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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda, her iki oturumda da salt çoğunluk sağ
lanamadığından 8 Mayıs 1969 Perşembe günü 
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Başkanı Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Atalay Zerin Tüzün 
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Tasarı 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka

nununun 172 nci maddeımin değiştirilmesi hak
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkaavekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Acil! ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Çanakkale Üyesi Ziya TermenHn; Yargı
tay Başkanı İmran Ömtcm'in cenaze töreninde 
cereyan eden olaylarda mündemiç zihniyete karşı 
yüksek yargı organları hâkimlerinin yaptıkları 
yürüyüşe dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir söz talebi var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son hafta içinde cereyan eden hâdiselerle il

gili olarak Hükümete ve çeşitli kuruluşlara işa
ret ve tavsiyelerde bulunmak üzere yedi daki
kalık sınır içinde gündem dışı söz verilmesini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Çanakkale 

Ziya Terman 

BAŞKAN — Sayın Termen. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, çok Sayın Senatör arkadşalarım! son hafta
lar içinde (memleketimizde cereyan edegelen iç 
politika olayları muhtelif siyaset merkezlerince 
dikkatli ve. itinalı uygulamalardan uzak şekilde 
yürütülmektedir. Gündem dışı bu maruzatımla 
şahsıma taallûk ©den ölçü ve mâna içinde dü
şüncelerimi Yüce Heyetinke kısaca arz ve izah 
etmek istemekteyim. 

Aziz arkadaşlar, demokratik sistem idarele
rinde çeşitli siyasi ıgörüşlere merkezlik yapan 
siyasi partiler, iktidar, muhalefet ilişkilerinde 
ve zati başarılarını vadedici yönlerde çaba ve 
çalışmalar göstermeye mecburdular ve mezun
durlar. Uygulamalar milleti terkibeyliyen vic
danlarda çeşitli değer hükümlerine bağlanacak
tır. Bu tarif ezelidir, aslîdir, hak ve nihaidir. 

Türkiyemiz; teşriî, kasai ve icrai olarak gö
revleri Anayasada tarife bağlanan, ayrı sınırla

rın, ayrı görev ve yetkilerin hukuk ülkesidir. 
Son haftalar içerisinde cereyan ©den Parlâmento 

i dışı siyasi olaylar, ve Meclislerde hâdiseleşen 
I kürsü olaylarını objektif olarak incelediğimiz-
I de; iktidar ve muhalefet ilişkilerinin, yaklaşan 
) büyük seçim dolayısiyle, normal mütalâa öl-
I Gülerinin dışına çıkılarak yön ve mâna katmak 
i istiyen ve gidişata, memleket için hakikaten za-
S rarlı 'birtakım uygulamalar getirmeyi diliyen, 
| açık ey ilimler görmekteyiz. Orta - Doğu ve Dün-
• ya, olumsuz problemlerinin sessizce yol aldığı 
! bu tarihte, mesut yaşamak ve mevcut nizam-
j larımızın gölgesinde millî bünyemizi daha iyi 
I seviyelere ulaştırmak için rahatça yarına ha-
I sırlanmak imkânlarımız, el tersi ile kenara iti

lerek, esefle belirtmek lâzımdır ki, özleri basit 
| yorum ve şüphelere dayanan iç takdirler esa

retinde, Türkiyemiz millî bünyenin şiddetle tah-
! rip gördüğü, büyük mânevi kayıpların inkişaf 

kaydettiği ruh ve fikir ayrılıklarına, 'hedef yapıl
maktadır. 

Son haftanın iç siyaset dünyamızı meşgul 
eden merhum İmran öktem olayı, ortadadır. Ko
nu bütün milletçe yakın tetkik ve takip konusu 
yapılmıştır. Hükümet olarak kürsüde izahını bu
lan mesele, muhalefet olarak, keza kürsü
de çeşitli diğer iddia ve isnatlara mevzu yapı
larak ciddî ve resmî tahlillere tabi tutulmuştur. 
Merhum İmran öktem'in cenaze töreninde vuku-
bulan hâdiselerin yeniden teşhis ve takdimine 
girişecek değilim. Hâdise, hâdiseleşen meselenin 
yargısı, Meclis müzakereleri ve tarafsız basın 
organları yayınları yardımında, en doğru hükme 
bağlanır şekilde, aziz milletimize intikal etmiş ve 
mevzu, kamu oyunda, lâyık mihrakına oturmuş-

Gündem dışı bir konuşma ile huzurunuzu 
işgal edişimin öz sebebi, bu konunun devamını 
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teşkil eden, dünkü tüm yüksek mahkemeler ve 
Üniversite mensuplarının yürüyüşleri ile alâkalı 
mühim ve ikinci yöndür. Yürüyüş işlemi ile ilgili 
konu üzerinde, çok kısa hacimle, bâzı tahlillere 
girişmeye mecbur kalan bir inanış içindeyim. 
Yapıcı (maksatlar ıgüden maruzatımın dikkat ve 
itina ile dinlenmesini benden esirgemiyeceğinizi 
ümidederim. 

Aziz arkadaşlarım, bir memlekette hürri
yetler sarih tarif ve genişliklere bağlanmamış, 
hürriyet, sınırlar içine alınmamışsa, siyasi ya
şantı uygulanmalarında, sık sık kanun tecavüz
lerine rastlamak, tabiî kader olur. Bugünkü 
Türk cemiyetinin rejimle ilgili ceza uygulamala
rı yönündeki derdi, yeni Anayasanın ferde ve 
kuruluşlara vadettiği hürriyetlerin, mukadde
ma vaz'olunan sair kanunlarla imtizacında ih
das olunan tariflerin, tahdit ve tesmiyelerin, 
muvazi bir iradeye merbut dalınmamasında 
aranmak icabetmektedir. Kanun koruyucu ve 
hüküm vaz'edici kuvvet, her iki, fakait net bar 
sarahate oturtulamıyan kanun hükümlerinin yek
diğerini açıkça tamamlamıyan unsurlarından 
hareketle, rejimi tehdideder, ferde ve teşek
küllere karşı, tesamüh göstieren bir ıadırar için
de kalagelmektedir. Cemiyetimizde mevcut ni
zamı, çeşitli şekillerle tebdil ve tağyir etmek 
gayretlerinin, aşırı sağ ve aşırı soldan gelmekte 
olduğu iddia olunduğu bu tarihte, Türk mah
kemeleri, Anayasada teyit gören vicdan ve fi
kir hürriyetleri tâbiri ile, yine bu yasa ve di
ğer yasalarda tarif srören teokratik Devlet kur
mak, yahut sınıf hâkimiyetine müesses Devlet 
özlemi bahislerinde, hâkim karar ve vicdanına 
açıklıkla müessir olacak ve kanun ^apıcmm an
layışını tahsisan telkin edecek maddî ve mutlak 
kanun unsurlarından, belirtilmelidir ki, kıs
men mahrumdur. Bu noktada mühim bir husu
su arz ve tebarüz ettirmek lâzımdır. Bugünkü 
Türkiye'nin suç ve suçluluk fconulanndia sadece 
Devlete ve rejime müteveccih konularda mah
keme uygulamaları olarak, bariz müskilât için
de bulunduğu teslim olumalidır. Millet ve ce
miyet hayalımızın e nson ve mutena müessesesi
ni teşkil eden ulvî Devlet, bu tarihte, kendisi
ne Ve korunmaPrda mükellef bulunduğu yasa 
rejimine karşı, yorum ve uygulama müşkülâtı 
çeken mahkemeler karşısında, ümit yüklü, ne
tice bekler, bir (hal içindedir. Bu ihtiyacm 
Anayasayı korumak için mutasavver bir büyük 

düşünce yoliyle kanunlaştırılmasının değil, her 
gün cereyan eden ve birbirini kovalayan Devle
te müteveccih suçlar sınırlamasının, Türk Ce
za Kanununda yer bulan ilgili maddelere tüm 
siyasi partilerin sevgi ve karşılıklı saygı ile ba
kılmasına rıza gösterecekleri birkaç fıkralık ye
ni tedbirler getirme yoliyle yardımda bulunma
ları, milletçe beklenen, bariz ihtiyaçtır. 

Şimdi dün cereyan eden yüksek mahkeme
ler hâkimlerimizin yürüyüşleri hâdisesi ile, 
Devletin ve mer'i Anayasa nizamının yukarıda 
arz ettiğim müşkülât dol ayış iyle yekdiğeri ile 
mutabık mâna beraberliğine Ve ihtiyacına, te
mas etmek arzusundayım. 

Aziz senatörler, dünkü büyük yürüyüş, 
itiraf olunmalıdır ki, Türk Devletini sağ yön
den tehiideden ĝ eri merkezler mü-italkhel faa
liyetlere asgari çeyrek asır müddetle yumruk 
kcyan vakur, manalı, rejimi ve Devleti samimi
yetle müdafaaya azimkar, hâlis bir fikir ortaya 
koymuştur. Mülkün temeli olan adalet savu
nucuları, teokratik Devlet özlemcilerine, hâdi
se ile ilişiği çok uzak dâhi olsa, muhkem bir du
var çekmişlerdir. Dünkü yürüyüşün bu istika
metten gelebilecek olan muhtemel ve müstak
bel tehlikeyi katiyen tenkid ettiği, ruhlarda ina
nılarak, benimsenmelidir. 

Ancak, derhal ve samimiyetle Türk Milleti
nin muhtaç bulunduğu öteki yönlü 'bir muhte
mel tshTikenin de, yine bu büyük ve uyanık top
luluk tarafından, Türk Milletinin devamlılığı
na, hürriyet içirde yükselmesine yardımcı ol-
m?k iteere, tetikte ve aynı heyecanla, bekçi ol
madı balı, zaruridir. Çünkü Devlere müteveccih 
*a<V fehT;ikçye5 «biz varız» diyen Türk yüksek 
hâkimleri topluluğu,, soldan gelebilecek muhte
mel ve müstakbel hareketlerin bekçiliğine koş
mak nztırannı, dünkü vakur yürüyüş dolayısiy
le, Türk Mille'-ime, Türle Devletine, borçlan-
Fıı?lard.ır. Sağ tehlikeyi tenkidde hattâ, çeşit
li yorumlara mesağ veren bir görüş tarzını ce-
narele ihtiyar ederek ortaya koyan bu toplu
luk, Devletin, varlığını, aynı ölçülerde, aynı 
'kadro. aym. reıh Ve aynı iştiyakla savunmanın 
millete ve tarihe karşı bir sarih borçlanma oldu
ğunu, dünden itibaren, lütfen hatırdan çıkar
mamalıdırlar. 

Kanaatimce. Türkiye'yi adalet duyurusu yük-
saJİtetfelktir. Adalet ise, adil elerde temril vö-
rür. Dünkü yürüyüşün Türk Milletine bugün 
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idin sağ tehlike ile ilgili bir garanti vadettiği be
lirtildiği bu anda, şükranlarımız samimîdir. 
Aziz milletimizin soldan gelebilecek tehlikelere 
karşı da yüksek Türk hâkimlerinin koruyucu 
ve uyarıcı 'bir kuvvet ve topluluk olarak benim-
senmesindeki haklılığı da, bu vesile ile belirt
mek isterim. 

Hâkimler büyük topluluğunun dünkü yürü
yüşü esnasında sokak anarşistlerine iltihak im
kânı tanımamaları halini de ortaya koymuşlardır, 
ki şükrana lâyık bir cihettir. Devlet aynı gaye
de birleşen üç büyük Anayasa organı gölgesinde 
ilerliyecek ve yükselecektir. Devleti terkibeden 
temel demokratik organların karşılıklı saygı ve 
itimat içinde görev vermeleri, asıldır. Ve bütün 
yasa organları özleri, varlıklarının hakiki men
şeini, müllet iradesinde bulmaya ve görmeye 
mecburdurlar. Günlük politikalardan uzakla
şarak hep muazzez ve ulvi devleti gaye edindi
ğimiz takdirde, inanılmalıdır ki Türkiye, daima 
mesut yaşıyacaktır. 

Beni dinleme nezaketlerinize, şükranlarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine gündem dışı 
konuşmak istiyorsunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geçen 
oturumda geri almıştım Sayın Başkan. 

2. — Samsun İJyesi Refet Rendeci; Yargıtay 
Başko-nı İmran Öktcm'in cenaze törenindeki ha 
rekeiin, merhumun Yargıtay Başkanı olarak 
tutum ve davranışlarına karşı olmayıp salısını 
istihdaf ettiğine solcuların ve bir kısım öğrenci
lerin bu nümayişe katılarak birtakım hakaret te
kerlemelerini tekrarladıklarına, hâkimlerimizin 
bunlara sebebiyet vermelerinden duyduğu üzv.n-
l'dye dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. İm
za olduğu için okunamamış Sayın Öztürkçine. 
Sayın Rendeci ile Öztürkçine'nin yazı benzerli
ği ve imza benzerliği olduğu için karışmış. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, karıştırmışlar, kusura bakmayın. Ben bak
mıyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; sayın Ter
men arkadaşımız benim konuşacağım mevzuun 
üzerinde bir miktar konuştular. Benim de ken
dime göre söyliyeceklerim var, bir kaç kelime 
arz edeceğim, Dün yapılan yürüyüş mevzuu ile 
ilgili. 

Bir yanlış anlayışın içinde olduğumuzu tah
min ederek bu konuşmayı yapmak zaruretini 
hissettim. 

Memleketin yüksek hâkimleri meslektaşla
rının ve Başkanlarının ölümü dolayısiyle cenaze-
sindeki bir hâdiseyi Yargıtay'a ve hâkimlik 
mesleğine yapılmış bir hareket gibi göstererek 
bir meslek gayreti içerisinde bir yürüyüşte bu
lundular. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Atatürk inMlâ-
bma karşı gelindiği için. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica edece
ğim. Devam ediniz Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Beyefendi 
ben fikrimi arz ediyorum. 

Hâdise Yargıtay Başkanı olarak, imran ök-
tem'in Yargıtay Başkanı olarak tutum ve dav
ranışından ve hareketlerinden dolayı değil, sa
dece kendisinin şahsı ile ilgili bir hareketinden 
dolayı cenazesine karşı söylenmiş bir sözden 
ileri gelmiş ve bu ileri gelen hareketi muhtelif 
çevreler, muhtelif mânanın içerisinde değerlen
direrek sayın hâkimlerimiz de bu havanın tesi
rine kapılarak bir meslektaşlarım himaye ve hu-

1 kukçuları hâkimleri himaye gayreti içinde dün-
i kü yürüyüşü yapmışlardır. Ben şahsan dünkü 
i yürüyüşü bu mânanın içerisinde, şu arz ettiğim 
f mânanın içerisinde tasvip etmediğimi arz etmek 

için konuşuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (istanbul) — Teb
liğleri var beyefendi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin muhterem 
' arkadaşlarım, fikirlerini söyüyecek arkadaşı

mız. 
REFET RENDECİ (Devamla) — Burada bir 

kürsü var, siz de çıkar, siz de söylersiniz. 
Muhterem arkadaşlar, hakimler eğer cübbe-

leri ile yürümeselerdi belki de konuşmıyacak-
tım. Bendeniz hukukçuyum. Cübbenin .mehabe
tini ve cübbenin ağırlığını hisseden, cübbe ile 
sokağa çıkmaz. Cübbe sokak için değildir. 
Onun ağırlığı kürsüdedir. Orada adalet vardır, 
orada Hak vardır, orada millet adına karar var
dır. Ve bu kararların ulviyeti o cübbe ile, o 
kürsüde belli olur. Ama bunu sokağa düşürdü
ğünüz gün, bunlar mehabetini, bunlar kuvveti
ni, bunlar ulviyetini kaybeder. Hâkimlerimizin 
cübbe ile yürümelerini bu bakımdan tenkid 
ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu hâdiseler dola-
yısiyle kanunların tatbikatı olarak adliyeye in
tikal etmiş bir çok meseleler olacaktır. Bir çok 
maznunlar, dün yürüyen hâkimlerin önüne çı
kacaklardır. Hâkimler fikirlerini peşin olarak 
söylediler. Hâkimler peşin fikir söylemez. Ka
nunlarımız onları bu şekilde konuşmaktan 
meneder. Hâkim kararı ile, vicdanı ile, Anaya
sanın ve kanunların çizdiği hudutlar içerisinde 
ve memleket menfaatlerine uygun düşünceler 
içerisinde kararı ile konuşur. Ama, hâkim so
kakta konuşmaz. Şimdi yarın huzuruna gide
cek dâvalarda hâkimlere, «sizi reddediyoruz.» 
dedikleri zaman o dâvalara kim bakacak? Ada
let zedeleniyor. Benim üzerinde durduğum me
sele bu. 

Şimdi, muhterem 'arkadaşlarım cenaze olayı 
dolayısiyle intikal etmiş hâdiseler var. Türk 
Ceza Kanununun dinî siyasete alet, demokra
tik devlet kurma teşebbüsleri, cemiyetler, dini 
siyasete- alet etme yoliyle Türkiye'de adliyeye 
intikal eden her sene 100 ün üzerinde dâva olu
yor. Bu nevi dâvalarda hakimler, Temyiz Mah
kemesi karar vermek durumunda kalacaktır. 
Adalet Temyiz Mahkemesi karar vermek duru
munda kalacaktır. Adalet odur ki, mahkûm 
olan kimse verilen kararın kanuna uygun oldu
ğundan, adalete uygun olduğundan emin ola
cak, içerisinde şüphe olmıyacak. Ama, dün yü-
riyen hâkimlerin huzuruna çıkacak maznunla
rın ben şüpheden kurtulacaklarına kaani deği
lim. Onun vebali, günahı da yiiriyen hâkimle
re aidolacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Termen ar
kadaşımız çojk güzel bir noktaya temas ettiler. 
Ama, benim tesbit edebildiğim bir nokta da 
onun görüşlerine aykırı düşüyor. Şöyle ki, sol
cular yine dünkü hâdiseyi vesile ittihaz ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, konuşmanıza 
asla müdahale etmem, ama gündem dm ko
nuşma bir önceden konuşan arkadaşın konuş
malarına cevap verme mahiyetinde değildir. 

REFET RENDE Gî (Devamla) — Sayın 
Başkanım, cevap vermiyeceğim. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ce

vap vermek icabederse, bendeniz de söz istiyo
rum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, bir dakika. 
Sizden önce ben müdahale ettim. 

Gündem dışı konuşmanıza asla müdahale et
miyorum, ama gündem dışı konuşma demek, 
bir evvel konuşan arkadaşın konuşmasının ce
vabı demek değildir. Bu sebeple siz kendi gö
rüşünüzü söyleyin, Sayın Terrnen'e görüşüne ne 
atıf yapın, ne de onu eleştirin, onu eleştirme 
müessesesi değildir. Bunu rica edeyim, 

REFET RENDECİ (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Gündem dışı istediğiniz gibi 
konuşun, ama gündem dışı demek, öncekini 
eleştirmek demek değildir. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, yanlış tesbit edilmesin cevap mahi
yetinde değil, kendilerinin tesbit ettiğinin dı
şında başka türlü gördüğümü ifade ediyorum. 

Solcuların, talebelerin bu nümayişe iştirak 
ettiklerini kendilerine göre tekerlemeler söyli-
yerek hâkimlerle aynı havanın içerisinde gö
rünmeye çalıştıklarını bendeniz gördüm. Hattâ 
arkadaşlarım, söz almıyacaktım, fakat şu keli
meleri zabta geçirmek için konuşacağım, konu
şuyorum. Yürürken söyledikleri şu; şimdi, bu 
söylediklerini de yarm bu hâkimler muhakeme 
edecekler. Kasden »oyluyorum bunu, pek bu 
kürsüden söylenmeye değer bir söz de değil, 
ama arkadaşlarım; «Ata binmiş eşekler, millet 
sizden ne bekler» diye sokakta marş şeklinde 
bunu Eöyliyerek hâkimlerin önünde ve arka
sında giden gruplar vardı. Bu, kim Hükümete 
hakaret, partiye hakaret. Nereye kadar gide
cek bu? Bunu hangi hâkim, dün kendisi ile be
raber bağıran hangi hâkim bu hükümete haka
retin maznununu muhakeme edecek de karar 
verecek ve millet vicdanında âdil ve ulvî bir ka
rar verdiğine inandıracak? 

Evet arkadaşlarım, yalnız fazla uzatmıyo
rum, iyi dileklerde, iyi temennilerde bulunmak 
istiyorum, yalnız şairin şu sözünü de bu kürsü
den ifade etmeden inmiyeceğim. «Kadı ola da
vacı, mühzir dahi şahid» inşallah dedirtmezler. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Bul
garistan'ın turistik bölge ve tesislerini görmek 
üzere, tertibedilen geziye katılacak üyelere dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/785) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından te

min edilecek vasıtalarla Bulgaristan'ın turistik 
tesislerinin toplandığı, Varna ve Burgaz sahil
leri ile diğer önemli turistik merkezlerinin göste
rilmesini hedef tutan geziye Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri Erdoğan Adalı, Cemal Tarlan ve 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın katılmaları uygun görül
müştür. 

1. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; eski 
Genel Sekreter hakkında Danıştay'ın ittihaz etti
ği kararı Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafın
dan tatbik edilmediğinden bu konu hakkında 
Cumhuriyet Senatosu araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/29) 

BAŞKAN — Bir araştırma talebi önergesi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 
Aşağıda özet olarak sunduğum gerekçeden 

anlaşılacağı üzere Senato Başkanı Sayın îbrahim 
Şevki Atasağun haksız bir tasarrufunu gerçek 
dışı evraklarla sürüncemede bırakmış olmasın
dan dolayı Danıştay tarafından mahkûm edil
miştir. Bu mahkûmiyetle Cumhuriyet Senatosu 
Anayasaya saygı duymıyan ve Anayasa organ
ları ile karşı karşıya gelen bir duruma düşürül
müş mahkûm Senato Başkanının şahsında Sena
tomuzun temsil şerefi haleldar olmuştur. Bu ko
nuda gerekli bilgilerin toplanması ve konunun 
açıklığa kavuşturulması ma'ksadiyle Anayasanın 
88 nci, İçtüzüğün 133 ncü maddesi gereğince Se
nato araştırması açılmasını saygı ile arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğllu 

GEREKÇE : 
Kurucu Meclisten heri Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliğini basan ile yürüten ve başa-

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini ri
ca ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tarihi okuyun, efendim. Geç
miş tarihe aittir. Lütfen tarihi okuyun. (Divan 
Kâtibi Başhakanlık tezkeresindeki tarihi okudu: 
«2.7.1968») 

Gecikmiş bir tezkeredir, benzeri Millet Mec
lisinde oylamaya sunulmuş bulunmaktadır. Tez
kereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

rılarını Sayın Temsilciler Meclisi Başkanı mer
hum Kâzım Orbay ve Senatomuzun ilk Başkanı 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü'den aldığı takdirna
melerle tevsik eden Cumhuriyet Senatosunun 
eski Genel Sekreteri Sayın Azmi Sorgun 
24 . 12 . 1966 tarihinde Senato Başkanı Sayın 
îbrahim Şevki Atasağun tarafından ansızın, hiç
bir sebep yokken ve hiçbir gerekçe göstermeden 
emekli edilmiştir. 

Bunun üzerine mağdur Genel Sekreter Danış-
taya dâva açmak zorunda kalmış ve Danıştay 
10ncu Dairesi 8 . 2 . 1967 tarih ve 967/120 esas 
karar sayısı ile yürütmenin durdurulmasına oy
birliği ile karar vermiştir. Bunu mütaâkıp Da
nıştay Dâva Daireleri Kurulu da 5.4.1968 tarih 
ve esas 967/846 ve karar 968/271 sayı ile emek
liye sevk işlemini iptal etmiştir. Bu arada Sena
to Başkanı daha hatalı bir durumdan da kendi
sini alıkoyamamıştır. Yürütmenin durdurulması 
kararını mütaâkıp hatalı tasarrufunu savunmak 
maksadiyle daha evvel sicil dosyasında mevcu 
dolmadığı 23 . 12 . 1966 günkü Başkanlık Di
vanı toplantısında zabıtla tesbit edildiği halde 
maalesef sonradan ve gerçek dışı bir tezkiye va
rakasını Danıştaya sunmak hatasını göstermiş
tir. Danıştayca bu tezkiye varakası muteber ad
dedilmemiş ve tasarruf iptal edilmiştir. Bu esna
da Senato Başkanı iptal kararını derhal uygu
layacağı ve eski Genel Sekreteri makamına iade 
edeceği yerde yanlış tutumunda ısrar ederek Baş-

5. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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kanlık Divanından habersiz olarak Danıştaydan ; 
duruşmalı tashihi karar isteğinde de bulunmuş
tur. Danıştay Dâva Daireleri Kurulu hem du
ruşma isteğini, hem de tashihi karar talebini 
7 . 3 . 1969 tarih ve esas 1968/381 ve karar 
1969/177 sayılı karar ile reddederek Senato Baş
kanım aşağıdaki kararla mahkûm etmiştir : 

«Gereği düşünüldü : Danıştay Dâva Dairele- j 
ri ile Dâva Daireleri Kurulundan» i 

«Verilen kararlar hakkında düzeltme isteği
nin kabulü, 521 sayılı Danıştay Kanununun 
98 nci maddesinde yazılı sebeplerden birinin bu
lunması halinde mümkün olup karar düzeltilme
si dilekçesinde ileri sürülen sebepler yerinde gö
rülmediğinden, kanuna uygun olmıyan düzeltme 
isteğinin reddine ve Danıştay Kanununun 99 ncu 
maddesi delaletiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 442 nci maddesi gereğince düzeltme 
istiyenden 10 lira ceza alınmasına 7 . 3 . 1969 
tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.» 

Sonuç : 
Bu tasarrufla bugüne kadar eski Genel Sek

reter görevine iade edilmediği gibi Senato Baş
kanı yanlış tasarrufu ile bir Anayasa organı olan 
Danıştay kararlarına karşı en çok saygılı olması 

gereken Senatomuzun Başkanı Anayasamızın 
132 nci maddesinde emredilen «... yasama ve yü
rütme organlariyle idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mah
keme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 
hükmüne rağmen Senatomuzu bir Anayasa ih
mali ile karşı karşıya getirmiştir. Bu esnada Sa
yın Cumhurbaşkanımız bu Anayasa aykırılığını 
düzeltmek maksadiyle Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına 10 Ocak 1969 tarih ve 3 - 7201 sa
yılı mektubiyle bu iptal kararının Anayasanın 
132 nci maddesi gereğince yerine getirilmesini 
arz ve rica etmek durumunda kalmıştır. 

Sayın Senato Başkanı şüphesiz ki, Cumhuri
yet tarihimizde Danıştayca mahkûm edilen ilk 
Başkan olmak sıfatını muhafaza edecektir. Ken
dilerinin şahsında Senatomuzun arızalı temsili
ni tashih etmek ve Anayasa organlarının karşı 
karşıya bulunmasını ortadan kaldırmak maksa
diyle bu konuda gerekli bilgilerin toplanmasını 
ve Senatomuzun olaya el koymasını gerekli gör
mekteyim. 

BAŞKAN — içtüzüğün 134 ncü maddesi 
gereğince, icaibı yapılacaktır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gün
demle ilişkin öncelikle görüşme talepleri mev
cuttur. Bu talepler dört konuyu kapsamaktadır. 
Birisi Sayın öztürkçine tarafından verilen 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasındaki yakın akrabaları 
ile ilişkin olan kanun tasarısı, diğeri 
Sağlık hizmetlerinin sosyallaştirilmesi, bir 
diğeri, Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemele
rin satılması ve bir diğeri de Tütün kanun tasa
rısı ile ilgilidir. Bunlardan tütün kanun tasarısı 
11 Mayısta bitecektir. Yani Cumhuriyet Sena
tosu bu tasarıyı bugün ile yarın görüşmez ise 
kendiliğinden kanunlaşacaktır. Bu sebeple Cum
huriyet Senatosu uzun da olan 'bu kanunu gö
rüşmek zorunluğundadır. Diğer yasaların da gö
rüşülmesi istenmektedir. Eğer Yüksek Heyet 
tensibederse, kısa görüşmeleri mümkün olan sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile Silâhlı 
Kuvvetlerle ilgili olan tasarıları görüşelim ve 
eğer gruplar aralarında anlaşırlar ise Tütün Ka

nununun bugün saat 20,00 veya 20,30 kadar gö
rüşmelerine devam ederiz. Bitmediği takdirde 
Cuma günü Bor Mineralleri ile ilgili görüşme 
mesaisini tütün kanun tasarısını (görüşmek su
retiyle bir aktarma yapar, Pazartesi günü de 
özel bir gündem ile Bor Minerallerini görüşürüz. 
Ancak bu hususta şüphesiz ki, grupların bir an
laşmaya varmalarını ve Başkanlığa yardımcı ol
malarını rica edeceğim. Bu münasip mutabakata 
grupların gelmesine değin, izin verirseniz, Baş
kanlık görüşmeleri pek uzun zaman tutmıyacak 
iki kanun tasarısını «öncelikle görüşülmesini is-
tiyen önergeleri okutacağım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, yalnız benim bir gerekçem vardır. 
Bir Nisandan 30 Kasıma kadar haftada 300 Mşi 
anavatana gelecektir. Bu sebeple mühimdir. 

BAŞKAN — Hepsi mühimdir. Tütün kanunu 
tasarısının da ayın 11 inde müddeti dolmakta
dır. Bütün komisyonlar, bütün iljili arkadaşlar 
hepsi gerekçe ile öncelik istemektedirler Sayın 
öztürkçine. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ama 
bu daha mühim beyefendi. 

BAŞKAN — Hiç (birisi diğerinden mühim 
değil. Grupların 'münasip mutabakatlarını rica 
ettim. Gruplar münasip 'bir mutabakata varsın
lar, Başkanlığa şunu şunu görüşün desinler, biz 
onları görüşelim. Gruplar yardımcı olsunlar, 
şunları görüşün desinler biz onları görüşelim. 

1. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının 3Iillet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/583; Cumhuriyet Senatosu 1/1007) (S. Sa
yısı : 1268) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
var, (okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan (1268) sıra sayılı «Sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 
224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü maddele
rinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» nın 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının, 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü edilen kanun tasarısının son komisyon 
raporu uzunca müddet önce dağıtılmış ve sa
yın üyeler tarafından okunmuş bulunmakta
dır. Bu sebeple komisyon raporunun okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Buyurun Sa
yın Hazer. 

(1) 1268 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi hakkında Hükümet yeni bir 
tedbir getirmektedir. Bu hizmetlerin ben, da
ha çok teferruatı üzerinde değil ,esası üzerinde 
duracağım. Bu hizmetlerin yurdun çeşitli bölge
lere teşmili ertelenmektedir. Bu noktada Hükü
meti haklı bulmaktayım. Çünkü sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi maalesef başladığı böl
gelerde başarıya ulaşmamış, aksamalar günden 
güne artmış. Ve bu hizmet kendisinden bek
leneni verememiştir. Bu itibarla teşmilde bir 
fayda olamazdı. Yani aksak, verimsiz, başarı
sız bir tatbikatı yaymaktansa derleyip topla
mak elbette daha akıllı bir harekettir. Hükü
met bunu yapıyor. Fakat, mühim olan başla
mış olan bölgelerde bu hizmeti işler hale ge
tirmektedir. ister 1982 ye tehir olunsun, ister 
1972 de bir çare bulunsun. Bunlar ancak yeni 
kurulacak yerler için. Sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirildiği bölgelerde çok ümitle beklenen 
hizmetlerin maalesef yapılmadığını hükümet 
te itiraf etmiştir. Bu maksatların, türlü nedenle
ri yanında Hükümetin kanaatimce ciddî, âdil bir 
nöbetleşme usulünü tatbik etmemesi önde gel
mektedir. Bu bir esasa bağlanmadıkça, binalar 
yapılır, ecza dolapları satışa daha yetkili hale 
getirilebilir. Diğer sağlık personeli de bu sağ
lık ocakları veya sağlık merkezleri takviye 
olunabilir. Ama, doktorsuz buraları işletmek 
mümkün değildir. Doktor bulmanın müşkülâ
tını biliyorum. Fakat doktor bulmanın müşkü
lâtım bizzat Sağlık Bakanımn kendisi ihsas et
tiği kanaatindeyim, gördüklerim, müşahadele-
rim de bunu teyidetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Full - Time tat
bikatı son yıldaki çeşitli varyasyonları bu sos
yalizasyon hizmetlerini kökünden baltalamıştır. 
Primli. Full - Time, bir hastanedeki muayyen 
mütehassısın birkaç şehirde tekasüf etmesi ve 
şehirlerin rahatlığı, bol tahsisat,, bol prim, tıız-
minat doktorların daha çok büyük merkezlerde 
toplanmasını intacetmiştir. Sağlık hizmetlerini 
bölgeye, çevreye getirebilmek için alınan bu 
tedbiri herkesten evvel Sağlık Bakanlığı mu
vaffak kılmaya, geliştirmeye ve başarıya ulaş
tırmaya çalışmalı idi. Esefle ifade ediyorum, 
gerçek durum bu değildir. Muayyen merkezler
de büyük şehirlerde toplanan sağlık per
soneli burdaki imkânları daha müsait bul-

— 307 — 



C. Senatosu B : 58 8 . 5 . 1969 O : 1 

makta ve sosyalizasyon bölgelerine gitme
mektedirler. Bu hizmetin ilk tatbik yılla
rında, oldukça önemli miktarda sağlık per
soneli, yani doktor ve diğer yardımcıla
rı sosyalizasyon bölgelerinde vazife almaya koş
muşlardı. Fakat, çünkü tazminat alıyorlardı, 
farklı bir tazminat alıyorlardı, belirli bir sü
reden sonra büyük merkezlere alınma ihtimalle
ri ve ümitleri vardı. Şimdi bu büyük merkeze 
alınma ümidi kalkmış, tazminattan yararlanma 
imkânı ise büsbütün azalmıştır. Bu, büyük 
merkezlerde daha kolay, daha boldur. Salı 
günü bir kanun kabul edildi, İzmir Üniversite
sine bağlı Tıp Fakülaesinde primli full- time, 
tazminatlı full - time, yani bilhesap bâzı büyük 
hastanelerde, bâzı şöhretli mütehassıslar bu 
prim tatbik eden hastaneleri, özel bürolar ha
linde, özel muayenehaneler halinde kullanmak
ta ve maalesef ne full - time, ne sağlık sosya
lizasyonu kuruluş maksadına göre işlememek
tedir. Biraz şöhretli bir doktor ihtiyaçlı hasta 
için ancak mesai saatleri sonunda ziyaret ka
bul eder hale gelmiştir. Bu durum, doktorlar 
arasında şikâjreti mucibolduğu gibi vatandaş
lar arasında da ayrılık yaratmaktadır. Bir fa
kir hasta full - time tatbik olunan bir hastane
de kolay şöhretli bir mütehassısa muayene ol
ma imkânını bulamamaktadır. Bu gerçektir 
arkadaşlar, bu bir vakıadır. Bilhassa bu dö
ner sermayenin başıboş kullanılması, kendi ha
line terk edilmiş olması birtakım hastaneler 
içinde birtakım yeni yeni suni tedbirleri de 
tahrik etmiş bulunmaktadır. Bu döner serma
ye aslında bir neyi Devlet geliridir. Bu Devlet 
gelirini bir merkezde toplamak, Maliyenin eli
ne almak zamanının geldiği inancındayım. Baş
ka türlü olunca her hastane kendine göre öl
çüler kullanmakta, her hastane kendine göre 
birtakım bölünmeler, tertipler, yeni klinikler 
ihdas etmektedir. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar, sağlık sosya
lizasyonu, kurulduğu zamanki ümitleri kır
mış, maksadına erişmemiş, günden güne deje
nere olmuş, teğetleri üzerinde toplanmış bir mü
essese haline gelmiştir. Milyonlar sarf edilmiş
tir, sağlık ocakları kurulmuştur, birtakım ted
birler alınmıştır. Bunların hepsi maalesef bu
gün verimsiz, işe yaramaz hale gelmektedir ve 
böyle giderse günün birinde o binalar da ha-
rabolacak, bozulacaktır. Bir sağlık memuru-

| nun, bir ebenin 4 lojmanı ihtiva eden bir çatı 
i altındaki binaların hepsini idare etmesi müm-
j kün olmadığı gibi, o bölgedeki halkın ihtiyaç

larına cevap vermesi de mümkün değildir. Bâzı 
yerlerde sağlık ocaklarında sadece bir ebe var-

j dır veya bir sağlık memuru vardır. Veya ay-
j dan aya, üç ayda bir, dört ayda bir gelen bir 
I pratisyen hekim vardır. Hele mütehassıs bul-
| mak sosyalizasyon bölgelerinde hemen, hemen 
ı imkânsızdır. Halbuki bu bölgeler buna gıöre 

teşkilâtlanmıştır, buna göre ayarlanmıştır. Sağ
lık ocakları ilk yardımı yapacaktı, âcil teda
vileri yapacaktı, sağlık merkezleri, büyük has-

| taneler de, bölge hastaneleri *e diğer ihtiyaç
ları karşılıyacaktı. Ne büyük hs^taneler, ne 
merkez hastanelerinde bütün bu yerint getirile
memektedir. Arkadaşlarım, bildiğim hastane
ler vardır, isim saymıyayım, kendi bölgemde 

i biliyorum, Kars'tan biliyorum. Aletler gönde-
I rilmiştir, hastane binaları yapılmıştır, doktor-

suzluktan bu aletler sandıklarda beklemekte, 
paslanmaktadır. Bir aylık nöbetleşme tedbirle
riyle buralara gönderilen mütehassıslar da maa
lesef işe faydalı olamamaktadırlar. Gidenler 
kısa zamanda muhiti öğrenememekte, hastane-

ı ye ısmamamakta ve bu itibarla da iş görememek
tedirler. 

Sayın Bakandan istirhamım şudur : Çok 
i gayret ettiler, çok çalıştılar, bidayette çok 

ümit verdiler, fakat sonradan kendi müsama-
| halan ile bu ümidi kendileri kırdılar. Belki 

sözlerim acıdır ama gerçektir ve dost sözüdür. 
j Çok çalışan, çok koşan bir doktorun, bir Sağ-
j lık Bakanının büyük şehirlerdeki bu teraküme 

müsaade etmemesi lâzımdı. Bu mütehassısları 
bölgelere, muhite yayması ve o kuruluşları, 
eğer inanıyorsa, sağlık sosyalizasyonunun ye-

| terli, f aydalı, lüzumlu olduğuna inanıyorsa on-
I lan yaşatması lâzımdır. Fakat bugünkü tatbi-
| kat o bölgelerdeki o hizmetin yaşıyacağı ihtima-
l lini ortadan kaldırmıştır arkadaşlar. Eğer bir 
j iki sene de böyle giderse sağlık sosyalizasyonu 
| tümü ile işe yaramaz hale gelecek, yeni baş-
i tan bu meseleyi ele almak, yeni tedbirler dü-
i şünmek icabedecektir M, o takdirde de, va-
| tandaşı, ümidini kaybetmiş, gördüğünden mü-
| teessir olmuş vatandaşı yeniden bu hizmetle-
; rin etrafında, o bölgelerde toplamak mümkün 
j olmıyacaktır. 
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Arkadaşlar, o tatbikat, bidayette arz etti
ğim, çok verimli olmuştu, çok hevesli idi. Va
tandaş öteden beri hastanelere kabul için dok
tor muayenehanesine gitmek mecburiyetinin 
kalkacağına inamıyordu, ama tatbikat bu 
ümidi vermişti. Sonra parasız tedavinin para
sız muayenenin bir şey ifade etmiyeceği şüphesi 
içinde idi. İlk yıllarda ciddi tatbikler ciddi tu
tumlar bu endişeleri de kaldırmıştı. Fakat şim
di sosyalizasyon tatbik olunan bölgelerde özel 
doktorlar, ondan evvelki devrelerden daha çok 
hasta bulmakta, daha çok çalışmakta ve kazan
maktadır. Sadece işe bu noktadan bakıldığı tak
dirde bu sosyalizasyonun başarılı olmadığı mey
dana çıkar. Yani bir vilâyette sağlık sosyali
zasyonu uygulandığı takdirde özel doktorların 
fazla hasta bulamaması icabeder. Çünkü merkezin
de, köyünde, kasabasında, her yerinde sağlık 
ocağı vardır, doktorlar daha çok hasta bulmak
ta ve daha çok kazanmaktadır. Vatandaş artık 
sağlık ocaklarına, sosyalizasyon tatbikatına 
inanmamaktadır. 

Bir başka nokta daha var arkadaşlar, o 
bölgede çalışan doktorların belli müddetler için
de başka yerlere nakledilmeleri, büyük mer
kezlere alınmaları lâzım gelirken bu da uygu
lanmamaktadır.. Oraya gidenler yine eskisi gi
bi unutulmaktadır. 

Özet olarak arz ediyorum, bu müessese iyi 
kurulmuştur, sağlam bir müessesedir. Türkiye'
nin şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir tatbi
kattır, ama bugünkü haliyle faydalı olmamak
tadır, zararlı olmaktadır. Vatandaşları bu ne-
vimididen, bu sıkıntıdan kurtarmak için Sayın 
Sağlık Bakanı bir tedbiri âcil olarak tatbik et
mek mecburiyetindedir zannediyorum. O da, 
büyük merkezlerden tazminat miktarını artır
mak suretiyle, diğer okşayıcı tedbirler bulmak 
suretiyle, büyük merkezlerden çevreye doktor 
göndermek imkânını aramaktır. Bu imkân aran
madığı takdirde temerküz daha da sıklaşacak 

* ve o bölgelerde vatandaş daha da ihmal edilmiş
imle gelecektir. Bugün kış aylarında aşısı yapıl
mayan, hastalarına bakılmıyan vatandaşların 
adedi günden güne çoğalmakta, kısmen alışmış 
oldukları imkânların gittikçe kendilerinden 
uzaklaştığını görmektedirler. Arkadaşlar. Ben 
vakıaları bir samimi müşahade olarak ifade edi
yorum. Hükümet, Sağlılk Bakanı eğer bu tedbiri, 
yani yeniden tazminat miktarı mı artırılacak ora-

| da çalışanlara yeni imkânlar mı vaid edilecek, 
{ ama her hâlü kârda yeni bir çare bulmak ihtiya

cındayız. Aksi takdirde kefenin bu tarafı, şe-
[ birler tarafı ağır bastıkça o bölgelere doktor 

gitmiyecek yapılan hizmetler, yapılan masraflar 
| da heder olup gidecektir. Hiç olmazsa kurulmuş 
! olanları, bir kaç vilâyettir, ele almak lâzım. Bu 
I yakınlarda Sayın Bakan Maraş'ı teşrif buyur

muşlar, orada Maraş'ı da sosyalizasyon bölgesine 
aldıklarını müjdelemişler.E.. öbür taraf aksıyor. 
Hepsi yarım, hepsinde doktor yok, orada da 
okuyacağı belli. Yani sırf adet çoğalsın diye 
bunun açılmasında bir fayda yok. Yenilerini aç-
maktansa, açılmışları işletmek akıl kârıdır, ihti
yaç icabıdır, memleketin gereklerinin şartlarm-
dandır. 

Bilhassa muhterem arkadaşlarım, Sağlık Ba
kanı yeni tedbiri burada, huzurunuzda vaid 
ederken, bu kanunu daha ferahlıkla belki kabul 
edebiliriz. Aksi takdirde ben bu ızdıraplı bölge
lerin tatbikatını görmüş bir aıfkadaşımz olarak 
bıı getirilen tedbirin yeterli olmadığı inancında
yım ve bu itibarla da bu kanunu bir tedbir ola
rak kabul etmiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sos alan üyelerin isimlerini 
okuyorum. Sayın Uctıaal, Sayın Gatürkçine, Sa
yın Melen; Sayın Bingöl, içtüzüğün 61 nci mad
desi gereğince konunun önemine ve mevcut iş
lerin çokluğuna, zaman darlığına binaen bu 
tasarı üzerindeki kişisel görüşlerin onar dakika 
ile sınırlandırılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, müzakeresine baş
ladığınız bu tasarıyı tetkik buyurduğunuz da 
gördüğünüz gibi cemiyetin sağlık hizmetlerin
den geniş ölçüde faydalanmasını temin maksa-
diyle 224 sayılı Kanun vaktiyle çıkarlmış. Tat
bikatta bu kanunun bâzı aksaklıklarını ve ileri
de kanun hükümlerinin 224 sayılı Kanunla yeri
ne getirilmiyeceğini dikkatle inceliyen, seneler
den çalışmasiyle tecrübe sahibi olan, Sağlık Ba
kanlığı 224 sayılı Kanunun üç maddesini tadil et
mek mecburiyetini bir vazife olarak hissetmiş. 

15 nci maddenin tadilini istiyor. Diyor ki; 
mevcut kanuni imkânlar içeriisinde sosyalleştir
me bölgesinde sağlık hizmetini vatandaşın aya
ğına götürmeme rağmen koyduğum teşhisi bir 
an evvel ortadan kaldırıp hastalıkları uzaklas-
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tırma yönünden vatandaşı ilâca kavuşturmak 
için kanunen bana imkân verin, döner sermaye 
ile çalışan eczahanelerden vatandaşa anında ilâç 
kavuşturayım. Bu, bir zaruretten doğmuştur 
aziz arkadaşlarım. 

20 nci maddenin tadilini talep ediyor. Di
yor ki, 224 sayılı Kanunla sosyal bölgelerde hiz
met alan gerek doktorun, gerek hemşirenin, ge
rekse sağlık memurlarının üç yıllık mukavele hiz
metine yanaşmıyor, müddetin uzunluğu sebebiy
le ben aradığım elemanı vaktinde bulup vekâlet 
olarak bana düşen vazifeyi yapamıyorum, bu ka
nun tadili ile bana yardımda bulunun. 

24 ncü madde ile bunu talebediyor. 
24 ncü madde ile de 224 sayılı Kanunda bir 

hüküm vaz'etmiş, vaktiyle T.B.M.M. 1977 yılında 
Türkiye'de tamamiyle sosyalleştirme imkânı sağ
lanacaktır. Hassasiyetle çalışan Sağlık Bakanlığı 
çalışma devresi içerisinde elde ettiği tecrübe ve 
imkânlara bakıyor. 15 yıl içerisinde bütün Tür
kiye'ye bunu teşmil edemiyeceğini anlıyor, ka
nun hükmünün müddeti içerisinde yerine geti
rilmeme mesuliyeti karşısında, Yüce Meclisler
den heş yıl daha, bu madde hükmü tadil edile
rek, uzatılmasını talebediyor. 

Şimdi benden evvel konuşan değerli arkada
şım aynı şeyi istediler. Bir taraftan tenkidetti-
ler, bir taraftan da aynı şeyi kendileri talebet-
tiler. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, personel bulun
madığı takdirde elbette kurulan sist-ean çalışmaz. 
224 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde eğer bir 
sene, iki sene gibi kısa müddetli çalışma mu
kavele imkânı sağlarsanız, personel bulma ko
laylığına biraz daha kavuşmuş »olacağız. O halde 
Personel imkânına kavuşacak teşkilât da böyle
ce kendisine verilen vazifeyi imkân dâhilinde 
yerine getirmiş olacak. Evet doktor gidiyor, has
tayı muayene ediyor, fakat ilâç temini güç, o 
halde döner sermaye ile çalışan eczahanelerin bu 
hastalara vaktinde ilâç götürülmesini sağlayın 
diye, gene Sağlık Bakanlığı kendi tecrübesinden 
ilham olarak, Yüce Meclislerden böyle bir ta
lepte bulunuyor. 

Şimdi her vesile ile Sağlık Bakanlığı vazife
sini yaptı, yapamadı değil. Sağlık Bakanlığı di
yor ki, ben !bu çalışmalar ile kanunun bana ver
diği vazifeyi şu sebepten dolayı yerine getiremi
yorum. Onun 224 sayılı Kanunun 15 nci madde

sini, 20 nci maddesini ve 24 ncü maddesini hu
zurunuza bir tasarı olarak getiremiyorum, kabul 
ederseniz ben daha fazla bu sahada 'hizmet etme 
imkânını 'bulacağım, diyor. Şimdi bu tasan üze
rinde kalkıp da primli Full - Time çalışmasını 
bu kürsüye getirmenin, bilmiyorum ne derece 
doğru olduğunu. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sen ne anlar
sın. 

ÖMER UOUZAL (Devamla) — İşte ben bu
nu söylediğim zaman siz ancak bu sözü söyler
siniz Sayın Hazer. Hasta Full - Time primli 
Full - Time çalışmasından para kazanan doktor
lar nasıl olsa dışarıda da çalışacaklardır. Ama, 
bu doktoru hastahanede istihdam edebilmek için 
Hükümet bu yola gitmiştir. ö0 bin lira kazanır 
prim olarak, 100 bin lira kazanır, dışarda da bu 
doktor arkadaş o parayı kazanır. Ama, hiç ol
mazsa o hastanedeki başka personel de o hasta
ne dolayısiyle bu mütehassıs arkadaşların ilmin
den istifade eder. Hem maddi yönden, hem mâ
nevi yönden. Benim anladığım da bu Sayın Ha
zer. 

Bu bakımdan değerli arkadaşlarım; 224 sa
yılı Kanunun üzerinde üç maddenin tadilini isti-
yen tasarı her bakımdan mükemmeldir, her ba
kımdan çalışan Sağlık Bakanlığının çalışması
na imkân sağlıyacağından tasarının lehinde oy 
kullanacğımı arz eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Hazer 
bu sosyalizasyon bölgelerinde yapılan inşaatla
rın yıkılmaya doğru yüz tuttuğu sözünü söyle
memiş olsa idi, bu tasarı hakkında söz almaya ni
yetim yok idi. Gerçekleri doğru söylemek yerin
dedir. Sayın Hazer'in bu söylediği sözler çok 
doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü, kendi ikti
darları zamanında yapılan bu sağlık tesisleri
nin binaları bölgenin durum ve şartlarını, 
hattâ kâr durumunu dahi nazarı itibara alma
dan pencerelerin ne şekilde konduğunu, kapıla
rın ne şekilde yapıldığını, odunluk ve kömürlü
ğün bulunmadığını burada ifade etmiş olsalardı, 
kendilerine teşekkürü bir horç bilecektim. Ama 
ifade etmediler, işte kendi zamanlarında yapılan 
bu (binalar bölge şartlarına uygun olarak yapıl
madığı içindir ki, hava muhalefeti dolayısiyle bu 
binalar hakikaten yıkılmaya yüz tutmaktadır. 
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iik zamanlar bu bölgeye gönderilen hekimle
rimiz bir koruyucu hekim olarak kurs gösteril
mediğinden, inanınız ki, bir karma aşının ne 
şekilde yapılacağını, bir çiçek aşısının ne şekilde 
yapılacağını dahi bilmeden, hekimlerimiz doğru 
eğitilmeden gönderildi ve o bölgedeki ilk du
rumları dolayısiyle, hekimlik bakımından hal
kın gözünde, puan noktai nazarından, geri 
kaldılar, imtihanı" hasta çok iyi yapar. Bir insan 
anatomi hocasının önünde, bir iç hastalıkları 
hocası önünde imtihan olur, ama bir hasta önün
deki imtihan en zor olan imtihandır. Ama bizim 
genç ve dinamik sağlık vekilimiz şimdi bu böl
gelere gönderilen elemanları kısa kısa devreler
de koruyucu hekimliğin icabettirdiği kursları 
öğretmek suretiyle o bölgelere göndriyor ve on
dan sonra da o bölgelerdeki vatandaşlarımız bu 
gibi hekimlerden rahatlıkla istifade edebilme im
kânlarını sağlama yolunu tuttuklarından dolayı 
Sayın Sağdık Bakanına yüksek huzurlarınızda 
teşekkürü bir borç bilirim. Yalnız kendilerinden 
istirhamım, 30 ncu maddenin (D) fıkrası, Sos
yal Sigortalara aidolan binaların durumu §imdi 
bu İkinci Beş Yıllık Plândan kaldırıldığına gö
re, acaba bu 30 ncu maddenin (D) fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasını da beklemek plân anla
yışımıza en uygun olmaz mı? Ben uygun olacağı 
kanısındayım. 

Diğer bir husus sağlık sigortası. Bu memle
kette sosyalizasyon kanunları ile değil, sağlık si
gortasını öncelikle getirmek ve bunu tatbik et
mekle memleketin hakiki sağlık dâvasının halle
dilebileceği kanaatindeyim. Bu itibarla sağlık 
sigortası Kanununun da biran evvel gelmesini, 
bunun bununla irtibatı, sosyalizasyon kanunu
nun tatbikatı sağlık sigortasının tatbikatı yö
nünden irtibatı mevcudolduğu için arza faydalı 
bulmaktayım. Netice itibariyle tadili istenilen 
15 nci, 20 nci ve 24 ncü madde ve getirilen geçici 
maddede hekim arkadaşlarımızın sosyal dâvaları 
önünde gayet yerindedir. Bir hekim her hangi 
bir bölgeye intibak edemez. Bunu üç sene müd
detle o bölgede bırakmak moralman çökertebilir 
Askerlikte nasıl bir moral eğitimi mevcut ise bu 
kanunda bir nevi hekimlerimize bir moral tak
viyesi olacaktır. Teşkilâta hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ISA BÎNCJÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; memleketin çok ciddi ihtiyaçla

rının dikkatle tetkik edilerek kıymetlendirilmek 
ve ihtiyaçların karşılanması maksadiyle bir ka
nun getirildiği inancı ile huzurunuzu işgal edi
yorum. Bu kanunu teklif etmek ve getirmek su
retiyle yaptıkları hizmetten dolayı da şahsan te
şekkürlerimi sunuyorum. , 

Kanun üç şey getiriyor. Sağlık ocaklarında 
eczanesi bulunmıyan, ilâcı bulunmıyan yerlerde 
Devletin bir döner sermaye tesis etmek suretiyle 
yazılan reçetenin kıymetlendirilmesini mümkün 
kılıyor. Hazır ilâcı verebilmek imkânı sağlıyor. 

İkincisi; bu bir idari tedbirdir, görüştür. Bu 
konuda bir kanaatimi de arz edeceğim. Müddeti 
beş sene uzatıyor. Üçüncüsü de sosyalizasyon 
mıntakasma giden doktorların üç senelik muka
vele müddetini çok görmeleri suretiyle mahalline 
gitmedikleri mucip sebebi ile bu mukavele müd
detini bir seneye indiriyor. Bütün bunlarla sos
yalizasyon mmtakasmdaki dertlere bir nebze ol
sun, bir miktar olsun bir çare bulma çabası var
dır ve bu çabayı takdir ettikleri için, bir imkân 
getirdikleri için. kendilerine teşekkür ediyorum. 
Ancak bu tedbirin maksadı sağlıyabildiği, mak
sadı karşılıyabildiği bu dertleri halledebildiği 
inancında da değilim. Üzülürüm ki, bir senelik 
müddettik bir mukavele ile doktoru oraya gön
dereceğiz, bir sene sonra da sosyalizasyon mmta-
kasında hizmet etmiş bunu daha müsait yerlere 
nakledebilelim diyeceğiz veya doktor istiyecek. 
Üç senelik mukavele müddeti ile orada bulundu-
ramadığımız doktorları, ki müddeti bitince mut
laka kaçıyor veya imkânlar arıyor ayrılıyor, bu
raya bu tipte doktorlan gönderebilecek miyiz? 
Bu şüphem vardır. Bu üzüntüm vardır. Bu tasa
rının tam olarak derdi halledebileceği inancında 
değilim, ama bir ihtiyacı görmüştür, bir zarureti 
görmüştür, bir hal çaresi, şıkkı olarak düşünül
müştür. Bu konu şükranımızı muciptir. 

ÎHâç meselesi hakikaten takdire değer. Ancak 
15 senelik müddetin, bütün Türkiye'de tatbik 
edilmesi gereken müddetin 20 seneye çıkarılması 
bizde bir aksi kanaati yaratmaktadır. Ne kadar 
çok kısa müddetle yapabilmek imkânı ve çabası 
olabilir ve bütün Türkiye'ye ne kadar zamanda 
yayılabilirs©, bütün Türkiye tamamen sosyali
zasyon çalışmalarının içine girebilirse bu maih-
rumiyet mmtakalan 10 sene evvel 8 sene evvel, 
7 sene evvel doktora (kavuşabilir, inancında
yım. Müddetin uzatılması bu sahalara (doktor 
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göndermekte biraz güçlük yaratabilir inancın
dayız. inşallah Sayın Bakan getirdikleri ted
birleri ile bunun aksini beyan eder ve bizi mem
nun ederler. 

Ben fazlaca konuşmak suretiyle huzurunuzu 
i^al etmek istemiyorum. Getirilen bu tedbir
den dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız derdin 
tamamen haîledilemiyeceği inancındayım. Full -
Time vesaire vesaire Sayın Hazer ifade ettiler. 
Full - Time fikri buraya getirildiği zaman kur
suya bendeniz de bunun burada aksini beyan 
•ettim. Bir tedbirdir. Bütün Türkiye sathında 
düşüneceksiniz tedbirleri, arızi hâdiselerle son
radan hâdiseleri takibetmelk suretiyle derdi hal
ledebilmek mümkün olamıyacaktır. Full - Time 
bir çığır açmıştır. Mütekasif yerlerde, kala
balık yerlerde çalışma imkânlarını temin etmiş
tir, doktora. Daha fasla kazanç da temin et
miştir. Bu da bir vakıadır. Hakkıdır, alacak
tır. Çünkü Türkiye'de artık entellektüefe, mü
nevvere, artık meslek sahibine bol bol para ver
mek imkânını açmışız, veriyoruz, Burada mü
temadiyen kadrolarla, tazminatlarla bunu aç-
tzk, veriyoruz. Burada veterinerlere 1 000 li
ralık bir tazminat verilmesi konusunda da ay
nen fikrimi arz etmiştim. Demiştim ki, bunu 
bir me^ek mimtesib'iııe, meslek tazminatı ola
rak değil mahrumiyet mıntakasma gidenlere 
veriniz, Ama yine de Tarım Bakanlığının kris
tal masalarında oturanlar bu tazminatı almak
ta, yine bizim mmtakalarda, mahrumiyet mın-
takalarmda hayvancılığın inkişaf ettiği yerler
de veteriner fıkdanı, noksanlığı, imkânsızlığı 
devam» etmektedir, istiyoruz ki, getirilen ted
birler Türkiye'nin tarih içinde unutulmuş, terk 
edilmiş, mahrumiyet mıntıkası diye kabul edil
miş bu yerlerine Devlet eliyle imkânlar getirili-
nebilsin, Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FEI?tD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; sağlık hizmetlerinin 
scnyrı.Hcçtirilmesine dair olan kanunda birkaç 
bokluk doldurulmak üzere getirilmiş olan tasa
rı aslı-da bir ihtiyacın karşılığıdır. Bunu ka
bul etmek lâzımdır. Ama meseleye tümü ile 
"baktığımız takdirde bunun hakikaten sosyalleş
tirme mevzuuna ümit bağhyabileceğimiz bir ışık 
getirmediği, getiremiyeeeği de muhakkaktır. 
Ve maalesef palyatif bir tedbirden ileri de gi-

demiyeceği anlaşılmaktadır. Sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi bir sosyal politikanın ge
reği olara/k, bidayette hepimizin ümit bağladı
ğımız bir teşebbüs olmuştu. Bu teşebbüs ilk 
yıllarında bir başarı da gösterdi. Fakat maale
sef kısa bir zaman sonra büyük müşkillerle kar
şılaştık ve bugün bilhassa Doğu illerinde sağlik 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, vatandaşın bi
raz âdeta ihtizasını mucibolacak bir teşebbüs 
halindedir. Bu hale gelmiştir ve üzüntü verecek 
bir haldedir. Neden oldu, nasıl oldu? Bunu 
muhtelif zamanlarda muhtelif vesilelerle bura
da konuştuk. Ve çaresi nedir? Bu çareler üze-
rinde de sanıyorum bilhassa bütçe konuşmala
rında uzun boylu duruldu. Bidayette mukave
le esasına, gere personel istihdamı uygun görül
müş ve mukavele ile verilen ücretler cazip 
geldiği için oralara, bilhassa köylerden çalışma
ya talip bulunmuş idi. Ama arkasından aynı 
ücretlerin, hattâ bundan daha fazla ücretlerin 
büyük şehirlerde, sosyal sigortalar hastanele
ri veya diğer hastaneler tarafından verilmesi 
bu personeli kısa zamanda büyük şehirlere doğ
ru çekmiş ve bugün sosyalleştirme bölgesinde 
pek mahdut sayıda ve ihtiyacın çok altında dok
tor kalmıştır. Diğer personel bakımından belki 
Ühtiyaç karşılanmaktadır, ama doktor halamın
dan, zannediyorum, ihtiyacın bâzı illerde % 20 
sinin dahi altında bulunuyoruz. Faraza benim 
geçim çevremde, değil köylerde ve nahiyeler
de, ilçelerdeki hastaneler ve sağlık ocakları 
Devlet hastanesinde yani merkezde bulunan 200 
yataklı hastanede dahi devamlı olarak doktor 
mevcut değildir, Sağlık Bakanlığı birer ay ve
ya ikişer ay müddetle geçici vazife ile harcırah 
vermek suretiyle bir rotasyon yapmaktadır, 
doktor gönderip getirmektedir. Bu şekli kur
tarmaktan, zevahiri kurtarmaktan başka bir 
şey değildir, hiç şüphesiz. Doktor oraya gi
dip daha hastanenin havasına alışmadan dönme
si bir olmaktadır ve faydalı da olacağını san
mıyorum, kendileri de bilirler. O hale gel
miştir ki, bugün bilhassa Doğu bölgesinin mil
letvekili arkadaşlarımız zannediyorum teşriî 
vazifelerinden daha mühim bir vazife ile kar-
şı karşÂyadırlar. Her gün akın akın (hasta gel
mektedir. Büyük şehirlere, Ankara'ya, İstan
bul'a. Va bunlar soluğu milletvekillerinin ya
nında almaktadırlar. Kendilerinin bir hastane
ye yerleştirilmesini istemektedirler. Bu sosya-
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lizasyon politikasının başarısızlığa uğradığının 
belli başlı bir dedili sayılmak lâzım. 

Şimdi ne yapacaktır bu tasarı? 
Muhterem arkadaşlar, kamu sektöründeki 

sağlık hizmetlerinin başka başka ellerden idare 
edilmesi tarzı devam ettiği müddetçe bu karı
şıklık devam edecektir. Sağlık Bakanlığı bu işe 
teşebbüs etmemiş değildir, ama mukavemete uğ
ramıştır, yürütememiştir. O vakit bâzı tesisler, 
bir başka bakanlığın veya teşekkülün elinde, bir 
kısmı başka teşekkülün elinde, bir kısmı Sağlık 
Bakanlığının elinde. Ve elbette ki, üniforma bir 
ücret polotikası takibetmek mümkün olamamak
tadır. Bu tesisler, bu teşebbüsler bu bakanlıklar 
birbiri ile âdeta hekim piyasasında rekabet ha
lindedirler. Bu devam ettiği müddetçe beriki me
seleyi halletmeye imkân yoktur. Evvel emirde 
bir cesaretle bunu halletmek lâzımdır. Bunu A. 
P. Hükümeti kendi içinde halledememiştir. Bir 
zaman bakanllann birbiri ile çatışması sonunda 
Sağlık Bakanlığı mağlubolmuştur ve öylece me
sele de kalmıştır. 

Çeşitli kuruluşlarda değişik ücret sistemleri 
devam etmemelidir, edemez. Hal yolu budur. Çe
şitli kuruluşlarda üniform ücret sistemi tatbik 
edebildiğiniz takdirde hekimleri ihtiyocolan yer
lere yayabilirsiniz. Yine Sağlık Bakanlığı kendi 
içerisinde dahi yine üniform bir ücret sistemi 
yürütememektedir. Sıtma için ayrı bir teşkilât, 
verem için ayrı bir teşkilât olabilir. Ama sıtma 
için alman personeli sıtmada, verem için alman 
personeli verem hizmetlerinde falan, sosyalizas
yon için alman personeli behemehal orada kul
lanma mecburiyeti sıkı sıkıya bağlamaktadır 
Sağlık Bakanlığının elini kolunu, seyyaliyeti 
kaybolmaktadır. 

Şüphesiz Sağlık Bakanlığı doktor alabilir. Bu 
doktoru kendi istediği yerde kullanabilmelidir 
ki, rahat rahat falan sosyalizasyon bölgesinde in-
hilâl olduğu zaman Antalya'daki eğer sıtma teş
kilâtında fazla iki hekim varsa onu oradan alıp 
beri tarafa gönderebilsin. Bunu yapamadığı 
müddetçe aynı zamanda bir israf da, hekim isra
fı ve personel israfı da olmaktadır. Bu da Sağlık 
Bakanlığının kendi bünyesi içinde personele bir 
hareket imkânı verememesinden doğan bir du
rumdur. Buna da bir hal çaresi bulmak lâzım
dır. Yoksa böyle palyatif tedbir oluyor. Yoksa 
ben eminim ki, birçok yerlerde hekim fazlalığı 
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var, bâzı yerlerde hekim noksanlığı var. Bütün 
mesele bu fazlayı oraya kaydırabilmektedir. Tıp
kı askerlikte olduğu gibi. Bir yerdeki kuvvet 
noksanını başka yerdeki kuvvet fazlası ile telâfi 
etme seyyaliyeti eğer olmazsa, o vakit hakikaten 
bir kumandan hareket imkânını kaybeder. Bura
da da durum böyledir. Mukaveleyi biraz daha 
yumuşak bir hale getiriyoruz. Evvelce mukavele 
ile bir yere gönderiyordunuz. Van vilâyetinin 
bilmem nere nahiyesindeki sağlık ocağında bir 
yer boşalıyor. Mukavele ile sadece oraya gönde-
rebiliyordunus, oradan alıp bir başka yere gön-
deremiyordunuz, getirilen hüküm buna bir sey-
yaliyet vermektedir. Ama ondan ibarettir. Ama 
sağlık Bakanlığının Sağlık Müdürlüğü teşkila
tındaki bir hekimi de alıp bir sosyalleştirme böl
gesine, bir sosyalleştirme hizmetine verebilmeli-
dir, Sağlık Bakanlığı. Gönderdiği takdirde eğer 
bir farklı ücret vermek lazımsa ki, vermek lâ
zımdır onu. Vermek suretiyle gönderebilmelidir. 
Ama onu gönderme imkânına sahibolamazsa 
Sağlık Müdürlüğündeki doktor boş kalır, işsiz 
kalabilir. Öbür taraftaki hastane de doktorsuz 
kalabilir. Bugünkü durum budur. Gelen tasarı 
bütün bu meselelerden hiçbirisini halledememek-
te, sadece bir iki noktada bâzı yumuşaklık getir
mektedir. 

BAŞKAN — Saym Melen bir dakikanız var. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. Arz ettiğim gibi bununla 
birlikte benim söylediklerim şüphesiz tasarıyı 
reddetme gerekçesi değildir. Bunları kabul et
mek lâzım, kabul edeceğiz. Ama, ihtiyacı karşı-
lıyamıyacağmı da bilerek kabul edeceğiz ve Sağ
lık Bakanlığı bilhassa beş yıllık plânlarımızın 
gerek birinci ve gerekse tkinci Beş Yıllık plân
larımızın bu hususta emrettiği, kamu sağlık hiz
metlerinin tek elden yürütülmesi prensibini ger
çekleştirmesi lâzımdır, başka bir yolu yoktur, 
palyatif olur. 1982 yılma kadar sosyalleştirme
nin gerçekleştirilmesine ait hüküm de bence, 
bundan evvelki nasıl tahakkuk etmediyse kor
karım o da tahakkuk etmiyecektir. Bunu kanu
na koyacak yerde plâna koymak lâzımdır. Bu 
esasen bunun yeri plândır. Bidayette de kanuna 
konması yanlış olmuştur. Bu defa da yanlıştır. 
Bu hükmü çıkarmak doğrudur, plâna konacak 
bir hükümdür. Plân imkân verirse gerçekleşe
cek, imkân vermezse havada kalacak bir hüküm 
olacaktır, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, sağlık 
hizmetlerinin devletleştirilmesini öngören 224 
sayılı Kanunun tatbikatta arz ettiği bâzı nok
sanlıkların giderilmesi amaciyle mezkûr kanu
nun 15, 20 ve 24 ncü maddelerinde değişiklik 
yapılmasını ve bir ek madde, geçici madde ilâ
vesini öngören tasarıyı görüştüğümüz şu anda 
224 sayılı Kanunun tatbikatta arz ettiği bâzı 
noksanlıklara temas etmek istiyorum. 

Bu noksanlıkların bir kısmının giderilmesi 
gayesiyle Hükümet bir teklifte bulunmuş, Mil
let Meclisinde kabul edilerek Yüce Senatoya in
tikali etmiş durumdadır. Tasarının teveccühleri
nize mazhar olarak çıkması halinde birçok ak
saklıkları telâfi edeceği, hizmetin daha iyi görü
şülmesini sağlıyacağı muhakkaktır. Ancak bu
nunla da yine noksanlıkların büyük bir kısmı 
telâfi edilmiş sayılmıyacaktır. Bir defa şu anda 
sosyalizasyon hizmetlerinin ifa edilmekte bulun
duğu ifllerde personel % 30 ile, % 50 nisbetinde 
bir kadro ile, bir yekûn ile çalışmaktadır. Bu 
yünden hizmetler tabiatiyle aksamaktadır. Bir
çok sağlık ocaklarında hekim yoktur, Birçok vi
lâyetlerde, birçok hastanelerde mütehassıs he
kim yoktur. Bunların ortadan kaldırılması, hiz
metin ifası için Sağlık Bakanlığı büyük gayret 
sarf etmektedir. Münavebe ile birçok büyük has
tanelerden mütehassıs hekim bu sahalara gönde
rilmektedir. Bâzı hekimler rapor almakta, gitme
mekte yerlerine başkalarının gönderilmesi gecik
mekte ve bu suretle de yine hizmetler yarım kal
maktadır. Bunlar ise, giden mütehassıs hekimler 
bir aylık müddet için çalışacaklarından dolayı 
tam randıman verememektedirler. Bunun bir ça
resini bulmak lâzımdır. Gerçi mukavelenin bir 
seneye indirilmesi kısmen de olsa bunu telâfi 
edecektir, ama yine de kâfi gelmiyecektir. Mü
tehassıs hekimler gittikleri yerlerde ne kadar 
çalışırlarsa çalışsınlar, çalışmıyan arkacMariyle 
aralarında bir fark gözetilmemektedir. Yani ça
lışmanın, gayretin ve randımanın değeri karşı-
lanamamaktadır. 

Daha önceki bütçe müzakerelerinde de söyle
diğim gibi, mutlak olarak bir prim sistemi uy
gulanmalıdır. Çalışan hekim tatmin edilmelidir. 
Fazla randıman veren hekim yine tatmin edilme
lidir. Bu takdirde hem teşvik etmiş oluruz, hem 

de daha randıman almış oluruz. Bunun bilhassa 
göz önünde bulundurulması icabederdi. Tatbik 
edilen yönetmelik de bu ihtiyaca cevap vereme
mektedir. 

Bunun dışında pratisyen hekim bulamıyoruz. 
Pratisyen hekimin arzusuna bağlıdır, mukavele
yi imzalıyan hekim tabiatiyle sosyalizasyon sa
hasına gidip vazife ifa etmektedir. Ancak kimse
yi de mecbur tutamazsınız. Mecbur tutabilmek 
için Sağlık Bakanlığının burslu tıp talebesi 
okutması kâfi nisbette, programlı ve hesaplı ola
rak ihtiyaca göre burslu talebe okutması, bun
ları buralarda vazifeli kılması icabeder. Sağlık 
Bakanlığını, tabi, bu bakımdan da tahsisat ve 
imkânlar sağlamak suretiyle desteklenmesi ica
beder. Ümidederim ki, Sağlık Bakanlığı bu hu
susta âzami çalışma içerisindedir. Hükümet bu
na da bir formül bulmak gayretindedir, ihtiyaca 
göre hesabı yapılıp burslu tıp talebesi angeje 
edildiği takdirde sosyalizasyon hizmetlerinin ifa 
edildiği illerde hekim bulmak imkânı olacaktır. 

Esasen Türkiye'de bugün hekim mevcudu ih
tiyaca kâfi gelmemektedir. Büvük aksaklık bu
radan doğuyor. Ama daha tıp fakültesinde oku
dukları çağlarda bunlara maddi bakımdan des
tek olmak, burs vermek suretiyle sosyalizasyon 
sahasına bu arkadaşlarımızı göndermek imkânı
nı sağlamak mümkündür. 

Bir başka husus, gerçi tasan ile ilgili delil
dir, ama bu vesile ile arz etmek istiyorum. Sos
yalizasyon sahasında çalışan hekim arkadaşları
mızın pek çoğu asgari yaşama standartlarından 
mahrum bulunmaktadırlar. Ocakların bulundu
ğu yerlerde yol yoktur. Daha önceden 1963 -
1964 - 1965 yıllarında yapılan ocakların inşa 
edildikleri yerlere gitmek imkânı yoktur. Yani 
yolu yoktur. Anayolun çok uzağında bir nahiye 
merkezinde veya bir büyük köyde kurulmuş bu
lunan bir sağlık ocağında bir doktoru oturma
ya mecbur tutmak biraz güç oluyor. Yolun ol
madığı, gidilemiyen yerde hastaya da faydalı 
olmak imkânsızdır. O halde bu aksaklığı, bu 
noksanı da telâfi etmek lâzım. Bundan önceki 
yılarda bu hususta gayretler var idi ve gayet 
iyi bildiğime göre bu yıl da Sayın Bakanımızın 
bilhassa yakinen ilgilenmesi suretiyle Bayındır
lık ve Köy İşleri bakanlıklariyle bu hususta an
laşmalar yapılmış ve bu yolların biran evvel ik
mali düşünülmüştür. Bunun biran önce gerçek-
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leşt irilmesi, en geç bir veya iki yıl içinde ikmali 
zaruridir. Çünkü insan hayatı her şeyin üstün
dedir. Yolun olmadığı yerde insan hayatının de
ğerlendirilmesi imkânsızdır. Bilhassa hastanın 
nakli bakımından buna imkân olamıyacaktır, 
doktor da faydalı olamıyacaktır yol olmayınca. 
Yolların yapılması bu bakımdan zaruri görül
mektedir. 

Bir de Sayın Melen'in de işaret buyurduğu 
gibi, birçok büyük illerde Full - Timeyi uygula
mak suretiyle mütehassıs hekimlere fazla ücret 
ödenmektedir. Ben burada konuşurken hem bir 
hekim olarak meslektaşlarımın tatminini düşü
nüyor, hem de sosyalizasyon hizmetlerinin tatbik 
edildiği bir bölgenin temsilcisi olarak görüşleri
mi ifade etmek istiyorum. Dolayısiyle hem heki
me hak veriyorum, hem sosyalizasyon hizmetle
rinin ifa edildiği sahalarda yaşıyan vatandaşla
rıma hak veriyorum. İkisinin de ihtiyaçlarının 
karşılanması icabeder. Bir hekime elbette ki, 
beş, altı bin lira vermek fazla bir para değildir. 
Ama bu parayı istanbul'da, Ankara'da da vere
cek olsanız o zaman sosyalizasyon sahasına he
kim bulmak imkânı olmıyacaktır. 

Ayrıca Sosyal Sigortalarda, ayrıca İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde birçok tazminatlar öden
mek suretiyle hekimlere sosyalizasyon mmtâka-
sında çalışan hekimlerin aldığı ücret nisbetinde 
bir ücret ödenmektedir. Elbette ki, herkes ide
alist değildir, olamaz ve hiç kimseyi de mecbur 
tutamadığımıza göre, buraya teşvik edici daha 
başka imkânlar getirmek icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever, bir dakikanız 
kaldı. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 
— Kesiyorum efendim. Arz ettiğim gibi teşvik 
sisteminin, prim sisteminin uygulanması çok 
faydalı olur. Bunun dışında da, giden hekim ar
kadaşlara asgari yaşama şartlarının sağlanması 
da icabetmektedir. Lojmanları ve sairesi vardır, 
ama bilhassa yol önemlli bir unsurdur. Hekimlerin 
hizmet görebilmeleri için, faydalı olabilmeleri 
için mutlaka yolun da yapılması icabeder. 

Yine arkadaşlarımın temas ettikleri en esaslı 
meseleye geliyorum. Bütün bu aksaklıkların or
tadan kaldırılması, adaletsizliklerin giderilmesi, 
sağlık hizmetlerinin eksiksiz ifa edilebilmesi için 
sağlık sigortasının gerçekleştirilmesi zaruri gö
rülmektedir. Sağlık Bakanlığının bütün persone
linin buna inandığını görüyorum, 

Sayın Melen'in işaret ettiği husus beni biraz 
düşündürdü, Sağlık Bakanlığı gayretleri, çalış
maları ile bu tasavvurunda mağlûboldu diye
mem. Sağlık Bakanlığı, basını ile, parlâmentosu 
ile, münevveriyle tek başına bırakıldı. İşçi küt
leleri harekete geçirildi, yanlış aksettirildi, his
ler istismar edildi, bu yüzden de Sağlık Bakan
lığı bu çok faydalı tasavvurunu gerçekleştirmek 
imkânını hemer, bulamadı, bu iş bir müddet son
raya kaldı. 

Buna da böylece işaret ettikten sonra, bütün 
bunlara rağmen tasarının çok faydalı olduğunu 
ve oylarınızla desteklemeniz için sizlere ricada 
bulunacağımı arz eder, hepinizi saygı ille selâm
larım. 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuştur. 
Yeterlik önergesi vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşme konusu olan 1268 sayılı Kanun tasa

rısının tümü üzerinde yeter sayıda sayın üye ko
nuşmuş ve konu aydınlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerin ye
terliğini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Bilgen buyurun. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan sa
yın senatörler; Türkiye'nin çok mühim bir derdi 
üzorinde konuşuyoruz. Meselenin iyice aydın
landığını da zannetmiyorum. Başka' arkadaşlar 
ela söz almışlardı. Ben de bu arada söz almış
tım. Her halde müddet de 10 dakikaya indirildi
ğine göre önergenin reddedilerek (bunun enine 
boyuna konuşulması ve müzakerelerin bugün 
bitirilmesini arzu ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önerge okundu aleyhinde ko
nuşuldu.. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Biras evvel okunan önergede ivedilik husu
su da vardı. İvedilik hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mııddolsrs geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sağlık 'hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 
224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun 
Madde 1. — 224 sayılı Kanunun 15 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 15. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleş

tirildiği 'bölgelerde, hastaların muhtacolduğu 
ilâç ve tedavi vasıtaları köylerde ve serbest ec
zanesi bulunmıyan yerlerde sağlık teşkilâtınca 
veya 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından işletilen eczaneler ve ecza dolapları ta
rafından 209 sayılı Kanun ve bununla ilgili yö
netmelik hükümleri dâhilinde döner sermaye ve
rilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı kurumlarca temin edilir. Bu eczane ve ecza 
dolapları ile teşekküller serbest meslek icra 
©den hekimlerin muayene ve tedavi ettikleri 
hastalara da ilâç satarlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Bilgen buyurun. Yalnız konuşmalar tümü üze
rinde olmıyacak (birinci madde ile ilgili olacak. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan, sayın senatörler, burada birinci 
madde üzerinde, şimdiye kadar Senato'da tatbik 
edilen usule göre bildiklerimi söyleme imkânını 
bulacağımı sanıyorum. 

Evvelâ Sayın Bakanıma teşekkürlerimle be
raber, şunu söylemek isterini ki; bir zamanlar bu 
kürsüden, buradan «Türkiye'yi ancak sosyali
zasyon kurtaracaktır» demişlerdi. Demek M, 
sosyalist olmadan da sosyalleşebilme imkânı 
var. Evvelâ bunu kabul ediyoruz. 1965 seçimle
rinde biz sosyalizasyonun, sosyalistlik olmadığı
nı izahla, komünistlik olmadığını izahla vakit 
geçirmiştik. Şimdi çok şükür onu görüyorum ki, 
bu noktada hepimiz birleşiyoruz ve sosyal.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen Bilinci maddenin 
hudutları içerisinde, kalınız. Madde sadece ilâç
larla ilgilidir. Gerçi yeni bir kanunda Birinci 
madde aşağı - yukarı kanunun ruhunu teşkil 
eder, ama fbu gelen esaslı bir kanun değil bir de
ğişiklik kanunudur. Bu ssbeple tümü ile ilgili 
bir madde değildir. Bu itibarla Birinci madde
nin hudutları içerisinde görüşlerinizi ifade et
menizi rica edeceğim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Şimdi burada 
bir husus var «Sağlık ocaklarında ve Devlet te
şekkürlerinde açacağımız ecza dolaplarından 
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I serbest hekimlerin reçetelerine ilâç satma yet
kisi veriyoruz, konuşmam hu (bakımdan ilgilidir. 

Burada (bir şey söylemek istiyorum, Sağlık 
Bakanlığının seçeceği bir liste mi ilâç olarak 
uygulanacak, yoksa orada çalışan hekimlere bir 
serbestlik tanınacak mı? Benim kanaatim odur 
ki, böyle bir serbestlik tanınmalıdır. Bunun tat
bikatını yapmış hir (hekim olarak îbu ihtiyacı 
duymaktayım. 

Bir bölge üç şekilde tanınır: 1 - ilmelyakin 
olarak kitaplardan gazetelerden okunur. Bir de 
gezilir, görülür aynelyakin olarak tanınır. Bir 
de gidip, yaşanır orada ona da hakkelyakin de
nir. Hakkelyakbı olarak Doğuyu, Karstan Bey-

. tüşşebaha kadar katır sırtında dolaşıp yaşamış 
bir hekimim. Onun için oradan hekimlerimize 
ilâç seçmekte hir serbestlik tanınmasında fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Burada bir şeyi arz edeceğim, hekimlerimizi 
ne dereceye kadar serbest bırakacağız ilâç seç
mesinde, onu bilmiyorum. Bir yönetmelikle her
halde bu tâyin edilecektir. Yalnız hekimlerimi
zi orada devamlı tutabilmenin çarelerini arka
daşlarımız çeşitli şekillerde söylediler. Bence 
önümüzde güzel bir misal var. Hâkimler mesele
lerini halletmişlerdir. Bir Yüksek Hâkimler Ku
rulu vardır, bütün hâkimleri onlar tâyin ederler. 
Türkiyenin hiçbir küçük büyük ilçesi hâkiansiz 
değildir, bugün. Şimdi Sayın Bakanlıktan istir
hamımız odur ki, Tabip odalariyle el birliği ya
parak, yeni bir kanun hazırlığına girişseler, bü
tün nakil ve tâyinleri Tabip Odalarının yetkisi
ne bıraksalar. Ama şimdiki şekline değil. Nasıl 
ki, Adalet Bakanlığı Yüksek Hâkimler Kurulun
dan hâkim istiyor ve yeteri kadar bulabiliyor, 
her bölgeye en iptidai yerden en mükemmeline 
kadar Sağlık Bakanlığı da hekimler teşekkülün
den alacakları hekimi buraya getirip vazifelen-
dirirlerse, sanıyorum ki, her bölge, köyüne ka
dar hekimlenebilir. Bunun tecrübesini Sağlık 
Bakanlığı hizmetinde en ücra yerlerde hiç çe
kinmeden çalışmış bir hekim olarak görmüşüm-
dür, bâzı tecrübelerim vardır. Fakat şimdi bura
da zaman olmadığı için anlatma imkânını bula-
mıyacağım. Her halde böyle bir tecrübeye giriş
mekte fayda vardır sanıyorum. 

ı Benim üzerinde durduğum nokta bu. Sosya
lizasyon bölgesinde mukaveleyle giden hekim-

! brin orada başarısını artırmak için ilmî çalış-
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malarından bir parçası olan ilâç seçmeyi de her
halde serbest bırakmak lâzımdır. Bu hususta 
temennilerimi arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FETHİ ALPASLAN (Arivin) — Sayın Baş

kan sayın arkadaşlarım; bu Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Kanununun 15 nci maddesini 
değiştiren hüküm 'hakikaten vatandaşın ayağına 
kadar hizmetleri götürme 'bakımından çok isa
betli ve hayırlı bir teşebbüstür. 

Yalnız (benim üzerinde duracağım bir husus 
şu: Şehirlerde de, ufak kasabalarda da hekimle
rin vermiş oldukları reçeteler, dar gelirli va
tandaşların alım kabiliyetlerine göre daima pa
halı olarak mütalâa ediliyor ve şikâyetler yük
seliyor. Bunu her arkadaşımız bilirler. Bilhassa 
sosyalleştirme toölgesi, ki daha ziyade dar gelir
li ve imkânlardan kâfi derecede nasip almamış 
olan bölgeler olarak mütalâa ediliyor, buralar
daki 'hasta vatandaşların ilâç tedarikiyle, ister 
sosyalleştirmenin hekimi tarafından olsun, ister 
serbest tabip tarafından olsun verilen ilâçları te
min etmelsri bir hayli mesele olacaktır. 0 itibar
la 'biraz da temenni mahiyetinde arz ediyorum. 
Şüphesiz ki, Yüksek Sağlık Bakanlığı mensupla
rı bunu daha evvelce düşünmüş olacaklar. 
Madem ki bu kadar hayırlı bir teşebbüse geçi
yor Bakanlık, o halde bu hali vakti müsaidolmı-
yan vatandaşlara hem müessir, hem de ucuz olan 
ilâçları temin etmenin (basiretini çok düşünerek, 
çok iyi tedbirler alarak lütfen göstersinler, va
tandaş founu bekler ve beklemekte de hakkı ol
duğunu her arkadaşımızı teslim eylerler. Bu 
madde arz ettiğim hususa da riayet edildiği tak
dirde ciddî, halka, sade vatandaşa gidişin ifa
desi olarak takdirle ve şükranla karşılanacak 
bir maddedir. Saygılarımla arz ©derim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi loylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kanunun 20 nci ımaddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sağlık hizmetlerinin sosyal-
leştirilmesinin uygulanması 1982 yılına kadar 
bütün memlekete teşmil edilecek ve 19 ncu mad
dede yazılı teşekküllerde çalışan sağlık per
soneli de bu tarihten önce bu kanun hükümleri
ne tabi olacaklardır. 

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

Madde 3. — Kanunun 24 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Maada 24. — Sosyalleştirilmiş sağlık hizmet
lerinde vazife alanlar, vazifeye başladıkları gün-
dsn itibaren mukavele imzalamaya mecburdur
lar. 

Bu mukavele 1 yıldan az, 3 yıldan fazla ola
maz. 

Mukavele müddeti zarfında ilgili kurumlar 
mukaveleli personeli lüzumu halinde sosyalleş
tirme bölgesi içinde her hangi bir mahalle ve 
sağlık vazifesine nakledebilirler. 

Mukavele müddetinin hitamından en geç 1 
ay evvel mukavelenin yenilenmiyeceği bildiril
me diği takdirde mukavele birer yıllık sürelerle 
uzatılmış sayılır, 

Bir yıldan fazla mukavele imzalanmış olması 
halinde, bir yıllık hizmeten sonra sebep göste-
rilmeksizin 3 aylık tor ihbar müddetine riayet 
kaydiyle mukavele her zaman için fesih edile
bilir. 

Tâyin edildikleri yere gitmiyenler veya va
zifesini terk edenlerin mukaveleleri feshedile
rek hizmetten çıkarılırlar. Bu suretle hizmetten 
ayrılanlar bir yıl süre ile kamu sektöründe her 
hangi bir göreve tâyin edilemezler ve çalışmakta 
oldukları ilde veya daha önce mukavele ile çalış
tıkları illerde bir yıl süre ile serbest sanat icra 
edemezler. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 
ALİ ŞAKİE AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; tadili istenen 
24 ncü maddenin son fıkrası ile ilgili maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Sosyalizasyon bölgesinde çalışan bir hekim 
İM yıl evvel Kars'ta vazifeli idi. Geçen yıl Ağ
rı'ya tâyin edilmiştir. Bu yıl da Van'ın Gevaş 
kazasına tâyin edilmiştir. Tâyininden on gün 
sonra mukaveleyi bozarak ayrılıyor. Şimdi mad
denin son fıkrasında bu hekim daha evvel ça
lıştığı illerde ve son tâyin edildiği ilde bir yıl 
süre ile hekimlik yapamıyacaktır. Serbest sa
nat icra edemezler diyor. Kanaatimizce muka
vele ile birtakım taahhütler altma girilebilir, 
bir tazminat istenebilir. Fakat bir meslek ada
mının birkaç ilde de olsa, bir yıl içinde dahi ol-
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sa meslekini icradan menedilmesi, kanaatimiz
ce, Anayasanın 40 ncı maddesine aykırıdır. 
Böyle bir hülküm işveren tarafı, Devleti, işveri-
len kimseyi karşılıklı mukaveleyi imza eder
ken birtakım taahhütlerle bağlıyabilirdi. Ama 
£2ibe3t çalışmayı, bir mesleki icra etmeyi önle
mek Anayasamızın çalışma hürriyeti ile bir 
mesleki icra etme hürriyeti ile kabili telif de
ğildir, benim kanaatim bu merkezdedir. Konu
yu Bütçe Encümeninde müzakere ederkaıı be
lirtmiştim, söz hakkım mahfuzdur diye not koy
durmuştum. Bu anlayışla Yüce Heyetinizde tek
rar bu hususu tescil ettirmek için söa almış bu
lunuyorum. Böyle hÜKÜmler bir meslek erbabını 
bulunduğu çevrede, başka çevrelerde vatandaşa 
hizmetten alıkoy ar. Ürevaş'a gitmiş bir hekim, 
mukaveleyi bozarak sosyalizasyon bölgesinde 
devlet hizmetinde çalışmıyabilir. Fakat serbest 
olarak halka hizmet edebilir ve yine bir vazife 
görülmüş olabilir Bu kanaatte olduğumu tekrar 
ederek, bu son hükmün Anayasamızın 40 ncı 
maddesine aykırı olduğunu tekrar ederek sözle
rimi bitiriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; bu kanundaki de
ğişiklikler, genellikle ihtiyaçlardan doğmakta
dır ve hekimlerin evvelce üç yıldan aşağı muka
veleye bağlanamamalarını, bir çok sahada he
kim imkânını bertaraf edici mahiyette olduğu
nu gören Bakanlık 1 - 3 yıl, ki listeye bağlı ola
rak tarafların rızası ile mutabalkatı ile meseleyi 
halledecek, mukavele akdi yetkisini kanunla 
almış olacaktır. Bunda büyük isabet vardır. 
Zira asıl hedef sosyalleştirme bölgelerine hekim 
gönderen hizmettir. Bu sene bunu bir seneliği
ne gönderirim, bir sene sonra senelik hizmeti, 
senelik mahiyeti göze alan başka hekim yine 
bulur ve gider. Ama bir sene kabul etmezsek üç 
sene dediğiniz zaman, üç sene beklersiniz yine 
bir tek hekim bulamadan o mmtaka da hekim
siz kalır. O itibarla maddeyi gayet yerinde bu
luyorum. 

Şimdi, benden evvel görüşen Sayın Ağanoğ-
lu arkadaşım, hekimlerin istifaları halinde, gö
revlerinden çekilmeleri halinde veya görevleri
ne gitmemeleri halinde, mukavele akdettikten 
sonra gitmemeleri halinde muayyen süre ile bir 
yerde hekimlik yapamamaları keyfiyetini Ana-
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yasaya aykırı ve meslek kuralları ile bağdaş
maz şeklinde takdim ettiler. 

Arkadaşlar, elbetteki meslek erbabını, mes
leklerini, çalışma hürriyeti içerisinde ve kendi
lerinin meslekî vasıflarının hususiyetlerini di
ledikleri gibi kullanma şartları içerisinde icra 
ederler. Yalnız sosyalleştirme kanunu dediği
miz zaman, adı da üzerinde, hekimliği, yalnız 
hekim yönünden değil, daha ziyade vatandaş 
yönünden mütalâa ediyoruz. Yani bu hükümler 
bizatihi kanunun, Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi hakkındaki kanunun a*li hüviye
tinden doğmaktadır. Bir çok hükümler getiren 
kanun, meseleyi hekimi vatandaşa götürme, va
tandaşa bağlama ve binbir mahrumiyet içeri
sinde bulunan vatandaşı hekime kavuşturma 
yönünden mütalâa edilir. Bu itibarla hekimleri 
de bir kayıt altına almakta hele Anayasa ay
kırı bir hal yoktur. Çünkü Türk Anayasası 
her şeyden evvel vatandaşın ihtiyaçlarını, va
tandaşın zaruretlerini dikkate almak suretiyle 
hükümler getirir. Anayasanın heyeti umumiye-
sini dikkate aldığımız zaman bu anlamı çıkarı
rız. Kaldı ki bu yalnız hekimler için mevzuu-
bahis değildir arkadaşlarım. Meselâ bir avu
kat, bir hâkim hizmet gördüğü yerden istifa 
eder, ayrılırsa iki yıl müddetle orada avuîkatlık 
yapamaz. Bu da sosyal meslek icra edecektir, 
niye yapamaz? Bâzı sakıncaları vardır da onun 
için yapamaz. 

Bir memur istifa eder, üç ay müddetle, isti
fa ettikten itibaren, yeni bir vazifeye tâyin edi
lemez. Çalışmak istiyor, çalışma hürriyeti ile 
meseleyi mütalâa edersek, o zaman bugün bura
dan istifa ettim, yarın istediğim yere geçerim, 
geçme hakkımdır demek suretiyle ortaya çık
ması düşünülebilir. Demek ki, bunlar bâzı ted
birlere bağlanmak mevkiindedir. Kaldı ki, he
kim mukavele akdediyor, kendi iradesi ile bir 
mukaveleye bağlanıyor ve daha başından iti
baren mukavele akdettiği zaman kendisine de
niliyor ki, sen mukaveleyi akdedersen, ayrıl
dığın takdirde şu kadar süre falan falan yerler
de çalışamazsın. O .da diyor ki, pekâlâ serbest 
irademi kullanmak suretiyle ben bunu kabul 
ediyorum. Çünkü, mukavele akdederken bu he
kime bâzı imkânlar veriliyor, diğer hekimlere 
nazaran. O halde, serbest iradenin işlediği yer
de Anayasaya aykırılığın mevzubahsolamıyaca-
ğını ve bu tedbirin de gerek hekimleri sıkmı-
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yan, gerek vatandaş için hekim bulmayı temin 
eden bir tedbir olması itibariyle yerinde olarak 
mütalâa ettiğimi ara ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Yalnız 
Başkanlık burada Anayasanın 42 noi maddesi
nin son fıkrası ile tahdit mümkün ise de bu 
3 ncü maddenin son fıkrasındaki, «mukavele ile 
çalıştıkları illerde...» bütün illeri daha önceki 
çalışması yönünden kapsaması Anayasanın 42 
nci maddesi ile bir çelişme olup olmaması hu
susunda Sayın Bakanın Genel Kurulu aydınlat
masını rica edeceğim. 

SAĞLIK BAKANI VEDAT ÂLİ ÖZKAN 
(Kayseri Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu maddenin kanaa
timce Anayasanın 42 nci maddesi ile her han
gi bir ilgisini şahsan göremiyorum. Daha çok 
bu 40 nci madde ile ilgilidir. 40 madde; «Her
kes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürri
yetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak ser
besttir.» Bunun altındaki paragraf ise, «Ancak 
kamu yararı amacı ile bu hürriyetler sınırla
nabilir.» diyor. Binaenaleyh, bmm buradaki 
getirdiğimiz madde de, bir kamu yararı ama
cını esas olduğuna göre, böyle bir sınırlanma 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, biz 
Anayasayı kısıtlıyan bir husus görmemekteyiz, 
V© esasen hekimi sözleşmeye zorlıyan da bir 

husus yoktur. Tamamen kendi inisiyatifine kal
mış bir tasarruftur. 

İzahatım bundan ibarettir, teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde

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

Madde 4, — 224 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce mukavele imzalamış olan sağ
lık ve yardımcı sağlık personeli de değişik 24 
ncü madde hükümlerinden faydalanırlar. 

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

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu yürütmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

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

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen? Yok, Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN JÎL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

2. — 1267 ve 1269 S. Sayılı kanun tasarıları
nın bugün ve 9 Mayıs 1969 Cama yünü görüşül
mesi ve Cuma günü görüşülmesi evvelce karar
laştırılan Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu 
raporunu görüşmek üzere Genel Kurulun 12 Ma
yıs 1969 Pazartesi günü toplanması hakkında 
A. P., C. H. P. ve G. P. Grup B aşk an vekili er i-
7'ıin önergesi. 

BAŞKAN — Görüşmelerle ilgili önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Önergelerde adı geçen ve 1268, 1267, 1249 

sayılı kanunların bugün ve 9 . 5 . 1969 Cuma 
günü görüşülmesini, (Bor Mineralleri) Araştır

ma raporunun 12 . 5 . 1969 Pazartesi gününe 
bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. 
Grup Başkanvekili 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

A. P. 
Grup Başkanvekili 

Muğla 
ilyas Karaöz 

G. P. 
Grup Başkanvekili 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Gruplar adına verilmiş önerge
yi okuttum, buna muvazi olarak Bor Mineral
leri Araştırma Komisyonu Başkanının önerge
si var, onu da okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

(Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu) 
raporunun tahsisan, yarın müzakere olunacağı, 
kıymetli malûmlarıdır. 

Heyeti Umumiye kararına dayalı mezkûr 
müzakerenin, işaret duyurulduğu üzere, 
12 . 5 . 1969 Pazartesi gününe talikini, sadece 
Tütün Kanununun müstaceliyetine binaen ka
bul eylediğimizi, ilgilerine arz ederim. 

Saygılar. 
Bor Mineralleri 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Çanakkale 
Ziya Termen 

BAŞKAN — Grupların vermiş olduğu müş
terek önergede Sağlık Bakanlığı ile ilgili ka
nun tasarısının görüşülmesi bitmiş bulunmak
tadır. iki kanun tasarısının görüşülmesi isten
mektedir; birisi Silâhlı Kuvvetlerle ilgili ola
nı, diğeri Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasa
rısı ile ilgili olanıdır. Tütün ve Tütün Tekeli 
ile ilgili olan kanun tasarısı bugün bitmediği 
takdirde, Cuma günü de görüşmelerine devam 
edilecek ve Cuma günkü toplantıda Tütün ve 
Tütün Tekeli ile ilgili kanun tasarısı görüşü
lecektir. Pazartesi günü de saat 15,00 te top
lanılarak Bor Mineralleri ile ilgili Araştırma 
Komisyonu raporu görüşülecektir. Bunları kap-
sıyan önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dı§ı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin sa
tılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eği
tim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/505; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1006) (S. Sayısı : 1267) (1) 

BAŞKAN — Bu raporlar basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Okunup 
okunmamalarını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Raporlar üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Buyurun Sayın inkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; mâru
zâtım çok kısa olacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadro dışı edi
len veya ihtiyaç fazlası bulunan mühimmat, 
araç ve gereçlerin millî kurum ve müesseseleri
mize, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin dış siya
setine, dış menfaatlerine aykırı olmamak kayıt 
ve şartları ve dost memleketlere Bakanlar Ku
rulu kararı ile; hibe, yardım veya satış sure
tiyle verilmesini sağlamak üzere getirilen bu 

(1) 1267 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

• kanunu son derece olumlu ve yepyeni bir zihni
yet ve görüşle getirildiğini ifade etmek iste
rim. 

Bu suretle yapılacak maddi yardımın yanın
da, mâna yönünden de son derece önem
li bir kanundur. Şu bakımdan son de
rece önemli bir kanundur. Türk Ordu
sunun ulusal bir ordu olmadığını iddia 
edenlere de çok güzel bir cevaptır. Bu ayrıca 
Türk Ordusunun, Türk Milletinin gelişmişliği
nin, başka memleketlere yardım edebilme im
kânına sahibolmanın bir ifadesi olması bakı
mından kanunu son derece olumlu karşılamak
tayım. 

Ayrıca, bu suretle dost memleketlere değe
ri pahasında, değeri tutarında veya değerin
den az fiyatlarla satılacak bu araç ve gereçler
den temin edilecek gelirlerin de Türk harb sa
nayiinde kullanılması hususunu derpiş etmesi
ni, kanunun bunu getirmiş olmasını da bir ye
nilik olarak selâmlıyor ve takdire şayan bulu
yorum. Ancak burada bir temennimi de ifade 
etmeden geçemiyeceğim. Bunun böyle olacağın
dan şüphe etmemekle beraber bir temenni ola
rak arz etmek istiyorum. Bu kadro dışı veya ih
tiyaç fazlası malzemelerin öncelikle millî ku-

| rum ve müesseselerimize, onların ihtiyaçlarına 
verilmesini temenni eder, artan miktarların 
Türk dış siyasetine, Türk menfaatlerine uygun 
dost memleketlere verilmesini ve kanunun bu 
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yönde tatbikat görmesini arz ve temenni ede
rim. 

Kanunun Türk Milletine ve Silahlı Kuvvet
lerimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik husu
su da mevcut bulunuyor idi. ivedilik hususunu 
oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 
silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset ve 
menfaatlerine aykın olmamak şartiyle lüzu
mu halinde dost ve müttefik devletlere: 

1. — Hibe edilmesine, 
2. — Değerinden az bedel karşılığında yar

dım olarak verilmesine, 
3. — Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu teşekkülleriyle ku

rumlarına devredilmesine veya satılmasına, 
c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmatın 

satışından veya düşük bedelle yardım olarak 
verilmesinden sağlanacak gelirin, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harb sanayiini geliştirmek mak-
sadiyle kullanılmak üzere Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde özel bir fona yatırılmasına; 

Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle karar ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Silâh, mühimmat, teçhizat araç 
ve gereçlerin kadro dışı olduğu veya ihtiyaç 
fazlası bulunduğu hususu, Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından tesbit olunur. 

1 nci madde kapsamına giren işlemler sonuç
landırılmadan evvel Genelkurmay Başkanlığının 
mütalâası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Dost yabancı devletler Silâhlı 
Kuvvetleri ve jandarma personeline Türkiye'
de yaptınlacak askerî eğitimin gerektirdiği 
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masraflarla eğitim personelinin yolluk, aylık 
ve diğer özlük haklanmn ödenmesi esaslarım 
verilecek malzemenin sevk ve teslimi ile ilgili 
masraflar da dâhil olmak üzere yapılacak bü
tün masraflara taraflann hangi organda ve şe
kilde katılacaklarım belirtecek andlaşmalan 
31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince onay
lamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — Dost ve müttefik devlet
lere 1965 yılından itibaren yapılan yardım ve 
satışlar hakkında da bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylanmza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasansının tümü üzerinde leh Vb 
aleyhte söz istiyen? Yok. Tümünü oylanmza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylanmza arz edilecek
tir. 

3. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporu daha önce 
basılıp, Yüksek Heyete dağıtılmış bulunmakta
dır. Kısa olmakla beraber, okunup okunmama
sını oylanmza arz edeceğim. Okunmasını kabul 

(1) 1219 S. Sayılı lasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tümü üzerinde söz istiyenleri sıra ile yazı
yorum. Tesbit edilen isimleri okuyorum. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Barutçuoğlu, Sayın Işık
lar... A. P. Grupu adma mı, şansınız adına mı? 
Şahsınız adına. Sayın Pırıltı, Güven Partisi 
Grupu adma; Sayın Nahit Altan, A. P. Grupu 
adına; Sayın Mümin Kırlı, şahısları adına. Baş
ka söz istiyen? Sayın Dikeçligil, şahısları adı
na. 

C, H. P. Grupu adma Sayın Barutçuoğlu 
buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT-
ÇUOĞlu (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri, Tütün ve Tütün 
Tekeli kanun tasarısı üzerinde C. H. P. Gru-
punun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere 
huturunuzda bulunuyorum. 

Konunun esasına geçmeden önce, tütüncü
lükle ilgili birkaç hususa kısaca değinerek ko
nuşmama başlıyacağım. 

3437 sayılı Tütün İnhisarı Kanunu, malû
munuz olduğu üzere, 1938 yılında yürürlüğe 
giren ve 31 seneden beri bu sahadaki ihtiyaç
larımıza karşı görev yapmaktadır. 3437 sayı
lı Kanunun yabancı sermaye ile kurulu ve 
memleketimizde ve milletimiz arasında acı hâ
tıraları bulunan reji idaresine son veren ve 
onun artıklarını temizliyen bir kanun olarak 
kanunlarımız arasında şerefli yerini alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 3437 sayılı Kanunun 
çok seneler önce yürürlüğe girmesi ve sahada
ki ihtiyaçların ve meselelerin genişlemesi ve 
değiştirilmesi ve ihtiyaçların artması dolayı-
siyle 1963 yılında d H. P. Koalisyonu Hükü
metince Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarı
sı ile birlikte, Tütün Kooperatifleri, Birlikler 
kanun tasarısı hazırlanmış ve Meclise sunul
muş idi. 1963 yılını mütaakıp C. H. P. nin ik
tidardan ayrılması sonucunda A.P. Hükümetinin 
bu iki tasarıya sahip çıktığını görüyoruz. Yal
nız bu sahip çıkma 1963 yılından itibaren 1966 
yılına kadar üç sene içinde vukubulmuştur. 
Ancak değiştirmek suretiyle, her iki kanun ta
sarısının esasları değiştirilmek suretiyle, 1966 
yılı Mayısında Millet Meclisine Hükümetçe su
nulmuştur. 1966 yılında Meclise sevk edilen bu 
tasarı yine aradan üç sene gibi bir uzun süre 

geçmek suretiyle bugün Heyeti Umumiyenin 
huzuruna gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının ne kadar 
önemli bir konuya değindiğini ifade etmeye 
mecburum. Ve bunun için de size bâzı rakam
lar takdim edeceğim. Bugün Türkiye'de tütün 
ekicisi aile olarak 450 bin civarında bir ekici 
ailesi bulunmak tadır. Tütün işyerlerinde ve ta
rım işinde ve Tekel işyerlerinde çalışanlarla 
birlikte bu rakam aşağı - yukarı, 5 milyon ki
şiye tekabül eder. Ve bugün Türkiye'de 5 mil
yon kişi bilfiil ve bizzat tütüncülükle meşgul
dür ve geçimini bu sahadan sağlamaktadır. 
Buna mukabil Türkiye'deki ekilen arazinin de 
1/7 sine tütün ekilmekte ve aşağı - yukarı 3 
milyar dekara yakın arazi tütün ekimine has
redilmiş bulunmaktadır. Halen tütün ekicisi 
ailelerin, aile tarımı yapmakta bulunması ve 
âzami 8 - 10 dekar arasında arazide tütüncü
lük yapmaları dolayısiyle meselenin ayrıca bir 
sosyal tarafı da mevcuttur. C. H. P. olarak biz 
tasarının bu tarafına daha çok önem veriyo
ruz ve yapacağımız konuşmada bu tarafı da 
önemle huzurunuzda arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarını, hepiniz bilirsiniz ki, 
tütün tarımı çok zor şartlarda yapılan ve diğer 
t arını ürünlerine göre çok meşakkatli olan bir 
tarım türüdür. Bir tütün ekicisi aile bir yıllık 
d^vreds işini bitiremez, mütaakıp senenin fay
dalarını hazırlamak için satıştan iki ay önce 
bir yen; faaliyetin içine girer, bu suretle 14 ay
lık bir çalışma içerisindedir, tütün ekicisi. Yi
ne hepimizin bildiği gibi, tütün ekicisi aile yazın 
h\m kırda cali ve çırpıdan yapılmış bir çardak 
altında yapar ve bu çardak altında gayrisıhhi 
şartlarda bu geçini vasıtasını gerçekleştirmeye 
çalışır. Ayrıca bu meşakkatli mesai neticesinde 
istihsal ettiği 5 - 10 balya tütünü de yine çok 
sor şartlarda, tütün piyasasının çok değişik 
şartları altında zorla değerlendirebilir ve umu
miyetle emeğinin karşılığını alamaz. Tütün eki
cisi 3^önünden bu kadar önemli olan konu dev
let ve Hükümet yönünden de önemlidir. Ana
yasanın bir hükmüne göre, devletin, ekicinin 
mahsûlünü değer pahasına satmasını temin edi
ci tedbirleri almaya mecbur bulunması hase
biyle, devlet ve Hükümette bu konu ile çok 
yakından ilgilidir. Bütçesinden milyonlarca 
lirasını bu ise tahsis eder ve destekleme muba-
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yaaları yapmak suretiyle bir fedakârlığa gi
rer. 

Yine tütüncülüğün en mühim taraflarında biri 
dış pazarlardaki durumdur. Dış pazarlar tü
tüncülüğün tarımı ve devlet ve Hükümetin bu 
konudaki görevlerinden de daha önemli ve 
tütünün değerlendirilmesi ve diğer memleket
lerle olan rekabetin sağlanması bakımından 
daha çok önem taşıyan bir safhasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, dünya tütüncülüğüne 
kısaca göz atacak olursak, bugün dünya tütün 
rekoltesinin % 50 sini Amerika ve % 30 unu 
Şark tütünü yetiştiren başta Türkiye, Yuna
nistan, Bulgaristan ve Yugoslavya çıkartmak 
üzere ve % 20 si de diğer memleketlerin üret
tiği tütünden terekkübeder. Amerikan tütün
cülüğünün ayrı bir veçhesi ve hususiyeti var
dır. Amerika'da Virginya tütünü ve Borle tü
tünü yetiştirmek suretiyle, Şark tütünlerinden 
ayrı bir vasfı olan tütün üreten bir memleket
ti.'. Malûmdur ki, Virginya büyük yapraklı, 
içimi olmıyan, yanıcı kabiliyeti bulunmıyan 
ve kokusu bulunmıyan bir tütün şeklidir. Ame
rikan tarımcıları Virginya tütününe Şark tü-
fdnlerindeki yanıcılık, koku ve iyi içim vasfını 
kazandırdıkları takdirde, ki, bu sahada büyük 
çalışmalar yapmaktadırlar, Şark tütüncülüğü
nün, bu arada Türk tütüncülüğünün bugün 
içinde bulunduğu buhran daha da artacaktır. 
Şark tütünü yetiştiren devletlerin başında mu
hakkak ki, Türkiye gelmektedir. Peşinen Yu
nanistan olan rakibimize, sonra da Bulgaristan 
ve Yugoslavya'nın da iltihakı ile bu sahada da 
çetin bir safhaya girmiş bulunmaktayız. Yuna
nistan'ın bilhassa dış pazarlarda ve tütün ihra
catında büyük avantajları mevcuttur. Diğer 
Şark tütünü yetiştiren devletlere nazaran çok 
daha başarılı bir tütüncülük mevzuu mevcut
tur Yunanistan'da. Ve bunlar, Yunanlılar bu 
sahada başarılı olmayı bilmişlerdir. Yunan tü
tüncülüğünü bizlere ve diğer devletlere naza
ran değerlendirmesinde muvaffak olmuşlardır. 
Bu başarılarının bir iki sebebini kısaca arz et
mek isterim. Amerika'daki büyük sigara fab
rikalarının personeli arasında o sigaraları har
man yapan usta basılar Rumdur. Ve muvaffak 
olmuş bir Amerikan sigarasının Rum ustaba-
şısmın tanzim edeceği reçete o büyük firmanın 
mutlaka yerine getireceği bir emir telâkki edi
lir. Çünkü sigarası tutulmuştur ve üstabaşmın 

bu sahadaki tecrübeleri mühimdir, o sigara
nın şöhretinin devamı gerekir. Binaenaleyh, 
Rum ustabaşı Drama tütünleri veya Yunanis
tan'ın her hangi bir mmtaka tütünlerini reçe
tesine yazdığı takdirde Amerika'nın büyük fir
maları Yunanistan'dan mubayaalarım ona göre 
ayarlamak mecburiyetindedirler. Ayrıca son 
zamanlarda Ortak Pazar memleketleri ile bize 
nazaran Yunanistan daha çok ve daha başarılı 
münasebet kurmaya muvaffak olmuş ve bilhas
sa Fransa ve italya ile yaptığı anlaşmalarda 
bu devletlerin, üçüncü devletten tütün alma 
kapasitelerini muayyen nisbette sabit kıldır
maya muvaffak olmuştur. Şark tütünü yetişti
ren Bulgaristan ise, yine bize nazaran tütün ih
racatında bizim Batıya nazaran, Doğuya ihra
catımıza nisbet ve nazaran, Batıya olan ihra
catı çok daha yüksek seviyededir, nisbet itiba
riyle. Buna mukabil bizim Doğu blokuna yaptı
ğımız ihracat ise çok zayıftır. .Bu sahada Ada
let Partisi Hükümetinin, ticaret gereklerinin, 
devletlerin ve milletlerin rejimleri ile hiçbir 
ilgisi bulunmadığı yolundaki prensibi iyi tat
bik etmediğini ve hissi hareket ettiğini burada 
ifads etmek mecburiyetini duymaktayım. Ay
rıca, Bulgaristan mamul tütün, yani sigara 
mevzuunda da bugün Avrupa ülkelerinde Ame
rikan sigaralariyle rekabete girişebilecek bir 
başarıya ulaşmıştır. Bulgar sigaraları bugün 
Avrupa ülkelerinde rahtlıkla Amerikan sigara
lariyle rekabet edebilmektedir. 

Biz ihracatımızı doğrudan doğruya Ameri
ka ve dolar sahası memleketlere yapmak sure
tiyle çok dar bir sahada çalışmakta bulunuyo
ruz. Bu kanaatim, şahsıma ait ve partime 
aidolmayıp, 1966 yılında Devlet Plânlama Teş
kilâtının Tütün Mamulleri Sanayii özel ihtisas 
Komisyonunun hazırladığı rapora istinadet-
mektedir. Burada yetkili bakanlıklar mensup
ları ve ilgili dernekler, tütün federasyonu eki
ci birliklerinin iştirakiyle bir çalışma yapılmış 
ve neticede bir rapor tanzim edilmiştir. Bu ra
por halen elimde bulunmaktadır. Bu raporun 
bahsettiğim mevzu ile ilgili paragrafında aynen 
«Tütünlerimizin en büyük müşterisi Amerika 
Birleşik Devletleridir. Amerikalıların büyük 
mubayaaları ve geniş imkânları ve tabi olduk
ları ticaret rejimi dolayısiyle satış hususunda
ki temaslarımız 6 büyük alıcı firma ile vuku-
bulmakta, mahallî temayüller ve bu sahaya 
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olan ihracatımızın daha da genişlemesini sağlı-
yacak çareler gereği gibi araştırümamaktadır.» 
demektedir. Şu halde resmen Hükümet tütün 
ihracatı konusunda halen başarılı bulunmamak
tadır. Ve bu kendi bakanlıklar arası kurulda 
yetklii şahısların aldığı raporla sabit bulun
maktadır. 

Ayrıca dış ülkelere çok az sigara ihracetmiş 
olmakla bu sahada da başarısız bulunmaktayız. 
Senelerden beri gerek bütçe konuşmalarında 
ve diğer vesilelerle tütün mamullerinin, sigara
nın dış ülkelere ihracının memleketimize döviz 
sağlama bakımından önemli bir konu olduğu 
açıklanmakla ve ikaz edilmekle beraber, bu sa
hada Hükümetin hiçbir gayret göstermediği de 
bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, A. P. Hükümeti eko
nomik yönden özel sektörcü ve liberal ekonomi
ye taraftar bir partimizdir. Ama, şimdi size arz 
edeceğim misalle bu prensibin kurallarını dahi 
bugün tatbik etmemek suretiyle, dol ayısiyle en-
direkt tütün ekicisine büyük zararlar ika et
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu mâruzâtımla mer
kezi dışarda bulunan büyük tütün firmaların
dan söz etmek istiyorum. Yine aynı raporda 
bunun hülâsa edilmiş ve netice itibariyle hü
küm ifade eden kısmını size arz edeceğim. 
«(Merkezi dışarda olan büyük tütün firmaları, 
dışardan döviz getirmek suretiyle ve bizim 
mevzuatımızdaki vergi muafiyetlerinden isti
fade etmek suretiyle Türkiye'de alış - veriş 
eden büyük firmalardır. Bu firmalar ausro 
Türk, The American, Spirer frer, Clen gibi bü
yük Amerikan ve diğer devletlerin merkezle
rinde kurulu bulunan ve merkezleri dışarda 
bulunan firmalardır. Bu firmalar hali hazır 
mevzuatımıza göre vergi muafiyeti bakımından 
dahilî firmalarımızla, içteki kendi yerli firma
larımıza nazaran bâzı avantajları bulunması 
dolayısiyle yerli firmaların kendileriyle reka
bet etme imkânı azaldığı için, yerli firmalarda 
kendi kârını temin etmek ve işini yürütebilmek 
maksadiyle, ekiciden çok daha ucuz tütün alma 
yolunu tercih ederek neticede ekicinin elinden 
ucuz fiyatla tütün alınmasına müncer olmak
tadır, bu farklılık. Bu rapordaki pasajı arz 
edivorum: «Bu vesile ile ihracat piyasamızın 
mizanını bozan iki meseleye işaret etmek ye
rinde olur. Bunlardan biri, merkezi dışarda bu

lunan bâzı firmaların meri vergi kanunlarımız
daki muaflıktan faydalanarak maliyetine ihra
cat yapması, ve böylece hem vergi vermemek 
ve hem de fiyat kontroluna tabi olmamak su
retiyle yerli ihracatçıya nazaran daha müsait 
fiyatlarla satış yapmak imtiyazını elde etmesi
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele bir iki se
nelik bir mesele değildir. Asgari A. P. iktidarı
nın iktidara geldiği günden beri konu edilen, 
münakaşa edilen bir meseledir ve A. P. esefle 
bildirelim ki, kendi prensibine aykırı olarak 
bu meseleyi halletmemek suretiyle endirekt tü
tün ekicisine bu yoldan zararlı bulunmaktadır. 
Son zamanlarda Kurumlar Vergisinin buna gö
re ayarlanması şeklindeki bir tedbirin bu mese
leyi halledemiyeceğme kanaatimiz mevcuttur. 
Bu meselenin Kurumlar Vergisindeki tadiller 
dolayısiyle hal ve faslına imkân olmadığını arz 
emtek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının tü
mü üzerindeki görüşlerimi arzdan önce, kısaca 
bu kanunun halen Mecliste müzakere edilmek
te bulunan ve bugünkü celsede de müzakere 
edilen Tütün Kooperatifleri ve Birlikleri ka
nunuyla çok yakından ilgisi bulunduğunu ve 
bunların birbirini tamamlıyan İM kanun bulun
duğunu, kanun olduğunu ve bu kooperatifin 
kurulmaması halinde, kanunun çıkmasına rağ
men, halen önümüzdeki tasarının 3437 sayılı 
Kanuna göre tütün ekicisine ve tütüncülük ko
nusuna hiçbir yararı bulunmadığını açıkça id
dia etmek isterim. Çünkü, bu tasarıda satış şek
li tamamen değiştirilmiş ve bugünkü satış sis
teminden başka şekilde satış merkezlerinde 
açık artırma ve borsa usulü satış bu tasan ile 
getirilmek istenmektedir. Şayet kooperatif ku-
rulamazsa, A. P. Hükümeti bunda başarıya ula-
şamazsa yine bugünkü satış şeklinin devam 
edeceğini, devam edebileceğine ben açıkça ina
nırım ve bunu iddia ederim. Çünkü, yine alıcı 
olarak tüccar ve Tekelden başka ekicinin kar
şısında kişiler bulunmıyacaktır ve bugünkü 
ekiciyi zarara sokan sistem devam edecektir. 
Biliyorsunuz ki, bu kooperatif halen tütün eki
cilerinin yüzde beşlerden birikmiş olan ve Zi
raat Bankası kasalarında bulunan 110 milyon 
lirasına ilâve edilecek bir sermaye ile, tasav
vur edildiği gibi, 5 - 600 milyon lira senna-
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yeli ıbüyük bir müessese, güçlü bir müessese 
düşünülmekte idi. Bunun kurulması tütün eki
cisinin kaderini değiştirebilecek, değiştirecek 
bir husustur. Bunu tütün ekicilerinin, tütün 
ekicisi bir bölgenin temsilcisi olarak açıkça ve 
rahatlıkla beyan edebilirim. Tütün kooperatif
leri gerçekleştiği takdirde tütün sorunumuzun 
kısmı âzaminin halledilebileceğine inanmakta-

Biz kooperatif kanunu tasarısında da, par
ti görüşü olarak arz ettiğimiz gibi, kooperatif
çiliğin bu memlekette üçüncü bir sektör olarak 
yaşamasını ve kuvvetlenmesini müdafaa ediyo
ruz. Bu vesile ile bu fikrimizi tekrar ediyoruz. 
Bu suretle özel sektör tütün tüccarı yanında 
Tekelle birlikte ortağım koruyan, ortağım ko
ruyacak bulunan bir güçlü kooperatife bu mem
leketin şiddetle ihtiyacı bulunduğunu tekrar et
mek isterim. Halen müzakeresi yapılmakta bulu
nan Tütün Kooperatifleri ve Birlikler Kanu
nuna tütün ihracatçısı ve tüccarı sureti katiye-
de karşıdır ve bu kanunun çıkmamasını iste
mektedir. Kanun çıktığı takdirde koopertifin 
gerçekleşmemesini istemektedir. Bunu da istid-
raden arz etmekle bir görev yaptığıma inanı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi tasarının tümü 
hakkında partimin görüşlerini arza başlıyo
rum. Tasarıdaki, mevcut prensiplere ve bunda 
takiibedilen sıraya göre ben de kısaca görüşle
rimi arza çalışacağım. Bu tasan 3437 sayılı Ka
nuna nazaran prensibolarak tütün tarımında 
bir tahdit getirmiştir. Tasarının 3 ve 4 ncü mad
delerinde yer alan bu tahdit iki şekilde bulun
maktadır. Birisi, tasarının sonuna eklenen ve 
serbest tütün ekimine ve sahalarına açık bu
lunan ve liste halinde tasarıda yer almış bulu
nan ve tahdit ifade eden hüküm, M, bu listele
rin haricinde tütün ekimine müsaade edilmi-
yen, izin verilmiyen sahalarda tütün ekiminin 
yapılmıyacağına delâlet eder, mefhumu muha
lifinde. Binaenaleyh bir tahdit mahiyetinde
dir. 

ikinci tahdit ise, 4 ncü maddede yer almış
tır. Bu da Bakanlıklararası kurulun, Tütün 
kurulunun, ki, yeni bir müessesedir, tasanda 
vereceği karara göre, her hangi bir sene için
de rekoltenin, üretimin muayyen nisbette tah-
didedilmesi ve buna dair karar alınması şeklin
dedir. Meselâ 1969 yılında 160 milyon kilo olan 

rekolteyi 1970 yılında 100 milyon kiloya indir
mek icabederse ve Bakanlıklararası kurul buna 
dair bir karar verirse, aşağı - yukarı ekim saha-
lannda üçte bir miktarda tanma mâni oluna
caktır. Yani, tütün ekicisinin elinde 9 dekarlık 
bir arazi varsa, bunun 6 dekanna izin verile
cek, 3 dekanna tütün ekimine mâni olunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tahditler, her iki 
tahdit, ki biraz sonra bu İM tahdit arasındaki 
nüansa da temas etmek suretiyle görüşümüzü 
arz edeceğim, pratikte çok kesin ve tütüncü
lüğümüzü halleden, halledebilecek bir çare gö
rülmekte ise de, biz bu kanaatte değiliz. Bu
günkü sıkıntılan bu tahdit suretiyle izale etme
mize imkân yoktur, size bunu ispat etmeye ça
lışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 4 ncü maddede zikre
dilen ikinci tip tahdit, sosyal bakımdan çok 
zararlıdır. Çünkü, 9 dekara sahip bulunan bir 
tütün ekicisi aile, tahdit yapıldığı sene altı de
kara tütün dikecek olursa geçimini sağlaması
na imkân yoktur. Zira tütün kıraç arazide ya
pıldığı için menedilen üç dekarlık yerde, tütün 
ekicisi aile, kıraç yerlerde bulunan ancak arpa, 
yulaf gibi zayıf tarla mahsullerini ekebilir. 
Bunlarla da geçimini temin etmesine imkân yok
tur. Esasen bugün borçlu bulunan tütün ekici
si, bu tahditler geldiği takdirde, geçimini, 
günlük nafakasını dahi temin edemiyecek du
ruma düşecektir. Sosyal yönden bunu büyük 
bir mahzur olarak görüyorum. 

Aynca, bu tahdide birkaç bakımdan da git
meye lüzum yoktur. Çünkü bugün Türkiye'de 
rahatlıkla ifade edebiliriz M, fazla istihsal 
yoktur. 

Değerli arkadaşlanm; fazla istihsal olup ol
madığı konusunda çok tartışmalanmız oluyor. 
Bugün Hükümet fazla istihsalden şikâyet et
mektedir. Benim elimde 200 milyon kiloya ya
kın tütün stoku bulunmaktadır, ben bunu ih-
racediyorum. Bu sıkıntıların sebebi fazla istih
salden, fazla üretimden ileri gelmektedir iddi
ası içerisindedir ve bunu gerek bütçe müzake
relerinde, gerekte komisyonlarda açık açık 
yetkili ağızlar ile müdafaa etmiştir. Plân he
deflerine uygun şekilde Türkiye'de bir fazla 
istihsal bulunmadığı bizzat plândaki rakam
larla mevsuktur. Size 1967 ve 1968 yıllarına ait 
rekolteyi arz etmek suretiyle bu iddiamı ispat 
edeceğim. 1967 yılında Türkiye'de 189 milyon 
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kilo tütün üretilmiştir, 1968 yılında ise, re
kolte bu sene 161 milyon kiloya düşmüştür. Ya
ni aradaki fark 30 milyon kilo. 

Değerli arkadaşlarım; elimizde hiçbir tahdit 
tedbiri olmadığı halde bu düşüş olmuştur. İk
lim şartları bunu getirmiştir, düşmüştür. Yarın 
iklim şartları lehe olarak artabilir, 15 - 20 
milyon kilo tütün artmış olabilir, bu hiçbir 
zaman tahditle bertaraf edilecek bir husus ve 
keyfiyet değildir. Zira hem dünya ihtiyacı, 
hem de dahilî tüketim ihtiyacımız gittikçe art
maktadır. Binaenaleyh, tütün miktarınm art
ması mevzuu bu surette varit değildir. Tahdi
de gitmeden biz bugünkü çıkmazdan kurtula
bileceğimizi iddia ediyoruz. Ve buna dair ka
naatlerimizi arz ediyoruz. Bu tasarıda zikri ge
çen çay yatakları, kara suluk, ağır taban ara
zilerin ehliyetli eleman ve heyetler ile tesbit 
edilip buralara tütün diktirmemek ve ekenlerin 
tütününü söküp imha etmek suretiyle yapıla
cak bir tahdit faydalıdır. Çünkü malûmunuz
dur ki, çay yatakları, kara suluk ve ağır ta
ban arazideki tütün üretimi hem ekici bakımın
dan, hem memleketimizin diğer memleketlerle 
olan rekabeti bakımından zararlı bulunmakta
dır. CHP olarak tasarıdaki bu hükme taraftar 
bulunuyoruz. Ayrıca, tütün ekicisini bugünkü 
kredisizlikten kurtardığımız takdirde buna iyi 
bir yön, iyi bir düzen sağladığımız takdirde te
feciye muhtacolmadan ve tütününün tarlada 
yanmasına imkân vermeden ona sağîıyacağımız 
sağlam bir kredi ile hem kaliteyi, hem de re
kolteyi sabit tutma imkânına sahip bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; rekolte artışı iddia
sına karşı yine elimdeki şu rapordan size ra
kamlar okumak suretiyle bunun gerçek dışı ol
duğunu da ispapt edeceğim. 

1960 yılında Yunanistan'da 64 milyon kilo 
tütün üretilirken 1964 yılında bu 129 483 000 
kiloya çıkmış ve % 100 bir artma olmuştur. Yu
goslavya'da 1960 yılında 30 909 000 kilo tütün 
üretilirken 1964 te 62 297 000 kilo tütün üre
tilmiş ve nisbet % 100 e çıkmıştır. Bulgaristm'-
da 61 898 000 kilo tütün üretilirken 1964 te 
114 000 000 kilo tütüne çıkmış üretimi ve 
% 85 nisbette bir artım olmuştur. Buna muka
bil Türkiye 1960 yılında 139 177 000 kilo tütün 
çıkarmış ve 1964 yılında da 193 668 000 kilo 
tütün üretmek suretiyle rekoltesinde ancak 

% 39 nisbette bir artma olmuştur. 1967 - 1968 
rakamlarını demin arz ettim. Onlarda da bü
yük bir artma yok. Bilâkis 1968 senesinde 1967 
ye nazaran 30 milyon kilo bir düşme var. 

Ayrıca halen Hükümetin şikâyet ettiği sıkın
tımızın diğer bir sebebini de arz ediyorum. Hü
kümet tütün ihracatı politikasında da muvaf
fak olamamıştır. Tüccarı ile, özel sektörü ile 
beraber Hükümet bunda başarılı olamamıştır. 
1964 yılında ihracat ortalamamız 15 lira 93 
kuruş iken Yunanistan'ın ihracat ortalaması 17 
lira 28 kuruş, Yugoslavya'nın 16 lira 20 kuruş
tur. 1965 yılında Türkiye ihracat ortalaması 12 
lira 38 kuruş iken Yunanistan'ın 13 lira 85 ku
ruştur. Buna mukabil Yugoslavya'nın 15 lira 77 
kuruştur. 1966 yılında Türkiye'nin ortalama 
fiyatı 11 lira 77, Yunanistan'ın 13 lira 91, Yu
goslavya'nın 12 lira 25. 1967 yılında da 11 lira 
75 kuruş olan ortalama fiyatımız Yunanistan'da 
13 lira 62, Yugoslavya'da 15 lira 21 kuruştur. 
Bu rakamları mukayese ettiğimizde Türkiye'
nin Şark tipi tütün yetiştiren Yunanistan ve 
Yugoslavya ile bu sahada da rekabet edemediği 
ve geri kaldığı gerekçesi meydana çıkar. Bul
garistan'a ait rakamlar elimizde yoktur. Yalnız 
Bulgaristan'ın mamul tütün ihracı ve sigaraları
nın Avrupa'daki diğer memleket sigaraları ile 
rekabeti bir gerçektir ve Bulgaristan bize nazar 
ran bu sahada da başarılı Şark tütünü çıkaran 
bir memleket bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu 
tahditle ihracatçının ve Hükümetin ihracattaki 
başarısızlıklarının cezasını ekiciye yüklemeye 
hiç bir zaman hakkımız yoktur. Başka i§ sa
haları bulmadan binlerce ekici aileyi işsiz bı
rakmak bu tasarının en büyük za'fıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de tü
tün dikim sahaları da donmuş vaziyettedir. 
1964 yılında 2 711 740 dekar olan tütün ekimi 
1987 yılında 2 961 250 dekara çıkmış, 1965 yı
lında 2 220 620 dekar bulunmuş, iç tüketim
deki artmayı da nazarı dikkate aldığımız tak
dirde ve ihracat - istihsalâtımızda meydanda 
bulunduğuna nazaran tütün sahalarının dikim 
sahalarının bugün Türkiye'de donmuş bulundu
ğunu ve sabit bir hale geldiğini kabul etmek 
gerekir. Biz CHP si olarak bu gerçeğe istina
den bugün eriştiğimiz seviyenin sabit bir şekil
de dondurulması şeklinde bir görüşü savun
maktayız Buna dair bir değiştirme önergemiz 
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olacaktır. Ve maddelerdeki müzakereler sıra
sında Ibunu takdim edeceğiz ve ayrıca bâzı de
lilleri de arz edeceğiz. 

Tasarının getirdiği ikinci prensip, satış şek
linde olmuştur. Malûmunuzdur ki, bugünkü 
satış sistemi ekici ile tekel ve ekici ile tütün 
tüccarı arasında karşılıklı olarak pazarlık su
retiyle yapılmaktadır. Bu tasarı satış merkez
lerinde açık artırma ve borsa usulünü getir
miştir. Bu usul hakikaten modern bir usuldür. 
Ve esasen CHP sinin 1963 yılında hazırladığı 
tasarının temeli ve esası da bu görüştür. Bu
lgun huzurunuza gelen tasarı da prensip itiba
riyle bunun kabul edilmiş olmasını memnuni
yetle karşılamaktayız. Yalnız demin arz etti
ğim gibi, satış merkezlerinde açık artırma ve 
borsa usulü satış, ancak ortaklarının haklarını 
himaye «den büyük bir kooperatif kurulduğu 
takdirde bir şey ifade eder ve ekiciye faydalı 
olur. Aksi takdirde bu gayeye ulaşılmazsa 
bugünkü sistem devam eder. Ancak satış mer
kezlerinde tekel alıcıları ile, eksperleri ile tüc
car alıcılar arasındaki bugünkü sistemde görü
yoruz. Tekel İdaresi Adalet Partisi Hüküme
ti devrinde tütün ekicisini korumaktan ziyade 
tütün tüccarının menfaatlerini koruyan bir sis
temi uygulamış ve bu sistemin devam etmeme
si için hiçbir sebep görmemekteyiz, Adalet Par
tisi yönünden. 

Satış merkezlerinin maddi imkânlarla para
lel olduğunu ve bunun kolay olmadığı da bir ger
çektir. Para işidir, bütçe işidir. Bu mesele ta
hakkuk etmediği takdirde 3 - 5 sene veyahut 
daha uzun bir sene sonra kooperatirif in kurula
cağını kabul edecek olursak, bu boşluk bugün
kü aksaklıklar tütün ekicisi yönünden devam 
edecektir. (Biz bu boşluğu doldurmak maksa-
diyle bugün büyük bir ihtiyaç halinde bulunan 
randıman ve tütün fiyatlarının tekel tarafından 
tütün ekicisine bildirme zorunluğunu bu kanu
na, bu tasarıya koymak maksadiyle bir değiş
tirge önergesi hazırlamış bulunuyoruz, ki ora
da da bunun müdafaasını yapacağımız gibi, bu 
randıman ve fiyatların ilân edilmesi suretiyle 
ekicinin tütün tüccarı karşısındaki aldatılma
ları ve yanıltılmaları ve yok pahasına tütününü 
satması, ki bugün bir gerçektir bu, bu seneki 
piyasalarda da bol miktarda emsal vermiştir, 
hunu önlemiş olacağız. Sayın Tekel Bakanının 
gerek Bütçe Komisyonunda, gerek buradaki 

8 . 5 . 1969 O : 1 

birkaç vesile ile randımanların ve fiyatın ilân 
edilmesinin mahzurlu bulunduğuna dair görü
şüne sureti katiyede iştirak etmiyoruz. Çünkü, 
bizim yapacağımız teklifte tekelin bu randıma
nı ve fiyatını doğrudan doğruya ekiciye bir 
mektupla bildirmesi şeklinde vukubulacaktır. 
Binaenaleyh, ekici kendi menfaatini koruya
bildiğine göre, koruyacağına göre, tekelle ara
sında tahaddüs eden ve kendi menfaatine ve 
lehine olan bir hususu başka bir yerde açıkla
masına ve tüccarın da buna muttali olmamasına 
imkân bulunmıyacaktır. Buna dair değiştirme 
önergemizi takdim edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; tasarının üçüncü ve 
dördüncü' prensipleri faydalı prensiplerdir. 
Millî Tütün Komitesi ve Bakanlıklararası tütün 
Kurulu diye iki teşekkül tütün mevzuatımıza 
girmektedir. Bunların faydalı müesseseler oldu
ğuna kaani bulunuyoruz. Yalnız statüleri ha
zırlanırken bu müesseselerin daha ziyade tütün 
ekicisinin haklarını korumaya matuf istika
mette hükümlerle takviye ve tarsin edilmesini 
teklif etmekteyiz ve bunun üzerinde de ehemmi
yetle durulmasını tavsiye etmekteyiz. 

Tasarının beşinci prensibi satışlarda ekici
nin aldatılmasını önleyici hükümler faslıdır. 
Bu da daha önce kabul edilen prensipler ka
dar ve hattâ onlardan daha önemli bir pren
siptir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümlerin bu 
tasanda ekici lehine, ekicinin haklarını koru
yabilecek vüsatte ve kifayette olup olmadığını 
arz edebilmem için bugün piyasada cereyan 
eden ekici - tüccar ve ekici - tekel münasebetle
rine dair kısaca mâruzâtta bulunmak isterim. 
Bugün çantasına üç - beş yüz lira koyan bir tü
tün tüccarı, beşer lira kaparo vermek suretiyle 
yüzbinlerce kilo tütün mubayaa etme imkânına 
sahiptir. Bu tüccarın hiçbir, sermayesi yoktur. 
Muayyen formaliteleri, bir bedel karşılığında 
olan muayyen fomaliteleri yerine getirmiştir ve 
tütün tüccarı hüviyetini iktisabetmiştir. Bu 
tüccar dediğimiz bu kişi tütün piyasasının de
vamı esnasında veya tütün piyasasının ka
panması esnasında bu hiç sermayesi olmadan 
elde ettiği tütünleri bir başka büyük firma
ya devretmek suretiyle ve muamelelerini yap
madan ve hattâ parasını ödemeden, hiçbir kül
fete girmeden bunu devreder ve milyonlar 
kazanır. Bu bir gerçektir. Tütün mevzuu ile 
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ilgilenen arkadaşlarımızın malûmatı dahilin
dedir. 

Yalnız size bu konuda çok yeni bir haberi 
7 Mayıs 1969 tarihli bir haberi okumak sure
tiyle dikkatinizi bu mesele üzerine teksif et
mek isterim. Türk Haberler Ajansının 7 Mayıs 
1969 da Kırkağaç'dan verdiği bir haber : «Bir 
tütün şirketi 90 ekicinin 650 kuruşa aldığı tü
tünlerin parasını ödemiyerek tütünleri iade et
miştir. Kırkağaca gelen şirket yetkilileri eki
ciye tütünleri geri vererek, alın tütünlerinizi 
başınızın çaresine bakın demişlerdir.» 

Değerli arkadaşlarım, bugün Tekel de tü
tün piyasasını kapatmıştır, tüccar da pi
yasasını kapatmıştır. Bu iade edilen tütünle
rin hiçbir alıcısı yoktur. Ve bu 90 ekici bugün 
ortada bulunmaktadır. Bu vesileyle ayrıca 
konuyu Hükümetin de dikkatine arz etmek 
isterim. Ayrıca, tesellüm esnasında fiyat kı
rıcı iskonto ve ıskarta çıkarıcı hareketler 
de hepinizin malûmudur. Iskarta çıkartmak 
suretiyle 8 liraya alınabilen bir tütün vasati 
olarak 5 - 6 liraya kadar düşürülmektedir ve 
bu daima ekicinin aleyhine netice vermekte 
ve tecelli etmektedir. Ayrıca, birçok tütün 
tüccarı, bu işi yaparken bir usule başvurmak
ta, ekicinin elindeki ikinci nüsha kontratını 
alarak onu mahkemeye ve hakkını aramaya 
imkân vermemekte ve elini kolunu bağlamak
tadır. Tütün ekicisi de bu durum karşısında 
boynunu bükerek tütün tüccarının teklifle
rini kabul etmekten başka çıkar yol bulama
maktadır. Ayrıca, A.P. Hükümeti devrinde 
karaborsa tütün alışverişi de alabildiğine art
mış ve geçen sene 35 milyon kiloya Ege Böl
gesinde 105 milyon kilodan 35 milyon kilosu
nun karaborsa kurallarına göre tütün ekici
sinin elinden çıkmıştır. Ve bu sayede yüzler
ce. tütün tüccarı milyonlar kazanmış bulun
maktadır. Karaborsa tütün alışverişi malûm 
piyasa açılmadan önce tütün ekicisinin sıkın
tısını istismar eden bâzı kişiler tüccar denebi
lecek mahiyette olmıyan, fakat piyasada on
ların icrai faaliyetine göz yumulan kişiler bu 
istismarı yapmakta ve tütün ekicisinin elinden, 
piyasada 8 - 10 liraya satabileceği tütününü 
üç - beş liraya almaktadır. Tütün ekicisi de 
son dört - beş yıl içerisinde, esefle söyliyeyim 
ki, bu tip, alışverişleri, yanılmakla beraber, 
kendi menfaatine daha uygun addetmektedir. 
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Çünkü, tesellüm yolsuzluğu yoktur. Peşin pa
ra almaktadır ve tütün piyasasından sonra ay
larca parasını alma imkânsızlığım bertaraf et
mektedir. Bu suretle karaborsa tütün alışve
rişleri artmış ve karaborsaya tütün satan eki
ci de çoğalmıştır. Arz ettiğim gibi 1968 - 1969 
mahsulünde 35 milyon kilo tütün bu suretle 
tütün ekicisinin elinden özel sektör, tüccar ta-
rafıntan alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, !bir mecburiyet hisse
der bu konuda. 4 Mart 1969 tarihinde Manisa'
nın Alaşehir ilçesinin Alemşahlı köyünden bir 
vatandaşın köy halkı adına, Selim Kocaman 
adında bir kişinin yazdığı mektubun yalnız 
mevzu ile ilgili kısmını okuyorum «27 Ocak 
1969 tarihinde piyasa açıldı. Aradan 1,5 ay 
geçmesine rağmen, - ki demin verdiğim misalde 
Kırkağaç'da 90 ekici aile ihalen piyasanın açıl
masından üç ay geçtiği halde paralarını ala
mamış bulunmaktadırlar, 4 Mart 1969 tarihine 
göre bu vatandaşlarımızın yazdığı gübi - 1,5 ayı 
geçmesine rağmen balâ tütünlerimiz elimizde 
duruyor. Hal böyle iken banka faizlerimiz gün 
geçtikçe yükseliyor. Tütün Kanununa göre bu 
tütünlerin 15 gün zarfında amîbara teslim edil
mesi lâzımdır. Halbuki devlet bu tüccara al
tışar milyon lira kredi veriyor. Niçin bu para 
verilir. Tanınmış tüccar olmadıkça onlara ve
riyoruz, onlar da böyle yapıyorlar. Mademki 
bunlar tüccar değildir de Devlet neden altışar 
milyon lirayı veriyor? - Kendi ifadesine sadık 
kalarak okuyorum değerli arkadaşlarım, mâna
sı anlaşılmaktadır - Devlet neden altışar milyo
nu veriyor? Bu altışar milyonu verirken bun
ların destek yapmasını düşünür de, bunlara taz
yik yapmasını bilmez mi? Elbette yapabilir ve 
elinds kanuni imkânlar vardır. Ne zaman key
fi olacak ta para verecek, bu zavallı müstah
silin çilesi ne zaman dolacak?» Mektup budur. 

Kabul etmek lâzımdır ki, önümüzde bulu
nan tasarı bu hususta bâzı yenilikler ve hü
kümler getirmiştir. Meselâ açık artırma, borsa 
usulü arz ettiğim, tüccarın bâzı kayıt ve şart
lara tabi tutulması, kontratlarını iki nüshadan 
üç nüshaya çıkartılması, üç nüsha halinde tan
zimi, tahkim yolunda bâzı meseleler ve verile
cek cezalarda artma. 

Değerli arkadaşlarım, biz C.H.P. olarak tü
tün ekicisinin aldatılmasını önliyecek tedbirler 
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olarak bu tedbirleri kifayetsiz buluyoruz. Ve 
ekiciyi koruyucu mahiyette bulmuyoruz. Bu ted
birler çok cılız ve kifayetsiz tedbirlerdir. Biraz 
sonra neden kifayetsiz olduklarını arz edeceğim. 

3437 sayılı Kanuna göre tütün tüccarını bu 
tasarı bâzı kayıt ve şartlara tâbi tutulmuştur. 
Tekel idarelerince tütün tüccarı hüviyetini ik
tisap edecek kişilerin bankalardaki paraları ve 
emlâkinin ve imkânlarının sorulması suretiyle bir 
tetkikat yapılması ve bir sicile tâbi tutulması ve 
tütün tüccarlarını bir statüye sokabilme gayret
leri gösterebilmiştir. Tüccar federasyonları da
hi bugün tütün tüccarı niteliğini haiz olmıyan 
bu kişilerle mücadele edememektedir. Ve biz 
bu bakımdan bu getirilen teklifi çok cılız ve za
yıf buluyoruz. Çünkü tüccar müktesep hakları
nı ileri sürerek bugünkü rejimde de, yani yeni 
kanunun tatbik edeceği rejimde de tütün tüc
carı hüviyetini kolayca iktisap edebilecektir. 
Mevzuatımızdaki hükümler de buna müsaittir. 

Biz bu tedbirlerin kifayetsizliğini düşünerek 
tüccarın alırken satış bedelinin % 10 unu defa
ten tütün ekicisine ödemeyi âmir bir maddenin 
tasarıya getirilmesini istiyeceğiz, ki bu ödeme 
yapıldığı takdirde bilfarz beş bin liralık bir sa
tışta beşyüz lirasının ödenmesi bir tütün tüccarı
nın kolay kolay ödiyebileceği bir para değildir. 
Hele demin arz ettiğim sermayesi buluıımıyan 
kapkaççı tüccarın ödiyebileceği bir para değil
dir bu. Binaenaleyh bu yönden tütün tüccarları
nı daha kuvvetli bağlarda, tütün eMcisinin kar
şısında daha tütün ekicisinin haklariyle dengeli 
bir şekilde tüccarların durumunu sağlamış bu
lunacağız. 

Ayrıca satış merkezlerinin malî imkân işi 
bulunduğunu ve uzun senelere mütevakkıf mese
le olduğunu CHP olarak kabul ediyoruz. Ve bu 
tasarıda bu merkezlerin süratle tesis edileceği
ne dair ve bu merkezlerin nasıl işliyeoeğine da
ir daha etraflı ve mufassal hükümler bulunması
nı arzu ettiğimiz halde bunları da görememekte
yiz. 

Ayrıca bu merkezlerin süratle tesis edilme
leri için yine yapıcı bir teklifte bulunacağız. 

Değerli arkadaşlarım, muhakak ki kontrat
ların iki nüshadan üç nühaya çıkartılması üç 
nüsha halinde yapılması ve birisinin Tekel ida
resine tevdi edilmesi faydalı bir tedbirdir. Ama 
çok önemli bir tedbir değildir. Bugün tütün 
ekicisi maruz kaldığı büyük felâketlerden son

ra bunun çaresini bulmuştur. Elindeki kontrat
ları noterden tasdik ettirmek suretiyle ileride 
mahkemeye gittiği takdirde bir delil muhafaza 
etme imkânını kendi kendine sağlamış bulun
maktadır. Netice itibariyle üç nüsha halinde 
kontratların tesis edilmesi ekici için notere 
vereceği 5 - 10 liralık bir tasdik harcından kur
tulmak kadar basit bir tedbir olarak nitelendir
mekteyiz. 

Nihayet bu tedbirler ekiciyi mahkemede 
haklarını koruyabilmek bakımından kendisine 
sağlanan tedbirlerdir. Eğer ekici malen ve ikti-
saden mahkemeye gidecek durumda değilse, he
le hele temyiz müddetinin sonuna kadar bekli-
yebilecek durumda değilse, ki değildir bugünkü 
tatbikattan anlaşılmaktadır, bu tedbirlerin hiçbir 
faydası olmıyacaktır. Ve yine bu getirilen sistem
de ekici mahkemeye gidemiyecek ve haklarını 
mahkeme kanaliyle alamıyacaktır. 

3437 sayılı Kanundaki tahkim usulü bu 
tasarı da prensip itibariyle kabul edilmiştir. 
Yalnız temyiz yolundan açılmış bulunması eki
ci aleyhine bir hal doğurmuştur. Zira 3437 sayı
lı Kanunda verilen hükümler kesinti, kabili 
temyiz değildi. Binaenaleyh bunu da ekicinin 
aleynine bir hüküm olarak tescil ediyoruz. 

Para cezalarının artırılmış olmaları da keza 
çek önemli bir tedbir değildir. Para cezaları 
bahsinde tütün ekicisine verilen verilecek olan 
100 lira para cefası ile tütün tüccarına verile
cek yüz lira para cezasının etkisinin bir olmıya-
cağını takdir edersiniz. Yüz liralık para cezası 
tütün ekicisi için büyük cezadır, tütün tüccarı 
için hiçbir şey ifade etmez. Binaenaleyh bu yön
den de tasarıda Ceza Hukuku ve tekniği bakı
mından adaletsizlikler görülmektedir. Ayrıca 
yine Ceza Hukuku halanımdan hafif veyahutta 
ağır para cezalan yönünden bir ©ok karışıklıklar 
bulunmaktadır. Tümü hakkındaki bu konuş
mam esnasında bunların tashihatına girmiyece-
ğim, maddeler geldiğinde arz etmeye çalışı
rım. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tasvibetme-
diğimiz bir yönü de 37 nci maddede zikrolun-
muştur. Haddi asgarisinde olmakla beraber, 
belediye ve özel idarelere ait vergilerin ekici
den alınmasına bu tasarıdaki bu hükme tama
men karşı bulunmaktayız. Ekicinin 4 senedir 
mâruz kaldığı sıkıntı ve borçlu hali bu vergi
leri ödemesine imkân vermez. Tasarıdan vergi-
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ye ait bu maddenin tamamen çıkarılması çok 
faydalı olacaktır. 

Dağerli arkadaşlarım, yine tasarının getir
diği yeniliklerden birisi de mamullerin, tütün 
i mamullerinin yani sigaranın yurda sokulması
na dair iki kapının açılmış bulunmasıdır. Bun
lardan birisi, diplomatlara sağlanan, ki, üzerin
de münakaşa kabildir ve bir dereceye kadar 
tervicedilebilir; diğeri de Cumhurbaşkanlığı 
makamı için yurda sokulacak sigaralar konusu
dur. Biz Cumhurbaşkanlığı adına yapılacak it
halâtın tamamen karşısındayız. Bu fikre, Cum
hurbaşkanlığının dahi taraftar olmadığına ina
nıyoruz. Zira Türk sigaralarının tanıtılması ve 
propaganda edilmesi filerini zayıflatıcı bir hü
kümdür. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üze
re hepimiz sigaralarımızı tanıtmak görevi ile 
3^üküiîilü olduğumuzu unutmamalıyız. 

Şimdi tasarının C. H. P. ekonomik görüşü
ne tamamen aykırı olan ve karşısında bulun
duğumuz en önemli kısmına geliyorum. Bu kı
sım 38 nci maddede tedvin edilmiştir. Tasarıda 
dışa ihraestmek kaydiyle sigara fabrikası ku
rulması prensibi kabul olunmuştur. Bu madde
nin sureti katiyede tasandan çıkarılması ge
reğine inanıyoruz. Zira bu istisna tekel prensi
bi fikrini zayıflatır, istisnalar kaideleri zayıf
latır kaidesine uyarak bu imkânın tütüncülü
ğümüz zararına olduğuna kaaniizr 

özel sektörün izinle fabrika açabilme ser
bestisi 38 nci madde ile sağlanmıştır. Şu sırada 
istiyoruz ki bir yabancı firma bu iş için izin is
temiş ve vekâlet de bu izni vermiş ve hazırlık
lara başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk tütününün şöh
retinden Devletimiz ve Türk Milleti faydalan
malı ve değerlendirilmelidir. Tekel İdaresi dı-
şarda Amerikan sigaralariyle dahi rekabet ede
bilecek evsafda sigara imâl edebilir. 

Bunun örnekleri mevcuttur. Buna hiçbir 
mâni görmüyoruz. Bulgaristan'ı bu konuda ör
nek gösterebiliriz. Bulgar sigaralarının Avrupa 
pazarlarında Amerikan sigaralariyle rekabet 
ettiğini biraz önce arz etmiştim. Özel sektöre 
bahşedilen bu iş sahasından daha çok vergi 
sağlanacağı ve daha iyi ambalaj yapılacağı ge
rekçesiyle hareket edildiği söylenmektedir. Her 
iki gerekçede de isabet yoktur. Vergi temin 
edilebileceği esbabı mucibesi yersizdir. Bugün

kü vergi kontrol durumumuz bellidir. Haliha
zır mevzuatımıza göre sigara imalâtçılarından 
temin edilecek vergi bizim için bir hayaldir. 
Ambalaj meselesini tekel fabrikaları da mükem
mel şekilde temin edebilir. Ambalajın kalitesi
ni yükseltmeye mâni hiçbir sebep görmüyo
ruz. 

Yabancı firmaların bu sahayı ileride işgal 
etmeleri ise çok, daha büyük zararlar doğurur. 
Ayrıca bu kanunla getirilen; dışa ihracedecek 
fabrika kurma serbestisini A. P. Hükümetinin 
bir merhale olarak kabul eylediği şüphesi içi
mizde mevcuttur. Çünkü 1969 yık programında; 
aynen programın 171 nci sayfasmdadır; «özel 
sektörün dış ve iç talebe cevap verecek şekil
de kaliteli sigara imalâtına geçebilmesi için ge
rekli mevzuat değişikliği yapılacaktır.» den
mektedir. Bundan anlaşılıyor ki simdi yalnız 
dışa ihraç yapacak kuruluşlara izin verilecek, 
sonra da dâhili tüketim için bu yol açılacak
tır. 

Değerli, arkadaşlarım; Türk Devletinin en 
büyük gelir kaynağını kurutacak bu zihniyeti 
kınıyorum. Sigara imali konusunda Devlet teke
li yerine bizi yabancı tekele götürecek bu tutu
mun karşısındayız. Tasarıdaki bu maddenin 
çıkartılmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım tasarının son prensip
lerinden birisi de 24 ncü maddede tedvin edilen 
avans meselesidir. Filhakika bu avans 3437 sa
yılı Kanunda da mevcut idi. Bâzı değişiklikler 
ve ilâveler yapmak suretiyle yeni bir şekilde ge
tirilmiştir. Malûmdur ki, avans, tütün alıcısının 
Tekel de dâhil, piyasa açılmadan önce piyasa 
anında, başka firmaların vereceği aynı seviyede
ki fiyata rağmen, kendisinin tütün alabilmesini 
temin etmek maksadiyle kurulmuş bir müessese
dir. Daha ziyade tütün tüccarının daha önce al
dığı siparişleri temin etmek maksadına # matuf -
tur. Ekicinin lehine bir hüküm olarak kabul et
miyoruz. Veyahut da; onu piyasadan önce sıkın
tılarını izale edecek çok cüzi ve cila?; bir tedbir 
olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu meselenin yanında 
G. H, P. olarak, bu tasanda kredi meselesinin 
de ciddiyetle ele alınmasını isterdik. Bâzı arka
daşlarımız Millet Meclisi müzakerelerinde bu 
meselenin, bu tasarıda yer alamıyacağmı, kanun 
tekniğine uymadığını kooperatif kanunu tasarı-
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smda tedvin edildiğini, hükümlere bağlandığını I 
iddia etmişlerdir. Biz bu kanaate değiliz. Avans 
meselesi, bu kanuna, bu tasarıya getirilebildiği-
ne göre, pekala kredi mevzuu da getirilebilirdi. 
Zira bugün tütün ekicisinin en büyük derdi ve 
sorunu, kredi konusundaki düzensizliktir. Kredi 
konusunda kendisine yapılan haksızlık ve ada- | 
letsizliktir. 

Size birkaç rakam vermek suretiyle bunu is
pat edeceğim. Demin miktarını bildirdiğim 
Türkiye'deki 450 bine yakın tütün ekicisi ai
leye 1967 - 1968 yılında 378 milyon 899 bin 7 li
ra kredi verilmiş Buna mukabil 82 ihracatçı 
firmaya 366 milyon 600 bin lira kredi temin edil
miştir. Tütün ekicisine, sahalara ve belgelere 
göre; dekar başına, 80 - 130 lira tütün kredisi 
verilmektedir. Halbuki geçen sene yine elimizde- i 
ki Ziraat Bakanlığı, Tekel Bakanlığı resmî ka
yıtlarına göre 850 kuruş maliyete mukabil; kilo j 
başına maliyete mukabil, dekarda 80 - 130 lira j 
gibi bir kredi sağlanmıştır. Dekarda vasati ola
rak 100 kilo bir tütün idrak edilebildiğine göre, 
bu maliyetin ancak 1/8 ine tekabül etmektedir. 
Halbuki buna mukabil tütün ihracatçısına veri
len krediler tütün piyasalarında tüccarın kullan
dığı sermayenin % 98 idir. Tütün tüccarı an
cak kendi sermayesinden % 2 sini kullanmak
tadır. Mütebaki % 98 i Devletin kendisine te
min ettiği kredidir. Bugün bu kürsüden ismini 
vermekte mahzur gördüğüm bir tütün firmasına | 
49 milyon lira tütün kredisi temin edilmiştir. | 
Buna mukabil beher tütün ekicisinin dekar ba- j 
sına aklığı kredi, 80 - 130 liradır. 10 dakarda da i 
800 - 1 300 lira arasında bulunmaktadır. j 

Kredinin bu suretle bu kanuna, bu bizim mü- j 
dafaasını yaptığımız şekilde dercedilmesini, ge- j 
girilmesini ve avansı mütaakip bir paragraf da 
ilâve edilmesini teklif edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; bu tasarı 5 milyon 
kişiyi ilgilendirmektedir. İçinde, arz ettiğim gi
bi, ekici aleyhine birçok hükümler mevcuttur. 
Ekici, bu kanunun ve Kooperatif Kanununun 
çıkmasını, yıllardan beri beklemektedir. Bir, iki 
ay daha üç, beş ay daha bekliyebilir. Buna ta
kati vardır, ama istirham ediyorum bu değişik
lik önergelerini çok samimî hislerle ve bir tü
tün bölgesinin temsilcisi olarak hiçbir ard dü-
düşünce olmadan hazırlamış bulunuyoruz. Yü
ce Senatonun bunlara eğilerek üzerinde durma- | 
sim gönülden arzu ediyorum. | 

Ayrıca, aranıza yeni katılan bir arkadaşınız 
olarak, Meclisten gelen her kanun tasarısının 
süratle çıkartılıp tekrar Meclise gönderilmeme 
eğiliminin de Senatonun fonksiyonu ile kabili 
telif görmüyorum. Eğer bu gelenekte İsrar ede
cek olursak ve bu geleneği tatbikte İsrar edecek 
olursak, günün birinde Yüce Senatomuzun fonk
siyonunu kendi elimizle, kendi yaptığımız hare
ketlerle, eylemlerle yitireceğimize inanmakta
yım. Binaenaleyh, samimî olarak sunacağımız 
tekliflerin Yüce Senatoca dikkate alınacağına 
bu yönden de inanmaktayım. 

Tasarı nihayet bu şekilde daha çok tüccar 
menfaatlerini koruyan ve kollayan bir tasarı 
şeklinde Yüce Huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Müzakereler sonunda sunacağımız değiştir
ge önergelerimizin alacağı, şekle göre, C. II. P. 
GfrupTjınun rey vereceğini ve tütün ekicisine ya
rarlı ve faydalı şekilde çıkması arzusu ile hepi
nizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylarını kuUanmıyan sa
yın üyeler lütfen oylarını kullansınlar. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Pırıltı, bu
yurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Türk tütüncüsünün yıllar
dan beri beklemiş bulunduğu bir kanunun mü
zakeresine başlamış bulunuyoruz. Bu münasebet
le Güven Partisinin görüş ve temennilerini arza 
çalışacağım. 

Bugüne kadar 3437 sayılı Kanun çerçevesin
de tedVin edilen tütün ticareti ve tütün ekimi 
bu kanun tasarısının kanunlaşması ile artık ye
ni şekli ile tatbik yoluna girmiş olacaktır. Yeni 
tasarının tipik bir durumu vardır. Karma eko
nominin muhassalası bir kanunla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Kamu sektörüne hak tanıdığı ka
dar özel teşebbüse, hür teşebbüse de yer verdiği 
için, kooperatifçilikle sıkı ilişkiler kurduğu için 
Güven Partisi olarak... 

BAŞKAN — Bir dakika, oylarım kuUanmı
yan sayın üyeler?.. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

GÜVEN PARTİSİ SENATO GRUPU ADINA 
MEHMET PIRILTI (Devamla) — Güven Partisi 
olarak bu kanun tasarısını benimsiyoruz. 

Görülüyor ki, şu kanunla da, düzen değiş
meden de, Türkiye'de kamu sektörüne, koopera
tifçiliğe geniş miktarda yer verilebiliyormuş. 
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İşte biraz sonra maddelere geçildiğinde müza
kereler ilerledikçe anlıyacağız ki, hakikaten, 
hattâ Mecliste biraz evvel müzakeresi tamamla
nan Tütün tarım satış kooperatifleri Kanunu da 
gerçekleşmiş olduğu takdirde Tütün ve tütün 
tekeli hakkındaki kanun bir bütün olarak mem
leket hayrına, tütün 'ekicisinin yararına tatbik 
mevkiine girmiş olacaktır. 

3437 sayılı Kanunun tatbikinden bugüne ka
dar tütün ekicisi şikâyetçi idi. Hakikaten bu 
kanun tasarısı ile birçok şikâyet konuları hal
ledilmekte ise de, maddelerin müzakeresinde 
görüleceği üzere eksik, ıslahı icabeden hususlar 
da vardır, maddelere geçildiği zaman bu hususta 
takrirlerimizle bunların olumlu yolda, semereli 
bir şekilde memleket hayrına Türk çiftçisi 
lehine tashihi Yüksek Heyetinizce kabul edil
diği takdirde elbette ki daha verimli neticeler 
hâsıl olmuş olacaktır. 

Üçüncü maddde ile getirilen bu ekim saha
larının teFbiti kesin bir ifade kullanılmış olması 
ileride belki telâfisi imkânsız durumları yara
tabilecektir. Bu yeni tasarıda 45 vilâyetin 
muhtelif ilce, bucak ve köylerinde tütün tarı
mın?, müsaade edilmekte ise de, bu kesin bir 
ifade ile âdeta, bundan sonra başka bölge katı-
lamıyacaktır gibi bir beyanla karşı karşıya bu
lunuyoruz. Fakat bakıyoruz, bugün Türkiye'nin 
muhtelif vilâyetlerinde; tütün ekim sahalarının 
dışında, sahalar olarak denemeler yapılmakta
dır. Bu arada kendi vilâyetimden misal verece
ğim; Antalya'nın döşeme altında, Gazipaşa ilçe
sinde halsn istasyonlar var, denemeler yapıl
maktadır. Acaba ileride böyle bir verimli saha 
gerek Virjinya tütünü olarak, gerek Türk tü
rü olarak ekim yapılmak icabetse, bunların it
hali için imkân göremiyorum, bu madde muva
cehesinde. Fakat bu sözlerimle ekim sahaları
nın tahdii aleyhinde değilim. Meselâ Bakanlık-
lararası Tütün Kuruluna bu şekilde bir yetki 
verilebilirdi. 

İkinci maddedeki takyidi yeterli bulmuyo
ruz. İkinci maddede hakikaten tütün ziraati ya
pacak kişilerin medeni hakları kullanması ve 
memur olmaması kaydı vardır. Fakat memur 
olan bir kişinin tütün ektiği takdirde ekimi
nin imha edileceği yolunda 72 nci maddedeki 
gibi bir ilişki kuramıyoruz, 72 nci maddede 
gördüğümüz şekilde bir ilişki göremiyoruz. Tü

tün ekmesi memnu olan bir memur tütün ektiği 
takdirde bunun imhası cihetine gidilemiyeeek 
gibi geliyor ve bu suiistimale müsaittir, zemin 
hazırlar. Eğer memnu, kişi tütün ekmişse elbette 
ki bunun ekim sahasının da imhası iktiza eder, 
tıpkı dördüncü maddedeki olduğu gibi. 

Bu üçüncü maddede olsun, dörüncü madde
de olsun, hattâ 15 nci maddede olsun konulan 
takyitlerin, tatbikatçılar tarafından suiistimali 
halinde büyük mahzurlar doğabilir. Dördüncü 
maddedeki ekim sahasının veyahut da Bakanlık-
lararası tütün kurulunun alacağı tedbirlerin 
ekici aleyhine olabileceği muhtemeldir. Mükte
sep hak sahiplerinin hakkının gözetilmemesi 
ekonomik mahzurlar doğurur. Nihayet bir aile 
zitaatidir, kendi geçimini buna bağlamıştır, 
günün birinde bir tedbir alınacak, bu tedbirde 
elbetteki o yıl geçim darlığı içine- Türk tütün
cüsü düşebilir. İşte bunun için müktesep hak
ların göz önünde bulundurulması iktiza ettiği 
kanısındayız. Bu müzakereler münasebetiyle 
Hükümetin zabıtlara müktesep haklar yolunda 
geçireceği beyanın bir biz taahhüt mahiyetinde 
olacağı inancını taşıyoruz. 

Yine tasarıda eksik gördüğümüz randıman 
tfbiti hususunda bir hükme maalesef rasîıya-
nıaiık. 3437 sayılı Kanunim tatbikinle de bu 
mahzurlar olagelmiştir. Alıcı firmaların her bi
li ayrı ayrı randıman tesbit etmiştir. Tüccar 
80 randıman buluyor, Tekel 69 buluyor, Ta
lim Bakanlığı 40 buluyor, randıman olarak. 
Bıı değişik randımanlar kargısında elbetteki fi
yatlar da, çek değişik oluyor, gelişi güzsl olu
yor. Millet Meclisinde G-üven Partisi olarak bu 
yolda, taleplerimiz oldu, yine de takrirlerle ran-
dmrn mevzuu hususundaki temennilerimize il
tifat buyurmanızı istirham edeceğiz ve şimdi
den arz ediyorum ki, randıman tesbiti heyetçe 
yapılmalıdır, bir kurulca yapılmalıdır ve top
luca, yapılan bu randıman tesbiti, balyalar üze
rin" işaretlenmeli ve bu randımanla fiyat tesbi
ti şekli deha i:"."!, satıcı vereeıği fiyatı bilecek 
alıcı br. randıman üzerinden vereceği fiyatı bi-
be;'-, '.^öylelikle istikrarlı bir ahm - satım tess-
z'\~ olmiş olacaktır. Bu kurulda tüccarın bir 
temsilcisi olabilir, Tekelin bir temsilcisi olabi
lir, mahallî muhtarlık, mahalle veyahut köy 
eîaraik- bir temsilcisi olur ve hattâ bunların dı-
ş-ndr, Tekel de burada taraftır, Devletin bir 
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eksperi olur ve böylelikle, ki Tarım Bakan
lığından gelen eksperle 'kurul halinde tesibit 
edilecek bir randıman elbetteki âdil olur ve 
bundan kimse de mutazarrır olmamış bulunur. 

Tütüncünün bugüne kadar en büyük şikâ
yeti sayın arkadaşlarım, fiyatın tesbitidir. Hü
kümet Yüce Meclislerce tenkid edilir, siyasi 
partilerce tenkid konusu olur, halk yerli yer
siz, haklı olarak şikâyet eder. Bu şikâyetle
rin mebdei maliyet fiyatının tesbitinin isabet
li olmayışmdadır. Maalesef, yine görüyoruz 
ki, bu tasarıda da maliyet tesbitinde esaslı rü-
kfınlar -getirilmemiştir. Hakikaten maliyet 
tesbit edilmedikçe, fiyatın verilişi indî olacak
tır, gelişi güzel olacaktır. Geçmişten misaller 
verecek olursak, meselâ 1964 te Tekel idaresi 
maliyet hesalbı olarak 610 kuruş, Tütün Fede
rasyonu 645 kuruş, Tarım Bakanlığı 842,5 ku
ruş olarak tesbit etmiştir. Arada çok büyük 
farklar görülmektedir. Şu (halde, maliyetteki 
esas unsurlar göz önünde bulundurularak, eğer 
bir değerlendirme yapılacak olursa, ki hattâ 
buna tarlaların kira bedelinin de konulması lâ
zımdır, her halde daha isabetli hareket edilmiş 
olacaktır. 

Arkadaşlar, memnu mıntakayı tesbit ediyo
ruz, ekim sahası belirli oluyor. Fakat, tatbi
katta müsamaha ile karşılanıyor. 3437 sayılı 
Kanunda da hakikaten tesbit edilen sahalar 
vardı ve buna riayet edilmesi müeyyidelere 
rap t edilmişti. Ama, tatbikatta maalesef bu 
müsamaha ile karşılandı, hoş görüldü, siyasi 
mülâhazalar galip geldi ve böylelikle şikâyet 
konuları da oldu. Kıraç arazide ekilmesi tav
siye edilen ve o yolda tesibit yapılan çiftçi ya
nında, taban tarlaya ekim yapan çiftçi elde et
tiği tütününü tüccara, Tekele teslim ederken, 
gayet tabiî yüksek fiyatlarla vermiş oluyor. Kı
raç arazide bir yıl çalışıp, emeğinin karşılığını 
alması beklenen çiftçi ile kanun dışı hareket 
eden kişi karşılaştırıldığı zaman, elbetteki, bu 
hüzün verici oluyor. Bunun için yeni kanunda 
imha usulü 72 nci madde ile kabul edilmiştir. 
Bunun tatbikini, müsamaha ile karşılanmama
sını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının getirdiği bir 
yenilik, ki Tütün Tarım Satış Kooperatifinin ku
rulmuş olması ile; itibarsız, tütüncüyü müşkül 
vaziyete düşüren, almterinin karşılığını ödeme
yen tüccara artık bir daha tütün ticareti yap-
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ıııamak üzere haklarının elinden alındığı müey
yidesi konulmuş olmakla, bunu şayanı şükran 
kabul ediyoruz. Kaldı ki, Tütün Tanm Satış Ko
operatifi kanaliyle yapılacak satışlar dolayısiy-
le mahallî lisanda «devirci» denilen, yahut da. 
«komüsyoncu» denilen kişilerin badema bu yol
da ticaret yapamıyacağını zannediyoruz. En mü
him mesele, tasarıda tütün ekicisinin ektiği sa
hadaki tütününün tesbiti ve bunun çiftçi tara
fından teslimi keyfiyetidir. Tasarıda tesbit edi
len miktardan % 5 eksiğine kadar teslimi ceza
yı. müsteizim değil. % 5 ten daha aşağı teslime 
kalkıştığı takdirde cezayı müsteizim. Evet, işti
rak ediyoruz. Fakat bunun üstünde ne kadar 
miktar tütün teslim ederse, bu hiçbir suretle ce
zayı. müsteizim değil ve takibi icabettire-
cek bir konu olarak görülmemiştir. Naçiz 
kanaatimize -göre , nasıl % 5 asgari eksik 
teslimi ekspertizle tesbit edebiliyoruz, âza
mi miktarda bir tarlanın dönüm başına ve
rimi hesabedilerek tesbit edilebilir. Ama 
bunda % 5 değil de % 20 olabilir. Bun
dan şu sakınca doğar. Yani, âzami haddin tes
bitinde şu faydayı mülâhaza ediyoruz: 

Her hangi bir çiftçi, dolaylı surette lehine 
az miktarda bir tesbit yaptn-mış olduğu takdir
de, kapitalist bir çiftçi, sermayedar bir çiftçi, 
bu çiftçiden piyasanın açılmasından önce mal 
satınalır ve kendi ektiği tütünle beraber teslim 
edilebilir. Bunda hem malî olarak vergi verme
mek suretiyle zarar doğmuş olur, hem de düşük 
fiyatla diğer çiftçinin malını satma durumu hâ
sıl olur. işte bu endişe ile âzami miktrın da, 
% 20 hatalı dahi olsa, tesbitinde fayda mülâha
za etmekteyiz. 

Ekim sahası tesbit edilmiş bulunduğuna gö
re, elbette ki, âzami miktarın da belirli olmuş 
olması normaldir. 

Tasarının getirdiği yeniliklerden birisi de, 
tahkim usulünün süratlendirilmiş olması key
fiyetidir. Eski tatbikatta evvelâ Ticaret Odasın
dan, belediyeden hakem isteniyor, hakemin ka
rarma razı olmıyan sulh mahkemesine gidiyor 
ve mahkemenin tesbit edeceği heyetçe karara va
rılıyor idi. Fakat şimdi ise, doğrudan doğruya 
mahkemeye müracâat suretiyle hakem heyeti
nin teşkili cihetine gidiliyor. Eğer hakemin ve
receği karara razı olunmaz ise, sulh mahkemesi
ne müracaat suretiyle, mahkemenin de müddeti 
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mukayyettir, 8 gün zarfında karar verilmek su
retiyle satıştaki bir ihtilâf düzenlenmiş, halle
dilmiş oluyor. 

Ayrıca, piyasanın açılmasından önce, satışla
rı önlemek, tarihsiz akid yapma durumunu ön
lemiş olmak için bu yeni tasarıda satış mukave
lelerinin üç suret halinde yapılmış olması da bir 
teminattır. Bu suretlerden birisi çifçide, diğeri 
Tekel idaresinde, üçüncü de alıcı firmada kal
mak suretiyle tarih değişikliği yapmak imkânı 
ortadan kaldırılmış oluyor. 

Tahditleri gerek dönüm itibariyle, saha iti
bariyle, gerekse dördüncü maddede gösterilen 
şekildeki tahdidi biz biraz da ihracat ile ilgili, 
Hükümetin faaliyetini tutucu olarak bulmakta
yım. Şöyle ki: 

Dünya piyasasında ihracat yapabilmiş olmak 
ve bu miktarı her yıl artırmak elbetteki Hükü
metlerin birinci vazifesi olacaktır. Fakat, Hü
kümet baktı ki, bir yıl evvel, gerek eksik ted
birlerinden, gerekse Dünya piyasasının izliyemi-
yeceği sebebi ile muayyen bir tonajda kaldı. 
İkinci sene, tedbir olarak, derhal bir ekim saha
sı tahdidi veyahut Bakanlıklar arası Tütün Ku
rulunun alacağı, İd yetki verilmiştir, 4 ncü mad
de ile, tedbirlerle, eksik bir şekilde ziraate gi
deceğiz. Bir meclnır BZZ vardır, ihtiyaçlar, icap
ların anasıdır. Bis istihsalimizi hakikaten âza
mi hadde tutalım. Bu istihsali satabilmiş olmak 
için de gerek Dünya piyasasını takipte, gerek 
reklâmda, gerek vasıftaki iyiliği tanıtabilmiş 
olalım. Böylelikle birinci veyahut da jegsaıe ih
raç metalarımızdan sayılan tütünümüzün Dünya 
piyasasında tutunmasını sağlamış olalım. Âdeta 
atalete sevk eden bir ihracat politikasında gay
reti asgariye doğru iten bu tedbirlerin tatbikat
ta aleyhe çalışmamasını temenni ederiz, 

Bakınız, eğer bir mukayese yapacak olursak 
ki, Şark türü tütün yetiştiren Yunanistan, Yu
goslavya, Türkiye arasında 1951 - 1962 yılları 
itibariyle Yunanistan, 1951 de yüz itibar edilir
se, 1962 de 175; Yugoslavya, 1951 de 100 itiba
riyle 1962 de ihraç yönünden 272; Türkiye, 1951 
de 100 ise, 1962 de 127. 

Şu halde değişik bir şekil arz ediyor, işte 
önümüzdeki yıllarda da bu ihracatımızın gelişe
bileceği mülâhazaları ile tedbirlerin Türk tütün
cüsünün aleyhine işlememesini temenni ederim. 
Fakat, konuşmamın başında da ara ettiğim gibi, 
birçok yenilikler, birçok teminatlar getirmiş 
olan tasarının Türk tütüncüsünün hayrına ola
cağını ümid ediyoruz ve şimdiden de hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ederek, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Altan, A. P. Grupu adı
na sizin konuşma sıranız gelmiştir. Ancak, ko
nuşmanız şayet uzun ise yarına kalsın. Çünkü 
vakit geç oldu, pek az da üye kalmış, yarın da 
görüşme müddetimiz vardır. Konuşmanız uzun 
mu Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Uzun ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Uzun sürecektir. Şu halde ya
rına kalsın. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim göre
cek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde 110 sayın üye oy 
kullanmış, 110 kabul oyu tesbit edilmiştir. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 9 Mayıs 1969 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere birle
şimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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7. —. DÜZELTİŞLER 

— 8 . 5 . 1969 tarihli 58 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli 1249 S. Sayılı basmayazıda aşa
ğıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

4 
10 
12 
16 

8 
23 
28 
38 

4 
2 
5 
8 

18 43 

ve fidelerini • veya fidelerini 
Payasa Piyasa 
Sureti, Sureti 
(43 ncü maddenin (e, d, c, v, e, f) fıkraları bu madde sonuna 
eklenecektir). 
(43 ncü maddenin (e, d, c, v, e, f) fıkraları bu madde sonuna 
eklenecektir) ve bu suretle 43 ncü madde (a, b, c) fıkralarından 
ibaret kalacaktır). 

20 
28 
30 
32 
38. 
38 
38 
40 
42 
44 
44 
46 
46 
50 
50 
50 
51 
52 

52 

Geç 
Geç 

48 
61 
63 
66 
89 
93 
93 
99 

108 
114 
114 

1 
2 

4 
Başlık 

9 
3 
5 
1 

Son 
4 
9 
2 
8 
9 
2 

1. No. lu Cetvel 28 
» 
» 
» 

[2] No 

» 

30 
31 
40 

Söz Başlık 

11 

düzenlenir, ve 
bakımı 
ihbarmameyi 
belgelentirmek 
elkonulur. 
mamullerini 
işler 
kayıp 
sürpüntü 
hakkındai 
tannanının 
hariç 
türün 
Madım 
Arguvan 
Gödeş 
Çerkezköy 
[2] NUMARAL SÖZLEŞME 

anlaşıla -

düzenlenir ve 
bakım 
ibranameyi 
belgelendirilmek 
elkonur. 
mamullerini 
işlem 
gaip 
süprüntü 
hakkındaki 
tamamının 
Hariç 
tütün 
Hadım 
Argovan 
Gördes 
Çerkesköy 
[2] NUMARAL YAZILI SÖZ
LEŞME 
anlasa -

»>•-« 
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Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihti/aç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağaçlı -
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııocak 

AMASYA 
Macit Zcren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Mehmet Pırı]ti 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
0rha n Kür üm oğ 1 u 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye s 
Oy ver: 

Kabul ede 

ayısı : 183 
mler : 110 
•nlıer : 110 

Reddedenler : 0 
Çekine 

Oya katıl mıyr 
Açık üyel 

[Kabul c 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet. Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan T opal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

erler : 0 
„nlar : 72 
ıkler : 1 

denlerj 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Günıüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet. Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Ete'm Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmıyanlarJ 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
I. Sabri Çağlayan.gil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA ~ 
Mustafa Gülciigil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

I\1ARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Köksnî 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Fcrid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

»-o-

— 337 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

58 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 5 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI • 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksdk Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE IGÖRÜŞÜLMESÎ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi ianlaşınasma dair Senato 
araştırması istiyem önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi .- 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçfcanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları. 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (iS. 'Sayısı : 1120) 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

4. —• Cumhuriyet (Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa

zar günü İstanbul'da vukulbulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü madesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Baışkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıyacakla-
rı» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük .Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 1220) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S . Sayısı : 1221) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
4 . 9 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/248; Cumhuriyet 
Senatosu 1/995) (S. Sayısı : 1265) 

X 11. — Devlet Üretme iÇftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının 'Millet Meclisince kabul olunan met-
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ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu ('Millet Meclisi 1/325; Cum
huriyet iSenatosu 1/998) (S. Sayısı : 1266) 
Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagürun faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince ka'bul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu 'Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet iSenatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 
1/996) (S. «Sayısı : 1253) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1969) 

X 3. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Car-
lo'da 'Milletlerarası Hidrogafi Teşkilâtına dair 

sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve ^Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet iSenatosu 1/997) (S. Sayısı : 1257) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1969) 

4. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
\eya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin sa
tılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eği
tim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler persone
li hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/505; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1006) (S. Sayısı : 1267) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1969) 

5. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 nen 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/583; Cumhuriyet Senatosu 1/1007) (S. Sayı
sı : 1268) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1969) 

6. — Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/589; Cumhuriyet Senatosu 
1/1008) (S. Sayısı : 1269) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1969) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1249 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 1/983) 

(No.t : Millet Meclisi S. Sayısı: 674) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2112 

11 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kalbul edilen Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 10 . 6 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 14 . 10 . 1968, 7, 9, 14, 16, 21, 28, 30.1 . ; 4, 6 ve 7. 2.1969 tarihli 92, 23, 25, 28, 30, 33, 38, 
40, 43, 45 ve 46 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 674) 

Geçici Komisyonun raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/983 

Karar No. : 2 

1 . 4 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasamsı; Geçici Komisyonumuzun 25 Mart 1969 
ve 27 Mart 19'69 tarihli toplantısında Gümrük ve Tekel Bakanı ile diğer Bakanlıklar ve teşekkül
ler temsilcilerinin ide iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsil en 'belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin ver
dikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun ta
sarısı maddelerine ilişkin 1 - 2 - 3 - 4 No. lu eetvelleriyle birlikte Millet Meclisi Genel Kurulunca) 
kalbul edilen şekliyle aynen ıkabul edilmiştir. 

'Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisıa 

Ruhi Tunakan 

Afyon 
Y. Kemal Şenocak 

Rize 
Mecdi Agun 

ıSözcü 
Samsun 

Refet Rendeci 

Muğla 
îlyas Karaöz 

Ankara 
Yiğit Köker 

Kâtip 
Sinop 

Nazım İnebeyli 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Aydın 
t. Cenap Ege 

izmir 
Beliğ Beler 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Trabzon 
A. Şakır Ağanoğlu 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Tütüne ait genel hüküm 

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

A) TÜTÜN TARIMI 

Tütün ekicileri 

MADDE 2. — Tütün tarımı yapmak için medeni hakları kullanma yeterliğini taşımak şarttır. 
Ancak, Devlet memurları memuriyetleri çevresi içinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı 
ile tütün tarımı yapamazlar. 

Tütün dikim alanları 

MADDE S. — Tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

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

İdari teşkilâtta yapılacak dağişiklikler, üretim alanlarının değiştirilmesini gerektirmez. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi 

MADDE 4. — Tütün üretiminin memleket iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi 
için lüzum görülen alanlarda üretim miktarını belirli oranlarda azaltacak tedbirleri almaya ve bu 
tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir. 

Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması 

MADDE 5. — Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlarda Ta
rım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklararası Tütün Kurulunun karariyle tütün ekimi geçici 
olarak yasak edilebilir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırıl ması 

MADDE 6. — Bu kanunun 3 ncü ve geçici İnci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak edil
miş olan yerlerde, yasağı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için yapı
lan başvurmalar üzerine, Tarım Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken, 
3 sene müddetle elam denemesine isin verilebilir. 

Bu denemelerin Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tesbit olunacak sonuçlarına göre tü
tün tarımına izin verilebilir. 

Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yerler, bu kanuna ekli (1) numaralı cetvele ithal olu
nurlar. 

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi 

r.îADDE 7. — Bu kanunun 8. 4 ve 5 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesi gereğince konacak sü
rekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden mahalle ve 
köy ihtiyar heyetleri Tekel İdarelerince haberdar ediIL'. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1249) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Tütüne aü genel hüküm 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

A) TÜTÜN TARIMI 

Tütün ekicileri 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün dikim alanları 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün ekinlinin geçici olarak yasaklanması 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırılması 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İhtiyar heyetleri yukarıki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün tarımını o yerin Tekel İdaresine, 
bulunmıyan yerlerde Mülkiye Amirliğine bildirmekle yükümlüdür. 

Tütün tohumu 

MADDE 8. — 
a) Yurt dışına tütün tohumu ve fidesi çıkarmak, 
b) Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının ortak izni olmadan yurda tütün tohumu ve fi

desi sokmak, 
c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin tohum ve fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan 

yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim amaciyle taşımak, 
Yasaktır, 
Yabancı memleketler fen kuruluşları tarafından bilimsel araştırmalar için istek halinde, kar

şılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum gönderilmesi 
Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının ortak iznine bağlıdır. 

Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tesbit ve değiştirilmesi 

MADDE 9. — Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe gir
mesini takibeden iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar göz 
önünde tutularak Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur ve lüzu
munda aynı esaslara göre değiştirilir. 

Bu tesbit ve değiştirme bakanlıklararası tütün kurulu karariyle yürürlüğe girer. 

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi 

MADDE 10. — a) 9 ncu maddeye göre tesbit olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve Tekel ve 
Tarım bakanlıklarının araştırma ve ıslah organları tarafından ıslah ve tohumları üretilerek ihti
yaç oranında ekicilere parasız dağıtılır. 

b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından kurulacak örnek fideliklerinden elde edilen fideler 
de aynı suretle ekicilere parasız verilir. 

Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi 

MADDE 11. — Tütün ekicisi ürününü topladıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohum
luk için lâzım olan miktarını ayırıp, geri kalanını 15 gün içinde, tohumluk için bıraktıklarını to
humu alır almaz söküp yok etmek zorundadır. 

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

Fidelikler 

MADDE 12. — a) Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uygun olan yerlerde yapılır. Kurulan 
fidelik yeri ve alanı, ekici tarafından muhtarlara ve muhtarlarca da o yerin Tekel idaresine bildi
rilir. 

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

c) Tütün dikildikten sonra fidelik yerleri bellenmek, sürülmek, kazılmak veya derince çapalan-
mak suretiyle bozulur ve kalan fideler sökülüp yok edilir. 
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Geçici Komisyonun kabul etliği metin 

Tütün tohumu 
MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 8 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tesbü ve değiştirilmesi 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Fidelikler 
MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 12 nci madde aynen kabul edil

miştir. 
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En az tütün dikim alanı 

MADDE 13. — Bir ekici yarım dekardan az tütün dikemez. Ancak tarıma uygun toprağı 
dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları içinde olmak ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle en çok 
üç yerde tütün ekilebilir. 

Tütün dikim şartı 

MADDE 14. — Tütün dikilen tarlalarda tütünlerin arasına başka hiçbir bitki ekilip dürilemez. 

B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI 

Tütün ekim istek kâğıdı ve tütün ekim cüzdanı 

MADDE 15. — Ekiciler, dikimden evvel Tüzükteki örneğe göre hazırlıyacakları (tütün ekim is
tek kâğıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür. 

İstek kâğıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, ki
ra ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikametgâhı gösterilir. Aynı köy veya mahallede 
birden fazla tarlada tütün dikmek istiyenler, her tarlanın smırı ayrı ayrı gösterilmek şartiy
le bir istek kâğıdı verebilirler. Muhtarlar, istek kâğıtlarının içindekileri inceler ve bu Kanunun eM-
ciliğe ve tütün dikimine ait hükümlerine ayları olmadığını onaylayıp, veriliş tarihlerinden bağlıya
rak 15 gün içinde o yerin Tekel idaresine vermek zorundadır. 

istek kâğıtlarının onaylanması için ekicilerden her istek kâğıdı başına 100 kuruştan fasla ücret 
alınmaz. 

Tekel idareleri, istek kâğıtlarını inceliyerek karşılığında her ekici için bir (tütün ekim cüzdanı) 
doldurup en çok 15 gün içinde ilgili muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış 
olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüsdanı verirken, istek kağıtlarındaki ekim alanı mikta
rını, Bakanlıklararası Tütün Kurulu kararına uygun olarak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre 
ekim sahalarına nisbetle azaltmak Tekel idaresinin görevidir. 

Ekiciler istek kâğıtlarına göre tütün ekim cüzdanlarına kaydedilen alandan fazla tütün dike
mezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az tütün diktiklerinde durumu, dikimi takiben onbeş gün 
içinde muhtarlıklar aracılığı ile veya bizzat Tekel İdaresine bildirmek ve cüzdanlanndaki mik
tarı düzelttirmek zorundadır. 

Tarladaki tütünlerin devri 

MADDE 16. — Ekiciler, ekim cüzdanlarında yazılı tarlalardan bir veya birkaçına yahut tama
mına ait tütünleri, kırımın tamamlanmasından evvel bu kanuna göre tütün dikimine yetkili olan
lara devredebilir. Devir işi, ekici ile devralanın, cüzdanın alındığı yer Tekel İdaresine birlikte 
başvurmaları üzerine, tütünlerin tamamının devri halinde cüzdana yazılmak, kısmen devri halinde 
devralana yeni bir cüzdan verilmek suretiyle yapılır. 

Bir kişi birden fazla ekicinin tütününü devralanlar. 

Tütünlerin kırımı 

MADDE 17. — a) Dip yaprakların kırımdan evvel toplanıp yokedilmesi zorunludur. 
b) Filizlerin toplanması yasaktır. 
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Geçici Komisyon/un kabul ettiği metin 

En az tütün dikim alanı 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 13 ncü madde aynen kabul edil-

MADDE 14. 
mistir. 

MADDE 15. 
mistir. 

Tütün dikim şartı 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 14 ncü madde aynen kabul edil-

B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI 

Tütün ekim istek kâğıdı ve tütün ekim cüzdanı 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 15 nci madde aynen kabul edil-

Tarladaki tütünlerin devri 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 16 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütünlerin kırımı 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 17 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ekici tütünlerinin denklenmesi ve imhahklar 

MADDE 18. — Ekiciler tütünlerini; mahsul, görmez ve imhalık olmak üzere üç gnıpa ayırmak, 
bu kanunun tüzüğünde gösterilen usullere uygun olarak işlemek ve denklemek zorundadır. 

tmhalıklar : Kırıntı, yanık, karayeşil, çürük ve görmeze giremiyecek derecede hastalıklı olan 
kısımlardır. 

Ekici denklerinin kontrolü 

MADDE 19. — Gerek satış merkezleri kurulan yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere ve 
gerekse satılmış veya satılmamış olarak emanet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüz
danlarında yazılı yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, Tekel idaresi ekspe
ri tarafından muayene edilir. 

Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve filiz miktarları - tesbit edilir ve 18 nci madde hükmü
ne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir. 
Denklerini düzeltmek için kendisine bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen mühlet içerisinde 
denklerini düzeltmiyen veya düzelttirmiyen ekicilerin bu hareketleri mühletin sonunda bir tutanak
la belgelenir. 

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde olmıyan se
beplerle nitelikleri değişmiş veya bozulmuş tütün bulunursa, bozulan kısımlar tesbit olunmakla be
raber, bu yüzden ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler, bu madde gereğince 
yapılacak ambarlama muayenesine, sonucun kendilerine bildirildiği andan başlıyarak 5 gün içinde 
itiraz edebilirler, itirazlar, ekici birlikleri, bunların bulunmadığı yerlerde Ziraat Odaları veya Be
lediye Encümeni, belediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçilecek 
eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bilir iki temsilci ile Tekel eksperinden kurulacak kurul 
tarafından 5 gün içinde incelenir ve karara bağlanır. Kurulun vereceği karar kesindir. 

İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri haksız çıkan tarafça ödenir. 

C) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 

Ekici tütünleri satış piyasalarının ilânı 

MADDE 20. — Ekici tütünleri satış piyasalarının açılış tarihleri, tütün bölgelerinin özellikle
rine göre her yıl Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tesbit ve ilân olunur. 

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

Tütün Satımı Sözleşmesi 

MADDE 21. — Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı Tekel idaresi tarafından bastırılarak be
deli karşılığında verilecek olan ve örneği bu kanuna bağlı (2) numaralı yazılı sözleşmelerle yapılır. 

Sözleşmelerin üç nüsha olarak düzenlenmesi ve bir nüshasının ekiciye, bir nüshasının alıcıya, 
bir nüshasının Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine, bulunmadığı yerlerde Tekel idaresine veril
mesi zorunludur. Sözleşmeler piyasa açılış tarihlerinden önce ve Tekel İdaresince, tesbit olunan 
tarihte dağıtılmaya başlanır ve yalnız piyasa açılış tarihi ilân edilen ürün yılı tütünlerinin alım 
satımında kullanılır. Alındığı yıl kullanılmıyarak elde kalan sözleşmelerin, Tekel İdaresine ertesi 
yıla ait damga koydurulmak suretiyle kullanılması uygundur. 

Sözleşmelere, bu kanun hükümlerine ayları olmamak şartiyle özel şartlar konulabilir. Sözleşme 
yapılıp satış tamam olduktan sonra denkler, tüccar tarafından yüzlerine damga vurulmak veya 
dört tarafından iple bağlanıp mühürlenmek suretiyle tesbit olunabilir. 
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Creçiei Komisyonun !kâbul ettiği metin 

Ekici tütünlerinin denklenmesi ve imhalıklar 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 18 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekici denklerinin kontrolü 

MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 19 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

C) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 

Ekici tütünlerini satış piyasalarının ilâm 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 20 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün satımı sözleşmesi 

MADDE 21. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 21 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Satılan tütünlerin devri 

MADDE 22. — Ekici, satılan tütünlerinin devir işlemini kanuna uygun olarak hazırlar. Bu 
işlemin bitirildiği alıcıya veya kanuni konutuna bildirildiği tarihten bağlıyarak alıcı on gün için
de bedelini ödeyip tütününü teslim almak zorundadır. 

Zorlayıcı sebep olmadan ödemeden veya teslim almaktan kaçınma halinde, ekici bu kanunda 
yazılı tahkim yoluyla bedeli ödemeye ve tütünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını istiyebilir. 
Ekici isterse, hakem kurulu satış tutarının yarısına kadar da tazminat alınmasına karar verebilir. 

Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar 

MADDE 23. — a) Birden fazla ekiciden satış yetkisi tanıyan vekâletname almak, 
b) Tarihini payasa açılışında koymak üzere, ekiciye piyasa açılışından önce tarihsiz sözleşme 

imza ettirmek, 
c) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere ve bu madde gereğince verilecek vekâletnamelere 

konu olan tütünlere ait tütün ekim cüzdanlan hariç olmak üzere, diğer ekicilere ait tütün ekim 
cüzdanlarını ne sebeple olursa olsun toplamak, 

Yasaktır. 

Avans 

MADDE 24. — Tekel idaresi veya diğer alıcılar tarafından, tütün ekicilerine tarladaki veya 
toplanmış tütünleri karşılığı, avans ve saire isim ve suretleriyle para verilebilir. Bu şekilde veril
miş para, parayı verene eşit fiyat ve şartlarla ve bu kanun çerçevesinde alış için rüehan hakkı 
verir. 

Rüçhan hakkına sahibolan, fiyat ve şartın kendisine veya 58 nci madde gereğince göstermek 
mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildiği andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı ka
sabada bulunurlarsa bildiri anında, başka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde, kabulünü 
bildirmezse hakkı düşmüş olur. 

Şu kadarki avans sözleşmesinin bir sureti eîdcinin cüzdanını aldığı Tekel İdaresine tescil etti
rilmiş ise, devir muamelesinden evvel veya devir muamelesi anında psşin para aldığı zata veya 
müesseseye veya hesabına, almış olduğu parayı evvelemirde ödemek veya başka suretle tesviye için 
muvafakatnamesini ibraz etmekle mükellef tutulur. 

Alım - satım Sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

MADDE 25. — Tütün ekicisi ile alıcısı arasında, yazılı alım - satım sözleşmesinin bu kanuna gö
re uygulama ve yürütümünden doğacak uyuşmazlıklar hakemler eliyle çözümlenir. 

Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya ekici veya, var ise ekicinin isteğine dayanarak ekiciyi 
temsilen Ekiciler Birliği, mahallî Sulh Mahkemesine tahkim istediğini ve hâkeminin kim olduğunu 
yazı ile bildirir. Mahkeme bu başvurmayı ve davacının hâkeminin kim olduğunu diğer tarafa 
veya ikametgâhına hemen bildirerek üç gün içinde kendi hakemini seçmesini ister, mahkemece de 
üçüncü bir hakem seçilir. 

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

Hakemler, yemin ettirildiği günden bağlıyarak beş gün içinde kararlarını verirler. 
Hakem kararlarında hakem ücretleri ve diğer giderler de belirtilir. 
Hakemler, eksper bulunmıyan yerlerde, bu işlerden anlıyanlar arasından seçilir. 
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G'eçiei Komisyonun [kabul ettiği metin 

Satılan tütünlerin devri 

MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 22 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar 

MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 23 ncii madde aynen kabul edil
miştir. 

Avans 

MADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 24 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Alım - satım sözleşmesinin uygıdanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

MADDE 25. — Millet Mecisi Genel Kurulunca kabul olunan 25 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Hakem kararlarının temyizi 

MADDE 26. — Hakemler, kararı mahkeme kalemine verirler. 
Mahkeme, hakem kararını iki gün zarfında taraflara tebliğ eder. Taraflar, bu karara karşı, 

tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Yargıtaya başvurabilirler. 
Yargıtay tetkikatını bir ay içinde yaparak kararını verir. 
Hakem kararı Yargıtayca bozulduğu takdirde mahkemece hakemlere yeniden inceleme yaptırı

lır. 
Yargıtayın bozma kararma uyulması zorunludur. 
Temyiz süresi geçen hakem kararları mahkemece tasdik ve tescil, Yargıtayca onanan hakem 

kararları ise tescil olunur. 
Mahkemece tescil olunan hakem kararları ilâm niteliğini alır. 

Dara, küf ve su çürüğü 

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

Dara tâyininde anlaşmazlık çıkarsa, ikisi satan ekici ve ikisi satınalan alıcı tarafından seçile
cek dört dengin darası, ortalama dara ağırlığının tâyinine esas tutulur. 

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

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

Tütün satış merkezleri 

MADDE 28. — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının bu 
merkezlerde yapılması zorunludur. 

Satış merkezleri kurulan yerlerde, bu kanunun 27 nci maddesinin daraya ilişkin hükümleri 
hariç, diğer hükümleri ile, 21, 22, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri uygulanmaz. 

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şekli, sureti, tanzimi ve tütünlerin 
devrine ait işlemlerle, sair hususlar Tüzükte belirtilir. 

D) BAKANLIKLARARASI TÜTÜN KURULU VE MİLLÎ TÜTÜN KOMİTESİ 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu 

MADDE 29. — Millî tütün politikasını tesbit etmek, düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalış
maları koordone etmek «Bakanlıklararası Tütün Kurulu» nun görevidir. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Ticaret bakanlarından ku
rulur. 

Millî Tütün Komitesi 

MADDE 30. — Bakanlıklararası Tütün Kurulunun kararlarında «Millî Tütün Komitesi» nin 
teklif ve dilekleri göz önünde tutulur. 

Millî Tütün Komitesi; Gümrük ve Tekel, Tarım, Maliye, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Tekel Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğü, T. C. Merkez Bankası, T. C. Ziraat Bankası, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölge Bir-
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Hakem kararlarının temyizi 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 26 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Dara, küf ve su çürüğü 

MADDE 27. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 27 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün satış merkezleri 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 28 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

D) BAKANLIKLAEARASI TÜTÜN KURULU VE MİLLÎ TÜTÜN KOMİTESİ 

Bakanlıklar ar ası Tütün Kurulu 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 29 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Millî Tütün Komitesi 

MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 30 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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iikleri ve Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Federasyonu, Ziraat Mühendisleri Odası, Yüksek Tü
tün Eksperleri Okulu, Tütün Eksperleri Sendikası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım fakülte
leri ve Türkiye isçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden kurulur. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu ve Millî Tütün Komitesine ait işlerin yürütümü 

MADDE 31. — Bakanlıklararası Tütün Kuruluna ve Millî Tütün Komitesine ait işlemler, tü
zükte belirtilecek esaslar içinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yürütülür. 

E) TÜTÜN EKSPERLİĞİ 

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi 

MADDE 32. — Türkiye'de tütün eksperliği yapmak için, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tara
fından kurulacak Tütün Eksperleri Yüksek Okulunu bitirmiş olmak şarttır. 

Bu okulun diplomasını haiz olmıyanlar, tütün alım satım muayenelerini, tütünlerin vasıf, de
ğer ve neviiermin tâyini islerini ve tütün işletme, bakım, fabrikasyon eksperliğini yapamazlar. Tü
tün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Ancak 25 nci madde hükmü saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kınanılmış olan haklarla, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Tekel İdaresinin eksper kursunda öğrenci olanların hakları saklıdır. 

Yabancı memleketlerden emsal yüksek okulları bitirenler, yönetmelikte belirtilecek imtihanı 
vermek şartiyle bu okulu bitirenlerin bütün haklarına sahibolurlar, 

Tütün Eksperleri Yüksel: Okulu 

MADDE 33. — Tütün eksperi yetiştirmek amaciyle açılacak Tütün Eksperleri Yüksek Okulu
nun giriş şartları, okutulacak dersler, gösterilecek stajlar, sınav usulleri, okulun yönetimi, disip
lin işleri, okula kimlerin öğretmen olabileceği gibi hususları tesbit etmek üzere hazırlanacak ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca onanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Eksper kursu mezunu eksperlerin, Tütün Eksperleri Yüksek Okulunu bitirenlerin 
haklarını kazanması 

MADDE 34. — 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu ile bu kanunun uygulama şek
lini gösteren nizamname hükümleri gereğince Tekel İdaresi tarafından açılan 5 yıllık kursu ve 
stajları tamamlıyarak diploma ve ehliyetname almış olan tütün eksperleri, ayrıca hazırlanacak 
bir müfredat programına göre, Tütün Eksperleri Yüksek Okulunda toplamı en az bir ders yılı sü
reli bir öğrenim görürler. Bu öğrenim sonunda yapılacak sınavda basarı gösterenlere bu okulun 
diploması verilir. 

Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları 

MADDE 35. — Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları bu kanuna ait tüzükte gösterilir. 

F) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri 

MADDE 36. — Araştırma kuruluşlarının denemeler yapmak amaciyle ekiciden alacağı tütün
ler için bu kanunun 18, 19, 20, 21 ve 28 nci maddeleri uygulanmaz. 
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Bakanlıklarerrası Tütün Kurulu ve Millî Tütün Komitesine ait işlerin yürütümü 

MADDE 31. — Millet Meclisi Genci Kurulun oa kabul olunan 31 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

E) EKSPERLİĞİ 

Tütün eksperlerinin, yetiştirilmesi 

MADDE 32. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 32 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tütün eksperleri Yüksek Okulu 

MADDE 33. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 33 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Eksper Kursu mezunu eksperlerin, tütün eksperleri Yüksek Okulunu bitirenlerin haklarını kazanması 

MADDE 34. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 34 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 35. 
mistir. 

MADDE 36. 
mistir. 

Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 35 nci madde aynen kabul edil-

V) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

A r aştır ma kur ulusla rın ı n muafiyetleri 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 36 ncı madde aynen kabul edil-
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Tütünden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 37. — Türkiye'de tütün yetiştiren gerçek kişiler, yetiştirdikleri yaprak tütünün ye
tiştirilmesi ve satılması ile ilgili işlemleri dolayısiyle Hazineye ait her nevi vergi (Gelir Vergisi 
hariç) ve resimden muaftır. Belediye ve özel idarelere ait vergi, resim ve harçlar ise en düşük ta
rife üzerinden alınır. 

BÖLÜM - / / 

TÜTÜN TEKELİ TÜTÜN TARIM VE TİCARETİNİN KONTROLÜ 

A) TÜTÜN TEKELİ 

Tekelin konusu 

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

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yaprak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulâtı ve 
sigara kâğıdı getirmek, 
Devlet Tekelindedir. 

Bu Tekel, Tekel İdaresi tarafından işletilir. 

Tütün mamulleri fiyatlarının tesbiti -

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

38 nci maddenin (e) fıkrası gereğince satılacak yaprak tütünlerle ihracedilecek harman
lanmış yaprak tütün ve tütün mamulâtmm satış fiyatları, ticaret gereklerine göre Tekel Ge
nel Müdürlüğü tarafından tesbit edilir. 

Tütün satış belgeleri 

MADDE 40. — Tütün mamullerini satmak istiyenler Tekel İdaresinden satış belgesi almak zo
rundadırlar. Satıcıların sınıfları; satış miktarları göz önünde bulundurularak, tüzükte belir
tilir. Satış belgeleri kişiye özel olup başkasına devrolunamaz. Satış belgesi gösterilen süre, 
yer ve bölge için geçer. Satıcılar mamulleri satış belgelerinde yazılı Tekel İdaresi depo
larından almak zorundadırlar. 

Satıcıların kontrolü 

MADDE 41. —Tekel İdaresi, satıcıların satış yerlerini ve mamulâtmı kontrola yetkilidir. 
Satıcılar Tekel İdaresinin isteği üzerine mevcutlarını imzalı bir bildirim ile bildirmek 

zorundadırlar. 

Satış ve taşıma ücretleri 

MADDE 42. — Tekel İdaresi : 
a) Mamullerini satanlara tüzükte belirtilecek sınırlar içinde satış ücreti verebilir. 
b) İdare deposunda bulunmıyan veya şehir ve kasaba dışında olan yerlerdeki başsatıcılarla 

satıcılara ayrıca, taşıma şartlarına ve satış yerlerinin uzaklığına göre, taşıma karşılığı olarak taşıma 
ücreti verebilir. 
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Tütünden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 37 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

BÖLÜM - II 

TÜTÜN TEKELİ TÜTÜN TASIM VE TİCARETİNİN KONTROLÜ 

A) TÜTÜN TEKELİ 
Tekelin konusu 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 38 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün •mamulleri fiyatlarının tesbiti 

MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 39 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün sahş belgeleri 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 40 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Satıcıların kontrolü 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 41 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sahş ve taşıma ücretleri 

MADDE 42. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 42 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Sigara kâğıtları 

MADDE 43. — a) Rengi beyaz veya beyaza yakın, kalınlığı 0,04 m/m veya daha aşağı ve yan
ma yetenekleri olumlu olan kâğıtları yurda sokmak ve bunları alıp satmak, 

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

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

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

Tütün artıklarından tali maddeler üretimi için fabrika veya imalâthane kurmak serbesttir. 
Bu fıkraya göre kurulacak fabrikaların açılma şartlariyle kurulan fabriklaran kontrol usul ve 

işlemleri Tüzükte gösterilir. 
e) Tekel idaresi kendi fabrikasyon ihtiyacını karşılamak amaciyle ekiciden aldığı tütünler

den çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri satabileceği gibi, yabancı memleketlere tütün 
mamulâtı ve harmanlanmış yaprak tütün gönderebilir. 

f) Tekel İdaresi sigara kâğıdını kontrolü altında yurt içinde de yaptırabilir. 
b) Hangi nevi ve renkte olursa olsun sigara kâğıdı yapmak, kullanmak, alıp satmak, sakla

mak ve bunları memlekete sokmak veya bir yerden diğer bir yere taşımak, 
Yasaktır. 
c) (a) fıkrasında yazılı nitelikteki bütün basılı kâğıtlar ile, ambalaj işlerinde kullanılan sati-

ne kâğıtlar (a) fıkrası hükmü dışındadır. 

Tütün mamullerinin yurda sokulması 

MADDE 44. —- a) Yabancı memleketlerden gelen yolcular, yurda girerken beraberlerinde en 
çok 200 aded sigara veya 50 aded yaprak sigarası veya 200 gram kıyılmış tütünle 200 yaprak si
gara kâğıdını veya 200 gram pipo veya ağız tütününü veva 200 gram tömbekiyi veya 50 gram en
fiyeyi hiçbir vergi ve resim vermeden memlekete sokabilirler. 

Bu yolcuların yanındaki maddeler (Sigara kâğıdı hariç) yukarıM miktarlardan fazla ise, faz
lalık yolcu tarafından bildirilmek şartiyle en çok bir kiloya kadar Gümrük Resminden ve diğer 
vergi ve resimlerden başka Tekel Resmi veya Gider Vergisinin tüzükte belirtilecek katı alınmak 
suretiyle yurda sokulabilir. Böyle bir fazlalığın varlığı inkâr edildiği veya gizlendiği halde tesbit 
edilirse ilgili hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tekel resimleri veya Gider Vergisi gümrüklerce alınarak Tekel İdaresine verilir. 
b) Türkiye'de oturan yabancılar adına dış memleketlerden gönderilip ticari amaç ve niteliği 

bulunmıyan (sigara kâğıdı hariç) tütün mamullerinin yurda sokulmasına Tekel Genel Müdürlü
ğünce izin verilebilir. Bunlardan (a) fıkrasına göre Tekel Resmi veya Gider Vergisi alınır. 

c) Gümrük Kanunu gereğince Cumhurbaşkanının kendisi ve konutu için getirilen ve yine aynı 
kanun gereğince ve karşılıklılık şartı ile yabancı devlet elçilerinin ve Dışişleri ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca tesbit edilecek diplomasi memurlariyle siyasi delegelerin ve uluslararası kuruluk
ların memurlarının beraberlerinde getirdikleri veya sonradan getirecekleri bu kanımda yazılı Tekel 
maddeleri, Tekel Resmi veya Gider Vergisinden muaftır. 

d) Gerek (a) ve (b) fıkraları hükümlerine gerekse Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 
1, 2, 3 numaralı fıkraları hükümlerine dayanarak yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamıüâtımn, 
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Sigara kâğıtları 

MADDE 43. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 43 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün mamullerinin yurda sokulması 

MADDE 44. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 44 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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bu hükümlerden istifade edemiyenler tarafından her ne sebeple olursa olsun, bedelli veya bedelsiz 
kabulü, kullanma veya tüketimi, bulundurulması, saklanması, satılığa çıkarılması ve satılması ya
saktır. 

Kimlerin elinde yaprak tütün bulunacağı 

MADDE 45. — Ekim cüzdanı bulunan ekici ile, Tekel idaresince tescil edilmiş olan tütün tüc
carlarından ve tütün tarım satış kooperatifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşlarmdan başka 
hiç kimse elinde yaprak tütün bulunduramaz. Hiç kimse 44 ncü madde hükmü haricolmak üzere 
38 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında sayılan ve Tekel İdaresinin alâmeti farikasını taşımıyan 
maddeleri memlekete sokamaz, beraberinde bulun duramaz ve bir yerden bir yere taşıyamaz. 

B) TÜTÜN EKİCİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Ürün bildirimi 

MADDE 46. — Tütün ekicileri, tütünlerini topladıktan sonra, en çok bir hafta içinde, tarla
larından aldıkları tütün miktanm tüzükteki örneğe göre dolduracaldan bir ürün büdirimi ile 
o yerin muhtarına bildirmek zorundadırlar. 

Muhtarlar, bildirimlerde yazılı üretim miktarlannı ekim cüzdanlanna yazarak onaylar ve 
bildirimleri, kendisine verildiği tarihten başlı yarak 10 gün içinde, o yerin Tekel idaresi
ne vermekle yükümlüdürler. 

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

Yaprak tütün borçlarının tesbiti ve kontrolü 

MADDE 47. — Tekel İdaresi, gerek ürün bildiriminden evvel ekicilerin dikim alanlarını ve 
gerekse ürün bildiriminden sonra kurutulmuş tütünlerini, lüzum gördüğünde (kontrol et
mek suretiyle yaprak tütün borçlarını incelemeye ve tcsbite yetkilidir. 

Ekici; tarla, kurutma ve denkleme döneminde ve gerek denk halinde bulunan tütünleri
nin hepsini kontrolda bulunan Tekel memurlarına göstermekle yükümlüdür. 

Tütün ekicisinin vekil göstermesi ve şartları 

MADDE 48. — Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra işinin başından uzun zaman ayrıla
cak olan ekici Tekel İdaresine başvurarak kanuni bir vekil göstermeye mecburdur. 

Askerlik hizmetine çağırılanların vekâletnameleri ilgili askerlik şubesi başkanlıkları veya 
mensuboldukları birlik komutanlan tarafından düzenlenir, ve onaylanır. 

Vekil göstermeden aynlan ekicileri derhal Tekel İdaresine haber vermeye ve kurutulmuş 
tütünlerinin kaçağa gitmemesi veya kaybolmaması için gerekli tedbirleri almaya tarlanın bu
lunduğu yer muhtan mecburdur. 

Bu haber verme üzerine Tekel İdaresi, göndereceği memurlarla o yerin muhtarı veya ih
tiyar heyetlerinin seçecekleri yetkili iki tütün ekicisinden kurulu bir heyete gsreik yaş ge
rek kuru haldeki tütünlerin durumlarını ve miktarını tesbit ettirir. 

Tütünler değer taşıyorlarsa açık artırma ile yerinde 2 nci maddeye göre tütün ekimine engel 
hali bulunmıyan isteklisine satılır. Parası gaip ekici adına emanate alınır. Değer taşımı
yorlarsa usulünce yok edilir, 
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Kimlerin elinde yaprak tütün- bulunacağı 

MADDE 45= — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 45 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

B) TÜTC-NEKİCİLEHİİLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Ürün bildirimi 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 46 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yaprak tütün borçlarının teshili ve kontrolü 

MADDE 47. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 47 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün çiticisinin vekil tjöstermesi ve şartlan 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 48 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Ekicinin ölümü halinde tütün ekim cüzdanından doğan ödev ve hukukî mükellefiyetler ka
nuni ınirasçüarına aittir. Mirasın reddi veya vâris bulunmaması hallerinde yukanki fıkraya 
göre işlem yapılar. 

Bir şahıs, bu maddenin birinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin tütünü için vekil 
gösterilemez. Bir şahıs bu maddenin beşinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin tütününü 
satmalamaz. 

Kırımdan vazgeçen ve tütünleri zarara uğriyan veya kaybolan ekicilerin yaprak tütün borçlarının 
düzeltilmesi 

MADDE 49. — Tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen veya kırımdan evvel veya 
sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen zarara uğradığı veya kaybolduğunu gören ekiciler 
o yerin muhtarına hemen bildirmekle beraber, 

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

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

Birinci fıkraya göre kırımından tamamen veya kısmen vazgeçilen veya kullanmıya yaramı-
yan tütünler usulüne göre yok edilir. 

Ekici, eksiğinin çalınmaktan ileri geldiğini iddia eder ve bu iddiası zabıtaca yapılacak 
soruşturma ile anlaşılırsa çalınan miktar cüzdandaki miktardan indirilir. 

Su baskını, sel ve yangın gibi genel felâketler olduğunda Tekel İdaresi ekicilerin başvurmala
rını beklemeden durumu araştırarak zarara uğrıyan miktarı cüzdanlarındaki miktardan in
dirir. 

Ekici tütünlerinin taşınması 

MADDE 50. — Tekel İdaresince verilmiş taşıma belgesi olmadıkça, tütünlerin bir yerden 
diğer bir yere taşınması yasaktır. 

Ancak, ekici topladığı tütünlerini dizme ve kurutma yerlerine serbestçe taşıyabilir. Kurutul
muş tütünlerin aynı ilçe hududu içinde bir yerden diğer bir yere taşınması şefbestir. 

Ekici tütünlerinin ambara getirilmesi 

MADDE 51. — Ekiciler bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde gösterilen süreler içinde, tütün
lerini Tekel İdaresinin göstereceği ambarlara veya Tekel İdaresinin iznini almak şartiyle 
üınhüerini, sattıkları alıcının ambarına teslim etmâtk zorundadır. Tütünler Tekel İdaresinden 
taşıma belgesi alınmak suretiyle ambarlara getirilir. Tekel İdaresi 3 numaralı cetvelde gösterilen 
ambarlama sürelerini gerektiğinde uzatabilir. 

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

Tütünlerin ambara kimler tarafından teslim olunacağı ve idareye ne suretle bildirim verileceği, 
karşılığında ne gibi bir belge alınacağı, bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar ambarına ne gibi 
şartlar altında indirilebileceği tüzükte gösterilir. 
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Kırımdan vazgeçen ve tütünleri zarara uğrayan veya kaybolan ekicilerin yaprak tütün borçlarının 
düzeltilmesi 

MADDE 49, — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 49 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekici tütünlerin taşınması 

MADDE 50. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 50 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekici tütünlerin ambara! getirilmesi 

MADDE 51. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 51 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan ambarlama işlemi 

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

Ekiciler, yaprak tütün borçlarından fasla olarak teslim edecekleri tütün için sorumlu tutulmıya-
cakları gibi, tesbit olunan borçlarına göre kanuni fireler düşüldükten sonra % 5 e kadar eksik tes
lim sebebiyle de sorumlu tutulmazlar. 

% 5 ten çok olan eksikliğin makbul sebeplerden ileri geldiğine o yerin en büyük mülkiye me
muru veya tevkil edeceği kimse, tekel memuru ve tarım teknisyeninden kurulacak kurul tarafın
dan kanaat getirilirse çiftçi hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Tütün denkleri arasına veya imhalıklar içine karıştırılan yabancı maddeler ile - varsa dip ve 
filizler - ve fazla tavdan ileri gelen ağırlık farkla n ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayıl
maz. Bu suretle ayrılan imhalıklarla - varsa dip ve filizler - Tekel İdaresine parasız teslim olunur. 

Tekel konusu dışında tarımsal veya endüstriyel amaçlar için, tali maddelerin üretiminde kulla
nılmak imkânı elde edilinceye kadar Tekel îdare since usulüne göre yok edilir. 

Tarımsal veya endüstriyel amaçlarla kullanmak üzere isteklisi çıkarsa, imhalık tütünleri Tekel 
İdaresi satabilir ve tutarından, bu tütünler için yaptığı masrafları düştükten sonra kalanını, varsa 
o yerin tütün tarım satış kooperatifine öder. Yoksa irat kaydeder, 

Ekici borçlarının kesilmesi 

MADDE 53. — Tütünlerin transfer muamelesinin yapılabilmesi için ekici ilk önce Tekel İdare
sine borçlu olduğu avans akçasını, varsa ambar kirasını, kesinleşen para cezalarını ve bu kanu
nun uygulanması sebebiyle Tekel İdaresinin tütün ekicisi adına harcadığı parayı ödemeye mecbur
dur. 

Ekici tütünlerinin tekel ambarlarında korunması 

MADDE 54. — Tekel İdaresi, ambarlarını tütünlerin iyice korunmasını sağlıyacak surette kur
maya mecbur ve ambarların fena bir halde bulundurulmasından ve tütünlerin iyi korunmamasm-
dan ve istif edilmemesinden doğacak bütün ziyanlardan sorumludur. Şu kadar ki, zorlayıcı sebep
lerden doğan ziyanlardan ve ambara teslim sırasında tütünlerin zaten fena bir halde bulunmasın
dan ileri gelen zararlardan idareye hiçbir sorumhiluk yüklenemez. Bu takdirde, malın ambara gi
rişi sırasında fena bir halde bulunduğunun tutanakla tesbit edilmiş olması lâzımdır. 

Tekel idaresi, ambarda çiftçi tütünlerinin nefasetini korumak için mütehassis istifçiler bulun
durmak ve tütünlerin aktarmalarım zamanında yaptırmakla yükümlüdür. Her ekicinin ürününü 
ambar içinde ayrı ayrı koymaya ve istendiği zaman ekim cüzdanım ambar memuruna gösterip 
başka bir işleme uymadan malım görmeye ve alıcısına göstermeye hakkı vardır. 

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi 

MADDE 55. — Tekel İdaresince ekicilere ayrılmış ambarlara giren ekici tütünleri, İdarenin 
eksperleri tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden yangına karşı sigorta ettirilir. 

Sigorta işlemi Tekel İdaresi tarafından yapılabileceği gibi, aracı kullanılmaksızın Tekel İdaresi 
ile sigorta şirketi arasında da yapılabilir. Şu kadar ki, sigorta şirketine ödenecek prim, 7397 sa
yılı Kanunun yetkili kıldığı organlarca tesbit edilecek tarifeden % 30 - 35 arasında indirim yapıla
rak bulunacak miktardır. 

Sigorta primleri, Tekel İdaresi tarafından ekici adına ödenir. Tütünler satıldığında, tütünlerin 
sigortalı bulunduğu günlere ait sigorta primleri ekiciden alınır. Bu alacaklar Tekel İdaresinin 53 
ncü maddedeki imtiyazlı alacakları meyanındadır. 
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G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan ambarlama işlemi 

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 52 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekici borçlarının kesilmesi 

MADDE 53. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 53 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekici tütünlerinin tekel ambarlarında korunması 

MADDE 54. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 54 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 55 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Tekel İdaresi, re'sen yapacağı sigortalar için bir fon tesis eder ve hâsıl olacak zararı bu fon ile 
karşılar. Bu fonun kuruluş ve işleyişi bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ekici tütünlerinden aUnacak ambar kirası 

MADDE 56. — 51 nci maddeye göre ambarlanan ekici tütünlerinden ilk iki sene için ambar 
kirası alınmaz. 

Bu süre içinde satılamıyan tütünler, rehinde olsa veya aynın muhafazasına taallûk etmiyen ihti
yati veya icrai haciz veya ihtiyati tedbir kararı ile hacizli bulunsa dahi, Tekel İdaresi tarafından 
doğrudan doğruya ve açık artırma ile satılabilir. 

Şu kadar M, daha evvel tütün sahibine; rehinde ve hacizli ise rehin alana ve haczedene tütün
lerin kendisi tarafından satılması veya sattırılması için bir ay mühletli bir haber verme kağıdı gön
derilir. 

Tütün sahibinin veya haczeden veya rehin alanın konutu bilinmiyorsa, o yerlerdeki noter ara
cılığı ile ilân yapılır. 

Artırma bedelinden, önce idarenin yapmış olduğu bütün masraflarla idare tarafından tütün 
sahibine verilmiş olan avanslar, ambar kiraları, varsa karar ve hüküm altına alınmış para cezaları 
indirilir. 

Kalan paradan, tütünler rehinde olduğu surette mürtehine rehin bedeli ödendikten ve haczo-
lunduğu takdirde haczedilen miktar haczeden makama verildikten sonra fazla kalırsa ekiciye veya 
onun kanuni temsilcisine verilir. 

Tütün üzerinde birden çok haciz varsa, haczedilen tütünün tutarı, haczedenler arasında İcra 
ve İflâs Kanunu hükümlerine göre bölünmek üzere icra dairesine verilir. İcrai haciz veya ihtiyati 
tedbir kararı ile daha fazla muhafazası gereken tütünler, 57 nci madde gereğince ambar kirasına 
tabidir. 

Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerinin yok edilmesi 

MADDE 57. — Açık artırmada alıcısı çıkmıyan tütünler usulüne göre yok edilir. Şu kadar ki, 
56 nci maddede yazılı sürelerden sonra kalacak tütünlerin kilo başına bir ay için bir kuruş ambar 
kirasını peşinen ödemek şartiyle bir sene daha ambarda kalmasını sahibi istiyebilir. 

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

Gerek resmî artırmayı yapan Tekel İdaresinin gerek yukarıki fıkralara göre yok edilen tütünle
rin yok edilmelerine ait tutanaklar Tekel idareleri için tütün sahiplerine karşı ibra senedi yerinde
dir. 

Açık artırmada elde edilen tutar, Tekel İdaresinin alacağına yetmezse artanı, tütünü ambara 
bırakmış olandan alınır. 

C) TÜTÜN TİCARETİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER. 

Tütün tüccarları 

MADDE 58. — Yaprak tütün ticareti yapabilmek için, tüccar yeterlik ve niteliğine sahibolmak 
ve Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek belge almış olmak şarttır. 

Tütün ticareti yapmak maksadiyle; müracaat edenlere bu belgenin verilebilmesi, isteklinin ka
yıtlı olduğu ticaret odası, bankalar ve meslekî teşekküllerden malî durumu ve ticari itibarı hak
kında Tekel İdaresince müspet bilgi alınmış olmasına bağlıdır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Ekici tütünlerinden alınacak ambar kirası 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 56 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerinin yok edilmesi 

MADDE 57. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul olunan 57 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C) TÜTÜN TICAKETİ İLK İLGİLİ HÜKÜMLER 

Tütün tüccarları 

MADDE 58. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 58 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Tütün tacirlerinden, bu kanunun yürürlüğe girmesinden geriye doğru üç yıl içindeki ekici 
tütün piyasaları da dâhil olmak üzere, ekiciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla il
gili vecibelerden her hangi birini, süresi içinde yerine getirmemiş olanlara belge verilmez. 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek belge almış tütün tüccarlarından, ekiciye 
karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla ilgili vecibelerden her hangi birini süresi içinde yerine 
getirmediği sabit olanların belgeleri iptal edilir. 

Tüccarın vekâletnamesini taşıyanlar, tüccar adma tütün alım satımı yapabilirler. 
Tüccar veya vekili, ekiciden tütün satmalacağı yerlerde, o yerin Tekel İdaresine başvurarak, 

o yer için kanuni ikametgâh göstermek zorundadır. 

Tüccar arasında tütün alım satımı 

MADDE 59. — Tüccar arasında tütün alım satımı, Tekel İdaresine verecekleri iki nüsha müş
terek alım satım bildirimi üzerine yapılır. 

Eu bildirimlerde, tütünün işlenmiş veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nev'i, denk adedi 
ve ağırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendilerine verilecek sigara kâğıdı 

MADDE 60. — Tütün tüccarlarının, alıcılarına tütünlerin çeşnisini göstermek için 100 grama 
kadar tütün kıymaları caizdir. Tüccarın bu amaçla yapacağı başvurma üzerine, Tekel idaresi 
tarafından bedeli karşılığında kendilerine senede en çok 500 yaprak sigara kâğıdı verilir. 

Tüccara ait yaprak tütün bakımı ve işleme atelyelerinin kontrolü 

MADDE 61. — Tütün tüccarlarının bakım ve isleme atelyesi olarak kullanacakları binaların, 
Tekel İdaresi tarafından kabul edilecek durumda bulunmaları lâzımdır. Bakım ve işleme atelyesi 
açmak veya var olan bakım ve işleme atelyesini kapatmak istiyen tüccarlar durumu önceden yazı 
ile Tekel idaresine bildirmek zorunluğundadır. 

Tekel İdaresi tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme ateîyeierini her vakit teftiş ve kontrola 
yetkilidir. 

Tütün tüccarlarının yaprak tütün borçları 

MADDE 62. — Tütün tüccarlarının gerek ekicilerden gerekse tüccardan satınaldığı tütünler, 
Tekel idaresine karşı yaprak tütün borçlarını teşkil eder. 

Tütün tüccarları örneği tüzükte gösterilen bir bildirim ile, bir evvelki yılın Ağustos ayı sonun
daki mevcutlarîyle o tarihten başlıyarak Eylül ayı başına kadar geçen bir yıl içerisinde satm-
aldıkları sattıkları, ihraç ettikleri ve ellerinde kalan tütünlerin miktarını Eylül ayının ilk 15 günü 
içinde imzaları altında o yerin Tekel idaresine bildirmekle yükümlüdürler. 

Tütün tüccarı, her bakım atelyesi için giren çıkan tütünleri yazmağa mahsus ayrı bir defter 
tutar ve bu deftere kayıtlarını günü gününe geçirir. 

Gerek bildirimlerde gerekse ambar defterlerinde işlenmemiş, işlenmekte ve işlenmiş tütünle
rin menşei, ürün yılı, nev'i, denk adedi net ağırlığı ile bakım ve işleme atelyelerinde o sene için
de meydana gelen fire ve imhalık miktarı açık olarak belirtilir. 

Tüccar tütünlerinin işletilmesinden meydana gelen süprüntü veya kırıntılar en geç işlemenin 
sona ermesini izliyen 15 gün içinde, bakımından hâsıl olan süprüntü veya kırıntılar tüccar tara
fından yok edilmesi istendikçe, Tekel Eksperinin raporuna dayanarak Tekel İdaresi tarafından 
tartılarak masrafı tüccara aidolmak üzere yok edilir ve tüccarın yaprak tütün borcunda gerekli 
düzeltme yapılır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Tüccar arasında tütün alım - satma 

MADDE 59. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 59 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendilerine verilecek sigara kâğıdı 

MADDE 60. — Millet Mecisi Genel Kurulunca kabul olunan 60 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tüccara ait yaprak tülün bakımı ve isleme atelyelerinin kontrolü 

MADDE 61. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 61 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tütün tüccarlarının yaprak tütün borçları 

MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 62 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Tüccar tütünlerinin taşınması 

MADDE 63. — Aynı şehir veya kasaba içinde tüccara ait tütünlerin bir depodan diğerine ta
şınmasında taşıma belgesi almağa lüzum yoktur. Şu kadar ki, tüccar taşımadan evvel taşıyacağı 
tütünlerin işlenmemiş veya işlenmiş olduğunu, menşeini, ürün yılım, nev'ini, denk adedini, mikta
rını ve taşıyacağı yeri yazı ile Tekel İdaresine bildirmeğe mecburdur. 

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

Tekel İdaresince taşıma belgesi verilebilmesi için, tüccarın, ekiciden satmaldığı tütünün bede
lini tamamen ödediğine dair ihbarnameyi ibraz etmesi şarttır. 

Teksl İdaresi tarafından 3 nüsha olarak düzenlenecek taşıma belgesinin aslı tütünün sahibine 
verilir, bir nüshası tütünün gideceği yer Tekel idaresine gönderilir. 

Taşıma belgelerinde, tütünlerin işlenmiş veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nevi bakı
mından denk adedi ve net ağırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarları bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir veya kasabaya veya yabancı memleket
lere posta ile 10 kiloyu geçmemek üzere örnek tütün gönderebilirler. Her iki şekilde de Tekel 
İdaresinden alacakları taşıma belgelerinin Posta idaresine gösterilmesi zorunludur. 

Posta idarelerinden alınacak posta alındılarının bir hafta içinde taşıma belgesi alman Tekel 
idarelerine gösterilmesi ve memleket içinde bir yerden diğer yere gönderilen örneklerin gittiği 
yerde Posta idarelerince verilecek haber verme kâğıtlarının bir hafta içinde Tekel idaresine vize 
ettirilmesi suretiyle örneği gönderen ve alanın yaprak tütün borçlarında gerekli düzeltmeler 
yapılır. 

Tütün ekicileri, tüccar kuruluşları ve tütün tarım satış kooperatifleri ile bu kooperatiflerin 
üst kuruluşları için de bu madde hükümleri uygulanır. 

Yabancı memleketlere ihracedüen tüccar tütünleri 

MADDE 64. — Yabancı memleketlere ihraced ilecek tütünler için de Tekel İdaresinden taşıma 
belgesi alınması zorunludur. 

63 ncü maddede belirtilen esaslara göre düzenlenecek bu taşıma belgelerine dayanarak Gümrük 
memurlarının kontrolü altında ve usulüne göre ihracedüen tütünler için, ihraç işleminin yapıldı
ğına dair gümrük idarelerinden alınacak belgelerin, bu belgelerin alındığı tarihi izliyen 15 gün 
içinde Tekel İdaresine gösterilmesi lâzımdır. Bu belgelerde yazılı miktar, tüccarın Tekel İdaresin
de kayıtlı yaprak tütün borcundan indirilir. 

Yabancı memleketlere gönderilip kısmen veya tamamen satılamıyarak geri getirilen tütünler 
gümrüklerde Tekel İdaresi tarafından muayene edilip Türk tütünü olduğu ve menşe, ürün yılı, 
nev'i bakımından ihracedüen tütünlerin aynı olduğu anlaşıldığı takdirde, yurda sokulmasına izin 
verilir ve masrafı tüccara aidolmak üzere tartılarak tüccarın borcuna geçirilir. 

İhracedüen tütünlerin gönderildiği memlekete girdiğinin belgelendirilmesi 

MADDE 65. — 64 ncü maddeye göre yabancı memleketlere gönderilen tütünlerin ihraç tarihin
den bağlıyarak en çok 91 gün içinde gönderilen yere girdiğinin Türkiye Konsolosu, olmıyan yer
lerde, o yerin ticaret odası tarafından onaylanmış bir şahadetname Ue belgelendirümesini istemeye 
Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 
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Tüccar tütünlerinin taşınması 

MADDE 63. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 63 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Yabancı memleketlere ihracedilen Tüccar tütünleri 

MADDE 64. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 64 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

İhracedilen tütünlerin gönderildiği memlekete girdiğinin belgelendirilmesi 

MADDE 65, — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 65 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Yaprak tütünlerinin işlenmesi 

MADDE 66. — Türkiye'de yetişen tütünlerin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından tesbit 
edilecek Türk standardına göre işlenmesi zorunludur, 

Yabancı memleketlerin, Türk standardına uymıyan siparişleri, belgelendirmek şartiyle ve 
Ticaret Bakanlığının izniyle Türk standardına uyulmamdan işlenebilir. Kendi fabrikalarında kullan
mak amaciyle Türkiye'de tütün işliyen yabancı firmalar Türk standardına uymak zorunluğunda 
değildir. 

işlenmiş tütün denklerinin etiketlerinde veya ambalajları üzerinde, dengin içindeki tütünün 
menşei veya işleme partisinin adı, ürün yılı, nev'i ve net ağırlığı belirtilir. 

İhracedilecek tütünlerin fümigasyonu 

MADDE 67. — Türkiye'de yetişen tütünlerin fümige edilmeden ihracı bakanhklararası tütün 
kurulu kararı ile ve bu karar en az bir yıl önce ilân edilmek şartiyle kısmen veya tamamen ya
saklanabilir. 

İhracedilecek tütünlerin muayenesi 

MADDE 68. — ihracedilecek tütünler, ehliyetnameli ve yeminli eksperlerden kurulu üç kişilik 
bir kurul tarafından muayene edilir. 

Bu kurulun kararı, ihraç lisansına esas teşkil eder. 66 ve 67 nci maddelerde belirtilen nitelikte 
olmadığı, kurul muayenesiyle tesbit edilen tütünler ihracolunamaz. 

Bu kurulun kararlarına Ticaret Bakanlığına başvurularak itiraz edilebilir. îtiraz edildiğinde 
Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek diplomalı ve yeminli üç eksperden kurulacak bir kurula tü
tünler yeniden muayene ettirilir. Bu kurulun kararı kesindir. 

D) YAPRAK TÜTÜN FİRELERİ 

Fireler 

MADDE 69. — Tekel idaresi tarafından, yaprak tütün borçlarının izlenmesinde bir yerden di
ğer yere trenle gönderilen tütünlerle deniz yolu ile gönderilen tütünlerde % 1, hayvan araba ve 
kamyonla gönderilen tütünlerden % 1,5 fire kabul edilir. 

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

işlenmiş veya fermantasyon geçirmiş tütünlerin firesi yukarüri miktarların yansı kadar he-
sabedilir. 

E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 70. — Bu kanunla Tekel altında bulunan maddeler, asıl Gümrük Vergisi haricolmak 
üzere Hazine, belediye ve özel idarelere ait bütün vergi ve resimlerden muaftır. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

MADDE 71. — 2 nci madde hükmüne aykırı olarak dikilen tütünler yaprak tütün borcuna 
yazılmakla beraber her bir dekar veya artığından 250 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 
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Yaprak tütünlerin islenmesi 

MADDE 66. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 66 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

İhracedilecek tütünlerin fümigasyonu 

MADDE 67. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 67 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

İhracedilecek tütünlerin muayenesi 

MADDE 68. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 68 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

!)) YAPRAK T ('TÜN FİRELERİ 

Fireler 

MADDE 69. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 69 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler 

MADDE 70. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 70 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

MADDE 71. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 70 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 72. — Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde isimleri yazılı, tütün tarımı serbest olan 
ilçeler dışında kalan yerler ile, bu ilçelerin geçici 1 nci madde gereğince tesbit edilmiş ve kesin
leşmiş tütün üretim alanlarının dışında kalan yerlerde ekilen tütün fideleri veya dikilen tütünler 
sökülüp yok edilir. Ekilmiş olan fideliklerin metrekare veya artığı için 50 lira, dikilmiş olan tar
laların her bir dekar veya artığı için 100 lira ağır para cezası alınır. 

Tütünler toplanmışsa elkonulmakla beraber, her bir kilo veya artığından 5 lira, tütünler el
den çıkarılmışsa her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. Ayrıca elden çıkarı
lan tütünler kaçağa harcanmış sayılarak sahipleri hakkında kaçakçılık kanunları hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 73. — 5 nci madde gereğince geçici yasak uygulanan yerlerde dikilen tütünler sök-
türülmekle beraber fideliklerin her bir metrekare veya artığından 50 lira ve tarlaların her bir 
dekar veya artığından 100 lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 74. — 6 nci madde gereğince deneme amaciyle tütün dikimine izin verilen miktar ve 
alanın dışına çıkanlar hakkında 72 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 75. — 7 nci madde hükmüne uymıyan ve 15 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne ay
kırı olarak istek kâğıtlarını incelemeden onay! yan veya bu kanun hükümlerine uygun olduğu 
halde süresi içinde onaylamıyan veya Tekel id?.••resine vermiyen ihtiyar heyeti üyeleri ve muhtar
lar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

MADDE 76. — 8 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak yurt dışına tütün tohumu veya 
fidesi çıkaran veya yabancı memleketlerden izimiz olarak tütün tohumu veya fidesi getirenler
den veya bu hareketlere kalkışanlardan 125 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 
Ayrıca tohum ve fideler elinden alınır. Bunlar lan yetişmiş fide ve tütünler varsa yok edilir. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı olarak taşınan tohumlar elinden alınır ve fide
ler yok edilir. Tohumlar ekilmişse fidelikler boııılur. Tütünler tarlaya diMlmişse çiçek açımın
dan evvel fidanların tepeleri kırılır. Fideliklerin M2 veya artığından 25 lira, tarlaların her bir 
dekar veya artığından 100 lira hafif para cezası alınır, 

9 ncu maddeye aykırı hareket edenlere de aynı hükümler uygulanır. 

MADDE 77. — 11 nci madde hükmüne aykırı olarak tütün saplarını kanuni süresi içinde sö
küp yok etmiyenlerden tarlalarının her bir dekar veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır. 
Sökme ve yok etme işi Tekel İdaresi tarafından yapılmışsa giderleri ekiciye ödetilir. 

MADDE 78. — 12 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı bildirimi yapmıyan ekici ve muhtarlar
dan 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı hareket edenlerden, fideliklerinin beher metreka
re veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin (c) fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da (b) fıkrası hükmü uygula
nır. Ayrıca hastalıklı alan içinde bulunduğu takdirde fidelikler sahipleri hesabına söktürülür. 

MADDE 79. — 13 ncü madde hükmüne aykırı olarak tütün dikenlerden 10 lira ağır para ce
zası alınır. 

MADDE 80. — 14 ncü madde hükmüne aykırı olarak arasına başka bitki ekilmiş veya dikil
miş olan tütün tarlalarının ekicilerinden başka bitkilerin ekildiği veya dikildiği kısmın her bir 
dekar veya artığı için 50 liradan 125 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

— Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 72 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 73. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 73 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 74 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 75 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 76 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 77. 
mistir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 77 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 78. 
mistir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 78 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 79. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 79 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 80 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 81. — 15 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kâğıdı verme
den veya Tekel idaresince süresi içinde verilecek tütün ekim cüzdanını almadan tütün diken eki
cilere tütün ekim cüzdanı verilmekle beraber, kendilerinden diktikleri alanın her bir dekar ve
ya artığı için 50 lira hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kâğıtlarını doğru doldurmıyan eki
cilerle altıncı fıkra hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alandan az tütün diktiklerini 
süresi içinde Tekel idaresine haber vermiyen ekicilerden 25 lira hafif para cezası alınır. 

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

4 ncü madde gereğince tütün üretiminin, memleket iktisadi ve ticari icaplarına ve satış imkân
larına göre düzenlendiği yerlerde 15 nci maddenin beşinci fıkrasına uygun olarak Tekel idaresi 
tarafından uygulanacak tedbirlere aykırı dikilen tütünler yaprak tütün borcuna kaydedilmekle be
raber, dikilen tarlaların her bir dekar veya artığından 100 lira hafif para cezası ahnır. Üretimin 
düzenlenmesi hakkındaki kararın devam etmesi halinde ekiciye arkadan gelen bir yıl için tütün 
dikimi yasaklanır. 

MADDE 82. — 16 nci madde hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alanın tamamına ve
ya bir kısmına ait -tütünleri başkasına devredenlerle devralanlardan her bir dekar veya artığı 
için 100 er lira hafif para cezası ahnır. 

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

MADDE 84. — 19 ncu madde gereğince yapılacak ambar muayeneleri sırasında, 18 nci madde
ye aykırı olarak işlenmiş olan denklerini düzeltmesi için yapılan bildiriyi dinlemiyen veya itirazı 
üzerine verilecek kesin karara uymıyan ekicilerden düzenlenecek tutanak üzerine, kanıma aykırı 
olarak işlenen ve denklenen tütünlerin her bir dengi için 10 lira, teslim edilmek üzere ambara ge
tirilen denklere karıştırıldığı tesbit olunan dip vo filizlerin her bir kilosu için 5 lira hafif para ce
zası alınır. 

MADDE 85. — 20, 21 ve 23 ncü maddeler hükmüne aykırı olarak tütün satan ve alanlar
dan, tütünün her bir kilo ve artığı için ikişer lira ağır para cezası ahnır. 

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

MADDE 87. — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde, satışın bu merkezlerde yapılması zo-
runluğuna aykırı hareket eden tütün ekicileri VG alıcılarının her biri hakkında 85 nci madde hük
mü uygulanır. Alım - satım işlemi tanınmaz ve bu gibi tütünlerin transferi yapılmaz. 

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

Bu maddeler dış memleketlerden getirilmiş ise, el konulmakla beraber yukarıda yazılı para 
cezalarının iki katı ahnır. 

Dış memleketlerden gelen yolculardan, yurda girerken beraberlerinde bulunup 44 ncü mad
denin (a) fıkrasındaki miktarlardan fazla olan ve yolcu tarafından gizlenen veya inkâr edilen 
mamullerden aynı ceza ahnır ve sahipleri hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygulanır, 
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MADDE 81. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 81 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 82 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 83 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 84 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 85 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 88 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 87 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 88 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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44 ncü maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleriyle Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 
1, 2 ve 3 numaralı fıkraları hükümleri uyarınca yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamulâtı, 
bu hükümlerden yararlanmıyanların beraberinde bulunursa ikinci fıkrada yazılı cezalar uygu
lanır. 

MADDE 89. — Bu kanunla tekel altında bulunan maddelere ve mamulâta mahsus bandrol, 
etiket ve alâmeti farikaları kaçak maddeler üzorine koyan ve yapıştıranlardan ve bunları yetkili 
ve izinli olmaksızın yanında bulunduran veya satanlardan ve Tekel idaresine ait paket, kutu 
veya başka kablar içinde kaçak maddeler satanlardan kaçak madde için uygulanan cezadan baş
ka 125 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu maddelere elkonulur. 

Bu suçları işliyenler Tekel idaresinin satıcıları iseler yukarıki cezaya çarptırılmakla bera
ber satış belgeleri yürürlükten kaldırılır, varsa yazılı sözleşmeleri bozulur ve bir daha kendile
rine satış hakkı verilmez. 

MADDE 90. — Bu kanunda yazılı her nevi tekel maddelerinin Tekel İdaresinden izin alın
madan paket veya kutuları açılmış veya kutu ve paket içindekilerin değiştirilmiş veya azaltıl
mış olarak satılması ve tütün paketleri içine konulan Tekel idaresinin markasını taşıyan sigara 
kâğıtlarının ayrıca satılığa çıkarılması yasaktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerden 50 lira
dan 250 liraya kadar hafif para cezası alınır vo bu maddelere elkonulur. 

Bu eylemleri işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıdaki cezalardan başka, satış 
belgeleri ve varsa yazık sözleşmeleri hükümsün sayılır. 

MADDE 91. — 38 nci maddenin (a) fıkrasında sayılan tekel mamullerinin yapılmasında kul
lanılan alet ve makinaları veya parçalarını Tokel İdaresinin izni olmadan ellerinde bulunduran
lardan ve bunları her ne suretle olursa olsun yapan, satan, kullanan ve taşıyanlardan her bir 
alet, makina veya parçaları için 75 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası alınır. Alet, makina-
ve parçalarına elkonulur. 

MADDE 92. — Tekel mamullerini, tesbit edilen fiyatlardan fazlasına satanlar belgesiz satıcı 
iseler ellerindeki mamullere el konulmakla beraber ayrıca 50 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası alınır, 

Bu eylemi işliyenler Tekel idaresinin satıcıları iseler yukarıdaki para cezası alınmakla bera
ber, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleşmeleri yürürlükten kaldırılır. 

Ellerindeki mamuller, kendileri tarafından, satış belgesi olan diğer bir satıcıya devredilince-
ye kadar Tekel idaresince muhafaza olunur. Muhafaza süresi ve bu sürenin sonunda yapılacak 
işlem tüzükte belirtilir. 

MADDE 93. — Satış belgesi olmadan tekel mamullerini satanlardan 50 liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. Ellerindeki mamuller kendileri tarafından satış belgeli diğer 
bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel idaresince muhafaza olunur. 

Satış belgelerini ve ellerindeki mamulleri başkasına devreden ve devir alanlardan aynı para 
cezası alınır. Ayrıca devredilen belge yürürlükten kaldırılır. 

Tekel mamullerini satış belgelerinde veya yazık sözleşmelerinde belirtilen bölge dışında satı
şa çıkaranlardan da aynı para cezası alınmakla beraber satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri yü
rürlükten kaldırılır. Ellerindeki mamuller kendileri tarafından satış belgesi bulunan diğer bir 
satıcıya devredilinceye kadar Tekel idaresince muhafaza olunur. 

Bu maddedeki muhafazaya ait süreler ve bu süreler sonunda yapılacak işler tüzükte göste
rilir. 
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Geçici Komisyonım 'kabul ettiği metin 

MADDE 89. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 89 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 90 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi Genel Kurulun a kabul olunan 91 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 92 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 93 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabıü ettiği metin 

MADDE 94. — 41 nci maddenin birinci fıkrası gereğince Tekel îdaresi tarafından satış yerleri
nin kontroluna engel olan veya zorluk çıkaran satıcılardan, düzenlenecek tutanak üzerine 10 lira
dan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden satıcılardan, bildirmedikleri mevcutlarının, 
noksan bildirmenin tesbit edildiği tarihteki fiyatlarının ild katı tutarında ağır para cezası alınır, 
satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri de hükümsüz sayılır. 

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

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

MADDE 97. — 46 nci madde hükmüne aykırı olarak tütünlerini topladıktan sonra en çok bir 
hafta içinde ürün bildirimlerini bağlı bulundukları muhtarlığa vermiyen ekicilerden 25 liradan 
50 liraya kadar ve bu bildirimleri kendilerine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün içinde o yerin 
Tekel İdaresine teslim etmiyen muhtarlardan 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 98. — 47 nci madde hükmüne aykırıolarak tarlada veya kurutma ve denkleme devre
sindeki ve denk halindeki tütünlerini, kontrolla görevli tekel memurlarına göstermiyen ekicilerden, 
usulen düzenlenecek tutanak üzerine 25 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 99. — Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra vekil göstermeden işinin başından uzun 
bir süre için ayrılan ekiciler hakkında 48 nci madde hükümlerine göre işlem yapılmakla beraber, 
ayrıca kendilerinden 10 liradan 25 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Bu gibi hallerde kayıp ekiciye ait tütünlerin kaçağa gitmemesi için gerekli tedbirleri almıyan ve 
keyfiyeti Tekel İdaresine vaktinde haber vermiyen muhtarlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

48 nci maddenin yedinci fıkrası hükmüne göre birden fazla ekicinin vekâletini almak veya 
birden fazla ekicinin tütününü satınalmak yasağına aykırı hareket edenlerden, tütünün her bir 
kilo ve artığı için 2 lira ağır para cezası alınır ve yapılan işlem geçer sayılmaz. 

MADDE 100. — Ürün bildirimlerinin tartılarak kontrol edildiği yerlerde kontrol sırasında, ürün 
bildirimlerinin tartılarak kontrol edilmediği yerlerde tütünlerin ambarlama tartısında, çıkacak 
% 5 ten fazla eksiklikler için ekici kabul edilebilir bir sebep gösteremezse noksan çıkan tütünle
rin her bir kilo veya artığından 12,5 lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 101. — 49 ncu maddeye göre tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen yahut 
kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen yok olduğunu veya kaybolduğunu 
görüp durumu o yerin muhtanna derhal haber vermiyen ve aynı zamanda kanuni süresi içinde Tekel 
İdaresine başvurmıyan ekicilerden 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası ahnır. 

MADDE 102. — Kaçak tütün taşıyanlardan taşıdıkları tütünün her kilo veya artığı için 10 lira 
ağır para cezası ahnır ve ellerindeki tütünlere elkonulur. 

MADDE 103. — 50 nci maddede belirtilen y rler dışında nakliye tezkeresi olmadan tütün ta
şıyan ekicilerden, tütünlerini alıcısının veya Tekel İdaresinin ambarına teslim etmek veya satış 
merkezine getirmek için taşıdığına kanaat getirilirse, 100 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası alınır ve tütünler ambara getirilir. 

Kaçakçılık amaciyle taşıdığı anlaşılırsa tütünler müsadere olunmakla beraber her bir kilo veya 
artığından 10 lira ağır para cezası alınır. 
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öeçiei Kenatisyonun kalfrai ettiği metin 

MADDE 94. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 94 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 95 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 96 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 97 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 98 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 99 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 100. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 100 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 101. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul: olunan 101 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 102. — Mîllet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 102 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 103 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 104. -r- 51 nci maddede belirtilen s"relerin bitiminden başlıyarak otuz gün içinde 
ürünlerini tamamen veya kısmen ambara teslim eden ekicilerden, geç teslim ettikleri tütünlerin her 
bir kilo veya artığından, gecikmenin her bir günü için 10 kuruş hafif para cezası alınır. 

Şu kadar ki, ekiciler ambarlama süresinin bitiminden en az üç gün evvel Tekel İdaresine baş
vurarak, tütünlerini vaktinde teslim edemiyeceklerini köy ihtiyar heyetlerinin belgeleri ile onay
lanmış, kabul edilebilir bir sebebe dayanarak bildirirlerse, gecikmeden dolayı ceza alınmaz. 

Ambarlama süresini izliyen 30 gün içinde - ikinci fıkra hükmü hariç - teslim edilmiyen tütün
lerin her bir kilo veya artığından 5 lira ağır para cezası alınır. 

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

MADDE 105. — a) Ürünlerini kaçağa harcadıkları için mahkûm olanlarla, 
b) Yaprak tütün borçlarını görmez, ihraklık veya kırıntı halindeki tütünlerle kapatmak isti-

yenlerden bu hareketi kaçakçılık amaciyle yaptıkları Tekel İdaresinin başvurması üzerine mahke
me karariyle sabit olanlar, 

Bir sene süre ile tütün ekemezler. 

MADDE 106. — 58 nci madde gereğince belgesi iptal edilen tütün tacirleri 3 yıl süre ile bizzat 
veya dolaylı olarak tütün ticareti yapamazlar. Fiilin tekerrürü halinde, bu tacirlere bir daha 
tütün taciri belgesi verilmez. 

58 nci madde hükmüne aykırı olarak tacirin vekâletnamesine sahibolmadan tütün alım satımı 
yapanlardan ve tütün satmaldıkları yerin Teke] İdaresine başvurarak kanuni ikametgâh göstermi-
yeıı tüccardan veya bunların vekâletnamesini taşıyanlardan 5 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 107. — İşleme ve bakım ateîyelsrinin bulunduğu yerleri Tekel İdaresine önceden ha
ber vermiyen tüccarlardan 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Tekel İdaresi memurlarının, tüccara ait işleme ve bakım atelyelerini kontroluna engel olan 
veya zorluk çıkaranlar hakkında usulüne uygun olarak düzenlenecek tutanak üzerine, yukarıki fık 
rada yazılı para cezası alınır. 

MADDE 108. — 62 nci madde gereğince stok durumlarını gösteren bildirimleri Tekel İdaresine 
zamanında vermiyen veya bakım atelyeleri için ambar defterlerini tutmıyan veya bildirim ve def
terleri 62 nci madde hükmüne uygun olarak düzenlemiyen tüccarlardan 2 500 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. Suçun tekrarlanması halinde, aynı para cezası alınmakla beraber bir 
seneden beş seneye kadar da tütün ticaretinden alıkonulur. 

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

62 nci maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak, tütünlerin işletilmesinden meydana gelen 
sürpüntü veya kırıntıları Tekel İdaresine haber vermeden yok eden tüccarların yok ettikleri tü
tünler kaçağa gitmiş sayılır ve her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 109. — 63 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olarak tütün taşıyan 
tüccarlardan 1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Taşıma belgelerini kanuni süresi içinde Tekel İdaresine göstermiyen tüccarlarla, posta idare
lerinden alınacak posta alındılarını, taşıma belgesi aldıkları Tekel idarelerine aynı süre için
de göstermiyenlerden 20 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
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Geçici Komisyonun ka'bul ettiği metin 

MADDE 104. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 104 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 105. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 105 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 106. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 106 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 107. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 107 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 108 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 109. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 109 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 110. — Yabancı memleketlere ihra?; edilen tütünler için gümrük idarelerimizden alı
nacak belgeleri kanuni süresi içinde Tekel idare sine göstermiyen tüccarlardan inracettikleri tütü
nün her bir kilo veya artığı için 5 kuruş ağır para cezası alınır. 

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

MADDE 111. — 76, 88, 89, 91, 95, 98, 102, 110 nou maddelerle, 103 ncü maddenin ikinci ve 
108 nci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı supları işleyenler hakkında 1918 sayılı Kanunun 
6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci maddesi hükmü ve o kanunun kovuşturma ve yargı usul
leri uygulanır. 

MADDE 1112. — 76, 88, 89, 91, 95, 96, 102, 110 ncu maddelerle, 103 ncü maddenin ikinci ve 
108 nci maddenin üçüncü fıkraları haricolmak üzere bu kanunda yazılı suçlara, Tekel idaresi
nin yazılı başvurması üzerine o yerin sulh ceza mahkemesince karar verilir. 

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

MADDE 113. — 1918 sayılı Kanuna değmen eylemlerden başka bu kanuna göre zapt ve el-
konulması gereken tütün ve sair maddeleri Tekel idaresi, kovuşturmanın sonucuna kadar koru
makla yükümlüdür. 

MADDE 114. — Sulh ceza mahkemelerince verilen para cezası kararları, Tekel İdaresi tara
fından Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkin dai Kanım gereğince yerine getirilir. 

Para cezalarını ödemeye malî kudreti müsaidolmadığı usulen tesbit edilenler için, Cezaların 
İnfazı hakkındaki 647 sayılı Kanun hükümleri dairesinde işlem yapılmak üzere, para cezalarına 
ait kararlar Tekel İdaresi tarafından bir müzekkere ile mahallî Cumhuriyet Savcılığına gönde
rilir. 

Cumhuriyet Savcılığınca tahsil olunan para cezaları Tekel İdaresine devredilir, 
647 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına rağmen para cezasının tamanmm karşılanma

ması halinde, geri kalan paranın tahsili için, İlâm Cumhuriyet Savcılığınca Tekel İdaresine iade 
edilir. Tekel İdaresince, «hapis ile tazyik hükmü ayrık kalmak üzere» Âmme alacaklarının tahsili 
usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre infa^ olunur. 

MADDE 115. — Bu kanunda yazılı para cezalan Tekel İdaresine aittir. Şu kadar ki 88, 89, 
91, 95, 96, 102, 110 ncu maddelerle, 103 ncü ma :1 denin ikinci ve 108 nci maddenin üçüncü fıkra
larında yazılı para cezalan ile el konulan kaçak maddelerin Tekel İdaresince takdir edilecek de
ğerleri 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre dağıtılır. Kalanı Tekel idaresi Bütçesine gelir kay
dedilir. 

MADDE 116. — Bu kanun hükümleri tömbeki, puro, Virginia, Hasankeyf ve sair yabancı tü
tün çeşitleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 117. — 10 . 6 . 1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu hüküm
leri kaldırılmıştır. 

Ancak, sözü geçen Kanunun 11 nci maddesi gereğince evvelce konulmuş olan sınırlı yasakla
ma hükümleri, bu kanunun geçici 1 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar yürürlüktedir. 

Bu yasağa aylan hareket edenler hakkında, bu kanunun 72 nci maddesi hükmü uygulanır. 
özel kanunlarla 1701 ve 3437 sayılı kanunlara atıf yapılan hallerde bu kanunun ilgili hü

kümleri uygulanır. 
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Gemici Komisyonun kabul ettiği ; m etin 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 110 ncu madde aynen kabul edil-

MADDE 111. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 111 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 112. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 112 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 113. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 113 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 114. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 114 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 115. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 115 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 116 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 117. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 117 nci madde aynen kabul edil
miştir, 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — A) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, tütün tarımı serbest 
olan ilçeler, iç ve dış piyasa icapları göz önünde bulunduruhnak suretiyle yeniden incelene
rek : 

a) Irmak ve çay yataktan, 
b) Kışın su altında kalan veya tütün ürünü tarlada iken çoğunlukla sel basan yerler, ba

taklıklar, karasuluklar, 
c) Nitelik bakımından iç tüketim veya ihracata elverişli tütün yetiştirmeye müsaidolmı-

yan sair yerler, 
hariç bırakılmak suretiyle, tütün üretim alanlarının sınırları tesbit edilir. 

Bu tesbit işi, Tekel tütün eksperi veya Tekel enstitülerinden bir teknik elemanın başkan
lığında; ilçe tarım teknisyeni ve o yerin ihtiyar kurullarının seçeceği bir ekici üyeden ku
rulacak kurullar tarafından yapılır. Kurullar gezdikleri alanın iklim ve toprak özelliklerini 
ve gerektiğinde o yerde üretilen tütünlerin niteliklerini inoeliyerek tütün tarımına uygun olan 
ve olmıyan alanları tesbit eder ve sınırlarını krokilerle belirtirler. Kurul (kararları çoğun
lukla verilir. Kararlar Tekel tarafından, o yerin muhtarları aracılığı ile arazi sahiplerine du
yurulur ve kararların bir sureti muhtarlara tevdii tarihinden itibaren 15 gün süre ile köy 
odalarına ve şehir veya kasabalarda ekicinin görebileceği münasip bir yere asılır. 

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

arazi sahipleri, 15 günlük ilân süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içinde o yerin Te
kel idaresine yazılı olarak başvurmak ve Kurul masraflarını. önceden yatırmak suretiyle itiraz 
edebilirler. 

İtiraz İnceleme kurulları; Tekel Başeksperinin Başkanlığında, il tarım müdürlüğünce seçile
cek bir uzman, Ziraat Odaları tarafından seçilecek tütün ekicisi bir üye, Toprak Su Teşkilâtın
ca seçilecek bir uzman ve o mahalde teşkilâtı varsa Tütün Tarım Satış Kooperatifinden yoksa, 
Tütün Ekicileri Birliğinden seçilecek bir üyeden kurulur. 

İtiraz İnceleme kurulları yerinde gerekli incelemeleri yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. 
Bu kurulların kararları kesindir. 

İtirazında haklı olduğuna karar verilen ekicilerin Tekele yatırdıkları Kurul masrafları, 
kendilerine iade edilir. 

C) (A) ve (B) fıkralarındaki işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl için
de bitirilir. 

D) Tütün üretim alanlarının sınırlan tesbit edilecek olan ilçelerin sırası ve tesbit işlerine 
ait çalışma programlan Gümrük ve Tekel ve Tanm bakanlıklarınca müştereken düzenlenir. 

E) Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili esaslar, Gümrük ve Tekel ve Tanm bakan-
lıküannca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ticaret odalarına kayıtlı tütün müesseselerinde, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar yaprak türün alım, bakım, işleme işlerinde aralıksız olarak 5 yıl çalıştıkları 
tüzükte belirtilecek usule göre tesbit edilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen bu iş
lerde çalışanlardan, Tekel İdaresi tarafından açılacak kursta 6 ay süreli bir eğitimi müteakip ya
pılacak sınavda başarı gösterenlere, çalıştıkları bölge ve iş için tütün teknisyeni ehliyetnamesi ve
rilir. 

Tütün teknisyenlerinin tütün işlerindeki yetki ve sorumlulukları tüzükte belirtilir. 
Bu işlemler, bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden altı ay içinde müracaat edenler hak

kında bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve kanunun yürürlüğe girmesini takibeden 3 yıl için
de tamamlanır, 
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(.!eekv, Komisyonun kaibul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan geçici madde 1 aynen 
kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan geçici madde 2 aynen 
kabul olunmuştur. 

C. Senatosu! (S. Sayısı : 1249] 
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Millet Meclisisin kabul ettiği metin 

MADDE 118. — Bu kanunun uygulama şeklini gösterir bir tüzük yapılır. 

MADDE 119. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 120. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 1249) 
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Öeçicâ Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 118. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 118 nci madde aynen kabul edil-
:miştir. 

MADDE 119. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 119 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 120. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan 120 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4 numaralı cetveller Millet Meclisince kabul edilen şekliyle aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu! (S. Sayısı : 1249) 
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1. Adana 
2. Adıyaman 
3. Amasya 
4. Artvin 
5. Aydın 

6. Balıkesir 

7. Bilecik 
8. Bingöl 
9. Bitlis 

10. Bolu 
11. Burdur 
12. Bursa 

13. Çanakkale 
14. Denizli 
15. Diyarbakır 
16. Edirne 
17. Elâzığ 
18. Gaziantep 
19. Giresun 
20. Gümüş ane 
21. Hakkâri 
22. Hatay 
23. İsparta 
24. İstanbul 

25. İzmir 

26. Kırklareli 
27. Kocaeli 
28. Konya 
29. Kütahya 
30. Malatya 
31. Manisa 

32. Mardin 
33. MuğPa 
34. Muş 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(1) NUMARALI CETVEL 

(Madde 3 - 72) 

Merkez (Misis Bucağı) - Bahçe - Ceyhan - Osmaniye - Yumurtalık 
Merkez - Besni - Çelikhan - Gerger - Kâhta - Samsat. 
Gümüşhacıköy - Merzifon - Taşova 
Merkez - Ardanuç - Borçka - Şavşat - Yusufeli 
Merkez - Bozdoğan - Çine - Germencik _ Karacasu - Koçarlı - Kuşadası - K u -
yucak - Nazilli - Söke 
Merkez - Ayvalık - Bigadiç - Burhaniye (Armutova Bucağı) - Erdek - Gö
nen - İvrindi - Manyas - Savaştepe - Sındırgı - Susurluk 
Merkez - Osmaneli - Pazaryeri - Söğüt 
Solhan 
Merkez - Hizan - Mutki - Tatvan 
Düzce 
Merkez (Çeltikçi bucağı) -Bucak (Virjinya tütünü) 
Merkez - Gemlik - İnegöl - İznik - Ka r acabey - Keleş - Mudanya - Mustafa-
Kemal Palşa - Orhangazi - Yenişehir - Orhaneli 
Biga - Çan - Yenice 
Merkez - Acıpayam - Buldan - Çal - Çardak - Güney - Kale - Tavas 
Bismil - Çınar - Hazro - Kulp - Lice - Silvan 
Merkez - Havsa - İpsala - Keşan - Lalapaşa - Meriç - Uzunköprü 
Palu 
Merkez (Hasankeyf tütünü) 
Şebinkarahisar 
Torul 
Beytüşşebap - Çukurca - Şemdinli - Yüksekova - (Oramar bucağı) 
Merkez - Altınözü - Dörtyol (Payas bucağı) - İskenderun - Yayladağı 
Atabey 
Bakırköy (Mahmutbey bucağı) - Çatalca - Eyüp (Rami bucağı) - Kar ta l 
- Silivri - Yalova 
Merkez - Bayındır - Bergama - Bornova - Çeşme - Dikili - Foça - Karaburun 
- Karşıyaka - Kemalpaşa - Kiraz - Kinik - Menemen - Ödemiş - Seferihisar-
- Selçuk - Tire - Torbalı - Urla. 
Merkez - Babaeski - Demirköy - Kofça'z - Lüleburgaz - Pehlivanköy 
Merkez - Gebze - Gölcük - Karamürsel 
Madım (Tömbeki tütünü) 
Emet 
Merkez - Akçadağ - Arguvan - Doğanşehir - Pütürge 
Merkez - Akhisar - Alaşehir - Demirci - Gödeş - Kırkağaç - Kula - Salihli -
Sarıgöl - Saruhanlı - Selendi - Soma - Turgutlu 
Merkez - Derik - Kızıltepe - Mazıdağı - Savur 
Merkez - Bodrum - Datça - Fethiye - Marmaris - Milas - Ula - Yatağan. 
Merkez. 
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35. Rize Pazar (Puro tütünü) 
36. Sakarya Merkez - Akyazı - Geyve - Hendek - Kaynarca 
37. Samsun Merkez - Alaçam - Bafra - Çarşamba - Havza - Kavak - Vezirköprü 
38. Siirt Baykan - Beşiri - Eruh - Kozluk - Sazon - Şırmak - Batman 
39. Sinop Merkez - Erfelek - Gerze 
40. Tekirdağ Merkez - Çerkezköy - Çorlu - Hayrabolu - Malkara - Muratlı - Saray - Şarköy 
41. Tokat Merkez - Alnıus - Erbaa - Niksar - Turhal 
42. Trabzon Merkez - Akçaabat - Arsin - Maçka - Yomra 
43. Tunceli Hozat - Mazgirt (Çarsancak bucağı) -Per tek 
44. Uşak Merkez - Eşme - Karahallı - Sivaslı - Ulubey 
45. Van Çatak - Gevaş 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1249) 
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[2] NUMARALI SÖZLEŞME 
(Madde — 21) 

SATILAN 'TÜTÜNÜN 

Vilâyeti Kazası- .. 
Nahiyesi 
Köyü Mahallesi 
Adı, soyadı 
Yaşı 
Adresi ,. 
Kanuni ikametgâhı ,. 

Cinsi Denk adedi 
Mahsul (Beher denlkde dara 
Görmez Safi kilosu 
Mahsul senesi safi kilosunun fiyaıtı .... 

Yukarda gösterilen tütünler 
tarafından ekiciye olaraik lira 

kuruş verilmiştir. Teslim ve tesellüm 
Cüzdan numarası sırasında denklerde küflü veya çü

rüğü tütün bulunursa ekici bunla/n denkler
den çıkaracak veya bu yüzden sikletten dü
şülecek miktar hakkında alıcı ile anlaşıla
caktır. 

Aksi bir anlaşma kaydı bulunmadıkça 
denk sargılarının ekiciye iadesi mecburidir. 

ALICININ 
Vilâyeti Kazası ... 
Nahiyesi 
Köyü Mahallesi 
Adı, soyadı 
Yaşı 
Adresi 
Kanuni ikametgâhı 

HUSUSÎ ŞARTLAR 
... sayılı Kanuna aykırı olmamak 

ışartiyle) 

Şahitler Alıcı 

işbu muka 
Tekel İdaresin 
tarihli cüzdan 

tütü 
de adı »anı ka 
bul etmiştir. T 
tarihine kada 
usulü dairesin 
müddet zarfın 
edecdk ve ezik 
zacak hallere 
muamelesinin 
mazsa kanuni 
itibaren en ge 
edip bedelini 

Bu mukav 
doğacak bütün 
Kanununun 2 
kılınan şekille 

Bu mukav 
tarihinde 
muhteviyatı d 
ve teati olunm 

/.... / 
Bkidi 

Pul 
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(3) NUMARALI CETVEL 
(Madde 51) 

Ambara teslim 
İli müddetleri 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Adana 
Adıyaman 
Amasya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Rizie 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Uşak 
Van 
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» 
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» 
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(S. 

senenin 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
;» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Sayısı 

30 Nisanı 
31 Mayısı 
30 Haziranı 
30 Haziranı 
30 Nisanı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Nisanı 
30 Haziranı 
30 Haziranı 
31 Mayısı 
30 Haziranı 
30 Haziranı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Nisanı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Haziranı 
31 Mayısı 
30 Haziranı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Nisanı 
30 Nisanı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
15 Temmuzu 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Haziranı 
15 Temmuzu 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Haziranı 

: 1249) 
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(4) NUMARALI CETVEL 

Muhtelif mmtakalardaki tütünlerin birinci sene için firelerini gösterir cetvel 

(Madde : 69) 

Bölgeler 

Ege 

Marmara 

Karadeniz 

Doğu ve 
Güney - Doğu 

İLLER 

Aydın, Balıkesir, Denizli İspar
ta, İzmir, Kütahya, Manisa, 
Muğla, Uşak 
Balıkesir, Bilecik, Bolu; Bursa, 
Çanakkale, Edirne, İstanbul, 
Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, 
Tekirdağ 
Balıkesir (Agonya, Gönen ilçe
leri) 
Amasya, Samsun, Sinop 
Artvin 
Tokat 
Giresun, 
bzon 

Gümüşane, Rize, Tra-

Ada.ua, Adıyaman, Bingöl, Bit
lis, Burdur, Diyarbakır, Elâzığ, 
Hakkâri, Hatay, Malatya, Mar
din, Muş, Siirt, Tunceli, Yan 

Ambar fireleri İşleme fireleri 

Tütünlerin tacir zim
metine intikali tarikin

den başlamak üzere 
Birinci İkinci 

1 Marttan 
31 Ağustosa kadar 
1 Eylülden 

6 ay içinde 6 ay içinde Şubat sonuna kadar 

6 

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

uygulanır. 
D) Miitaakıp senelerde ambar fireleri % 1,5 hesabedilir. 
E) Miitaakıp seneler için işleme fireleri birinci sene için tesbit edilen nisbetin yarısı olarak 

hesabedilir. 

http://Ada.ua


Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 
malzemelerin satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/505; Cumhuriyet Senatosu 1/1006) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 842) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6260 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kaJbul edilen, Silâlhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 
malzemelerin satılması devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı Silâhlı Kuv
vetler personeli hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferrııh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 4 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7, 8, 14, 15, 16 ve 21 . 4 . 1969 tarihli 75, 76, 79, 80, 81 ve 83 ncü birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 842) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 29 . 4 . 1969 

Esas No. : 1/1006 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Silâhla Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hakkında 
kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müza
kere olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinden kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, mühimmat, 
araç ve gereçlerin dost ve müttefik devletlere hibe edilmesi; takdir edilecek bedel karşılığında 
yardım olarak verilmesi veya gerçek değeri üzerinden satılması siyasi münasebetlerimizin geliş
mesi bakımından uygun görülmüştür. 
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Aynı zamanda, kadro dışı edilen ihtiyaç fazlası araç ve gereçlerin, Türkiye dahilindeki millî 
kurum ve müesseselere devredilmesi veya satılması suretiyle değerlendirilmesi ve bu satışlardan 
sağlanacak meblâğın harb sanayiimizi geliştirmek üzere Millî Savunma Bakanlığı namına özel 
bir fona yatırılmasını öngören kanun tasarısı, komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu raporda Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul Malatya Samsun 

T. Ariburun C. Yıldırım H. Özer H. E. Işıklar 

Tabiî Üye Adana İçel 
F. Özdilek M. N. Âdemoğlu T. Özdolay 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 30 . 4 . 1969 
Esas No: 1/1006 
Karar No: 150 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclislinin 21 . 4 . 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, silâhlı kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin 
•satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğit'm görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli 
hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzun 30 Ni ;an 1969 tarihli 35 nci Birleşiminde, ilgili Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kullanılmakta olan silâh, mühimmat, araç ve gereçlerin bir kıs
mı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücünün eksilmemesi de dik
kate alınarak kadro dışı edilmektedir. 

Bunlardan bâzılarının ve ayrıca ihtiyaç fazlası bulunanların, memleketimizdeki kamu teşekkül
leri ile 'kurumlarına devredilmesi veya satılması; diğer taraftan, lüzumu halinde dost ve müttefik 
devletlere hibe edilmesi veya değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesi, yahut ger
çek değeri üzerinden satılması suretiyle değerlen Tirilmeleri; ve sağlanacak gelirin, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harb sanayiini geliştirmek maksadıyla 'kullanılmak üzere Millî Savunma. Bakanlığı 
Bütçesinde özel bir fona yatırılması, hususlarım düzenleyen tasarı Komisyonumuzca faydalı mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Aydın 

Y. Köker O. Salihoğlu C. İnkaya İ. C. Ege 

İstanbul Manisa Niğde Trabzon 
/ / . Berkol O. Karaosmanoğlu K. Baykan A. Ş. Ağanoğlu 

V'şak Yozgat 
M. F. Atayurt İ. Yeşilyurt 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1267) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dı§ı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı Si
lâhlı Kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde kadro dışı edi
len veya ihtiyaç fazlası bulu
nan silâh, mühimmat, teçhi
zat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin 
dış siyaset ve menfaatlerine 
aykırı olmamak şartiyle lü
zumu halinde dost ve müttefik 
devletlere: 

1. Hibe edilmesine, 
2. Değerinden az bedel kar

şılığında yardım olarak veril
mesine, 

3. Gerçek değeri üzerinden 
satılmasına, 

b) Türkiye'deki kamu te
şekkülleriyle kurumlarına dev
redilmesine veya satılmasına, 

c) Bu gibi malzeme, silâh 
ve mühimmatın satışından ve
ya düşük bedelle yardım ola
rak verilmesinden sağlanacak 
gelirin, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin harb sanayiini geliştir
mek maksadiyle kullanılmak 
üzere Millî Savunma Bakanlı
ğı Bütçesinde özel bir fona ya
tırılmasına; 

Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle karar verilebilir. 

MADDE 2. — Silâh, mühim
mat, teçhizat, araç ve gereçle
rin kadro dışı olduğu veya ih
tiyaç fazlası bulunduğu husu
su, Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tesbit olunur. 

1 nci madde kapsamına gi
ren işlemler sonuçlandırılma-

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonunun kabul 

ettiği metin 
Silâhlı Kuvvetlerde kadro dı§i 
edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı Si
lâhlı Kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı Si
lâhlı Kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ('S. Sayısı : 1267) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

dan evvel Genelkurmay Baş
kanlığının mütalâası alınır. 

MADDE 3. — Dost yabancı 
devletler Silâhlı Kuvvetleri ve 
jandarma personeline Türki
ye'de veya kendi ülkesinde 
yaptırılacak askerî eğitimin 
gerektirdiği masraflarla eği
tim personelinin yolluk, aylık 
ve diğer özlük haklarının 
ödenmesi esaslarını verilecek 
malzemenin sevk ve teslimi ile 
ilgili masraflar da dâhil olmak 
üzere yapılacak bütün masraf
lara tarafların hangi oranda ve 
şekilde katılacaklarını belir
tecek andlaşmalan 31 Mayıs 
1963 tarihli ve 244 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası gereğince onaylamaya 
veya bunlara katılmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE — Dost ve 
müttefik devletlere 1965 yılın
dan itibaren yapılan yardım 
ve satışlar hakkında da bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — MiUet 
Meclisinin metninin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1267) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 224 sayılı Kanu
nun 15, 20 ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/583; Cumhuriyet Senatosu 1/1007) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 848) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8139 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile ile kabul edilen, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 224 sayılı Kanu
nun 15, 20 ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı, dosyası ile "birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
• - • . - • . Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 12 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kuruuln 21 . 4 . 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 848) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 29 , 4 .1969 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. ; 1/1007 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 4 !. 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oy ile kabul edilen, (Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 224 isayılı Kanunun 15-20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine. ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı) 

Komisyonumuzun ,29 . 4 . 1969 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiy
le her yönüyle (tetkik ^e müzakere edildi. Tasarının genel gerekçesinde tafsilen arz edilen husus-
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lar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde bahis konusu 
kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden kanun tasarısı Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonu:-a tevdi Ddilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan iSözcü Kâtip 
Erzurum Muğla Hakkâri 

E. Somunoğlu 1. Karaöz N. Seyhan 

Trabzon Zonguldak İstanbul 
R. Zaloğlu T. R. Baltan M. Aksoley 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1007 
Karar No. : 149 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1969 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ni oy üle kabul edilen, Sağlık hizmetlerinin sosyal1 estirilmesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 30 Nisan 1969 tarihli 35 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; 
uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesini öngörmektedir. 

a) 224 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ile, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde 
hastaların muhtacolduğu ilâç ve tedavi vasıtalarının köylerde ve eczanesi bulunmıyan yerlerde 
sağlık teşkilâtı veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından işletilen eczaneleree temin olu
nacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, 224 sayılı Kanunda bu eczanelerin ne suretle işletileceğine dair bir hüküm olmadığı 
gibi, 209 sayılı Döner sermaye Kanununda da bu hususa yer verilmemiştir, özellikle Doğu - Ana
dolu'da, ocakların, serbest eczanelerin bulunduğu merkezlere uzaklığı, kışın şiddetli olması ve 
yolların kapanması gibi sebepler yüzünden, ocaklarda muayene edilen hastalara yazılan reçeteler
le ilâç temini güçlüklerini önlemek ve hastaların bulunduğu yere götürülmüş olan bakım ve teda
vinin süratle yerine getirilmesini sağlamak amaciyle, 224 sayılı Kanunda değişiklik yapılması za
ruret haline gelmiştir. 

b) 224 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde, sosyalleştirmenin, kanunun yayımı tarihinden iti
baren 15 yıl içinde bütün memlekete teşmil edileceği öngörülmüştür. 

Tasarının gerekçesinde; uygulamada elde edilen tecrübelere göre bugünkü personel ve malî 
güç ile, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin 1977 yılma kadar bütün yurda teşmilinin mümkün 
olamıyacağı; bu bakımdan, gerekli yatırımlar gerçekleştirilse bile, ihtiyaç bulunan sağlık ve yar
dımcı sağlık personelinin 1977 yılma kadar mevcut ve açılacak olan yüksek ve onta dereceli mes
lek okullarından mezun olanlarla fcarşılaniamıyaoağı gibi, yeni sisteme uygun personelin eğitimi de 
tamamlan'amadan uygulama sahasının genişletilmesinin, hikmetten foeikleınilein nıeticeyi istihsal etene
mizi zorlaştıracağı ifade edilmektedir. 

İzmir 
M. Bozoklar 

Samsun 
R. Isıtan 

30 . 4 . 1969 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1268) 



Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilJmesine ilişkin uygulamanın tamamlanması için tanınmış bulu
nan sürenin', arz edilen gerekçeler muvacehesinde 1982 yılına kadar uzatılması zaruri bulunmakta
dır. 

e) '224 sayılı Kanunun 24 neü 'maddesi, personeli, mukavele ile üç yıl hizmete medbur tutmakta
dır. Mukavele süresinin üç yıl olması uygulamada, personel temininde 'karşılaşılan zorlukların en 
önemlisini teşkil etmektedir. Filhakika, hizmet kabul etmek istiyen sağlık ve yardımcı sağlık per
soneli bu yüzden mütereddit davranmakta ve uzun süreli mukavele ile bağlanimak yerine, hizmeti 
kabul etmemıeyi tercih etmektedir. 

Tasarı, mukavelenin 1 yıl ilâ 3 yıllık bir süre için yapılalbil'mesi imkânını tanımak suretiyle, per
sonel teminindeki önemli bir güçlüğün giderilmesini sağlamaktadır. 

Yukarda arz edilen hususları ihtiva eden tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve 'be
nimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kaJbul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynlen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının 'Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 'bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan iSözoü Kâtip 
lAnlkara Sakarya İBalıkesir Aydım 
Y. Köker O. Salihoğlu Söz hakkımmahfuzdur. / . C. Ege 

C. İnkara 

istanbul Manisa Tralbzon Uşak 
Söa hakkım mahfuzdur. O. Karaosmanoğlu Söz hakkını mahfuzdur. M. F. Atayurt 

H. Berkol A. 8. Ağanoğlu 
Yiozgait 

/. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkında 224 sayılı 
Kanunun 15, 20 ve 24 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 224 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirildiği bölge
lerde, hastaların muhtacolduğu 
ilâç ve tedavi vasıtaları köyler
de ve serbest eczanesi bulunmı-
yan yerlerde sağlık teşkilâtınca 
veya Sağlık ve Sosyal Yardım 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkında 224 sayılı 
Kanunun 15, 20 ve 24 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metiin 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkında 224 sayılı 
Kanunun 15, 20 ve 24 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (fcJ. Sayısı : 1368) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Bakanlığı tarafından isletilen 
eczaneler ve ecza dolapları ta
rafından 209 sayılı Kanım ve 
bununla ilgili y önetmelik hü
kümleri dâhilinde döner serma
ye verilen Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı ku
rumlarca temin edilir. Bu ecza
ne ve ecza dolapları ile teşek
küller serbest meslek icra eden 
hekimlerin muayene ve tedavi 
ettikleri hastalara da ilâç satar
lar. 

MADDE 2. — Kanunun 20 
nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesinin uy
gulanması 1982 yılına kadar 
bütün memlekete teşmil edile
cek ve 19 ncu maddede yazılı 
teşekküllerde çalışan sağlık 
personeli de bu tarihten önce 
bu kanun hükümlerine tâbi ola
caklardır. 

MADDE 3. — Kanunun 24 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 24. — Sosyalleştiril-
miş sağlık hizmetlerinde vazife 
alanlar, vazifeye başladıkları 
günden itibaren mukavele im
zalamaya mecburdurlar. 

Bu mukavele 1 yıldan az, 3 
yıldan fazla olamaz. 

Mukavele müddeti zarfında 
ilgili kurumlar mukaveleli per
soneli lüzumu halinde sosyalleş
tirme bölgesi içinde her hangi 
bir mahalle ve sağlık vazifesine 
nakledebilirler. 

Mukavele müddetinin hita
mından en geç 1 ay evvel mu
kavelenin yenilenmiyeceği bil-
dirilmediği takdirde mukavele 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ett'ği metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mîllet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (-S. Sayısı : 1268) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

birer yıllık sürelerle uzatılmış 
sayılır. 

Bir yıldan fazla mukavele 
imzalanmış olması halinde, bir 
yıllık hizmetten sonra sebep 
gösterilmeksizin 3 aylık bir ih
bar müddetine riayet kaydiyle 
mukavele her zaman için fesih 
edilebilir. 

Tâyin edildikleri yere gitmi-
yenler veya vazifesini terk 
edenlerin mukaveleleri feshedi
lerek hizmetten çıkarılırlar. Bu 
suretle hizmetten ayrılanlar bir 
yıl süre ile kamu sektöründe 
her hangi bir göreve tâyin 
edilemezler ve çalışmakta ol
dukları ilde veya daha önce 
mukavele ile çalıştıkları illerde 
bir yıl süre ile serbest sanat ic
ra edemezler. 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. -
nuna aşağıdaki 
eklenmiştir. 

224 sayılı Ka-
geçici madde 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce mukavele imzalamış 
olan sağlık ve yardımcı sağlık 
personeli de değişik 24 ncü 
madde hükümlerinden faydala
nırlar. 

MADDE 5. — Bu kanım ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu yü
rütmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si -metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

G. Senatosu S. Sayısı : 1268) 




