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GEÇEN TUT, 
Adana Milletvekili Kasım Gülek, Çukurova'

da meydana gelen son sel felâketi hakkında ve 
Ordu Milletvekili Kemal Şensoy da, Karade

niz balıkçılarının âcil ihtiyaçlarına dair gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığının, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12 ar
kadaşının turistik bölgeler kanun teklifinin, 
6785 sayılı İmar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısını gö
rüşmekte olan Geçici Komisyona havalesine ka
rar verildiğine dair tezkeresi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda ile Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köyleri
nin durumunu incelemek, bulundukları yerlerde 
kalkındırılmaları mümkün olraıyan orman köy
lerinin hayat seviyesi hakkında bilgi edinmek 
üzere bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergeleri üzerinde yapılan görüşmelerin ta
mamlanmasından sonra, reddolundu. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında millî siyasetin 
tesbiti ve takibi için ve, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs 
hakkında uygulanacak millî politikanın esasla
rını tesbit etmek üzere bir genel görülme açıl
masına dair önergelerinin birlikte görüşülmesi 
onaylanarak, yapılan görüşmelerden sonra, ge-

Yazılı sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir'in kapalı spor salonu ve stad
yum ihtiyacının karşılanmasına dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1011) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çanakkale Seramik Fabrikasında ya
pıldığı iddia olunan yolsuzluklara dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1012) 

ANAK ÖZETİ 

nel görüşme açılması ve bu görüşmenin 7 gün 
sonra yapılması hususları kabul olundu. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu, soru sahi
binin iki defa Genel Kurulda hazır bulunmama
sı ve, 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Ay
dın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölünün 
mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
da; soru sahibinin bakan olması sebebiyle düş
tü. 

33 ve 504 sayılı sorular, ilgili bakanların, 
542 sayılı soru, soru sahibinin ve 
430, 431, 436, 438, 449, 477, 489, 512, 514, 

515, 519, 528, 529, 531, 532, 533, 535, 540, 541, 
543, 544, 546, 549 551 552, 558, 564, 566, 570, 
575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591 ve 593 sayılı soru
larda, soru sahipleri ve ilgili bakanların Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları sebepleriyle gele
cek soru gününe bırakıldı. 

16 . 1 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kütahya 
Nurettin Ok Mehmet Ersoy 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın bâzı ilçelerinde selden zarar gö
renlere yardım yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1013) 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Kadirli - Osmaniye arasındaki yolun asfalt
lanmasına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1014) 

5. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'-

SORULAR 
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m, Millî Savunma hizmetini öğretmen olarak ya
panlara da eğitim ödeneği verilmesine dair yazı-

Teklif 
1. — Maraş Milletvekili Dr. Kemali Bayazıt'-

ın, 17 Eylül 1967 tarihinde yapılan Sivasspor ve 
Kayserispor kulüpleri futbol karşılaşmasında 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı 
İle Aydın Milletvekili Re§at Özarda'nın, Tütün 
ziraati kanunu teklifi ve Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi 
İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu tek
lifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/205, 
2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin almış olduğu karar gereğince bugün 
tahsisen Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı 
üzerinde yapılan müzakereye devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Bu kanun tasarısının geçen birleşimde ya

pılan görüşmesinde 4 ncü maddeye kadar mü
zakere edilmiş, 4 ncü madde üzerinde söz alan 

h soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1015) 

çjıkan hâdiseler sebebiyle hayatlarını kaybeden 
vatandaşların kanuni mirasçılarına tazminat ve
rilmesine dair kanun teklifi (2/802) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 
Müzakereye başlıyoruz. 

milletvekillerine söz verilmeye geçilmişti. Şim
di müsaade ederseniz 4 ncü madde üzerinde 
söz almış bulunan milletvekillerinin isimlerini 
Yüce Meclis huzurunda okuyorum : 

Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Yaşar Akal, Sa
yın ilyas Kılıç, Sayın Reşat Özarda, Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Hilmi işgüzar, Sa
yın Zeki Efeoğlu. 

Takdimen Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar'a söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Ben de Grup 

adına söz istiyorum. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; kanun tasarısının 4 ncü maddesi üze
rinde arkadaşlarımız görüşlerini belirttiler. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

t>9<m •<•'• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

J3AŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 45 
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BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, biliyor
sunuz sözünüz beş dakika ile kayıtlı. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Tamam Sayın Başkanım, beş da
kika içersinde arz edeceğim. 

Biz Millet Partisi Meclis Grupu olarak bu 
kanunun biran önce çıkarılmasına taraftar 
olduğumuz için görüşlerimizi kısa olarak arz 
ediyoruz. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi ile ilgili 
4 ncü maddede, tütün üretiminin bugüne ka
dar başıboş bırakılmış olmasını dikkate al
mak suretiyle gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak, her yıl istihsal rekoltesi tüm olsa 
bile bunların kalite düşüklüğü sebebiyle kıy-
metlendirilmesinin de mahzurlarını gidermek 
için 4 ncü maddenin kaleme alındığı kanaa
tini taşıyoruz. 

Her ne kadar 4 ncü maddede; «Satış im
kânlarına göre düzenlenebilmesi için lüzum 
görülen alanlarda üretim miktarını belirli 
oranlarda azaltacak tedbirleri almaya ve bu 
tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir.» 
sözü üzerinde duran arkadaşlarımız tütün is
tihsalinin düşeceği fikrini ortaya atmışlar 
ise de bizim kanaatimiz tamamen bunun ak
sinedir. Çünkü Bakanlıklararası Tütün Kurulu 
yine mezkûr kanunun 29 ncu maddesinde sa
rahaten belirtilmiş ve Millî Tütün Komitesini 
de yine tasarının 30 ncu maddesinde geniş ola
rak bir millî tütün politikasının tâyin ve tes-
bitinde yetkili organ olarak bilhassa «Gümrük 
ve Tekel, Tarım, Ticaret bakanlıkları, 
Tekel Genel Müdürlüğü, Tarım, Maliye fa
külteleri, Yüksek Tütün Eksperleri Okulu, Tür
kiye T. C. Bankası, T. C. Ziraat Bankası, Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Türkiye 
Tütüncüler Federasyonu, Tütün Eksperler Bir
liği, Türkiye Tütün işçileri Federasyonu tem
silcilerinden kurulur.» kaydının olması tütün 
ekicilerinin lehine ve onlar için bir garanti 
teşkil edecek durumdadır. Bu yönü ile tü
tün kalitelerinin düşüklüğü önlenecek ve iste
nilen şekilde, istenilen yerde tütün ekimlerine 
mâni olunacak, memleketin yüksek ekonomisi
ne uygun kalitede tütün yetiştirilmesi sağla
nacaktır. 

4 ncü maddeyi biz yerinde görüyoruz ve bu 
4 ncü madde ile bundan sonra tütünlerin ıspa-

— 46 
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nak veya pırasa fiyatına satılamryacağına ve 
artık mizah konusu olmaktan çıkarılacağına 
inanıyoruz. 

Bu bakımdan bu madde yerinde tedvin edil 
mistir. Biz lehindeyiz, saygılar sunarım. 

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

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; C. H. P. Grupu olarak, getirilen 4 ncü mad
denin kesin olarak karşısındayız. Bunun ekici
lerimize büyük nispette zarar vereceği kanısın
dayız. 

Değerli arkadaşlarım; bu madde iktisadi ve 
ticari gereklere ve satış imkânlarına göre ekim 
alanının daraltılmasını istemektedir. Ekim ala
nının daraltılması suretiyle, biraz sonra arz 
edeceğim, büyük nispette aile işsiz kalmaktadır. 
Bunlara ise iş yeri açılmış değildir ve olmıya-
caktır. 

1966 rekoltesi 182 milyin kilo idi. Bu sene 
sayın bakanın buradan ilân ettiğine göre 161 
milyon kilo. Ezcümle bunu azaltsak 125 milyon 
kiloya düşürsek, tütün kalitesinin iyileşeceği 
nasıl temin edilebilir, bunu anlamak mümkün 
değildir. Velevki 161 milyon kilo olmasın, 125 
milyon kilo olsun, bu tütünün alıcı için daima 
bir kısmı iyidir, bir kısmı kötüdür. Yani K51 
milyon kilodan, 182 milyon kilodan 125 bin tona 
indirilirse, 125 milyon kiloya indirilirse alıcı, 
tekel veya tüccar olarak artık miktar azaltıl
mıştır, tütünlerin bundan böyle hepsi iyidir de
yip, yüksek fiyatla tütünlerin alınacağı kanısı 
mı mevcuttur? Hayır. Yine tütünlerin bir kısmı 
iyidir, bir kısmı kötüdür. Yine tütün ekiciye 
lâzımgelen fiyat verilmiyecektir. Çünkü fiyat 
politikası bir felsefe, bir anlayış meselesidir. 
Ekiciyi boruma meselesidir, alınterini değerlen
dirme meselesidir. 

Geçen birleşimde Adalet Partisi Balıkesir 
Milletvekili ve komisyon sözcüsü Sayın Zeki Yü-
cetürjk arkadaşımız, 196G ürünlerine ortalama 
1565 kuruş verilmesinden şikâyet etti : «Neden 
bu kadar yüksek fiyatla tütün alınmıştır, o gün
den bu tarafa tütün politikası bozulmuştur.» 
dediler, yüksek fiyat verilmesinden şikâyet et
tiler. 

Değerli arkadaşlarım, halkikatte yüksek fi
yat mı acaba alanları çoğaltmıştır o mu çoğalt-
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maktadır, şimdi müsaade buyurursanız bunları 
rakamla arz edeceğim. 

BAŞKAN — Beş dakika ile kayıtlı olduğunu 
biliyorsunuz Sayın Mustafa Ok. 

C. H. P. GEUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devamla) — Efendim 1962 mahsulü 1165 ku
ruş ortalama fiyatla alınmıştı. Bir çok arkadaş
larım başfiyat dediler. Bugünün başfiyatı ama 
o günün ortalama fiyatı. 1963 yılında 891 kuru
şa düştü ortalama fiyat. Fakat ekim alanının 
2 352 920 dekardan 2 711 740 dekara yüksel
mesine mâni olmadı. Bir başka misâl : 1965 yı
lında ortalama 868,5 kuruştur tütünün değeri 
ve o zaman ekilen alan 2 220 620 dekar iken 
daha sonra yani 1966 yılında ortalama fiyat 
868,5 kuruştan 807 (kuruşa düştüğü halde ekim 
alanı 2 849 450 dekara yükselmiştir. 1967 yılın
da fiyatın düşük olmasına, ortalama fiyat 754 
kuruş olmasına rağmen, alanın artması devam 
etmiş ve 2 961 259 dekara yükselmiştir. O hal
de görülüyor ki, ekim alanının genişliği orta
lama fiyat yüksekliği ile değil, başka şeylerle 
de ilgilidir. Bu miktar ekici ancak geçimini tü
tünden sağlıyabildiği için tütün ekmektedir. 
Yojcsa yüksek fiyatı garanti ettiği için değil. 

Değerli arkadaşlanm stok fazlalığından bah
sedildi. Gerç@(kte elimizde stok vardır, fakat 
tüccarların elinde fazla stok olduğu söylen
mektedir, bu doğru değildir. Kendi teşkilâtla
rının yayınladığı ve bütün milletvekillerinin 
dolaplarına atılmış, «Türk tütüncülüğü ve so
runları» başlığı altında bir broşür vardır, Tür
kiye Tütüncüleri Federasyonu yani İhracatçılar 
Federasyonu yayınlamıştır. Bunun 11 nci say
fasında, üçüncü maddede «geçmiş yıllara ait 
reeskontu kabul edilmiyen ihracı yapılmamış 
tütün stoklarına bağlı paralar» diye bahsediyor. 
«Halen 1962 - 1963 - 1964 - 1965 yılı ürünlerin
den tüccar elinde 11 milyon kilo stok vardır.» 
Demek ki, dört yıl için ellerindeki stok 11 mil
yon kilodur. Bu dört yıl, her yıl 70 milyon kilo 
ald&larını kabul etsek, ki meselâ 1963 yılında 
93 milyon kilo almışlardır, 280 milyon kilo 
eder. 280 milyon kilo ciroda 11 milyon kilo el
lerinde stok var demek, % 4 stok var demektir. 
Değerli arkadaşlanm, bu, mahalle bakkalının 
elindeki pirinç için dahi bu Jtadar stok söz ko
nusudur. Elindeki pirinç veya şeker tamamen 
tükendikten sonra şeker veya pirinç almaz ma

halle bakkalı. Her halde bir miktar elinde ka
lır. % 4 fazla stok değildir, kendi rakamları
dır. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok vaktiniz hi
tama ermiştir efendim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim bir 
maddecik daha var. 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
MUSl'AFA OK (Devamla) — Şimdi tahmin 

ediyorum, düşürülmek istenirse şöyle düşürüle
cektir; 45 milyon kilo iç istihlâk, 80 milyon ki
lo da ihraç imkânı, 125 milyon kiloya düşürül
mek istenecek. 125 milyon kiloya düşürüldüğü 
takdirde her aile Türkiye'de ortalama olarak 
380 kilo istihsal ettiğine göre 171 000 aile işsiz 
kalacaktır. Buna bağlı işçi ve ameleyi de hesa
ba katarsak bir buçuk, iki milyon insanı bu 
madde işsiz bırakacaktır, iş sahası açmadığı 
halde. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, vaktiniz 
hitama ermiştir. Meclisin kararına riayet et
meye mecburuz. Eğer konuşmak arzu ediyor
sanız arkadaşınızın yerini alınız, ona göre ko
nuşunuz. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim bitti 
sözlerim. 

Maalesef beş dakikalık zaman çok dar. Söy
leme imkânımız olmuyor. 

Binaenaleyh bu madde ekicilerin aleyhine
dir. Bu madde sadece tüccarlara yardım ede
cektir. Bu kanunu, böyle çıkardığınız takdir
de bir tüccar kanunu olmaktan ileriye gitmi-
yecektir. 82 tüccarı üç milyon ekiciye tercih 
ettiğiniz mânâsı alınacaktır. Arz ederim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Her yerde 
aynı lâfı söylüyorsun. 

0. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devamla) — Her yerde aynı lâfı söylerim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, lütfen kür-
süye çıkarken konuşmalarınızı beş dakikaya 
göre ayarlayınız. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; sayın grup sözcümüzün 
sözlerini bitirirken söylediği gibi, bu dördün
cü madde ve tümüyle bu kanun, ekiciden yana 
değil, grup sözcümüzün basa basa söylediği 
gibi, tüccardan yana bir kanundur, özellikle 
bu dördüncü madde bu haliyle çıktığı takdir-
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de tamamen ticari gereklere, satış imkânlarına 
göre düzenlemek üzere siyasi iktidara yetki 
veren bir maddedir ki, bunda iktidarın, ticaret 
organı unsurlarına nasıl bağlı olduğunun bir 
tescili bu maddede vardır. 

Diyeceksiniz ki, tütün ekimi bütün Tür
kiye'de alabildiğine serbest mi yapılsın. Kanun 
getirmiş, üçüncü madde nerelerde, nasıl tahdit 
yapılacağını gösteriyor. Beşinci madde, has
talık, zararlı böcek tahribatı ve buna benzer 
tütünün niteliğini bozacak konulardan dolayı 
tahdidi getiriyor. Ama bir de siyasi iktidara 
istediği anda, istediği yerde tütün ekimini ya
sak etme imkânını vermek, hele bu yasak etme
nin gerekçesi olarak satış imkânlarını, ticari 
gerekleri göstermek, sayın grup sözcümüzün 
söylediği gibi, tamamen iştirak ettiğim şekilde, 
tüccarın arzusuna uygun bir yerde tütün ekti
rip, öbür yerde tütün ektirmemeyi doğuracak
tır, yine bu, siyasi iktidara istediği yerde tütün 
ekmeyi yasak etmek, seçim zamanları özellikle 
çok özenilen baskı tedbirlerinden biri olarak 
da her zaman kullanılabilir, böyle bir tehlike 
vardır. Siyasi bir iktidar arzu etmediği bir 

bölgeyi cezalandırmayı veya hiç değilse seçim 
sonuçlarına tesir etmeyi düşündüğü anda böy
le bir 4 ncü maddenin verdiği imkândan fay
dalanarak istediği şekilde seçmen üzerinde ve 
ekici üzerinde baskı yapmak imkânını bulur. 
Her haliyle tehlikeli, zararlı ve tütün ekicisi
nin yıkımına da sebebolabilecek bu maddenin 
kalkması zaruridir. 

Sevgili arkadaşlarım, tütün ekimiyle meş
gul olanlar bilirler; tütün ekimi bir nevi sanat
tır, tütün ekicisi tütün ekimini ve tütüncülüğü 
dedesinden, babasından öğrenir. A. P. iktidarı 
zamanında olduğu gibi tütün ekicisi perişan 
dahi olsa, tütünü para etmese dahi yine ondan 
bir müddet vazgeçmez, bırakamaz, çünkü baş
ka şey yapacak imkânı yoktur. Tütün toprak
larında başka mahsûlün yetişmesi imkânı çok 
zor olduğu gibi tütün ekiciliği de babadan 
oğula intikal eden bir sanat olduğu için, tütün 
ekiminin tahdidi ekici için bir nevi yıkımdır. 
Özellikle bu yıkımı, bu tahdit işini, bu köylü
nün uzun senelerden beri alışageldiği, meslek 
edindiği ve geçimini temin ettiği tütün mah
sûlünün tahdidini, tüccarın arzusuna uygun 
olarak, biraz evvel arz ettiğim gibi, siyasi ikti
darların bir baskı vasıtası olarak tehdit ve tah-
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dit altında bulundurmak Türk köylüsüne veri
lebilecek sıkıntıların en büyüğünü teşkil ede
cektir. Ben Yüce Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün Tekeli kanun tasarısından bu 4 ncü mad
denin tümünün çıkarılması konusunda bir öner
ge takdim ediyorum, önergeme Yüce Meclisi
niz iltifat ettiği takdirde bütün bu söylediği
miz sakıncaların ortadan kalkacağı kanısında
yız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru

nuz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

G-erek O. H. P. Grupu adına konuşan arka
daşımızın, gerekse O. H. P. sinin Parti Meclisi 
gibi en yetkili organında vazife alan bir mil
letvekili arkadaşın konuşmasına hep beraber 
şahidolduk. 

Bu konuşmalarında; tütün ekim sahalarının 
tahdidinin siyasi baskıların bir vasıtası olarak 
kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bütün sami
miyetimizle ifade etmek isterim ki, bu arka
daşlar kürsüye gelip bu sözleri söyleyinceye 
kadar böyle bir şey bizim aklımızın köşesinden 
dahi geçmemişti. Ancak, bir gerçeği tescil et
mek için huzurunuza geldim. 

Haddizatında bu madde Sayın inönü'nün 
Başbakan olduğu, Sayın C. H. P. li Mehmet Yü
celer'in Tekel Bakanı olduğu zaman da hazır
lanmıştır. insan, gayriihtiyari düşünüyor, «De
mek ki, bu hazırlanışın sebebi, Parti Meclisi tem-. 
silcisi olan bir arkadaş bunu bu şekilde tefsir 
ettiğine göre, bu gayelerle hazırlanmıştır» gi
bi bir kanaate ve bir zanna sahiptir. Biz böyle 
kanaatin sahibi ve böyle ard düşüncelerin pe
şinde koşan insanlar değiliz. Böyle bir şeye de 
ihtiyacımız yoktur. Bu zihniyette olanlar da 
hiçbir zaman bu zihniyetlerini tahakkuk ettir
mek imkânını bulamıyacaklardır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, buyurunuz 
efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Bu madde dolayısiyle, «Kanunu şu veya bu 
Hükümet hazırlamıştır ve bunun altında şu 
maksat yatmaktadır, biz bu kanaatte değiliz, 
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falanca şu kanaattedir» gibi bir tutum ve dav- I 
ramsın içerisine girdiğimiz takdirde maksat
tan ve gayeden uzaklaşmak suretiyle bekledi
ğimizi istihsal etmenin zor olacağı kanaatinde
yim. Bu maksatla şunu belirtmek istiyorum M, 
siyasi iktidarlar, hangisi olursa olsun, şu veya 
bu maksatla bugünkü tedvin edilmiş şekliyle 
bu maddenin bir bölgeyi baştan sona kadar 
etkimden mahrum etmeleri halinde bir bölgenin 
bütünüyle mahrumiyeti meydana çıkar ki, bu, 
tatbikatta hakikaten ezici, üzücü, mahrum edi
ci bir durum hâsıl eder. Benim kanaatim odur 
ki, bunun tatbikatı da var arkadaşlar, önü
müzde tatbikatı var; Şeker Şirketi bugün de
polarında 400 bin ton şeker stokunun bulun
duğunu görünce harice de satamadığına, dâhil
de de istihlâk edemediğine göre, bir ölçü bul
muştur ve şöyle demiştir meselâ; «4 sene fark
la, bu sene 1969 senesidir, şeker pancarı ekici
leri 1969 dan 4 ü çıkarırsanız 1965 senesinde 
ektiğiniz pancarı ekeceksiniz.» Binaenaleyh sui 
misal emsal olamadığına göre, O. H. P. bunu 
yapmış, bunda bir yanlışlık varsa Yüksek Mec
lis bunu değiştirmeye kaadir olduğuna göre, bü
yük ihtilâflara ve belki ileride politik mücade
lelere de sebebiyet verecek olan bu maddenin 
komisyonca geri alınarak bir bölgenin tümü
nün değil, eğer gerekiyorsa, dış piyasalarla 
ayarlamak ve istihlâk fazlası elimizde tütün 
var ve ihracedemiyorsak ve böyle bir durum 
ilgili merciler tarafından anlaşılırsa o zaman 
muayyen farklarda bölgede bir sene 10 dönüm 
eken ekicimizi, alınacak tedbirle 6 dönüm eke
cek şekilde ayarlarsak böylece bir bölgeyi ta
mamen değil ama elimizdeki istihsali bütün böl
geye ve bütün ekicilere garame usulüyle tatbik 
edecek olursak o zaman daha âdilâne hareket 
etmiş oluruz. Aksi halde bu maddenin üzerin
de komisyon bu şekilde ısrar ederse ileride bu
nun vebalini, hiç olmazsa mânevi mesuliyetini 
taşımak durumunda kalacak olan Yüksek Ko
misyondan istirham ediyoruz, ne bizim buraya 
çıkarak uzun boylu konuşmamıza ve zamanın 
israfına sebebiyet versinler ne de ileride zuhur 
edecek hâdiseleri bugünden elimizde imkân 
varken önlememek öngörürlülüğünü yapmamış 
olsunlar. Böylece, bu maddeyi geri alalım. Bir 
bölgeyi tümü ile değil, o bölgedeki yıllık tü
tün ekiminin, faraza benim bölgem Samsun'
da 60 000 dönüm ekiliyorsa, bunu 40 000 dö- I 
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nüme bütün ekicilere seyyanen dağıtmak sure
tiyle veya ektiği miktar üzerinden düşülmek 
suretiyle - Şeker Şirketinin verdiği misâl gibi 
önümüzde tatbikatı da vardır - böyle bir isti
kamete bu maddeyi çevirecek olurlarsa, ilerde 
hem memlekete büyük hizmet etmiş oluruz, hem 
kanunumuzu daha bugünün ve yarının, gele* 
ceğin icaplarına göre daha iyi tedvin etmiş 
oluruz. Ve böylece de, ileride çıkacak ihtilâf
ları da önlemiş oluruz. 

Zannederim ve kanaatim odur ki, Yüksek 
Meclisin üyelefi de bu fikri kabul edecekler
dir. Komisyondan anlayış bekliyoruz. Mantı
ki fikirlerin karşısında ısrar etmemelerini bek
liyoruz ve böylece birtakım hâdiseleri de önlen
melerini bekliyoruz. Misali vardır, bunu bu is
tikamette tanzim edersek daha iyi olur ve da
ha güzel bir madde çıkartmış oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın- Hilmi İncesulu, zatıâli-
niz Güven Partisi Grupu adına söz istiyorsu
nuz, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

Müzakere edilmekte olan, tütün ve tütün 
tekeli kanun tasarısının 4 ncü maddesi üzerin
deki mülâhazalar, maddenin kapsamı dışına 
çıkma istidadını göstermektedir. 

Bir defa, Anayasamızın 52 nci maddesi; ta
rımda, toprağın kaybolması ve değerlendiril
mesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını genel 
olarak yetki halinde tanımıştır. Kaldı ki, bu 
maddede itiraz konusu olan husus, her hangi 
bir iktidarın müspet veya menfi tasarrufu me
selesi değildir. Çünkü, kanun devamlı olarak 
kalacaktır, iktidarlar da - Milletin takdirine 
göre - değişecektir. Bugün bu Hükümet, yarın 
öteki Hükümet, kendi anlayışına göre, tütün 
ekim sahaları üzerinde politikasını yürütecekr 
tir, bu gayet tabiîdir. 

Benden evvel konuşan llyas Kılıç arkada
şım güzel de bir misal verdi; şeker pancarında 
olduğu gibi. Kaldı M, tütün ekim sahalarının 
özellikleri var. Tütünün evsafının yüksek olma
sı için belirli sahalarda, belirli vasıftaki arazi
de ekilmesinin ticari önemde ve yetiştirici için 
sağlıyacağı fayda bakımından ehemmyeti ba
rizdir. Şu halde, tütünün vasfını düşürücü sa-
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balarda ekimi yapmaması için tedbir almak ta
biî bir haldir ve bugün de uygulanmaktadır. 
Ancak, maddede bahis mevzuu olan husus, bun
dan daha çok işaret etmek istediğimiz nokta, 
bir haşiv var; 

Şimdi madde; «Tütün üretiminin memleket 
iktisadi ve ticari gereklerine» dedikten sonra, 
«satış imkânları» diyor. Bu kelimeler fazladır. 
Çünkü satış imkânı, memleketin iktisadi ve ti
cari gereklerinin içinde olmak lâzımgelir. Müd
deti dolduğundan çıkarılması için önerge ver
mek imkânımız da yoktur. Bu maddede ıslahat 
lâzımgeliyorsa «satış imkânlarına» sözü yani 
fazlalık teşkil eden sözleri çıkarmak daha isa
betli olacaktır. Kaldı ki, tarımın tanzimi için 
tarımın hangi anlamda olursa olsun reformu 
için alınması lâzımgelen tedbirler üzerinde 
- hangi Hükümet olursa olsun - gelecek için 
çok dikkatli davranmaya mecburdur. Gayet ta
bu olarak, tütün için de böyle olacaktır, iyi 
vasıflı tütün veren sahalarda tahdit bahis mev
zuu okuyacaktır. Belki tütünü, daha yüksek 
vasıflı mahsûl elde etmek için, disipline etmek 
bakımından böyle bir yetkiye ihtiyacolduğu 
kanısındayız. 

Mâruzâtımı tekrar, maddeden çıkartılması 
lâzımgelen «satış imkânları» kelimesine döne
rek bitiriyorum. Sayın Komisyonun konuyu 
incelemesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda? Yok. 
Sayın Ali Naili Erdem, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Grup adına 

söz istemiştim, bu itibarla gördüğünüz bir ra
hatlık içindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, bu itiraz
larınız tevali ediyor. Zatıâliniz, her madde üze
rinde, grup adına konuşacaktır, diye bir yetki
yi haiz değilsiniz. Konuşacak arkadaşımız kal
kar, «Grup adına konuşacağım.» der. Siz, bura
da yazılı bir salâhiyetname ile bütün maddeler
de grup adına konuşacaktır.» diye yetkili kılın
madınız. Söz istediniz. Ben ne bilirim sizin 
grup adına konuşacağınızı? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Grup sözcüsü 
olarak konuşacağım Başkanlığa bildirildi. Bi
raz evvel de işaret ettim, söz rica ettim. 

BAŞKAN — Efendim, «Grup adına» den
medi. «Grup adına» dense takdimen veririm 
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beyefendi. Rica ederim, kendinizdeki hatayı 
Riyasete bulaştırmayınız. 

Grup adına buyurunuz efendim, lütfediniz 
beyan ediniz. 

C. H. F. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Değerli arkadaşlarım, evvelâ Sa
yın Müftüoğlu'nun değindiği hususa cevap arz 
edeceğim. 

Dediler ki, «Bu kanun, inönü Hükümeti za
manında, bu madde bu şekli ile hazırlanmış ve 
sevk edilmiştir. «Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği, adı altındaki kanun tasarı
sında, İnönü'nün ve İnönü Kabinesinin bakan
larının isimleri var. Fakat, elimizdeki «Tütün 
ve tütün tekeli kanunu tasarısında bir tek tek
lif ve tasarı var. Bunun altındaki, yani 96 ncı 
sayfadaki isimler ise: Başbakan Süleyman De
mirci, Devlet Bakam Cihat Bilgehan, Devlet 
Bakam Refet Sezgin ve Devlet Bakam Kâmil 
Ocak... Böylece devam eder gider. Binaenaleyh, 
eğer kendileri böyle bir tasarı çıkarırlar ve 
onun altında inönü ve bakanlarının isimlerini 
okurlarsa, o zaman söyledikleri doğru olur. 
Aksi takdirde, onu biz de söyliyeceğiz, daha 
evvel de söyledik, tütün ve tütün tekeli kanu
nu, 1963 programındaki tedbir ve politika ica
bı hazırlanmaya başlanmıştır. Ancak, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı teknik elemanları tarafın
dan hazırlanmaya başlanmış, Hükümet tara
fından hazırlanmaya başlanmış, ama imza altın
da her hangi bir tasarı sevk edilmiş değildir. 
Sevk edilen teklif veya tasarının altındaki im
zalar, Başbakan Süleyman Demirel ve Kabine
si âzalarının imzalarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvel tümü üze
rinde konuşurken arz ettim, tekrar okuma ih
tiyacını hissediyorum. Bu kanunu, Adalet Par
tisi ve onun ekseriyetiyle sahibolduğu komis
yonu beğenebilir. Fakat, asıl kanunun uygula
nacağı 3 milyon tütün ekici ki, işçisi ve ame-
lesiyle beraber 5 milyona çıkar, onlar beğen
miyor ve... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Ne bili
yorsun? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Bildiğimi arz 
edeceğim, Sayın Aytaş. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Nere
den biliyorsun, bu imkânsız? 
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BAŞKAN — Sayın Ay baş, rica ederim mü
dahale etmeyiniz. Hatip müdahaleden masun
dur, rica ederim müdahale etmeyiniz. 

Buyurunuz efendim, devam ediniz. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Manisa'dan, 

Balıkesir'den, izmir'den - İzmir'dekini okuya
yım, sizin seçim bölgenizdir - Seyfi Oran, Şev
ket Yalçın, Erdoğan Terk, bu 3 kişilik bir he
yetle iştirak ettiği, Aydın'dan 3 kişi, Denizli'
den 2 kişi, Muğla'dan 2 kişi, Bursa'dan 1, 
Uşak'tan 1, Kütahya'dan 3 kişi, Samsun'dan 
2 kişi, Hatay Yaydağ'dan 2 kişinin iştirak ede
rek, 1 500 tütün ekici karşısında tartışarak, ko
nuşarak meydana getirdikleri raporda, 1 nci 
sayfada aynen şöyle diyor: «Bu kanun tasarısı 
- yani tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı -
yürürlükte bulunan 3437 sayılı Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanunundan daha beter olarak ha
zırlanmıştır. 

NAHtT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 
Geride milyonlar var, milyonlar... 

MUSTAFA OK (Manisa) — O halde de
ğerli arkadaşlarım, sizin beğendiğiniz kanunu, 
ekiciler yani kanunun tatbik edileceği 3 mil
yon insanın büyük bir kısmı beğenmiyor. 

NAHtT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 
Siz beğenmiyorsunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devamla) — Biz de beğenmiyoruz. Çünkü, 
ihracat miktarına göre tahdit demek, ihracatta 
Hükümetin ve ihracatçının kusurunu, ihmalini 
3 milyon ekicinin üzerine yüklemek demektir. 
İhracatçı kusur edecek, ihmal edecek, daha bü
yük fiyatla ihracedemediği için pazar aramaya
cak, pazarlannı elinden kaptıracak, Tekel İda
resi, Hükümet aldırmıyacak, pazarlarını elin
den kaptıracak, bunun cezasını zaten bütün ka
zancı boğaz tokluğundan ibaret olan üç milyon 
insana yükliyeceksiniz, işte O. H. P. buna kar
gıdır. 

Ve acaba ihraç imkânı yok mu? Şimdi, Tü
tün Ekicileri Federasyonunun yayınladığı bir 
broşür var. Bu, özel ihtisas komisyonuna oku
muş, ona karşı bir rapor yayınlamış. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, ona göre 
konuşmanızı düzenleyiniz. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Onun beşin
ci sayfasındaki bir kısmı okuyorum; «Türk -
Amerikan münasebetleri» adlı ve Amerika'da 

I münteşir raporun tütüne hasredilmiş sayfala
rı arasında şu satırları okuyoruz; «Türkler, bu 
işin farkına varsa, şu ve şu alanlarda tahminen 
16 milyon dolar masrafla gerekli reklâmı icra 
etseler, Amerika'nın bir yılda sarf ettiği Türk 
tütününün bir günde sarfı mümkündür. Ve 
Türkiye'nin dağına, taşına tütün dikilse yine 
Amerika 'nm ihtiyacı karşılanamaz.» Bir Ame
rikalı yazmış, Amerika'da neşredilmiş, o bir 
parçası tercüme edilmiş. 

O halde, bu madde ile getirilen tahdit hak
sızdır. Bütün yıl kazancı, 500 işgünü çalışarak, 
24 saatin 20 saati çalışarak nihayet 3 231 lira 
kazanan ekicinin bu kazancını daraltma imkâ
nı yoktur. Buna da el uzatmayınız. Bu madde
yi tashih ediniz, önergemiz var. Tahdidetmeyi-
niz, fakat donduralım sahayı, bu miktar saha, 
bu miktar aile yine geçimini temin etsin, ama 
171 bin aileyi aç, ekmeksiz, işsiz bırakmıyalım 
lütfen. 

BAŞKAN — (Sayın Şükrü Akkan, A. P. gru-
pu adına, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 
(izmir)—Muhterem arkadaşlar; 

Konuşan arkadaşılarımız ve grup sözcü
lerinden C. H. P. sözcüsü Sayın Mustafa Ok, 
4 ncü maddeyi, tütün ekicisinin çok aleyhine 
olarak vasıflandırmışlar. Ve bu konuşmasının 
esasını, Ege tütün ekicileri mümessillerinin be
yannamesine dayamıştır. 

Bu beyannamede, ben de okudum elimde 
var, beraberce okuyalım; evvelemirde bu tasarı 
3437 »ayılı Kanun maddelerinin yerini değiştir
mek suretiyle ve ekiciler hakkında bâzı aleyhte 
hükümler ilâvesiyle karma karışık hale sokul
muştur. Kanım tekniği bakımından, tabir, sıra ve 
insicam yoktur, dedikten sonra, heyeti umumiye-
si hakkındaki kanaati bu olduktan sonra, kanun
da, ekici aleyhine olan hükümler şunlardır 2 nci 
madde, ki memurlarla ilgili madde, biz burada 
2 nci maddeyi kabul ederken Devlet memurları
nı, ki bu anlam içinde teşkilât kanunlarının bir 
hükmünden istifade edilerek Tekel memurları 
da vardır, bunları yasakladık. Bunları, benim 
bildiğim ekici memnuniyetle kabul etti. Dev
let memurlarının memuriyet sahası içinde tütün 
ekimi yapmamasını İsrarla istemekteydi, istedi ve 
bunu memnuniyetle kabul etti. Bu 2 nci maddeye 
ilişkin itirazları bir defa çok yersiz. Bunun için 
hiç bir ekicinin itiraz edeceğine inanmıyoruz. 
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Kaldı ki, beyannamede, bu mevzuubahis 

4 ncü maddeden şikâyet yok. Hani altında altı 
imza bulunan bu beyannamede de 4 ncü mad
deden şikâyet yok. 4 ncü madde çıkarılsın demi
yor Türk ekicisinin bu temsilcileri dahi. Kaldı 
ki bu temsilcilerin büyük bir kısmı bilfiil tütün 
ekmiyen insanlardır. Ben, kendilerini çok ya
kından tanırım. Bir kısmının tütünle hiç ilgi
leri de yoktur. Bunlar, 4 ncü maddeden şikâyet 
etmiyorlar. 

Demek ki, sayın sözcünün bu beyannameye 
istinaden ileriye sürdüğü defi esastan âridir ve 
böyle bir şikâyet konusu mevcut değildir. 

Gelelim maddeye; arkadaşlar bu kanun, 
3 ncü maddesiyle geçici 1 nci maddesiyle ev
velâ ilçeleri tahdit etmiştir. Sonra, geçici 1 nci 
maddesiyle ilçeler içindeki alanları, bâzı vasıf
lan saymak, tâdadetmek suretiyle alanları tes-
bit etmiştir ve komisyonlar kurmuştur. Bu ko
misyonlar, tütün ekilmiyen, tütün izni olan ilçe
ler sınırları içinde dahi tütün ekilmiyen alan
ları ayıracaktır ve bu, üç sene zarfında yapıla
caktır. itiraz yolu da açıktır. Bunu hep bili
yoruz artık. 

4 ncü madde neyi temin ediyor? Dikkatle 
okuyalım şimdi arkadaşlar, hislerden ve politi
kadan uzak, ben bunu tümü üzerindeki konuş
malarda da çok rica ettim. Politika yaparsak 
bu kanun çıkmaz, ıama gerçeklere hakikaten 
eğilelim ve bakalım, neyi yasaklıyor 4 ncü mad
de? Madde «Tütün üretiminin memleket iktisadi 
ve ticari gereklerine ve satış imkânlarına göre 
düzenlenebilmesi için lüzum görülen alanlarda 
üretim miktarını belirli oranlarda azaltacak ted
birleri almaya» belirli oranlarda «ve bu tedbir
leri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakan-
lıklararası Tütün Kurulu yetkilidir» demekte
dir. 

Lüzum gördüğü alanlarda ve lüzumlu oran
larda bir yasaklama koyacaktır. Neye istina
den koyacaktır? Bu kanun tasarısının 30 ncu 
maddesinde bir Millî Tütün Komitesi vardır. 
Bu Millî Tütün Komitesi: Gümrük ve Tekel, 
Tarım, Maliye, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları, 
Tekel Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Bankası, 
T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Federasyonu, 
Yüksek Eksperleri Okulu, Tütün Eksperleri 
Sendikası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım 
Fakülteleri temsilcilerinden kurulur. | 
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Demek ki, bu yerlerden kuruluyor ve eki
cinin birçok yerlerden gelen temsilcileri var 
içinde. Pekâlâ, bu Millî Tütün Komitesi ne ya
pacaktır? yine 30 ncu maddenin son fıkrası 
hükmüne göre; «Komiteye katılan kuruluşlar 
kararlara birer oy ile katılırlar. Millî Tütün 
Komitesi, her yıl Bakanlıklararası Tütün Kuru
mlunun çağrısiyle toplanır». Birinci fıkraya gö
re de; «Bakanlıklararası Tütün Kurulunun 
kararlarında Millî Tütün Komitesinin teklif ve 
dilekleri göz önünde tutulur». 

Demek ki, teklif ve dilek Millî Tütün Ko
mitesinden gelecektir. Neye istinaden, gelecek
tir? Rekolteye bakacaktır, stok var mı? Ona 
bakacaktır, dünya rekoltesine bakacaktır. Ve 
çok istisnai zamanlarda olacaktır bu. Bizim bir 
de Beş Yıllık Plânlarımız vardır. Onda da tü
tün miktarı tesbit edilmiş, hedefi tâyin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Akkan bir dakikanız var, 
ona göre toparlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 
(Devamla) — Bu hedefte bir karar verilirken 
bir unsur olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, ne zaman tütüne, mese
lâ 1962 yi alıyorum, bilhassa üzerinde duru
yorlar. 1962 de tütün, bizim rakiplerimizden 
olan, Şark tütünü rakiplerinden olan Yugoslav
ya, Yunanistan ve Bulgaristan'da mavi küf hü
küm sürdüğü bir sene idi. Ve bu mavi küf ora
ların tütününü mahvetmişti, o zaman Türk tü
tünü büyük bir rağbetle aranır hale geldi, işte 
o zaman iktidarda bulunan Halk Partisi büyük, 
yüksek bir fiyat politikası takibetti. Bilhassa 
Karadeniz havzasında yüksek bir politika ta
kibetti ama ertesi sene ne oldu? Ertesi sene, 
tahdit görmemiş olan alanların hepsine bak
kalı, hâkimi, avukatı, memuru herkes tütün 
dikme yoluna gitti ve çok yüksek bir rekolte 
temin ©dildi. Seneler bunu takibetti, 1964 te 
iktidardan giderken ilân ettiğiniz halde, bütçe-
ye rey alamadığınızın ertesi günü satış gününü 
ilân ettiğiniz halde, iptal ettiniz. 

Demek ki arkadaşlar, tahdit gereklidir, 
Tahdit yapılacağı yıllar çok müstesna yıllar
dır. Herkese şâmil değil bu, bir alanda muhak
kak surette hepsi kalkacak değil. 15 nci mad
dede diyor ki: «Bakanlıklararası Tütün Kuru
lu tarafından bu kanunun 4 ncü maddesi gere-
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ğince tedbir alınmış olan yıl ve yerlerde, eki
cilere tütün ekim cüzdanı verirken, istek ka
ğıtlarındaki ekim alanı miktarını, Bakanlık-
lararası Tütün Kurulu kararma uygun olarak 
ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre ekim 
sahalarına nispetle azaltmak Tekel İdaresinin 
görevidir.» 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. Lüt
fen konuşmanızı bitiriniz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Hay hay, 
bağlıyorum Sayın Başkan. Demek ki, bu mem
lekette böyle bir tahdit kararı da verilse hiç
bir tütün ekicisi tütün ekmekten tamamen 
mahrum olmıyacaktır ve hiçbir tütün ekicisi 
ve tütün işçisi sokakta kalmıyacaktır. Adalet 
Partisinin şiarı bu değildir. Adalet Partisi 
kimseyi açıkta ve çıplak bırakmak niyetinde 
değildir muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem buyu
runuz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tütün ve Tütün Tekeli 

Kanununun maddeleri üzerinde yapılan konuş
maların yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Ahmet Can Bilgin 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri var, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin sonunda yer 

alan (Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkili
dir) ibaresinin kaldırılarak yerine «Millî Tü
tün Komitesinin mütalâası dikkate alınarak 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklar
arası Tütün Kurulu yetkilidir» ibaresinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Ramazan Tekeli 
Urfa 

«Gerekçe : 4 ncü maddedeki görev 3203 sa
yılı Tanm Bakanlığı Vazife ve Teşkilât Ka-

I nununun 6 ncı maddesiyle Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

Aynı kanunda memleket ziraat siyasetini 
yürütmek, ziraat istihsalâtını iktisadi vaziyet
lere göre tanzim ve ıslah eylemek, istihsalâtın 
iyileşmesine müessir olacak ıslah, deneme ve 
üretme ve temizleme müesseseleri kurmak ve 
ziraat mevzuuna taallûk eden bilcümle hizmet
leri görmekle mükelleftir gibi bütün zirai mah
sullerin tohum, ekim, dikim, bajam, mücadele, 
hasat, temizleme, nakliye, depolama, değer
lendirme gibi tarladan, bahçeden müstehlikin 
sofrasına kadar olan zirai politika bu kanunla 
Tarım Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Yine 3788 sayılı Çay Kanunun 1 nci mad
desinin son kısmında aynen, «Çay bahçelerinin 
Tarım Bakanlığının tesbit edeceği teknik esas
lar dairesinde kurulması ve bakılması mecbu
ridir.» 

Aynı kanunun 2 nci maddesinde: «Çay bah
çesi kuracaklar ziraat idaresinden ruhsatname 
almak mecburiyetindedirler» denilmektedir. 

Ayrıca, 7368 sayılı Haşhaş ile ilgili Kanu
nun 2 nci maddesinin sonunda, «Haşhaş ziraati-
nin ve afyon istihsalinin teknik kontrolünü Zi
raat Vekâleti yapar» ibaresi yer almaktadır. 

Yukarda arz edilen kanunların dışında Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına bağlı 1966 
yılı programı icra plânının 100 ncü sayfasında, 
Tarımsal üretimde sorumlu daire olarak Tarım 
Bakanlığı gösterilmiştir. Kanunların ve Plâ
nın âmir hükümleri ve bugüne kadar tarımsal 
mahsullerin zıraati ve tütün politikası Tanm 
Bakanlığının sorumluluğuna verildiği açıkça 
görülmektedir. Bu sebepler karşısında tütün 
ziraatinin ekiHş sahalarının tesbiti ve tâyini, 
kalite sınırlarının tesbiti ve tütünün tohum eki
minden pazarlanmasına kadar olan safhalarda 
kontrol ve mücadelesinin Tanm Bakanlığına 
aidolduğu gerçeği ortaya çıkar. 

Hal böyle iken, tasarının 4 ncü maddesinde 
Tanm Bakanlığına bu konu ile ilgili her hangi 
bir sorumluluk verilmemiştir. Bakanlıklarara
sı Tütün Kurulu her hangi bir karara varmam
dan Millî Tütün Kurulunun görüş ve mütalâa
sının alınarak Tanm Bakanlığınca teklif hali
ne getirildikten sonra Bakanlıklararası Tütün 
Kuruluna intikale Türk tütüncülüğünün hali 
hazır durumu ve geleceği bakımından bir emni-

I yet unsuru olacaktır.» 
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BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli Kanununun 4 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ©derim. 

Mustafa Ok 
Manisa 

«Tütün üretiminin düzenlenmesi : 
Madde 4. — Tütün üretiminin memleket 

iktisadi, sosyal ve ticari gereklerine ve satış 
imkânlarına göre düzenlenebilmesi için gerekli 
görülen alanlarda üretim miktarını sabit tut
maya yarıyacak tedbirleri almaya ve bu ted
birleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Ba
kanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir. 

Bakanlıklararası Kurul bu kararı vermeden 
evvel Millî Tütün Komitesinin görüşlerini alır.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini talebedenim. 
Yozgat 

Yusuf Ziya Baıhadınlı 

«Madde 4. — A) Tütün üretiminin memle
ket İktisadi ve ticari gereklerine göre düzenle
nebilmesi için lüzum görülen alanlarda üretim 
miktarını belirli alanlarda azaltacak tedbirleri 
almaya BaJkanlıklararası Tütün Kurulu ile o 
bölge tütün ekicileri (arasından seçilmiş en az 
üç kişi yetkilidir. 

B) Üretim miktarının azaltıldığı veya ta
mamen ortadan kaldırıldığı alanlarda tütün 
ekicilerine en az iki yıllık tazminat verilir.» 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tütün Kanununun 4 ncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Reşat özarda 
Aydın 

«Madde 4. — Tütün tarımı ve üretimini eko
nomik durum, iç talep ve dış alıcıların istekleri
ne uygun bir şekilde çeşit, miktar ve sahalar 
üzerinden tanzim ve ıslah eylemeye; kalitenin 

yükselmesine müessir olacak üretme, ıslah, dene
me ve araştırma hizmetlerini görmeye; kalite ve 
ekim sınırlarını tâyin ve belirtmeye; tütünün iş
lenmesine kadar gerekli diğer her türlü tedbir
leri aJlmaya, Millî Tütün Komitesinin mütalâası 
ve Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlık
lararası Tütün Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin 

eklenmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
îlyas Kılıç 

Samsun 

«Ek fıkra : Adı geçen kurulun kararları 
aleyhine Danıştaya müracaat hakkı mahfuz
dur.» 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanüığa 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 4 

ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
için gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim. 

Ömer Usta 
v. Trabzon 

«Madde 4. — Tütün üretiminin, memleket ik
tisadi, ticari seviyesinin yükseltilmesi ve satış 
imkânlarının artırılması için lüzum görülen Av-
razya, Afrika, Amerika, Okyanusya ülkelerinin 
hareketli şehirlerinde tütün satış ajanlıkları 
kurmaya ve kaldırmaya Bakanlıklararası Tü
tün Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan bir değişiklik önergesi var, onu da oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin «Ticari gerekle

rini» ibaresinden sonra «Ve satış imkânlarına» 
ibaresinin tasandan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kâtip Üye Komisyon Sözcüsü 
Mithat Çavdaroğlu Zeki Yücetürk 

BAŞKAN — Aykırılıkları itibariyle bütün 
önergeleri teker teker okutup oyunuza sunaca
ğım. 

En aykırı önerge Sayın Yaşar Akal tarafın
dan verilmiştir, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün tekeli tasarısının 4 ncü maddesinin 

kaldırılmasını arz ederim. 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı
yor. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'-
nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. 

Buyurunuz Sayın Bahadınlı mücmelen beyan 
edeceksiniz. İçtüzüğün kaidesine riayet ederek. 
İçtüzüğe riayet ederek. 

YUSUF ZÎYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın milletvekilleri, teklif ettiğimiz önergeyi 
kısaca açıklamak istiyorum. 

Teklifimizde iki bölüm var : Birincisi; Ba-
kanlıkflararası Tütün Kurulunun bu maddeyi 
ruhlaması için, hangi bölge ile karar alacaksa o 
bölgeden en azından 3 kişilik bir tütün ekici 
temsilcinin de Bakanlıklararası Tütün Kuru
lunda görev almasını talebetmekteyim. 

İkincisi; üretim miktarının azaltıldığı veya 
tamamen ortadan kaldırıldığı alanlarda tütün 
ekicilerine en az iki yıllık tazminat verilir. 

Arkadaşlar, Bakanlıkalarası Tütün Kurulu 
bir bölgede tütün ekimini kısmen veya tamamen 
kaldırdığı zaman o köylünün doğrudan doğruya 
bir sıkıntıya düşeceği çok açıktır. Yıllardır o 
bölgenin insanları, tütün ekicileri durumunu tü
tüne göre ayarlamışlardır, ellerindeki malzeme
yi ona göre almışlardır, ona göre çalışmaktadır
lar. Böyle bir karar karşısında şaşırıp kalacak
lardır, büyük zarar göreceklerdir. Yeni baştan 
bir iş temini, yeni baştan o işe göre durumlarını 
ayarlamak zor olacaktır. O bakımdan bu bölge
deki oturan ve ellerinden tütün ekme hakkı alı
nan tütün ekicilere, yardım babında böyle bir 

I maddenin bulunmasında büyük yararlar vardır. 
Oylarınızı bu konuda kullanmanızı rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
musunuz? • 

GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKt YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili Uy as Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ömer Usta'nın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
I Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kâtip Üye Mithat Çavdaroğlu ve Komisyor 

Sözcüsü Mehmet Zeki Yücetürk'ün komisyon 
adına verdikleri önerge tekrar okundu,) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyon 
tarafından verilmiş bulunduğu cihetle takabbü-
lü de mutazammındır. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunduğu ci
hetle filhal de kabulü mutazammındır. 

O halde 4 ncü maddeyi değişik bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Dördüncü madde değişik bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 

Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması 

Madde 5. — Hastalık ve zararlı böcek tahri-
hatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlarda 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklar-
arası Tütün Kurulunun karariyle tütün ekimi 
geçici olarak yasak edilebilir. 

Buyurun Sayın Kırbaşlı. Sayın Kırbaşlı 
lütfen 5 dakika ile kayıtlı olan söz hakkınızı 
uzatmayınız. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; «Bu kanunun 3 ncü 
maddesi ve geçici 1 nci maddesi gereğince tü
tün tarımı yasak edilmiş olan yerlerde, yasa
ğı doğuran şartların giderilmiş olması gerek
çesiyle» tâbiri üzerinde durmak istiyorum. 

«Yasağı doğuran sebeplerin giderilmiş ol
ması gerekçesi» sayın komisyondan istirham 
ediyorum, acaba bu ilk tesbitlerde, tütünün 
kalitesine ve diğer yetişme şartlarına vabeste 
olan hususların ötesinde, bir de hastalık se
bebiyle muvakkaten izin verilmemiş bâzı mm-
takaların şartlarını da içerisine alıyor mu? 
Evvelâ bunu öğrenmek istiyorum, bir. 

«Tarım Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı tarafından müştereken, 3 sene müddet
le ekim denemesine izin verilebilir.» 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bunun tatbikatı 
Burdur'un Çeltikçi nahiyesinde görüşmüştür. 

Tarım Bakanlığı gönderdiği mümessille tü
tünün kalitesi üzerinde ihtilafsız ekime devam 
edilebilecek bir kalite olduğunda ısrar etmesine 
rağmen, Tekel Bakanlığının göndermiş oldu
ğu temsilci, her ne kadar müşterek davranıl-
ması esası alınmışsa da, başka başka yönler
den mütalâa edilmek suretiyle o bölgenin iki 
sene üstüste deneme yapmasına rağmen ve 
gözle açıkça, rahatça ve yine resmî eksperle
rin dışında bilhassa serbest satışta tütün alıcı
ları tarafından, hiç fark olmadığı belirtildiği 
halde, sırf tütün sahalarının genişlememesi es
babı mucibesiyle tütünleri alınmamış, bir na
hiye bundan mahrum edilmiş ve neticede tü
tün ekiciler çok mutazarrır olmuşlardır. Hâ
dise meydandadır, her zaman tahkik ve tetkik 
edilebilecek durumdadır. 

Şimdi, durum böyle iken acaba bu deneme 
sahaları nerelerde muvaffak olmuştur, nereler
de olmamıştır? Tarlalarda bir karış mesafe 
ile ayrılan iki deneme sahasından birinin tü
tünü muvaffak olmuş addedilmekte, birininki 
addedilmemekte ve bunların tesbitlerinde bil
hassa en mühim nokta; muayyen yerlerdeki 
eşantiyonlar nazarı itibara alınmak suretiyle 
Ahmet, Mehmet; arkasından bütün mıntaka tü
tünden mahrum edilmektedir. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple beşin
ci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Beşinci mad
de tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırılması 
Madde 6. — Bu kanunun 3 ncü ve geçici 

1 nci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak 
edilmiş olan yerlerde, yasağı doğuran şartla
rın giderilmiş olması gerekçesiyle tütün tarı
mı için yapılan başvurmalar üzerine, Tarım 
Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı ta
rafından müştereken, 3 sene müddetle ekim 
denemesine izin verilebilir. 

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

Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yer
ler, bu kanuna ekli (1) numaralı cetvele ithal 
olunurlar. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi vardır. Söz istiyen milletve
killeri; Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Sadi Bi-
nay, Sayın Efeoğlu. 
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Bunun tatbikatı da Yeşilova kazamızda gö
rülmüştür. Bu bakımdan bizler bunun içinde
yiz, şikâyetleri götürdük defalarca. Bunun 
tatbikatının müspet netice verebilmesi için, 
âdil netice verebilmesi için maddenin daha 
başka şekilde düzenlenmesi ve eksperler ko
mitesinin tetkikinden geçirilmesi tarzında bir 
açıklık, bir ek fikir getirildiği takdirde madde 
mükemmelleşecektir. Tecrübesi benim vilâye
timde yapılmıştır, maddi delil de vardır eli
mizde. Sayın komisyonun bu konuşmamın ışı
ğı altında maddeye yeni bir şekil vermesini is
tirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun. 
ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; müzakere ettiğimiz 6 ncı 
madde yeni tütün sahalariyle alâkalıdır, iki 
bölümde mütalâa ediliyor. Ekim denemesi, ta
rıma izin. Ancak, tatbikatta yasağı doğuran 
şartların giderilmiş olması neticeyi tek başına 
tevlidedeceğine inanmıyorum. Çünkü bu mad
de dünyadaki tütün istihsaliyle, dünyadaki re
kabetle, satış sistemleriyle, ticaretiyle açık 
açık alâkalı olan bir maddedir. 

Yasaklar giderilmiş, ekim denemesi müspet 
netice vermiş, tütün kurulu tarafından da tarı
mına izin verilmiş. O andaki dünya şartlan mü-
saidolmadığı takdirde, ki bu mevzuda rakiple
rimiz pek çok; Bulgaristan, Yunanistan, Yu
goslavya ve Virjinya tütünleriyle Amerika ve 
bir zincir teşkil eden reklâm, ilân, satış, pro
paganda, zamanında piyasaya girme, bu hu
suslarda pek çok eksiklerimiz olduğu için ma
zide, hakikaten bu sahada geri kalmışız. Ciddî 
rekabetler yüzünden tütüncülüğümüzü pancar 
mevzuunda olduğu şeklinde tahdidetme duru
muna girmişiz. Bence bu bir tahdit maddesi
dir, bir ilâve maddesi değildir. Tatbikatta 
3 ncü maddede zikredilen bir numaralı cetvele 
yeni ilçelerin kolayca ilâve edileceğini zannet
miyorum ve tatbikatta iyi bir surette işlemi-
yecektir. Bu 3 ncü maddede zikredilen listeye 
girmiyen ilçelerin tekrar listeye alınması çok 
güçtür. Ama evvelce acaba bu listeler ciddî 
bir şekilde tanzim edilmiş midir? Kanaatim
ce tanzim edilmemiştir. Benim vilâyetimde de 
3 ilçe tütün ekim sahasına girmiştir. Bu 3 ilçe 
derecesinde ve belki de daha iyi durumda olan 
başka bir ilçe vardır; Gölpazarı. Mütaaddit 
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i denemeler yapılmıştır, müspet addedilmiştir, 
dosyalara girmiştir. Tekel Bakanlığında, Ta
rım Bakanlığında bunlar mevcuttur, fakat ta-
kibedildiği halde müspet netice alınamamıştır. 
Sonucu esas tahdideden konu dünya şartlariyle, 
daha doğrusu bizim iç tüketimin dışında kalan 
ihracatımızla ilgilidir. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, buyurun. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlar, tütün tarım yasağının kaldırılmasiyle 
ilgili 6 ncı maddeyi bendeniz de muğlak gör
mekteyim. 6 ncı madde iki esası göz önünde 
bulundurmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Birincisi, bu kanunun 3 ncü maddesi ve di
ğeri de geçici 1 nci maddeleri gereğince, tütün 
tarımı yasak edilmiş olan yerlerde yasağı do
ğuran şartların giderilmiş olmasını öne sürmek 
suretiyle yeniden tarım için müracaat veya baş
vurma halinde Tarım Bakanlığı ile Gümrük ve 
Tekel bakanlıkları tarafından müştereken 3 sene 
müddetle tahdidi olarak ekim denemesine izin 
verilmesi hususu, 

Diğeri de, bu denemelerin Bakanlıklararası 
Tütün Kurulu tarafından tesbit olunacak sonuç
lara göre tütün tarımına izin verilebilmesi esa
sıdır. 

Gerek 3 ncü maddeye baktığımızda, gerek
se geçici 1 nci maddeye baktığımızda bu tah
didi olan kısımlar tamamen kanun vazıı tara
fından yetkili mercilere bırakılmıştır. Yani 
tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanunda 
gösterilen 1 numaralı cetvelde tadadedilmiş, 
gösterilmiş. Bunun dışındaki kısımlar yasak 
edilmiştir. 3 ncü madde de buna dayalı olarak 
gösterilmiştir. 

Şimdi, 6 ncı maddede başvurma keyfiyetini, 
tütün ekmek istiyen şahıslara bu kanunun bırak
mış olmasını tamamen objektif görüşlerin dışın
da görüyoruz. Eğer geçici 1 nci maddede gösteri
len şartlar ortadan kaldırılıyor ise, bunun yine 
Tarım Bakanlığı tarafından, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı tarafından dikkate alınmak suretiyle 
ilân edilmesi, duyurulması esas olarak ele alın-

I ması lâzımdır. Yani başvurmayı sadece o tütün 
ekimiyle ilgili vatandaşlara değil, bizatihi tütün 
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politikasını elinde tutan hükümetlerin satış 
esaslarına göre, tütünlerin dünya piyasasında
ki durumuna göre ele alması daha yerinde olur. 

Görüyoruz ki, bu tamamen keyfî olarak, 
muğlak olarak kaleme alınmıştır. Çünkü geçici 
1 nci madde 'Gümrük ve Tekel ve Tarım ba
kanlıklarınca yeniden incelenerek iç ve dış 
piyasa tühtiyaçiarı göz önünde bulundurulmak 
suretiyle tahdidedileceğini âmir olduğuna göre, 
bu tahdidin kaldırılabilmesi yahut da bu tahdi
din fuzûli olduğu meselesini "bilecek yetkili mer
ci bizim kanaatimize göre Gümrük ve Tekel ve 
Tanım bakanlığıdır. Çünkü gümrük politikasını, 
tarım politikasını bu bakanlıklar deruhde et
mektedir. Daha şümullü olarak dünya ile olan 
ticari münasebetlerini çok iyi bir şekilde dü-
zenliyen bu bakanlıklar olduğu için, Hükümet 
politikasında yer alan bu bakanlıkların bunu bil
mesi esastır. Bunu vatandaşa bırakmaksızın, 
vatandaşın lehine 'bu bakanlıkların da icabı ha
linde tütün yasaklarının giderileceğini önce
den ilân etmesi yerinde olur kanaatindeyiz. 

Bu yönüyle bilhassa Komisyonun dikkatini 
çekiyoruz; sadece tütün tarımı için vatandaşın 
müracaatı bir mâna ifade etmiyecektir. Kendi
lerinin de bu hususta eğilmesi lâzımdır. Bunun 
da vazife olarak Gümrük ve Tekel ve Tarım Ba
kanlıklarına verilmesinde fayda ümidediyoruz. 
Benim görüşüm bundan ibarettir. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde veril
miş bulunan bir önerge var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3 ncı maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 6. — Bu kanunun 3 ncü ve geçici 

1 nci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak 
edilmiş yerlerde, yasağı doğuran şartların gi
derilmiş olması gerekçesiyle tütün tanmı için 
yapılan, başvurmalar veya re'sen görülen lüzum 
üzerine Tarım Bakanlığı tarafından bahis konu
su olan bölgelerde üç sene müddetle ekim dene
mesi yapılır. 

Bu denemelerin neticelerine göre Bakanlık-
lararası Tütün Kurulu gerekirse o bölgelerde 
tütün tanımına izin verebilir. 

Urfa 
Ramazan Tekeli 
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i Gerekçe : Tasarıdaki maddede «ekim dene
mesi izni tütün tarımı için başvuranlara veri
lir» ibaresi vardır. Bu deneme değil, çiftçiye 
verilen bir ekim müsaadesidir. Bunun mânası 
çiftçinin üst üste o yerde doğrudan doğruya tü
tün ziraati yapmasıdır. Maksat, o bölgenin tü
tün ziraatine olan elverişliliğini tesbiti işidir. 
Bu işse bilimsel ve teknik konu olduğu için an
cak Tarım Bakanlığı teşkilâtı yapabilir. Hattâ 
bunun için vatandaşın müracaatına bile zaru
ret bile yoktur. Tarım Bakanlığı yapacağı plân
lı denemelerle bu bölgeleri önceden tesbit etmek
le mükelleftir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmadığı
mızı kısaca arz etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmadığınızı yerinizden kı
saca beyan ediniz. 

Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Tarım Ba
kanlığına denemelerin etüdü itibariyle atıf ya
pılması, bilhassa teknik ve ilmî çalışmalarla ir
tibat kurulması hâdisesine bağlanmakta. Halbu
ki bugünkü olan tatbikat, yani tütün ekimine 
izin verilen, deneme yapılan yerlerde tatbikat, 
Tekel Bakanlığı eksperi, Tanın Bakanlığı eks
peri ve yine Tekelle ilgili olan bir araştırma 
enstitüsünün eksperi marifetiyle yapılmakta
dır. Bu bakımdan bu takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
dığını beyan ediyor. Buyurun Sayın Tekeli, 
önergenizi çok kısa bir şekilde izah ediniz. Ge
rekçenizi de ayrıca okuttuk. 

RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; «yasağı doğuran 
şartlann giderilmiş olması gerekçesiyle tütün 
tarımı için yapılan başvurmalar üzerine» tâbiri 
ne dikkatlerinizi çekeceğim. Başvurmalar çift
çiden gelir. Her hangi bir bölgenin çiftçisi is
tediği anda her hangi bir mercie başvurabilir. 
Fakat başvurma üzerine tütün ekimine deneme 
adı altında bir nevi müsaade veriliyor. «Bu de
nemelerin neticesi» deniyor. Üç sene verilen, de
neme değil, deneme adı altında o bölge çiftçile
rine verilen bir nevi ekim müsaadesi mânası 
çıkıyor maddeden. Aslında deneme, muayyen 

I metodlara göre muayyen usuller içerisinde yet-
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kiM organ, merciler ve bakanlıklararası bir plân 
dâhilinde, bir bakanlığın yetkisi içerisinde yü
rütülür ise o denemelerin neticeleri değerlen
dirilir, o bölgede tütün ekimine müsaade edilip 
ediimiyeceği meselesi ortaya çıkar. 

Benim burada esas verdiğim önergenin ru
hu, müstakil olarak Tarım Bakanlığının zirai 
politikayı yürüten bir Bakanlık olması hasebiy
le, denemelerin bu teknik Bakanlık tarafından 
yürütülmesini tazammun eder. Denemenin ne 
şekilde, nasıl, hangi metodlara göre, ilmin inki
şaf ve ışığı altında yapılacağına karar veren 
yetkili Tarım Bakanlığıdır. Burada biz deneme 
müsaadesi değil, çiftçiye ekim müsaadesi veri
yoruz. Çiftçi üç sene müddet içerisinde ekecek, 
dikecek. Fakat tasarının hemen altında «bu 
denemelerin bakanlıklararası» deniyor. Ortada 
yapılan bir deneme yok şimdi bu duruma göre. 
O bakımdan evvelemirde yetkili Bakanlık tara
fından denemeler yapılsın, ondan sonra bu de
nemelerin neticesine göre, hangi bölgelerde, 
hangi çeşit, kalite sınırları ve çeşitleri tesbit 
edilmek lüzere, tütün ekimine müsaade verilsin. 

Onun için önergeme iltifat buyurulmasını 
istirham ederim. 

BAıŞKAN — Komisyon önergeye katılma
dığını beyan etti, önerge sahibi kısaca önerge
sini izah etti. önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi metinde yazılı olan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri 
tarafından bildirilmesi 

Madde 7. — Bu kanunun 3,4 ve 5 nci mad
deleriyle geçici 1 nci maddesi gereğince kona
cak sürekli veya geçici yasaklardan veya üre
timin düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden 
mahalle ve köy ihtiyar heyetleri Tekel idare
lerince haberdar edilir. 

İhtiyar heyetleri yukarıki fıkraya aykırı 
olarak yapılan tütün tanımını o yerin Tekel 
İdaresine, bulunmıyan yerlerde Mülkiye Amir
liğine bildirmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde iki de
ğiştirge önergesi var. 
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Sayın İlyas Kılıç, buyurun. 
İLYAS KILIÇ ((Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Ben bu maddede son fıkrada; «ihtiyar he

yetleri yukarıdaki fıkraya aykırı olarak yapı
lan tütün tarımını o yerin Tekel İdaresine, 
bulunmıyan yerlerde Mülkîye Amirliğine bil
dirmekle yükümlüdür» deyiminin üzerinde dur
mak istiyorum. 

Tedvin itibariyle doğrudur. Karşılıklı çalış
ma bakımından doğrudur. Ancak tatbikattaki 
işleyiş şekli bakımından sakıncaları vardır. 
Şöyle M: Şimdi arkadaşlar, bu bir ticari faali
yete köy ihtiyar heyetinin mâni olması hali ola
rak vasıflandırılır tatbikatta, öyledir, köylüle
rin nazarında bu böyledir. Yani benim ekimi
me muhtar veya ihtiyar heyeti mâni oluyor, 
denir ve bunun köylüler arasında birtakım ar
zu edilmiyen, dargınlıklardan daha ileriye, bâ
zı hadiselere kadar gittiği, tatbikatta buna ben
zer hadiselerin olduğu öğrenilmiştir, görülmüş
tür, şahit olunmuştur. Binaenaleyh Tejkel Ba
kanlığı ve Tarım Bakanlığı devamlı olarak eks
perleri ve ziraatçileri vasıtasiyls köyleri kont
rol altında bulundurduğuna ve bulunduracağı
na göre, kanunen de 1 nci derecede sorumlu ol
duğuna göre, köy ihtiyar heyetini buradan çı
karmak suretiyle, köydeki ahenkli çalışmayı ve 
söylemek istemiyorum, ama harman yangınına 
kadar gidebilectik olan bu gibi hadiselere bi
zim sebebiyet vermememizi istirham ediyorum. 
Çünkü bu işleri yapan insanların, gere|k haber 
verenin, gerekse aleyhinde haber verilenin içti
mai durumu ve hizmeti anlayış farkı, yani ke
lime bulamıyorum, anlayış farkı köylerde bâzı 
hadiselere sebebiyet veriyor, bunu bilmemezlik-
ten, bunu kabul etmemezlikten gelmek köylü
lerimizi daha yakından tanımamak mânasına ge
lebilir. 

Bu bakımdan yüksefc komisyondan istirham 
ediyorum, bu istikamette bir önergem de var
dır, bu son fıkrayı buradan çıkartalım ve bu
nu devamlı olarak köylere gitmekle yükümlü 
bulunan, vazifeli olan Tekel ve Tanm Bakanlı
ğının ilgili memurlarına bırakalım. Açıkça 
köylü bunu haber veremez arkadaşlar, veremez. 
Verdiği takdirde bundan çok hadiseler ç(:ar. 
Bunun çâk daha altındaki işlerden dolayı dahi 
muhtarların bir çok yerlerde tehdit edildiği ve 
çok nahoş hadiselerin cereyan ettiği hepimizin 
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malûmudur. Madem ki, köyümüzü ve köylümü
zü iyi tanıyoruz, muhtarların da durumunu bi
liyoruz, köylü ile muhtarlar arasındaki bir or
man hadisesini; ormandan odun kesip de aşağı 
gelen adamı haber vermek yüzünden adamın 
karşısındakini vurduğunu bu memlekette bildi
ğimize göre, onun tütün ekimine mâni olacak 
şekilde vereceği her haberin, samimiyetle ve 
kanunun kendisine yüklemiş olduğu vecibeyi 
yerine getirmiş olan adama karşı dahi, bizi iler
de üzecek hadiselere sebebiyet verebileceği ka
nısı ile fou fıkranın buradan çıkartılmasını ve 
bunun Tekelin daha sıkı (kontrolüne alınabil
mesi için ona göre tedvin edilmesini ben istir
ham ediyorum. Komisyonu da bu yönde biraz 
uyarmak istiyorum, Komisyonun üyeleri, baş
kanı ve sözcüsü arkadaşlarım da en az benim 
kadar köylüleri tanıyan ve bilhassa ziraatçı 
olan arkadaşımın köyün de içinden gsldiğine 
göre, bu istikamette yardımcı olmasını, her tür
lü dış ve yan tesirlerin altında istirham ediyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşh. 
FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın îlyas Kılıç bu tarzda konuş
mamış olsaydı söz alıp çıkmıyacaktım. 

Şimdi (kanunun yürümesine esas teşkil eden 
madde budur. Tütün tekelinin ruhu bu mad
dede toplanmıştır. Bundan evvelki kanunlarda 
da aynı şey mevzubahistir. Şimdi siz Tekel me
muruna bunu verdiğiniz takdirde, Tekel memu
runun bu işi taramasına, şurası yasak bölge idi, 
bilmem ne idi, elinde Jkroki köyde dolaşmasına 
imkân ve ihtimâl yoktur ve bunun tatbikatında 
görülmüştür ki, Tekel memurunun yanma köy
den bilen bir kimse dahi iştirak etmiyecektir. 
Bu bakımdan orada Devleti temsil eden, an
cak muhtar vardır. Muhtara daha evvelden 
belki ismen, belki kroki itibariyle ve belki de 
her ikisi müşterek olarak saha bildirilecektir. 
O sahayı karış karış tanıyan muhtardır. Muh
tar cezai mesuliyeti de yüklendiği için, aksi 
hareket zımnında bunu Tekel İdaresine bildi
recektir. Madde bu yönden, tatbikat yönünden 
Türkiye'nin mahallî teşkilâtı ve idari statüsü-
nazarı itibara alınarak, bundan evvelki kanun
larda da belirtildiği veçhile isabetli düzenlen
miştir. Burada kuşkulanacak hiç bir hal yok
tur. 

Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Şükrü Koç, buyurun. 
M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 

7 nci maddenin birinci fıkrasında, tahditlerin 
geçici veya devamlı olarak kaldırıldığı tebliği
nin mahalle ve köy heyetlerine ve mülki âmir
lere yapılacağı belirtilmektedir. Mahalle heyet
leri, mahalle muhtarlıkları büyük şehir ve ka
sabalarda bulunmaktadır ve vatandaşlar çok 
defa bu mahalle muhtarlarını yetkili temsilci 
durumunda görmemektedirler, geleneği gereği 
görmemektedir. Bu itibarla zaten oralarda 
mülkî âmir vardır. Onun için mahalle muhtar
larına tebligat yapılacağı hakkındaki fıkradan 
«mahalle» kelimesinin kaldırılmıası, fakat köy 
heyetlerinden sonra bir ihtisas heyeti ve birliği 
olarak, ikinci gelecek olan kanunda da yerini 
alan, ekici bölge birlikleri vardır. Ziraat oda
ları ve saire vardır, ama tütün için özel bir 
birlik kurulmaktadır; ekici bölge birlikleri Ve 
tütün politikasında bölgenin başlıca sorumlu
larından, yetkililerinden birisi olmak, kanunla 
kendisine vazife olarak verilmektedir. Onun 
için nerelerde tütün ekiminin talhdidedildiğinin, 
tahdidin nerelerde kaldırıldığının köylüye teb
liği ile birlikte bu ihtisas birliklerine de tebliğ 
©dilmesinde fayda vardır. 

Zira, Kılıç arkadaşımın ve diğer arkadaşla
rımın belirttiği gibi, köy muhtarlarının veya 
köy heyetlerinin bu nevi tebliğleri muntazaman 
köylüye duyuramadıkları, bundan dolayı ile
ride birtakım hakların zayi olduğu, buna ait 

I geçmişte çok misallerimiz var ve bundan dola
yı vatandaşların zayi olan haklarını arama im
kânlarının kapanidığı bir Türkiye gerçeğidir. 
Köy muhtarları, birçokları okuma yazmayı 
'doğru dürüst bilmediği için, zamanında köy
lüye en önemli kanuni tebligatı yapamamakta-
dırlaı, O bakımdan daha büyük bir ekonomi 
ve ihtisas kuruluşu olan ekici birliklerine bu 
tebliğlerin yapılması gerekmektedir. Bununla 
ilgili bir önergem var, iltifat buyurullmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muslühittin G-ürer, buyurun. 
MUSLIHİTTIN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
kerecini yapmış olduğumuz 7 nci madde, «sü
rekli veya geçici yasaklardan veya üretimin 
düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden» diye 

I sarahatan tasrih etmekte, «mahalle ve köy ih-
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tiyar heyetleri Tekel idarelerince halberdar 
edilir» denmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; üretimin 
düzenlenmesi mevzuu teknik bir mevzudur. Bi
naenaleyh, bu teknik mevzuu için esasen kurul
muş olan, kazaların en ücra köşesine kadar 
giden ziraat teknisyenlerimiz ve ilgili ziraat 
teşkilatı mevcuttur. Onun için bu hususta yal
nız bu işi Tekelin inhisarında bırakmamak; 
Tekel memurlarının, ziraat memurlariyle kıyas 
ddiHdiği zaman, üretim mevzuunda bilgileri de 
ortada bulunduğu için; şahsi kanaatimin gö
re bu Ihususta «Tekel idaresine» yerine «ziraat 
teşkilâtına» denmesi daha muvafık olacaktır. 
Veyahut da Sayın Komisyondan istirhamımız; 
bu iki hususu Tekel idareleri ile Ziraat teşki
lâtını bağdaştırabilecek bir durum varsa, bu
nu o şekilde tedvin etmek suretiyle bu madde 
yapılırsa daha verimli ve daha gerçek olacağı 
kanaatini taşımaktayım. 

Onun için söz almış bulunuyorum. Hür
metler ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz 
Sayın Yücetürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; getirmiş bulun
duğumuz tasarının Türk tütün çiftçisi için 
ehemmiyetli olması münasebetiyle ve bir an ön
ce çıkması düşüncesiyle Komisyonumuz söz al
mama hususumda âzami gayret sarf etmekte
dir. Bu itibarla muhterem arkadaşlarımızdan 
istirham ediyoruz; tasarımızın 7 nci maddesinin 
muhtarlar eliyle inşa edilmiş olması sakıncalı 
değildir. Çünkü görüşülmekte olan tütün ve 
tütün tekeli kanun tasarısı bar ifaide ile reform 
tasarısıdır. Çünkü ilik defa olarak Türkiye'de 
ruhsat usulünü getirmektedir. Ruhsat usulü 
ise kanun tasarısının 15 nci maddesinde açık ve 
sarih olarak; çiftçiler tütün ekim istek kâğıt
larım muhtarlar aracılığı ile Tekel İdaresine 
bildirecekler, Tekel İdaresi de 4 ncü maddede, 
29 ncu maddede ve ilgili diğer maddelerle millî 
tütün politikasının tesbiti neticesinde düzenle
me varsa düzenleme, yoksa daha önceki sene
lerdeki ekime göre ekim cüzdanlarını yine 
muhtarlar aracılığı ile çiftçiye intikal ettirecek
ler. Tasıarmın ilk üç senelik tatbikatımda da 
ekim alanlarının yeniden düzenlenmesi yine 

mulhtarlar ve ilgili diğer devairle beraber yapıt-
lacağına göre, özetlemek gerekirse; tasarının 
tatbikatta hayatiyet kazanmasında köy ünite
lerinde muhtarların vazifesi hakikaten çeşitli 
maddelerle ilgili olarak tesbit edilmiştir. Bu 
bakımdan muhtarlığın burada ekim alanları 
dışında her hangi bir tütün ekimini tesbit ede
rek, ilgili Tekel İdaresine veya mülkiye amir
liğine bildirilmesi sakıncalı değil, tasarının di
ğer maddeleriyle vazifelerinin bir devamı ola
rak mütalâa edilmesini ve 7 nci maddeye müs
pet oy kullanılmasını istirham ederim. Hür-
metterimle. 

BAŞKAN — Sayın Tekeli, 
RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — Muhterem 

arkadaşlar; mesele, sadece köy ihtiyar heyet
leri Ve mahalle muhtarlarının Tekel İdaresine 
haber vermesi veyahut Tekel İdarelerince ken
dilerinin haber alması gibi basit bir formalite 
meselesi değildir. Tasarıda «üretimin düzen
lenmesi tedbirleri» deniliyor. Üretimin düzen
lenmesi tedbirleri, biraz önce sayın arkadaşı
mızın da belirttikleri gibi, tamamen teknik bir 
konudur ve Tekel İdaresinin bu üretimi düzen-
liyebilecek nahiye seviyesinde, kaza seviyesin
de teknik eleman yoktur. Aslında tütün ekim 
belgelerinde teknik ziraat teşkilâtı köy seviye
sine kadar inmiştir. Teşkilâtı, yayın servisi 
gibi çalışmalariyle köylü ile gece gündüz be
raberdir. Üretimin düzenlenmesi için alınacak 
tedbirleri ziraatei bilir. Köy ve kasabalardaki 
ilkokul, ortaokul mezunu Tekel memuru bi
lemez, ama yasağa taallûk öden, kaçağa taal
lûk eden Iher hangi bir husus var ise, mülkî 
âmire ve Tekel İdaresine bildirebilir. İstirham 
ediyorum; tamamen teknik bir konuyu Tekel 
memurunun eline bırakmıyalım. Üretimin dü
zenlenmesini bilse bilse ancak ziraatei bilir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, buyurunuz. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Değerli arka

daşlarım; bu maddede iki önemli husus var. 
Birisi; bu kanun tasarısının 3, 4, 5 ve geçici 
1 nci maddeleriyle yasaklanmış olan hususların 
ve üretim düzenlenmesiyle ilgili alınacak ted
birlerin köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlar eli 
ile bildirilmesi hâdisesi. Yani, Tekel Bakanlı
ğı köy ünitesine yasaklanmış hususları bildire
cek, birinci kısmı bu. 
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İkinci kısmı; yasaklanmış olan yerlerde tü
tün ©kimi halinde bunu haber verecek organ 
neresidir meselesini hâlle bağlamaya çalışmış. 

Simidi, ben 'Sayın İlyas Kılıç'in düşüncesine 
daha değişik açılardan da bakarak iştirak eder 
gibiyim, ihtiyar heyetleri bu madde ile ihbar 
eden müessese haline getirilir ise; muhtar veya 
ihtiyar heyeti köyde Ahmet veya Metanet'in fa
lan yerdeki tütün «kiminim yasak mmtakada ol
duğunun ihbarcısı durumuma 'getirilir ise, (bu
nun içerisine şıahsi kavgalardan parti kavgaları
na kadar çok değişik unsurların (karışması va
kıası ile de karşı karşıya kalabiliriz endişesini 
taşırım. Muhterin idareci olarak 230 ve 240 ncı 
maddelerle göre kendisine yüklenilen bu hizmet
ten dolayı vazife 'suiistimali ve ihmali ile ceza
landırılması hâdisesi bahis mievzuu olduğu için, 
muhtar veya ihtiyar 'heyeti bu mevzuda belki 
birbirllerine girecek ve ö köy ünitesinde bir hu
zursuzluk konusu haline de gelebilecektir. Bu
nun tedbiri ne olabilir meselesi ayrıca düşünül
meye değer. 

Sayın Tekeli'nin de söylediği üretimin düzen
lenmesi için alınacak tedbirler bahis mevzuu ol
du mu, «Üretim düzenlenmesi» kelime mânasın
da ımündemicollduğu üzere Tekel Bakanlığı eli 
ile düzenleme telâkkisine bizi götüremez; Tarım 
Bakanlığı eli ile düzenlemeye götürür. O tak
dirde muhatabın Tekel Genel Müdürlüğü değil, 
Tarım Bakanlığı olması Tâzımıgelir. 

Simidi, bu madde de yasakların bildirilmesi 
keyfiyetine aidolan fıkrada, köy muhtarları, in-
tiyar heyetlerinle bildirilmesi hâdisesini kabul 
ederim. Yalnız, ihtiyar heyetini ve muhtarı muh
bir durumundan çıkaracak bir formüle gitmek 
iktiza ettiği kanaatini taşırım. 

Kendi mıntakalarımızı düşünüyorum; bu 
mmtakalarda çok çeşitli reaksiyonlian olacak
tır. (Muhtar, bildirmiyecektir veya bildirecektir; 
dostlukları, akrabalıkları, şahsi husumet ve kin
leri karşı karşıya getirip birtakım karışık İşler 
içerisine itebilecektir. Ama diyeceksiniz ki, «Na
sıl bir çare bulalım?» Tütün tmıntıakasmda zira
at teknisyenlerinin üretimin düzenlenmesi ile 
ilişkin hizmetleri yer bulduğu müddetçe, tütün 
ekiminde 'en hücra köye kadar gitmeleri bahis 
mevzuudur. Teısbitler bahis mevzuu olduğu müd
detçe eksperlerin, tekel memurlarının gitmesi 
bahis mevzuudur. Başka kredileriyle alâkalı ola
rak mıaJhaJBer, tütün için tesbit edilen yerler be

lirli hale getirildiği için yasak bölgelerde olup 
olmadığı hâdisesi oraya, yine çıkarılabilir. 

Binaenaleyh; Komisyon bu maddeyi arka-
daşlanımsm verdiği önergelerle de alâkalı ola
rak bir daha tezekkür etmek üzere öbür madde
den evvel geriye alır da üzerinde düşünürse fay
dalı bir harekette bulunmuş olur, kanaatini ta
şırım. ihtilâtları çok olabilir, üzerinde bir defa 
daha durmakta fayda vardır. 

Teşekkür ödlerim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergıesi var, okutu
yorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulan Tütün ve tütün tekeli kanun ta

sarısının 7 nci maddesi üzerindeki konuşmaların 
yeterliğini arz ve teklif ederdim. 

Muzaffer Döşemeci 
İzmir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul 'edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Meclis Başkanlığıma 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini taleböderim. 
Yusuf Ziya BahaJdınlı 

Yozgat 

Madde 7. — Bu kanunun 3, 4 ve 5 nci mad
deleriyle geçici 1 nci maddesi gereğince kona
cak sürekli veya geçici yasaklardan veya üreti
min düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden Te
kel memurları ya da eksperleri, ilgili daireler
ce haberdar edilirler. 

Tekel memurları ya da tütün eksperleri ya
kardaki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün ta
rımını o yerin Tekel idaresine, bulunmadığında 
mülkiye amirliğine bildirmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Talsarmm 7 nci maddesi 1 nci fıkrasının son 

ıkıısmında yer alan, «Köy dlhtiyar heyetleri tekel 
idaresince halberdar edilir.» yerine, «Mahalle ve 
köy ihtiyar heyetleri teknik ziraat teşkilâtınca 
haberdar edilir.» ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. Ramazan Tekeli 

Urfa 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa, 
Müzakere edilmekte olan 7 nci maddenin 

1 nci fıkrasındaki, «mahalle ve» kelimelerinin 
kaldırılarak, «Köy heyetlerinden» sonra, «ile 
ekici bölge birlikleri» ibaresinin eklenmesini itek-
lif ederim. Saygılarımla. 

M. Şükrü Koç 
Aydın 

BAŞKAN — Önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'-
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüoe Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüoe Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul 
edümemişıtir. 

Diğer önergeyi okutuyortum. 
(Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un önergesi 

tekraf okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — katılmıyo
ruz... 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Bu şekliyle, 7 noi madde üzerinde başka de
ğişiklik önergesi olmadığına göre, maddeyi ta
san metninde yazılı olan şekliyle oyumuza sunu-

I yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 7 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Tütün tohumu 
Madde 8. — a) Yurt 'dışına tütün tohumu 

ve fidesi çıkarmak ve Gümrük ve Tekel ve Ta
rım bakanlıklarınım ortak izni olmadan yurda 
tütün tohumu ve fidesi (sokmak, 

b) Bir yere mahsus olan tütün çeşidi, to
hum veya fidelerini başka ©eşitlere ayrılmış 
olan yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim 
amaciyle taşımak, yasaktır. 

c) Yabancı memleketler fen kuruluşları 
tarafımdan bilimsel araştırmalar içim istek ha
linde, karşılıklılık şartiyle isitenilen çeşitlerden 
aynı yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum 
gönderilmesi ve aynı amaçlarla tohum getirtil
mesi Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıkları
nın ortak iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — 8 nci maJdde üzerinde madde
min kaldırılmasını öngören bir önerge var. Bir 
de Komisyonun değiştirmiş olduğu şekil var. 
Müsaade ederseniz, Komisyon tarafından mad
dede istenen değişikliği otoultayım, ki kabul edi
lirse aşağı-yukarı madde bu hale gelecektir. 
Ona göre müzakere için söz veririm. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 8 - a) Yurt dışına tütün tohumu ve 

fidesi çıkarmak, 

b) Gümrük ve Tekel ve Tarım bakamlıkla-
rınm ortak izni olmadan yurda tütün tohumu 
ve fidesi sokmak, 

c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin 
tohum veya fidan fidelerini başka çeşitlere ay
rılmış olan yerlere ekmek, dikmek veya ekini 
ve dikim amaciyle taşımak, 

Yasaktır. 

Yabancı memleketler fen 'kuruluşları tara
fımdan bilimsel araştırmalar için istek halinde, 
karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı 
yıl için en çok 10 grama kadar tohum gönderil
mesi ve Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıkla
rının ortak iznine bağlıdır. 

Komisyon Sözcüsü Kâtip Üye 
Balıkesir Tokat 

M. Zeki Yücetürk Mithat Çavdaroğlu 



M. Meclisi B : 30 16 . 1 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Buyurun eif'endim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Efendim, madde
nin metninde her hangi bir değişiklik yoktur. 
İlk satırındaki, «Gümrük vte Tekel ve Tarım ba
kanlıklarının ortak lizni olmadan...» ibaresi ile 
en alit satırda yine böyle bir telkrar olduğu için 
yeni bir tertiptir, mâna değişikliği yoktur, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekeli. 

RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar, tohumların tescil, kontrol ve ser-
tifikasyonu ile ilgili 308 sayılı Kanun, bu va
zifeyi Tarım Bakanlığına vermiştir. Aynen 
okuyorum:-

«Madde 11. — ithal ve ihraçedilen tohum
lukların kontrole tabi tutulması ve Tarım Ba
kanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınma
sı mecburidir.» 

Bu kanun hükmü halen yürürlükte oldu
ğuna göre, tasarının 8 nci maddesindeki (a) 
fıkrasının lüzumu yoktur kanaatindeyim. Bü
tün tohumlukların ithal ve ihracı o kanunun 
şümulüne giriyor. Ayrıca aynı kanunda «ıs
lah çalışmalarında kullanılmak üzere getiri
lecek tohumluk numunelerini bu madde hük
münden istisna etmeye ve bu numunelerin mik
tarını tâyine ve tesbite Tarım Bakanlığı yet
kilidir» der. Bu da yürürlükte olduğuna göre, 
(c) fıkrasının da bu haliyle bu maddede bu
lunması fuzulidir. 

Nerede kaldı ki, bugün «Aynı yıl içinde 10 
gram kadar» diye dondurulmuş. Bu suretle bir 
tohumluğun ithal müsaadesi sadece şeklen, 
kanun maddelerinde kalacaktır. Tatbikatta 
her hangi bir faydası da olmıyacaktır. Çünkü 
aynı şekilde araştırma müesseseleri, yıl içe
risinde sadece on gram değil, belki elli gram, 
belki otuz gram, belki beş gram, lüzum ve ih
tiyacına binaen karşılıklı olarak diğer mem
leketlerden tohum alıp verme deneme yapma, 
ıslah çalışmalarında kullanma gibi, teknik bir 
çalışmayı bu katî kanun hükmü ile dondurmuş 
bulunuyoruz. O bakımdan, ilmî çalışmalarda, 
hiçbir devlette beş gram, on gram, meselesi 
diye bir şey yoktur. Esasen hangi tohumluk
ların hangi şartlar altında ithal ve ihracı 308 
sayılı Kanunda ve tüzükle yönetmeliklerde 
belirtilmiş olduğuna göre, bu 8 nci maddenin 
(a) ve (c) fıkraları hakikaten fuzuli olarak 

kalmaktadır. Bugün teknik o kadar ilerliyebi-
liı* ki, icabında on gram değil, on kilo, belki 
yüz kilo tohumun ithali mecburiyeti hâsıl ola
bilir. işte bugün elimizde Meksika menşeli to
humlar, binlerce ton ithal etmiş vaziyetteyiz. 
Bunun dışında araştırmalar için yüzlerce kilo 
tohum ithalleri vardır. Teknik hususları ka
nunla takyidetmemek lâzımgelir. Araştırıcıyı 
biraz serbest bırakmak lâzımgelir. Aslında 
bugünkü mevzuatta araştırmayı rahatça yapa
bilecek şekilde, Tarım Bakanlığının müsaade
sine bırakmak suretiyle, madde zaten kendi
liğinden yürüyor. Çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Tarım Bakan
lığı ve Tekel Bakanlığının yetkilerinin hangi 
noktalarda birleştiği, çalıştığı veya müstakil 
bir tatbikatta ağırlığın Tarım Bakanlığında 
olması kayıt ve şartiyle gibi hususların mü
dafaası burada bence kanunun vasfı ile mü
tenasip görülmemektedir. Neden? Kanun, ismi 
itibariyle tütün ve tütün tekeli; tekel mesele
si. Böyle olunca, tekel maddeleri ve tekel ile 
alâkalı birçok hususlarda, bununla tavzif edil
miş olan Bakanlığın kararlarda iştiraki ola
cağı katidir. Kanunun ruhu budur. Biz genel 
hükümlerden ayırıyoruz bunu. Ayırdığımız için 
de oradaki ağırlık noktası şu veya bu bakan
lıkta değil; tasarı maddeyi gayet güzel düzen
lemiştir, tek Bakanlığa vermektense fazladan 
öbür bakanlığı da iştirak ettirmek suretiyle 
iki Bakanlığa verilmiştir. Gayet isabetle bu 
madde bu noktadan iyi tedvin edilmiştir. 

Diğer bir noktayı, ben sayın komisyondan 
öğrenmek istiyorum. 

Efendim, evvelâ takririn üzerinde durayım. 
Komisyon sözcüsünün vermiş olduğu takrir, 
teknik bakımdan gayet isabetlidir. Ona- diye
cek bir sözümüz yok. Bu duruma göre esas me
tindeki (c) bendinin anlamı ne olacaktır? Bu
nu sayın komisyondan sormak istiyorum. 

«Yabancı memleketler fen kuruluşları ta
rafından bilimsel araştırma için istek halinde, 
karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı 
yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum gön
derilmesi ve aynı amaçlarla tohum getirtil
mesi Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıkları. 
nm ortak iznine bağlıdır.» 
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Şimdi bu 10 gramlık tahdit, miktar üzerin
de olduğuna göre, müracaat ve şahıs üzerinde 
tahdit var mıdır, yok mudur? izmir bölgesin
den altmış kişi müracaat ederse veya müracaat 
edenler şahıs olabilir, kooperatif olabilir, tü
tün ekicileri birliği olabilir. Yani şahıs itiba
riyle bu 10 gramın arkasındaki mâna nedir? 

NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 
Fen kuruluşları... 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — «Yabancı 
memleketler fen kuruluşları tarafından bilim
sel araştırmalar için istek halinde..» Bu fen 
kuruluşları bölgeler itibariyle midir? Eğer böl
geler itibariyleyse demek ki, yalnız o bölgeye 
mahsus Dİmak üzere 10 gramlık bir şey için gi
dip gelme olabilecektir. O bakımdan madde o 
yönden de isabetlidir. 

Hürmetlerimle. 
GEÇ::Ci KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKÎ 

YÜCET1JRK (Balıkesir) — Söz istiyorum. 

BAŞ] SAN — Bir iki arkadaş daha var, on
lara da söz vereceğim. İsterseniz şimdi çıkın, 
isterseniz bekleyin arkadaşların izahatını. Ma
mafih siz konuşunca belki arkadaşlar konuş
maktan vazgeçebilirler, buyurun. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Komis
yona müteveccih sorularımız olacaktı. Bizim 
konuşmamızdan sonra konuşsalar isabetli olur
du. 

BAŞKAN — Çok kısa soru ise komisyon ko
nuştuktan sonra da sorulabilir. Nasıl arzu eder
seniz ; söz hakkınız her zaman mahfuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkanım. 
çok kısa maruzatta bulunacağım. 

Muhterem akadaşlar, Sayın Ramazan Te
keli Beyin ifadesini şöylece özetliyelim; 308 
sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre Türki
ye'ye girecek, çıkacak, yani ithal ve ihraç ba
kımından her türlü tohum ve fide meselesi 
Tarım Bakanlığına bağlanmıştır. Mevzubahso-
lan Tütün Tekeli kanunu tasarısının 8 nci mad
desinde de Tarım Bakanlığı ibaresi vardır. Ya
ni, tasan hedefleri itibariyle mevcut olan ka
nunun üzerine çıkmamakta, tatbikatını benim-
siyerek Tarım Bakanlığının izni olmadan yur
da tütün tohumu ve fidesi sokma yasağını ka
bul etmektedir. 

Burada Sayın Ramazan Tekeli'nin itiraz 
ettiği husus; niçin Gümrük Tekel Bakanlığı ile 
beraber olarak düşünüldüğü hususudur, tesbit 
edebildiğimiz miktan içerisinde. Sayın Tekeli 
müsaade ederlerse arz edelim, ikna olacaklar, 
öyle tahmin ediyorum. 

Görüşülmekte olan Tütün ve Tütün Tekeli 
tasansanın getirdiği bir yenilik vardır. Birçok 
mevzularda, bilhassa 4 ncü maddede söz alma
dık uzamasın diye, Sayın Mustafa Ok'a da bu 
hususta cevap vermek imkânını bulamadık, 
inşallah ileriki maddelerde cevap veririz, 1963 
senesi fiyatlan hususunda. 

Bu tasannın getirdiği bâzı önemli madde
ler vardır. Bir tanesi; hedefi, politikası iti
bariyle millî tütün politikasını tesbit etmek 
için, bakanlıklararası bir tütün kurulu ve bir 
de buna ilâve olarak millî tütün kurulu mey
dana getirilmiş, işte Bakanlıklararası Tütün 
Kurulunun ve Millî Tütün Kurulunun münase
betlerini tanzim eden Gümrük ve Tekel Bakan
lığı olduğu için, tohumundan yetiştirilmesine, 
ihracına kadar Türkiye'de bir millî politika 
lâzımgeliyorsa, bunun gerek tohumunun, gerek 
fidesinin ithal ve ihracında da Tanm Bakan
lığının iznine Gümrük ve Tekel Bakanlığının, 
millî tütün politikasının teessüsü bakımından, 
bir isim olarak iştirakini münasip gördük. 

Yine Sayın Tekeli'nin itirazlan veya en
dişeleri 8 nci maddenin (c) fıkrasında. Derler 
ki; buradaki hususu da anlıyamadık; araştır
malar bakımından 10 grama kadar niçin ithal 
ve ihraç meselesini tahdit ediyorlar tohum 
meselesi itibariyle. Bir misal verdiler, sonra 
- 64 Türkiye'ye getirildi iyi neticeler alıyo
ruz, dediler. Yüksek Başkanlığa komisyon ola
rak bir önerge vermiştik, önergemizin tashih 
edilen metninde (j) paragrafında şu kısım çı-
kanlmıştı: «Ve aynı amaçlarla tohum getiril
mesi» yani, Türkiye'nin mevcut tütün ırkla
rının dışarı götürülmesinde, gönderilmesinde 
10 grama kadar tahdit yapıyoruz, ancak dı-
şardaki iyi arklann tohumlarının Türkiye'ye 
girmesinde tahdidi kaldınyoruz. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Ama araştır
ma kastına bağlı. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Araştırma 
kastiyle.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Devamla) — Sayın İrfan Solma-
zer; muhakkak ki ithal edilecek olan tohum 
evvelâ araştırılacaktır. Türkiye topraklarına 
intibakı, aktivitesi tesbit edilecektir, fen kuru
luşlarımızca, üniversitelerimizce, Tekel İdare
since, Tarım Bakanlığınca tesbit edilecektir. 
Gerek rantabilite, gerek prodüktivite ve kali
te bakımından Türkiye'nin iklim şartlarına, 
topraklarına uygunluğu tesbit edildiği tak
dirde çoğaltılacaktır ithali. Bu itibarla «Araş
tırma bakımından» ibaresinde de bir sakınca 
yoktur. Kanaatimiz odur ki, muhterem arka
daşlarımızın endişeleri vâriddeğildir. 

Komisyonumuz tarafından verilmiş olan bir 
önergeyle gerek redaksiyonu ve gerekse bir 
ihmalin tashihi imkânı hâsıl olmuştur. Bu iti
barla 8 nci maddeye müspet oy kullanmanızı 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Komisyon sözcüsünü dinledik. Ben

deniz endişelerimi doğrudan doğruya bu mad
denin (c) fıkrası üzerinde teksif ediyorum. 
Her ne kadar sayın komisyon sözcüsü bu mad
deyi yeniden redaksiyon yaptıklarını söyle-
dilerse de, yine fikrî görüşümü (c) fıkrası ola
rak arz edecek ve bu redaksiyon içinde değer
lendirmeye çalışacağım. 

Muhterem alkadaşlarım, şimdi; yabancı 
memleketler fen kuruluşları tarafından bilimsel 
araştırmalar için, istek halinde ve karşılıklılık 
şartı ile istenilen çeşitlerden aynı yıl içinde en-
çok 10 grama kadar tohum gönderilmesi ve ay
nı amaçlarla tohum getirtilmesi Gümrük ve Te
kel ve Tarım bakanlıklarının ortak tenine bağlı
dır, diyorlar. Son cümlelerini izah ederken sa
yın sözcü, şahsan ben bu hususu tam mânası ile 
anlıyamadım; biz 10 gram gönderirken, gelir
ken ise istediğimiz kadar olması için maddeyi 
tedvin ettik, diye ifade ettiler. 

Ben şahsan bu şekilde fennî araştırmalarda 
bir tahdide gidilmesinin taraftarı değilim. Bilim
sel araştırmaların neticesine göre lüzum görül
düğü takdirde kullanılacak tohumluk miktarı 
tâyin edilebilir. Bu şekilde kanunla dondurul
masının doğru olmıyacağı kanısını taşımakta

yım. Onun için, bu madde içindeki gibi 10 gram
lık bir tahditle sınırlanması şeklinde değil, doğ
rudan doğruya fennî çalışmaların daha geniş 
tutulmak suretiyle değerlendirilmesi kanaatini 
taşımaktayım. Eğor Sayın Komisyon böyle bir 
görüşe iştirak ederlerse bahtiyar olacağız. Kanu
nim bu şekilde tedvininde faydalar görmekte
yim, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, buyurun. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Şark tipi tütün, yetişmesi bakımından en 

zahmetli yetişen ve dekar başına da verimi az 
olan ve bu sebeple de maliyet unsuru yüksek 
olan bir tütün çeşitidir. Bugün tütün satışların
da çektiğimiz sıkıntı da bu sebeplerden ileri gel
mektedir. 

«Börtley» diye bir tohumu Tekel idaresi 
üretmek ve tecrübe etmek üzere getirmiş bulun
maktadır. Birkaç seneden beri tecrübesinin de 
yapıldığını zannediyorum; sark tipi tütünlere 
nazaran, dekar başında birkaç misli yüksek re
kolteye ulaştığı da ifade edilmektedir. Yaprak
ları büyük ve dekar başına verimi çok olan bu 
börtley tipinin Türkiye'de uygulanması bugüne 
kadar ne gibi bir netice vermiştir? 

Hepinizin bildiği gibi, İngiltere Kraliyet Lâ-
boratuvarmm geçen sene yayınlamış bulunduğu 
şark tipi tütünlerle alâkalı bir raporu mevcuttu. 
Bendeniz bunu gazetelerde okuduktan sonra 
Tekel Genel Müdürü arkadaşımla istanbul'da 
konuşmuş ve bu raporun bir aslını temin gayre
tinde bulunmalarını rica etmiştim. 

Hepinizin yine bildiği gibi şark tipi tütünle
rin Amerika'da, daha doğrusu Viringinia tütü
nünü istihlâk eden memleketlerde, yanışı temin 
etmek için şark tipi tütünlerle harman yapıldı
ğı ve bunun yüzde 7-10 civarında harmana ka
tıldığı. da aşikârdır. 

Şimdi, bilhassa kanser yönünden, şark tipi 
tütününün kanser yapmadığı ingiltere Kraliyet 
Lâboratuvarmm o raporunda belirtilmiştir. 
Kanser yapmama gibi, elimize gayet güzel bir 
done vermiş bulunan bu raporun temini sure
tiyle geniş bir kampanyanın açılması lâzımdır. 
Eğer Börtley sistemi tohumu bu gibi evsafları 
taşımıyor ise, tecrübesinin devamını şahsan za
rarlı bulurum. Yok, şark tipi tütününün evsafı
nı muhafaza eder de dekar başına birkaç misli 
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bir rekolte artışı sağlar veyahut da maliyeti dü- I 
sürecek bir şekliyle ortaya çıkarsa, elbette ki, 
Börtley sisteminin Türkiye'de uygulanması is
tikametinde gayret sarf edilmesi iktiza eder. 
Bu iki konuda saym Komisyondan izahat rica 
ediyorum. Birincisi, Börtley sisteminin yapılan 
denemelerindeM alınmış olan neticeler; ikincisi, 
yine Börtley tohumluğunun, Şark tipi tütünler
de tesbit edilmiş olan evsaflara haiz olup olmadı
ğı hususunun açıklanmasıdır. Bu iki hususu ri
ca ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Ve
rilmiş bulunan değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin (a) ve (c) bendlerinin tama

men kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler.,. Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan diğer 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 8. — a) Yurt dışına tütün tohumu 

ve fidesi çıkarmak, 

b) Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıkla
rının ortak izni olmadan yurda tütün tohumu 
ve fidesi sokmak, 

c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin to
hum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan 
yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim ama-
ciyle taşımak, 

yasaktır. 

Yabancı memleketler fen kuruluşlar;. 
fmdan bilimsel araştırmalar için istek halinde 
karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl 
içinde en çok 10 grama kadar tohum gönderil- | 
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mesi Gümlük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının 
ortak iznine bağlıdır. 

Kâtip Üye Komisyon Sözcüsü 
Tokat Balıkesir 

Mithat Çavdaroğlu Mehmet Zeki Yücetürk 

BAŞKAN — önerge Komisyon tarafından 
verilmiş olduğu için tekabbülü mutazammmdır. 
önergeyi Meclisin oyuna sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine Komisyon tarafından verilmiş olduğu 
cihetle filhal kabulü de mutazammmdır. 

Maddeyi, 8 nci madde olarak bu şekliyle oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 8 nci madde bu şekliyle kabul edilmiş
tir. 

Tütün Tarım alanlarında üretilecek tütün çeşit
lerinin tesbit ve değiştirilmesi 

Madde 9. — Tütün tarım alanlarında üreti
lecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe gir
mesini kovalıyan iki yıl içinde iç ve dış pazar 
ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar göz 
önünde tutularak tesbit olunur ve lüzumunda 
aynı esaslara göre değiştirilir. Bu tesbit ve de
ğiştirme; tüzükle görevlendirilecek bakanlıklar 
tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yen?.. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kırbaşlı. 
Zatıâliniz 14 ncü maddeye kadar söz iste

mişsiniz, her maddede değil mi, efendim? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet, efen
dim. 

Saym Başkan, saym milletvekilleri; 
9 ncu madde bütün ağırlığı ile ve anlamiyle 

Türkiye müstakbel tütün politikasının ekimin
den, değerlendirilmesinden satışına kadar esası
nı tesbit etmektedir. Bu bakımdan burada biz
ce biraz yanlış anlamlara gelebilecek hususlar 
var kanaatindeyim. Türkiye'nin dünya pazar
ları, iç pazarlar fiyat politikası, intibak şartları, 
tütün işleme şekilleri üzerinde karar verecek 
olan kurulun gayet teknik mütehassıs eleman
lar olacağı düşünülecektir. Bu kanunun başın
da belli edilen Bakanlıklararası Tütün Kurulu, 
yine baş taraflarda 4 ncü maddede tütün üre-
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timinin memleketin iktisadi, ticari gereklerine 
ve satış imkânlarına göre düzenlenebilmesi me
selesinin yine aynı maddede Baikanlıklararası 
Tütün Kuruluna bırakılmış bulunduğu halde 
- bilmiyorum Sayın Komisyon her halde bu 
noktayı izah ederler - burada denmektedir ki; 
«Bu tesbit ve değiştirme tüzükle görevlendirile
cek bakanlıklar tarafından yapılır.» Sayın ar
kadaşlarım, tüzük meselesi, ayrı bir iştir. Şu 
veya bu şekilde, tüzüğün kanunun esprisine uy
mak şartiyle düzenlenmesi mümkündür. Fakat 
mademki burada Tütün tarım ve tekeli Kanu
nunun yapısını, bünyesini müzakere ediyoruz, 
müsaade etsin de Sayın Komisyon bu tesbit ve 
değiştirme, 4 ncü maddede olduğu gibi Bakan
lıklar arası Tütün Kuruluna veya burada sara
haten tesbit edilecek ilmî ve teknik bir kurula 
bırakılsın. Ya, biz bu kurulu burada muhakkak 
surette tesbit edelim veyahut 4 ncü maddeye 
göre iktisadi ve ticari kalite ve her türlü hususu 
düzenliyen kurul Baikanlıklararası Tütün Ku
rulu olduğuna göre, burada da sarahaten bu 
hususu tesbit edelim. Bunda fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, buyurun. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, 9 ncu 

maddeyi biz de önemli görüyoruz. Genel ihraca
tımızın ve genel ihracatımızdan elde edilen ge
lirin yüzde 20-30 nu tütün teşkil ediyor. Bu 
sahada da beş milyon insan ekmek yiyor. O se
beple tütünle, tütünün çeşitleriyle oynamak 
önemlidir. Bunu çok yetkili bir kurula vermek 
lâzım. Biraz evvel Sayın Kırbaşlı arkadaşımızın 
belirttiği gibi, esasen kanunda Bakanlıklararası 
Kurul olarak bir kurul kurulmuştur. O halde 
bu yetkinin o kurula verilmesi daha uygun 
olacaktır. Ancak bir şartla; bu kurul karara 
gitmeden evvel, daha geniş ve daha teknik ele
manları içinde bulunduran Millî Tütün Komi
tesinin de fikrini almalıdır. O halde madde
nin o şekliyle değiştirilerek kabul edilmesi 
daha uygun olacaktır zannediyoruz. Millî Tü
tün Komitesinin fikrinide almak suretiyle, 
bu yetki Bakanlıklararası Kurula verilmeli
dir. Bu hususta bir önergemiz var, kabulü
nü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isiyen?.. Buyurun 
Sayın özarda. 

I REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; 

Bu 9 ncu madde üzerinde nazarı dikkati çe
ken bilhassa iki husus vardır. 

Bunlardan birisi; «Kanunun yürürlüğe gir
mesini kovalıyan iki yıl içinde» tâbiri kulla
nılmalıdır. Vakıa türkçeleştirmeye önem veri. 
yoruz ama, «kovalama» kelimesi pek kulağa 
ve anlayışa iyi gelmiyor. Kovalamak deyin
ce, insanın aklına, birisi kaçıyor diğerisi de 
arkasından koşuyor gibi bir mâna geliyor. Onun 
için bunun yerine,, «yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki yıl sonra» dense, «yürürlüğe 
girdiği yıldan sonra gelen iki yıl içinde» dense 
maksadı hâsıl eder. 

Bir de burada yetkili kurul tesbit edilme
miş, bunun bir tüzükle tesbiti öngörülmüştür. 
Muhterem arkadaşlar, işi tüzüğe bırakırsanız, 
size şurada bütün samimiyetimle ifade edeyim 
ki, kanunun yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra 
dahi bü kanunu yürütme sahasında koyamı-
yacaksmız. Çünkü bugün tecrübe ile sabittir 
ki, Danıştay Hükümetten giden tüzükleri çı
karmamaktadır. Danıştay, bugünkü iktidarın 
tasarruflarına bir saat içinde iptal kararı 
vermekte, fakat tasdik için gönderilen bir tü
züğü yıllarca tasdik etmemektedir. Bunun or
tada misali vardır; özel Okullar Kanununda 

j bâzı hususlar tüzüğe bırakılmıştır, Millî Eği-
I tim Bakanlığı kanuni süresi içerisinde tüzüğü-
î nü hazırlamış Danıştaya göndermiştir. Aradan 

bir yıl gibi bir zaman geçtiği halde, Danıştay 
bu tüzüğü tasdik etmemektedir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Yanlış yan
lış.. 1 Ağustosta göndermiştir. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — öyledir 
beyefendi., öyledir. 

BAŞKAN — Her ne ise efendim.. Mesele
miz Danıştaym tüzük tasdiki falan değil; 
mesele tüzüğe bağlanıp bağlanmaması. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi 
Anayasanın 113 ncü maddesindeki hüküm açık
tır. Anayasanın 113 ncü maddesinde : «Bakan
lıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alan
larını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uy-

I gulanmasmı sağlamak üzere ve bunlara aykırı 
I olmamak şartiyle yönetmelikler çıkarabilir-
I 1er.» deniyor. v Yönetmeliklerin tasdiki Danış-
| tayın tasvibine bağlı değildir. Binaenaleyh, bir 
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bakanlığın her hangi bir kanunu uygulaması 
hususunda tüzük çıkarma yerine yönetmelik 
yapma yoluna gitmesi, yönetmeliğin daha kısa 
zamanda gerçekleşmesini ve kanunun bütün hü
kümlerinin uygulanmasını sağlıyacaktır. 

Bu iki hususu Komisyon değiştirir ve bun
dan sonraki maddelerde yer alan tüzük keli
mesini de yönetmelik olarak değiştirirse, ka
nunun uygulanmasında yararlı olacağı kanı
sındayım. 

Sonra, «Bu tesbit ve değiştirme tüzükle gö
revlendirilecek bakanlıklar tarafından yapılır.» 
deniyor. Bunun bir tüzüğe bırakılması doğru 
değildir. Kanun yapılırken, hangi bakanlık bu
nu tesbit edecekse, burada o bakanlığın da be
lirtilmesi zaruridir. Bu bakanlığın da, bugün 
yapmakta olduğu görevler itibariyle en uy
gunu kanaatimce Tarım Bakanlığıdır. 

Bu bakımdan, Komisyon önemli olan bu 
maddeyi geri alır ve bunun üzerinde bir müd
det daha bir çalışma yaptıktan sonra daha mü
tekâmil bir halde getirirse, kanunun heyeti 
umumiyesi itibariyle uygulamasında büyük 
fayda sağlıyacaktır kanısındayım. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun. 
1LYAÇ KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım ; 
«Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çe
şitleri bu kanunun yürürlüğe girmesini kovalı-
yan iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve 
istekleriyle tarımsal zorunluklar göz önünde tu
tularak tesbit olunur.» deniyor. Bu madde, sü
reli olarak tütünlerimizin cinslerini dünya pi
yasalarındaki yetiştirilen tütün çeşitleriyle 
kontrol etmek ve gerekiyorsa oradan aynı 
esaslar dâhilinde tohum ithal etmek suretiyle, 
kendi tütünlerimizle onların arasında bir üret
me sistemi getiriyor ve bu sistemi de, ilk 
başlangıcını, kanunun yayımı tarihinden itiba
ren İM yıl içerisinde gerektiği takdirde tekrar 
etmekten bahsediyor.. 

Şimdi bizim tütünlerimizin hususiyeti Şark 
tütünü oluşudur. Biz tütünlerimizi Yunanistan, 
Bulgaristan, Amerika, İtalya ve diğer tütün 
yetiştiren memleketlerdeki tütün çeşitleriyle 
karıştıracak olursak korkarım ki, kendi tütün
lerimizin evsafını da bozabiliriz veya hususi
yetini kaybettiririz. Benim bu maddeden an-

I ladığım; kendi tütünlerimizi, kendi memleketi
mizdeki tütün yetiştirme alanları içerisinde 
kontrol ve denemelerini yapmak üzere ıslah 
edebilmek için tütün tohumları üzerinde çalış
ma yapmayı kapsıyor zannediyorum. Yabancı 
tohumlarla kendi tütün tohumlarımızı karıştır
mak suretiyle müşterek mahsul olarak bir tü
tün yetiştirmeyi kabul ediyorsa, kendi tütün
lerimizin istikbali bakımından ben bunu sakın
calı görürüm. Buradaki denemeler 1 numaralı 
cetveldeki tütün ekim sahaları içerisindeki tü
tünlerin birbirleriyle olan münasebetlerini ayar
lamak ve bunları ıslah etmek içindir. Dışarı
dan ithal edilecek tütün tohumlariyle kendi tü
tün tohumlarımızı karıştırmak suretiyle tütün 
neslinde bir ıslahat düşünülüyorsa, ben ya-
bancılannkini bizimkilerle karıştırmanın, ken
di tütünümüzün neslini bozacağı mülâhazasiyle 
uygun görmem. Binaenaleyh, Komisyondan bu 
bakımdan aydınlık talebederim. 

Yetki meselesine gelince arkadaşlar, yetki
leri bir merkezde toplamak kadar dağıtmanın 
da mahzuru vardır. Şimdi burada bir arkada
şımın biraz evvel belirttiği gibi; - zannediyo
rum Sayın Ok'un, - Devlet Bütçesinin büyük 
gelirlerini, büyük gelir dilimini üzerine yüklen
miş olan Gümrük ve Tekel Bakanlığının özel
likle tütün bölümü üzerinde yapılacak her han
gi bir değişikliği veya bir denemeyi bir bakan
lığın bir şubesindeki müdürü ile, karşı bakanlı
ğın bir şubesindeki müdürü arasında bir orga
nizasyona bırakacak olursak, - Tatbikat böyle 
olur bakanlıklara bırakılınca, hepimiz memuri
yetten geldik - zannederim ki yanlış bir adım 
atmış olabiliriz. Ama bunu, daha sorumlu ve 
yetkili üst makamların mütalâasiyle veya on
ların isteği veya onların haberi tahtında ya
pacak olursak uygun olur. Yani bununla şunu 
söylemek istiyorum ki, kanunumuzda Bakan-
lıklararası Tütün Kurulu ile Millî Tütün Komi
tesi var; bu iki kurulun mütalâasını almadan 
böyle mühim bir meseleyi yapmanın da sakın
calı olduğu kanaatindeyim. 

Arkadaşlarımın bu yolda önergeleri vardır, 
yeni bir önerge yazmak istemiyorum. Bu yetki
nin Millî Tütün Komitesi ve Bakanlıklararası 
Tütün Kurulunun malûmatı tahtında ve onla
rın müsadesiyle yapılmasında, gelecekte tütün-

I lerimizin nesillerini, tütünlerimizin nevini ve 
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hususiyetlerini kaybetmemesi bakımından fay- I 
da mütalâa ederim. Saydılar sunarım. \ 

(BAŞKAN — Saym Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Tütün tarım alanında üretilecek tütün çe

şitlerinin tesbit ve değiştirilmesi, tütün müs
tahsili dolayusiyle memleketimiz için hayati bir 
noktadır. Bunu kim, nasıl tâyin etmelidir? Bu
nun üzerinde ciddiyetle durup, kanunun bu 
maddesini anlaşılabilecek şekilde, tatbikatta 
kolaylık verebilecek şekilde nizamlamamız ge
rekiyor. 

Hakikaten bâzı tütün çeşitleri vardır, iklim 
şartlarına g-öre, toprağın kuvvetine göre verim 

nisbetlerinde - birçok değişiklikler arz eder. Tü
tün tarım tekniğini bilen tütün otoriteleri, 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ayrı ayrı etüt
ler yaparak, çeşit dönemeleri üzerindeki verini 
durumlarını ciddî surette sonuçlandıracak, tü
tün tarım müstalısılına bunların üretilmesini 
empoze edebilmelidir. 

Biz kanun yapıyoruz, kanunda boşluk bıra
kıyoruz. Biz kanun yapıyoruz, tatbikatçıların bu 
kanunu rahatlıkla tatbikata koymaları için vu
zuh vermiyoruz. Bu yönü ile dokuzuncu madde
de kaleme alınan hükümlerin bâzı topal taraf
larını doğrultmamız gerekiyor. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, tüzükle gö
revlendirecek bakanlıklar tarafından bu çeşit 
intihabat yapılabilir imiş. Eğer, tasarıdaki do
kuzuncu maddeyi bugünkü yazılış hüviyeti ile 
kabul edecek olursak, yanlış bir kanun mad
desi kabul etmiş olacağız. Tüzük, yeniden mi 
yapılacak? Bu işe biraz vukufu olanlar deği
şik mânada yorumluyacak. Yoksa, bu kanu
nun tatbikatı için esasen bir tüzük hazılana-
cak, ona mı uyulacak? Sarahat yok, bakınız. 

Buna muvazi olarak, Türkiye'de tütün 
mevzuunda bir otorite olmasını kabul ettiğimiz 
teknik şahsiyetlerle mücehhez olan Millî Tü
tün Komitesinin burada fonksiyonu olabilecek 
midir, olmıyacak mıdır? Olmalıdır. Şu halde, 
olabilmesi için bu maddeye ithal edilmesi lâzım. 
Müsaade buyurunuz, hakikaten millî gelirimi
zin ihracat bakımından yüzde 30, yüzde 40 ını 
teşkil eden tütün dâvasında daha çok fayda 
sağlıyabilmek için, tütün tekniğinde olduğu 
kadar dünya çapındaki tütün şöhretini muha-
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faza bakımından da çeşitlerin hassasiyetle tef
rik olunmasını, böyle uluorta fiilen görevlen
dirilmiş kişilere değil, bu mevzuda şöhret yap
mış, ün yapmış, hakikaten otorite olduğunu 
Türkiye tütüncüleri arasında ispatlamış olan
larının vereceği karara bağlamalıyız. Bu ba
kımdan sayın komisyondan şahsan rica ediyo
rum, bir ziraatçi milletvekili olarak, bu dâva
yı bilen bir naçiz kardeşiniz olarak, burayı dü
zeltmek için lütfen bu maddeyi geri alsın, vu
zuha kavuşturduktan sonra Meclise sunsun. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Akal, buyurun. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın milletve

killeri, bir soruyu sormak için konuşacağım. 
9 ncu madde millî tütün politikamızın tes-

bitinin bir parçasıdır, daha doğrusu millî tü
tün politikamızın tesbitidir. Millî tütün politi
kamızı tesbit edecek kurul da gösterilmiştir 29 
ve 30 ncu maddede. Şimdi, 29 ve 30 ncu mad
denin sarahati muvacehesinde 9 ncu maddeye 
ek olarak ayrıca «Tüzükle görevlendirilecek 
bakanlıklar tarafından yapılır.» ibaresinin ek
lenmesine niçin lüzum görülmüştür? Acaba 
tatbikatta bir kolaylık sağlamak için mi, yok
sa başka bir hususun temini için mi? Çünkü 
tabiî netice, tütün politikamızın tesbitinde 29 
ve 30 ncu maddedeki kurulların yetkili olma
sıdır ve 9 ncu maddeye, «Tüzükle görevlendiri
lecek bakanlıklar tarafından yapılır.» ibaresi 
eklenmeseydi ilk akla gelecek şey, doğru ola
rak uygulamada 29 ve 30 ncu maddedeki ku
rulların yetkili olduğu idi. Şimdi, böyle bir 
ilâve yapıldığına göre bir şüphe, bir sual akla 
geliyor, acaba bunlar değil midir? Niçin bu 
«Tüzükle görevlendirilecek bakanlıklar tara
fından yapılır.» ibaresine lüzum görülmüştür? 
Bu husus sayın komisyonca açıklanır ise mem
nun olurum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Şahin. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlarım, 
Bu dokuzuncu maddede, kanunun yürürlüğe 

girmelinden itibaren iki sene içerisinde iç ve dış 
rlar f*"öz önünde bulundurularak, tarımsal 

zorunlukiar da dikkate alınarak üretilecek tü
tün çeşitlerinin tesbiti mevzuu var. Bu, kanunla 
görev olarak verilmiş. Bu, sıhhatli olan bir hiz
met tarzı. Kanım çıkar çıkmaz iki sene içerisin
de bu mevzu ele almıp, yapılmalıdır. 
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2. Bu tesbit ve değiştirme işinin kimin ta
rafından yapılacağı hâdisesini ortaya koyan bir 
madde. 

3. Bir fıkra daha var, lüzumunda aynı esas
lara göre değiştirilip tadili hususu... 

Şimdi, lüzumunu kim takdir edecek, o belli 
değil, ilk iki sene içerisinde kanunen verilmiş 
bir görev olarak arkadaşlarımızın teklifleri is
tikametinde geliştiği takdirde, millî tütün poli
tikasını tanzim edecek olan müessese bu değiş
tirme ve tesbit görevini yerine getirebilir. Ama 
aradan iki sene geçti, dört sene geçti; Türkiye'
de tütün tohum ve çeşitlerini yeni iç ve dış pa
zar şartları karsısında değiştirme ihtiyacı doğa
bilir. «Lüzum» buradaki fıkrada belirli, «lüzu
munda aynı esaslara göre değiştirilir» denmek
tedir, ama bu «lüzumunu» takdir edecek mües
sese bu maddede yoktur. Bu lüzumu kim tak
dir eder? Bu lüzumu; bu r.in pazarlamasını ya
pan, satışını yapan ve Türkiye'nin döviz kayna
ğı olarak mütalâa edilen tütünün dn ve iç im
kânlarını araştıran, üretici olan değil onu sa
tan müesese takdir eder. O halde evvelâ, lüzu
munda aynı esaslara göre değiştirilir tâbirinde-
ki lüzumu halimle bu görevi yüklenecek mües
sesenin buraya geçmesine ihtiyaç vardır. Bu, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. O halde, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının teklifi ile lüzumun
da bu tesbit ve takdir işi tekrardan yapık r, 
şeklinde olabilir. O halde bu fıkrada, bir defa 
kanunun bu maddesinde lüzumunu takdir ede
cek olan makam gösterilmemiştir ve muallâkta
dır, değiştirilmesi lâzımdır. 

2. Bu değiştirme ve tesbit ameliyesi tüzük
le belirtilecek bakanlıklar eli ile yapılır tâbiri, 
hem kanunun temel felsefesine uymuyor, hem 
de tatbikat zorlukları ile bizi karşı karşıya bı
rakır. Millî tütün politikasını yürütmede bir 
müessese, bu kanun içinde kabul edilmiştir. Bu 
müessese, Bakanhklararası Tütün Kuruludur. 
Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ticaret ba
kanlıkları gibi bir kurul meydana getirilmiştir. 
Bu Kurul Türkiye'nin millî tütün politikasını 
tesbit ettiğine göre, teknik servislerden gelen ne
ticeler bu Kurul eliyle karara bağlanmak duru
mundadır. O halde karar organı, değiştirme ka
rar organı nihai merci olarak bu Kurul olmalı
dır. O halde ayrıca, Tüzükle bakanlıklar tâyini 
yoluna gidilmemelidir. Ancak, bu tesbit ve de

ğiştirme ameliyesinin karar organınca nasıl tat
bikata koyulacağı hali bir Tüzükle veya bir Yö
netmelikle tanzim edilebilir. 

Demek ki muhterem arkadaşlarım, burada 
3 isteğim var; Sayın Komisyondan öncelikle ri
ca ediyorum, uj'gun bulurlarsa maddeyi tashi-
han geri alırlar, uygun bulmazlarsa burada ce
vaplandırırlar. 

1. Birinci kısmı doğrudur, lüzumunda de
ğiştirme halini takdir edecek makamı bu kanu
na sokmak zorundayız. Tekel Bakanlığı pazar
lama müessesesi olarak yarın Türk tütününün 
çaidini değiştirmek zorununu hissederse, bunu 
o Bakanhklararası Kurula getirebilmek salâhi
yetine sahibolmalıdır, teklifçisi olmalıdır, öbür 
taraf etüt yapıp bunun neticesini ulaştırmalıdır. 
Lüzumunu takdir edecek müessese buraya gir
melidir. 

2. Kurul, Bakanhklararası Kuruldur, bu ka
nunun esprisinde vardır, temelinde vardır. Tü
zükle yeni bakanlıklar görevlendirmeye lüzum 
yoktur. 

3. Bu vasifeyi yapacak Kurulun vazife ya
pış rartı, şekli yönetmeliklerle, tüzüklerle yapı
labilir. Buna göre maddenin düzenlenmesi yo
lunda Komi-yonun kararını bildirmesini istirham 
ediyorur?.. 

Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 

önergelerini, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tütün Kanununun 9 nen maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin birinci satırındaki «Gümrük 

ve Tekel» den sonra gelen «ve» kelimesi yerine 

«Tütün tarnn alanlarında üretilecek tütün 
çeşitleri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra gelen iki yıl içinde, iç ve dış pazar ihtiyaç 
ve istekleriyle tarımsal zorunluklar göz önünde 
tutularak Tarım Bakanlığınca tesbit olunur ve 
lüzumunda aynı esaslara göre değiştirilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 
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«veya» kelimesinin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. Samsun 
llyas Kılıç 

Başkanlığa 
Halen konuşulan kanunun 9 ncu maddesinin 

«Bu tesbit ve değiştirme» ibaresinden sonra 
«Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından ya
pılır.» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Burdur Milletvekili 
Faik Kırbaşlı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 9 

ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim? 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çe
şitlerinin tesbit ve değiştirilmesi 

«Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün 
çeşitleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
raki iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve is
tekleri ile tarımsal zorunluklar göz önünde tu
tularak tesbit olunur ve lüzumunda aynı esasla
ra göre değiştirilir. Bu tesbit ve değiştirme 
Millî Tütün Kongresinin fikri alındıktan son
ra Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından 
yapılır.» 

BAŞKAN — Bir de Komisyon tarafından 
verilmiş olan önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Madde 9. — Tütün tarımı alanlarında üreti

lecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe gir
mesini takibeden iki yıl içinde iç ve dış pazar 
ihtiyaç ve istekleriyle tarımsal zorunluklar göz 
önünde tutularak Gümrük ve Tekel ve Tarım 
bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur ve lü
zumunda aynı esaslara göre değiştirilir. 

Bu tesbit ve değiştirme Bakanlıklararası Tü
tün Kurulu karariyle yürürlüğe pirer.» 

İzmir Tokat 
İhsan Gürsan M. Şükrü Çavdaroğlu 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — önergemi ge
ri alıyorum ve Komisyonun teklifine katılıyo
rum. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz Sa
yın Reşat özarda, muameleden kaldırdım. 

Sayın Mustafa Ok, siz de mi geri alıyorsu
nuz? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, Sa
yın Komisyonun bir ölçüsü var; bu karardan ev
vel millî tütün politikasının tesbiti lâzımdır. 
Çünkü teknik elemanlar, fakülteler var, bunla
rın temsilcileri var. Daha geniş bir heyetin ka
rardan evvel fikri alınır, kaydı maddeye dâhil 
edilirse daha iyi olur kanaatindeyim. O itibarla 
önergemi geri almıyorum. 

BAŞKAN — O halde önergenizi okutuyo
rum. 

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

BAŞKAN — komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Meclisin oyuna sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
(Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm öner

gesi tekrar okundu.) 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; talep üzerine 

muameleden kaldırılmıştır. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ben de geri alı

yorum, 
BAŞKAN — Siz de geri alıyorsunuz. 
Komisyon tarafından verilmiş bulunan öner

geyi tekrar okutuyorum : 
(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — önerge komisyon tarafından 

verilmiş bulunmaktadır. Bu şekliyle katılmayı 
mutazammmdır. önergeyi Meclisin oyuna sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhal katılmayı gerektirmektedir. Bu sebeple 
maddeyi, önergede yazılı şekliyle, oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
9 ncu madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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10 ncu maddeyi okutuyorum : 

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi 
Madde 10. — a) 9 ncu maddeye göre tesbit 

olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve Tekel ve Ta
rım bakanlıklarının araştırma ve ıslah organ
ları tarafından ıslah ve tohumları üretilerek ih
tiyaç oranında ekicilere parasız dağıtılır. 

b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından 
kurulacak örnek fideliklerinde elde edilen fide
ler de aynı suretle ekicilere parasız verilir 

BAŞKAN — Onuncu madde üzerinde yal
nızca Sayın Ramazan Tekeli tarafından veril
miş bir önerge var. Bu bakımdan müzakereye 
tabi olacak. Söz istiyen var mı?.. Yok. Önergeyi 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

Madde 10. — 9 ncu maddeye göre tesbit 
olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve Tekel ve Ta
rım bakanlıklarının araştırma ve ıslah organ
ları tarafından ıslah edilip fide veya tohum ah
imde ihtiyaç oranında ekicilere parasız dağıtı
lır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜOETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

10 ncu maddeyi metinde yazılı olduğu şek
liyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 

Tütün köklerinin sökülüp yokedilmesi 
Madde 11. — Tütün ekicisi, ürününü topla

dıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohum
luk için lâzım olan miktarı ayırıp, geri kalanını 
10 gün içinde, tohumluk için bıraktıklarını da 
tohumu alınır alınmaz söküp yok etmek zorun
dadır. 

Bu süreler içinde söküp yok etmiyenlere 10 
gün daha mühlet verilir. İkinci 10 gün içinde 

de söküp yok etmediğinde masrafı kendisine 
aidolmak üzere 10 güne kadar söktürüleceği 
ekiciye yazı ile bildirilir. Bu bildiri tarihinden 
başlıyarak 10 gün içinde yine sökmezse Tekel 
İdaresi tarafından söküp yok edilerek masrafı 
çiftçiden 53 ncü maddeye göre alınır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi var. Madde bu sebeple müza
kereye tabidir. 

Sayın Faik Kırbaşlı... Sayın Kırbaşlı, zatı-
âlinizi kürsüye davet ediyorum. Konuşmıyacak 
mısınız,, vaz mı geçtiniz? (A. P. sıralarından, 
«Vaz geç. Geri al» sesleri) 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, 
müsaade ederseniz yerimden bir şey sormak is
tiyorum, 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden sorun kür
süden konuşun... Hak sizin, salâhiyet sizin... 
Buyurunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, bi
rinci 10 günlük süre normaldir. Hiçbir şart 
konmadan buraya, tarlasını zamanında temizle-
miyenlere, söküp yakmıyanlara bir 10 günlük 
mühlet daha verilir, deniyor. Bunun bir esbabı 
mucibesi olmadığına göre, kanunun tekniğine 
aykırıdır. Ya 20 günlük müddet daha verilir 
veya mazeretsiz olarak veya mazeretli olarak, 
kelimeleri konmalıdır. Bu bakımdan, mânası ka
nunun ruhuna uygun olmadığından kanun tek
niğine aykırıdır. 

Komisyonun bu husustaki düşüncesini öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yücetürk. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş
kan; 

Muhterem Kırbaşlı 'nm ifade ettiği husus es
ki kanunda varit idi ve 20 gün müddet içeri
sinde müeyyideli olarak tanzim edilmişti. An
cak, bu husus tatbikatta yürümedi. Bu itibarla, 
muhtelif periyodlarla, hem çiftçiye 10 ar günlük 
30 gün, yani daha uzun bir müddet verildi, hem 
de tatbikat kolaylıkları nihayet 53 ncü madde
de tahkim edildi. Müeyyidesi de bu suretle or
taya kondu. 

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

kan, değerli arkadaşlarım; 
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Genellikle, 11 nci maddenin tanzim şekline 
her hangi bir itirazımız yoktur. Çünkü, tütün 
hastalıklarının bir sene evvelki üründen diğer 
seneki ürüne geçmesi ve bundan meydana ge
len zararlar cümlemizin malûmudur. 

Yalnız, buradaki 10 ar günlük müddetler, 
tatbikatta fazla kovolanamıyan ve kanun hü
kümleri içerisinde kovalanmadığından mütevel
lit de alışkanlık haline gelen yasaklar vaziye
tini almaktadır. 

Bu arada, tütün ekicisi iki defa işleme zor
lanmaktadır. Bir; sıradan 3 - 5 tane tütün sö
küp, «Ben gerisini tohumluk bıraktım» diyecek
tir, iki defa sökme durumunda kalacaktır. Bu
raya o kadar katı bir hüküm de konulmuştur 
ki, tütün toplandıktan 10 gün sonra bir mühlet 
daha vermiş, ikinci periyod. Halbuki birçok böl
gelerimizde, tütünün son toplama tarihi çiftçi
nin en fazla meşgul olduğu bir devredir. 

Biz bir değiştirge önergesi verdik. Komisyo
nun bu önergeye iltifat edeceğini de umuyoruz. 
Hem, bu suretle çiftçinin yapmak zorunda kal
dığı bu iki işlemin önüne geçmiş olacağız, hem 
de tatbiki daha kolay, kovalanması kolay, çift
çinin üzerinden de külfeti kaldıran ve kanun 
hükmünün de devamlı olarak tatbik edilmesini 
sağlıyan bir hüküm getirmiş oluyoruz. O da, 
«Tütün ekicisi ürünü topladıktan ve mahallî 
tarım teşkilâtınca belli edilen sürede tohumunu 
aldıktan sonra 10 gün içinde tabiriyle diğer 
şekline uyuyorum. 

Aksi takdirde, bu şekli ile sadece kanun 
maddesi içerisinde kalmış bir hüküm olacaktır 
ve çiftçiyi dolayısiyle teşkilât ile karşı karşıya 
getiren, huzursuz kılan, iki defa işe zorlıyan bir 
hükmü yürürlüğe koymuş olacağız. 

Bu bakımdan, önergemize iltifat buyurma
nızı. saygı, ile dileriz. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz efen
dim. 

HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; ben 11 nci maddenin 
yalnız bir noktasına temas etmek üzere söz 
oldım. 

Madde iyi bir şekilde kaleme alınmıştır. 
Yalnız, buna benzer, orman nakliye tezkerele
rinde de böyle 10 gün, 15 gün, tekrar bir 10 
gün, yani bir aya varan 10 ar gün ara ile veri
len mühlet, tütün ekicileri arasında benimsen-
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miyen bir duruma gelecektir. Onun için, bunu 
kesin bir şekle sokmak lâzımdır. «Tütün ekici
si ürününü topladıktan sonra, tarlada kalacak 
köklerden tohumluk için lâzım olan miktarı ayı
rıp, geri kalanını 15 gün içerisinde» demek su
retiyle miktarı kesin bir şekle sokulmuş olur. 
Ondan sonra 10 gün vermek, tebligat yapmak, 
10 gün içerisinde yapılmadığı zaman tekrar pa
rası idare tarafından ödenmek suretiyle tebliğ 
yapıp 10 günlük bir süre daha vermek iyi bir 
şey değildir. Bu esasında, bir tatbikat döne
minde normal yerine girer. Hem idare ve hem 
de ekiciler bundan fayda görür. 

O bakımdan, bendeniz bunu 15 gün olarak 
teklif edeceğim, daha iyi olacağı kanaatiyle, 
bilhassa sayın komisyon üyelerinin de dikkati
ni çekmek isterim, 15 gün olarak bir defaya mah
sus olmak üzere, kesin bir müddet vermek fay
dalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Onan, buyurunuz efen
dim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Tütün müstahsilinin tütün ziraati kademeli 
olarak günlendirilmemelidir. Tohumunu aldık
tan sonra, 10 gün veya 15 gün içerisinde bun
ları tamamen temizliyeceksiniz, diye yazılı - söz
lü ikazı mütaakıp, müstahsil derhal tarlasını 
temizliy ebilmelidir. 

Kanun tasarısında bu maddenin ikinci pa
ragrafında yer alan husus, hakikaten elastikiye
te dayanıyor. Mevzu, işi ihtiyarlatmamaktır. 
10 gün içerisinde temizlemek mecburiyetinde 
olan tütün ekicisi tarlasını temizlemez ise, ikin
ci bir 10 günlük mühlet verilecek. Ne ile? Yazı 
ile... Yazı ile verdiğinizi postaya vereceksiniz. 
Aldım - almadım ihtilâfı çıkacak. Taahhütlü ve
receksiniz, adresinde bulundu, bulunmadı, geri
ye iade olundu. Bunlar, politikacılıkta çok gör
düğümüz hakikatlerdir. O yönü ile, kademevari 
olan bu mühlet tanıma işinden sakınmalıyız. 
Tütün ekim sahalarını kontrolü altında bulun
duran yetkili kişiler, alâkalılara gerekli kesin 
talimatı vermeli, esasen tütün ekicisinin men
faati ile alâkalı olan bu hususu, ekiciler tara
fından derhal yaptırılmalı, yapılmalıdır. 

Bu bakımdan sayın komisyon maddenin 
ikinci paragrafında verilen değiştirge Önerge-
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sine uyarak, kesin bir müddetle tâyin ve tesbit 
etmeli ve mahallî tütün sahalarını kontrol eden 
kişilerin kesin yetkilerine dayanarak bu işi 
yaptırmalıdır. Tütün tarlalarının, sahalarının 
gerek münavebe bakımından, çiftçinin, ekici
nin lehine olduğunu, gerekse bundan sonraki 
ekim devrelerinde tarlasının daha kaliteli mah
sul vereceği keyfiyetini teknik yönden izah ede
rek,. ekiciyi tarlasını temizlemeye de alıştırmalı, 
öğretmeli, belletmeli. 

Bu maddenin bu yönüyle düzeltilmesi fay
dalı olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlyas Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komisyonun, Heyeti Umumiyenin temayülü

ne âzami derecede dikkatli olmasının gerektiği 
noktada bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, tütün köklerinin, tütünler alın
dıktan sonra sökülmesinin faydası köylünün de 
hesabına gelir, gübre olacak çünkü, bir an evvel 
gübre olacak. Bunun sökülüp sökülmemesinin 
ikinci mühim tarafı da hastalık zamanıdır. Has
talığın olduğu yıllar mühimdir bu. Hastalık olmı-
yan yıllarda bu o kadar mühim değildir, sökü
lüp sökülmemek keyfiyeti. 

Binaenaleyh, buna 10 gün müddet veriliyor. 
Memleketteki ulaşım durumları malûmunuz, 
postanenin durumu malûmunuz, tebligatın du
rumu malûmunuz. On gün içerisinde öyle olur 
ki, bunun birinci tebligatını yapamazsınız. Yani 
işlemiyen bir maddeyi, işlemiyen bâzı hususatı 
buraya bir kanun maddesi halinde dondurup 
koymanın tatbikatta ne faydası var? 

Halbuki biz bunu, 15 veya 20 gün gibi bir 
müddetle dondurur da, onun hitamında kesme-
mekte ısrar edenler karşısında Tekel idaresine 
kestirirsek ve masrafını kendisinden alırsak da
ha iyi işliyen bir madde tedvin etmiş oluruz. 

Kaldı ki, ben Komisyonu bir hususta daha 
ikaz etmek isterim, tütüncülerin, tütün etktikle-
rini, tütüncü oldukların, ne kadar tütün ektik
lerini belli eden, ellerinde koçan vardır. Buna 
halk arasında «koçan» denir, ekiciler buna ko
çan der. Bilmiyorum Ege'de ne derler? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Ruhsat deniyor. 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — İsmi «Ruhsat» 

olmuş ama, işliyen şekli koçandır. Koçânm ar-
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kasına, bu gibi anahususlar birkaç madde şek
linde işlenirse - koçanlar çünkü Tekel tarafından 
yapılıyor - devamlı olarak tebligata dahi lüzum 
kalmadan, bu müddet içerisinde köylünün tütü
nünü sökmediği takdirde Tekel tarafından sök-
türüleceği ve parası da kendisinden alınacağı 
yazılırsa iyi olur. Yani, madde oraya kısa bir 
şekilde kaydedilirse, yazılırsa birçok masraf
tan kurtulunmuş, tebligat otomotikman yapılmış 
olur. Çünkü, koçansız tütün yapan yoktur ve 
koçanı da adam nüfus kâğıdı gibi saklar. Bu hu
susun da maddeye ithal edilmesi ve maddenin 
daha kısa bir hale getirilmek suretiyle işler bir 
madde haline getirilmesi, Komisyonun ısrar et
meme haline bağlıdır. Bu kadar katı olmanın 
bence faydası yoktur muhterem arkadaşlarım. 
Bu madde üzerinde Komisyondan anlayış bekli
yoruz ve o zaman daha iyi bir madde tedvin ede
ceksiniz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. Verilmiş bulunan değişiklik önerge
sini okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Bu madde 
üzerinde bir önergemiz olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Verildi mi efendim önerge? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Hazırlıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeleri okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
674 sayılı tasarı, madde — 11. 
Tütün ürünü toplandıktan sonra tarlada ka

lan köklerin toplanmasiyla ilgili olan bu madde
de tütün ekicisine, iki defa kök sökme külfeti 
yükletilmektedir. Uygulamada bunu yaptırmak 
çok zor olacaktır. Nasıl olsa ürünü topladıktan 
sonra tohumluk için bir kısım köklerin bir süre 
daha tarlada kalmasına müsaade ediyoruz. 

Ayni dizi içinde bâzı kökleri bırakmak, bâzı
larını tohumluk için ayırmak çok zahmetli ve 
külfetli olacaktır. Ekiciyi bu külfet ve zahmet
ten kurtarmak için köklerin sökülmesini, tohum
luk toplama süresi de bittikten sonraya bırak
mak yerinde olur. 
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Bu nedenlerle 11 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Burdur 
irfan Solmazer Fethi Çelikbaş 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Madde 11. — Tütün ekicisi, ürününü topla
dıktan ve mahalli tarım teşkilâtınca belli edilen 
sürede tohumunu aldıktan itibaren on p;ün için
de tarlada kalacak kökleri söküp yok etmek zo
rundadır. 

Bu süre içinde kökleri yok etmiyenlere on 
gün daha mühlet verilir. Bu ikinci on günlük 
süre içinde de sökülmiyen kökler Tekel İdaresi 
tarafından yok edilerek masrafı 53 ncü madde
ye göre ekiciden alınır. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz 
hu önergeye. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZEKİ YÜ-
CETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından verilen diğer bir deği
şiklik önergesi var. Onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 11 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ederiz. 
Tütün ekicisi, ürününü topladıktan sonra 

tarlada kalacak köklerden tohumluk için lâzım 
olan miktarını ayırıp, geri kalanını onbeş gün 
içinde, tohumluk için bıraktıklarını, tohumu alır 
almaz söküp yok etmek zorundadır. Bu süre 
içinde söküp yok etmiyenlere onbeş gün daha 
mühlet verilir. 

Bu müddet içerisinde de yine sökmezse, Te
kel idaresi tarafından sökülüp yok edilerek, 
masrafı, 53 ncü maddeye göre çiftçiden allınır. 

Komisyon adına Tokat 
Balıkesir Mithat Çavdaroğlu 

Zeki Yücetürk 

BAŞKAN — Komisyon 11 nci maddenin bu 
şekilde değiştirilmesini öngörmektedir. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge bu şekilde kabul edilmiştir. 

Filhal, önerge Komisyon tarafından verilmiş 
olduğu cihetle kabulü mutazammındır. Bu se
beple maddenin şimdi okunan şeMiyle kabulü 

hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Fidelikler 
Madde 12. — a) Tütün fidelikleri arazi ve 

su durumu uygun olan yerlerde yapılır. Kuru
lan fidelik yeri ve alanı, ekici tarafından muh
tarlara ve muhtarlarca da o yerin Tekel idare
sine bildirilir. 

b) Tütün fideliklerinin içine ve etrafına 
Tüzükte belirtilecek esaslar dâhilinde başka hiç
bir bitki ekilip dikilmiyecepi gibi bu mesafe için
deki yabancı otların da yok edilmesi ve temiz 
bulundurulması zorunludur. 

c) Tütün dikildikten sonra fidelik yerleri 
bellenmek, sürülmek, kazılmak veya derince ça-
palanmak suretiyle bozulur ve kalan fideler sö
külüp yok edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki değişiklik 
önergesi vardır. Sayın Faik Kırbaşlı, söz iste
miştiniz 14 ncü maddeye kadar. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Peki. Sayın Kılıç, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, insan antipatik duru
ma geliyor değil mi, fazla söz aldığı zaman. Ama, 
bilinen bâzı hususları söylemek mecburiyetinde
yim. 

Bence bu madde haşivdir arkadaşlar. Çünkü, 
şu söylenen hususlar bizatihi köylü tarafından 
saten yapılıyor. Şimdi, bizim kadastromuz olma
dığına göre, tarlaların çoğunun tapusu bulunma
dığına göre ve herkes fideliğini rüzgârın olma
dığı, suyun olduğu ve tarlasına yakın olan bir 
bölgeye yaptığına göre, bunu muhtar hangi esas
lara istinaden, hangi donelere istinaden, hangi 
tapu kaydını, numarasını bildirmek suretiyle Te
kel idaresine haber verecek? Bunun tatbikatta 
yeri var mı? Aslında köylü, fidesi biter bitmez 
orayı kendiliğinden zaten toz duman ediyor, sö
küyor, kazıyor ve gelecek seneye hazırlıyor. 

Fidelikler, «suyun yanında yapılır diyor. Siz 
bunun aksini söyleseniz acaba muvaffak olabi
lir misiniz? Fideliklerin suyun yanında yapıl
ması... Fidelerin büyümesi için, su onların haya
tiyeti olduğundan, kanı olduğundan, canı oldu
ğundan suyun yanında yapıyor, zaten. Su yoksa 
yaptıramazsınız. Su olmıyan yere tütün fidesi 
ektirmeniz, yaptırmanız mümkün değil. Çünkü 
su onun canı. 
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Binaenaleyh, bu madde bence biraz fazla gi
bi görünür. Etrafına bir şey koymaz arkadaşlar, 
ne mısır kor ne diğer bir şey kor. Çünkü, kuşlar 
gelip üzerine konduğu ve mikrop taşıdığı için 
bundan korkar. 

Yani köylü, bu maddedeki yazılan hususları 
daha derinliğine, daha etraflı bir şekilde tecrü
besine istinaden daha iyi bilmektedir. Bence, bu 
madde üzerinde her hangi bir şey söylemek lü
zumsuzdur. Ne bildirme keyfiyeti eldeki done
lere göre mümkündür, ne de buradaki hususlar 
bir yenilik getirmektedir. Köylü bunları daha 
etraflı bir şekilde biliyor, yapıyor ve tatbik edi
yor. 

Binaenaleyh, bu madde üzerinde ben fazla 
bir şey söylemek istemiyorum., Hazırlıyan ar
kadaşlarımın gücüne gitmesin, ama fuzulî bir 
maddedir, hiç yeri yoktur. Bu maddenin çıkar
tılmasında fayda vardır. Çünkü, hiçbir yenilik 
getirmiyor köylünün bildiği hususlara. Aksine, 
külfet yüklüyor, bildirme keyfiyeti yüklüyor 
ki, zaten bunu köylü biliyor. Bence fazladır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyuru
nuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, tütün ekicilerinin kazancının 
anayatağını fidelikler teşkil eder. Bu fidelikle
rin ziraat tekniğine uygun şekilde maraz bakı
mından, toprak terkibi bakımından, suya ya
kınlığı, uzaklığı bakımından ve saire bakımın
dan en iyi yer olması kendi menfaatleri icabı
dır. 

Bu yönüyle, 12 nci madde olarak tasarı
da yer alan teknik tavsiye mahiyetindeki şu 
hükümler bence fazla. Bu hükümleri bir mad
de halinde kanunda yer aldırmak suretiyle ka
nunlaştırmak istiyorsak, şöyle bir ifadeyle bu
nu düzeltmek ve ihtisar etmek yerinde olur : 
«Toplu fideliklerin tesisinde araza ve su du
rumu ile birlikte mahalî örf ve âdetlerin de 
nazara alınması lüzumludur. Buna muvazi 
olarak kurulacak fideliklerin yeri ve sahası 
mahallî tarım teşkilâtı tarafından tesbit ve ta
yin olunur.» 

Şimdi, tasarının hazırlanış şeklindeki 2 nci 
paragrafta bakınız ne kadar işi uzatıyorlar ve 
belki de ne kadar bilgisiz ellere emanet edili
yor. 

Paragraf 2 : Kurulan fidelik yeri ve alanı 
ekici tarafından muhtarlara ve muhtarlarca 
da o yerin tekel idaresine bildirilir. 

Değerli arkadaşlarım, muhtar ziraat müte
hassısı mıdır? Fidelik intihabında muhtarın 
acaba hükmü, fikri ne olabilir ki, biz muhta
ra havale ediyoruz bu işi. Tütün ekicisi, fiilî 
müstahsil sadece kendisine muhatabolan teknik 
şahısla, teknik bir idare ile haşır neşir olursa, 
onlann tavsiyeleriyle mücehhez olursa iş ku
sursuz görülür ve sonuç sağlam olur. 

Bir teamül var mı, bu teamülü yürütelim, 
şekli eğer düşünülüyor ise, mazideki hatalar 
taklit edilmemeli, tatbik edilmemeli. Madem 
böyle bir kanun çıkarıyoruz, bir ruh getiriyo
ruz, bir yenilik vereceğiz, o halde kusursuz 
çıkartalım biz bu kanunu. 

(B) fıkrası, sanki bir ziraat mütehassısı tü
tün ekicisine tavsiyede bulunurcasma kaleme 
alınmış, teknik bir bilgi buraya kanun maddesi 
olarak hazırlanıp sokulmuş. Diyor ki, «tütün 
fideliklerinin içine, bir metreye kadar etrafına 
hiçbir bitki ekilip dikilmiyeceği gibi, bu me
safe içindeki yabancı otların da yok edilmesi ve 
temiz bulundurulması zorunludur.» 

Değerli arkadaşlarım, tarım tekniğini bilen 
her arkadaş okumuş veya pratik şekilde yetiş
miş tütün ekicisi bunları bilir. Kanun, esasları 
vaz'eder. Kanun teferruat tekniğini hükmünde 
muhafaza etmekle yükümlü olmamalı. Kanun 
gayet kısa, az, öz ama şümullü, kesin hükümlü 
olmalı. 

(0) fıkrası : «Tütün dikildikten sonra fide
lik yerleri bellenmek, sürülmek, kazılmak veya 
derince çapalanmak suretiyle bozulur ve kalan 
fideler sökülüp yok edilir» diyor. 

Kanunda bunlar yer alır mı? 
Muhterem arkadaşlarım, bu nedenlerle tek

nik bir madde olan 12 nci maddeyi süzelim v% 
ekiciye en faydalı hükmü koyalım. Arz ettiğim 
şekil, en doğru şeklidir. Onun için sayın komis
yon bu şekilde lütfen bir değiştirge önergesi 
lütfetsinler ve bu madde kusursuz hükme bağ
lansın, kanunlaşsın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu, buyuru
nuz. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 120 maddelik bir ka-
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nun tasarısının müzakeresini yapıyoruz. Bu 
4 ncü oturumumuz, 12 nci madde üzerindeyiz. 
4 oturumdan beri, arkadaşlarım üzerlerine alın
masınlar, buradaki arkadaşlarım alınmıyabilir. 
Lüzumlu, lüzumsuz radyoda ismim okunacak 
diye söz alarak bu kanunu çıkarabilecek du
rumda iken çıkaramıyacak duruma geliyoruz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Vaktin
de getirsinler de rahat rahat konuşalım. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — O zaman 
kimin radyo için konuşma yaptığı ortaya çı
kar. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Şimdi, muh
terem arkadaşlarım konuştular... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan ben de konuşacağım bundan sonra. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizle ilgili bir-
şey söylenmedi. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Komisyo
nun verdiği tasarıda bir metre meselesi yok. 
Hükümetin tasarısında var bir metre: «Tütün 
fideliklerinin içine ve bir metreye kadar etra
fına başka hiçbir bitki ekilip dikilmiyeceği gi
bi» diyor. Komisyonun tasarısında bu yok. 

(B) fıkrası: «Tütün fideliklerinin içine ve 
etrafına tüzükte belirtilecek esaslar dâhilin
de başka hiçbir bitki ekilip dikilmiyeceği gibi, 
bu mesafe içindeki yabancı otların da yok edil
mesi ve temiz bulundurulması zorunludur» di
yor. 

12 nci maddenin (A) fıkrası da açık. Tü
tün ziraatçisi fide dikeceği yeri muhtara bil
direcek muhtar da tekele bildirecek. Muhtar 
burada vazifeli değil ki, bunu dikici bildire
cek. 

Arkadaşlar, bunun kadar sarih bir madde 
yok geçen maddeler içinde. Bunun üzerinde 
bu kadar durmıyalım. Bir milletvekili olarak 
İzmir'e gidemiyoruz, bu kanundan ötürü. Bu 
kanun izmir için, bütün tütüncüler için bir ha
yati ehemmiyet taşımaktadır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Tütün 
sadece izmir'de mi vardır? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ben kendi 
vilâyetim olarak söylüyorum. Arkadaşlarım 
aynı zamanda sizin de konunuz bu tabiî. 

Ben burada yine tekrar edeceğim: Sırf, rad
yoda ismim okunsun, diye burada kürsüye çı
kılıp konuşuluyor. 

16 . 1 . 1969 O : 1 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — O zaman 
sizin yaptığınız konuşma gibi olur. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, ne olu
yor? Yapmayınız rica ederim, sakin olunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bir hatibin 
milletvekillerini böyle itham etmesine de izin 
vermeyiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, siz de çıkıp cevap 
verirsiniz. Buyurunuz hatip. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Arkadaş
larım üzerlerine alınmasınlar, dört haftadır bu 
böyle. Hangi konuda konuşulursa konuşulsun 
bu böyle. Şu 12 nci madde kadar sarih bir 
madde yok. Bu ekiciye çok büyük bir fayda 
getiren, ekicinin ne bir metre var, ne bilmem 
ne var.... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söyle de 
bitsin kardeşim. 

BAŞKAN — Müzakerede ciddî olalım, cid
dî olalım rica ederim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Her millet
vekili burada fikrini söyliyecektir. Arkadaş
larımız söylerken biz, niçin söylüyorsunuz, de
miyoruz. Lütfen biz nasıl dinliyorsak arkadaş
larımız da dinlesinler. 

Onun için 12 nci maddenin ekici üzerinde 
büyük faydaları vardır. Ve bunun yanısıra da 
bir muhtara külfet yüklenmiyor. Ekici, ekim 
sahasının sulak olan yerini muhtara bildiriyor, 
muhtar da tekele bildiriyor. Muhtar bizzat gi
dip yerinde bakmıyor ki. 

Sonra, ekici fidesini, tohumunu sulak yere 
^onezse randıman alamaz. Bu tamamen ekici
nin lehine olan bir husustur. Onun için, ben 
12 nci maddeyi yerinde, ekicinin lehine bulu
yorum. Bu sebeple bu 12 nci maddenin aynen 
kabulünü (istiyorum. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru

nuz. (C. H. P. ve A. P. Milletvekilleri arasın
da anlaşılmıyan konuşmalar) 

Daha sakin konuşun efendiler, Meclis devam 
ediyor, bırakın böyle mânâsız hareketleri efen
dim rica ederim. Sanki Mecliste arkadaşlar az 
olunca müzakere, bir musahabe haline geliyor, 
çıkıyor. 

Buyurun Sayın İşgüzar. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Zaten 10 

kişi ile sohbet yapılır, müzakere yapılmaz. 
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BAŞKAN — O zatıâlinizin telâkkisi. 10 kişi 
değil, beş kişi dahi olsa burada, Başkanlık Di
vanı mevcudolduğu müddetçe, resmî Meclis 
müzakeresi yapılır. 

Buyurun Sayın İşgüzar devam edin. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bir dakika, bir 

dakika usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
Buyurun devam edin. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, bendeniz de fideliklerle 
ilgili 12 nci madde üzerinde görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Hemen şunu ifade edelim ki, 3, 4 seneden 
beri, tafcibettiğimiz Meclis müzakerelerinde, is
mimizin radyoda geçmesine matuf bir tutum ve 
davranış içinde değiliz. Esasında demokratik 
ülkelerde milletvekillerinin çalışmalarını tesbit 
eden radyolardır, binaenaleyh sesini duyurmak 
istiyen gelir burada söyler. 

Şunu da ifade edelim ki; Tütün Tekeli ka
nunu tasarısı görüşülüyor. Sinop da, Gerze de, 
Ertelek de, Samsun da tütün mıntakasıdır, sa
dece Ege'ye münhasır değildir. Bu kanunu, o 
mmtakada yaşıyan tütün ekicileri de beklemek
tedir. Binaenaleyh kanunların daha iyi bir şe
kilde çıkabilmesi için fikirlerimizi elbette söyli-
yeceğiz. 

Bendeniz 12 nci maddenin aleyhinde konuşa
cağım. Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile 
birlikte bir teklifte bulunmuştuk, o teklif 8 nci 
maddede yer almıştı. Birinci, bilhassa 12 nci 
maddede, «Tütün fidelikleri arazi ve su durumu 
uygun olan yerlerde yapılır. Kuru fidelik yeri 
ve alanı ekici tarafından muhtarlara ve muh-
tarlarca da o yerin Tekel İdaresine bildirilir» 
keyfiyeti, teknik bilgi dışına çıkmaktadır. 

Bir yerin tütün ekimine müsaidolup olmadı
ğını tâyin ve tesbit edecek, teknisyenlerdir. Biz 
bunu şöyle teklif etmiştik : «Fideliklerde arana
cak teknik şartlar, Tarım Bakanlığı teşkilâtınca 
tesbit olunarak ekici derneklerine bildirilir. Eki
ci dernekleri, bu tesbitlerin ışığı altında fide 
yetiştirilecek mahalleri temin eder ve fidelikler
de kimlere ait, ne miktar fide dikilmiş olduğu
nu ve ekicinin tütün dikeceği tarlaların mev
kii, hudut ve dekar miktarlarını bir cetvel ha
linde tarım teknisyenliğine ve Tekel idaresine 
bildirmeye mecburdur.» 
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I Binaenaleyh 12 nci maddenin birinci fıkrası, 
bu şekilde değiştirilmesi icabederdi. 

B ve C bendleri yerindedir, yalnız bir fık
rası tamamen yersizdir, keyfî olarak dikiciye 
bırakılmıştır ve kanunun diğer maddeleriyle de 
tezat halindedir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Turan Şahin, buyuru
nuz. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Değerli arka
daşlarım, 

Kanunu süratle çıkarmak arzusu müşterek
tir. Memleketimizin bir numaralı probleminde 
daha iyi ve mükemmel bir madde tedvini için 
gayret sarf etmek de radyodan isim okutmak 
değildir, Sayın Efeoğlu, böyle bir iddia taşımı-
yacağunızı bilirsiniz. Daha iyisi ve daha mü-

I kemmeli. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bir 
evvelki maddeye muvazi olarak yapılmak iste
nen iş, tütünde mevcut hastalıklarla mücadele 
için tarlada yapılmış olan hizmeti tütün fidan
lıklarında da ikmal ederek, mücadele faaliyeti
ni sona ulaştırmaktır; hedef bu. Bu hedef için 
ne istiyoruz? 

1. Tütün fidesinin dikildiği yerlerin, özel-
I likle mavi küf hastalığı ile alâkalı olarak kon

trolümüz altında bulunmasını istiyoruz. O halde 
fidanlık yapılan yerin bilinmesinde fayda var
dır. Bu bakımdan bildirilmelidir, Tekel İdare
sine. 

2. Tütün fidanlık yerinin vasıflarının tes-
biti bahis mevzuudur. Nasıl olmalıdır tütün fi
danlığı? Bu bir yönetmelik bir tüzük meselesi
dir, bu kanunda belirtilmelidir. 

I 3. Fidanlıktan fideler elde olunduktan son
ra, fidanlıkta yapılacak muamele bahis mevzuu
dur, yine mücadele bakımından. O da burada 

I (C) fıkrasında «Tütün dikildikten sonra fide
lik yerleri bellenmeliki, sürülmek, kazılmak ve
ya derince çapalamak...» demek suretiyle müey
yideye bağlanmıştır. 

O halde bu kanunda fazla olan, fidanlık ye
ri vasfının, tüzükte ve yönetmelikte gösterilmek 
durumunda bulunan vasfının, maddeye geçiril
mesi, şeklidir. Yâni «Tütün fidelikleri arazi ve 
su durumu uygun olan yerlerde yapılır» ifadesi 

I burada değil, tütün fideliklerinin yerlerinin 
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nasıl olması lâzımgeldiğine dair yapılacak bir 
tüzük veya bir yönetmelikte bu geçmelidir. 

Tütün fideliklerinin içerisine bitki dikilip 
dikilmemesi, muayyen mesafede yabancı bitki
lerin temizlenmesi zorunluğu, yine o tüzükte 
belirtilmelidir, beanşart kurulan fidelik yeri 
ve alanı ekici tarafından muhtarlara ve muh-
tarlarca da o yerin Tekel İdaresine bildirilme
lidir. İdare, nerelerin tütün fidanlığı olduğunu 
bilmelidir. Bir mavi küf, yaygın epidemik hâl 
aldığı zaman, bu mücadele fidelikten başlar, 
tarlaya kadar gider. O halde fidelik kontrolü
müz altında bulunan bir yer olacaktır, müeyyi
deye bağlanmalıdır. (A) fıkrasında, bildiril
mesi, keyfiyeti yer almalıdır. 

«Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uy
gun olan yerlerde yapılır» cümlesi çıkarılarak, 
vasıf tesbit eden tüzüğe ve talimata geçirilme
lidir. 

(B) fıkrasında, yine yabancı otlarla müca
dele tarzı «Tüzükte belirtilecek esaslar dâhilin
de» dediğine göre, tüzüğe ithâl edilecek unsur
lar oradan çıkarılmalı, tüzüğe atıf yapılmalı
dır. 

(C) fıkrası da burada bırakılmalıdır. 
Yâni, dikildikten sonra yapılacak ameliye. 

Çünkü, müeyyidesi vardır, aynen tarladaki tü
tün saplarının, tütün alındıktan sonra gömül
mesi gibi sökülmesi gibi. Burada da tütün fi
danları elde olduktan sonra orada yapılacak 
ameliyeyi ekici yapmaz ise, hastalıkla mücade
le şartı eksik kalacağı için, Tekel Bakanlığı bir 
yetkiye ve müeyyideye sahiptir. 

O halde komisyon bu unsurları dikkate ala
rak bir tâdille meseleye hâl tarzı bulabilir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu

yorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Tütün ve Tütün Tekeli 

kanunu tasarısının 12 nci maddesi üzerindeki 
konuşmaların yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Muzaffer Döşemeci 
izmir Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin, Hilmi İşgüzar ile birlikte 

yaptığımız teklifin, 8 nci maddesi şeklinde de
ğiştirilmesini teklif ederim. 

ıSami Binicioğlu 
Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Ramazan Tekeli 
Urfa Milletvekili 

Madde 12. — Tütün fidelikleri, bölgenin 
şartlarına ve teknik icaplara uygun olarak, Ta
rım Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir 
plâna göre yapılır veya kendi kontrolü altında 
ekicilere yaptırılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin (A) fıkrasındaki ilk cüm

lemin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
llyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon tarafından, verilmiş 
bulunan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 12. — Tütün fideliği kurulan yerler 

ve fideliklerin alanı, ekici tarafından muhtar
lara ve muhtarlarca da Tekel İdaresine bildiri
lir. 

Tütün fideliklerinin nerelerde kurulabilece
ği ve fideliklerde riayet edilecek esaslar, tüzük
te belirtilir. 

Kâtip Üye Geçici Komisyon Sözcüsü 
Tokat Balıkesir 

M. Şükrü Çavdaroğlu M. Zeki Yücetürk 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri tekrar oku
tup Meclisin oyuna sunacağım. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, önergesini 
geri aldığını beyan ediyor. Muameleden bu se
bepten kaldırılmıştır. 
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(Manisa Milletvkeili Sami Binicioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Efendim, 
önergemi kısa olarak açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SAMİ BINÎCİOĞLU (Manisa) — Değerli 

arkadaşlar, fidelerle ilgili olan bu madde tü
tün mahsulünün geleceği bakımından, iyi yetiş
mesi bakımından önemli bir maddedir. 

Sayın Hilmi İşgüzarla beraber vermiş oldu
ğumuz teklifte bu husus düşünülmüş ve tütün 
ekicileriyle yapmış olduğumuz temaslar neti
cesinde 8 nci maddeyi şu şekilde kaleme almış 
bulunmaktaydık. 

«Fideliklerde aranacak teknik şartlar Tarım 
Bakanlığı Teşkilâtınca tesbit olunarak ejirici 
derneklerine bildirilir. Ekici dernekleri, bu tes
pitlerin ışığı altında, fide yetiştirilecek mahal
lerin tanzimini ve fideliklerde kimlere ait, ne 
miktar fide dikilmiş olduğunu ve ekicinin tü
tün dikeceği tarlaların mevkii, hudut ve dekar 
miktarlarını bir cetvel halinde^ Tarım 'Teknis
yenliğine ve Tekel İdaresine bildirmeye mec
burdur.» 

Burada güdülen gaye, ziraat teknisyenleri
ne, bir ziraat işi olduğu için, bu sahada bir yet
ki tanınmasıdır. Nihayet Tekel İdaresine bildi
recek. Tekel İdaresinin bu ziraatle ilgili uz
manları her yerde yoktur. Ancak vilâyetlerde 
vardır. Kazalarda Tekel İdaresine uğradığınız 
zaman orada, çalışan memurlardan başka kim
seyi bulamazsınız. 

Binaenaleyh, bu madde ile ziraat teknisyen
lerine bir yetki verilmeli ki, fideliklerin dikile
cekleri yerlerin zirai bakımdan elverişli olup 
olmadüfkları, ziraat, teknisyenlerince tesbit edil-
dn. Bu bakımdan bu maddeyi, ekicilerle ele 
yapmış olduğumuz temaslar neticesinde, bu şe
kilde vazetmiştik. 

Bendeniz 12 nci maddenin aynen komisyon
ca, daha önce benimsenmiyen 8 nci maddede 
vazettiğimiz şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — İkinci defa okutmuş olduğu
muz önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. Komis
yon, lütfen dikkat buyursun. 

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

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Komisyon tarafından verilen önergeyi tek
rar okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Mehmet Zeki Yü-
cetürk ile Tokat Milletvekili Mithat Şükrü Çav-
daroğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından 
verilmiştir. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkanım, bir hususu arz etmeme müsaa
de buyurur musunuz? 

Bu komisyonda ben de üyeyim. Komisyonda 
beraberce bu maddeyi tanzim etmiştik. Görüyo
ruz M, maddeyi şimdi değiştiriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Yenişehirlioğlu, o komis
yonun kendi bünyesinde vücut bulan bir ihti
lâftır, Yüce Meclisi ilgilendirmez. Ama bir ko
misyon üyesi 'olarak, komisyon tarafından veril-
>miş olan önerge aleyhinde konuşmak istiyorsa
nız, muhalefet şerhi olarak konuşabilirsiniz. 

NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 
Evet, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ öğrenelim, zatıâliniz bu 
komisyonun üyesisiniz, komisyon olarak daha 
önce bu maddeyi düzenlediniz. Şimdi ise sizin 
tasvibinizi almadan komisyon bir değişiklik 
önergesi veriyor. Bunun için söz istiyorsunuz, 
öyle mi? 

NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 
Evet, Başkanım. 

BAŞKAN — özür dilerim, zatıâlinizin ko
misyon üyesi olduğunuzu bilmiyordum. Başka 
bir milletvekilinin söz alma hakkı yoktur. 

Buyurunuz efendim. 
NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU (Manisa) — 

Sayın Başkan, sayım milletvekilleri, bu kanun 
tasarısını geçici komisyonda müzakere ederken 
maddeyi elbirliğiyle bu şekle getirmiştik. Hü
kümet tasarısı şu şekilde idi: «Türün fidelikle
ri arazi ve su durumu uygun olan yerlerde bir 

j veya birkaç yerde toplu olarak yapılır.» 
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Muhterem arkadaşlar, bu fidelikleri bir ara
ya toplama mümkün değildir. Şehir ve köylerin 
yakınlarında müsait yerler bulunamaz. Tütün 
ekicisi kendisi uygun gördüğü yerlerde eker ve 
yetiştirir. Onun üzerine geçici komisyonda şu 
şekilde değiştirilerek kaleme alınmıştı: «Tütün 
fidelikleri, arazi ve su durumu uygun olan yer
lerde yapılır. Kurulan fidelik yeri ve alanı eki
ci tarafından muhtarlara ve muhtarlarca da o 
yerin tekel idaresine bildirilir.» 

Şimdi bu şekilde kalmasında büyük fayda 
var. Bunu biz tüzüğe bağlarsak, tützüğü çıka
racaklara yetki verirsek, tüzüğü çıkaranlar bu 
fidelikleri bir yerde toplarlar. Bu büyük mah
zur doğurur. Çiftçiyi, müstahsili en azından 
Devlet kapısına gönderme mecburiyetinde bıra
kır. Bâzı teşekkülleri görevlendirir, bu fidelik
lerin yerlerini tahsis bakımından çiftçiler ora
lara müracaat yapacak olurlarsa çok uzun müd
det alır. Fidelik ekimi kısa bir zaman içinde ya
pılır. Vatandaş ne yapacğmı bilmez. 

Kanunun bu maddesi çok iyi tedvin edilmiş
tir. Geçici komisyonda hiçbir itiraz olmamıştır. 
Bu maddenin geçici komisyondan çıktığı şekil
de kabul edilmesini bilhassa rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Okunan değişiklik önergesi ko
misyon tarafından verilmiştir. 

Komisyon üyelerinden Sayın Yenişehirlioğ-
lu muhalefet beyanında bulunmuştur. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Bu şekliyle, komisyonun daha önce hazırla
mış olduğu tasarı metninde yazılı olan 12 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kalbul etmiyenler... 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

En az tütün dikim alam 
Madde 13. — Yarım dekardan küçük tar

lalarda tütün dikilemez. Ancak tarıma uygun 
toprağı dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları için
de olmak ve toplamı yarım dekarı bulmak şar-
tiyle en çok üç yerde tütün ekilebilir. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başka
nım, müsadae buyurursanız bir mâruzâtım var. 

Bir maddi hatanın düzeltilmesi için burada 
arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde öner
ge vermiştiniz. Buyuran. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, bir 
önergemiz vardır, 14 ncü madde ile 80 nci mad
denin metinden çıkarılması şeklindedir. Burada 
maddi bir hata var 14 ncü madde değil, 13 ncü 
madde olması lâzım yanlışlıkla 14 olarak ya
zılmış. Bunun 13 ncü ve 80 nci madde olarak 
düzeltilip muameleye konulmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — önergenizde tütün ve tütün te
keli (kanun tasarısının 14 ve 80 nci maddelerinin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim» di
yorsunuz. 

Bu, 13 ve 80 nci maddeler olacak öyle mi? 
MUSTAFA OK (Manisa) — Evet, 13 ve 

80 nci maddeler olacak. 
BAŞKAN — Peki, o şekilde muameleye ko

yarız. 
13 ncü madde üzerinde Faik Kırbaşlı, Turan 

Şahin, Sadi Binay, Mustafa Ok, Hilmi İşgüzar 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kırbagh. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ben de bir tak

rirle söz istediğimi bildirmiştim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Kanunun 13 ncü mad
desi tütün ekim sahasının dekar itibariyle tah
didini tazammun etmektedir. Bu demektir M, 
siz ekim sahası içerisinde bulunacaksınız, böl
ge itibariyle tütün müstahsili olacaksınız, bu 
kanun da sizi belki nitelik itibariyle tütün müs
tahsili olarak tanıyacak, fakat bir madde kar
sınıza çıkacak, diyecek ki, senin arazin yarım 
dekardan aşağıdır, bu balamdan sen tütün eke
mezsin yani, sen tütün müstahsili olamazsın. 

Tütün bölgelerine bir göz atalım. Ege mın
tıkasında belki bu noktadan fazla bir aykırı
lık tesbit etmek mümkün değildir. Ama, bizim 
Toros'larda ve Karadeniz kenarında ekim saha
ları, teftiş heyeti âzası olduğumuz zamanlar 
gördük, karışla ölçülebilecek derecede parça
lanmıştır. Çiftçi başka yerden toprak getirir, 
kayanın üzerine koyar, bir saha elde eder ve 
orada ekim ve dikim yapar. Evet.. Bu vazi
yet karşısında yarım dekardan aşağı sahaya 
sa;hibolanları tütün ekiminden mahrum bırak
mak kanaatimizce hak ve nasafet kaidelerine 
uygun değildir. 
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iktisadi olarak tesbit edildi - her halde ya
rım dekar. Bunun teknik ve iktisadi bir cevabı 
vardır, ama bizim de söyliyeceklerimiz var. 
Benim bölgemde ve Ege Bölgesinde 450 metre 
kareye tütün ekimi yasak edilmiştir, ama 450 
metre kareye adam tütün ekse idi, elde ede
ceği netice - Karadeniz'de bilhassa - her hangi 
bir şey ekmekten yüzde yüz, hattâ ikiyüz 
farklı bir iktisadi netice elde edecek idi. Tü
tün ekse idi, asgari 15 kilo tütün elde ederdi, 
15 kilo tütün, buğday fiyatları ile mukayese 
edildiği takdirde, elde edeceği buğdaydan 
aşağı - yukarı iki misli elde edeceği buğda
yın satışından eline geçecek paradan iki misli 
fazladır. Tütün ekim sahasında bulunan ada
ma diyorsunuz ki, sen buğday ekeceksin veya 
başkasına devredeceksin, başka türlü hare
ket edemezsin.. Bu olmaz arkadaşlar. 

Diğer taraftan, bir kanunun bu kadar te
ferruata inmesine bizce lüzum yok. Çünkü, 
başlangıçtan beri, tütün bir aile ziraatidir, di
yoruz, ondan sonra kalkıyoruz, efendim dar 
sahalarda tütün ekmek mümkün değildir, 
diyoruz. Adam geçimini buna bağlamıştır. 

Bir nokta daha var. Türkiye "de «küçük çift
çi» tâbiri var, krediye esas teşkil etmektedir 
ve her zaman korunmaya muhtaç bir durum
dadır. Küçük çiftçi tâbirine de bence lüzum 
yok. Tütün ekicisinin «küçük çiftçi» tâbiri 
başkadır, Konya'daM buğday ekicisinin «kü
çük çiftçi» tâbiri başkadır. Bu bakımdan bence 
tütün ekim sahasındaki «küçük çiftçi» tâbi
rini bu tahdit zedelemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, lütfen bağla
yınız. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Kaldı ki, bir tezat var maddede. Bir kişiye 
450 metre kareye izin vermiyorsunuz - ikti
sadi izahını gelir burada yaparsınız. Ama kal
kıyorsunuz, 150, 150 ve 200 metre kare olmak 
şartiyle üç yerde ayrı ayrı ekim sahası olana 
izin veriyorsunuz. Bu, iktisaden - eğer esası bu 
ise - kabili telif değildir. Bir adam 450 metre 
kareyi iktisaden işleyebilir, ama, bir adam 
150, 150 ve 200 metre kare olarak ayrı 
ayrı yerlerde olan ekim sahalarını iktisaden 
işliyemez. Bu bakımdan maddede de tezat var-
ıdıı'. 

16 . 1 . 1969 O : 1 

Onun için şahsi kanaatimize göre bunun 
ya muayyen bir ölçüye çıkarılması veya tama
men kaldırılması isabetli olur. 

Hürmetlerimizle. 
BAŞKAN — Sayın Turan Şahin, buyuru

nuz. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Değerli arka

daşlarım, Sayın Kırbaşlı'nın söylediği gibi, bu 
tezat yalnızca 150 serden 450 olmakla da bitmi
yor. Hükümet teklifinde; bir köy sınıra içeri
sinde yarım dekar fikri var iken, ilçe sınırı içe
risinde olmak ve toplamı böylece yarım de
kan bulmak şartına bağlı, deniyor. Lütfen ba
na söyler misiniz, faraza İzmir'in Çeşme Ka
zasında bir adamın kaza hudutları içerisinde 
bir evlek yeri orada, bir evlek yeri orada - biz 
buna evlek tâbir ederiz - bunlar toplanacak, 
yarım dekarı bulursa oralarda o adam tütün 
dikecek.. Yok böyle bir şey, olmaz. 

Şimdi, meselenin ne köy toplumu içerisin
de, ne ilçe içerisinde olan anlayışından öteye, 
arazinin tütün dikimi bakımından bir asgari 
ölçüye kavuşturulmasına, bugünkü gerçekler 
içerisinde, imkân yoktur. Tütün sahasının tah
didi mıntaka, iklim ve toprak şartlarına göre 
olur. Bir cetvel tanzim etmişiz. Tütün dikimi
nin tahdidi, fiyat politikasına göre, olur, bir po
litika takibedilir. Tütün dikiminin tahdidi 
ruhsat usullerine göre olur, ama hiçbir zaman 
yarım dekardan, bir dekardan aşağı tütün di
kilmez veya dikilir, diye kanun maddesi ile 
böyle bir tahdit yoluna gidilemez; özellikle 
tütüncülük sahasında. 

Aile işletmesi olarak bizim Ege mıntakası Ka
radeniz mıntakası kaliteli tütünü istenilen ölçü
de yetiştirebiliyorsa, o tütüncünün (A) yerinde 
5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm arazisi bulunur 
orada tütüncülük yapar, fakat falan yerdeki ba
ğının önünde de bir dönümlük yerin yarısına tü
tün diker, iki balya tütün de oradan alır. 

Ben sarih olarak kendi hayatımda misali
ne sahibim. Çok fakir ailenin bir oğlu öldük
ten sonra, kimsesiz kalan anasının Muğla'nın 
bağlarındaki, yurt tâbir ettiğimiz, iki dönüm
lük yerinin yarım dönüm veya bir dönüm kadar 
sahasına başka arkadaşları tarafından tütün 
diktirilerek, işçisi, fidanı gönderilip, iki balya 
tütün yaptırılarak onun bir paraya sahibolma-
sı temin edilmiştir. 
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Bu maddeyi gördüğüm zaman gözümün 
önüne o geldi. Yanm dönümlük yerde tütün 
diktirilmiyecek. Olmaz böyle bir şey. Bu mad
de taban olarak, yarım dekardan küçük sa
haya, zir&i işletme ünitesi olmak şartı ba
kımından bir saha ölçüsüne doğru gitmeyi 
düşünsek bile, yarım dekar ölçüsü katiyen 
üzerinde durulacak rakam da değildir. Bu mad
de zannediyorum, Sayın Ok arkadaşım kaldı
rılması yolunda bir teklif te bulunmuş, komis
yon lütfen bunun üzerine eğilsin, bu maddeyi 
kaldıralım ve miktar olarak «asgari yarım de
kardan az sahada tütün dikilmez» deyip birçok 
insanın faydalandığı bir noktayı yanlışlıkla bu
raya geçirtmiyelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; maddeleri çok fazla olan 
bıı türlü büyük kanunları müzakere ederken, 
komisyon olarak kanaatimiz odur ki, maddele
rin yekdiğeri ile irtibatını unutmak, o mad
de üzerinde kanaat sahibi olmamızı veya o mad
denin tatbikatta iyi neticeler verme hususun
daki düşüncelerimizi doğru istikâmete götür-
miyeceği kanaatindeyiz. Bu itibarla Sayın Tu
ran Şahin Bey ve diğer arkadaşımızın konuş
malarına cevap vermeden önce 18 nci madde
ye bir göz gezdirmek lâzımgeliyor. 

18 nci maddeye göre ekiciler tütünlerini 
mahsul, görmez ve imhalık olmak üzere üç gu-
rupa ayırmak ve bu kanunun tüzüğünde gös
terilen usullere uygun olarak işlemek ve denk
lemek zorundadır. Demek oluyor ki, tütün tica
retinde, alım satımında ambalaj denktir. Denk
leme yapmak mecburiyetindedir, çiftçiler. 

Şimdi, Türkiye'de mevcudolan tatbikat aca
ba hangi istikâmettedir? Yani Ege bölgesin
de denklerin kilo miktarı nedir, Marmara 
bölgesinde nedir, Karadeniz bölgesinde nedir? 
Bunu da hatırlamak mecburiyetindeyiz. 

Ege bölgesinde bir denkin kilo itibariyle 
tütün miktarı 50 - 60 arasında değişmekte, 
özetlemek gerekirse diğer bölgelerde bu, 25 -
30 kilo arasında bulunmaktadır. Bu rakamlar
dan sonra hemen ilişki kurarak Türkiye'de 
bir dekardaki verimi hesabetmek mecburiyeti 
vardır. 

I Nitekim, Türkiye'de ciddî tütün ekimi yapan 
bölgelerde, bilhassa Ege bölgesinde dönüm 
başına kilo verimi 50 - 60 arasında değişmek
tedir. O halde bir denklik mahsulü karşılı-
yacak olan arazi miktarı yarım dönüm olmak
tadır. Şu halde, bizim gerek Hükümet tasa
rısında bulunan, gerekse komisyon olarak tes-
bit ettiğimiz en az tütün ekim alanı mevzuu 
maddelendirilirken bu şekilde düşünülmüş ve 
tütün denklerinin içerisine yarım dönümden 
aşağıya 300 metrekare, 150 metrekare, 200 met
rekare gibi miktarlarda bir dengin kilo mik
tarı temin edilemiyeceği için kaliteyi bozacak 
imhahkların, görmezlerin girmesine mâni ol
mak için yapılmıştır. 

Ancak, Türkiye'nin bilhassa puro tütünü 
ekilen mıtakalarında bir istisnai hal düşünüle
rek, bilhassa Rize'nin, Karadeniz'in diğer yer
lerinde olduğu gibi arazi çok dardır ve bura
da da gayet kıymetli puro tütünü yetiştirmek
tedir. O itibarla üç ayrı parçanın bir yarım 
dönüm meydana getirmesi hali hesap edilerek, 
yani arazinin çok kıymetli olduğu yerlerde ya
rım dekarın birleştirilmesi felsefesi bu suret
le tatbikata intikal ettirilmiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımızın tereddütleri ve
ya her hangi bir şekilde «En az dikim alanı
nı tesbit, tarımsal bir düşünce değildir» dendi
ği anda biz hemen bu konuşmamıza ilâve ede
rek hatırlatalım ki, belki bugün Türkiye'de 
yoktur, ama rasyonel işletmenin daha fazla 
parçalanmasına mâni olan bünyevi reformlar 
dünyanın muhtelif ülkelerinde vardır. Miras 
Hâdisesi sebebiyle arazinin verimli çalıştırıl
masına mâni olmak bakımından dondurulma
sı, norm tatbik edilmesi imkânı arandığı, mev
zuat zorlandığı gibi, Türkiye'de bugün istih
sal bakımından, kalite bakımından, tütüncü
lüğümüzün istikbali bakımından en asgari se
viyede bir arazinin, her türlü hukukî, kiracı
lık, ortakçılık düşünülmemesinin dışında tanzi
mi, tütün denklenme, istihsal ve kalitelerinin 
korunması bakımından yerinde olacaktır. Bu 
itibarla maddeye müspet oy vermenizi istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 

TURAN ŞAHİF (Muğla) — Sayın sözcüden 
I bir sualim var. 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın sözcünün 

belirtmiş olduğu gibi, maddenin «Yarım de
kardan küçük tarlalarda tütün dikilemez» 
hükmünü ele alarak vereceğim bir misal ile 
sual sormak istiyorum. 

(A) yerinde 10 dönüm tarlam var, tütün di
kiyorum. Filân yerde yarım dekardan az, bir 
evlek saham var, falan yerde yine tütün dik
me vasfını haiz 300 - 500 metre murabbaya ya
kın yerim var. Şimdi, yarım dekardan az ol
duğundan dolayı, 10 dekarlık yerde tütün 
yapmış olmama rağmen, öbür taraftaki tütün 
sahasında tütün yapıp da bu balyaların içe
risine koyma imkânı var mıdır, yok mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yüksek müsaadenizle muhterem arka
daşımın sualine hemen cevap vereyim; yine 
15 nci madde ile bir irtibat kurmakta fayda 
vardır. Her zaman söylemekteyiz. Bu kanun, 
Türk tütün çiftçisine çok büyük iyilikler ge
tiren bir nevi reform kanunudur. Nitekim, 15 nci 
madde ile tütün ekiminin nasıl yapılacağı, ya
ni ruhsat usulü tesbit edilmiştir. Bizim endi
şemiz, 13 ncü madde üzerinde bir kişinin tü
tün ekim arazisi ister kiracı, ister ortakça, is
ter mülk olarak yarım dekar ise endişemiz 
13 ncü madde de böyle varittir. Eğer, bir şah
sın.... 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Küçük tarlalar
da tütün ekilemez, lâfını siz dediniz. 

BAŞKAN — Müzakere devam ediyor, karşı
lıklı konuşmayın, Daha konuşacak çok arka-
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daş var, buyurun efendim, devam edin, cevap 
verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Devamla) — 10 dönüm ara
zisi bir başka yerde olan şahsın tütün denk-
lenmesinde, tütünlerini ambalaj yaparak satı
şa hazır' hale getirmesinde, o denklerin içeri
sinde imhalık, görmezlik gibi kötü evsaflı tü
tünlerin bulunmayacağı aşikârdır. 13 ncü mad
de o şahsın tütünlerinin denklemeye kâfi gel
memesi, içine başka mal karıştırmasına mâni 
olmak için asgari seviyeyi tesbit etmek ha
disesidir. Bu itibarla 10 dönümü olan bir şah
sın aynı ilçenin filân yerinde bir tarlası var
sa ve üç dekarı da başka yerde ise, yarım ev
leği, de filân yerde ise, istek kağıdını Tekel 
idaresine muhtarlık aracı ile verir, Tekel ida
resi de bunu ekim cüzdanına işliyerek, ekim 
müsaadesini yine muhtarlık aracı ile verir
ler. Bilmiyorum izah edebildim mi? 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turan Şahin, zatiâlinizi 
de söz istiyenler arasına yazdım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde üzerin
de şu anda söz talebetmiş olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum: Sadi Binay, Mustafa Ok, 
Hilmi işgüzar, tlyas Kılıç, Yaşar Akal, Turan 
Şahin. 

Saat 19,00 a gelmiş bulunmaktadır. Bu se
beple Birleşimi, yarın 17 Ocak 1969 Cuma gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati -19,00 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

30 NCU BİRLEŞİM 

16 . 1 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR,GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

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

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


