvaf-
fakiyetsizliğe hem kooperatifçilikte gayet zor 
vaziyete -düşelim. Binaenaleyh m* konu üzerin
de çok daha durulması.lâzımdır. 

Bizim ihtiyacımız ne idi? Hâdiselerin sey
ri bir tanzim müessesesinin kurulması yolun
dadır. öyle zannediyorum ki, daha basit bir 
mekanizma olarak bir tanzim müessesesi müta
lâa etmek mümkündür. Bununla beraber eğer 
bugünkü sistem içinde kalmacaksa benim hâre-

| ket tarzım şu olacaktır : Kooperatif ad ımda 
I korumak ve acele bir tecrübeden sakınmamıza 

yardım etmek mânasında olmak üzere,; müsten
kif kalacağım. Bununla beraber ekseriyet' bu 
kanuna hemen bir istikamet vermek yoluna, 
giderse, maddeler üzerinde ayrıca, sisteme mü
essir olamam tabiî, geniş ölçüde çalışacağım. 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlar, konuş
malar devam ederken bir kifayeti müzakere tak
riri geldi. Fakat o sırada komisyon, söz almış 
bulunuyordu. Bu sebeple komisyona söz verdik 
ve kifayeti müzakere takririni reye koymadık. 
mütaakiben bir milletvekiline söz vermek za
rureti vardı. Onu da yaptık. Bu safhada de
vam ederken karara bağlanması icap eden ki
fayeti müzakere takriri ve daha bâzı hususlar 
için lüzumlu olan ekseriyetin mevcudiyeti, hak
kında yapılan tetkikatta çoğunluğun kalmamış 
olduğu anlaşıldığından Çarşamba günü 
15 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,45 
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6.— SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakçıoğlu'-
nuu, Malatya'dan geçecek olan yolun Akçadağ'
ın içerisinden geçirilmesine, Kı§ ve yağmur do-
layısiyle kapalı ve çamurlu bulunan hu.ile bağlı 
ilçeler yolları için acele tedbir alınmasına, Ya
zıhan ovası ile Darende - Mezgidin Köyü arasın
daki ovanın sulama islerine ve Tohma Irmağı 
önüne bir set yapılması, için mahallinde 
incelemeler yapılmasına dair. sorusuna Bayın-
dtrhh Bakam Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/W7) 

Bjiyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bir» arkadaşımıza verilen yazılı cevaplardan 

sonra Büyük Millet Meclisinin Mart ayı ara ve
rilmesinde Malatya'ya, -gittim. Yaptığımız ince
lemede.'' : • • ' . ; 

1. Malatya - Akçadağ - Gürüıı'den geçe
cek olan yolun Akçadağ'ın merkezine uğratıl
madan yakınından geçirilmesi ilçenin iktisadi 
hayatını" zedeliyeeeğinden içerisinden geçirilme
sini ' istemektedirler. 

2. Cevahiri 2, 3, 4, 5 numaralı ''bentlerinde-. 
ki.Malatya - Arapkir - Kemaliye; Gölbaşı - Bes
ni - Adıyaman - Kâhta; Malatya - Pötürge; 
Malatya - Darende yolları kışın karin ve yağ
murlu havalarda çamurla kapandığı ve hemen 
sekiz ay kadar otomobil geçmediği ve karlı za
manlarda kar makinesiyle açılmadığı cihetle bu 
yollar yapılıncaya kadar acele tedbir alınması 
istenmekte ve Hekimhanlı'lar da Malatya - Sivas 
şosesi için bu dilekte bulunmaktadırlar. 

3. Su işlerinden cevapta adı geçmiyen Ma
latya'nın Yazıhan Ovasının o civardan geçen ır
maktan sulanması hususunda ne düşünülmek
tedir?. 

4. Darende'nin Aşudu köyünde bir su çık
makta ve burada bir şelâle bulunmaktadır. 

Güründen gelen Tohma Irmağı Darende'nin 
içinde yüksek, kayalar arasından, geçmekte olup 
önüne bir set yapıldığı takdirde kasabadaki ara
zi ve bahçeleri sular, bu iki ırmak kasabada 
birleşmektedir. Böyle iken elektrik yoktur. Bu 
cihetlerle Darende ile Mezgidin Köyü arasında
ki ovanın bu"ırmaktan sulanması çareleri aran

mak üzere yerinde bir inceleme yaplınlnıası 
istenmektedir. 

.5.- Malatya'da çıkan 10 Mart tarihli Doğ-
rusöz Gazetesinde; «Derme suyu yukarıya kal
dırılmış, bu yüzden meyva ağaçları .'• kurumuş, 
aşağikanal altındaki bahçeler kuruyacak, Şah-
nahan Kanalının açılması bu.yıl programa alın
mış iken derme kanalının altı kapatılması için 
geri kalmıştır, Şahnahan Kanalı başlausa dâva 
kökten, hallolur» şeklinde bir yazı görüldüğün
den ve ora halkının bu cihette muhtelif iddia
ları vardır. Alâka, göstereceğinden, emin oldu
ğumuz Bayındırlık Bakam tarafından arzetti-
ğim hususlara yazılı olarak cevap vermesine de
lâlet buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakçıoğlu . 

T .€. 
Bayındırlık -Bakanlığı . 7 . IY . 1952 

Hususi. 1 valem 
. Sayı : 177. . . . 

- B. M. M. Başkanlığına 
-27 . 111. 1952 tarih ve :()-(İ'079/3281-7197 sa

yılı yazıları karşılığidır•:• 
Malatya'dan geçecek yolu, Akçadağ'ın, içeri

sinden geçirilmesine. Kışın ve yağmurlu hava
larda geçit vernıiyeu ilçeler yolları için acele 
tedbir alınmasına, Yazıhan ovası ile Darende -
M'azgidin Köyü arasındaki ovanın, sulama işleri
ne dair Malatya Milletvekili Nuri Ocakçıoğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesine hazırla
nan, cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arze derim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Malatya'dan geçecek yolun Akçadağ'ın içeri
sinden geçirilmesine, kışın ve yağmurlu havalar
da geçit vermifen ilçeler yolları için acele tedbir 
alınmasına, Yazıhan ovası ile Darendc-Mazgidin 
köyü arasındaki ovanın sulama işlerine dair Ma
latya Milletvekili Nuri Ocakçıoğlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır: 

1. Malatya - Akçadağ - Gürün Devlet yolu-
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hım â.5 km. kadar Akçadağ ilce merkezi dişm-
daii ğeeiriİnıesîmde Devlet yölİari için kabul edi-
ieii standart bâkımındaii zaruret îıâsıl olmuş ve 
bir iltisak yöltı ile ilce merkezine bağlanmak üze
re gerekli etüdü yapılmıştır. 

2, Malatya - Arapkir - Kemaliye, Malatya -
'Darende, Malatya-Sivas yolları Devlet bakımı. 
altında bulundurulmakta ve Devlet standardına 
tıyğun bir baki getirilinceye kadar geçit sağlama
sına çalışılmaktadır. Henik kâfi derecede kar ma
kinesi mevcut olmadığından, adı geçen yollardan 
ancak Malatya - Sivas yolu kar programına alı
nabil mistir. Bu yolun Sivas'tan Kangal'a kadar 
olan kısmı açılmış ve geri kalan kısmı üzerinde 
do çalışmalar devam, etmektedir. 

Gölbaşı -. Besni - Adıyaman, - Kâhta; Malat
y a - Pütürge il yolları, Malatya İli çalışma prog
ramına dâhil bulunmaktadır. İl ve köy yollarına 
yardım olmak üzere Malatya İline gönderilecek 
Bakanlık yardımı ödeneğinden, ilin çalışma 
programına aldığı adı geçen yollara, da ödenek 
ayırması gerekmektedir. Gölbaşı - Besni - Adıya-
ınan, - Kâhta yoluna tahsisen para ayrılması Ba
kanlar' Kuruluna arzedilen tevzi esasları hakkın
daki listenin tasdikmdan sonra, düşünülecektir. 

Karla kapanan.. il yollarının açık tutulması 
için 1952 yılı illere yapılacak bakanlık yardımı. 
ödeneğinden kar bıçaklı kamyon alınması düşü
nülmüş ve teşebbüse geçilmiştir. 

3. . 60 bin. hektar vüsatinde bulunan Yazıhan 
ovasının sulanması için üç yol vardır. 

a) Tohma deresi üzerindeki Karakaya mev
kiinde bir iddilıar barajı yapmak ve bir tünelle 
suyu Yazıhan oyasına vermek, 

b) Kuruçay denilen yatak üzerine keza bir 
baraj yapmak, 

1Ö52 6 : İ 
c) Fırat üzerinde Keban mevkiinde bir Hid

roelektrik santrali yapmak ve bu santralden alı
nacak enerji ile ve terfi ile sulama yapmak, 

Birinci halde arazi cinsinin bil derece büyük 
ve masraflı tesislere müsait bulunup bulunman-
8V 

İkinci halde baraj gölünün şoseye ve Sivas 
demiryolu güzergâhına tesadüf etmesi dolayı-
siyle çok arızalı olan bu boğazda demiryolu ve 
şosenin varyantları yapılması mecburiyeti; 

Bu. kanunun ilk bakışta rantabl olmadığı ka
naatim vermektedir. Bu mevzuların tahmini ke
şif! eri 50 - 60 milyon lira raddesindedir. 

Üçüncü hal ise doğrudan doğruya Keban 
santralinin yapılmasına bağlıdır ki bu konıi yal
nız Yazıhan ovasının sulanmasiyle ilgili olmayıp 
memleketşümul bir mahiyet taşımakta ve bu
günkü rayiçlerle en az 200 milyon lira tahmin 
edilmektedir. 
- 4. Darende'nin Aşudu köyünden çıkan su 

'ile, Gürün'den gelen Tohma suyundan; Daren
de - Mezgidin köyü arasındaki ovanın sulanması 
etüdünün yapılması için Elâzığ Su İşleri Müdür
lüğüne emir verilmiştir. 

5. Malatya'da birçok sulama grupları var
dır. Bunların içinden «Derme»' şebekesi idare-
mizce ele alınmıştır. Suyu çoğaltmak, daha çok 
arazi sulamak ve* sulamada münavebe yapabil
mek üzere eskiden mevcut gayrifennî tesisler 
üzerinde değişiklikler ilâveler ve iyileştirmeler 
yapılmıştır. Şimdi son bir eksiltme ile eski Der
me şebekesinin geri kalan- Anafı ve Bergusu ye
dekleri de bağlanacaktır. 

Şahnahan kanalı başka ve mühim sulama 
gurupudur. İdare şimdiye kadar burada birşey 
yapmamış ve birşey değiştirmemiştir. , 

>s»^ ı 

T. B. M. M. Basımevi 



Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/234) 

T.C. ' . , * ; * ' : " • • • f : * : * • " ] : • ' 

Başbakanlık 24. VII. 1951. 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 • 2030, 6/2457 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Bölge Birlikleri hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 23 .VI I .1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Tütün ekicileri ortaklıkları ve bölge birlikleri hakkınka kanun tasarısının gerekçesi 

İhracatımızın üçte birinden fazlasıııçı teşkil etmesi itibariyle yurt ekonomisinde çok mühim bir 
mevkii bulunan tütünün değerlendirilip satılması ve müstahsilin emeğinin haklı bir neticesi olarak 
beklediği fiyatın temin edilebilmesi mevzuu uzun yıllardan beri halline muvaffak olunlamıyan dâva
lardan biridir. 

200 hin çiftçinin, dolayısiylc bir. milyonluk çiftçi ailesinin ve tütün işletmelerinde çalışan büyük 
bir işçi ve memur kütlesinin kaderi tütüne bağlıdır. 

Her yıl tütün piyasasının açılma zamanı yaklaşınca karşılaşılan, zorluklar, bu mahsulün satıla-
bilmesinden ziyade en uzun ve en meşakkatli ve en masraflı bir ziraat sahasında ömürlerini harcıyan 
müstahsilin, emeğini koruyabilmek ve kıymetlendirebilmek endişesinden doğuyor. 
. Hükümet yardımı şimdiye kadar hemen daima doğrudan doğruya bir müdahale mubayaası şeklin
de tecelli etmiştir. 

Son 5 yıldan beri satılan tütün bedellerinden Millî Korunma Kanununa dayanılarak % 5 ten % 2 
ye kadar değişen muhtelif, nispetlerde tevkifat yapılarak bu toplanan paralar müstahsil adına T. C. 
Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Ancak, bu paralar müdanale mubayaalarında kullandığı için halen tü
tüne bağlanmış vaziyettedir. Müstahsilden kesilen bu paralar esas tutularak, 23 . I I I . 1950 tarihli ve 
5628 sayılı Kanunla yeni bir müeseso 'kurulması .yoluna gidilmiştir. Buna nazaran müstahsil ile Te
kel, T. C Ziraat Bankası ve istekli diğer millî bankalar arasındaki sermayesi 100 milyon lira olan 
bir.tütün ortaklığı kurulmaktadır. Gayesi tütün ticareti yapmak,-tütünün kıymetlendirilmesine, tü
tün piyasalarının düzenlenmesine ve tütün ekicilerinin teşkilâtlanma işlerine yardım etmektir. Fa
kat, bu şirket. tatbikatta teşekkül edememiştir. Teşekkül etmiş bile olsaydı asıl himayeye muhtaç 
durumda olan küçük müstahsilin ne suretle korunmuş olacağı yine şüpheli kalmakta idi. 

1950 yılı ortalarında Ankara'da, büyük bir tütün, kongresi tertip olundu. Tütünün istihsalinden 
satışına kadar her.,"sınıf ve meslekte alâkalı temsilcilerin iştirak ettiği bu toplantıda mevzu etraflıca 
incelendi. " . 

Beliren kanaat ve mütalâalar göz önünde tutularak, yeni bir kanun hazırlanması zaruri görüldü. 
Kongrenin seçtiği temsilcilerin iştirakiyle hazırlanan kanun tasarısı ilişik bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısının bağlıca hususiyeti tütün dâvasına getirdiği yeni ruh ve anlayıştır. Tütün 
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müstahsili dağınık ve teşkilâtsız kalmıyarak, kuracakları ortaklık ve birliklerle satış mevzuunda 
söz sahibi olacaklar ve bu teşkilâtın idaresinde müsavi reye sahip bulunarak sermayeleri nispetinde 
değil, ortaklıkla yaptıkları iş hacmi nispetinde kârdan istifade edeceklerdir. 

Her kalitedeki tütünün hakiki ticari değerine göre asgari avans fiyatının garanti edilmesi şek
linde tezahür edecek olan himaye, müstahsilin bizzat idare edeceği teşkilât tarafından tatbik edil
mek suretiyle asıl maksadına irca edilmiş olacaktır. 

icabında toplu satışlara, toplu işlemlere imkân bulunacak ve müşterek ihtiyaçlar bir arada bir 
elden karşılanabilecektir. Bu birleşme sayesinde hem sermaye terakümü kabil olacak hem de tütün 
müstahsili kazancından bir kısmını tasarruf edip biriktirmek imkânına malik olacaktır. 

Bu ortaklık ve birlikler T. C. Ziraat Bankasından daha kolay ve geniş mikyasta kredi bulabile
ceği için tütünün muhafazası işlenmesi ve teşhiri hususunda lüzumlu-tesisleri de daha kolay edine
bileceklerdir. 

Bu teşkilâtın kurulmasiyle tütün müstahsilin a- mahsullerini mutlaka ortaklığa , teslim, etmesi 
gibi bir ıhecburiyet tahmil edilmemektedir. 

Ortaklığın ilân edeceği asgari avans fiyatı üstünde bir fiyat buldukça ortak, dilediği kimseye 
mahsulünü satmakta serbest olacaktır. Asgari avans fiyatiyle mahsulünü ortaklığa teslim ederse 
ortaklığın bu mahsulleri işleyip satmak suretiyle temin edeceği fiyat farkı da genel kurulun vere
ceği karara göro yine kendi emrinde kalacaktır. 

Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon „.. • 6.VIII.1951 
Esas No. 1/234 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

İhracat maddelerimizin en mühimlerinden. 
biri olan tütün mahsulünün değerlendirilmesi, 
sürüm ve satışının kolaylıkla sağlanması ve 

'müstahsilin bir senelik meşakkatli emeğinden 
dahilî ve haricî piyasaların verebildiği imkân
lar nispetinde istifade etmesi maksat ve gaye
siyle tütün ekicileri ortaklıkları kurulmasına 
dair Hükümet ve hazırlanan kanun tasarısı, 
Kamutayın 27 . VII. 1951 tarihli 105 nci birleşi
minde geçici bir komisyonda ivedilikle ince
lenmesi teklif ve kabul olunmuştur. 

Büljge, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
ve Tarım komisyonlarının üçer üyesinden te
şekkül eden komisyonumuz tasarıyı tetkik et
miştir. " 

Tetkiklerimizin neticesine ait mütalâa, tek
lifler ve tasarının hükümlerinde yapılan deği
şiklikler aşağıda mucip sebepleriyle birlikte 
arz ve izah olunmuştur. 

Komisyonumuz, kurulması teklif olunan or
taklıkların hukuki bünye ve şekli üzerinde 

uzun boylu durmamıştır. Zira ortaklıkların şek
li, 1950 senesinde toplanan, Tütün kongresine 
muhtelif bölgelerden katılan tütün ekicilerinin 
arzu ve dileklerine uygun bulunduğu Hükümet 
temsilcilerince ifade ve beyan olunmuştur. 

Esasen ortaklıkların mahiyet ve bünyeleri, 
2834 numaralı Tarım Satış Kooperatifleri Ka
nununun esas ve prensiplerine do uymakta ve ta
sarıda mevcut olmıyan hususlar da adı geçen 
kanuna tâbi olacağına dair hüküm mevcut bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuz tasarıda; 
a) Tertip, tanzim ve kanun tekniği, 
b) Maddelerin ihtiva, ettiği hükümler ba

kımından değişiklikler yapmıştır. 
(A) fıkrasındaki değişiklik madde1 erin tet

kiki neticesinde, anlaşılacağı cihetle, ayrıca taf-
silen izahına girişilmemiştir. 

Caddelerdeki .hükümler bakımından yapılan 
dağişikliklere gelince: -..;. 

Birer şahsiyeti hükmiye olmaları ve kanunda 

( S. Sayısı: 277 ) 



kurulmaları derpiş edilmiş bulunmaları itiba
riyle (bölge birlikleri ve genel merkez) ibare
leri kanunun ismine ilâve edilmiştir. 

Ortaklık ve birliklerin Ziraat Bankasından 
başka bankalarla da muamele yapabilecekleri 
yeni bir maddede komisyonca kabul edilmiş ol
duğundan, muafiyetin teşmLi muvafık buluna
rak tasarımizın dördüncü maddesinin IV ncü 
fıkrasına buna göre ilâve yapılmıştır. 

Hükümetin tasarısının ikinci maddesinin, 
üzerlerinde lüzumlu tesisleri vücuda getirmek 
maksadiyle Devlete ait arazinin değer pahasiyle 
alınacağına dair olan son fıkrasına, Devlete ait 
binalar ve takdiri kıymet hususunda mucip se
bep madde metninin tetkikıyla anlaşılacak, 
hükümler konmuştur. 

Hükümet tasarısının altıncı ve komisyon 
tasarısının beşinci maddesinde yer almış olan 
fıkrada, Hükümetin teklifi sermayenin yüz mil
yon liraya baliğ oluncaya kadar yüzde iki 
tevkif at yapılması hükmünü ihtiva ettiği halde, 
Komisyonumuz, ortaklıkların ilk senelerinde 
birtakım depo, imalâthane gibi lüzumlu tesis
leri vücuda getirmek, ortak teslimatını kar
şılamak ve diğer piyasa ve iş zaruretleri bakı
mından paraya fazla ihtiyaç olabileceği dü
şüncesiyle, sermayeler mecmuunun yüz milyon 
liraya varmadan da lüzumu halinde nispetinin 
yüzde beşe kadar çıkartılması hükmünü va
zetmiştir. Ancak böyle bir kararın verilebilmesi 
için Komisyonumuz fıkraya, ilgili mercii ve 
karar nisabını tesbit etmek suretiyle hüküm 
koymuştur. 

Genel Merkezin kuruluş maksadı ve vazife
lerine mütaaİlik son fıkrasında (Hükümet tasa
rısı Madde 5. Komisyon tasarısı madde 6.) bu 
kurula lüzumlu gördüğü takdirde Ortaklık tü
tünlerini doğrudan doğruya satabileceğine dair 
salâhiyet verilmiştir. 

Hükümet tasarısının 12 nci maddesinin bi
rinci fıkrasına (on yıllık müddetin hitamına.) 
ibaresinden sonra (çıkış tarihine kadar olan) 
ibaresi ilâve edilmek suretiyle ortakların çıkış 
tarihinden sonrasına taallûk edebilecek vecibe-
lerin.de bir tahdit konmak maksadı derpiş edil
miştir. 

Hükümet tasarısında ayrı bir maddede yer 

bulamıyan ve sarahaten bahis mevzuu ecliİmiyen 
ortaklarla bölge bîrlilderinin organları, tadat 
ve tesbit olunmak suretiyle onuncu maddede 
gösterilmiştir. 

Hükümet tasarısının beşinci maddesinde sözü 
geçen (genel birlik) bir hükmi şahıs olarak müta
lâa edilmediği vazife ve salâhiyetlerinde yeter 
derece müessiriyet sağlanmadığı cihetle, Hükü
met sözcülerinin verdikleri izahat ve mülâhaza 
eyledikleri faydalar dolayısiyle, bu kurulun ayrı 
bir hükmi şahıs olması ve bir nevi federasyon 
bünye ve mahiyeti iktisap etmesi ve salâhiyetleri
nin artırılması kabul edilmiş ve teklifimizin oh 
birinci maddesinde bu maksatları sağlaycı hü
kümler konmuştur. Bir hükmi şahıs mahiyetini 
iktisap eden bu genel merkezin organları aynı 
maddede tasrih olunmuştur. 

Hükümet gerekçesinde, ortakların kârdan 
istifadeleri sermayeleri nispetinde değil, ortak
lıkla yaptıkları iş hacmi nispetinde olacağı esa
sı bahis konusu edilmiş bulunduğu halde, ka
nun metninde buna dair bir kayıt görülmediğin
den, 13 ncü maddenin son fıkrasına bu esası 
sağlıyan hüküm konulmuştur. 

Hükümet tasarısının 20 nci maddesinde ban
kadan temin edilecek kredilerin âzami haddi, 
her birlik için banka sermaye ve ihtiyatları 
mecmuunuTi yüzde otuzu suretiyle ifade edilmiş 
iken tasarımızın on altıncı maddesinde bu hü
küm, ortaklık ve birliklere ayrı ayrı verebilece
ği krediler mecmuu bankanın sermaye ve ihti
yatları tutarının yüzde otuzunu da geçemez su
retinde ve maksada uygun bir şekilde değiştiril
miştir. 

Ortaklıkların ve birliklerin kredi ihtiyaçla
rının (Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının göste
receği diğer bankalar tarafından da yapılabi
lir) esası yerine, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının muvafakatiyle kredi ihtiyaçlarının 
başka bankalardan da sağlanabilmesi yetkisi 
kabul edilmiştir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası olarak yaptığı
mız ilâvede Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının senelik faaliyet programlarında tütünm 
sürüm ve satışını temin etmek üzere tahsisine 
imkân bulduğu kredi miktarından «bu ban
kanın mevzuat veren esas prensiplerine de uy
gun olarak bu ortaklık ve birliklerin tercihan 
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istifade: ettirilmeleri: hüküm altına alınmıştır. 

Geçici üçüncü madde ortaklıklara girmiyen -̂
lerle ortaklık vasıflarını haiz omııyanlardan ke
silen primlerin hükümet tasarısında üç sene son
ra iadesi derpiş olunmuş iken komisyonumuz, 
yukarda da! bahis konusu ettiğimiz veçhile ortak
lıkların bünyelerinin kuvvetlenmeleri maksat ve 
gayelerini elde edebilecek hal ve vaziyeti iktisap 
etmeleri için toplanmış paralardan Uzunca-bir 
müddet istifade etmelerini sağlamak bakımından 
müddetin beş seneye çıkarılmasını uygun müta
lâa etmiştir. Esasen, ortalıklarla-birliklerin kuv
vetli bir teşekkül olarak kurulmaları, işlemleri, 
maksat ve gayelerini' 'gerçekleştirmeleri nispetin
de, hâsıl olacak fayda ve neticeden ortak olhıı-
yan tütün müstahsili arının' da istifade ed ecekl eri 
tabiî görülmüştür. 

Yine geçici beşinci maddenin e fıkrasına des
tekleme mubayaasından Tekel İdaresinin elinde 
bulunan tütünlerin Hükümet tasarısında aynen 
devredilmesi teklif olunmaktadır. Komisyonu
muzca bu husus genel birliğin muvafakatine mu
allâk bırakılmıştır. 

Hükümet tasarısının üçüncü ve sekizinci 
maddeleri hükümlerinin anamukavelenamede yer 
alması uygun gömüldüğünden (tasarımıza alınma
mıştır. 

Aynı şekilde yedinci maddenin ortak o tanı
yanların tütünlerinin satış bedellerinden prim 
kesilmesine devam edilmesine dair hükmünün 
bu kanunda yeri olmadığı mütalâasiyle teklifimiz
de yer almamıştır. 

Hükümet tasarısının 10 ve 11 nci maddeleri 
bir maddede birleştirilmesi uygun bulunduğun
dan tasarımızın yedinci maddesi bu suretle ya
zılmıştır. 

İvedilikle Kamutayın. tasvibine arzedilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur; 
Geçici Komisyon Başkanı Sö'zçü 

Manisa 
8. Mıhçiöğlu 

Kâtip 
• Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. Ğoloğlu 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuzdur. 

ö. F. Sanaç 

Genel merkezin hükmi 
şahıs ve idrai yetkileri! 

olmasına'dair olan 6 ricı 
maddesine muhalifimi... 

T. Gür erk 

Afyon K, 
A. Veziroğhr 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

Bâzı maddelerde söz 
(hakkım mahfuzdur. 

M.Aldemİr 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuzdur. 
E. AUcan 

Kocaeli 
Tümü üzerinde muhali
fim, Söz hakkım mah- t 
fuzdur. Muhalefet şer

him aşağıdadır.-
M. Ravalcıoğlu 

Samsun 
Jff. Üzer ' 

Muhalefet Şerhi 
Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri 

hakkındaki kânun tasarısının Türkiye tütün 
ekicilerine ve tütüncülüğüne birçok bakım
lardan fâi'dö temin edecek hükümlerden çok 
uzak bulunduğu gibi bu kanunla ^ürulmâsı ta
savvur edilen müeseselerin istikbalde tütün 
ekicilerimizle tütüncülüğümüzü'de sarsabilece
ğine ve, bu, tasarının Anayasaya da ayları ol
duğu kanaatiyle bu tasarıya söz hakkım mah
fuz kalmak §artiylö tüihünö muhalifim. 

Kocaeli Milletvekili 
Mümtaz Kmalcıoğlu 
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Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri hak
kında Kanun 

MADDE 1. —> BU kanun hükümlerinden fay
dalanmak üzere: 

I - Tütün ekicileri, tütün istihsal bölgele
rinde, aralarında değişir sermayeli; değişir or
taklı ve hudutlu mesul}yetli tütün ekicileri ör-
taklhda*mı, 

II'.- Bü ortaklıklar kendi aralarında Eğe, 
Marmara, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde ol. 
mak üzere, hudutlu mesuliyetli dört bölge bir
liği, 

III . Bu dört b'ölge birliği-aralarında hudut
lu mesuliyetli tütün ekicileri genel birliğini, 

kurarlar. 
Yukarıki fıkrada yazılı ortaklık ve birlik

ler bu kanuna ve bu kanunda hulunmıyan hal
lerde 2834 sayılı Kanunla diğer hususi hukuk 
hükümlerine tâbi olup, . 

• A) Sermaye ve yedek akçeleri her türlü 
vergi, resim ve harçlardan, 

B) ödünç alma ve verme işleri ile para 
yatırma ve başka bütün işlerinde yapılacak 
senet, rapor, mukavelename ve bütün kâğıtlarla 
resmî dairelere verecekleri dilekçeler, ve or
tak taahhütnameleri ile sair evrakı Damga 
Resminden, 

C) Satinalâcaklan gayrimenkul mallar 
için ferağ harcı için Damga Resminden, 

D) Birbirlerinden ve ortaklarından ala
cakları faiz ve kondisyonlar Muamele Vergisin
den, 

E) Tasdik ettirecekleri her türlü defter ve 
kâğıtlar ücreti, adil müstesna olmak üzere, no
terlerce alman harç ve resimden, 

F) Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydiye ve 
tescil ücreti vermekten, 

Muaftırlar; 
Bundan başka ortaklık ve birliklerin tütün

lerini işlemek, muhafaza etmek, bunlara bak
mak ve bunları standartlaşması için lüzumlu 
tesisler, Devlete ait arazi üzerinde yapılmak is
tenirse, bu yerler değer bahasiyle ortaklık 
ve birliklerin üzerine geçirilir. 

MADDE 2. — Ortaklık ve birliklerin devam 
süresi anamukavelenamede tasrih edilmek üzere 
en az 10 yıldır. Bu süre gene 1 kurul kararı ile ve 

GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DE 

Tütün ekicileri ortaklıkları ve bölge birlikleri, 
Genel Merkezi Kanunu 

MADDE 1. — Tütünü ucuza maledecek, ka
litesini iyileştirecek, asgari satış değerini emni
yet altına alacak, sürüm ve satışını kolaylaştı
racak tedbirleri almak; tütünün kıymetlendin 1-
mesini, tütün piyasalarının düzenlenmesini ve 
tütün ekicilerinin teşkilâtlanmasını sağlamak 
ve tütün ticareti yapmak ve. bu kanım hüküm-
lerindep faydalanmak üzere, 

I - Tütün ekicileri tarafından, tütün istih
sal bölgelerinde, değişir sermayeli, değişir or
taklı ve mahdut mesuliyetli - tütün ekicileri 
ortaklıkları -, 
. II - Tütün ekicileri ortaklıkları tarafından 
Ege, Marmara, Karadeniz* ve Doğu bölgelerinde 
mahdut mesuliyetli birer - tütün ekicileri bölge 
birlikleri-, 
; III - Tütün ekicileri bölge birlikleri tarafın

dan, çalışma yeri Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca tâyin edilecek, bir - tütün ekicileri bölge 

-.birlikleri genel merkezi-, 
kurulur. 

MADDE 2. — Ortaklıklarla birliklerin çevre 
ve merkezleri ana mukavelenamelerinde göste
rilir. Şu kadar ki Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı onamı ile temdit 
edilebilir. 

• Tütün ortaklıkları ile birlikleri tütün istih
sal bölgelerinde kurulur. Bölge birliklerinin 
merkezleri ile genel birliğin merkezi ortaklık
ların ve birliklerin mütalâaları alınarak Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı tarafından .tesbit olu
nur. 

Tjitün ekicisi olmıyanlar ortaklıklara gire
mezler. ' '• " ' , 

Bir ortaklığın bulunduğu yerde başka bir 
tütün ekicileri ortaklığı kurulamaz. 

MADDE 3. — Ortaklıklarla bölge birlikleri
nin kuruluş maksatları : Tütünü ucuza mal ede
cek* kalitesini iyileştirecek, asgari satış değerini 
emniyet altına alacak ve sürüm ve satışını kolay
laştıracak tedbirleri almak, tütünün kıymetlendir 
rilmesini, tütün piyasalarının düzenlenmesini ve 
tütün ekicilerinin teşkilâtlanmasını sağlamak ve 
tütün ticareti yapmaktır. 

Bu itibarla : 
A) Tütünün muhafazası, işlenmesi, teşhiri 

ve satışı işlerine yarıyan tesisleri edinmek, 
B) Tütünlerin kalitelerine göre asgari avans 

fiyatlarını tesbit edip bu fiyatla ortaklarının 
tütünlerine daimî şekilde almcı olmak, 

C) Lüzumunda bu tütünleri işletmek ve 
böylece elde edilen maddelerin imalini ve mamul
lerinin satışını yapmak bu mevzuda diğer ortak
lıklar kurmak ve ortaklıklarda bölge birliklerinin, 
bölge birliklerinde genel birliğin .ve genel birlik
te Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muvafaka
tim; almak ve !% 50 den fazla iştirak hissesi bu 
ortaklık veya birliklere ait olmak üzere tütün ti
careti ile iştigal eden ortaklıklara iştirak etmek, 

D) Ticari icap ve teamüllere göre eldeki or- ı 
tak mallarının değerlendirilmesini sağlamak ve
ya kendi tesisat ve teşkilât masraflarını karşı
lamaya yetecek bir iş hacmini elde edinciye ka
dar piyasadan katî fiyatlarla tütün mubayaa 
etmek, 

E) Memleket tütünlerinin İslahında ve stan
dart tiplere ayrılmasında ekicilere ve satıcılara ' 
dü!|en vazifeleri yapmak. 

P) Ortaklarının'tütünlerine devamlı pisaya 
ve alıcılar bulmak, 

G) Ortakların tütün istihsal ve ihtiyaçlarına 1 

I Geçici İL 

bu merkez ve çevreler üzerinde değişiklik yap
maya yetkilidir. 

Bir ortaklık çevresi içinde başka bir ortaklık 
kurulamaz. 

Ortaklık ye Birliklerin devam süreleri ana 
mukavelenamelerinde tasrih edilmek üzere en 
az on,yıldır., Bu süre Genel Kurul kararı ve . 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının onamı ile 
uzatılabilir. Ortaklıkların kuruluşunda ortak 
sayısı, en az on kişidir.. 

MADDE 3 — Ortaklıklar ile birliklerin ve 
Genel Merkezin ortaklarınca imzalanacak ana 
mukavelename formülleri T. C. Ziraat Banka
sınca hazırlanır ve Ekonomi ye Ticaret Bakan
lığı tarafından tasdik edilir. 

Anamukavelenamelerde yapılacak değişik
lik, ilgili birliklerin' genel kurullarınca karar
laştırılır ve T. C. Ziraat Bankasınin mütalâası 
alınarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafın- ' 
dan tasdik edilir. 

Anamukavelenamelerde bilhassa : 
I - Ortakların vasıfları, hakları, vazifeleri, 

mükellefiyetleri ve mesuliyetleri, 
II - Genel kurulların, yönetim've murakabe 

kurulları ile genel merkez murakıbının kuru
luş, toplanma karar verme şekilleriyle vazife, 
salâhiyet ve mesuliyetleri, 

III - Ortaklıklarla bölge birliklerinin ve 
tütün ekicileri bölge birlikleri genel merkezi
nin işleri ve karşılıklı münasebetleri, hakları 
ve mesuliyetleri, 

IV - Bölge birliklerinin sermayelerinin top
lanış şakli, . • 

V - Ortaklıklarla bölge birliklerinde yapı
lacak hesaplaşmalar ve fiyat farkının dağıtıl
ması, ' :> ' . 

VI - Ortaklık ve bölge birliklerinin bir- , 
leşme, ayrılma, fesih ve tasfiyeleri hakkındaki 
hükümler gösterilir. 
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yarıyan ilaçlama, işletme imal ve ambalaj, mal
zeme ve vasıtalarını toptan tedarik ve tevziine 
tavassut etmek, 

MADDE 4. — Bu kanunda yazılı tütün eki
cileri ortakları ile bölge birliklerinin ortakların
ca, imzalanacak ana mukavele formülleri tip ha
linde T. C. Ziraat Bankasınca hazırlanır, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik edilir. 

Anamukavelename formüllerinde yapılacak de 
ğişiklik ilgili birliklerin genel kurullarınca karar
laştırılır ve T . C. Ziraat Bankasının mütalâası 
alınarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tas
dik edilir. 

. Anamukavelenamede bilhassa : 
A) Ortakların vasıfları, hakları, vazifeleri, 

mükellefiyetleri ve mesuliyetleri, 
B) Genel kurulların yönetim ve kontrol kıı-

ınıllarınm kuruluş, toplama, karar verme şekil
leri ile vazife ve salâhiyet ve mesuliyetleri, 

C) Ortaklarla bölge birliklerinin ve genel 
birliğin işleri ve karşılıklı münasebetleri, hakları, 
vazifeleri ve mesuliyetleri, 

D) Bölge birliklerinin sermayelerinin top- I 
lanış şekli, >••'' ' 

E) Ortaklıklar, bölge birlikleri ve genel 
birlikte yapılacak hesaplaşmalar, ortaklık ve ı 
bölge birliklerinde hesap kesimi ve fiyat farkı
nın dağıtılması, 

P) Ortaklık ve bölge birlikleri ile genel | 
birlikte birleşme, ayrılma, fesih ve tasfiye, I 
hakkındaki hükümler gösterilir. | 

MADDE 5, — Genel birliğin kuruluş mak
sadı: 

A) Bölge birliklerince ortak tütünlerine 
tatbik olunacak asgari avans fiyatlarını tesbit et
mek, 

B) Bölge birliklerinin iç hacımlarma gö
re katî fiyatlarla yapacağı tütün mubayaasının 

MADDE 4 — Ortaklıklar, birlikler ve genel 
merkez bu kanunda bulunmıyan hususlarda 
2834 sayılı Kanunla diğer hususi hukuk hü
kümlerine tâbi olup, 

I - Sermaye ve yedek akçeleri her türlü 
vergi, resim ve harçlardan, 

I I - ödünç alma ve verme işleriyle para 
yatırma ve başka tütün işlerinde yapılacak se
net, rapor, mukavelename ve kâğıtlarla resmî 
dairelere verecekleri dilekçeler ve ortak taah
hütnameleri ile sair evrakı Damga Resminden, 

III - Satmalacakları gayrimenkul mallar 
, için ferağ harcı ile Damga Resminden, 

IV - Birbirlerinden ve ortaklarından ala
cakları faiz ve komüsyonlar ile bankalara ödi-
yecekleri faiz ve komüsyonlar Muamele. Vergi
sinden, 

V - Tasdik ettirecekleri her türlü defter ve 
kâğıtlar, - ücreti âdil hariç olmak üzere - no
terlerce alınacak harç ve resimden, 
• Yi - Ticaret ve sanayi odalarına kaydiye ve 

tescil ücreti vermekten; 
Muaf tırlar. -
Bunlardan başka ortaklık ve birliklerin tü

tünlerini depolamak, işlemek ve muhafaza et
mek için lüzumlu tesisleri Devlete ait arazi 
üzerinde inşa etmek ve yine Devlete ait binalar 
bu maksatlarla kullanılmak istenirse, bu yerler 
değer pahalariyle ortaklık ve birliklere satılır. 
Ancak bu satış muamelesine ilgili bakanlığın 
muvafakati şarttır. 

Değer paha, ilçelerde kaymakam, illerde va
lilerin başkanlığında en büyük mal memuru ve 
bir belediye üyesinin teşkil edeceği bir heyet 
marifetiyle tesbit olunur. "•'.".•• 

Tesbit olunan değer paha. Maliye Bakanlığı
nın tosdikı ile katîleşif. 

MADDJ3 ,5. —- Ortaklıkların sermayeleri or
taklardan Millî Korunma Kanununa dayanıla
rak kesilmiş olan primlerle - 4 bölge birliğine 
dâhil olan ortaklıkların sermayeleri mecmuu 
yüz milyon Türk lirasına baliğ oluncaya kadar -
ortakların yapacakları tütün satışları bedelle
rinden kesilecek % 2 lerden ibarettir. 
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miktar ve şartlarını tesbit etmek, 
O) Bölge birliklerince toplanan tütünlerin 

işleime şeklini tâyin etmek, { 
D) Dünya piyasasını ve istihsalâ tını takip 

ederek bölge ibirliklei'ini aydınlatmak, 
fc). Tütün satışlarında bölgeler arasında 

irtibatı sağlamak, dış satışlarda bölge birlikle
rinin faaliyetlerine istikamet vermek ve bölge 
birlikleri karar Verdikleri takdirde bu satışları 
, doğrudan; doğruya yapmal*:, 

F) Tütünün bugünkü durumu ile ve gele
ceği .ile'ilgili her mevzu Ue ilgilenmek ve tütü

ne ait bütün müşterek meselelerle meşgul olmak 
gibi işlerden ibarettir. 

MADDE ;6. — Ortakların sermayeleri, ortak
lardan Millî Korunuma Kanununa dayanılarak 
kesilmiş olan primlerle dört bölge birliğine dâ
hil olan ortaklıkların sermayeleri mecmuu 100 
milyon Türk Lirasına baliğ oluncaya kadar 
ortaklara yapacakları tütün satışları bedellerin- I 
den kesilecek olan % 2 lerden ibarettir. 

Sermayeler mecmuu 100 milyon Türk lirası
na bâ'.iğ olunca tevkîfata devam edilmesi veya 
lüzumunda bu nispetin âzami % 5 e kadar ar
tırılması genel birliğin vereceği karara bağlıdır. 

Tevkifat Tekel İdaresince -yapılır. Ortaklık
lar adına bu kesintiler yapılmadıkça tütünler 
transfer edilemez. 

MAföDE 7. — Ortak olmıyân! tütün ekicile
rinden de -6 ncı maddede yazılı nispetlerde ve 
usule göre tevkifat yapılır. Bu raporlar yer iti- | 
bariylo ilgili ortaklıklara devrolunur.: Ortaklık
lar, bu paraları ödünç olarak sahipleri adına 
ayrı bii* hesapta gösterirler. Bölge birlikleri or
taklıklardaki bu paraları işletme sermayesi ola- I 
râk kullanabilirler. Bu paralara verilecek faiz 
nispeti, kanuni hadleri geçmemek üzere genel 
birlik tarafından tesbit olunur. İlgililerin ortak
lıklardan olan bu alacakları, haciz, rehin ve 
temlik olunamaz ve ancak ortaklıkların tasfi
yesi zamanla geri istenebilir. 

(S . Sayış: 

Gemici & 

Tevkif at Tekel İdaresince yapılır. Bu tevki
fat yapılmadıkça tütünler transfer edilemez. 

-Lüzumunda bu nispetin % 5 şe kadar artı-
rılmaâı ve sermayeler mecmuu yüz milyon Türk 
lirasına baliğ olunca tevkif ata devam edilip 
edilmemesi hususunda karar vermek; salâhiyeti, 
genel merkezin genel kuruluna aittir. Bu kara
rın mürettep adedin en az 2/3 ekseriyetiyle ve
rilmesi lâzımdır. 

Birliklerin sermayeleri, birliğe dâhil ortak
lıkların paylarından teşekkül eder. 

MADDE 6. — Genel merkezin kuruluş mak
sadı ve vazifeleri; 

I - Bölge birliklerine'e ortak tütünlerine 
tatbik olunacak asgari avans fiyatlarını tesbit 
etmek: 

II - Bölge birliklerinin iş îı açımlarına göre 
katı fiyatlarla yapacakları tütün mubayaaları
nın miktar ve şartlarını tesbit etmek; 

II I... Bölge birliklerince toplanan tütünlerin 
işleme şeklini tâyin etmek; 

W - Dünya piyasasını ve i stihsalâtını takıp 
ederek '• bölge birliklerini aydınlatmak; 

V - Tütün satışlarında bölgeler arasında ir
tibatı sağlamak, dış satışlarda bölge birlikleri
nin faaliyetlerine istikamet vermek ve icabında 
bu satışları doğrudan doğruya yapmak, tütüne 
ait bütün mevzu ve meselelrle'meşgul olmaktan 
ibarettir. 

MADDE 7. — Ortakların, ortaklık borçların
dan , dolayı üçüncü kişilere karşı mesuliyetleri, 
ortaklık paylarının bir misli fazlasiyle hudutlu
dur; ' • ' . . . 

Ortaklıkların bölge birliği borçlarından dolayı 
üçüncü kişilere karşı mesuliyetleri, verecekleri 
payların bir misli fazlasiyle hudutludur. Tütün 
ekicileri ortaklıklarmdaki paylar ile bölge bir-
liklerindeki ortaklık payları rehin ve haciz edile
meyeceği gibi başkalarına da devir edilemez. 
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MADE 8. — Bölge birliklerinin sermayeleri 
bir1 iğe dâhil ortaklıkların verecekleri paylardan 
teşekkül eder. 

Bunun asgari haddi ve ödeme şekli anamuka-
velenamedo gösterilir. 

MADDE 9. — Ortakların, ortaklık borçların
dan dolayı üçüncü kişilere karşı mesuliyeti, or
taklık payının bir misli fazlası ile hudutludur. 

Ortaklıkların bölge birliği borçlarından dola
yı üçüncü kişilere karşı mesuliyeti, verecekleri 
payların bir misli fazlası ile hudutludur. 

MADDE 10. — Tütün ekicileri ortaklıkları 
ile bölge birliklerinin ortaklık payları rehin ve 
haciz edilemiyeceği gibi başkalarına da devredi-
lemei, 

Geçici K. 

MADDE 8. — Ortaklar her zaman ortaklık-» 
tan çıkabilirler. Ancak ortaklığa karşı bir taah^ 
hüt ve vecibeleri varsa, bunları tamamen yerine 
getirmemiş ve on yıl ortaklık yapmamış olanlar çık
ma talebinde bulundukları takdirde, ödenmiş olan 
ortaklık payları, bu müddetin hitamına ve çı
kış tarihine kadar olan vecibeler^ yerine geti
rilmeden kendilerine iade edilemez. 

Bu şartları yerine getirerek çıkanlara bilan
çonun tasdikini mütaakıp ödenmiş olan ortaklık 
paylarının tutarı iade olunur. Şu kadar ki, orta
ğın ölümü halinde on yıllık müddet ve taahhütle
rin tamamlanmasi beklenmez. 

Her ne şekilde olursa olsun, ortaklıklardan 
çıkanların bu kanun hükümleinden doğacak me
suliyetleri, ortaklığa olan ilişiklerinin kesildiği 
yılın sonundan başlıyarak iki yıl devam eder. 

MADDE 9. — Tütün ekicileri yetiştirdikleri 
tütünleri ortaklığa teslim etmeye mecbur de
ğildirler. 

Ortaklar dilediği takdirde bö^e birliklerin
ce ilân edilecek asgari avans fiyatı üzerinden, 
dâhil oldukları artaklığa tütünlerini teslim ede
bilirler. Bu takdirde ortaklığa teslim edecek
leri mahsullerin tam ellere şâmil ve tam mah
sul olmak üzere getirilmesi şarttır. Ortaklık, 
ortaklarının bu şartla getirecekleri tütünleri 
tesellüme mecburdur. 

Bölge birliği kendi bölgesindeki or takl ı la 
rın tütünlerinin birliğe teslimi hususunda ka
rar verdiği takdirde, ortaklıklar ekicilerden al
dıkları bütün tütünleri bağlı bulundukları böl
ge birliklerine devir ve teslim etmeye mecbur
durlar. Bunun haricinde ortaklıklar topladıkları 
tütünleri doğrudan doğruya satabilirler. 

MADDE 10. — Ortaklar ve bölge birlikleri
nin organları şunlardır. 

I - Genel kurul, 
I I - Yönetim kurulu, 
III - Muralcplar, 
IV . Müdürlük, • 
Bunların teşekkül tarzları, vazife, salâhi

yet ve mesuliyetleri tfnamukavelename ile tâ
yin ve tesbit olunur. 

Müdürlük işleri, murahhas âza sıfatiyle yö
netim kurulu âzasından biri veya müdür ta
rafından yürütülür. Müdür veya murahhas 
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MADDE 11. —- Yeniden tütün ekimine bağlı
yarak tütün -ekici sıfatını iktisap edenlerden or
taklara girmek istiy enlerin taahhüt edecekleri 
ortaklık payları ve bunların ödeme şekli anamu-
kaVelenamede belirtilir. 

Ortaklık payının miktarı da anamukavelena-
ırıede gösterilir ve buna göre her ortağın sahip 
olabileceği pay sayısı hesaplanır. 

MADDE 12. — Ortaklar her zaman ortaklık-
tan çıkabilirler. Ancak ortaklığa karşı bir taah
hüt Ve vecibeleri varsa, bunları tamamen: yerine 
getirmemiş ve 10 yıl-ortaklık yapmamış olanlar 
çıkma talebinde bulundukları takdirde ödenmiş 
olan ortaklık payları bu müddetin hitamına ve 
vecibelerini yerine getirinceye kadar Mehdile
rine iade edilemez. ., 

Bu şartları yerine getirerek çıkanlara bilan
çonun tasdikini mütaakip' ödenmiş olan' ortaklık 
paylarının tutarı iade olunur. Şu kakar ki, or
tağın ölümü halinde ,10 yıllık müdclet ve taah
hütlerin tamamlanması beklenmez. 

Her ne şekilde olursa olsun, ortaklıklardan 
çıkanların bu kanun hükümlerinden doğacak 
mesıüiy etleri ortaklığa olan ilgilerinin kesildiği 
yılın sonundan başİıyarak iki yıl devam eder. 

Geçici K. 

âza ortaklık • yönetim kumlunun teklifi üzerine 
bölge birliği yönetim kurulunca tâyin olunur. 

Bölge birliği müdür veya 'murahhas âzası 
birlik yönetim kurulunun teklifi üzerine genel 
merkez yönetim kurulunca tâyin olunur. 

Yönetim kurulları, ortaklıklarda 5, bölge 
birliklerinde 7 kişiden teşekkül eder. 

Ortaklık ve birliklerin müdürleri yönetim 
kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. Eey 
hakları yoktur. Müdürlerin işlerinden uzaklaş
tırılmaları, tâyinleri şekilîerine göre yapılır. 

MADDE 11. —- Genel merkezin organları 
şunlardır: 

I - Genel kurul, 
II - Yönetim kurulu, 

III - Murakıp, 
IV - Genel müdür. 

Genel merkezin genel kurulu,' 4 bölge birliği 
yönetim İrarullarıhin Heyeti mecmu asından te
şekkül eder. 

Genel kurulun her bölgeden seçeceği birer 
kişiden müteşekkil 4 kişi, genel merkezin yöne-
tim kurulunu teşkil ederler. 

Genel kurul ortaklan arasında veya hariç
ten bir murakıp seçer. 

Genel merkez yönetim kurulunca gösterile
cek Û namzetten birisi Ekonomi ve Ticaret Baş
kanlığı tarafından genel müdür tâyin olunur. 

Genel merkezin masrafları, sermayeleri nis
petinde bölge birliklerine tevzi olunur. 

MADDE 12. — Murakıpların yapacakları 
kontrol Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı veya T. 
C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 
ortaklık, bölge birliği ve genel merkezde, tet
kik, teftiş ve tahkik yaptırılmasına mâni teşkil 
edemez. BunHa güçlük gösterenler hakkında 1$ 
ricii "madcle nükmü tatbik1 olunur. 

(S. 'Sayısı : 277 ) 



- 11 ~ 
Hü. 

MADDE 13. — Tütün ekicilerin yetiştirdik
leri tütünleri ortaklığa teslim etmiye mecbur 
.değildir. 

Ortaklar diledilderi, takdirde bölge birlikle
rince ilân edilecek asgari avans fiyatı üzerinden 
dâhil oldukları ortaklığa tütünlerini teslim ede
bilirler. Bu takdirde, kooperatife teslim edecek
leri mahsullerini tam ellere şâmil ve tam nıah-
sul olmak üzere getirilmesi şarttır. Ortaklık or
taklarının bu şartla getirecekleri tütünleri te
sellüme mecDurdur. 

Bölge birliği kendi bölgesindeki ortaklıkların 
tütünlerinin birliğe teslimi hususunda karar ve
rildiği takdirde ortaklıklar ekicilerden aldıkları 
bütün tütünleri bağlı bulundukları bölge birlik
lerine, devir ve teslim etmeye mecburdurlar. Bu
nun haricinde ortaklıklar topladıkları tütünleri 
doğrudan doğruya satabilirler. 

MADDE 14. — Ortaklarla birliklerin işleri, 
dördü genel kurullarınca seçilecek beşer kişilik 
yönetim kurulları tarafından devredilir. Bölge 
birliklerinde yönetim kurulları altısı genel ku
rulca seçilen 7 kişiden teşekkül edebilir. 

Genel birlik anamıikavelenamede gösterilecek 
şekilde bölge birliklerinin seçeceği birer temsilci
den müteşekkil bir yönetim kurulu tarafından 
idare edilir. 

Genel birliğin genel müdürü T. O. Ziraat 

Geçici K. 

MADDE 13. — Ortaklıklarda ve bölge bir
liklerinde karşılıksız borçların kapatılmasma 
mahsus olmak üzere yedek akçe ayrılır; 

ı 1 - Ortaklığın yedek akçesi: 
| a) Safi kârın % 5 sinden; 
| 1)) Yedek akçenin gelirlerinden; 

c) Bağışlardan ve sair gelirlerden; 
Toplanır. 
II - Bölge birliklerinin âdi yedek akçesi: 
a) Asgari avans fiyatiyle topladığı mahsul

lerin satış bedelinden elde edilecek safi kârın 
% 5 sinden; 

b) Bu yedek akçenin gelirlerinden; 
c) Bağışlardan, yardımlardan ve sair gelir* 

lerden; 
Toplanır. 

III - Bölge birliklerinin yıllık zararlarını 
kapatmak üzere 'ayrıca bir fevkalâde yedek ak
çesi bulunur; 

Bu fevkalâde yedek akçe; 
a) Katı fiyatlarla, satmalımın, tütünlerin 

satış bedellerinden elde edilecek safi kârın ya
rısından; 

b) Asgari avans fiyatı ile ortaklıklardan 
topladığı tütünlerin satış bedellerinden elde 
edilecek safi kârın % 5 sinden; 

e) Bu yedek akçenin gelirinden; 
Tahassül eder. 
Yedek akçelerin kullanış şekli anamukave-

lenamede belirtilir. '[*•] 
Ortaklıklardan asgari avans fiyatı ile tesel

lüm edilen tütünlerin satışından tahassül ede
cek safi kâr, ilgili, ortaklıklara, yaptıkları mua
meleler nispetinde ve anamukavelenamede be
lirtilen şekilde risturne edilir. 

Katî fiyatlarla satmalman tütünlerin satı
şından tahassül edecek safi kâr işe ortaklıklara 
risturne edilmez. 

MADDE 14 — Ortaklıkların, bölge birlikle
rinin ve genel merkezin evrak, defter ve belge
leri üzerinde suç işliyen, rüşyet alan yönetim 
ve murakabe kurulları başkan ve üyeleriyle 
müdür ve 'memurları ve ekisperleri bu suçla
rından dolayı Devlet memurları gibi ceza gö
rürler. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca veya T. C. 
Ziraat Bankasınca yaptırılacak teftiş ve mu
rakabe neticesinde suçları anlaşılan memurlcı-
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Bankasınca gösteri1 ecek üç namzet arasında yö
netim kurulunca seçilir ve yönetim kurulunun 
tabiî üyesidir. V>e Yönetim kuruluna karşı me
suldük. 

Bölge birliklerinin -müdürleri genel birlik genel 
müdürünün göstereceği üç namzet arasından 
bölgo birliği yönetim kurulunca seçilir. Ortak
lıkların müdürleri" ilgili bö ge birliklerinin mü
dürleri tarafından inha ve ortaklığın yönetim 
kurulunca tâyin edilir. Bölge birlikleriyle or
tak ıklarm müdürleri kendi yönetim kurulları
nın tabiî üyeleridir ve. bu kurullara karşı mes
uldürler. Müdürlerin işten uzaklaştırılması or
taklıklarda bölge birliğinin, bölge bir iğinde 
genel birliğin yönetim kurullarınca verilecek 
kararla yapılır. Ortaklıkla bölge birliği arasın
daki bu mevzua ait ihtilâflar genel birlik yöne
tim kurulunca halledilir. . 

Eksperlerin tâyini ve işten uzaklaştırılması 
müdürler hakkında hükümlere tâbidir. Diğer 
nıemurların tâyini ve işten uzaklaştırılması mü
dürlerin teklifi üzerine ilgili yönetim kurulların
ca yapılır. 

Örtak'ıklarda, yönetim kurulu başkan ve üye
lerinden ve kontrolörlükten çıkarılanların yer
lerine genel kurulca seçim yapılıncaya kadar 
bölge birliklerince, bölge bir iklerinden çıkarı
lanların yerine de genel birlikçe yenileri tâyin 
edilir. GTenel birlik yönetim kurulu başkan ve 
üye eri ile genel müdürünün vazifesine son veri
lince usulüne göre yerlerine yenileri seçilir ve
ya tâyin olunur. 

MADDE 15. — Ortaklık ve bölge birlikleri
nin işlerini devamlı şekilde kontrol edecek 
kontrolörleri kendi genel kurulları tâyin eder. 

Bu kontrol Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
veya Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce or
taklık, bölge birliği ve genel birlikte ayrıca 
tetkik, teftiş ve tahkik yaptırılmasına mâni teş
kil etmez. 

Bunda güçlük gösterenler hakkında 18 nci 
maçlde hükmü tatbik olunur, 

Geçici K. 

rın vazifelerine ilgili yönetim kurullarınca, yö
netim kurulu âzalariyle murakıplara daha üst 
teşekkülün yönetim kurullarınca son verilir, 

MADDE 15 — 3656 ve 3659 sayılı Kanun
lara tâbi daire ve müesseselerin memurların
dan - önceden bu daire ve müesseselerin muva
fakati alınmak şartiyle - ortaklık ve bölge bir
likleriyle genel merkezce kendilerine vazife ve
rilenler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki yılı tecavüz etmemek üzere 
kurumlarınca izinli sayılırlar. Bu takdirde bun
ların bu yerlerde geçecek hizmetleri terfi ve 
emeklilik bakımından mensup oldukları daire 
ve müesseselerde geçmiş gibi sayılır. Ve bun
lar için 5434 sayılı Kanuna göre T. C. Emekli 
Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşı
lıkları j kendileriyle mezkûr ortaklık ve birlik
ler tarafından ödenir, 
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MADDE 16. — Genel kurullar en yüksek 
karar merciidir. İttihaz edeceği kararlar ana 
mukavelenameye aykırı olmamak şartiyle yö
netim kurulunca aynen tatbik ve icra olunur. 
Bu kararlara bütün .ortaklar uymaya mecbur
dur. 

Genel kurul kararlarının anamukavelena-
meye aykırı olduğu iddiası genel birlik yöne
tim kurulunca bir karara bağlanır. 

MADDE 17. — Ortaklıklarda ve bölge bir
liklerinde karşılıksız borçların kapatılmasına 
mahsus olmak üzere yedek akçe ayrılır. 

I - Ortaklığın yedek akçesi: 
a) Duru kârın % 5 inden, 
b) Yedek akçenin gelirlerinden, 
c) Bağışlardan ve sair yardım ve gelirler

den toplanır. , • 
II • Bölge birliklerinin âdi yedek akçesi : 
a) Asgari avans fiyatı ile topladığı mahsul

lerin satış bedelinden elde edilecek duru kârın 
% 5 inden; 

b) Bu yedek akçenin gelirlerinden; 
c) Bağışlardan, yardımlardan ve sair gelir

lerden; 
toplanır. 

III - Bölge birliğinin yıllık zararlarını ka
patmak üzere ayrıca bir (fevkalâde) yedek akçesi 
bulunur. 

Bu fevkalâde akçe : 
a) Katî fiyatlarla satmalınan tütünlerin sa

tış bedelinden elde edilecek duru kârın yarısın
dan; 

b) Asgari avans fiyatı ile topladığı tütünle
rin satış bedelinden elde edilecek duru kârın 
% 5 inden; 

c) Bu yedek akçenin gelirinden; 
tahassül eder.. 

Yedek akçelerin kullanış şekli ana mukavele
de belirtilir, 

Geçici K. 

MADDE 16 — Ortaklık ve birliklerin bütün 
banka ve kredi işleri T. C. Ziraat Bankasiyle 
bölge birlikleri arasında akdedilecek mukave
leye göre mezkûr bankaca yapılır. 

T. C. Ziraat Bankasının her faaliyet yılma 
ait programında tütünün sürüm ve satışını te
min etmek üzere tahsisine imkân bulduğu kredi 
miktarından ilk önce ortaklıkların ihtiyaçları 
karşılanır. 

T. C. Ziraat Bankasınca ortaklık ve birlik
lere ayrı ayrı verebileceği krediler mecmuu, 
bankanın sermaye ve ihtiyatları tutarının % 30 
unu geçemez. 

T. C. Ziraat Bankasının muvafakatini almak 
suretiyle ortaklık ve birlikler kredi ihtiyaçla
rını başka bankalardan da temin edebilirler. 

MADDE 17. — Ortaklıklarla birliklerin ana-
mukavelenameleri kurucular tarafından imza
lanıp noterce tasdik ve Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından onandıktan sonra bir hulâ
sası ilân olunur. 
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MADDE 18. — Ortakların, bölge birlikleri
nin ve genel birliğin para ve malları, bilanço, 
zabıtname, rapor ve başka bütün evrak defter vo 
belgeleri üzerinde 'suç işliyen, rüşvet alan yö
netim ve kontrol; kurulları: başkan ve üyeleriyle 
müdür ve memurları ve eksperleri bu suçlardan 
dolayı Devlet: memurları • gibi ceza görürler. 

Ekonomi ve- Ticaret Bakanlığınca veya Zira
at Bankasınca yapıtınlaeak kontrol neticesinde 
suçları anlaşılan memurların vazifelerine ilgili 
yönetim kurullarınca yönetim kurulu üyelerine 
ve kontrolörlerine daha üst teşekkülün yönetim 
kurulunca son verilir. 

MADDE 19. — 3656 ve 3659 sayılı kanunla
ra tâbi. daire ve müesseselerin memurlarından -
önceden bu daire ve müesseselerin muvafakati 
alınmak şartiyle - ortaklık ve bölge birlikleri ile 
genel birliğinde- kendilerine vazife verilenler bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yılr tecavüz etmemek üzere kurumlarınca ^izinli 
sayılırlar. Bu takdirde bunların bu yerlerde 
igeçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakımından 
mensup oldukları daire ve müesseselerde geçmiş 
gibi sayılır ve bunlar için 5434 sayılı Kanuna 
göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
verilmesi gereken kesenek ve karşılıkları kendi- . 
leriyle mezkûr ortaklık ve birlikler tarafından 
ödenir. 

MADDE 20. — Ortaklık ve birliklerin bütün 
banka ve kredi işleri T. C, Ziraat Bankası ile 
bölge birlikleri arasında akdedilecek mukavele
ye göre mezkûr bankaca yapılır. 

T. O. Ziraat Bankasınca her ortaklık ve bir
liğe verilecek kredi miktarı bu bankanın öden
miş sermaye ve ihtiyatları mecmuunun yüzde 
otuzunu geçemez. 

Lüzum ve ihtiyaç halinde bu işler Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının göstereceği diğer bankalar 
tarafından da yapılabilir. 

MADDE 21. — Ortaklıklarla birliklerin ana-
mukavelenameleri kurucular tarafından imzala
nıp noterce tasdik ve Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı tarafından onandıktan sonra bir hulâsası 
ilân olunur. 

MADDE 22. -
ten kaldırılmıştır, 

5628 sayılı Kanun yürürlük-

Geçici IC. 

• MADDE 18. -
ten kaldırılmıştır. 

5628 sayılı kanun yürürlük-
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GEÇİCİ MADDE 1.— İlk defa ortaklıkların 
kurulması, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının ve
receği talimat üzerine T. C. Ziraat Bankası ta
rafından yapılır. ' 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ortaklıkların 
; ;eh "çok iki, 'bölge birliklerinin de 4 ay zarfında 
kurulması hususunda gerekli tedbirleri alır. 

Bölge birlikleri kurulduktan 'sonra bölgeler 
dâhilinde diğer ortaklıkların kurulması işleri 
bölge birliklerince tertiplenir ve en çok iki ay 
zarfında anamükâveleleri Ekonomi ve Ticaret 
Bakânlığıriin tasdiklim atzedilir. ( 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tütün Ekicileri Bir
liği kanunda tasrih edilen vazife ve yetkilerden 
bu kanunda yazılı olanlar bu kanuna göre kuru
lan ortaklıklar tarafından tedvir edilir. Ekiciler 
Birliği artık bu işleri yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ortak olmayanların, 
Millî KorunmaKanununa* göre kesilmiş primleri 
üç yıl içinde ortaklık vasıflarım kazanamadık
ları takdirde "ortaklık bilançosunun tasdiki mü-
taakip kendilerine, veli, vasi veya vârislerine 
iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. —Muhtelif kararname
lere ve 5K28 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri 
satış bedellerinden toplanan primlerin kimler
den tahsil edildiğine, tahsil edilen prim 
miktarlarına ve T. ^C. Ziraat Bankasında 
tütün fonu hesabında kayıtlı paralarla bu para
lar için yürütülen faizlere ait katî hesaplar, 
Tekel Genel Müdürlüğü ile T. C. Ziraat Bankası 
tarafından müştereken tesb'it edilerek Tütün 
Ekicileri Genel Birliğine devröhlnur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Ekici tütünleri satış 
bedellerinden toplanan paralar ve faizleri, bu 
kanuna göre kurulacak ortaklıkların sermayele
rini teşkil etmek üzere; 

a) T. C. Ziraat Bankasında tütün fonu he
sabında mevcut paralar bu Banka tarafından, 

b) Destekleme alımları için tütün fonu 
hesabı karşılık tutularak Tekel İdaresine tahsis 
edilmiş olan mebaliğden bu idare elindeki mev
cutlar T. C. Ziraat Bankasına yatırılmak sure
tiyle yine anılan banka tarafından, 
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GEÇİCİ MADDE I. — İlk defa ortaklıkların 
kurulması, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
vereceği talimat üzerine T. C. Ziraat Bankası 
tarafından yapılır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ortaklıkların 
en çok iki, bölge birliklerinin de dört ay zar
fında kurulması hususunda gerekli tedbirleri 
alır. 

Bölge birlikleri kurulduktan sonra, bölge
ler dahilinde diğer ortaklıkların kurulması iş
leri, bölge birliklerince tertiplenir ve en çok 
iki ay zarfında anamukavelenameleri Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının tasdikma arzedilir. 

GEÇİCİ MADDE II. — Tütün Ekicileri Bir
liği Kanununda tasrih edilen vazife ve yetki
lerden bu kanunda yazılı olanlar, bu kanuna 
göre kurulan ortaklıklar tarafından tedvir edi
lir. Ekiciler birliği bu işleri yapamaz. 

GEÇİCİ MADDE III. — Ortak olmıyanlarm 
Millî Korunma Kanununa göre kesilmiş prim
leri beş yıl içinde ortaklık vasıflarını kazana
madıkları takdirde ortaklık bilançosunun tas
dikini mütaakıp kendilerine veli, vasi veya vâ
rislerine iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE IV — Muhtelif kararname
lere ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri sa
tış bedellerinden toplanan pirimlerin kimlerden 
tahsil edildiğine, tahsil edilen prim miktarlarına 
ve T. C. Ziraat Bankasında tütün fonu hesabın
da kayıtlı paralarla bu paralar için yürütülen 
faizlere ait katî hesaplar Tekel İdaresi ile T. C. 
Ziraat Bankası tarafından müştereken tesbit 
edilerek tütün ekicileri bölge birlikleri genel mer
kezine devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE V — Ekici, tütünleri satış 
bedellerinden toplanan paralar ve faizleri bu ka
nuna-göre »kurulacak ortaklıkların sermayelerini 
teşkil etmek üzere, 

a) T. C. Ziraat Bankasında, tütün fonu he
sabında mevcut? paralar bu. banka tarafından, 

b) Destekleme alımları için tütün fonu he
sabı karşılık- tutularak Tekel İdaresince tahsis 
edilmiş olan mebaliğden bu ddare elindeki mev
cutlar T. C. Ziraat Bankasına yatırılmak sure
tiyle' yine anılan banka tarafından, 
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Tütün ekicileri genel birliği ile bu banka ara
sında kararlaştırılacak müddet içinde nakden, 

c) B fıkrasına göre T. C. Ziraat Bankası
na nakden ödenecek kısım bakiyesi, eldeki des
tekleme tütünlerinden, 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük 
ve Tekel Bakanlıkları tarafından müştereken 
teşkil olunacak ve Genel Birlik tenisi'çisinin 
de iştirak edeceği bir komisyon marifetiyle se
çilecek . işlenmiş tütünler, Tekel idaresine mal-
olına fiyatları üzerinden bu idarece, kanunun 
neşrini takibeden altı ay içinde devri suretiyle 
aynen, 

Genel Birlik emrine verilir. 
C fıkrası ile teşkili kabul olunan komisyon 

devrolunacak tütünlerin maliyet hesaplarını 
kontrole salahiyetlidir. 

GEÇÎCt MADDE 6. — 1.947 mahsulü destek
leme tütünlerinin satışı neticesinde tahassül 
eden bedel farklarından K/ 768 sayılı karara 
göre tütün ekici primleri payına karşılık olarak 
ayrılan kısım Tütün Ekicileri Ortaklıkları Ge
nel Birliğinin hususi ihtiyatını teşkil eder. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bölge birlikleri ku
ruldukları tarihten itibaren beş yıl zarfında 
kendilerinden prim kesildiği halde ad ve adres
leri tesbit edilemiyenler veya bu müddet içinde 
müracaat etmiyen tütün ekicilerinin kesilmiş 
primleri bölge birliklerinin yedek akçe hesabına 
geçirilir. 

MADDE 23. 
yürürlüğe g irer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakam 
H. özy'örük 

. Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

öeçici K. 

Tütün Ekicileri Genel Merkezi ile bu banka 
arasında kararlaştırılacak müdet içinde nakden, 

c) B fıkrasına göre, T. C. Ziraat Banka
sına nakden ödenecek kısım bakiyesi, eldeki 
destekleme tütünlerinden, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ta
rafından müştereken teşkil olunacak ve genel 
merkez temsilcilerinin de iştirak edeceği bir 
komisyon marifetiyle tesbit edilecek işlenmiş 
tütünler, genel merkez dilediği takdirde tekel 
idaresince peyderpey satılarak nakden veya 
bu idareye malolma fiyatları üzerinden adı ge
çen idarece, kanununun neşrini takip eden al
tı ay içinde devri suretiyle ayrten, 

Genel merkez emrine yerilir. 
C fıkrası ile teşkili kabul olunan komisyon, 

devrolunacak tütünlerin maliyet hesaplarını 
kontrola salahiyetlidir. 

GEÇİCİ MADDE VI. — 1947 mahsulü des
tekleme tütünlerinin satışı neticesinde tahassül 
eden bedel farklarından K/768 'sayılı Karara 
göre tütün ekici primleri payına karşılık ola
rak ayrılan kısım Tütün Ekicileri Ortaklıkları 
Genel Merkezinin hususi ihtiyatını teşkil eder. 

GEÇIGI MADDE VII. — Bölge birlikleri ku
ruldukları tarihten itibaren beş yıl zarfında 
kendilerinden prim kesildiği halde ad ve ad
resleri tesbit edilemiyenlerin veya bu müddet 
içinde müracaat etmiyen tütün ekicilerinin ke
silmiş primleri bölge birliklerinin yedek akçele
ri hesabına geçirilir. 

MADDE 19. •— Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

MADDE, 20. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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'Hkö. vo Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

Q, ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. KurtbeJc 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. 11. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Halele* Gedik 

Geçici K, 
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