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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sıaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

H» 
k 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birleşimini açıyorum. 

2.— YOKLAMA 

_ 400 — 



M. Meclisi B : 74 3 . 4 . 1969 O : 1 

mecbur olurum, ama alenî çoğunluk olduğunu 
görürsek 35 dakikayı boşuna israf etmiyelim, 
istirham ediyorum... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bu şekilde kimin gelmediği belli oluyor 
mu? 

BAŞKAN — Onu, grup başkanvekilleriniz 
düşünsün. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesizin Doğu - Karadeniz halkının buğday ve 
mısır yokluğu sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı
laştıkları, bu konuda gerekli tedbirlerin alınma
sına dair demeci ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Ka
radeniz'de buğday ve mısır yokluğu dolay isiyle 
açlık tehlikesiyle ilgili gündem dışı söz istemiş
siniz. Buyurun, beş dakikayı geçmemek kay-
diyle. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

T. B. M. Meclisinin bütçe müzakerelerinden 
sonra girdiği tatil günlerini seçim bölgem Gi
resun'da ve komşu illerde geçirdim, öteden beri 
Büyük Meclisin huzurunda bütçe müzakereleri 
münasebetiyle ve gündem dışı yaptığım konuş
malarda bahsettiğim gibi, köy halkının ve kü
çük esnafın yaşayış tarzında yıllardır hiçbir 
değişiklik olmamıştır. Bilâkis, halkın günde 
güne iktisaden çöktüğünü ve bu çöküntünün 
devam ettiğini acı duyarak müşahede ettim. 

Bütçe müzakerelerinde kalkınma yönün
den Hükümet sözcülerinin ileri sürdüğü rakam
lar eğer doğru ise, şunu söyliyebilirim ki; kal
kınma, öteden beri köylüyü ve küçük esnaf ile 
dar gelirli vatandaşları sömüren mahdut bir 
zümreye münhasırdır. 

Kalkınma hiçbir zaman köyde yaşıyan yok
sul ve cefakâr vatandaşlarımıza sirayet etme
miştir. Köylü yine, muhtacolduğu günlük gaz 
ve tuz parasını aşırı faizle para verenlerden 
almaya ve bu suretle gelecek aylarda idrak ede
ceği mahsulü şimdiden ucuz fiyatla satmaya 
başlamıştır, öteden beri işsizliğin felâket hali
ni aldığı ve alacağı ileri sürüldüğü halde, üre
tim yatırımları zengin bölgelerde yapılmakta
dır. Bu yatırımlara Hükümet ve plâncılar ku-

Yeni gelen arkadaşlar lütfen düğmelere 
basmakta istical göstersinler. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo
ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lak asmışlar, özellikle Karadeniz Bölgesi halkı 
dar arazi şeridinde kendi kaderiyle başbaşa 
kalmıştır. 

Doğu Karadeniz halkının, bu ortam içerisin
de yetiştirdiği tek fındık mahsulü ile geçinme
ye mecbur tutulması ve insan enerjisinin isra
fına seyirci kalınması, iş sahalarının esasen zen
gin olan bölgelerde açılması gayretinin devam 
etmesi, mahrumiyet bölgelerinde yaşıyan hal
kın destek görmemesi, destek sağlanmasına ku
lak verilmemesi elbette ki bu adaletsizliklerin 
sürüp gitmesi sonucunu doğuracaktır. 

Büyük halk kütlelerinin ekonomik çökün
tüsünü hızlandıran âmillerden biri de, dolaylı 
vergilerin tüketim maddelerine süratle inikas 
etmesidir. Bu yüzden, geçen yıllar 100 kuruşla 
alman maddelerin, bugün 200 kuruşa alınması 
mümkün değildir. Ekonomi şartların günden 
güne ezici bir ağırlıkla fakir halkın omuzuna 
çöktüğü gerçeğini bugün gizlemeye imkân yok
tur. Bu ekonomik çöküntünün zararları yok
sul halka dokunmakta ve defalarca belirttiği
miz gibi tefecilerin işine yaramaktadır. Köylü
nün mâruz kaldığı bu açlık tehlikesini gören 
bâzı fırsatçıların fazla kazanç temin etmek için 
neler yaptığını, seçim bölgem olan Giresun'dan 
bâzı misaller vererek Sayın Hükümetin dikka
tini çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, vaktin doluyor, 
mümkün mertebe misalleri kısaltınız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Bağlıyorum, efendim. 

Meselâ; mısırın kilosu peşin alınırsa 80 ku
ruştur. Parası olmıyan köylü bu mısırı ancak 
1969 yılı fındığını tefecilere tiakas etmek sure
tiyle alabilir, fakat bu alış gene köylünün aley
hine olmaktadır. 

Şöyle ki; kilosu 550 - 600 kuruş olan bir ki
lo fındık, arz ettiğim gibi kilosu 80 kuruş olan 
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mısırın ancak üç kolusu karşılığında değişti
rilmektedir. Bu suretle mısırın kilosu köylüye 
185 veya 200 kuruşa mal olmaktadır. 

Türk köylüsünün açlığını gidermek için, 
alın terinden yaptığı bu fedakârlığa göz yum
maya hakkımız var mıdır? Arz ettiğim gibi, 
köylü, soyulma pahasına içerisine düştüğü bu 
şartlar karşısında çok ümitli olan 1969 fındık 
mahsulünü daha şimdiden tüketmeye başlamış, 
yani tefecinin kesesine aktarmıştır. 

Artık, tefeciye verecek bir şeyi kalmamış 
olanlarla, dağlık bölgelerde yaşıyan köylünün 
açlık tehlikesi içinde olduğunu bilmiyen kalma
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, lütfen toparla
yınız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Biağlıyorum, efendim. 

Köylünün alım gücünü yok ederek açlığa 
mahkûm eden bu kabil teşebbüsleri âkîm bırak
mak açlık tehlikesini önlemek için Giresun, Or
du ve Trabzon köylülerine vakit kaybetmeden 
kredili mısır veya buğday verilmesi ve ayrıca 
mübrem ihtiyaçları için kısa vadeli kredi sağ
lanarak imdatlarına koşulmasını Hükümetten 
bir kere daha rica ' ve temenni ediyorum. Hür
metlerimle. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, 

Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz arkadaşımız, aynı konuları muhtelif de
falar, belki de kelimeler dahi değişmeden aynı 
şekilde ifade etmektedir. 

Kendilerine bu konuda, bölgelesine yaptığı
mız hizmetleri muhtelif defalar huzurunuzda 
anlatmıştık. Bununla beraber, yine de bu konu
lar, Özellikle Karadeniz Bölgesinde, Giresun ve 
Ordu bölgelerindeki tefecilik konusu Yüce Mec
lisinizde araştırma konusu olarak ele alınmış
tır. 

Fındık bölgelerinde iki yıl arka arkaya de
vam eden talihsiz mahsul durumu, umumiyetle 
bu bölgede tek mahsule bağlı oluşun ağırlık 
teşkil etmesi sebebiyle, bölgenin ekonomik sı
kıntısının mevcudiyetini kabul ediyoruz. Bunun 

içindir ki, Hükümet, bu bölgede halkın buğday 
ihtiyacını karşılamak üzere, bölgenin de tekli
fini göz önüne alarak kredili buğday yardım 
esasını getiriyor. Arkadaşlarımızın bu hususta 
her hangi bir endişesi olmaması gerekir. 

Ayrıca, bu bölgenin buğday sıkıntısını son 
ithal ettiğimiz buğdaylarla karşılamak üzere 
de, yine Samsun ve Trabzon'a bugünlerde bo
şalmak üzere iki gemi yanaşıyor. Her iki şekilde 
de bölgenin buğday ihtiyacı karşılanmış ola
caktır. Bu bakımdan, bölgedeki buğday sıkın
tısından arkadaşımın endişesi olmamalıdır. 

Bahsedilen kredi sıkıntısı meselesinde ve 
mahsulün alivre satışından mütevellit müstah
silin kaybının önlenmesi için, kendileri de ha-
tırlıyacaktır ki, müstahsil muhtelif defalar ta
rafımızdan uyarılmıştır. 

1969 mahsulünün daha iyi fiyatla satış şan
sını hazırlamak üzere yaptığımız çalışmalarda, 
fındık müstahsilinin alın terinin karşılığını al
ması için kâfi derecede uyarmalarda bulunu
yoruz. Bunun yanında bölgede normal kredi 
yardımları devam edecektir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
traktör ve ekipmanları için Ziraat Bankası şu
belerine plasman gönderilmemesi sebebiyle çift
çilerim, zor durumda kaldıkları, Hükümetçe ge
reken tedbirlerin alınması konusundaki demeci 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı. 

BAŞKAN — Çiftçinin mallarından trak
törün plâsmanlariyle ilgili olarak Sayın Ahmet 
Üstün gündem dışı söz istemişler. Beş dakikayı 
geçmemek kaydiyle, buyurun, efendim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Tarımda kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 
traktör, traktör ekipmanları, yedek parçası, 
biçer - döver ve yedek parçası, bilindiği üzere 
plânın öngördüğü ölçüler içerisinde Zirai Do
natım Kurumu ve özel şirketler tarafından it
hal edilmekte veya yerli sanayiimiz tarafından 
imal edilmektedir. 

Bu vasıtaların çiftçiye intikali için Ziraat 
Bankasınca, bankanın kendi kanununa göre 
bir işlem yapılmaktadır. Bu mevsimin, yani Ni
san ayının, çiftçi bakımından toprağın hazırlan-
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masının başlangıç tarihi olması itibariyle öne
mi büyüktür, bu vasıtalara ihtiyaç duyma ba
kımından. 

Çiftçi, arz ettiğim traktör veya ekipmanla
rın, biçer - döveri, yedek parçayı almak için bir 
sene önceden, bu vasıtaların tutarı olan para
nın yüzde 20 sini Zirai Donatım Kurumuna ve
ya özel şirketlere yatırır, bekler. Kendi sıra
sının geldiği, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan veya özel şirketler tarafından çiftçiye bil
dirilir. Bildirildiği tarihten itibaren 15 gün zar
fında muamelesini ikmal etmek mecburiyetin
dedir. Aksi halde sırası iptal edilir. 

Bu araç ve gereçlerin adedi ihtiyaçtan faz
la olmadığı için bu sıra usulü ihdas edilmiştir 
ve bunun içindir ki, bir yıl önceden çiftçi 
10 - 15 bin lira gibi parayı götürür ve bu mü
esseselere yatırır, bir sene bekler. Zirai Dona
tım Bankası plâsmansızlık yüzünden bu mua
meleleri yapamazsa, çiftçi vatandaş eli böğrün
de kalır; bugün o durumdadır, muamelelerini 
yaptıramaz ve iptal edilir, mağdur olur. ilgili 
sayın bakanlardan, bu hususta, çok daha evvel 
şahsan ricada bulundum, ilgilerini rica ettim. 

Ziraat Bankası plasman olmadığı gerekçe
siyle bu muamelelerin yapılması için teşkilâtına 
para gönderememiştir. Teşkilâtına para 
gönderemediği için sırada bekliyen çift
çiler muamelelerini yaptıramamışlardır, birçok
ları muamelesini iptal ettirmek durumu ile 
karşı karşıya kalmıştır. Nadasın başlamış olma
sı dolayısiyle Sayın Hükümetten tekrar rica 
ediyorum, şayet bir fedakârlıksa; Türk tarımı 
için Türk çiftçisi için bu fedakârlığı göze al
sınlar, gerekli tedbiri alsınlar ve bir seneden 
beri sırada bekliyen çiftçinin muamelelerinin 
yapılmasında yardımcı olsunlar. Bunu rica edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın arkadaşımız 
Ahmet Üstün'ün zirai ekipman kredileri ile 
alâkalı konuşmasına cevabımı arz edeceğim. 

1969 yılı zirai kredi plasmanı 8,5 milyar 
liradır. Balen zirai kredilerin kullanılan kısmı 
8 milyar 132 milyon liradır. Yıl içinde 368 mil
yon lira daha kullanılmak suretiyle yıl prog
ramı gerkçekleşmiş olacaktır. Halen traktör 
kredileri için Ziraat Bankasmdaı birikmiş ta

lep 170 milyon liradır. Bu hafta sonunda Zi
raat Bankasına sağlanmış olan imkânla, önce
likle traktör plasmanları dağıtılacaktır. Böyle
ce muhtelif bölgelerin bu tarzdaki kesif hale 
gelmiş taleplerini önliyeceğiz. Diğer krediler 
için de, bankanın gelişen imkânlan ile âzami 
nisbette program hedeflerinin yıl sonuna kal
madan gerçekleşmesine gayret ediyoruz. Arz 
ederim. 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'-
nun, sayın üyelerin Genel Kurula devamiyle 
ilgili önergesinin Başkanlık Divanına havale edil
diğine dair Başkanlığın beyanı. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğlu, «Dün, devam
sızlıkla ilgili bir önerge verdim, bunun okutul
masını isterim» diyorsunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
gündem dışı söz istemiştim deprem bölgesi 
için. Bugün 4 gün oldu, lütfetmediniz. Ahmet 
Üstün'e iki defa söz verdiniz. Eğer öncelikse, 
ona öncelik aldığıma kaaniim. Eğer deprem 
bölgesi meselesini önemli saymıyorsanız, o da 
ayrı bir mesele. Taraf sız davranmadığınızı görü
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, müsaade 
ederseniz evvelâ son ithamınızı geri alın. Se
bebi, 4 günlük birleşimin ikisinde çoğunluk bu
lamadık. bir... 

Elimde 18 tane gündem dışı talep var. Dep
rem bölgesi ile alâkalı üç tane talep var. Ben
deniz de deprem bölgesi ile ilgili bir milletve
kiliyim, bunu takdir etmiyeceğimi nasıl düşü
nürsünüz, şaşıyorum. Binaenaleyh, Meclis Baş
kanlığına oturttuğunuz insanların takdirini de 
hürmetle karşılamanızı istirham ediyorum, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — iki defa Ah
met Üstün'e söz verdiniz, onun gündem dışı ile 
ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri bana ait. 
Birinci sözü de sizin partinizden bir arkadaşı
ma verdim, istirham ediyorum. Buyurun. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sözümü de geri 
almıyorum. 50 kişiden fazla insan ölmüştür dep
rem bölgesinde. Onları mühimsemiyorsunuz, 
Amerika'da... 

BAŞKAN — Takdirimi kullanıyorum, 50 ki
şiden fazla ölüp ölmediği hususunu sizin ka-
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dar biliyorum ve ıstırabını çekiyorum. Sizin 
konuşmanızla bunlar dirilecek mi? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bir Ege Mil
letvekili olarak sizi kınıyorum. 

BAŞKAN — Ben de size, Riyasete karşı bu 
davranışınızdan dolayı, teessüf ediyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ben de size 
teessüf ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. Sizi 
Riyasete karşı hürmetkar olmaya davet ediyo
rum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Siz saygıya lâ
yık olun. 

BAŞKAN — Takdirlerimi kullanırken mü
dahale hakkınız olmadığını hatırlatırım tek
rar. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Böyle taktir hak
kı kullanılmaz. 

BAŞKAN — Daha fazla konuşursanız ihta
rımı kullanırım. 

Mecbur değilim takdirimi sizin için kullan
maya, üç tane daha arkadaşım var, aynı sözü 
istemiş. Oturun efendim, oturun. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Memleket için 
kullanacaksınız, konu için değil,. 

BAŞKAN — öbür Mecliste üç arkadaş ko
nuşmuş, burada konuşulmazsa ne olur, Pazar
tesi günü konuşulursa ne olur? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Haftada iki 
defa gündem dışı konuşma verdiniz. Tarafsız 
değilsiniz. 

BAŞKAN — Oturun efendim, rica ederim. 
O sizin indî görüşünüz. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — (Mustafa 
Ok'a hitaben) — Senin Başkanın üst üste 10 
defa söz verdi senin milletvekiline. 

BAŞKAN — Bırakın efendim. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) Sayın Üstün... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ben seninle ko
nuşmuyorum; pis herif. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — (Mustafa 
Ok'a hitaben) — Otur. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, oturun. (Gürül
tüler.) 

Sayın Ok, ağzınızdan çıkan lâkırdıyı duy
dum. (O. H. P, sıralarından gürültüler, «O da 
terbiyesini bozdu» sesleri) 

Terbiyesini bozmadı. Müdahale etmeyin diye 
elimden geleni yapıyorum. Bak siz de karışıyor
sunuz. 

Sayın Mustafa Ok, ağzınızdan çıkan kelime
yi duydum. Bir milletvekilinin Meclis içerisinde 
bu Meclisin mehabetini ayak altına alarak, 
«Pis herif» d.emeye hakkı yoktur. Size bir ih
tar veriyorum. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) ihtar veriyorum, o kadar. (C. H. P. sırala
rından « O da kullandı» sesleri) «Pis herif» 
diye elfaz kullanmadı. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — «Ter
biyesin» dedi. 

BAŞKAN — «Pis herif» diyene «terbiyesiz» 
denmes mi? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Müdahale etmeyin efendim, başkalarının 
avukatlığını yapmayın. 

Efendim, Sayın Ateşoğlu'nun önergesini, 
Riyaset Divanında devamla ilgili olmak üzere 
kararlar alınırken, nazara alınmak üzere tevdi 
etmiş bulunuyorum. 

4. — Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya gi
den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgine Devlet Bakam S ey fi Öztürk'ün vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1114) 

BAŞKAN — Sayın Reisicumhurun tezkere
sini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya giden 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin'in dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Amerika Birledik Devletleri eski Cum
hurbaşkanı Dwight Eisenhoıâer'in cenaze töre
ninde Türkiye Cumhuriyetini temsilen hazır bu
lunmak üzere Amerika'ya giden Başbakan 8ü-
leman Demirel'e Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1115) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in, Amerika 
Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı Dwight 
D. Eisonwer'in cenaze töreninde Türkiye Cum
huriyetini temsilen hazır bulunmak üzere Ame
rika'ya yapacağı seyahatten dönüşüne kadar; 
Başbakanlığa, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'-
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Amerika seyahatinde Başbakan Süley
man D emir el'e refakat edecek olan Dışişleri Ba
kam İhsan Sabrı Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Sadık Tekin 3Iüftüoğlu'nun vekillik etmesİ7iin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1116) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in, Amerika 
Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı Dwight 
D. Eisenhower'in ceneza töreninde hazır bulun
mak üzere Amerika'ya yapacağı sehayatte ken
disine refakat edecek olan Dışişleri Bakanı 
thsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Geçici Komisyon Başkanlığının, Ankara 
Milletvekili Rıza Kuas'ın, 275 sayılı Kanunun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi ile 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun bir kısım maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin komisyonları
na havale edilmesine dair tezkeresi. (2/840, 
2/841, 3/1117) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Kaya özdemir'in önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 9 . 1 . 1969 tarihli 25 nci 

Birleşiminde kurulan, «İstanbul Milletvekili 

Kaya özdemir'in 275 sayılı Toplu tş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri için» 
Geçici Komisyonumuza havale edilen, Ada
let Komisyonunda bulunan Ankara Milltvekili 
Rıza Kuas'm, aynı mahiyette olan, 275 sayılı 
Kanunun bir kısım maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi ile 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun bir kısım maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
havalesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
boraks madenleriyle ilgili Meclis Araştırması 
önergesini geri aldığına dair önergesi. (4/383, 
10/29) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2 . 4 . 1969 Çarşamba günkü gündemin 3 ncü 
sırasında yer alan boraks madenleri ile ilgili 
Meclis araştırma önergemi geri alıyorum. 

Gerekçe : Aynı konuda geçen yıl Cumhu
riyet Senatosunda bir Araştırma komisyonu 
kurulmuş ve raporunu hazırlıyarak dağıtmış
tır. Yakında bu konuda Cumhuriyet Senato
sunda müzakereler başlıyacağından aynı ko
nunun Millet Meclisinde tekrarlanmasını zait 
addetmekteyim. Bu nedenle takririmi geri alı
yorum. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Geriverilmistir efendim. 

Yüce Meclisin daha evvel almış olduğu 
karar veçhile Perşembe günü tahsisan konuşu
lacak kanun tasarılarının müzakeresine geçi
yoruz. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun 
teklifi ve Tarım, Gümrük ve TSkel, Maliye, Ti
caret ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), 

(2/18) (S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) , (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerini al'sın. 

Öncelik taleflbi vardır, okutuyorum, tasvibi
nizi alacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonumuzca görüşülüp kabul 

edilen ve Genel Kurul gündemine intikal et
miş bulunan Tütütn Tarım Satış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Eki
cileri Birliği kanun tasarısı ve izmir Millet
vekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının Tütün 
Tanm Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlik
leri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun teklifinin, mevzuun lüzum ve ehem
miyeti nazarı itibara alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine Geçici Komisyonu
muzca karar verilmiş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Geçici Komisyon Adına 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Efendim, Geçici Komisyon 
Başkanının önergesini okuttum, öncelikle gö
rüşülmesini istiyor. Tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... KaJbul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, gerek şahısları adına, gerekse 
grupları adına şimdiye kadar söz alan arkadaş
ların isimlerini sırasiyle okuyorum : 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, Sayın Sü
leyman Onan, Sayın Yaşar Akal, Saym Sürey
ya Koç G. P. Grupu adına, Sayın Ramazan Te-

(1) 236 ve 236 ya 1 nci ek S. Sayılı oasma-
yazı tutanağın sonundadır, 

keli, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Yahya Kan-
bolat grup adına, Saym Zeytinoğlu şahsı adına. 

Başka söz istiyen arkadaşımız var mı? Sa
ym Solmaser şahsı adına, Saym Şener şahsı 
adına. 

Efendim, iki grup adına söz istenmiştir, 
G. P. Grupu adına Sayın Süreyya Koç, buyu
run. Sonra sıra grup adına T. I. P. dedir. 

G. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, saym arkadaşlarım; 
19€ti yılından beri çıkarılması için teşebbüsler
de bulunduğumuz bu kanım teklifimizin hükü
met tarafından benimsenip tasarı halinde bu
gün Genel Kurula gelmiş olmasını memnuni
yetle karşıladığımızı Güven Partisi Grupu adı* 
na arz etmek isterim. 

Aşağı - yukarı 5 milyon vatandaşımızı alâka
dar eden bu konunun geç de olsa bugün çıka
rılması için huzurumuza gelmiş olması, mu
hakkak ki memnuniyet vericidir. Ancak temen
nimiz şudur ki, Türkiye'de tütünle meşgul olan 
300 000 aileyi kapsıyan bu kanunun, Genel Ku
rulda, üzerinde madde madde incelenmek su
retiyle, tütün ekicilerinin bütün ihtiyaçlarını 
ve sıkıntılarını karşılıyacak ve giderecek bir 
olgunlukta çıkarılması için ve biran evvel ka
nunlaşması için gayret sarf edilmesi elbette lü
zumludur. 

Muhterem arkadaşlarım; tütün, müstahsil 
veya müstehlik bütün milletlerin ekonomik ve 
sosyal hayatlarında önemli bir rol oynamakta
dır. Dünyada nüfus arttıkça, tütünün tüketimi 
de artmaktadır. Öğrendiğimize göre her yıl 
dündada 40 ilâ 50 milyon insan yeniden siga
ra içmeye başlamaktadır. Bu rakam, aşağı - yu
karı senede 300 000 ton tütünün istihsal edil
mesi zaruretini ve aşağı - yukarı 1 milyon aile
nin de yeni tütün müstahsili olarak ortaya çık
masını zaruri kılmaktadır. Memleketimizde de 
nüfus arttıkça, elbette tütün tüketimi de art
makta olduğundan tütün, aynı zamanda memle
ketin malî ve ekonomik gücüne de tesir eden 
bir rol oynamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; ancak, bu tek ta
raflı bir durum arz etmiyor. İstihsalin artması, 
istihlâkin artması ve sadece tütünün muayyen 
iklim ve toprak şartlarına uyarak yetiştirilme-
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si bakımından, istihsal eden memleketlerde de 
bâzı problemler yarattığı bir gerçektir. Tütün 
istihsal eden memleketlerin ekicilerinin dağı
nık olmasına mukabil, tütün ithal eden memle
ketlerin daha derli toplu olması, tütün üretici 
durumunda olan ve istihsal eden ve ihraç eden 
memleketlerde birtakım problemleri yaratmak
tadır. Bu sebeple, Türkiye'nin iklim ve toprak 
şartlarının yaratmış olduğu, bu, tütünün dün
ya piyasasında aranır bir halde bulunması, tü
tün müstahsilinin daha ziyade gerek sosyal 
bünyesi ve gerekse ekonomik bünyesinin daha 
üstün bir seviyeye gelmesinde büyük bir rol oy
naması icabettiği halde, maalesef ihracat işle
rinin ve memleketteki tütün üretimi işlerinin da
ğınıklığı ve bâzı hususlardaki ihmali dolayısiy-
le müstahsilin aleyhine birtakım neticeler tev-
lidetmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye coğrafyası Türk 
Milletine bâzı maddelerde bâzı önemli özellik
ler ve iktisadi kalkınmada bâzı önemli imkân
lar bahşetmektedir. Bunların bir tanesi tütün
dür. Tütün muhakkak ki, her toprakta yetiş
mez. Tütün yetişen topraklarda, iklimde de 
Türk tütünü kadar üstün kalitede tütün yetiş
mesinin hemen hemen mümkün olmadığı tecrü
be ile sabittir. Türk tütününün, bilhassa koku
su yanış kabiliyeti, nikotinin ve acılığının az
lığı, yumuşaklığı ve bir de kötü tütünleri ıslah 
etme gibi hususiyetleri bünyesinde taşımış ol
ması, Türk tütününü dünya piyasasında aranır 
hale getirmiş olmaktadır. Ancak, son senelerde, 
ifade ve itiraf etmek lâzımdır ki, bu kalite üs
tünlüğüne rağmen Türk ekicisinin ihtiyaçları
nın, ekonomik ve sosyal hayatındaki gelişmesi
nin tam mânasiyle sağlanamamasından müte
vellit, dünya piyasasında Türk tütünü gittikçe 
aranır olmaktan çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türk tütününün özelliği yalnız iklim ve top
rak şartlarından ileri gelmiyor; aynı zamanda, 
dört asra yakın zamandan beri Türk Milletinin 
içerisinde tütün istihsalini kendisine meslek 
edinmiş ve dolayısıyla tütün istihsalinde özel 
bir kültür ve gelenek sahibi olmuş Türk tütün 
ekicilerinin de ehliyeti ve hevesinin büyük bir 
önem taşıdığını ifade etmek isterim. 

Tütün yetiştirmek kolay değildir. Tütün 
yetiştirmek bir ailenin evlâdını yetiştirmesi ka

dar önemlidir. Hiçbir tarım ürünü yoktur ki, 
tütün gibi bir sene, hattâ bir senelen fazla müd
detle onun üreticisini meşgul etsin. Bu bakım
dan Türkiye'de tütün üreticilerinin tütün ye
tiştirmeyi meslek edinmiş olması ve iyi tütün 
yetiştirmesi, yalnız evlât olarak yetiştirmesi 
bakımından duyduğu gurura muvazi ve ona 
benzer, onu müşabih bir gurur ile ekiciliğini 
yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tütün yetiştirmek, Türk ekonomisinde bü

yük değeri olan tütün yetiştiricileri, maalesef, 
satış devresinde ve hemen her yıl, onu, tütün
cü olduğuna pişman ettirecek olaylarla müca
deleye mecbur eder. Müstahsilin malının değer 
fiyatına satılması hususu, karışık bir problem 
olarak daima ve hemen her yıl karşımıza çıkar. 
Bunun birçok sebepleri var. Bunların başında 
ithal eden milletlerin birlik halinde görülmele
rine mukabil, ihraç eden Türkiye'miz tütün eki
cilerinin ve satıcılarının dağınık bir şekilde, 
teşkilâtlanmamış halde bulunması gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her yıl Türk tütününü kalitesinin düştüğü 

iddiası karşısında, bunun sebeplerini araştır
maya mecburuz. Kanaatimizce, sebepler şu üç 
grupta toplanmaktadır : 

Tütüncülük, Türkiye'de asırlardan beri 
önemli bir tarım kolu ve aile işletmesi olmasına 
rağmen, tütüncülük yapan diğer memleketlerde 
olduğu gibi Türk tütüncülerinin tam mânasiyle 
teşkilâtlanmamış olması, dağınık bulunması. 

İkinci sebep, tütün ekicisinin yetiştirme dev
resi ve bilhassa satış safhasında şiddetle muh
taç bulunduğu piyasanın tatmini suretiyle, te
min olunacak müessir bir himayeden mahrum 
bırakılarak tamamen kendi kaderine terkedil
miş olmasıdır. 

Bu iki sebebe üçüncü bir sebebi de eklemek 
mümkündür ki, o da sigara sanayiinde ve si
gara tekniğinde memleketimizin geri kalma
sıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Tütün ekicisinin sosyal ve kültürel yönler
den olduğu kadar, bilhassa ekonomik bakım 
dan da kalkınabilmesi ve tütünlerimizin ısla
hı ile Türk tütüncülüğünün dünya tütüncülüğü 
istikametinde inkişafı yolunda büyük ilerleme
lere ihtiyaç mutlaktır. Esasen Beş Yıllık Plânı-

407 — 



M. Meclisi B : 74 3 . 4 . 1969 O : 1 

mızda, 1967 de 210 bin hektar olan tütün saha
sının 1972 ye kadar 225 bin hektara çıkarılma
sı öngörülmektedir. Yine Beş Senelik Plâna gü
re 130 bin tondan 160 bin tona çıkarılması ve 
verimin de 600 den 700 e çıkarılması icabet-
mektedir. Bu da gösteriyor ki, tütün işinin da
ha dikkatle ele alınması zarureti, memleketin 
ekonomik bir dâvasının halli yönünden de önem 
taşımaktadır. 

Kanaatim odur ki, Türk tütüncülerinin teş
kilâtlanmasına ve kuvvetlenmesine ve memle
ketin iktisadi bünyesi bakımından büyük rol 
oynıyacak olan, teşkilâtlanmasında önem taşı
yan bu kanunun biran evvel çıkarılmasında bü
yük fayda vardır ve bu kanun öyle zannediyo
rum ki, tütün ekicilerinin iktisadi ve sosyal ha
yatlarının, seviyelerinin yükselmesi bakımın
dan büyük bir değer taşımaktadır. 

Güven Partisi adına bu kanunun süratle çı
karılması hususundaki fikirlerimizi tekrar eder, 
teşekkürlerimizi sunarız. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yahya Kanbolat, buyurun efen
dim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısını prensibolarak 
desteklemekteyiz. 

Kooperatifçiliğin sosyal hayatımızda geliş
tirilmesini, çeşitli tedbirlerle desteklenmesini 
olumlu karşılamaktayiz. TARİŞ, Çuko Birlik 
gibi kooperatiflerden üretici pek çok şikâyet 
etmesine rağmen, bu Devlet kooperatifleri genel 
anlamda olumlu bir had içindedirler. Üretici
yi, tüccarın mutlak hâkimiyetinden kurtarma 
yolunda bir çabaları vardır. Tüccarın, ekici 
üzerinde kayıtsız şartsız bir hâkimiyet kurma
sını önlemektedirler. Onun için bu kanun ta
sarısı da, diğer kooperatifler gibi tütün ekicile
rine faydalı şeyler getirecektir, fakat bu ka
nun tasarısının öngördüğü kooperatif ve birlik
lerle tütün ekicisinin derdini halletmek hiç 
şüphesiz mümkün olmıyacaktır. 

Kanun tasarısının beşinci maddesini çok sa
kıncalı görmekteyiz. Bu madde ile Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri Bölge Birliklerine, si

gorta şirketlerine iştirak hakkı tanınmaktadır. 
Bununla kalmmayıp, sigorta acenteliği yapabi
lecekleri de öngörülmektedir. Gayet basit ve 
normal görülen bu durum, aslında kooperatif 
için pek çok tehlikeler ihtiva etmektedir. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde tatbikat göster
miştir ki, iştirakler meselesi çoğunlukla bu ku
ruluşların aleyhinde olmuştur. Bundan gayri İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde sigorta meselele
rinin pek çok şikâyetlere konu teşkil ettiğini 
Yüce Kurul bilmektedir. Onun için, bugün bu 
teşekküller sigorta meselelerini iç sigorta ile 
halletmek eğilimindedirler. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde hataları gö
rülen bâzı hakların ve tedbirlerin burada da 
tekrarlanmasını çok olumsuz karşılamaktayız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu... 
Yoklar. Sayın Süleyman Onan, buyurun efen
dim. Söz sırası sizin. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasa-
rısısmm tamamen lehinde olarak sözlerime baş
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; tamamen tarım mem
leketi olan Türkiye'mizde Türk çiftçisinin kıs
mı küllisini, bölgelerimize göre, tütün müstah-
sıllan teşkil etmektedir. Yıllardan beri tütün 
müstahsilinin başsız kalarak, iyi bir organizas
yona tabi tutulmadan kaderlerini kanuni temi
nat altına bağlamadan yaşadıkları, çalıştıkla
rı bir hakikattir. Bu hakikatlar karşısında, 
artık onların ve memleketin menafiine matuf 
böyle haklı bir kanunu çıkarmak zamanı geldi, 
hattâ geçiyor. Bunun için, bu kanunun bir an 
evvel kusursuz olarak kanunlaşmasında fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Türk tütün müstahsili, hakikaten bir aile
nin evlât yetiştirircesine özenerek, bezenerek, 
azami gayreti sarf ederek aylar boyunca alın 
teri ile meydana getirdiği değerli tarım unsu
rudur. Tütün, bugün sadece Türkiye'de değil, 
dünya âleminde mükeyyifat olarak kullanı
lan ve aranılan bir matah haline gelmiştir. Tü
tün yüzünden memleketimize giren dövizler, 
yıllar yılıdır büyük yekûnlar tutmaktadır, 
amma, bugün kemali samimiyetle ve üzüntü 
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jle ifade edelim ki, bu kadar geniş menfaat 
gördüğümüz tütün unsurunu ve ilgililerini 
hükümetler olarak ihmal etmiş durumdayız. 

Tütün müstahsili aylarca döktüğü emeği
nin, yaptığı masrafın maalesef karşılığını ala
mamış durumdadır. Satış zamanı geldiğinde, 
büyük bir ümitle bekledikleri o günlerde büyük 
hüsranlarla karşı karşıya gelmişlerdir. Ondan 
dolayıdır ki, artık, yarının ne olacağını, yılın
daki emeğinin karşılığının neye baliğ olacağım 
bilen bir Türk tütün müstahsili için lüzumlu 
kanunu mutlak çıkatmalıyız. 

Beş milyon insanı ilgilendiren bu kanun kü
çümsenecek bir kanun değildir muhterem ar
kadaşlarım. Her yıl tütün tüketimi gittikçe 
artmakta, ortalama yılda elli milyonun üzerin
de tüttün ekicisi fazlalaşmaktadır. Böyle bir 
ortamda Türkiye gibi tütün yetiştiren bir mem
lekette, Türk tütün müstahsilinin kaderini te
minat altına alamazsak, Meclis olarak vebal 
altında kalırız. 

Türk tütünleri yıllar yılı, diyebilirim ki, 
asırlar boyunca dünya piyasalarında hasretle 
aranılan ve değeri büyük olarak anılan bir tü
tün adı idi ama, acı gerçek,* son yıllarda tütün 
ekici rakiplerimizi tarafından Türk tütünle 
dehşetli olarak baltalanmaktadır; değeri, bey
nelmilel dünya piyasalarında düşürülmektedir. 
Bu yurt ölçüsünde büyük kaybı önlemek, alâka
lı bakanlıklara, Hükümete ve Meclisimize düşen 
ilk vazifelerden birisi olmalıdır. 

Değerli, milletvekileri, 

Türk tütün müstahsilinin yanıbaşmda, buna 
benzer diğer tarım ürünlerinin de tıpkı tütün 
müstahsülarında olduğu gibi, böyle hayati orga
nizasyonlara ve kanuni teminatı olan bağlantı
lara ihtiyacı var. Türk tarım müstahsili sade
ce bir tütün dalında değil, üzüm yetiştiricileri
miz için, fındık yetiştiricilerimiz için, lif nebat
ları yetiştiricilerimiz için ve benzeri tanm ürün
leri yetiştiricilerimiz için, tümüne şâmil toplu 
bir kanunun çıkartılmasını mutlak beklerdik, 
ama bizim âdetimiz, daima her şeyi taksit tak
sit hazırlarız, taksit taksit çıkartırız. İnşaallah, 
dileriz bugünkü iktidardan ve gelecek Hükümet
lerden, diğer konular ile ilgili kanunları da çar
çabuk, evleviyetle ve müstaceliyetle Meclise 
getirsinler ve bunları kanuni teminat altına bağ
lasınlar ; bunu niyaz ederiz. 

I Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de % 70 i ka
derini toprağına ve sanatı olan çiftçilere bağla
mış Türk köylüsünü ve Türk müstahsilini dü
şünmeye mecburuz, Sadece tütün ekicilerinin 
pozisyonu ile ilgili bir kanun çıkarmış olmak, 
görevi bitirmiş demek olmamalıdır. Tütün müs
tahsili mahdut yerlerde faaliyet gösteriyor. 
Onun dışında Türkiye'de, millî hudutlarımız dâ
hilinde alın teri ile emeğini değerlendirmek isti-
yen diğer çiftçilerimizin kaderi ne olacaktır? O 
halde bu haklılıklarımız karşısında biraz evvelki 
mâruzâtımın doğruluğu meydana çıkıyor. Sayın 
Hükümetten, bu konu ile de ilgili kanunların 
derhal hazırlatılıp Yüce Meclisin huzuruna geti
rilmesini hassaten rica ediyorum. Bu kanuna 
oyumu müspet olarak vereceğim. Bu kanunun 
Türk tütün müstahsılına ve milletimize hayırlı 

I ve uğurlu olmasını temeni ediyorum. Saygılar 
sunarjm. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar, buyurun. 

M, P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, gündemde yer almış olan Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile ilgili, 
aynı samanda Türkiye Ekicileri Genel Birliği 

I kanun tasarısı ile 'dr "milletvekili arkadaşımı sın, 
Sayın Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının kanun 
teklifi üzerinde çeşitli komisyonların tanzim et
miş oldukları rapor münasebetiyle Millet Parti
si Meclis Grupu adma görüşlerimizi kısaca arz 

I etmek istiyoruz, 
I Hepinizin de bildiği üzere, bütün memleket

lerde tarım sahasında olduğu gibi sanayi saha
sında da gelişmeler, daha ziyade o sahada yer 
alınış olan insanların kolektif ve kooperatif vo
liyle birleşmesi suretiyle yapılan calışmalariyle 
olur. Esasında Anayasanın 51 nci maddesi, 
Devletin her türlü kooperatifi destekliyeceğini 
âmir bir madde getirdiği için, biz bu kanun ta
sarısını Anayasanın 51 nci maddesine uygun 
olarak ele alınmış ve geç kalınmış her kanun ta
sarısı olarak kabul ediyoruz ve yerinde görüyo
ruz. 

Esasında, belki de üç milyon veya beş milyon 
vatandaşımızı ilgilendiren, tütün müstahsilinin 
çeşitli dertlerine tam olmasa bile nisbeten ce
vap verecek olan bu kanun tasarısı kanunlaştı
ğı takdirde, eskiye nazaran tütün ekicilerinin 

| durumu daha da iyileşecek ve bunların neticesin-
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de de istihsalimiz daha kaliteli bir şekilde art
mış olacaktır. Esasında, bütçemizde gelir kıs
mının, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle yapılan görüşmelerden de anlaşıla
cağı veçhile, büyük kısmını tütün teşkil etmek
tedir. Ne yazıktır ki, tütün üzerinde Hükümet
lerin veyahut da kanunların yetersizliği yüzün
den zamanında bunlar ele alınmadığı için, isteni
len elit kalitede tütün istihsal edilememiş veya
hut da edilenler kıymetlendirilemediği için tü
tün müstahsilinin durumu bir yana, tütünler 
esasında kıymetlendirilemediği için, istenilen ne
ticeye vâsıl olunmamıştır. 

Dünya nüfusu ile birlikte kendi memleketi- . 
mizin nüfusu da ortalama % 3 artmakta, nüfu
sa paralel içiş de artmaktadır. Bu tabiatın do
ğal bir kanunudur. Yalnız, 1961 den sonra, Ana
yasanın getirdiği yenilikler arasında kooperatif
leşmeye önem verilmiş olması keyfiyeti, bugün 
de tütün ekicilerinin durumunu ele aldırmıştır. 
Tütün ekicilerinin durumu gerçekten memleketi
mizde çok kötüdür. Devamlı bir şekilde muay
yen tüccarların veyahut da kapital sahiplerinin 
hemen hemen istek ve arzularına râmolacak du
rumda, istenilen avansı temin edememekte, bu 
yüzden elindeki malları erken çıkarmakta, zarar 
görmekte, borçlarını ödiyememekte, bu yüzden 
de devamlı bir şekilde kendi kaderi ile başbaşa | 
kalmakta, ekonomik güce de kavuşamarnakta I 
idi. öyle zannediyorum ki, bu kanun tasarı
sından sonra nisbeten bir ferahlama olacak, tü
tün ekicileri kendi imkânları dışında yeni im
kânlara kavuşmuş olacaktır. 

Bizim Türkiyemizde sadece tütün ekicileri
nin durumu değil, diğer tarım sektöründe çalı
şan bütün müstahsıllarm durumu da ona benze- I 
mektedir. Temennimiz, bir arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, bundan sonraki zamanlarda di
ğer müstahsil vatandaşların durumlarını ıslah 
edici kanunların getirilmiş olmasıdır. 

Memleketimizdeki tütün durumu, diğer mem
leketlere nazaran, istihsal edilen tütünlerin ka
litesinin bozuk olmasının başında gelen en bü
yük sebep, tütün ekicilerinin kendisini emniyet
te hissedememesi, istenilen paraya, krediye, im
kâna kavuşmuş olmaması ve bu yüzden de ken
disini tabiata ve Tanrı'ya terk etmiş olmasından
dır. Halbuki rantabl çalışmalar, rasyonel çalış
malar yapılabilmesi için, müteşebbis olan insan- I 

larm, krediye, imkânlara kavuşturulmuş olma
sı, teknik bilgiye de kavuşturulmuş olması ica-
beder. 

Gerek istihsal edilen tütünlerin tam standart 
şekilde klâsifikasyona tabi tutulmamış olması, 
gerekse kalitesini bozan çeşitli hastalıklarla Dev
letin ciddiyetle mücadele etmemesi yanında, ken
dilerinin de imkânlardan mahrum olması yüzün
den teknik bilgiyi, ilâcı bizatihi müstahsıla, eki
ciye götüremediği için, devamlı olarak millî eko
nomimize zarar verecek bir şekilde tütünlerimi
zin kalitesi bozulmaktadır. 

Daha önce yapmış olduğumuz bir konuşma 
vesilesiyle de, bir araştırma istasyonunun rapo
runa değinerek, tütünlerimizdeki nikotin mikta
rının azlığından bahsetmiştik. Bu, dünya'da bu
gün hemen, hemen kanserle savaş yapan mües
seseler tarafından kabul edilmiş; Türk tütünle
rinin kalitesinin iyiliği, içiminin kolaylığı, daha 
ziyade en az kanser yapan bir tütün olarak ta
nınması bizim gelecekteki tütün istihsalimiz ba
kımından sevinç verici bir hâdisedir, olaydır. 
Bu bakımdan da bu kanun tasarısı yerindedir. 

Bu vesileyle hemen ifade edelim ki, tütün 
hastalıkları ile mücadele edilmesi, tütünlerin ka
litelerinin sınıflara göre esaslı bir şekilde ele 
alınması ve taban fiyatların tesbit edilmesi ya
nında, sigara tekniğine ve sigara sanayiine de 
önem verilmesi, bilhassa Ortak Pazara ge
çiş döneminde bulunduğumuz şu zamanda 
sadece Ortak Pazar üyesi olarak o altı
lar içerisinde tanınan kontenjanlara inhi
sar etmeksizin, diğer memleketlerle de çeşitli 
yıllarla temas kurmak suretiyle Ticaret Ba
kanlığının inisiyatifiyle, ihracatımızın artırıl
ması cihetine gidilmiş olması hali bu kanun ta
sarısının tatbikatını kolaylaştıracağı kanaatini 
taşımaktayız. Bu bakımdan da kanun tasarısı
nın, maddelerinin içerisinde bâzı aksaklıklar ol
masına rağmen, bugüne kadar elinden tutulma
mış olan tütün ekicilerine satış kooperatifleri 
için olsun, bölge birlikleri için olsun, yenilikler 
getirdiği kanaatini taşımaktayız ve kanunun 
tüm olarak lehindeyiz. 

Bu vesileyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. grupu adına Sayın 
Mustafa Ok, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Sayın milletvekilleri; tütün ekici-
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lerinin örgütlenmesi düşüncesi oldukça uzun 
bir geçmişe sahiptir. Her nedense tütün ekicile
rini örgütleyen ve kuvvetlendiren kanun tasa
rıları ya komisyonlarda yıllarca sürüncemede 
kalmış, ya Genel Kurula gelmiş müzakere edi
lirken geri alınmış, ya kadük olmuş, ya da ka
nunlaşmış, fakat kanun uygulanmamıştır. 

Şimdi bunları kısaca maddeler halinde sıra
layalım : 

1. «Türk Tütün Ortaklığı» adındaki 5628 
sayılı Kanun 1950 yılının Mart ayında kanun
laşmış, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde D. P. iktidara 
gelmiş ve ekicilerden kesilen % 5 1er hariç, ka
nun uygulanmamıştır. 

2. 1950 yılında Ankara'da toplanan Türk 
Tütün Ekicileri Kongresinde kurulacak ortak
lığın şeklinin tâyini Hükümete bırakılmış, fa
kat sonuç alınamamıştır. 

3. Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikle
ri kanun tasarısı Başbakanlığın 24 Temmuz 1951 
tarih ve 71/2030 sayılı tezkereleriyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verilmiş ve ivedilikle konu
şulması kararlaştırılan tasarı Genel Kurula gel
miş ve müzaekresine başlanmışsa da Hükümetçe 
geri alınmıştır. 

4. Tütün Ekicileri Bankası kanunu tasarısı 
Başbakanlığın 18 . 5 . 1955 tarihli 71/114754 sa
yılı tezkereleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
intikal etmiş, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar ko
misyonlarda 5 sene beklemiş ve Genel Kurula 
intikal etmemiştir. 

5. Halen üzerinde konuşulan Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türki
ye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısı 
G. H. P. tarafından hazırlanmış ve Başbakanlı
ğın 22 . 2 . 1964 tarih ve 71/2152 sayılı yazısı 
ile Meclis Başkanlığına verilmiş, C. H. P. nin 
1965 Şubatında iktidardan ayrılmasından sonra 
kanunun görüşülmesi 5 sene geciktirilmiş olarak 
huzurunuza getirilebilmiştir. 

Sıraladığımız hususlar, diğer sebepler yanın
da gösteriyor ki, bu kanunun biran evvel çıkma
sı bir zorunluk haline gelmiştir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde; bu kanunun 
280 bin aileyi veya 1,5 milyon vatandaşımızı il
gilendirdiği kaydı vardır. Bu rakam yanlıştır. 
1967 resmî rakamlarına göre Türkiye'de 427 798 
aile veya 3 milyon vatandaşımız, tütün amelesi 
ve işçisi de dâhil edildiği takdirde 5 milyon va-
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tandaşımız, yani nüfusumuzun 1/6 i tütünle iş
tigal eder. 5 milyon insanımızın yaşama düze
nini ilgilendirmesi bakımından kanun önemli
dir. 

Bu kanun tasarısı, esas itibariyle tütün eki
cileri için yeni bir piyasa düzeni, satış düzeni 
getirmektedir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde 
ekicinin tütününün, halen olduğu gibi, Tekel'le 
tüccar arasında açık eksiltmeyle satılması önlen
miş, randıman ve ıskarta oyunlarına son veril
miş, kapkaççı tüccar derdi kısmen ortadan kal
dırılmış, ekici aleyhine sonuçlanan daha birçok 
hususlara çare bulunmuş, ekicinin tütünlerinin 
açık artırma ile satışı sağlanmış olacaktır. 

Tasarıda noksan gördüğümüz hususlar ta
mamlanır ve bu amaçla verdiğimiz önergeler 
Yüksek Kurulunuzda itibar görürse, tütün eki
cilerinin gerçek bir kurtuluşa kavuşmalarını 
mümkün görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Tütün ve Tütün Teke
li Kanununun müzakeresinde tütün konusunda 
çok rakamlar verdik, çok olaylar naklettik. Bu
rada, bütün bunların hatırlanacağını düşünerek, 
daha ziyade bu kanunla ilgili düşüncelerimizi 
arz edeceğiz. 

Kanunda noksan gördüğümüz hususları kı
saca gözden geçirmek istiyoruz. 

ilkin, bize göre; Tütün Tarım Satış Koopera
tiflerine ve Birliklerine ekici tütünlerini işleme 
ve onu ihracetme imkânı sağlanmalıdır ve bu, 
ayrı bir madde halinde belirtilmelidir. 

Yaprak tütünün ihraç fiyatının ekicinin ce
bine girmesi yolları aramalıdır. Bu sağlanma
dıkça, tütünden elde edilen gelirin aslan payı 
90 ihracatçının cebine girmeye devam edecek
tir. örneğin; 1965 yılında ekicinin elinden orta
lama 676 kuruşa alınmış tütün 12 lira 60 kuru
şa ihracedilmiştir, ki şimdiki Sayın Ticaret Ba
kanımızın rakamına göre 12 lira 38 kuruştur, 
Macit Zeren'in rakamını verdim. 1966 yılında 
ortalama 793 kuruşa alınmış tütün 11 lira 77 
kuruşa, 1967 yılında 700 kuruşa alınmış tütün 
11 lira 75 kuruşa ihracedilmiştir. Ekici, tütü
nünü maliyetin altında satarken 90 ihracatçı her 
kilo tütünden, işleme masrafı çıktıktan sonra, 
1965 yılında 334 kuruş, 1966 yılında 134 kuruş, 
1967 yılında 225 kuruş para kazanmıştır ve 90 
ihracatçıdan her biri 2, 3 milyon safi kâr sağla
mıştır. 
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Tütün ekicisinin tütünlerini maliyetin altın
da sattığını ve devamlı olarak zarar ettiğini be
yan etmiştik, örneğin: Gümrük ve Tekel Ba-
kanlığının 1967 yılı resmî rakamlarına göre 
Ege'de bir kilo tütünün maliyeti 763,5 kuruş
tur. Tüccar ve Tekel'e satış ortalaması 731 ku
ruş olduğuna göre, ekici kiloda 32,5 kuruş za
rar ediyor demektir. Ekicilerin kendi hesapla
rına göre ise, bu zarar çok daha büyüktür. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanına geldiği gibi, Sayın Komisyon Baş
kam Süleyman Çağlar arkadaşımıza da, bende 
bulunan mektuplardan birçoğu, gelmiş bulun
maktadır. Meselâ birkaç tanesini arz etmek is
tiyorum. 

Sayın Süleyman Çağlar'a, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına gönderildiği bildirilen, Karaoğlanlı'-
da 7 tütün ekicisinin hazırladığı bir maliyet he
sabı var, bir kilo tütünü 864,5 kuruşa mal et
tiklerini beyan etmektedirler. 

Gümrük ve Tekel Bakanına geldiği kayde
dilen 98 imzalı diğer bir belge de Urganlı'da bir 
kilo tütünün 902 kuruşa mal olduğunu göster
mektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanına yazıldığı bildi
rilen 401 imzalı diğer bir belgede bir kilo tütü
nün 888 kuruşa maledildiğini beyan etmekte
dir. 

Sarıgöl'ün Avşar köyünden 102 imzalı diğer 
bir vesika, Sayın Süleyman Çağlar arkadaşı
mıza da gönderilmiş, yine aynı ıstıraptan, mali
yetin yüksekliğinden şikâyet edilmektedir. 

121 imzalı, Alaşehirttn Derbent bucağından 
Sayın Süleyman Çağlar'a da gönderilen diğer 
bir vesika; Yine maliyetin yüksekliğinden, bu
na mulkabil tütünlerini ancak 3, 4 liraya sata
bilmiş olduklarından şikâyet etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Tütün Tarım Satış 
Kooperatiflerine ihraç imkânı verildiği takdir
de Devletin de bundan yararlanacağı, hiçol-
mazsa zarar etmiyeceği kanısındayız. Çünkü, 
82 ilâ 91 arasında değişen tütün ihracatçılarının 
aşağı - yukarı yansına yakın kısmı her yıl 
zarar ettiklerini beyan etmektedirler. Vergi 
ödiyen bir kısım ihracatçı da son derece az ver
gi öder. Meselâ bunlardan bir tanesi, ismini ver-
miyecğim, Sayın Ticaret Bakanı veya ilgililer 
isterlerse takdime hazırım, 1 363 000 lira safi 
kâr sağlamış olmasına karşılık ödediği vergi 

miktarı sadece 27 liradır. Yine bir firma, 
4 311 6S6 kilo tütün ihracettiği halde Maliye 
Bakanlığına verdiği beyanda sadece 15 000 ki
lo tütün ihracettiğini beyan etmiştir. Gariptir 
arkadaşlarım, bunu Maliye Bakanı da bilmek
tedir ve o günden bu tarafa her hangi bir ta
kibat yapıldığını, bunun sebebinin araştırıl
dığını duymadık, Sayın Maliye Bakanı da böy
le bir açıklama yapmadılar. 

Bu kanun tasarısı da tütün ekicilerinin kre
di meselesini halletmemektedir. Tütün kesimin
de her yıl bir buçuk, iki milyar lira döndü
ğü halde ekicilere dönüm başına, yerine göre, 
yüz ilâ yüzotuz lira kredi verilmektedir. 1965 
yılında 454 000 tütün ekici aileye banka ve 
kooperatiflerce verilen kredi toplamı 224 563 442 
liradır. Aile başına ortalama 495 lira düşmek
tedir. 1967 yılında 427 798 tütün ekici aileye 
verilen toplam kredi miktarı 378 899 017 lira 
olup aile başına 885 lira düşmektedir. Halbuki, 
aynı yıl tütünlerini, yani 1967 tütünlerini al
mak için ihracatçı firmalara şimdi arz edece
ğim miktar kredi verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir firmayı arz ediyo
rum, Karagözoğlu firması 1968 senesi içinde, 
yani 1967 mahsulünü almak için 49 971 979 lira 
kredi almış, bunun 11 237 607 lirası Ziraat 
Bankasından verilmiştir. D. standart firması 
44 089 056 lira, Spirer - Frer ve şürekâsı fir
ması 29 316 012 lira, Ostro Türk Tütün fir
ması 34 571 345 lira 70 kuruş, Abdi Fuat Akel 
firması 28 049 391 lira, Türkiye Tütünleri fir
ması 35 909 685 lira. Bunları teker teker oku
makta fayda yok. Bütün firmaların kredileri, 
kuruşuna kadar elimdedir. Meselâ Eğe Tütün 
firması 15 012 630 lira, daha küçük firmalar, 
meselâ Haydar Aryal firması 4 261 950 lira 
kredi almışlardır. 

Bir tütün ekicisine 495 lira kredi düşer
ken, 1967 rakamlarına göre 885 lira kredi dü
şerken, bir tütün ihracatçısına 50 milyon lira 
kredi verilmektedir. Bunda insaf ve adalet 
yoktur. 

Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim; bir 
ihracatçının aldığı 49 971 979 lira kredinin 
11 237 607 lirası Zirasıt Bankası tarafından 
verilmiştir. Halbuki, kısa bir süre önce Ziraat 
Bankasının Sayın Genel Müdürü, hiç kimseye 
İ milyonun üstünde kredi verilmediğini açıkla-
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mıştı. Burada insan ister, istemez Sayın Başba
kanın 21 Eylü? 1968 tarihinde, kendisinden 
daha fazla kredi talebeden Kars'lılara karşı 
yaptığı konuşmayı hatırlıyor. Sayın Başbakan, 
sonradan Meclis kürsüsünden de teyidettiği bu 
konuşmasında: «Ağaç altında oturan, boş duran 
kimselere kredi verilmez. Kimin parasını kime 
veriyorsunuz, bankaları batırmak mı istiyorsu
nuz?» dem'işlerdi, diyebilmişlerdi. 

Çokça söyledim, hattâ Tütün ve Tütün Te
keli Komisyon Sözcüsü arkadaşımın bu konuda 
canını sıkmışım, ama değerli arkadaşlarım, tek
rar söylemeye kendimi mecbur hissediyorum. 
Bir Sanver firması vardır, büyük bir firmadır. 
Halen ekicilere, iki sene evvel 1966 mahsulün
den aldığı parayı ödememiştir. 1 400 000 küsur 
lira ekicilere borçludur ve borcunu ödememek
tedir. Ayrıca bu firma 6 777 000 lira da banka
lara borçludur. Bunun 1,3 milyonu Ziraat Ban
kasına aittir, borcunu ödememektedir. O halde, 
kimin parasını kime veriyoruz, bankayı kimler 
batırıyor? Bunun üzerine eğilmek lâzımgeldiği 
kanısındayız. 

Açıkladığım bu nedenlerle, tütün tarım sa
tış kooperatiflerine ve birliklerine banka kurma 
imkânının sağlanması ve bu yolda Devletin tü
tün tarım satış kooperatiflerine yardımcı ol
malarını gerekli görüyoruz. 

Kanunda gördüğümüz diğer bir noksanlık 
şudur: 

5628 sayılı Türk Tütün Ortaklığı Kanunu
nun 4 ncü madesinin «yalnız ekicilerden % 5 
kesinti yapılması» bendi uygulanmış, fakat aynı 
maddenin; «Tekel Genel Müdürlüğünün bu or
taklığa 8 250 000 lira ile, Ziraat Bankasının 
6 050 000 lira ile, millî bankaların 2 200 000 
lira ile katılması» hükmü, ortaklık kurulamadı
ğı için uygulanmamış ve onlardan her hangi bir 
kesinti yapılmamıştır. Kooperatifin daha güçlü 
olması için bu kuruluşların da, 5628 sayılı Ka
nunda öngörüldüğü şekilde koperatiflere katıl
masını O. H. P. olarak uygun mütalâa etmek
teyiz. 

Bu kanun tasarısında gördüğümüz diğer bir 
noksanlığa da özet olarak değinmek istiyoruz. 

2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun 4 ncü maddesinde, yeni 
hazırlanmış olup, Meclisten geçmiş olan koope
ratifler kanun tasarısının 4 ncü, 5 nci ve 6 ncı 

maddelerinde kooperatiflerin anasözleşmelerin 
de bulundurulması gerekli hususlar sıralanmış 
olmasına rağmen, bu kanun tasansının 1 nci 
maddesinin ikinci bendinde bunlara yer veril
memiş, atıf yapılmamıştır. Bu sebeple noksan 
sayıyoruz. 

Ayrıca, tütün tarım satış kooperatiflerinin 
özellikleri göz önünde bulundurularak önergede 
sıraladığımız hususların da - biraz sonra öner
gemiz okunacaktır - kanun maddesi haline ge
tirilmesini yararlı görmekteyiz. Bu hususları 
tüzükte yer alması mümkündür, fakat konu tü
tün ekicileri için o kadar önemlidir ki, bu konu
lara kanun gücü vermenin son derece lüzumu
na kaani bulunmaktayız. 

1950 den beri birçok defalar tecrübe edilmiş 
ve son defa 5 sene geciktirilmek suretiyle 
Yüksek Huzurunuza getirilmiş olan tütün ta
rım satış kooperatifleri, bölge birlikleri ve Tür
kiye tütün ekicileri genel birliği kanunu tasarı
sının ivedilikle çıkarılması taraftarıyız, önerge
lerimiz de kabul edildiği takdirde, 0. H. P. ola
rak bu kanunun daha mükemmel çıkacağı ka
nısındayız ve oylarımızı müspet kullanacağız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurun 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan grup sözcüsü arkada
şımın da belirttiği gibi, bu kanun tasarısının 
Yüce Meclisimize sevk edilmiş olmasından do
layı sonsuz bir bahtiyarlık duymaktayım. An
cak, şurasını peşinen arz edeyim ki, birtakım 
hususların gerek grupumuzca, gerekse şahsan 
vereceğimiz önergelerle daha iyi olmasına ça
lışacağız. 

Bugüne kadar tütüncünün ıstırabını, çeşitli 
konuşmalarımızda belirttiğimiz gibi, Tütün ve 
Tütün Tekeli kanunu tasarısının müzakeresi sı
rasında da, tütüncülerimizin içinde bulunduğu 
durumu arz etmiş idik. Gerçekten en iyi niyet
le piyasa açılmış olsa dahi, tütüncünün ya Dev
letin eline esir gibi bakması veya tüccarın eli
ne - bir anlamda - esir gibi bakması köylüyü, 
ekiciyi hiçbir zaman memnun edememiştir ve 
bu şekilde devam eden düzen içinde etmesi de 
mümkün değildir. 

413 — 
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Bu tasarı vesilesiyle bir hususu arz etmek 
isterim; Samsun ve havalisinde «Karadeniz tü
tün piyasası» diye adlandırılan ve bu şekilde 
devam eden piyasalar suretiyle köylü, ekici Zi
raat Bankasından aldığı borçlan ödiyemez ha
le düşmüştür ve taksite bağlanması konusun
da - Burada gündem dışı bir konuşma ile arz 
ettim - Sayın Başvekilimize defaatle müracaatta 
bulunmuşlar, Sayın Başvekilimiz de kendile
rine, «elden gelen yardımın yapılacağını» söy
lemiştir. Kendilerine sordum böyle bir talep 
var mıdır? «Evet, vardır» şeklinde Tekel Ba
kanının ağzıyle cevap verildi. Bilâhara Sayın 
Tekel Bakanı Samsun'da bana verdiği cevap; 
bu işin Sayın Ticaret Bakanının ve Ticaret Ba
kanlığının görevi cümlesinden olduğu şeklinde 
idi, 

Bunu anlatmamdaki kasdım şudur : Hâlen 
ekici tamamen borç içindedir ve çaresiz du
rumdadır. Bu çaresiz durumdan kurtulabilmesi 
için bizim düşünebildiğimiz yol; ekicinin, biraz 
evvel sözlerimin başında söylediğim gibi, Devle
tin eline bakmamasına, 14 ay çalışarak meyda
na getirdiği tütününün, eksperin ağzından çı
kacak bir söze bağlı kalmaması veya cebine 
Devletten aldığı krediyi koyarak karşısına, 
gelen tüccarın ağzına bakmaması lâzım
dır. Ekicinin gerek Devletin karşısına, ge
rekse servetin karşısına, hangi şekilde temin 
edilmiş olursa olsun, bir güc ve kuvvet olarak 
çıkması asıldır. Bir güc ve kuvvet olarak çık
masının en geçerli ve en sağlam yolu; ekicinin 
birleşerek bir kooperatif şeklinde ortaya çık
masıdır. 

Bu tasanda, Sayın Grup Sözcümüzün söy
lediği gibi, ekiciye ihraç imkânlannın tanın
ması da zaruridir. Daha doğrusu, ekicinin kur
duğu kooperatife ihraç imkânlarının tanın
ması gereklidir. Bu suretle ihraçtan mütevel
lit fazla paranın, doğrudan doğruya o tütünü 
ekip, dikip, çoluğuyla çocuğuyla meydana geti
ren ekicinin cebine girmesi sağlanacaktır. 

Maddeler geldiğinde değişiklik önergele
rimizle birlikte başka hususları da arz etmek 
üzere, şimdilik bu tasarının getirilmiş olmasını 
memnuniyetle karşıladığımızı arz eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Ramazan Tekeli, buyu
runuz efendim. 

RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar1, günün hemen her 
saatinde kadın, erkek, genç, ihtiyar, büyük bir 
çoğunluk günden güne çoğalan miktar ve nis-
betler içerisinde tütün içmeye karşı temayül 
göstermektedirler. Her ne kadar bir kısım tü
tün tiryakileri, muayyen devreden sonra, tü
tün içimini bırakmakta iseler de, günün şart ve 
icaplarına göre, daha çok artan nisbette tütün 
tiryakileri meydana gelmektedir. Yeni şartlara 
göre tütün tiryakilerinin zevkleri de değişmek
tedir. ikinci Cihan Harbinden sonra Amerika'
nın işgali altında bulunan Avrupa memleketle
ri, evvelce şark tipi tütünlere rağbet gösterdik
leri halde, uzun işgal devresi neticesinde Ame
rikan tipi tütünlere karşı büyük bir rağbet ve 
temayül göstermişlerdir. Bunun neticesidir ki, 
tütünlerimizin ihracatında zaman zaman bâzı sı
kıntılar da zuhur etmiştir. 

Ziraat ilmi ve tekniği günden güne büyük 
gelişmeler kaydetmektedir. Tütün kalitelerinde 
ve vasıflarında, bu inkişaflara ve gelişmelere 
muvazi olarak, yeni yeni çeşitler ele alınmış ve 
üretimine geçilmiştir. Bunun yanında tütünün 
maniplasyonunda, fabrikasyonunda da büyük 
teknolojik inkişaflar kaydedilmiştir. 

Tütün, tümü itibariyle bütün milletlerin sos
yal ve ekonomik hayatlannda ve malî bünye
lerinde her zaman önem kazanmıştır. Bunun 
içindir ki, tütün daima değerinden hiçbir şey 
kaybetmiyen bir ziraat mahsulü olarak süre
gelmiş ve bundan sonra da öyle gidecektir. 

Aslında, her iklimde ve her toprakta istenen 
vasıf ve kalitede tütün yetiştirmek mümkün de
ğildir. Anoak, istenen vasıf ve kalitede tütünü 
yetiştirmek, elbette ki, tütünün hususiyetlerine, 
bölge şartlarına uygun klimatolojik bölgelerde 
yetiştirmek mümkündür. Tütün önemli bir ih
raç maddesi olduğuna göre, tütün ithal eden 
memleketler, kendi imkânlariyle yerli yetiştir
dikleri tütünün dışındaki ihtiyaçlarını elbette ki 
tütün ihraceden memleketlerden almaları nor
maldir. İhtiyaca binaen tütün alıcısı memleket
ler, kendi teşkilâtları, ekicileri, sanayicileri, nak
liyecileri ve fabrikatÖrleriyle beraber muayyen 
şekilde teşkilâtlanmak suretiyle bir birlik ve 
giiç vücuda getirdikleri de tabiîdir. O bakım
dan Türkiye'de, ihracedici bir memleket oldu
ğuna göre, hem kendi istihlâkimizi ve hem de 
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dışarıya ihracedeceğimiz kalite ve vasıftaki tü
tünler için bir güç birliğine doğru gitmemizin 
zarureti kendiliğinden ortaya çılkar. Bugün 100 
veya 140 milyon kilo tütün istihsal ettiğimize 
ve bunun 35 - 40 milyon kilosunu dahilde istih
lâk ettiğimize göre, artan kısmı dış tediye mu
vazenemizde önemli bir yer işgal etmektedir. 
Ayrıca memleketimizde tütünle iştigal eden aşa
ğı - yukarı birbuçuk milyon çiftçi ailesinin ya
nında bunun sanayii ile, ticareti ile, nakliyesi 
ile, türlü şekillerde ilgilenen kütleleri de hesa-
bedersek tütün konusunun memleketimiz yönün
den hayati önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Tütünlerimiz; rengi, tatlı içimi, kolcusu, ni
kotin azlığı ve yanış kabiliyeti gibi vasıfları 
»bakımından devamlı surette hariçte rağbet gör
müş ve harmanlara karıştırılmak üzere aranan 
feir mal olarak bugüne kadar bu rağbet devam 
etmiştir. Bunu da Türk tütün ekicisinin yılların 
ve asırların verdiği bilgi ve tecrübesinde bul
mak lâzımgelir. İhracettiğimiz memleketlerde 
ıbir organizasyon ve kuvvetli bir teşkilât oldu
ğuna göre, elbette ki, bizim de tütün ekicileri
mizin teşkilâtlanması zarureti var idi. Bugüne 
kadar, Cumhuriyet hükümetleri devrinde za
man zaman tütün ekiciline ve tütünle iştigal 
eden geniş kütlelere ve onların meselelerine, 
problemlerine eğilinmiş, alman tedbirler bazan 
faydalı olmuş, fakat hiçbir zaman uzun vadeli 
ve istikrarlı olmamıştır. Devletin mahdut im
kânları içerisinde bu kadar geniş kütlelerin, di
ğer ileri memleketlerdeki seviyeye gelmesi, el
bette ki, beklenemez. O bakımdan, mevcut teşki-
lâtları harekete geçirmek suretiyle gerek mad
di, gerek mânevi güçler teşlkil ederek bunları 
bir çatı altında çalışmaya sevk etmek elbette ki 
önemlidir. Şükürler olsun ki, bugüne kadar şu 
veya bu sebeplerle kanımte-amıyan bu tasarıyı 
Hükümetimiz getirdiği için canı gönülden teb
riklerimi arz eder, hürmetlerimi sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Ali Rıza Uzuner buyu
runuz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bundan bir 
müddet önce Yüksek Mecliste kalbul edilen Tü
tün ve tütün tekeli Kanunu, şayet bu kanun 
onun peşinden çıkmamış olmasaydı, tütün üre
ticisi için, Türk tütün politikası için ve bunu 
yürütmek için büyük bir noksanlıkla karşı kar- | 
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şıya kalmış bulunacaktık. Bu yönden bu kanunu 
teklif eden değerli arkadaşlarımıza ve bu arada 
- hâdiseleri Sayın Grup Sözcümüz dile getirdi -
daha evvel bu iş için çalışan gelmiş, geçmiş hü
kümetlere, bilhassa bu kanunu getirdiklerinden 
dolayı, teşekkür etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, tütüncülüğümüz; üre
tim, imalât ve ihracat safhaları ile ekonomimiz
de büyük önemi olan bir mevzudur ve bu mev
zuu partiler üstü, millî bir politikada bağlamak 
mümkün olmadığı müddetçe birçok aksak yön
lerini burada tenkid etmek durumunda kalaca
ğız ve asıl üretici, maalesef şimdiye kadar oldu
ğu gibi, bundan böyle de ref aha ve gerçek saa
dete kavuşamıyacaktır. 

Teminatsız oluyor; bâzı hükümetler taban 
fiyatlarında anlayış gösteriyor, üreticiye önce
lik veren, alın terine öncelik veren bir tutumun 
içine giriyor, o devrede üretici gerçekten çiftçi 
olmanın, tütüncü olmanın saadetine eriyor, ama 
bâzı hükümetler geliyor, bunun aksine bir tat
bikat yapıyor; ihracatçıya öncelik veren, ona 
öz evlât muamelesi yapan, üreticiye bir nevi 
üvey evlât muamelesi yapan bir tutumla ekiciyi 
mağdur ediyor. Çünkü, birçok örgütlerden, ka
nunlardan teminatlardan yoksun olduğu için... 

Değerli arkadaşlarım, Tütün Tarım Satış Ko
operatifleri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tü
tün Ekicileri Grenel Birliği kanun tasarısından 
yana olmamaya imkân yok. Anayasamız, koope
ratifçiliğin gelişmesini sağlamayı Devletin baş
lıca görevi saymış. 

Yalnız, bu vesileyle üzerinde önemle dur
mak istediğim bir konuya da değinmek mec
buriyetindeyim; kanun, gaye için bir vasıta, 
Birçok kanunlarımız var; işte yeni bir, «Koope
ratifler Kanunu» ki bâzı tâdillerle, şahsan be
nim katılmadığım bâzı maddeleriyle Yüksek 
Meclisten geçmiş. Birçok kanunlarımız var, asıl 
mühim olan, bunları kül halinde, yapıcı bir es-
piri içinde, Anayasamızın ve millî ekonomimi
zin isteklerine göre yürütmektir, çalıştırmak
tır. 

Ş"cvJi bu kanunu çıkarıyoruz, İnşallah bu 
Meclisten çıkacağı gibi Senatodan da çıkacak. 

Bu vesileyle size Br örnek arz edeyim; daha 
evvel kanunları çıkmış, kooperatif haline gel
miş bâzı kuruluşlar var. Bakın Anayasanın 51 
nei maddesi, onun yanında tkinci Beş Yıllık 
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Plân, Birinci Beş Yıllık Plânda çeşitli hüküm
ler... Meselâ su ürünleri için henüz bir kanun 
çıkmamış, ama bunlar için kooperatifler var. 
Doğu Karadeniz'de bu kooperatiflerden iki ta
ne var. Bir tanesi Çayeli'ndedir, örnek veriyo
rum, yani kooperatifi, mevzuatı tamamlamak 
yalnız kâfi değil; Devletin, Hükümetin yapıcı 
istikamette buna güç katması mühimidir. 

Meselâ Çayeli'nde Balıkçılar Kooperatifi 
var. Kendileri Yunus balığı avcılığı yaparlar. 
Plânda «açık denizlerde balıkçılığa öncelik ve
rilecek, kendilerine gerekli teçhizat, âlet v. s. 
verilecektir.» der. Bu avcılılkta kullandıkları 
özel tüfekleri, silâhları var. Millî Birlik za
manında dahi toplanmıyam silâhları, maalesef 
İlcine! Kolordu Komutanlığının emriyle tebligat 
yapılmış, 350 tane fakirin özel tüfeği toplattı
rılıyor. Kendilerine maalesef lâzımgelen mer
mi ikmali yapılamamış. «Devlet kooperatifçi
liği geliştirir» der ikinci Beş Yıllık Plân. Çe
şitli hükümler var, vaktinizi almamak için arz 
'etmiyorum, «açık deniz balıkçılığı geliştirile
cek, avlanmalarda araç, tesis ve tettmolojik ge
rilik yüzünden kıyılardan uzaklaşılmaısma çalı
şılacak, gerekli tesisler, a,raç, gereç ve örgüt
lenme yönünden yetersizlik..» belirtiliyor, bun
ları alacak diyor, Hükümet... 

Simidi kooperatif var; kurulmuş, kredisi 
var, ama Hükümet bu kooperatife destek olma
dığı için avlanmada büyük ölçüde müessir ola
cak tüfekleri almıyor, bir kararname mevzuu
dur Sayın Bakan yanlış anlamasınlar, kendi
lerini burada tenikİd etmiş olmuyorum, bir 
zilhniyeti belirtiyorum, bu kooperatif çalışamaz 
durumdadır. Aylarca Meclis koridorlarımda 
dolaşmışlar, çeşitli politikacılarla temas etmiş
ler, bakanlarla temas etmişler ve fakat maale
sef Millî Birlik zamanımda dalhi toplanmıyan si
lâhlar bugün toplanmak üzeredir. Bunu, şunun 
için. ifade ec!:̂ yorum arkadaşlar; güzel bir va 
sı "a. yapıyoruz, kamunu çıkarıyoruz, mühim 
olan bunu yapıcı bir zihniyetle yürütmektir. 

D'iğer bir örnek; çaycılık, bölgeımizde büyük 
ölçüde gelişmiş. Çaycılar, kooperatifler halinde 
örgütlenmiştir. Bu kooperatiflerin, seçimleri 
yapılır. Geçen gün Karadeniz'deydik, arkadaş-
laramızla birlikte. Sürmene Çay Kooperatif 
Yönetim Kurulu aldığı gayrikanımü tedbirlerle, 
ortakların Bakanlığı önceden ikaz etmesine 
bir Bakanlık temsilcisi davet etmelerine, kon

grenin huzur içinde, tarafsız bir şekilde, nizam
lara uygun yürütülmesini arzu etmelerine, Kay-
mrJkamm ağırlığım koymasına rağmen - Koo
peratifler kanunu taoarmnda «yönetim kurul 
larında partililer aktif görev almamalıdır» diye 
lıliküm vardı, fakait kondisyonlarda değişmiştir 
ve maalesef Yüksek Meclisten de çıkmıştır. 
Par! tilerde aktif durumda olan paıiti başkanla
rı v. s. rahatlıkla bugün, hangi parti olursa ol
sun, kooperatifte görev almaktadır- koopera
tif başkanı kendi nüfuzunu, parti nüfuzunu 
kullanmak suretiyle orada kongreyi yaptırma
mışlar. Çoğu A. P. li olan muhtar ve vatandaş
ların bize, bütün milletvekillerine, Sayın Baka
na müracadtleri vardır. Sayın Bakan da bir 
tedbir alamamış, kongre yapılmamış ve tehir 
.edi-Mişitir. Birçok menfaatler bunun altında 
yatmaktadır. 

Arkadaşlar, bunu şunun için arz ettim; gü-
zel bir kamun yapıyoruz. Ufak - tefek hatalar 
Yüksek Meclis'in yapıcı görüşleriyle daha mü
kemmel bir şekle gelecektir, ama bu yalnız kâ
fi değildir. Kooperatifçiliği cidden benimseyen 
ve kooperatifçiliği memleket ekönomi'sinin gc-
lijnıeDhıide temel sayan ve kooperatifin ortak-
Imnın ancak kooperatif içindeki bir düzenle 
refaha kavuşacağını öngören bir zihniyot, şayet 
yönetime iıMdim olmazsa, bunun faydalı neti
celer vermesi mümkün değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan değerli arkadaşlarım bu kanının öne
mi üzerinde haklı görüşlerini, paylaştığım gö
rüşlerini öne sürdüler, istatistiklere bakıyoruz, 
mesela 1967 yılı istatistikleri; 6 704 köy, aile-
n'n % 20 si, 2,5 milyon nüfus falan deniyor... 
Bunun yanında ihracata bakıyoruz, 1964 - 1965 
döneminde ortalama ihraç değeri 78,3 milyon 
dolar. Aynı dönemdeki bütün ihracat yekûnu
muz 380 milyon dolar olduğuna göre, ortalama 
olarak tüm ihracatımızın 1/5 ini tüttün teşkil 
ediyor. Bu kadar büyük bir güç yaratan, Tür
kiye'nin kalkınması için döviz ihtiyacını temin 
bakımından büyük bir kaynak yaratan tütün 
üreticisi bugün ne haldedir? Maalesef bugün 
tütün üreticisi, kendi bölgemde de tütün üre
tilir bilirim, her gün daha kötü bir duruma 
gidiyor. Bir defa borçtan kurtulamıyor, kati
yen hiçbirisi borçtan kurtulamıyor. Bunun bir
çok sebepleri var. 
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iç sebepler kısaca şunlardır: İstikrarsız bir 
üretim var. Dağılımı bir tarafa bırakıyorum, 
bâzılarının 3 - 5 dönüm toprağı var, bâzıları
nın fazla var. Kredi mekanizmasında istikrar 
yok. Pazar organizasyonunda noksanlıklar var. 
Değerlendirme politikası hatalı. Bu arada ta
biî 18 tütün çeşidimiz var, bunun kalitesi ve 
İslahı yönündeki çalışmalar noksan, İhracatı 
yapacak güçteki tütün kooperatiflerinden yok
sunuz. inşallah bu kanun sayesinde bu koope
ratifler kurulacak ve eğer ihracat yapma im
kânına kavuşmazsa, şahsan benim görüşüme 
göre, asıl gayesine varamıyacaktır. 

Duş etkilere gelince: Bir defa piyasa dış 
alıcının etkisi altında tamamen. Bizde tütün 
tüccarı bir komisyoncudur, dış firmaların ko
misyoncusu durumundadır. Bunun yanında 
büyük ölçüde rekabette var. Biz bunlarla reka
bet yapamıyoruz. Meselâ Yunanistan, Bulga
ristan, Yugoslavya'da son yıllarda, istatistikler 
gösteriyor, büyük hamle yapılmış; kalite ıslah 
edilmiş, daha evvel bizim elimizde bulunan bir
çok pazarlar bunların eline geçmiş. Ortak Pa
zardaki olarak kontenjanımızı tam olarak kul
lanamıyoruz veya bunu genişletemiyoruz, tütün 
ihracatında tıkanıklıklar var. 

Şimdi bu tasarı kanunlaştığı takdirde, elbet
te ki, bunun büyük faydaları olacaktır. Ama 
eğsr siz, bu kooperatiflere, birliklere ihracat 
yapma imkânını tanımazsanız, bunlara kredi 
yönünden tüccara nazaran daha geniş imkân
lar sağlamazsanız ve az evvel Karadenizd«n iki 
kooperatiften verdiğim örnekler gibi, durum
larla karşılkarşıya bırakırsanız bu kooperatif
lerden faydalı bir netice almak ve Türk müs
tahsilim, asıl çile çeken tütün müstahsilini 
memnun etmek mümkün olmıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlarımın işaret ettiği hususları tek
rar etmek istemiyorum. Gerçekten, kanunun 
asıl gayesine uygun düşmediğini müşahede et
tiğim bâzı noksanlıklar, aksaklıklar vardır. 
Şayet imkân bulursak bunlar üzerinde de gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

özetle arz etmek istersem; her ne kadar 
Anayasamızda «Kooperatifçiliği geliştirmek 
Devletin anagörevidir» denir, programda, bu
na öncelik verecek tedbirler tadadederiz, top
lum kalkınmasının temelinde kooperatifçiliğin 

bulunduğunu ve bunun önemini, ittifak halin
de kürsülerden terennüm ederiz, kalkınma plân
larımızda, programlarımızda yazarız. Ama, 
bundan önemli olanı, yalnız mükemmel bir ka
nun olması kâfi değildir, bunu tatbik edecek 
anlayışta, zihniyette, kooperatifçiliğin cidden 
memleket ekonomisinin temel taşlarından biri 
olduğunu kabul edecek bir yönetime ihtiyacol-
duğu, kanaatini taşıyorum. 

Büyük çiftçi topluluğumun refahına fayda
lı olacak bir örgüttür, teşkilâttır, teşkilâtlanan 
üretici hakkını daha iyi bir şekilde savunacak, 
arıyacak ve eninde sonunda mutlaka bulacak
tır. 

Bu kanun tasarısının üreticiye ve Türk Mil
letine, ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, buyu
runuz efendim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tütün, memleketimizin çiftçi kütlesinin bü
yük bir kısmının meşgalesini teşkil etmektedir. 
Tütün, memleketimizin birinci derecede ihraç 
ve döviz metaldir. Dünya, bütün maddelerde 
olduğu gibi, tütünün de artık vasıflı olmasını 
istiyor, iyi vasıflı tütünlerimizi ihraoedebiliyo-
rus. iyi vasıflı olmıyanlarını ne kullanabiliyo
ruz, ne de satabiliyoruz. Bugün Hükümetin 
elinde, 1 milyar liradan fazla iyi vasıflı olmı-
yan stok tütün vardır. Hükümetimiz, çiftçiyi 
himaye bakımından bunları, düşük vasıflı tü
tünleri de almış ve stok etmiştir. 

Binaenaleyh, bugünkü dünyada yeni yeni 
hamleler yaparak, iyi vasıflı tütün yetiştirme
ye, yeni ekim sahalarında tecrübeler yapmaya, 
nerede iyi vasıflı tütün yetişirse, orada tütün 
yetiştirmeye mecburuz. Bunun için ben, Hü
kümetimizden, iyi vasıflı tütün yetiştiren yeni 
yerleri ve bölgeleri aramasını, bulmasını ve 
buralarda ziraate gidilmesini rica ediyorum. 

Bir misal vermek icabederse, vaktiyle Es
kişehir'in bâzı bölgelerinde de birinci kalite 
tütün yetiştiği görülmüştür. Tütün Ekicileri 
Birliği olsun, kooperatifleri olsun, Türk tütün 
çiftçisini düşünen insanlar olarak, bu kanun
la tütün çiftçimize daha faydalı olacaklardır. 

— 417 — 



M. Meclisi B : 74 3 . 4 . 1969 O : 1 

Bu kanunu çok müspet olarak karşılıyorum. 
Eskişehir'de bilâhara, 1950 den evvel Halk 
Partisinin buhranlı devirlerinde, çiftçinin ot 
yediği devirlerde, tütününü satamıyan çiftçi 
tütün ekmekten vazgeçmiştir. 

Tütün piyasasının açılması maalesef memle
ketimizde siyasi istismar vasıtası yapılıyor. 
Ballbuki Hükümetimiz, Adalet Partisi Hüküme
ti, tütüne ve piyasasına büyük önem veriyor, 
hiçibir ürüne verillmiyen önemi, bihakkın tütü
ne veriyor. Dünya fiyatlarından fazla fiyat 
verilerek mubayaa edilmekte, parası da peşin 
ödenmektedir. 

Binaenaleyh, tütün hakkında söylenen her 
sözü, siyasi istismar telâkki ediyorum. Bu ka
nunla, tütün, bugün olduğu gibi, yarın da 
memleketimizin ve Hükümetimizin büyük bir 
önem vereceği meta ve çiftçisi de, büyük çiftçi
lerimiz, bütün çiftçilerimiz gibi, hürmete lâyık 
olacaklardır. 

Bu tasarı, kanunlaştığı takdirde - ki, inşal
lah kanunlaşacaktır - memleketimize ve çiftçi
mize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
Ibirlildıeriyle, Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanunu tasarısını şahsan müspet olarak 
karşılarım. Tütün Tekeli Kanununun, memle
kete ve tütün ekicisine daha iyi bir netice ve
rebilmesi bakımında-n, bu kanunun çıkmasın
da zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun - malû
munum - tütün mahsûlünün kıymetlendirilme-
ısinde, fiyat, satış yeri ve alıcı bulmasında ve 
'bilhassa tütün sanayiinin maniple edilmesinde 
en büyük bir rol oynııyacaktır. Bu kanun bilhas
sa, içte ve dışta meydana gelecek fiyat dalga
lanmalarına mâni olacak bir yeterliktedir. 
«Müstahsilin alınteri» diyoruz: Tekel Bakan
lığı, kâh zamanında para bulamaz, bâzı zaman 
da tüccarlara karşı fiyat çıkışlarını iyi yapa
maz. Ama, bu kooperatiflerin sayesinde ve bil
hassa Anayaasnm 51 nci maddesinin âmir hü
kümlerini de yerine getirmek bakımından önem
li bir mahiyet taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun bil
hassa bana endişe veren bir tarafı şudur: El
bette ki, tarım kredi kooperatifleri vardır. Bu 
tarım kredi kooperatiflerinin çiftçi üzerinde 
olan fonksiyonları malûmdur. Yarın, bunun 
tatbikatına başlanıldığı zaman, bâzı çelişmele
rin olacağı kanısındayız. Tütün yetiştiricileri, 
elbette ki, tarım bakımından kredi kooperatif
lerine de bağlı olacaklar, oradan kredi ve to
hum, icabettiği zaman gübre alacaklardır. Bu
radan da aynı imkânları sağlamaya kalkışa
caklardır. Fakat, tatbikatta bunların çelişmele
rinin mümkün olacağına kaaniim. Çünkü, hâlâ, 
Zirai Donatım ile T. C. Ziraat Bankasının kre
di fonuna bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
bu kadar plânlamaya ve titizlik gösterilmesi
ne rağmen, «Program var» denmesine rağmen 
gübrelerin mahalline ve bölgelerine tevzi edil
mesinde ve gübrelerin nevilerinin bilhassa mah
sûl üzerindeki etkilerini teabit etme bakımın
dan yeterli değillerdir. Zirai Donatım Kurumu
nun itlhal etmiş olduğu gübrelerle, Tarım Kre
di Kooperatiflerinin veya tüccarların ithal et
miş oldukları gübrelerin fiyat politikası bakı
mından müstahsilin yetiştirecek olduğu mahsûl
ler üzerinde büyük etkileri vardır. Arz ede
yim: 

Birisi yüzde 21 azotlu gübre ithal eder; tü
tüne, patatese, sebzeye mısıra, çaya veya her 
hangi bir pamuğa verilecek olan yüzde 21 azot
lu gübrenin miktarını başka gösterir, bir ta
raftan bir firma yüzde 26 azotlu gübre ithal 
eder, yine bunu Tarım Kredi Kooperatifleri 
alır vatandaşa verir. Elbette bir tarafta 50-55 
kuruşa, diğer tarafta azotu fazla olduğu için 
haklı olarak 60-70 kuruşa değil, 80 kuruşa ve
rir. Ama vatandaş toprağa atarken her yerde 
mibzer olmadığından eli ile attığı için, topra
ğa veriş ayarını temin edemez, 50 kilo atılacak 
olan yere yüzde 26 lık gübreden 30 kilo at
ması lâzımgelirken yine zararlı bir gübrele
me meydana gelir. Bunun sebepleri, Tarım 
Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası, Tarım 
Bakanlığı ve buna bağlı bulunan Zirai Dona
tım Kurumunun bu husustaki programlarında 
mıılabakat olmayışıdır. Şimdi karşımıza bir de 
tütüncüler kooperatifleri çıkacaktır. Onlar da 
bu işi yapacaklardır. Kredi alacaklar, gübre 
verecekler. Bilhassa burada yeri olduğu için 
si'ylüyorum, zabıtlara tescil edilmesi için söy-
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lüyorum, tütün gübresinin Türkiye'de halen 
tesbit edilmiş bir vaziyeti yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Tütün iğin gübre 
kullanılmaz, 

AHMET ŞENER (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım; bir arkadaşımız «tütüne 
gübre atılmaz» der. Şimdi gelin bakayım, çiz
meden yukarıya çikmanın ne olduğunu görsün. 
Tütüne gübre atılmaz, der. Be arkadaşım, ben 
senin hukuk okuduğunu bilirim, ama hiçbir 
zaman senin hukukî bilgine iyidir, kötüdür 
demedim. Ama lütfediniz bu işe de siz müda
hale etmeyiniz. Siz «tütünle gübre atılmaz» di
ye bir milletvekili olarak vatandaşın karşısına 
çıkarsanız halimiz ne olacak? istirham ederim. 
Ben, sana şu maddeye göre, şu kadar ceza ve
rilir diye ziraat mühendisi olarak hüküm ver
sem, haklı olarak bana, sen yanlış konuşuyor
sun, diyebilirsin. Tütüne gübre atılmaz olur 
mu? Nebat olur, canlı olur da bir gıdaya ihti
yacı olmaz mı? Senin orada bulunan toprakla
rın bitmiyen, tükenmiyen bir ambar mıdır? 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
burada bilhassa potasyumlu gübreler tütünün 
yanıcıüığını temin eder. Azotlu gübreler, amon-
yumsülfatlı gübreler, bilhassa aksi olarak, tü
tünün yanmamasmı temin eder. Potasyumlu 
gübreler aynı zamanda tütünün renk almasını 
temin eder. Renkli ve kaliteli tütünün yetiş
mesini sağlıyan potasyumlu gübrelerdir. Bu
nun yanında kalsiyumlu gübrelerin de bulun
ması lâzımdır. Azotlu gübre fazla verildiği için 
tütünün kalitesi düşük oluyor, bilhassa bakte
rilerin fazla mildiyö mantarlarının, mavi kü
fün fazla bulunduğu sene, azotlu gübrelerin 
fazla verildiği senelerdir. Bunun için koopera
tiflerin teşekkülünde ileride teşkilâtlarını dü
zeltmek için bunları söyledim. 

Kooperatifler, siyasi tesirlerle, siyasi etki
lerle öyle ehliyetsiz ellere verilmektedir ki, bu 
konuda «ne olursa olsun, bizden olsun da bil
gisi olmasın» denilmektedir. Burada hiçbir 
devreyi kasdetmiyorum, hangi devre olursa 
olsun aleyhindeyim. 

Saym Bakandan rica edeceğim, koopera
tiflerin kuruluşunda, kendi zamanında olur, 
başkaları zamanında olur, kimin zamanında 
olursa olsun, siyasi tercihlerini değil, bu gibi 
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ihtisas yerlerine ihtisas sahiplerinin tercihi 
şeklinde yapmalıdırlar. Bilgisi az olan kişilere 
burada vazife verildiği takdirde, elbette ki, bu 
kooperatifler iyi netice vermez. 

Bu kanunun ufak tefek hataları olabilir, 
tatbikat ile bunlar da telâfi edilir. Tütün koo
peratiflerinin ve birliklerinin, ileride kurula
cak olan kooperatiflerin siyasi tercihlerden 
uzak, çiftçinin derdini bilen ehliyetli kişilerin, 
gübreden anlıyabilen, sulamadan anlıyabilen, 
toprağından ve ekelojik şartlarından anlıyabi
len kişilerin eline geçmesinde zaruret vardır. 
Aynı zamanda bu kişilerin Ziraat Bankası, 
Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında 
iyi temaslar kurabilen kişiler olmasında büyük 
faydalar vardır. Bendeniz zaten bu konuyu 
izah etmek için söz almış bulundum. Bâzı ar
kadaşlarımız da burada çıkarlar, bahsederler; 
«ot yenilen devirlerden geçtik» derler. Arka
daşlarım, eğer yenımişse, ot yenilen devirlerde 
kendisi de benim gibi talebe idi. O devirde ya
pılan işlerin artık 1961 Anayasası dolayısiyle 
ele alınmaması zarureti vardır. Böyle konuş
malar ne kendisine düşer, ne bendenize düşer. 
O zamanın iyi tarafları da vardır, kötü taraf
ları da vardır. Onları 1961 Anayasası tamamen 
bertaraf etmiştir. Bu memlekette bâzı kasıtlı 
lâfların ve fırsat buldukça bu gibi şeylerin 
söylenmesinde fayda değil, zarar umarım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. 
Sayın Hükümet ve komisyon galiba konuş

mak isterler. 
Buyurunuz Sayın Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; kısa devre içinde Yüce Meclisimiz tütün 
konusunda ikinci önemli kanunun müzakeresi
ni yapıyor. Bundan kısa bir müddet evvel Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunu ile alâkalı müza
kerelerini tamamlıyan Meclisimiz, tütün müs
tahsilinin tütün ekimi ile alâkalı meselelerini, 
tütün monopolü ile alâkalı meseleleri ve tütün 
satışını düzenliyen konuları kapsıyan tasarıyı 
müzakere ederek Senatoya sevk etti. Şimdi, 
tütün müstahsilinin teşkilâtlanması ile alâkalı 
tasarının Meclisimize Hükümetin şevkinden 
dolayı bütün parti gruplarının memnuniyetle
rini ifade eden görüşlerine teşekkür ederim. 
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Müstahsilin teşkilâtlanması; bilhassa Tür
kiye'de tütünün istihsalindeki büyük gelişme 
neticesi daha da zaruret halini almıştır. Tütü
nün pazarlama meselesi bu açıdan bilhassa 
Şark tipi tütün istihsalindeki gelişme ile da
ha da rekabet içinde birtakım problemleri 
ağırlaştıran birtakım problemleri bünyesinde 
toplaması suretiyle müstahsilin meselelerini dü-
zenliyen bu tasarı ile ümidederiz ki, tütün eki
cisi bir rahatlığa kavuşacaktır. 

Tütün ekicisinin daha evvel koordinasyon 
kararı ile tahsil edilen yüzde 5, bilahara yüz
de 4, bilahara yüzde 2 nisbetindeki haklarını 
da bu suretle emniyet altına alan bu tasarı ile, 
bir nevi onların halklarını tanıyan bu tasarıyla 
tütün müstahsilinin bundan sonraki çalışmala
rında huzurlu bir istihsal dönemine geçecekle
rini ümidedıeriz. 

Hükümetimiz bu anlayışla tütün müstahsi
linin teşkilâtlanmasını kooperatifler yoluyla 
bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği tarzındaki kademeli teşkilâtlan
masını öngörmüş ve buna ait hükümleri getir
miştir. 

Muhtelif konuşmacı arkadaşlarımız tasarı
nın muhtelif maddelerindeki hükümlerine ya 
katılmışlar veyahut da ayrı teklifler getire
ceklerini beyan etmişlerdir. Bunların müzake
resini maddelere bırakarak burada tartışması
na girmek istemiyoruz. Bunların, yerine göre 
en faydalı şekilde buradaki müzakeresine el
bette değer vereceğiz. Fakat, meseleyi tüccar 
açısından, müstahsil açısından değerlendirip, 
burada kredilerde birtakım anormallikllere işa
ret eden Sayın Mustafa Ok'a kısaca cevap ver
mekte fayda görüyorum. 

Sayın arkadaşımız burada, tütün konusun
daki genel görüşmede fikirlerini beyan ettiler. 
Biz de mukabil görüşlerimizi beyan ettik. Ay
nı konuları bu tasarının müzakeresiyle tekrar 
burada dile getirmelerine katılmıyoruz. Bura
da işaret ettikleri fikirlere de katılmıyoruz. 
Bir tüccarın 49 milyon lira kredi almasiyle 
bir müstahsilin şu kadar lira kredi alması ara
sındaki eşitsizliğin, kredilerin dağılımındaki 
eşitsizlik mânasına burada değerlendirilmesi, 
kanaatimce doğru fikir değildir. 

Tüccar kredi alacaktır, müstahsil kredi ala
caktır. Müstahsıllar arasında farklı kredi 

I grupları vardır. Tüccar arasında farklı kredi 
grupları vardır. Meseleyi, tüccar kredi aldığı 
zaman nihayet müstahsil malının değerlendiril
mesi istikametimde bir kredi aldığını kabul et
memiz lâzımdır. 

Hal böyle olunca müstahsil açısından da bir 
ek unsurun ortada olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Ziraat Bankasının bu tarzdaki kredi 
vermesi, müstahsil malının değerlendirilmesi 
istikametinde tüccara da bir güç getirmesi, me
seleye müspet açıdan bakmamıza sebebolacak-
tır. Onun içindir ki, Sayın Mustafa Ok arka
daşımızın burada temas ettiği bu görüşe katıl
mamız mümkün değildir. 

Vergi meselelerine, müstahsil maliyetleri 
meselesine de burada değinmeyi fuzuli addedi
yorum. Fakat bilhassa konum olan bu mevzu-
daki kredi konusuna katılmıyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu tütün koo
peratifleriyle konunun hemen birden çözülece
ğini, çok iyimser gözle meseleye girmenin de 
mahzurlarına huzurunuzda değinmek isterim. 

Kooperatifçilik yoluyla bu konularda tütü
nün birtakım özel meselelerini ve tütünün yıl
lara göre özel problemlerini göz önünde tut
mamız gerekir. Onun içindir M, tütün konu
sunda daima, tütünün ekimi kolay satımı zor
dur görüşü, kooperatif içinde de yarın birta
kım meseleleri doğurabilir. 

Huzurunuzda bu noktaya temas etmekle 
kooperatifçiliği teşvik kadar iyi kooperatif 
düzenine de temas etmek maksadiyle bu konu
ya değinmiş oluyorum, iyi kooperatif düzeni, 
iyi kooperatif idarecileri ve kooperatifçilerin 
meseleleri iyi bilmesi, doğru yürütmesi saye
sinde bu başarıya ulaşabilir. Bütün temennim 
kuruluş safhasında da olsa, bu iyi niyetli çalış
malara bundan sonra da hep beraber yardımcı 
olmamızdır. Teşekkür ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Bakamdan bir - iki sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TATAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 
Bakandan iki sual soracağım. Bunlardan birisi, 
kooperatifçiliğin en önemli meselesi müstah
sil kredisi meselesidir. Bu kooperatifler yo-
liyle müstahsil kredisinde şimdikinden daha 

I ^eniş bir netice alınacak madır? 
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ikincisi de, aynı şekilde kurulmuş koope
ratifler ve birlikleri var. Bunlar; Fındık Ta
rım Satış Kooperatifleri, Çuko - Birlik ve TA
RİŞ'tir. Bu müesseseler kuruluşlarında birta
kım acı tecrübeler geçirmişlerdir. Bilhassa 
idaresinin müstakil olması bakımından risturn 
müessesesi işlememiştir. Bu geçirilen tecrübe
lerden istifade edip hakikaten gerçekçi bir 
kuruluş yapılabilecek midir? Kanun bunu hal
lediyor mu? Bakan,, bu hususta bize teminat 
verebilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli Tahtakılıç'ın 
iki sorusuna şu şekilde cevap vermek istiyorum. 
Kanun tasarısı, Ziraat Bankası ve Tarım Kre
di Kooperatifleri yoliyle yine tütün müstahsili
nin bir kısmına kredi verme imkânını muhafaza 
ediyor. Bütün müstahsil, bütün tütün müstahsili 
henüz kooperatifler içinde toplanma devresine 
girmediği içindir ki bir kısım müstahsil da yine 
kooperatifler içinde avans alma imkânına sa-
hibolacaktır. Zannediyorum 4 ncü madde bu hu
susu derpiş etmektedir. Bu suretle yalnız koo
peratiflerin müstahsıla avans vereceği, kredi 
vereceği mânasına değil, konuyu yine Ziraat 
Bankası, tarım kredi kooperatifleri ve tütün 
kredi kooperatifi, Türk Tütün Ekicileri Koope
ratifi şeklinde ölçü olarak düşünmemiz gere
kecektir. . 

Bahsettiğiniz birlikler konusunda, kanun 
içinde yine faydalı bir hüküm olarak, tütün 
eksperlerinin kooperatifleride hizmet görme
sine imkân veren, bu suretle eksper niteliğin
deki teknisyenlere kooperatifte faydalı şekil
de çalışma imkânını getiren hüküm de vardır. 
Böylece tütün ekspertizinden doğan birtakım 
kıymet farklarını ve kooperatifin aleyhine ola
cak birtakım kıymet farklarını izale etmek, 
koperatiflerin doğru çalışmalarına yardım 
etmek için böyle bir imkân tasarı içinde der
piş edilmiştir, 

Kooperatiflerin işleyiş mekanizması bu ka
nunla 2834 sayılı Kanun hükümlerine tabiî ola
caktır. Onun içindir İd 2834 sayılı Kanun hü
kümleri içinde meseleyi düzenlemek imkânını 
muhafaza edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu

yurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 1946 yılından bu 
yana tütün müstahsilinin özlemekte bulunduğu 
ve kurulmasını hasretle beklediği Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri kanun tasarısını mü
zakere etmekteyiz. 

Bundan bir süre önce 2437 numaralı Ka
nun tasarısını müzakere ettik ve Meclisimizden 
Senatoya intikal etmiş bulunmaktadır. 1938 se
nesinde kanunlaşmış olan 2437 numaralı Ka
nunun, bugünkü ıstırabını çektiğimiz tatbi
kata neticesinde gerek müstahsil, gerekse par-
lömanterler olarak hepimiz de bu kanunun 
tatbikatının ortaya koyduğu ıstıraplardan şi
kâyetçi bulunduk. Nitekim, Mustafa Ok arka
daşımız tütün meselesiyle alâkalı olarak ne za
man kürsüye çıkmış bulunsa, bu konuyu ve ay
nı meseleleri tekrar etmek suretiyle ortaya koy
makta devam etmiştir. 

Bütün çabamız 2437 numaralı Kanunun tat
bikatından doğan ıstırabı ortadan kaldırmak 
içindir, çünkü biz de, şikâyetçiyiz. Bu kanun 
1938 senesinde çıkmış, aradan şu kadar sene 
geçmiş ve bu kadar senenin, 15,5 yılında da 
Halk Partisi iktidarda bulunmuştur. 15,5 yıl 
iktidarda kalacaksınız, bu kanunun düzeltil
mesinde bir gayret sarf etmiyeceksiniz, 1963 yı
lında ele alacaksınız, 1964 yılında düşeceksi
niz, aradan beş sene geçiyor ve diyeceksiniz ki'; 
«Adalet Partisi siz geç kaldınız, bunu beş se
ne geciktirdiniz». Bunun insafla kabili telif ol
madığım ifade etmek isterim. 

Tütün ve tütün tekeli Kanununu, biliyorsu
nuz, 2437 sayıh Kanunu değiştiren tasarıyı bi
raz evvel ifade etmiştim. Bugün de müzakere
sini yapmakta bulunduğumuz Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri - ki, birbirini tamamlayıcı 
iki kanun tasarısıdır - İnşallah, değerli arka
daşlarımın gayretiyle bu da Meclisimizden bu
gün çıkmış bulunur. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız 
ihracat yapamıyacağını ve ihracat yapamadı
ğından müteve^it bir müessesenin yaşaması 
endişesini ifade ettiler. 283i numaralı Kanun 
- ki, atıf yaparak tamamen çıkarılmaktadır bu 
kanun - Satış Kooperatifleri Kuruluş Kanunu
dur,. Satış koperatifleri ihracat yapmakta de
vam etmektedir. Binaenaleyh, ayrı bir hüküm 
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olarak buraya konmasına lüzum hâsıl olma
maktadır. Kuracağımın müessese, mâniplationu 
hazırlanıp ihracata elverişli hale getirildik
ten sonra tütün ihracedilecektir. 

Yahya Kanbolat arkadaşımız da sigortala
ra iştirakinin mahzurunu ifade etti. Bu sigor
talara iştirak keyfiyeti bundan sonra kurula
cak olan zirai sigortalara iştirak istikâmetin
de demektir. Esbabı mucibesi de ona matuf
tur. Binaenaleyh, mevcut sigortalara iştirak 
zımnında değildir. 

Ahmet Şener arkadaşımız kredi, kooperatif
leriyle bir çelişme olacağını ifade etti. Böyle 
bir şey de bahis konusu değildir. 4 ncü madde 
ile getirdiğimiz avans verme keyfiyeti, 2834 
numaralı Kanunda mevcut bulunan 24 tane sa
tış kooperatifi Türkiye'de hareket halindedir, 
vazife görmektedir; avans vermemekten müte
vellit ıstırap içindedirler, sıkıntı içindedirler. 
Biz 2834 sayılı Kanundaki bu boşluğu mevcut ta
sarının 4 ncü maddesiyle gidermek için getir
miş bulunuyor ve onu orada bağlıyoruz: Ziraat 
Bankası kredi koperatifi ve tekelden almış ol
duğu avanslar dikkate alınmak suretiyle elin
deki mahsulü bunun üstünde değer ediyorsa o 
takdirde avans verme keyfiyetini vazetmiş bu
lunuyoruz. Onun için bir çelişme bahis konu
su değildir. 

Ali Rıza Uzuner arkadaşımız satış yerlerin
den bahsetti. Muhterem arkadaşlar bu vesile ile, 
satış yerlerinin nasıl işliyeceğM de ifade et
mek isterim. Borsa veyahutta satış merkezleri 
olarak tatbikat gören dünyadaki birçok dev
letlerde çeşitli şekiller var. 

1. Bildiğimiz şekilde, şimdi hâlen tatbik 
edilmekte bulunan köylere giderek, gerek 
devletin taban fiyatını tesbit edecek heyet, 
gerekse tekel ve gerekse ihracatçı tüccarın 
temsilcisi olan eksperleri müstahsilin ayağı
na, deposuna giderek eksperlerini yapıp def
terlerine ekspertiz neticelerini yazmak. Ve ku
rulacak olan bir satış merkezinde o ekspertiz 
değerlendirmesine göre kooperatifin, birliğin, 
daha doğrusu ilân edeceği bir günde satışın 
başlamasiyle orada kayıtlarına istinadederek 
bir artırma yoluna gitmektir. 

2. Numune getirme keyfiyetidir. Diğer 
emtia borsalarında olduğu gibi. 

3. Emtianın, tütünün tamamen borsayjı 
intikal ettirilmesi suretiyle herkesin gözü 
önünde ekspertiz yapılması ve herkesin gözü 
önünde yapılan ekspertiz neticesi olarak ar
tımı uyr. konulması keyfiyetidir. 

Üçüncü şeklin Türkiye için en çâzip şekil 
olduğu kanaatindeyiz. Çünkü diğer her iki
sinin de Türkiye'de mahzurlu neticeler doğu
racağı kanaatini taşımaktayız. Elbetteki bir 
tüzük de düzenleneceğine göre komisyon ola
rak biz kanaatimizi ifade ediyoruz. Üçüncü şek
lin tatbikatı büyük, her türlü taşıtın borsaya 
girebileceği şekilde binalar yapıılarak (Nitekim 
geçici! 3 ncü madde ile 100 milyon lira para is
tikraz edilmesi hususunu teklif etmiş bulu
nuyoruz) bunlarda satış yerleri, satış merkez
leri kurulacaktır. Vatandaş sabahleyin malını 
getirecek ve 2,5, 3 ay müddetle borsa açık bu
lunacak. Denklemeyi bitiren vatandaşımızın 
getireceği malı için o gün saat 10,00 ilâ 11,00 e 
kadar bir saati olacak. Malların tesellümü, 
borsaya gelişi bittikten sonra ekspertiz baş-
lıyacak. Bu ekspertizden sonra Devletin ye
minli eksper heyeti yapılan ekspertiz netice
sinde gelecek 1 numaralı partiden itibaren 
Devletin, (Biliyorsunuz bugünkü ıstırapların 
birisi, de başfiyat koyup da aşağısını boş bı
rakmaktan mütevellit duyulan bir ıstırap var, 
bunu ortadan kaldırıp diğer emtiada olduğu 
gibi) taban fiyat tesbiti hususudur. Devlet 
diyecek ki; 950 kuruş. Hemen bu, üzerine bir 
yazı ile yazılacak, ondan sonra açık artırma
ya konacak. 930 kuruş, 940 kuruş, 950 kuruş. 
Gerek tekel gerekse her hangi bir ihracatçı
nın, alıcının bunun üzerinde yapılacak açık 
artırma yolu ile ihale edilmiş bulunacaktır. 
Arkasından çekisi ve borsada tescili yapıla
cak. Alıcı da satıcı da borsanın teminatı al
tında bulunacak. Borsayı bu suretle işletece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmacı arkadaş
larımızın tasarrmm ehemmiyetini ifade eden 
sitayişkâr konuşmalarından dolayı komisyon 
olarak kendilerine teşekkür eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve komis
yondan sonra sırada olan bir arkadaşa söz ve
receğim. Daha sonra da kifayeti okutup oyunu
za sunacağım. 

— 422 — 
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Sırada, Sayın Hayri Başar var idi. Ancak 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şükrü Ak
kan söz istediği için öncelik veriyorum. Söz sı
rası Sayın Şükrü Akkan'm, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN (İz
mir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

1 nci ayda müzakeresine başladığımız ve 
bir ay yedi gün sıkı bir çalışma sonucu kabul 
ederek Senatoya sevk ettiğimiz Tütün ve tütün 
tekeli kanun tasarısının müzakeresi esnasında, 
bu kanun tek başına kaldıkça tütüncünün der
dini foalledemiyecektir, gündemimizde bulunan 
Tütün satış kooperatifleri ve birlikleri tasarı
sının da mutlaka çıkarılması zaruretine hep 
birlikte temas etmiştik. Bugün bu tasarının da 
müzakeresine başlanılmış bulunması, bu se
beple bütün arkadaşlarımızı memnun etmiştir. 
Biz de bu saadetin içinde sözlerimize başlarken 
hepinizi hürmetle selâmlıyoruz. 

Böylelikle, Adalet Partisi Hükümeti, progra
mına koyduğu bir kanun tasarısının daha gö
rüşülmesine imkân vermiş oluyor. Bu kanun 
tasarısı 2834 sayılı Kanunun hükümlerine bi
rinci maddesiyle atıf yapmaktadır. Biliyorsu
nuz 2834 sayılı Kanunla tarım satış koopera
tifleri ve birlikelrinin kuruluşları, işleyişleri 
hüküm altına alınmıştır. Bu kuruluş ve işle
yiş içerisinde ihracat yapmak yetkisi de vardır. 
Meselâ Ege'mizin TARİŞ'i, Çukurova'nın ÇUKO 
BİRLİK'i, bir de zannediyorum, Şimalde Fın
dık Birliği vardır. Bunlar aynı zamanda ihra
cat yapmak yetkisini de haiz bulunuyorlar. 
Muhterem komisyon başkanı buradan bunu ifa
delendirdi ve sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü Mustafa Ok Beyefendiye de arzı 
cevabetmiş oldu. Zaten Mustafa Beyin söyledi
ğinde bir hakikat var; bu kanun tasarısı ken
di hükümetleri zamanında hazırlanmış - Birin
ci Devrede bulunan arkadaşlarımız gayet iyi 
bilirler -Meclise sevk edilmiş idi. Onların gö
rüş noktasından hareketle yapılmıştır ve için
de ihracat vardır. Bu bizim düşücemiz değil, 
sizin düşünceniz olarak kanun tasarısında yer 
almış idi. Binaenaleyh sizin Hükümetinizin de 
imzaları tahtında Meclise sevk edilmiş olduğu
na göre, tasarıyı daha iyi tetkik etmiş olsay
dınız görecektiniz ki, bu kurulacak birlikler 
ihracata yetkili müesseseler olacaktır. Bunu 
burada ifade ettikten sonra, bu kanun tasa

rısının getirdiği en mühim bir Okşin sistemi 
var, demin Sayın Süleyman Çağlar temas etti; 
bu Okşin sistemine göre, tütün satış yerleri 
- diğer kanunun 28 nci maddesinde merkezleri 
şeklindedir - kuruluyor. 

işte bu satış merkezlerinin biran evvel ku
rulabilmesi bu birliklere hayatiyet verecektir. 
Ve bunlara çiftçinin çoktan beri özlediği, Türk 
tütün ekicisinin çoktan beri özlediği bir vazife
yi derulhde etmek imkânını verecektir. 7 nci 
maddede yer alıyor. 7 nci maddede; «Tütün 
satış yerleri kurulur.» diyor. Bunlar, satış koo
peratif birlikleri veya ortakları ile ortaklaşa 
kurarlar, hükmü var. Bunları kurmak için pa
ra lâzım. Bu parayı temin etmek icabediyor. 
Nereden temin edilecektir bu para? Bu parayı 
temin etmek için, bundan evvel uzun yıllar 
müstahsıldan kesilmiş bulunan % 5, % 4, % 2 
lerden müterakim 100 küsur milyonun 25 mil
yon lirası, % 25 i bu birliklerin emrine, bu 
müesseseleri kurmak için veriliyor. Fakat bu 
25 milyondur, yahut da faizi ile beraber 30 
milyondur. 30 milyon lira, bütün Ege'de ve 
bütün Türkiye'nin tütün yetiştirdiği bölgelerde 
bu satış merkezlerinin biran evvel kurulması
na imkân vermez, bunu karşılıyamaz. Niçin 
karşılıyamaz? Çünkü, bu satış merkezleri sade
ce, satış merkezi olmıyacaktır, depoları bulu
nacaktır, işletmeciliği bulunacaktır. Her satış 
merkezinin işletmeciliği bulunacaktır. Bu mü
esseseler kuruluşları itibariyle her halde mil
yonları istiyen müesseselerdir. Bunların kuru
labilmesi için ben grupum adına vazifeyi biraz 
evvel deruhde ettim, şahsım adına bir önerge 
vermiş bulunuyorum. Bir ikinci geçici madde 
teklif ettim, dedim ki; «Devlet bütçesinden 
bu birlikler emrine ilk bütçeden 100 milyon li
ra yardım yapılmalıdır.» Buna iltifat etmenizi 
istirham ederim. Çünkü bu yapılmadıkça, bu 
müesseseler kurulamaz ve değiştirerek kabul 
ettiğimiz yeni esaslara bağladığımız Tütün ve 
tütün tekeli Kanununda çok az nüanslarla bu
günkü sistem yürür gider. Bu merkezler açı
lırsa o zaman müzayede olacaktır, o zaman 
Sayın Çağlar'ın dediği gibi Okşin sistemi tat
bik edilecek ve yeminli eksperler tarafından 
ekspertizler yapılacak, her tütünün taban fiya
tı o zaman tesbit edilecek, onun üzerinden mü
zayede yapılacaktır. Bu bir taban fiyattır ve 
destek mubayaasıdır. Tesbit edilmiş olan fiyat 
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üzerinden bunun ilk müşterisi kooperatiftir, 
satış kooperatifidir, aynı zamanda bunun ya
nında Tekel de içtüketimi için bunun müşterisi 
bulunmaktadır. Elbette ki, tüccar da ihtiyacı
nı buradan temin edecektir. 

Bu merkezler kurulan yerlerde, tütün satı
şı hiçbir sebep ve suretle dış arda yapılamaz, di
ye hüküm de getiriyor. En mühim nokta bu. 
işte bu merkezleri biz kurduracağız ve bu sis
temi işleteceğiz. Türk tütün ekicisini böyle 
kurtarırız. Hattâ geçenlerde Meclisimizde mü
zakere ve kabul edilen Tütün ve tütün tekeli 
kanun tasarısının 36 ncı maddesine bir önerge
mizle, sigara yapmak, ihracetmek yetkisini de 
satış kooperatifleri için koydurmuş, teklif et
miştik, Muhterem Meclisiniz de kabul etmiş ve 
Senatoya gitmişti. Senato Geçici Karma Ko
misyonu o tasarıyı olduğu gibi kabul etti, zan
nediyorum Salı günü de gündemine alınacaktır 
ve müzakeresine başlanacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, yine eski sistemi idame 
ettirecek olan satışların dışarda yapılmasına 
imkân verirsek, Türk tütün ekicisi hiçbir şey 
elde edemez. Onun için ben, bir geçici madde 
daha teklif ettim, Birinci geçici madde; bu 
merkezler kurulana kadar, tesis edilene kadar 
Tekelin mevcut depolarından ve işletmeciliğin
den kooperatifler faydalanır, hükmünü getir
mektedir. Buna da iltifat etmenizi rica ederim. 

işte o zaman merkez kurulmuş olacak ve 
Okşin sistemi işliyecek. 

S . 4 . 1969 O : 1 

taban fiyatını her tütüne ayrı koyacaktır. Mü
zayedesini kendi salonunda yapacaktır, işlet
mesini kendi salonunda yapacaktır, kendi im
kânları ile. Dâhilde satabilecektir, ihraç da 
edebilecektir. Ayrıca, isterse kendisi, izin al
mak şartiyle, sigara fabrikası kurabilecek, hat
tâ başkaları ile ortaklaşa kurabilecek ve imal 
ettiği sigaraları satmak imkânına da sahibola-
caktır. Artık tüccar edebiyatı, tüccarın fazla 
kazandığı edebiyatı burada sönecektir. Neden 
hep tüccara veriyorsunuz da ziraatçiye vermi
yorsunuz? Veriliyor arkadaşlar, iktidara gel
diğimiz günden beri bunu her zaman söylüyo
ruz. Zirai krediler 2 milyar 600 milyon iken, 
geçen sene 7 milyardı, bu senenin hedefi 8,5 
milyardır. Demek ki, zirai kredilerde bir ar
tış vardır. «Tüccar kredileri şu kadardır, bir 
müessese şu kadar alıyor.» Sayın Ticaret Ba
kanı gayet vuzuhla bunu izah ettiler; elbette 
alacaktır, sizin zamanınızda almıyor muydu? 
Bunlarda bir değişiklik mi oldu, sizin zama
nınızda tüccar bu emtia kredilerini almıyor 
muydu? ihracatı bu yolla yapmıyor muydu? 
Aynı sistemdir. Aynı sistem, ihtiyaçların yük
selmesi seviyesinde yükselmiştir. 

işte arkadaşlar, Türk tütün ekicisini bu 
kurtaracaktır. 

Ben bir noktaya daha temas ederek sözleri
mi bitirmek istiyorum. Şimdi, Tütün ve tütün 
tekel Kanununda, yani yeni kanun tasarısında 
15 nci maddeye göre bir beyanname mecburi
yeti var. Orada dekardan fazla bir şey bildire-
miyeceksiniz. Bugün çevirme kredileri hâlâ 130 
lira civarındadır. Bir dekar tütünün çevirme 
kredisi 130 lira olursa tütün ziraati yapılamaz, 
hesaplarını siz veriyorsunuz. Ama zaten tatbi
katta bu, iki misliyle, üç misliyle beyanname
ler vermek suretiyle, fazla beyanda bulunmak 
suretiyle alınıyor, fakat bundan sonra tütün 
ekicisi ne kooperatife, ne Ziraat Bankasına 
fazla beyanname veremez. Veremez, çünkü Tü
tün ve tütün tekeli Kanunuyla bağlıdır. Bunun 
için sayın Ticaret Bakanından bilhassa istirham 
ediyorum, - bunu komisyonda da söyledik -
Ziraat Bankası Tütün ve tütün tekeli Kanunu 
meriyete girdikten sonra baremini değiştirmeli 
ve teşvik etmeli ve bunu hazırlamalıdır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun temennisiyle hepi
nizi hürmetlerimle salamlarım efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

4 ncü maddede, avans meselesi var. Avans 
meselesi zaten 3437 sayılı Kanunun 55 nci 
maddesinde de vardı. Bu kanun hazırlanırken 
o kanunun değişeceği düşünülmediği için o 
maddeye hâlâ 3437 sayılı Kanunun 55 nci mad
desi diye geçirilmiş, fakat biz bu yeni kanun
da bunu başka bir maddede yeni esaslara bağ
ladık avansı, o sebeple onun da değiştirilmesi 
lâzım, bir önerge de takdim edildi. Bu avans 
da, arkadaşlarımın söylediği gibi, Türk tütün 
ekicisine çevirme kredilerinin üstünde imkân
lar sağlıyacaktır. Avans, alıcıya aynı zamanda 
alma rüçhaıı hakkı da tanıyor. Tütün Kanu
nundaki hükümler bu. Bu avans, çevirme kredi
lerini de hesaplamak suretiyle verilecektir. 
Şimdi dörbaşı muhkem hale geliyor bu, her ta
rafı ile güzel. Bu da çıkınca Türk tütün ekicisi, 
kendi tütününü kendisi ekspertiz ettirecek ve | 
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BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tütün, tarım satış kooperatifleri kanun tasa
rısı üzerinde yeteri kadar görüşülmüştür. Ki
fayetini ve maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik teklifi vardır. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutmadan önce başlıkla 
ilgili önergeler vardır, onları okutup, oyladık
tan sonra 1 nci maddeyi okutacağım. 

Önce başlığı okutuyorum. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 

Birliği Kanunu 

BAŞKAN — Başlıkla ilgili olan iki önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği» kanun tasarısının adının, «Tütün Ekici
leri kooperatif ve birlikleri» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Müzakere konusu, «Tütün tarım satış koope
ratifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği» tâbirini ortak olmıyan 
ekicileri Genel Birlik Müessesesinde temsil edi
lebileceklerini ifade eder mahiyette bulundu
ğundan kanun ruhuna uygun olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Manisa Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Süleyman Çağlar Zeki Yücetürk 

Kanun Başlığı: 
Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 

birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Birliği kanun tasarısı. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başka
nım, önergem hakkında buradan kısa bir beyan
da bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Kürsüye buyurun efendim. Kı
sa olacağına göre, belki duymıyan arkadaşları
mız olur. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlarım, isim çok uzun; «Tütün tarım satış 
kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği», hakikatte bunu; 
«Tütün tanm satış kooperatifleri ve birlikleri» 
ismiyle de ifade etmek mümkündür. 

Ayrıca, böyle ifade edildiği takdirde 2 834 
sayılı Kanunun ismine de uygun düşecektir. Bu 
kanunun ismi şöyledir; «Tarım satış kooperatif
leri ve birlikleri hakkında kanun.» Bizim de tek
lifimiz, «Tütün tarım satış kooperatifleri ve bir
likleri» dir. Tamamen bunun paralelindedir. Arz 
ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; gerçi Sayın Mustafa Ok, 
başlığı kısaltmak için bir formül bulmuş, ama 
kooperatifler hükmî şahsiyeti olan müesseseler
dir. Binaenaleyh, tütün tarım satış kooperatif
leri adının behemahal geçmiş olması lâzımdır. 
Biraz uzuyor ama, bu bakımdan kusura bakma
yın. Çünkü 2834 sayılı Kanunun icabı da bu
dur. Bu bakımdan komisyon takririne iltifat 
edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, her iki takriri de 
okuttum. Önerge sahibi Sayın Mustafa Ok iza
hat verdiler. Komisyon Başkanı da bu önerge 
ile kendi önergeleri hakkında 1: oyanda bulundu-
ler. 

Şimdi sırasiyle, bunları tasviplerinize suna
cağım. 

Önce Mustafa Ok'un takririni oyunuza su
nacağım. Komisyon bu önergeye katılmadığını 
beyan ettiler. 
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Başlık hakkındaki bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Başkanım, 
Komisyondan bir hususu öğrenmek için sual so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 

Komisyon tasarının, «Tütün tarım satış koope
ratifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği» başlığını, «Tütün tarım 
satış kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türki
ye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Bir
liği» şeklinde değiştirmektedir. Bundan maksat 
nedir efendim? Açıklarlarsa memnun oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sual anlaşıl-
dıysa yerinizden lütfen cevap veriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem arka
daşlar, bilindiği gibi Ege, Marmara, Karadeniz 
ve Güney - Doğu Anadolu olmak üzere 4 tane 
birlik kurulacaktır. 4 bölgede kurulacak olan bu 
birliklerin Ankara'da bir Genel Birliği buluna
caktır. O bakımdan, «Genel Birlik» adının baş
lıkta geçmiş olması lâzımdır. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Anlaşılma
mış, ben onu demek istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen tekrarlayın, efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Şimdi bura
ya, «Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği» olarak değiştirilerek konuyor. 
Yani, «Ekicileri» tâbirini çıkararak bu şekilde 
değiştirilmesinden maksat nedir? Benim sorum 
bu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Anlaşıldı efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim, «Ekici
leri» tâbiri olunca, satış kooperatiflerine üye ol-
mıyan vatandaşların da kurduğumuz bu mües
sesede nevama söz sahibi olacağı gibi bir mâna 
çıkmaktadır. O bakımdan başlıktan çıkarılması 
lâzımgeldiği kanaatini ortaya koyduk. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Anlaşıldı 
efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, başlığı değiştirme 
hakkındaki Komisyonun biraz evvel okuttuğum 
önergesini oyunuza sunuyorum. 

Önerge Komisyon tarafından verildiğine gö
re katılıp katılmama bahis mevzuu değildir. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının başlığı Komisyonun tekli
fi ve kabul ettiğiniz şekilde değişmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koopera

tifleri Genel Birliği Kanun tasarısı 
Kuruluş 

Madde 1. — Tarım satış kooperatifleri ve 
birlikleri hakkındaki 2834 sayılı Kanunla bu 
kanun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle, 
Ticret ve Tarim bakanlıklarınca müştereken ha
zırlanacak anasözleşmelere istinaden Ege, Mar
mara, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde tütün 
ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış koope
ratifleri, bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğü
nün mevzu ve meselelerini bölgeler arasında iş
birliği temin etmek suretiyle incelemek, tütün 
alım - satımının nizam içinde cereyanını sağla
mak, tütüncülüğün kalkındırılması ve teşkilâ
tın takviyesi için gerekli tedbiri almak, birlik
ler ve koperatiflerce tatbik edilecek kararlar 
ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği kurulur. 

Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliğinin ku
ruluşu, organları, vazife ve salâhiyetleri, işle
yiş ve gelirleri anasözleşmede gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bunun da 
değişmesi gerekir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Var efendim, tak
rir var efendim. 

BAŞKAN —• Efendim 1 nci maddeyle ilgili 
bâzı önerigeler var, onları okutacağım. Ama mad
de hakkında söz istiyen arkadaşımız varsa... 
(«Önce önergeleri okutun.» sesleri) 

Önergeleri okutayım, ondan sonra, onun ışı
ğı altında söz istiyeceksiniz. Pekâlâ. 

Efendim birinci maddeyle ilgili önergeleri 
sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısının birinci maddesinin birin-
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ci bendinin aşağıdaki şekilde 
arz ve teklif ederim. 

değiştirilmesini 

Manisa 
Mustafa Ok 

Madde 1. — Tarım satış kooperatifleri ve 
birlikleri hakkında 2834 sayılı Kanunla bu ka
nun hükümlerine göre T. C. Ziraat Bankasının 
mütalâası alınmak sureti ile, Ticaret, Tarım, 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak. 

BAŞKAN — Yani buraya yalnız, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı eklenmiş oluyor. Efendim 
Sayın Ok önergesi ile birinci fıkraya, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının da diğer iki bakanlık yanı
na eklenmesini taleb<?der. 

Diğer bir Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü satırlarında-

ki, «Ticaret ve Tarım bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak anasözleşmelere istinaden* 
ibaresinden sonra gelen. «Ege, Marmara, Kara
deniz ve Doğu bölgelerinde», sözleri yerine (tü
tün yetiştiren bölgelerde) ibaresinin konulma
sını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
iSüreyya Koç 

BAŞKAN — 4 bölge yerine, bütün TürMye-
yi şümulü içine alan, fakat tütün yetiştiren böl
geler şeklinde ifade edilmesini istiyen bir öner
gedir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısının birinci maddesinin ikinci 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ©derim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Tütün tarım satış kooperatiflerinin, bölge 
birliklerinin ve Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliğinin hazırlıyacakları anasözleşmelerde (Ko
operatifler kanun tasarısının 4, 5 ve 6 ncı mad
delerinde) ve bu kanunun 2 nci malddösinin son 
bendinde belirtilenlerden başka aşağıdaki husus
lar yer ala/bilir. 

Ortakların mahsullerine devamlı sürüm te
min etmek ve alıcılar bulmak, 

İşlenmemiş yaprak tütün teri 'manipülâsyona 
tabi tutmak islenmiş tütün haline getirmek ve 
bunların satışını yapmak, 

İçteki ve dıştaki aracılara giden kasana, 
üreticiye mal ederek durumlarını yabancı ülke
lerdeki üreticilere karşı kuvvetlendirmek, 

Piyasada düzenleyici bir rol oynıyarak fiyat
ların zararlı dalgalanmalarının önüne geçmek, 
ürünlerin, piyasada en iyi fiyatlarla satışını ba
şarmak, 

Ürünün standartlasın asında üretici ve alıcı
lara düşen vazifeleri gerçekleştirmek, 

Ortakların üretme ihtiyaçlarına yarıyan her 
türlü alet ve vasıtaları toptan ucuz olarak edi
nip dağıtmak, 

Ürünü ucuza mal etmek, kalitesini iyileştir
mek, 

Satış kapasitesini artırmak ve bunların mil
letlerarası piyasalarda en iyi fiyatlarla satışını 
sağlamak, 

Sigara fabrikaları kurmak ve imal ettiği si
garaların dış piyasalarda satışını temin etmek, 

Banka ve sigorta şirketleri kurmak veya 
banka ve sigorta şirketlerine ortak olmak. 

BAŞKAN — ikinci bende ait bir diğer öner
geyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanun başlığının değişmiş olması sebebiyle, 
1 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkrasında Tütün Eki
cileri Genel Birliği tâbirinin, «Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri Genel Birliği» olarak değişti
rilmesini ve aynı maddeye aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sözcü " Geçici Komisyon Başkanı 
Balıkesir Milletvekili Manisa Milletvekili 

Zeki Yücetürk Süleyman Çağlar 

«Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği hakkında, 2834 sayılı Kanunun birlikler 
hakkındaki hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu da Komisyonun değiştirge 
önergesi. 

Şimdi bir önerge daha geldi, onu da okutu
yorum. Ondan sonra istiyen arkadaşlara s;*z ve
receğim. 
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Saym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesin
deki, (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
mütalâası alınmak suretiyle) 'cümlesinin çıka
rılmasını ' arz ederim. 

Eskişehir 
HayrI Başar 

BAŞKAN — Bu da bir değiştirge önergesi. 
Türkiye Cumlhuriyeti Ziraat Bankası ibaresinin 
çıkmasını istiyor mütalâası alınmaması arzusiy-
le anlaşılan. 

Sayın Faik Kırbaşlı sez talebinde bulunimuş-
sunuz, söz istiyorsunuz grup adına. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Ben de söz 
istiyorum efendim madde hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen arkadaş-
lanmızı, kaydedebild'iğime göre okuyorum: 
Sayın Fa*k Kırbaşlı bir yazıyla müracaat edi
yorlar. Saym Mustafa Ok grup adına söz iste
diler. Saym Hayri Başar ve Saym Süreyya Koç 
önerge sahibi olarak önerglerini izah sadedinde 
BÜZ istediler. Saym Fethi Çelikbaş da Sayın 
Kırbaşlı gibi madde hakkında söz istediler. 

HAMDt ORHON (Trabzon) — Ben de söz 
istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Affedersiniz; şahsınız adına, 
Saym Hamıdi Orhon, şahsı adına Saym Savacı. 

Buyurun Sayın Ok, siz maddenin tümü üze
rinde, bıı arada önergenizi de izah edeceksiniz 
her halde. Buyurun. 

C. II. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Evvelâ 1 nci maddenin 1 nci bendi 
üzerindeki görüşlerimi arz ediyorum. «Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki 
2834 sayılı Kanunla bu kanun hükümlerine gö
re, Türkiye Cumlhuriyeti Ziraat Bankasının mü
talâası alınmak suretiyle, Ticaret ve Tarım 
Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak ana-
sözleşmelere istinaden,» diyor. Buraida, «Tica-
rs't ve Tarım Bakanlıklarınca» ibaresinden son
ra «Gümrük ve Tekel Bakanlığının» da ilâvesi
ni ifttemîekteyim. Çünkü anasözleşınelerde ge- • 
çecek konular Gümrük ve Telkel Bakanlığını da 
yakından ilgilendirmektedir. O halde bu ba
kanlığın da 1 nci bende dâhil edilmesi lüzum
ludur. 

2 nci bendi üzerindeki görüşümüzü arz edi
yorum, 2 nci bendde diyor ki; «Türkiye Tü

tün Ekicileri Genel Birliğinin kuruluşu, organ
ları, vazife ve salâhiyetleri, işleyiş ve gelirleri 
anaısözleşmede gösterilir.» 

Anas özleşme de 'hangi hususların gösterilece
ği konusu 2834 sayılı Kanunun 4 ncü maddesin
de sayılmış, sıralanmıştır. Ayrıca daha evvel 
Yüce Meclisten geçmiş ve şimdi Senatoda bu
lunan Kooperatifler kanunu tasarısı 4 ncü, 
5 nci ve 6 ııcı maddelerimde de anasözleşmede 
bulundurulması lâzımgelen husısuları 3 bölüm 
halinde sıralamış; 1 nci bölümde «mecburi hü
kümler», demiş, 2 nci bölümde «ihtiyari hüküm
ler,» 3 ncü bölümde de «yorumlayıcı hüküm
ler» demiştir. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci bendinde bunlardan 
her hangi birisine atıf yapılmamış. O halde 
oraJdaki maddelerin bulunması medburiyeti yok, 
anlamımda dır. Çünkü 2 nci bendde sayılmış 
hangi hususların bulunacağı. 

Ayrıca, bu 2 nci bendde yine bu kanun ta-
fsarıamm 2 nci maddesinin son bendinde, «yıllık 
faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi müspet fi
yat faiklarından ne miktarının birlik iştirak 
GGi'mayesme tahsis olunacağı anasözleşmede 
gösterilir.» diyor. O halde anaoözleşmede gös
terilecek hususlardan biri olarak 2 nci madde
nin son benldınıde zikredilen bu kısmın da dâhil 
edilmesi lâzımdır. 

Bir ba^ka husus: 1 nci maddenin 2 nci ben
dinde gösterilmesi lüzumlu hususları bir öner
ge ile sıralamış bulunmaktayım. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri gerekçe-
Bin'de sayfa 5 te: «T. C. Ziraat Bankasının mü
talâası alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak Kooperatif ve Bölge Birlikleri 
Anasözleşmeleri, tütün malhsulünün ve tütün 
müstahsilinin ihtiyaçlarının hususiyetlerini ih
tiva edecek ve anabatları itibariyle» dedikten 
acara. 

«Ortakliarın mahsullerine devamlı sürüm te
min etmek ve alıcılar bulmak, 

İşlenmemiş yaprak tütünleri maniplâsyona 
tabi tutarak işlenmiş tütün haline getirmek ve 
bunların satışını yapmak, 

içteki ve dıştaki mutavassıtlara giden ka
zancı, müstahsıla mal ederek durumlarını ya
bancı ülkelerdeki müstahsıla karşı kuvvetlen
dirmek, 
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Piyasada düzen verici bir yer alarak fiyat
ların zararlı dalgalanmalarının önüne geçmek, 
mahsûllerin piyasada en iyi fiyatlarla satışını 
başarmak, 

Mahsûlün standartlaşjtırılmasında müstahsil 
ve alıcılara düşen vazifeleri gerçekleştirmek, 

Ortakların istisal ihtiyaçlarına yarıyan her 
türlü alet ve vasıtaları toptan ucuz olarak edi
nip dağıtmak, mahsûlü ucuza maletmek, kali
tesini iyileştirmek, satış kapasitesini artırmak 
ve bunların beynelmillel piyasalarda en iyi 
fiyatlarla satışını sağlamak, 

Amaçlarını taMibeden hükümlere yer ve
rilecektir.» Demektir gerekçede. 

Gerekçede sıralanmış olan hususlara tek
lifimizde iki huşu daha ilâve etmiş oluyoruz: 
Sigara fabrikaları kurmak ve imal ettiği 
sigaraların dış piyasalarda satışını temin 
etmek, ki Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu si
gara fabrikaları kurmayı özel sektöre de sağ
lamış bulunmaktaydı. Binaenaleyh kooperatifi
miz de bunu sağlamış olacaktır. Bunu anasöz-
leşmede zikretmeyi yaralı buluyoruz. 

Bir başka husus: Banka ve sigorta şirket
leri kurmak veya banka ve şirketlerine ortak 
olmak hususunu da anasözleşmede zikretmek 
suretiyle, gerekçede zikredilen hususlara iki 
fıkrayı da eklemek suretiyle, bunlar eğer kanun 
maddesinde yer alırsa tütün tarımının özelliği
ne göre daha uygun bir anasözleşme meydana 
getirilmiş olur. Bunu tüzükte yapalım dersek, 
bu da mümkündür. Fakat çok önemli fıkralar, 
çok önemli konular olduğu için bunlara kanun 
küvetini vermek daha yararlı olacak kanısı ile 
hareket etmek suretiyle, 1 nci maddenin 2 nci 
bendinde anasözleşmede yer alacalk husııslann 
sıralanmasında fayda mütalâa etmekteyiz. Bu
na Yüce Heyetiniz itibar ederse kanunun tü
tün ekicilerinin daha çok lehine, tütün tarım 
satış kooperatiflerinin daha ziyade lehine çık
mış olacağı kanısındayız. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, önergeni
zi izah için söz istiyorsunuz. Buyurun. 

Sayın Kırbaşlı, önerge sahipleri izahlarını 
yaptıktan sonra sıranızı takibedeceğim. Daha 
geniş konuşmak imkânınız olacak. Esasen mü
racaatınız. «1 nci madde hakkında söz istiyo
rum,» şeklindedir. 

Buyurun sayın Hayri Başar. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) - - Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Tütün müstahsilini organize eden bu kanu
nun 1 nci maddesinde, statülerin hazırlanması 
için Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının, «Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının da mütalâası 
alınmak suretiyle» şeklindeki fıkrasının kaldı
rılmasını teklif ediyorum. Şu bakımdan: Çün
kü devlet bir küldür. Esasen Ziraat Bankası 
Ticaret Bakanlığına bağlı bir müessesedir. Ti
caret Bakanlığının yalnız Ziraat Bankasının 
değil, diğer bir çok müesseselerin de mütalâa
sını alacağı tabiidir. Hele Ziraat Bankası 
Ticaret Bakanlığına bağlı bir müessese oldu
ğuna göre, onun mütalâasını alarak böyle bir 
anasözleşmenin hazırlığını yapması tabiidir. 
Binaenaleyh tabii olan bir şeyi kanunda zik
retmek kanunu bir çok teferruatlara boğmak 
gibi bir mâna da ifade eder. Ben bunun, tabiî 
olan bir ifademn burada yer almasını fuzuli 
olarak mütalâa ediyorum. Esasen Ticaret Ba
kanlığının, kendisine bağlı bir müessesenin mü
talâasını almak suretiyle bu işi yapması da ta
biî olduğuna gere bu fıkrcam lüzumsuz oldu
ğuna kanniinı. Bu fıkraıım çıkarılmalını teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Sürreyya Koç, siz de 

önergenizi izah için buyurun. 

SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu 1 nci madde
nin 3 ncü ve 4 ncü satırlarında ,birliklerin ve 
kooperatiflerin teşekkülü için Ege, Marmara, 
Karadetniz ve Doğu bölgeleri gibi memleketi
mizin sadece 4 bölgeye oyrılmış olmasını bir 
nevi tahdit ve inhisar kabul etmek icabediyor. 
Kanunların, takdir edersiniz. Sadece bu günün 
ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda geleceği de 
kapsaması icabeder ve her kanunun ruh ve 
mânası itibariyle mutlaka geleceğe de şâmil 
olması icabeder. 

Belki bugünkü şartlarla tütün kalitesi, tü
tüncülük bakımından önem taşır ve bu kalite
nin de muhafaza edilmesi için mutlaka bölgele
rin ayrılması ve tahdidi de zaruridir. Ancak, 
bugün memleketimizde tütün ekimi yapan böl
geler, bir teknik araştırma surstiyle tütün 
ıiAÜsardesi verilmiş bölgeler değildir. Vatan
daşların tecrübe ile ve kendi keyfî ihtiyaç-
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larma göre, hattâ tesadüfen iyi neticeler 
aldıkları bölgelerdir. Ayrıca önümüzdeki dev
relerde ve bugün tekniğin ilerlediği bu dev
rede, tohumun ıslâhı gibi, iklim şartlarının ve 
toprağın ıslâhı gibi ilerlemeler karşısında belki 
dünya istihlâkinin de önlenmesi bakımından 
yeni bir bölge keşfi mümkündür. Zaten vatanı
mızı hemen hemen hergün yeni keşfeder durum
dayız. Binaenaleyh; böyle şimdiden tesadüf ile 
meydana çıkmış bölgeleri tahdit ettmelkte kanaa
timce bir hata mevcuttur. Bunun için bu husu
sun teklifimizde yaptığımız gibi« Tütün yetiş
tiren bölgeler» şeklinde değiştirilmesini şah-
,jan uygun görmekteyiz. Eğer, bu tadil tekli
fimiz kabul edilirse zannediyorum ki, şimdiden 
inhisar altına aldığımız bölgelerin, şimdiden 
kanunlaşmak suretiyle ileride genişlemesine 
imkân verecek bir tedbiri de birlikte almış ola-
cağiK. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyurun 

efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Bal

kan, sayın milletvekilleri; 
Konuşulmakta olan birinci madde, hakkında 

benden evvel konuşan arkadaşlar bendenizin 
de bâzı fikirlerine tercüman oldular. 

Bu madde irtibatsız bir maddedir. Şu ba
kımdan: Bundan evvel Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanunu'ııu çıkardık. Hafızalarınızı yoklarsa-
ms, o Tütün ve Tütün Tekeli Kanunun 1da tü
tün. ekiminden dikiminden kıymetlendirilmesi-
ne ve ticaretinin yapılmasına kadar bir çok hu
suslarda Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na geniş 
yetkiler verdik. Şimdi, o kanunda tütünü baş
ka mütalâa edip, huzurunuza getirilmiş kanun
da başka açıdan bakmak gibi bir duruma düş
mek bence doğru değildir. Şöyle ki, burada me
selâ «2834 sayılı Kanunla..»; demek ki, bu ka
nunun bugünkü yaşayan hükümleri nazarı iti-
bare alınarak Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği dâhil, diğer birlikler kurulacak demek
tir. Halbuki, bundan evvel bir kanun çıkardık. 
Onun da buna eklenmesinde fayda var. Aynı 
zamanda Ticaret ve Tarım Bakanlarıyla bera
ber Gümrük ve Tekel Bakanlığı kelimesinin de 
eklenmesinde fayda vardır. 

Bir kanunu aynı mevzi ve çerçeve içerisin-' 
de irtibatsız bir halde bırakamayız. Çünkü, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığıda ekimden satışa 
kadar bir çok müdahalelerde bulunacaktır; bu
lunmaya selâhiyetli kılınmıştır. Eksper yetiş
tirilmesinden, şundan, bundan... Bu vaziyete gö
re Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın da bu birlik
ler ve genel birliğin kurulması ile alâkalı hu
suslarda anasözleşmelerinin neleri ihtiva etmesi 
icap edeceği, mecburi kısımların dışındaki kı-
ıımlarda, mütalâasının alınmasında büyük fay
da vardır. 

Sonra, bu kanunu niçin, getirdik? Tütün 
müstahsilleriyle ve onun emeğinin aynı zaman
da tütünün kıymetlendirilmesi ve bu suretle bir 
teşkilâta gitmesi ile alâkalı olarak getirdik. 

Önümüzde bir Tariş müessesesi vardır. Tariş 
krediden başlıyarak, son zamanlarda eğitimi de 
içerisine aldı, bunun imalâtını, ticaretini yapan 
bir hüviyet iktisalbe'tmiş, mağazalar açmış; bu
gün Türkiye iktisadi bünyesine uygun bir çailış-
ma düzeni içerisine girmiştir. Hakikaten, birçok 
sahalarda tereyağı, süt gibi, bâzı imalâtı da içe
risine almak suretiyle saJbun, zeytinyağı; gayet 
enteresan bir ticari bünye ihtiva ederek, Türk 
iktisadiyâtında önemli bir rol oynamaya başla
mıştır. Bu misal gözümüzün önünde iken, şimdi 
halihazır konuşmakta bulunduğumuz kanunun 
hu ilk maddesini de bu görüş ve bu tatbikat 
çerçevesinde düşünmekte fayda vardır. 

Belki sayın komisyon bana burada cevap ma
hiyetinde bâzı izaJhatta bulunacaklardır. Ben 
kendilerinden şunu istirham, ediyorum : Yarın 
tütün ekicileri bu birlik ve beraberlik havası içe
risinde, bu teşkilât içerisinde daha başka hamle
lere ve değerlendirmelere gittikleri takdirde me
selâ, kendi başlarına bir kredi müessesesini kur
mak gibi - bir banka olaJbilir, daha başka şekli 
olaJbilir, - bir ikraz müessesesi yaratmak gibi bir 
duruma düştükleri takdirde; mevcut kanunu 
okudum, bu kanunun bu hükümleriyle katiyen 
'bir çıkar yol, mert bir çıkar yol bulamıyacaktır. 
Bulmalarına da imkân yoktur. 

Misal; «Türk tütüncülüğünün mevzu ve me
selelerini bölgeler arasında işbirliği temin etmek 
suretiyle incelemek». Etüt, inceliyecefesiniz. 
«Tütün alım - satımının nizam içinde cereyanını 
sağlamak.» Zaten bundan evvelki kanunda da 
bu vardı. Birçok hükümler koyduk, zaten. 
Onunla.çatıştığınız zaman durum ne olacaktır? 
Cereyanını sağlamaz. «Tütüncüflüğün kalkındı-
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rılması» öbür tarafta da vardı. «Ve teşkilâtın 
takviyesi.» Arkadaşlar, bu türlü bir anlam taşı
yan bir kanun maddesi ile hamle yapamazsınız. 
Onun için buraya demin bir arkadaşımın da de
diği gibi, sigorta şirketi kurmaya kanun cevaz 
verirse, banka kurmaya kadar, ikraz müessesesi 
teşkil etmeye kadar birçok açıklıklar için bir 
suples getirmekte burada fayda var, kanaatinde
yiz. 

Diğer taraftan şu hususa da işaret etmek is
tiyorum : Yine bundan evvelki çıkardığımız ka
nunun - bizzat bizim de önergemiz var idi - has
sas bir maddesini burada münakaşa ettik. Kanun 
geçjici maddede diyordu ki; «Türkiye'de nere
lerde tütün yetiştirilebileceği hususu ve bunun 
tahdidi şu, şu, şu salahiyetli makamllara bırakıl
mıştır. Şu halde, Türkiye'de tütün sahası daral-
tılabilir, genişletilebilir. îki yönden de bu böl
geciliği mütalâa etmek mümkündür. Doğu böl
gesinden tütün kaldırılabilir. Ne yapacaksınız 
Doğu bölgesinde? Meselâ, birdik var, onun tas
fiyesine gideceksiniz, gitmiyeceksiniz; o ayn 
mesele. 

Diğer taraftan Güney mıntakasmda; ben bu
rada iken önerge veren arkadaşları biliyorum; 
meselâ Adana bölgesinde tütün yetiştirmekte
dir. Peki, orası Doğu bölgesine mi dâhil edile
cektir? Yani coğrafi tâbirlerin hudutları bile 
bugün neresi Doğu - Anadoflu^dur, neresi Güney 
Anadolu'dur; belli değildir. Bu bakımdan bunu 
bölgeci bir anlamdan çıkarıp, tütün ekim saha
larını içerisine alan bir teşmiliyet içerisinde mü
talâa etmekte bence fayda vardır. Bu bakımdan, 
bu anlam içerisinde verilen önergelerin de bir
çok haklı tarafları vardır. Bu önergeler de 
nazarı itibara alınarak maddenin komisyonca 
yeniden düzenlenmesi elzemdir, zaruridir. Bu 
kanunun yalaması için mecburidir, hürmetleri
mizle. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyu
run efendim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; bu 1 nci madde ile 2834 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu hü
kümleri ve bu kanunun hükümleri dâhilinde 
vazife görmek üzere üç organ vücuda getiril
mektedir : 

1. Tarım Satış Kooperatifleri. 
2. Bu kooperatiflerin kuracakları birlikler. 

3. Türkiye için yepyeni bir organ olan Ge
nel Birlik. 

Komisyon verdiği bir önerge ile Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği hakkındaki hükümle
rin bu birlikler hakkında da uygulanacağını 
talep etmektedir. Geriye ne kalıyor? Burada 
bâzı anahatlarmı tesbit etmiş : «Türk tütüncü
lüğünün mevzu ve meselelerini bölgelerarası 
işbirliği temin etmek suretiyle incelemek, tütün 
alım - satımının nizam içinde cereyanını sağla
mak, tütüncülüğün kalkındırılması ve teşkilâ
tın takviyesi için gerekli tedbirleri almak, bir
likler ve kooperatiflerce tatbik edilecek karar
ları ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği kurulur.» 

Yepyeni bir organ kuruyoruz ve bu organın 
bugüne kadar kurulmuş olan birliklerde, koo
peratiflerde katiyen mevzubahis değildir ve 
pek muhtemeldir ki o kanunlarda eksikliği 
hakikaten duyulan böyle bir koordinatör ge
nel birlik ilerde kurulmuş olsun. Meselâ, TA
RİŞ'e dâhil Ege bölgesinde, Pamuk Satış Koo
peratifleri Birliği vardır. Beri tarafta Çuku
rova'da ÇUKO BÎRLÎK koskocaman vardır ve 
aralarında irtibat yoktur. 

Bu bakımdan Türkiye için yepyeni kurulan 
bir müessese serpiştirilmiş bir iki hükümle ve 
anasözleşmere vazifesi, salâhiyeti v.s. si, işle
yişi görülür, demek doğru değildir. 

Bu bakımdan, şahsan arzu ederdim M, üze
rinde önemle durulan bu genel birlik, tütün 
politikamızın ne olacağı evvelden çıkan kanun
la belirtildiğine göre, ondan da istifade etmek 
suretiyle müstakil bir madde halinde tasanda 
yer alsın. Çünkü, Tütün ve Tekeli hakkındaki 
o Kanunda, tütün politikasının ne suretle yü
rütüleceği hakikaten uzun boylu müzakere 
edildi, birtakım maddeler kondu. Ondan da 
faydalanmak lâzımdır. Koordinatör organın 
çalışmasında ondan da faydalanmak suretiyle 
biraz göreceği vazifelerin ne olduğunu, anahat-
lan ile belirtmek lâzımdır. Kuruluşunun ne ol
duğu, vazifesi, salâhiyeti, işleyişi anasözleşme-
de yapılır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar mühim 
bir organın, Türkiye'de bugüne kadar kurul
mamış, bu kanun tasansında derpiş edilmiş 
olan bir organın işleyişini, kuruluşunu, vazife
sini, salâhiyetini anasözleşmeye terkediver-
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mek hakikaten başından işe ehemmiyet verme
menin açık işaretidir. Bu bakımdan ben şahsan 
bu koordinatör kurulun önemine sureti mut-
lakada katılmaktayım. Bu ihtiyaç vardır. Tür
kiye'nin çeşitli bölgelerinde çeşitli mallar için 
kurulmuş olan kooperatifler birlikleri arasın
da politikanın vahdetini temin etmekte Hü
kümete ışık tutacak böyle bir heyete ihtiyaç 
hakikaten vardır. Buna müstakil bir madde 
halinde, evvelce çıkan kanun hükümlerinden de 
ilham almak suretiyle, anasözleşmeye bırak
madan, müstakil hüviyette bir kuruluş halinde 
kanunda yer vermekte büyük fayda görürüm. 

Çünkü bu faydalı bir organ olarak çalışa
caktır. Verdiğimiz ehemmiyet ölçüsünde ve 
diğer kanunlarda eksik bırakılmış olan Tür
kiye'ye şamil böyle bir birlik, bundan istifade 
etmek suretiyle oralarda da yer alma imkânı 
hasıl olabilecektir. Yeni Hr tecrübede biraz 
dört başı mamur olarak tedbirli yürümek, mu
vaffakiyet bakımından şanslı olacaktır. Eğer 
Komisyon lütfeder de bu maddeyi geri alırsa, 
ikinci bir madde yapmak ve müteaddit mad
deleri birer numara atlıyarak yükseltmek su
retiyle, yeni kurulacak olan bu birliğin hedef
lerinin ne olacağını, maksatlarının ne olacağı
nı, kuruluşu, işleyişi, v.s. si hakkında bâzı kad
ro hükümlerini ve ondan sonra kalan kısımla
rının da anasözleşmeye bırakılabileceğine dair 
bir hüküm getirilirse bundan beklenen mâna 
elde edilebilir. Yoksa, kanunun hükmü yeri
ne getirilmek üzere kurulur bir teşekkül. Ama 
Beynelmilel tütün faaliyetlerini takibederek, 
hiç hizmet göremez. Bu hizmeti görmek için 
Tekel ile işbirliği yapacak, falan edecek. Buna 
göre servisler lâzım. Bunun ziraatında Hükü
mete ışık tutacak, imalâtında ışık tutacak, ih
racatında ışık tutacak. Bu kadar mühim vazi
fe görecek bir organ kuruyoruz, ama bu orga
nı. anasözleşmeye terketmek suretiyle orada 
halledelim diyoruz. Bu kurulması ve kendisin
den beklenen vazifeleri görmesi istenilen bir 
organın, ehemmiyetiyle mütenasip bir davra
nış gibi gelmedi bana. Halbuki, aslında fevka
lâde mühim bir kuruluş olduğu kanaatini ta
şımaktayım. 

Eğer Komisyon lütfederse hakikaten mü
him bir boşluk giderilmiş olur. Sözlerim bun
dan ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurun 
efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, talihsiz bir kanunun 1 nci maddesi
ni müzakere ediyoruz. 1964 te Meclise sunulmuş, 
1966 da kadük olmuş, 1967 de Geçici Komis
yondan geçmiş, 1969 da da Yüce huzurunuza 
gelmiş. Bunun arkasından aynı bir talihsiz ka
nun gelecek, otuz senelik hayatı var. Hep ka
dük olup gider; Su Ürünleri Kanunu. 

Şimdi, bu 1 nci maddede sayın arkadaşlar 
izahat verdiler. Hakikaten çeşitli kooperatif 
kanunları çıkartıyoruz, onlarla hiçbir irtibatı 
olmıyan bir madde. Ufak tadil içerisine soku
yoruz ve ne diyoruz? «Bunların çalışma tarz
ları anasözleşme ile tesbit edilir.» 

Bendeniz arkadaşların endişelerine iştirak 
ederek bu anasözleşme üzerinde durmak iste
rim. Bakınız anasözleşme nasıl yapılıyor ve ne
relere gidiyor? 

Tütün müstahsili kooperetifleşmediği için 
Ticaret Bdkanlığı muayyen yerlerin de müta
lâasını alarak bir anasözleışme taslağı yapacak 
ve tütün ekicilerini davet edecek. Ben hukukî 
caitısı üzerinde durmak istiyorum. Tek taraflı 
bir mukavele ve bu mukaveleye iştirak" ve buna 
göre kooperatifler, birlikleri ve konfederasyo
nu şevki idare edilecek... Taptaze elimde 
bir Reçmî Gazete var, balkın nasıl işliyor bu. 
Bir noktayı açıklamak icaJbeder: Bu koopera
tifler, malûmuâliniz, Ticaret Kanununun bah-
s"? Kliği ticari şirket kooperatifleri mahiyetin
de değil, hedefleri kazanç da değil. Mensupla
rının menfaatlerini en üstün seviyede tutmak, 
konularını, teşkil eden tarım mahsullerinin istih-
s-\lini ve kalitesini yükseltmek ve mensuplarını 
korumplktır. Ticaret maksadı yok. Burada 
banka da kurduk simidi; bâzı arkadaşlar banka 
kuralım diyorlar. Banka konusuna girmez, Si
gorta kuralım deniyor. Nereden geliyor bu te
reddütler Maddede sarahat olmadığı için, ya
ni. kurulacak tütün kooperatiflerinin hedefi 
maddeyle vuzuha varmadığı için her arkadaş 
kendine göre bu işin mensuplarının menfaatle
rini korumak için aklına geleni sıralamak zo
runda kalıyor. E! Bundan sonra madde ge
lecek; 100 milyon lira mıdır nedir, o miktarda 
bir para var, göreceksiniz sureti tevzii hak
sızdır. Onun üzerinde durmryayım şimdi, yeri 
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geldiğinde arz edeceğim. Kiminin her halde o 
para hayalindedir; bununla derhal banka ku
ralım, derler. Çünkü 10 senedir bunun müna
kaşası olur, işte bu tütüncüler banka kurdu 
idi, kurmadı idi ve işletelim.... 

Bir kısmı sigorta şirketine kadar gider. Se
bep; onlar ve biz, maddede hedef olmadığı 
için, bu endişeleri bu maksatları ortaya korlar. 
Haklıdırlar, ama biz burada bütün bu maru
zatımızı ihtiva eden bir metin yapmaya da muk
tedir değiliz. Bunu kabul etmeliyiz, önümüze 
getireceğiz bundan evvelki tarım kooperatifler1! 
kanunlarını, birtakım kooperatif kanunlarını 
burada önümüze sereceğiz, bunlarla irtibatını 
sağlayarak bir metin yapacağız... Yüce Meclis 
böyle şey yapmaz. Zaten komisyonların kuru
luşunun maksadı, bu gibi işler teknik komis
yonda imal edilir ve Yüce Meclisin temayülâtı 
değerlendirilerek hedefini bulur. 

Şimdi bu anasözleşmeyi Ticaret Bakanlığı 
şuranın veya buranın mütalâasını alarak (ben 
onun tarafında değilim) yaptıracak. Onun sı
kı muvafakatleri olmıyan, tek taraflı olarak ha
zırladıkları bu anasözleşmeyle o birlikler sım-
sılkı bağlanacak, hizmet görecek... Bu koope
ratiflerin sureti şevki ve seçimlerinin öteden 
beri, şimdi değil, memlekette bir dert halinde 
devam ettiğinii hepiniz bilirsiniz. Siyasi ikti
darlar, zamanlarında haklı veya haksız dahi 
cereyan etse, seçimlerin mesuliyet ve ağırlığı 
altındadır, sıkıntısını çekerler... 

Şimdi anasözleşmede değişikliği kim yapar? 
Anasözleşmeyi tek taraflı olarak bize empoze 
ettiler, kabul ettik, girdik. Anasözleşmedeki 
değişikliği yapmaya kooperatifler, kooperatif 
birlikleri ve konfederasyonlarının yetkisi yok. 
Mütalâaları dahi alınmaz. Şimdi örnek verece
ğim Resmî Gazete elimde. O halde siyasi ikti
darlar kendi görüşlerine göre, endişe ettiğim 
seçimlere kadar sirayet edecek tadilleri istediği 
gibi bunun üstünde yaparlar. 

Bakınız elimde 15 Mart tarihli, 6/11365 sa
yılı bir Kararname var. Yâni bunu arz etmek
teki maksadım; hem endişelerimi ifade etmek, 
hem de büyük varlık halinde örgütlenmek üze
re bulunduğumuz bu gibi teşekküllerin anasöz-
leşmelerin de bu işin sahibi olanların sözü ol
madığını ifade edeceğim. Balkın ne diyor şim
diki kararname? Nisan ayının içinde bu koo

peratifler seçimleri yapılacak. Bakın nasıl ta
dil etmiş şimdi bu anasözleşmeyi Hükümet, Ti
caret Bakanlığı teklif etmiş, anasözleşmeyi ta
dil etmişler. Ümidederim ki siz de endişe eder
siniz bundan, belki farkında değilsiniz, çünkü 
herkes Resmî Gazeteye bakmıyabilir: «Genel 
kurul görüşülmesi yapılacak iş yılı içinde koo
peratife kayıtlı olan ortakların katılması ile 
toplanır. Her ortağın, bir oyu vardır. Şu ka
dar ki, ortağın genel kurulda oy kullanabilme
si o iş yılı içinde taahhüdettiği ürünün en az 
yarısını teslim etmek şartına bağlıdır.» diyor. 
Aşağısını okumıyayım, devam ediyor. 

Şimdi, Nisan ayı içerisinde seçimler yapa
caksınız, seçimden iki gün evvel 15 Mart ta
lihli bir kararname ile seçim organizasyonunu 
değiştireceksiniz... Nasıl değiştireceksiniz? Ba
kın her taraf için mahzurlu bu. Bu misali or
taya koymaktaki maksadım şu : Anasözleşme-
lerin tek taraflı yapılmasının, ekonomik bi
rer varlık olan, kurmak istediğimiz şu varlı
ğın üzerinde tek taraflı ne şekilde operasyon 
yapılmak imkânını gösterdiği içindir. 

Kim tesbit edecek bu şeyi? Taahhüdettiği 
mahsulün yarısını ödeyip ödemiyeceğini kim 
tesbit edecek? O iş üzerinde, o kooperatifin 
üstünde bulunan heyet. Bu heyet kim? Bu 
heyet; maalesef demokratik geleneklerimiz, 
tarafsızlığımız bir memlekette tam temeline 
oturmadığı için ne oluyor? Şu veya bu par
tinin kazandığı bir kooperatifin mesuliyetine 
tesbit ediyorsunuz... Neler olur neler ve itimat 
buyurun bu gibi idarecilerin gözleri de pek
tir. 

Sürmene'de bir çay kooperatifi var. Sene
ler boyu yapamazlar. Neden? Kavga gürültü; 
Hükümet de usanmıştır. Bir taraf eline ge
çirmiştir, bırakmamak için ne yapmak lâzım 
ise onu yapar ve itimadedin, ben o kanaatte
yim ki, bir misal olarak arz ettim, Ticaret 
Bakanlığı da bundan usanmıştır. 

Bir misal daha : Biz vaktiyle Sayın Ah
met Beyi ziyaret ettik, sevdiğimiz arkadaşı
mızı, Trabzon'da bir kooperatif var, Fisko-
birlik'in yavrusu. Bir değişiklik oldu. Git
tik kendisine dedik ki, tarafsız kimselere 
verin, bu kooperatifin seçim meselesine bu ka
dar müdahale haksız... Bir heyet yaptı, bil
miyorum taraflı veya tarafsız. Ne oldu? Bir 
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sene sonra Devlet Şûrası idarenin tasarru
funu iptal etti. Demek ki, o kooperatif 1,5 
seneden beri gayrimeşru ellerde devam etti 
gitti. Nereden geliyor kaynağı? Bu anasöz-
leşmelerin tek taraflı yapılmasından geliyor. 

Demek ki, siyasi iktidarlar anasözleşme üze
rinde istediği gibi oynadığı için, bilhassa 
böyle seçim arefesinde birtakım kararname
ler çıkarmak suretiyle endişe edici neticeler 
doğurmaktadır. Onun için, demin de konuş
mamın başında arz ettim; anasözleşmeler Ti
caret Kanununa göre yapılsaydı, ki, o bu 
kooperatifte olmaz, taraflarını muvafakat ve 
imzası şart. Burada tarafların imzası yok. 
Burada metin yapamayız muhterem arkadaş
lar. Demin de arz ettim; bu Yüce Komisyo
nun vazifesidir. «Onun için teklif yap, tek
lif getir iözü», büyük bir varlığı kurarken 
burada hemen iki satırla yazılacak bir tek
lif ile Yüce Meclisin netice alması mümkün 
değildir. Burada şunu istiyorum, oen şöyle 
diyebilirim : Ben konfederasyon olarak ifade 
ediyorum. Bir şey kurulduktan sonra ana
sözleşme üzerinde her türlü değişiklikler fe
derasyon ve konfederasyonların muvafakat-
lan alınmadan yapılamaz. Bu konmadıkça 
iktidarların tenkid edilen tarafları olur. Ken
di hedeflerine varmak gayrimer'i birtakım 
usullerle seçimler üzerinde netice almak ister
ler. Bu tarih boyu böyle olmuştur. Yalnız biz
de değil, bu Amerika'sında da var, Fransa'sın
da da var, ingiltere'sinde de var. 

Bu yolu kapatmak lâzımdır. Bu yolu ka
patmak için anasözleşme meselesi üzerinde 
önemle durmak lâzımdır. Bu maddenin gerek 
o yönden, gerek benden evvel mâruzâtta bu
lunan arkadaşlar yönünden kurulacak olan bu 
büyük varlığın hakiki hizmet sahasının hiç 
olmazsa biraz daha genişletilerek tarif edil
mesi ve metnin o şekilde düzenlenmesinin za
ruri olduğu kanaatindeyim. Tabiî, işi hede
fine oturtmak Yüce Komisyonunun ve onun Sa
yın Başkanının yetkisine aittir. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, bu
yurun efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem Başkan, kanaatimce bu tasarı hu
susiyle bu mevzulardaki kanun tekniğine uy

gundur. Ancak bâzı hususların, çerçeve hususla
rın yer almasını bendeniz de uygun mütalâa 
ederim. Sayın Ok'un başlıklarını verdiği bâzı 
huluslara bendenizde katılırım. Hattâ bunla
rın heyeti umumiyesini kavrıyacak daha geniş 
bir takriri Başkanlığa takdim etmiş bulunmak
tayım. Bununla mevzubahis taşramın eksik ol
duğunu ifade etmek istemiyorum. Yalnız bu ta
sarı bir kuruluşun iskeletini meydana getirmek
te, fakat burada bu iskeletle beraber bâzı hu
susların yer alıp alamıyacağı hususunda tered
dütlerim olduğu için, bu takrirde anasözleşme 
yapılırken daha rahat hareket edilmesini sağ
lamak bakımından ve ekonomik şartların, ti
cari şartların zaruri kıldığı yetkiye taallûk 
eden, milletlerarası ticaretin, millî piyasanın ge
rektirdiği bâzı hususların anasözleşmede yer 
almasını uygun mütalâa ettiğim için bu takriri 
takdim ettim ve bu takririmle bu tasarının ta
mamlandığı kanaatini taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim yalnız bir tereddüdüm de şu: Bu 

anasözleşmenin 2834 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan tarım satış kooperatiflerine benziyecek şe
kilde kurulacağı ve işliyeceği ifade edilmekte
dir. Fakat bu kooperatif kuruluşlarının çalış
malarının yeterli olup olmadığı hususunda, ben
deniz yeterli olduğu istikametindeki kanaati 
paylaşamıyorum. 

Kooperatif herşeyden evvel bir zihniyet ve 
bir eğitim meselesidir. Benden evvel burada ko
nuşan Sayın Hamdi Orhon da bâzı hususlara 
temas ettiler. Bu arada iktidarın siyasi.. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — iktidarla
rın.. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Si
yasi iktidarların kooperatif anasözleşmelerine 
tesir etmek suretiyle zaman zaman kendi çı-
kararlarma göre değiştirilebileceğini ifade etti
ler. Bu birçok: fazla evham ve şüphedir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Delili var, de
lili. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Olsa 
bile arkadaşlarım bunlar birer istisnadır. Ar
tık Hükümetlere itimadetmek lâzımgelir. ikti
darlar hangi partiye dayanırsa dayansın, biraz 
hükümetlere itimadetmek lâzımgelir. Bunlar 
millî hükümetlerdir, millî menfaatlerin ötesin
de ufak tefek kusurları ve hataları kanun me-
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tinlerine kadar girecek şekilde nazarı itibara | 
alınmamalıdır. Hususiyle burada bu anakanun I 
yapılırken kopoeratifleri dondurup, onların ha
reket kabiliyetlerini yok edecek tarzda hüküm
leri derpiş etmeyi, bu tasarı vesilesiyle bu 
kuruluşların mahiyetiyle, bu kuruluşların çalış
ma hususiyetiyle kabili telif göremediğim için 
Sayın Orhon'un bu mütalâalarına katiyen işti
rak etmiyorum. 

Bilâkis, bendenizin takriri daha geniş yetki
lerin bu anasözleşmeyi yapacak olan iktidarla
ra verilmesi yönündedir. Çünkü, ben o kanaat
teyim ki; bugünkü kooperatifler statüleri bir
likler haline geldiği zaman da millî piyasanın, 
beynelmilel piyasanın istediği hususlara cevap 
verecek yeterlikte değildir. Bu yeterliğin araş
tırılarak anasözleşmeye konulması lâzımgeldr 
ve bu koperatifleri, bu birlikleri yönetecek olan 
kimselere daha geniş yetkilerin verilmesi lâzım
dır. 

Bir hususa da bu vesile ile önemle temas et
mek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu J 
kooperatiflerin en önemli hususu gerek yurt 
içinde, gerek yurt dışında müstahsilin malını 
bugünkü tüccar müstahsil düzeninden daha öte
ye, daha mütekâmil, daha fazla değer pahasına 
satış imkânı sağlıyacağı kanaatini taşıyarak bu 
tasarı getirilmiştir. Ben düşünüyorum da, acaba 
bugünkü tüccarın muhtelif yollarla arayıp bul
duğu ihraç makanizmasını bu kooperatifler, bu 
kooperatiflerin birlikleri işletebilecek mi, işlete-
miyecek mi? 

Şimdi denilecek ki, Çukobirlik işletiyor. Çu-
kobirliğin de hastalıkları var. Efendim, TARİŞ 
işletiyor. Onun da kendisini rahatsız eden bu 
mahiyette hastalıkları var. 

Şimdi, bunlara da müessir olacak bâzı ted
birlerin araştırılması ve tüccarın sahibolduğu 
maniplâsyonun bu kuruluşlara, bu birliklere de 
verilmesinin zaruretine inanmaktayım. Aksi 
takdirde üzerinde titrediğimiz müstahsilin eme
ğinin bir yıllık karşılığı olan tütünün bu koope
ratifler elinde çarçur edilmesi ve tüccardan da 
daha aşağı şartlarda satışının bir vakıa olarak 
karşımıza çıkması, bu tasarıya inanmış olan he
pimizi hüsrna uğratır. O sebeple ben diyorum 
ki; kooperatifler haddizatında kâr gayesi ile 
hareket etmezler. Kendi aralarında kooperatif 
mahiyeti icabı kâr gayesiyle hareket etmezler. | 
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| Ama ihracat yapacak olan koperatif, endüstriye 
I teşebbüs edecek kooperatif ve imal edeceğini dı

şarıya satacak olan kooperatif elbette ki millî 
ekonomi bakımından kâr gayesi ile hareket 
edecektir. O sebeple kârlı satışların, müsait sa
tışların ve istikrarlı satış imkânlarının yaratıl
masında ve devam ettirilmesinde kooperatifler 
önemli vazifeler görecektir. Bu önemli vazife
l i d e kendilerine, kanuna dayanan anasözleş-
nıede yetkiler ve unsurlar tanımadığımız tak
dirde, beklediğimiz neticeyi alamamakla karşı 
karşıya bulunabiliriz. O sebeple bir takrirle; 
ekonomik şartların, ticari şartların zaruri kıl
dığı unsurların da anasözleşmeye konulabile
ceğinin, bu birinci maddenin arkasına ilâvesini 
teklif ettim. Yüce Heyetiniz tasvip buyurduğ'u 
takdirde bu kuruluşların muvaffak olması yö
nünden faydalı olacağına inanarak takdim et
tiğim bu ta)kriri desteklerlerse, bu kuruluşlar 
muvaffak olurlar. Aksi takdirde bugünkü ru
tin kooperatif çalışmalarlyle çok hızlı sey-

j reden milletler arasındaki ticaret mücadelesin
de, savaşında kendilerinden çok umutlu oldu
ğumuz bu kuruluşların başarısı bu yönde kös
teklenmiş olur. 

Belki denilecektir ki, bu 1 nci maddede si
zin ifade etmek istediğiniz husus vardır. Arka
daşlar, 1 nci maddenin neleri ihtiva ettiği (Vak
tinizi işgal etmemek için okumuyorum) birer 
birer gösterilmiştir. Benim dediğim, benim ifa
de ettiğim husus, bunların dışında daha geniş 
bir yetkiyi anasözleşmeyi tanzim edecek hü
kümetlere vermeyi istihdaf etmektedir. Tas-. 
vip buyurduğunuz takdirde bu kuruluşlara fay
dalı yönde tesir etmiş olacaksınız. 

Saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifa
yet önergesi vardır, okutuyorum. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
'Sabri özcan San 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden sonra 
| madde üzerinde, önergelerin ışığı altında ar-
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kadaşlarımz konuştular. Konuşmacı 7 kişi oldu, 
önerge sahibi, hepsi beraber. 

Kifayet aleyhinde Sayın Sarıibrahimoğlu, 
buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu 1 nci madde son 
derece önemli. Bugünkü şekliyle çıkarsa tatbi
katta son derece büyük güçlükler doğabilir. 
Bu madde, hattâ bu kanun ya lüzumsuzdur, 
(2834 sayılı Kanun aynı işi, aynı mevzuu hallet
mek imkânını vermektedir) veyahut lüzumlu
dur, tütüncülüğün bir özelliği vardır, parası 
vardır, birtakım teraküm etmiş meseleleri var
dır, tasfiyesi gerekir. O takdirde şu maddenin, 
mevcut kanunların hükümlerine ve burada 
Meclisçe kabul edilmiş olan Kooperatifler Ka
nunu hükümlerine ve ihtiyaçlara en iyi cevap 
verecek şümulde ve genişlikte hazırlanmasında 
fayda ve zaruret vardır. Komisyon bakıyorum 
bütün bu konuşmalara rağmen maddeyi geri 
almak temayülünde görünmüyor. Bir arkada
şım banka kurulmasını teklif ediyor, son dere
ce yerinde bir tekliftir. Ama bunun ayrı bir ka
rımla veya bu kanunda uzun uzun statüsünün 
tesbit edilmesi suretiyle kabulü gerekir. 

Bu itibarla lütfedin konuşalım, zaten iki üç 
arkadaş kalmıştır, bu madde ve bu kanun en 
mükemmel şekilde çıksın veya lüzumsuzluğu
na karar verelim bitsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim kifayet aleyhinde bir 
arkadaşımız konuştu. Kifayet önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kifayet Önergesi kabul edilmiştir. 

Önergeleri tekrar aykırılık sırasına göre 
okutacağım ve Komisyonun katılıp katılmadı
ğını sorduktan sonra oylarınıza sunacağım. Bu 
suretle hiç olmazsa 1 nci maddeyi bitirmiş ola
lım. 

(Manisa Milletvekili Mustafa O'k'un birin
ci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok'un 1 nci 
madde hakkındaki değiştirge önergesini okut
tum. Komisyon bu değiştirge önergesine katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim, «Güm
rük ve Tekel Bakanlığı» nın ilâvesine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim iki bakanlık tadade-
dilmiş, üçüncü olarak Gümrük ve Tekel Bakan

lığının da ilâvesi isteniyor. Komisyon katıldı. 
Tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. Maddeye «Güm
rük ve Tekel Bakanlığı» ibaresi de eklenecek
tir. 

(Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim Sayın Süreyya Koç'
un önergesi; «Bölgeleri tadadetmiyelim, tütün 
yetiştiren bölgelerde umumileştirelim, yarın bas
kül bölgelerde de tütün yetiştirilebilir», şeklinde 
izah ettiler. 

Efendim Komisyon buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim katıl
mıyoruz. Sebebi; Ziraat literatürümüzde Tür
kiye'de tütün yetiştiren bölgeler tesbit ve tâyin 
edilmiştir. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu tabi
rine, Karadeniz, Marmara, Doğu, Güney - Doğu 
Anadolu, Ege olmak üzere tütün yetiştiren 
bölgeler zaten fiilen tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh, tereddüde bir mahal yoktur, 
takrirlerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Şimdi Sayın Süreyya Koç'un bölge ile 
alâkalı değiştirge önergesini, 1 nci maddenin 
muayyen yerinde). Oyunuza sunuyorum, öner
geyi kabul edenler... Kabul etaıiyenler... öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Hayri Başar; 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası» ibare
sinin çıkartılmasını istiyor. Sebebini izah etti
ler. Acaba Komisyon katılıyorum? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim katılmı
yoruz. Ziraat Bankası bu müesseseleri finanse 
edecek. Haliyle 'mütalâasının alınması şarttır. 
2334 numaralı Kanuna göre finanse ettiği mü
esseseleri ve halen Türkiye'de 24 müesseseyi 
murakabe ve kontrol etmektedir. Bundan ka
çınılması mümkün değil. Katılmıyoruz. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi sahibi geri aldı, ko
misyon da katılmıyordu. Her hangi bir işleme 
tabi tutmuyoruz, geriverilmiştir. 
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Şimdi Sayın Sabahattin Savacı'nın biraz ev
vel konuşması sırasında bahsettikleri, fakat da
ha evvel önergeler okunurken henüz elimize 
geçmemiş olan önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın birinci maddenin sonuna 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Gümüşhane 

Sabahattin Savacı 

«Ticari ve ekonomik şartların zaruri kıldı
ğı hükümler anasözleşmeye konulur.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim 2834 nu
maralı Kanunla, vermiş olduğumuz takrirde bu 
husus yer almış bulunmaktadır. Ticari ve eko
nomik hususlar dikkate alınır meselesi yine 
2834 numaralı Kanunda tadadedilmiş. Bina
enaleyh katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim Sayın Savacı'nın şimdi okunan 

önergesine komisyon katılmadığını beyan etti
ler. Esbabı mucibesini de söylediler. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler,. 
Bu önerge kabul edilmemiştir. 

Komisyonun değiştirge önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği hakkında 2834 sayılı Kanunun birlikler 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon izah mı ede
ceksiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet efendim. 
«Türkiye Tütün Tarım .Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği» denmesini, «Genel» kelimesinin 
eklenmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — «Genel Birliği» denilmesi iste
niyor. Tekrar okuyun buna göre efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği hakkında 2834 sayılı Kanunun 
Birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bu de
ğiştirge önergesini tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ikinci bend hakkında bir değiştirge öner
gesi daha var okutuyorum. 

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

BAŞKAN — önerge Sayın Mustafa Ok'un 
ve ikinci fıkraya ait bir değiştirge önergesidir. 
Şimdi ikinci defa okuttum. Komisyonun katı
lıp katılmıyacağmı öğrenmek istiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim 2834 nu
maralı Kanunun 3 ncü maddesi Sayın Mustafa 
Ok'un takririnde izah ettikleri hususları kap
samaktadır. 

Banka kurulması keyfiyetine ait mâni bir 
hüküm yoktur. Kuracağımız müessese icabeder-
se banka da kurabilir. Binaenaleyh takrirlerine 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon 
söyledikleri esbabı mucibe ile katılmadıklarını 
beyan ediyorlar. 

Önergeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Birinci maddeyi kabul ettiğiniz önergelerin 
tashihli şeklinde kabulünü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bi
rinci madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Efendim, vaktin gecikmiş olması sebebiyle 
7 Nisan 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,06 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dadr IkanUn tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dâir kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yanarna dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve

rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/14Ö) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 



kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağ^baçı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar. îk-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek> [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. —- İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ye 

Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (IS. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili Ilhami ISancar'ın, Dilekçe Karıma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu 



(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 -nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Bıaşkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 4Ç9, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

V 
ÎKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMBSI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra

poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilnıesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26/2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 



X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tanm ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S.. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, îmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
pora. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Num&noğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31,- 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 
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| X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarındaaı 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 70O) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'ııın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kandırılması hakkında kamum tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari^ 
hi : 20 . 2 . 1968] 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunıuın 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 .1968] 

18. — Ouımhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Uöuzal'ın, 931 sayılı 1§ KamıunıunoMi 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

19. — Umumi Hıfzıssrhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 20. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 21. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 22. — Toprak ve su Kaynaklarının Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı-

| sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 
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23. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 

9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

24. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 25. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 26. — 4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmeline ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı v« Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (>S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 27. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politaknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

28. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
num 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesiınin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka -
smdaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 

bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

31. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 32. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (MMlet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teçküâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

34. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 saydı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

35. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

36. — Rize Milletvekili Erol Yımaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
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sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

37. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

38. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

39. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

40. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S.-
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] 

X 41. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, işçi Yardımlaşma Kuruama 
(İYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, imar ve Is
kan, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

4'2. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren in Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

44. —• Istanfbul Milletvekili Coşkun Kıroa 
ve Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 45. — Vaikuflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddeılıerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İMaMye ve Plân 
komisyonlarından seçilen (5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 46. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

47. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Oztürkmen ile Manisa Milletvekili 
öııol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

48. —• İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(ıS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 



49. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunum 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

'50. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

'51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

52. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve 'Sosyal Yardım, Adalet/Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

53. — iAisayiilşe müessir bâzı fiillerim önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

54. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde gecem hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko*. 
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

55. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(ıS. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1969) 

56. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle

ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (l/60'6) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

58. — istanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 59. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkımda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalieıt ve Plân komiısyomlarından seçi
len 3 <er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağııtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

60. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nım, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklemmesi hakkımda kanun teklifi il'e 
Kütahya Milletvekilli Himmet Erdogmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayıilı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka
nuna geçici madde elkleomesıi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarûhi: 15 . 2 . 1969) 

X 61. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milletvelkiilli Hüdad Oral ve 



24 arkadaşınım teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, içişleri, Milliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 ©r üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

62. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ille Sinop Millet vekilli Mustafa Kaptan'm 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştiralmesli hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyomila-

rından seçdUen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 63. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 64. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

65. — istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) 
(S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 12.. 3 . 1969) 

66. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

67. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıl* 
rina döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 , 3 , 1969) 
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I 68. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

69. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka-
'nununutn 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
aıci maddeleriyle ek 2 ve '3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesinle ve (bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, '3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik '27 nci maddesine (bir 
fıkra 'eklenmesine dair Ikanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, '2/273) ('S. .Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

70. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 11, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile. aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . (1969] 

71. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 ,. 13 . 1969] 

X 72. — ,Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edMem. 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı ve Millî ıSavunma ve Plân 
komisyonları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 
842) [Dağıtma tarihi : '22 . 3 . 1969] 

73. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

74. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu-

I marasmda nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-



dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'hm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

75. —• Akyazı ilçeıü .merkez Yeîniiköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

76. —• Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

77. — 926 sayılı Tiirik Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 847) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

78. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 'Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve 'Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk ıCeza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

79. —• Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve İSosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/583) (S. ıSayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1969) 

X 80. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirin-
ci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve Musta
fa Uyar'm, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna altı madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ile (Cumhuriyet 
'Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 
arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna 7 madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/483, 2/280, 2/41(3) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1969) 

(74 ncü Birleşim) 





Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle, Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının teklifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /208, 2 /18) 

T. C. 
Başbakanlık - 16 . 5 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-231/2846 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 5 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tütün Tanm Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanunu tasavısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman I) emir el 

Başbakan 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanun tasarımı gerekçesi 

Bugün birçok insanların, günün her saatinde müteaddit defa kullandıkları bir keyif maddesi 
olan tütün, Avrupa'ya 16 ncı Yüz yılda yayılmıştır. Tütünün istihsal ve satışı kısa zamanda mil
letlerin ekonomik hayatında mühim rol oynamaya başlamış, sonraki yüzyıllarda daha da gelişerek 
bugünkü ehemmiyetli mevkiini almıştır. 

Serbest ekonominin hüküm sürdüğü Birinci Dünya Harbinden evvelki zamanda, tütün pazar
larında müstehlikin zevkini tatmin eden en nefis tütünlerin revaç bulması, tütün ziraatini kalite 
tütünlerin yetiştirilmesine yöneltilmiştir. Kalite tütün istihsali ise, iklim şartları ve toprak uygun
luğu bakımından, mahdut ve muayyen memleketlere inhisar etmiştir. 

Dünya pazarlarında aranan üstün kaliteli tütün çeşitleri yetiştiren memleketimiz de tütüncü 
memleketler arasındaki yerini almış ve Türk tütünleri daima aranır bir meta halinde tütün tica
retinde tesirini göstermiştir. 

Birinci Dünya Harbinin sonunda milletlerin tarımsal, ekonomik ve sosyal bünyelerinde büyük 
değişiklikler olmuş, insanlar ihtiyaçlarının karşılanmasında nefasete eskisi kadar ehemmiyet vere
memek durumuna girmişlerdir. Bu hal, tütünde de kendisini göstermiş, harcıâlem tütünler orta
ya çıkmış, böylece kalite tütün yetiştiren memleketler bu durumdan zarar görmeye başlamışlar
dır. 

Diğer taraftan, tütünün millî ekonomilerdeki ehemmiyeti anlaşıldıkça tütün istihsaline her 
yerde önem verilmiş ve ziraat ilminin terakkisi nisbetinde sağlanan teknik imkânlardan faydala
nılarak, çeşitli memleketlerde girişilen teşebbü,' lerde muvaffakiyetler elde edilmiştir. Bundan 
başka, sigara sanayiinin terakki ve inkişafı sayesin de çeşitli kalitedeki tütünlerin bâzı suni tesirlerle 
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müstehlik zevkine cevap verecek hale getirilmesine çalışılmış ve bir dereceye kadar bu sahada mu
vaffak da olunmuştur. Bu hal, evvelce sigara harmanlarında ıslah edici olarak aranılan kalite 
tütünlerine revacı azaltmıştır. Bu durum, muhtelif milletlerin sigara harmanlarında, nikotinin 
azlığı, kendine has makbul kokusu ve yanış kabiliyetinin fazlalığı gibi yüksek kaliteleri sebebiyle 
ıslah edici bir unsur olarak kullanılan tütünlerimize gösterilen rağbete de tesir etmiştir. 

Yukarıda yazılı hususlar ve çeşitli diğer sebeplerle tütüncülüğümüz, zaman zaman buhranlı dev
reler geçirmiş, tütün istihsal ve satışımız bâzı yılların tesadüfi imkânlarına bağlı kalmış ve tütün
cülüğümüz bundan müteessir olmuştur. 

Bununla beraber, bir aile zirati olarak, dededen toruna intikal suretiyle devam eden tütüncülü
ğümüzle, uğraşanlar her hal ve kârda malın vasfından fedakârlığa razı olmamış, Türk tütününe 
yüzyıllardan beri verilen ehemmiyeti müdrik olarak, kaliteyi muhafazada devam ve sebat etmiş
lerdir. 

Müstehlikini aynı zevki aramaya ve bunlmaya zorlıyan tütünün, insan hayatında mühim bir 
yer alması neticesinde her memleketin bünyesinin hususiyetine ve ihtiyacına göre tütünle ilgili 
itiyat ve taaımnıüller doğmuş ve kanunlar tedvin olunarak tütüne ait mevzuat meydana gelmiştir. 

Memleketimizde de tütünün istihsali, hususi kanununa göre bir kayıt ve nizama tabi tutulmuş 
dahilî satışı Tekele verilmiş ve harice satışı da (Tekel ile ilgili hususlarda bâzı tedbirler hariç 
tutulursa) serbest bırakılmıştır. 

Tekelin senelerdir artmakta devam eden iç istihlâk karşısında bugünkü imalâtı için ihtiyacı 
35 - 40 bin tona yükselmiştir. Tütünün bir Tekel mevzuu olmadığı Amerika Birleşik Devletlerinde, 
büyük sermaye ve teşekküllerin iştigal mevzuu olan sigara sanayiinde yalnız bir müessesenin yıllık 
imalâtı için 120 000 tondan fazla tütüne ihtiyacı olduğunu kaydetmek, tütün sanayiinin ve ticare
tinin memleketimizde ve dünyadaki inkişafı hakkında fikir vermeye ve mukayeseye kâfi gelecek
tir. 

Memleketlerin iktisadi bünyelerinde ve binnetice malî siyasetlerinde mühim bir rol oynadığından 
tütün ihtiyacı, evvelâ imkân ve şartlara göre yerli istihsalle ve bakiyesinin ithalâtla teminine çalışıl
maktadır. 

Ancak, her yerde tatmin edici ve ihtiyaca uygun tütün yetiştirmeye iklim şartları ve ekim sa
haları müsaidolmadığmdan, kendi imkânlarına göre elde edilen tütünlerin, yanış kabileyetlerini 
arttıracak, sertliklerini giderecek, acılıklarını hiescttirmiyecek kalite tütünleri ithal etmek ve sigara 
sanayiinde kullanmak birçok memleketler .için mecburiyet halini almıştır. 

Tütün ticaretini kamçılıyan ve diğer piyasalara nazaran hususiyetleri bulunan tütüu piyasala
rında müessir olan sebeplerden biri de bu mecburiyettir. 

Memleketimizde tütün istihsali İkinci Dünya Harbinden evvel, takriben 60 milyon kilo iken, 
bundan sonraki devrede - bâzı istisnalarla beraber - gittikçe artmış, son beş yıl zaafında 100 - 140 
milyon kilo arasında seyretmiştir. Ancak, mavi küf hastalığı (mildiyu) sebebiyle 1962 senesi 
tütün istihsali 85 milyon kiloya düşmüştür. 

Buna mukabil, son on sene zarfında bir hayli artmış olmasına rağmen, memleket istihlâki ha
len 35 - 40 milyon kilo civarındadır. İstihsalden bakiye kısım bir ihraç mctaımızdır. 1961 - .1962 
ihracat mevsiminde tütün ihracatımızdan 107 milyon dolarlık döviz sağlandığı göz önünde tutu
lursa, bu maddenin millî ekonomimiz bakımından haiz olduğu önem daha açık bir şekilde anlaşılır. 

Tütünün memleketimize en fazla döviz sağlıyan bir ihraç metaı olması yanında, bu maddenin 
istihsaliylc meşgul vatandaş sayısının 280 binden ve aileleriyle birlikte bir buçuk milyondan fazla 
olması ve hele tütünün nakli, manipülasyonu ve ticaretiyle uğraşanlar da nazarı itibara alınırsa, 
geniş bir vatandaş kütlesinin kazancı ile yakiııcn ilgili olmak gibi özel bir ehemmiyetinin de bulun
duğu meydana çıkmaktadır. 

Tütünlerimiz, Şark tipi tütünler arasında mütalâa edilmekte ve rengi, tatlı içimi, hususi koku
su, nikotinin azlığı, yanış kabiliyeti ve girdiği tütün harmanlarında ıslah edici rolleriyle daima 
aranır bir ihraç metaımız olarak aldığı hususi mevkiini muhafaza etmektedir, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 236) 
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Tütünlerimizin bu vasfı kazanmasında ekicilerimizin uzun yıllarda edindiği tecrübelerin, bilgi

lerin, dikkat ve itinalarının büyük rolü vardır. 
Tütün büyük el emeği istiyen bir mahsuldür. Tütün ekimi için yapılan hazırlık safhası da nazara 

alındığı takdirde, ekiciler, ürünlerini satmcaya kadar bir yıldan fazla bir zaman içinde devamlı 
ve dikkatli bir mesai sarf etmek mecburiyetindedirler. 

Türk tütün ekicilerini, uzun ve devamlı mesaiye katlanarak tütün ziraatinı inkişaf ettirmeye 
sevk eden âmillerin başında, tütünlerimizin izah olunan üstün vasıfları sebebiyle her hal ve kârda 
satış kabiliyetini haiz bulunması gelir. Yalnız, ekici tütünleri satış yipasalarında, muhtelif mem
leketlerin alıcılarının kendi imkân ve arzularına dayanan ve ekseriya mütesanidoldukları hissini 
de veren fiyat politikaları, ekicilerimizi daima en dişeye sevk etmiş ve etmektedir. 

Bu endişelere, Hükümetler, eskiden beri alâkasız kalamamış ve muhtelif şekillerde himaye ted
birlerine tevessül etmişlerdir. 

Tütünlerimizin ve tütüncülüğümüzün yukarda kaydolunan durum ve özellikleri nazara alınırsa, 
tütün ekicilerinin takviye ve himaye. olunmaları için, her şeyden evvel onların teşkilâtlanmaları 
zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Bu zarureti nazara alan Hükümetler, 1946 yılı mahsulünün satışından itibaren, bunun esbabına 
tevessül etmişlerdir. 

Bu cümleden olarak, Millî Korunma Kanununa müsteniden alman kararlarla ve ekici tütünleri 
satış piyasalarının tanzimi ve ekicinin teşkilâtlanması maksadiyle kurulacak bir müessesede kulla
nılmak kaydiyle, ekici tütünleri satış bedellerinden, evvelâ % 5 sonra % 4 olmak üzere para 
tahsiline başlanmış ve 5628 sayılı Kanunla bu nisbet % 2 ye indirilerek 1957 yılma kadar devam 
olunmuştur. 

Bu paralar, kararnamelerin müfadı veçhile muayyen faiz mukabilinde T. C. Ziraat Bankasın
da, kendilerinden para tahsil edilen ekiciler namına hususi bir hesapta kayıtlıdır. Bu paraların 
1 Ocak 1962 tarihindeki baliği (93) milyon lira civarındadır. Tahakkuk eden faizleriyle bu 
miktar yükselmekte devam etmektedir. 

1947 yılından sonra yapılan tütün destekleme mubayaalarında bu paralardan da istifade olun
muştur. 

Tütün ekicilerinden tahsil edilen paralarla kurulması düşünülen müessese 29 Mart 1950 tarihli 
ve 5628 sayılı Kanunla «Türk Tütün Ortaklığı» şeklinde ifadesini bulmuştur. Ancak, bu kanunun 
emrettiği müessesenin maksadı temin edemiyeceği mülâhazası ve bünyesinin tütün ekicilerini tatmin 
edememesi ve sair sebeplerle bu ortaklığın kurulması mümkün olamamıştır. 

1950 yılında Ankara'da toplanan Türk Tütün Ekicileri Kongresinde, kurulacak müessese
nin şeklinin tâyini Hükümete bırakılmakla' beraber, bu kanunun değiştirilmesi temenni edil
miştir. 

Zikri geçen tütün ekicileri kongresinden sonra, tütüncülerin iştirakiyle teşkil edilen komite
lerde bu hususta çalışmalara devam olunmuştur. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan (Tütün 
Ekicileri ortaklıkları ve birlikleri) kanun tasarısı, Başbakanlığın 24 . 7 . 1951 tarihli 71 - 2030, 
6/2457 sayılı tezkereleriyle Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiş ve ivedilikle incelenmesi 
kararlaştırılan tasarı Karma Komisyondan Umumi Heyete gelmiş ve müzakeresine başlanılmışsa 
da, görülen bâzı noksanlıklar dolayısiyle tatmin edici bulunmadığından Hükümetçe geri alın
mıştır. 

Bundan sonra yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Tütün Ekicileri Bankası kanun ta
sarısı da Başbakanlığın 18. 5. 1955 tarihli 71/114, 1754 sayılı tezkereleriyle Büyük Millet 
Meclisine intikal etmiş, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar muhtelif komisyonlarda incelenmiş olma
sına rağmen Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetine intikal edememiş ve kadük olan tasarılar me-
yanında Başbakanlığa iade olunmuştur. 

Tütün Ekicileri Bankası kanun tasarısının hazırlanmasında, tütün ekicilerinin teşkilâtlanması 
mevzuu tefrik olunmak suretiyle yalnız «Tütün ekicilerinden mubayaa suretiyle yaprak tütün 
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ticareti yapmak, tütün piyasalarının tanzimline yardım etmek ve bu hususlarla ilgili her türlü te-
şelbbüs ve faaliyetlerde bulunmak» mevzuu ele alınmıştır. 

Arada geçen zamanda tütün ekicilerinin teşkilâtlanması mevzuu ile alâkalı çalışmalar gereği 
gibi inkişaf ve teşkilât da tahakkuk etmemiştir. 

©ir teşkilât kurulması düşünüldüğü zaman, mevzuatımıza göre bunun ya dernek tipinde veya 
bir şirket nevinde olması icabetmektedir. 

Tütün ekicileri için düşünülen teşkilâtın ekonomik menfaatler ve ekonomik fonksiyona sahip 
bulunmasmdaki zarurete binaen, teşkilâtın, dernek değil şirket bünyesinde olmasını icaıbettir
mektedir. 

Teşkilâtın, şirket şeklinde olması düşünülünce, senelerden beri memleketimizde çiftçilerimizin 
Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri bünyesindeki faaliyetleri üzerinde durulması ve ku
rulacak teşkilâtın Türk tütününün ve tütüncülüğümüzün hususiyetlerini de kapsıyan kooperatif 
şirket bünyesinde olması gerektiği neticesine varılmaktadır. 

'Bu sebepledir ki; çiftçilerimizin senelerden beri alıştıkları Tarim Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri teşkilâtı ve faaliyetleri ide ihmal edilmiyerek kurulacak teşkilâtın hususiyetleri icalbı olan 
hükümlere bu tasarıda yer verilmesi ve esas itibariyle bünyesinin Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerininki gibi olması lüzumu duyulmuştur. 

Esasen bu husus 24 . 7 . 1951 tarihinde Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan 
Tütün ekicileri ortaklıkları ve birlikleri kanun tasarısında da derpiş edilmiş ve 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve. Birlikleri Kanunu ile Anasözleşmelerindeki hükümler hemen hemen aynen bu 
tasarıya alınmış olmasına rağmen, kooperatif isminin kullanılmamasına hususi ehemmiyet veril
miştir. 

Diğer taraftan, Baş Yıllık Kalkınma Plânında müstahsilin teşkilâtlandırılması bakımından 
en emin yol olarak kooperatif teşkili uygun görülmekte, ayrıca Anayasamızın 51 nci maddesin
de kooperatifçiliğe özel bir önem verilmiş bulunmaktadır. Esasen memleketimizde uzun yıl
lardan beri tatbikatı yapılan Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin başarılı çalışma'ları 
cesaret verici görüldüğü cihetle, tütün ekicilerinin teşkilâtlandırılmasının, tütün ve tütüncülüğü
müzün özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, kooperatifler vasıtasiyle temini tercihe 
şayan görülmüştür. 

Bu sdbeple, kurulaeak tütün ekicileri kooperatifleri bu tasarıdaki hükümler mahfuz kalmak 
şartiyle 2834 sayılı Kanun esasları dâhilinde -bir Anamukavelenaımıeye göre faaliyete geçe
ceklerdir. 

Bu kooperatiflerin Birlikleri 4 tütün bölgesine göre 4 bölgede, birer bölge birliği şeklinde 
olacaktır. 

Tütüncülüğümüzün müşterek mevzu ve meselelerinin halli ve .memleket menfaatleri icaıbı faali
yet ve teşebbüslerinin bir merkezide toplanması zararueti de bölge birlikleri üzerinde bir «Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği» nin kurulmasını gerektirmiştir. 

Tasarı,- aşağıda maddeler gerekçesinde temas olunacağı üzere, tütün ekicilerinden toplanan 
paraların, ortakların kooperatifteki sermayelerine ve birlik sermayesine ne nisbette ve ne şekil
de intikal edeceği, ortak, olmıyanlara veya vereselerine paralarının ne zaman ve ne şekilde iade 
olunaeağı hakkında hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarının maddelerine gelince : 
Madde 1. — 2 . 11 . 1935 tarihinde neşredilmiş bulunan 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif

leri ve Birlikleri hakkındaki Kanunla bu Kanuna istinaden hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kahul edi
len Tip Anamukavelenamelerle kurulan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, kuruldukları tarih
ten bu'güne kadar memleket ekonomisinde kendilerine düşen vazifeleri ifa etmişler ve lâyık ol
dukları mevkileri almışlardır. 

"Tütün müstahsilinin en iyi şekilde teşkilâtlandırılması esas itibariyle 2834 sayılı Kanundaki 
hükümler çerçevesi içinde yapılacak ve bu tasarının vaz'ettiği esaslar da tatbik olunacaktır, 
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Her iki Kanunun tatibiki ile kurulacak teşkilât aşağıdaki şekilde faaliyet gösterecektir. 
En az 10 tütün ekicisi aralarında değişik sermayeli Mahdut Mesuliyetli ve ortak adedi tadı-

didedilmiyen Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kurabileceklerdir. Tütün ekicisi oknıyan veya 
tütün ticareti veya tütün üzerinde komüısyonculuk yapanlar kooperatife giremiyeeeklerdir. 

Kooperatifler Türk Ticaret Kanununun esasları dairesinde Ticaret Bakanlığının onamı ile 
kurulacaklardır. Ege, Marmara, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde kurulacak kooperatiflerden 
en az üçü kendi aralarında birleşerek Ticaret B ak anlığının onamı ile kendi bölge birliklerini ku-
ralbi'leceklerdir.. 

Sonradan kurulacak kooperatiflerin, bölge birliklerine iltihakı her zaman için mümkündür. 
T.C. Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak Kooperatif 

ve Bölge Birlikleri Anasözleşmeleri, tütün mahsulünün ve tütün müstahsilinin ihtiyaçlannm husu
siyetlerini ihtiva edecek ve anahatları itibariyle, 

Ortaklann mahsullerine devamlı sürüm temin etmek ve alıcılar bulmak, 
İşlenmemiş yaprak tütünleri manipülâsyona tabi tutarak işlenmiş tütün haline getirmek ve bun-

lann satışını yapmak, 
İçteki ve dıştaki mutavassıtlara giden kazancı, müstahsıl'a mal ederek duruml&nnı yabancı ülke

lerdeki müstahsıla karşı kuvvetlendirmek, 
Piyasada düzen verici bir yer alarak fiyatlann zararlı dalgalanmalannm önüne geçmek, mah

sullerin piyasada en iyi fiyatlarla satışını başarmak, 
Mahsulün standart] aştınlmasmda müstahsil ve alıcılara düşen vazifeleri gerçekleştirmek, 
Ortakların istihsal ihtiyaçlanna yarıyan her türlü âlet ve vasıtalan toptan ucuz olarak edinip 

dağıtmak, mahsulü ucuza mal etmek, kalitesini iyileştirmek, satış kapasitesini artırmak ve bunların 
beynelmilel piyasalarda en iyi fiyatla satışını sağlamak, 

amaçlarını takibeden hükümlere yer verilecektir. 
Ayrıca, ortak tütün ekicilerinin ve kooperatiflerin vasıf ve şartlan vazife ve salâhiyetleri ve 

mesuliyetleri ortakların ve ortak kooperatiflerin taahhüdedecekleri ortaklık payı ile teslim ede
cekleri mal arasındaki nisbetler, toplanacak yedek akçaların harcanmasını gerekli kılacak haller, 
yönetim ve kontrol kurullannm kuruluş tarzı ile vazife ve salâhiyetleri, genel kurullann vazife, 
salâhiyet, mesuliyetleri ile toplantılara ait hükümler kooperatiflerin ve bölge birliklerinin işleri 
ve karşılıklı alâkalan ortaklara ve ortak kooperatiflere teslim ettikleri mahsul karşılığı yapılacak 
avanslann dağıtılması şekilleri, hesap kesimi ve fiyat farkının dağıtılması, kooperatif ve bölge 
birliklerinin fesih ve tasfiyesine ait hükümlere yer verilecektir. 

Ortaklıktan çıkma bu maddede ayrıca hükme bağlanmış ve 2834 sayılı Kanuna bırakılmamış
tır. Bu hükme göre; Tütün Tanm Satış Kooperatifleri ortaklan 10 sene ortaklık yapmadıkça ve 
taahhüdettikleri ortaklık payının hepsini ödemedikçe ortaklıktan çıkamıyacaklardır. 

Ölen ortakların vârisleri için de aynı hüküm tatbik olunacaktır. 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ile bölge birliklerinin ortaklık paylan rehin veya haczedile-

miyeceği gibi başkalanna da devredilemiyecektir. Kooperatif ortaklan, istihsal ettikleri tütünle
rin hepsini, her yıl kooperatife teslime mecburdurlar. Bu mecburiyet 3437 sayılı Kanunun 39 ve 
42 nci maddeleri hükümlerinin bertaraf edilmesi mânasına gelmemektedir. 

Anasözleşmede tasrih edilecek şekle göre kooperatifler ve bölge birlikleri ortaklarından teslim 
aldıklan tütünleri yukarda zikredilen maddeler hükümlerine uygun olarak ortak müstahsil çuval-
lariyle birlikte Tekel emanet ambarlarına teslim edilebileceği gibi kendi amtoar ve depolannda 
Tekel İdaresi ile müştereken muhafaza edilebilecektir. Kooperatifler de ortaklardan teslim aldık
lan tütünleri bölge birliklerine teslim mecburiyet;ndedirler. 

Kooperatif ve birliklerin para ve mallan bilanço, zabıtname, rapor ve başka bütün evrak ve 
defterleri ve belgeleri üzerinde suç işliyen yönetim ve kontrol kurullan başkan ve üyeleri ile me-
murlan ve eksperleri bu suçlanndan dolayı De\let memurlan gibi ceza görürler. 

Satmalacaklan taşıtsız mallar için ferağ harcı ve damga resminden, birbirlerinden ve ortakla-
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rmdan alacakları faiz ve komüsyonlar, Muamele Vergisinden, tasdik ettirecekleri türlü kâğıt ve 
defterler, (ücreti âdil müstesna) olmak üzere noterlerce alman hare ve resimlerden muaftır. 

Tütün kooperatifleri ve birliklerin sermaye ve yedek akçaları vergi ve harçlardan borç alma 
ve verme işleri ile paraya ve başka tütün işlerinde yapılacak senet, rapor, mukavelename ve kâğıt
larla resmî dairelere verecekleri dilekçeler de Damga Resminden muaftır. 

Maddenin son fıkrasında 2834 sayılı Kanunda mevcudolmıyan birlikler üzerindeki bir teşekkülün 
kuruluş ve maksadı ifade olunmuş, kurulma şekli organları vazife ve mesuliyetleri ile işleyişinin 
anasözleşmede gösterileceği açıklanmıştır. 

Türkiye Tütüncüleri Genel Birliğinin Anasözleşmesinin, kooperatiflerin ve bölge birliklerinin 
kurulmaları ve faaliyete geçmelerinden sonra bunların mütalâalarından da istifade edilerek en iyi 
şekilde hazırlanması temin edilecektir. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi ile, Millî Korunma Kanununa istinaden muhtelif koor
dinasyon heyeti karalarına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri satış bedellerinden -toplanı-
len paralardan (Bugünkü yekûnu faizleriyle birlikte 93 milyon liradır.) Devir tarihine kadar ta
hakkuk edecek faizleriyle birlikte tütün ekicileri kooperatiflerine ortak olacak kimselerin kuru
luşta ödemeye mecbur bulundukları sermaye payı tefrik edildikten sonra bakiyesinin, bölge bir
liklerine iştirak sermayesi olarak devrolunma'sı kabul edilmiştir. 

Bu hükümle ekicilerin sahiboldukları paralar kendi kooperatiflerinde ve bölge birliklerinde 
sermaye olarak kullanılacak ve hâsıl olacak fiyat farkları, bu sermayeler ve yaptıkları muameleler 
nisbetinde ortaklara tevzi edilecektir. 

2834 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle vaz'olunan hükme dayanılarak hazırlanacak Tütün Ko-
oparatiflcri Anamukavelenamesinde, her ortağın taahhüdedeceği sermaye miktarı ile her yıl 
teslim edilen mahsul bedelinden sermaye payı olarak kesilecek miktar gösterilecek ve bu suretle 
kooperatiflerin ortaklar tarafından peşinen ödenen sermayelerine ilâveten her yıl mahsul bede
linden kesilen sermaye hissesi ile varlıkları daima artmış olacaktır. 

Tütün tarım satış kooperatiflerine ortak olacak ekiciler ancak 10 sene ortaklık yapmak şartiyle 
taahhüdcttikleri ortaklık payının tamamını ödedikleri takdirde kooperatif ortaklığından çıkma 
hakkını kazanabileceklerdir. Bunun dışında ortaklıktan çıkma hakkı tütün kooperatiflerinin 
inkişafı ve tütünün değerinin muhafazası bakımından mahzurlu bulunmuştur. 

Madde 3. — Tasarının üçüncü maddesinde, ortak olmıyanlarm hakları hükme bağlanmıştır. 
Türk tütüncülüğünün istikbalinin teminat altına alınmasının ve tütün ekicilerinin emeklerinin 
hakiki mânada değerlendirilmesinin Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgelerinde hemen he
men- bütün sene emek sarf eden ekicilerin tamamının, kurulacak kooperatiflere ortak olmaları 
ile kaim bulunduğu göz önünde tutularak, ekicilerin, kooperatif ortağı ' olmaları için her türlü 
kolaylık gösterilmiştir. Ezcümle, kooperatiflere ortak olarak giremiyen ekicilere ait paraların 
bölge birliklerinde alâkalılar namına açılacak hesaplara devri ve bölge birliğinin kuruluşu tari
hinden itibaren üç sene zarfında bölgedeki kooperatiflere ortak olmak istiyenler hakkında kuruluşa iş
tirak eden ortaklar gibi muamele yapılması, mevcut parasından taahhüdedeceği sermayenin % 20 si
ni Ödemek suretiyle ortak olması kabul edilmiştir. Müteakip üç yılda yani Bölge Birliğinin kurulu
şu tarihinden itibaren 6 yıl içinde ortaklık için müracaat edenlerin dileklerinin, kuruluş sermayesine 
iştirak nisbetleri % 50 ye çıkarılmak suretiyle, 6 ncı yılın hitamından sonraki 4 yıl zarfında müraca
at edenlerin ise giriş sermayesi nisbeti % 75 e yükseltilmek suretiyle ortaklığa kabul edilmeleri hük
me bağlanmıştır. 

Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren yukarıda arz edilen 10 yıllık müddet zarfında 
tütün ekicilerine munzam mükellefiyetleri yerine getirmek suretiyle kurulan kooperatiflere girebilme 
hakkı verilmiştir. Bu 10 yıllık süre içinde, ortak olmak isteğinde bulunmayanların paraları, bu müd
det zarfında müracaat edilmiş olmak şartiylc 10 senelik sürenin bitiminde kendilerine veya vârisle
rine ödenecektir. Mevzuubahis 10 yıllık müddet içinde kooperatiflere veya bölge birliklerine her 
ne suretle olursa olsun müracaat etmiyen tütün ekicileri veya vârislerinin paraları koza bu müddetin 
sonunda Bölge Birlikleri yedek akçe hesabına geçirilecektir. 
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Ortak olmak istemiyen tütün ekicilerine ait paraların 10 sene gibi uzun bir müddet Bölge Birlik

leri emrinde tutulması mevzuu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Filhakika bu paraların tahsiline 
imkân veren Koordinasyon Heyeti kararlarında tütüncülerin teşkilâtlandırılması mevzuunda kuru
lacak müesseseye devredilmek kaydının mevcudiyeti göz önünde tutulursa, bu paraların hak sahiple
rine derhal iadesinden önce teşkilâtın kurulmasını ve inkişafını temin edecek tedbirlerin ittihazına 
önplânda yer verilmesi iktiza eder. Bu görüşten hareket edilerek ekicilerin kurulacak kooperatifle
re ortak olmalarını sağhyacak hükümler vaz'cdilmiş, ortak olmıyanlarm da kooperatif ve birliklerin 
sağlıyacakları faydaları görerek uzun bir zaman içinde olsa dahi ortak olmalarını teşvik maksadiyle 
paranın iadesi için 10 senelik bir müddetin geçmesi zaruri görülmüştür. Bu müddet aynı zamanda 
kanuni bir zaman aşımı süresi olduğundan hiçbir suretle müracaat etmiyen ekicilere ait paraların 10 
senelik süreden sonra Bölge Birlikleri ihtiyat akçelerine kaydedilmeleri uygun bulunmuştur. 

Madde 4. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, mahsulün hazırlanması için tarladan 
başlamak ve satışa kadar geçen devreye şâmil olmak üzere ortaklarının ihtiyacı olan nakdî ve aynî 
yardımı avans şeklinde temin etmekle vazifendirilmiştir. 

Filhakika, 2834 sayılı Kanunda mahsulün satışa arzı sırasında müstahsıla bir avans ödenmesi 
mümkün kılınmış ise de, bu şekilde verilecek avans ortağın daha evvel zuhur eden ihtiyacını karşılı-
yamıyacağmdan ve binnetice ortak mahsulünü mutavassıtlara mer'i kanuna aykırı hem de değeri al
tında satmak mevkiine düşebileceğinden, böyle bir peşin satışın önlenmesi için tütün ekici kooperatif
lerin ve bölge birliklerinin tütün müstahsilinin en ziyade ihtiyaç duyduğu bir mevsimde ortakları
na nakdî veya aynî avans vermeleri kabul edilmiştir. 

Bu suretle tütün ekicileri, tarlalarını hazırlamak için lüzum hissettikleri alât ve makinalarla mü
cadele ilâçlarını ve gübrelerini harice muhtacolmadan kooperatifleri kanalı ile en uygun şekilde te
min edeceklerdir. 

Ancak, bu avansların miktarı, tütün müstahsilinin T. C. Ziraat Bankasından doğrudan doğru
ya veya Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasiylo aldıkları krediler ve ortağın ekim yaptığı saha ile 
mahsul durumu nazarı itibara alınmak suretiyle tcsbit edilecektir. Böylece müstahsilin ayrı ayrı 
yollardan ödiyemiyeceği bir borç altına girmesinin önlenmesine dikkat edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunla kurulacak Tütün Ekicileri Kooperatifleri ile Bölge Birliklerinin sahibo-
lacakları menkul ve gayrimenkul mallarla ortaklarından teslim alacakları tütünlerin sigorta ettiril
mesi için ödenecek primlerden, istifade etmeleri maksadiyle bölge birliklerinin sigorta şirketlerine 
iştirak edebilmeleri bu madde ile imkân dâhiline sokulmuştur. Bundan başka gerek bölge birlikleri 
gerekse 'kooperatifler her hangi bir sigorta şirketinin acenteliğini yapmak suretiyle hean bölgeleri
nin ekonomik hayatına faydalı olacaklar hem de kendi mal ve kıymetlerini 'kolaylıkla ve uygun 
şartlarla sigorta ettirmek imkânını bulacaklardır. 

Madde 7. — K/720 sayılı Karara göre mubayaa edilip K/763 sayılı Karar gereğince satılan 
1947 mahsulü tütünlerden elde edilen kârlardan, o tarihte ekici primlerinden mütehassıl olup 
T. C. Ziraat Bankasında muhafaza edilen ]8 milyon liraya isabet eden ve tütün ekicilerinin teşki
lâtlandırılması için kurulacak müesseseye ihtiyat aikçası olarak devri K/768 sayılı Kararla kabul 
edilmiş olan paraların, devir tarihine kadar olan faizleriyle birlikte bu kanuna göre kurulacak 
kooperatiflerin bölge birliklerine iştirak sermayesi nisibetinde taksim edilmesi ve bu birliklerin 
yedek akça hesaplarına kaydolunması hükme bağlanmıştır. Bu suretle ekici tütünlerinin satışın
dan hâsıl olan paralara isabet eden kârlar, ekiciler tarafından istihsal olunan tütünlerin kıymet
lendirilmesi için çalışacak teşekküllerin bünyelerine intikal ettirilerek bu teşekküllerin malî im
kânlar bakımından daha kuvvetli olmaları temin edilmiştir. 

Madde 8. — Her yıl istihsâl olunan tütünler kurutulduktan sonra bölgelerin ve bölge içindeki 
muhtelif istühsal yerlerinin hususiyetlcrünc göre tütünlerin kaliteleri hakkında bir fikir edinilmek 
üzere alıcı eksperi tarafından tetkik gezilerine çıkılır. Tütünlerin denklenmesinden sonra yine 
eksperler tarafından yapılan gezilerde de tütünler tam bir muayeneye tabi tutularak kıymet 
takdirleri yapılır. Tütün piyasasının açılmasına kadar devam eden geziler sırasında, alıcılar, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 236) 



— a — 
satınalmak istedikleri tütünler için bir avans verirler ve böyle satışlar sırasında tercih hakkı 
kazanırlar. Tütün piyasası açıldığı zaman evvelce yapılan tesıbitlere dayanılarak katı satışlar 
yapılır. Tütünün denklemmesinden satışa kadar geçecek zaman zarfında muhafazanın gayrimü-
saidolması yüzünden tütünlerde husule gelen bozulmalar ve kalite kayıpları sıebeıbiyle ekiciler 
ve lalıcılar çok zaman ihtilâfa 'düşer ve durum ekseriya ekici aleyhine tecelli eder. Piyasanın açıl
dığı ilk günlerde alıcılar tarafından kaliteli tütünlere rağbet edilmesinden dolayı geçici olarak 
zuhur elden fiyat yükselmelerinden istifade etmek istiyen müstahsil ise, her türlü çareye başvu
rarak; malını erkenden satmak ister. Böylece piyasaya arz çoğaldığından fiyatlar kısa zamanda 
müstahsilin aleyhine döner ve tütün satışları bu nizamsızlık ve kargaşalık içinde böylece devam 
edip gider. 

• Esas itibariyle Ege bölgesine ait bu tatbikat az farklarla Marmara, Karadeniz bölgelerinde de 
böyle cereyan eder. 

Müstahsilin, bütün yıl tarlada ve evinde çalışarak hazırladığı tütünün satışının yukarda be
lirtilen en iptidai şekillerde yapılması, öteden beri bu satışların bir düzene bağlanması zaruretini 
göstermiş olmasına rağmen 'bugüne kadar müspet bir netice alınamamıştır. 

(Bu kanunla bir taraftan tütün müstahsili teşkilâtlandırılırken diğer taraftan da, tütün satışla
rının, bu teşkilât eliyle kurulacak satış yerlerinde yapılmasının teminine çalışılmıştır. 

Tütün satış yerleri, Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgelerinde kurulacak kooperatifler 
tarafından teşkil olunacak bölge birliklerince tesis edilecektir. Bu yerlerin tâyini tütün satışla
rı bakımından büyük bir önem taşıdığından, bölge içerisinde bir veya mütaaddit yerlerde kuru
lacak tütün satış yerleri, kanun gereğince Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıklannoa 
müştereken teslbit ve ilân olunacaktır. 

Tütün satışlarının yukarda arz edilen bugünkü iptidai şeklinden kurtarılması, satışların tütün 
satış yerlerinde açık artırmia ile yapılmasına bağlıdır. Bu itibarla, kanunun 8 nci maddesine bu 
mecburiyeti öngören bir fıkra konulmuş ve satış yerlerinde yapılmıyan satışların muteber ol rai-
yacağı kabul edilmiştir. 

Filhakika, tütün kooperatifleri ve bölge birlikleri kurulup faaliyete geçtikten sonm ilik iş ola
rak tütün satış yerlerinin tesbiti hususunda alâkalı bakanlıklara teklifte bulunacaklarıdır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra teslbit edilecek satış yerleri, başlangıçta modern an-
iamıdaki tesisleri ihtiva edemiyeceğinden, tütünlerin bugün satıldığı yerlerden istifade imkânları 
da aranacaktır. Bu maddenin 5 nci fıkrasına güre bölge birlikleri Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri tarafından iştirak sermayesi olarak devredilen' paraların en çok % 25 ini tütün satış yer
leri kurulması ve işletilmesi için kullanabileceklerdir. Bölge birliklerinin kurulmasından sonra 
'bu fıkra hükmünden istifade ederek kendi bölgelerinin en mühim mmtakalarmdan başlaımâk sure
tiyle tütün satış yerlerini tesise tevessül edeceklerdir. 

Bir balkıma göre bugün faaliyette bulunan ticaret borsalarının fonksiyonlarına benzer işler 
yapacak olan tütün satış yerlerinde, istihsal olunan tütünlerin ne müstahsili ne de tüccarı müş
kül durulma düşürmiyecek şekilde değer bedelin satılması temin edilecektir. 

'Satış yerlerinin kuruluşu, işleyişi, şekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı vasıfları, vazife 
ve sal â/niyetleri ve yapılacak hizmetlerin nev'ileri, ihtilâfların halk em veya sair yollarla halli şe
killeri hazırlanacak tüzükte gösterilecektir. Tütün satış yerlerinde, tütün satışları için müstah
sil ve tüccar tarafından ödenecek ücret ve aidat tarifeleri her yıl bölge birliklerinin teklifi, ge
nel birliğin muvafakati ile tesıbit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunacaktır. 

Bu şekilde alınacak ücret ve aidattan ta'hass'ül öden mebaliğden satış yerinin umumi masraf
ları çıktıktan sonra., kalacak bakiyenin, satış yerlerinin ıslah ve inkişafına sarf edilmesi düşünül 
düğünden, bu husus tüzükte belirtilecektir. 

Madde 9. — Bu kanunla kurulacak kooperatifler, bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliğinin, tütün mevzuunda yetişmiş personel temin etmeleri, kuruluş devrelerinde müşki-
lât arz edebilecektir. Bu husus göz önünde tutularak 3656 ve 3659 sayılı, kanunlara tabi daire 
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ve müesseselerde çalışan memurların bulundukları görevlerle irtibatları baki kalmak, şartiiyle bu 
teşekküllerde . âzami üç senelik bir müddet için vazife almaları bu madde ile temin edilmiştir. 

Personel üç sene müddetle aslî vazifesinden ücretsiz izinli sayılacak, kaopenaMfler, bölge bir
likleri ve genel birlikçe tesbit edilecek ücretlerini bu müesseselerden alacaklar ve 5434 sayılı Ka
nuna göre Emekli Sandığına verilmesi gerekli kesenek ve karşılıklar kendileri ve mezkûr Koope
ratif Bölge Birilikleri ve Genel Birlik tarafından ödenecektir. 

Bu suretle kuruluş devresinde mütehassıs personel ihtiyacı karşılandığı gibi Devlet memuri
yetini terk ederek Tütün Kooperatifleri B.ölge Birlikleri ve Genel Birliğinde çalıştırılmasında za
ruret görülenler için teşkilâta imkân verilmiş olacaktır. 

Madde 10. — 5628 sayılı Kanun 23 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de yalnız ( 4 ncü) 
maddesi 7 nci fıkrası tatbik edilmiş diğer maddeler gereğince her hangi bir teşkilât kurulması
nla tevasısül olunmamıştır. 5628 sayılı Kanuna istinaden her hangi bir müessese kurulmadığına 
ve ekici tütünleri satış bedellerinden mütehassıl paralar bu kanunla Tütün Ekicileri Koopera
tifleri ve Bölge Birliklerine devredildiğine göre. mezlkûr kanunun yürürlükten kaldırılması icabet-
mektedir. 

Madde 11 ve 12. — Müteamil maddelerdir. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşı ıın, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi (2/18) 

26 . 10 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tütün ekicilerinden, evvelce kesilmiş olan % 5 lerle birikmiş bulunan paralarla bir (Tü
tüncüler Bankası) kurulması hakkındaki kanun teklifimiz, diğer tekliflerle (2/239, 2/349, 
2/465) ıbiıiikte, aynı konu ile ilgili olarak Hü\ümet tarafından getirilmiş olan (Tütün Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri) kurulması hakkındaki kanun tasarısı ile (1/660) birleştirilerek, ilgili 
komisyonlardan geçirildikten sonra, Birinci Dönemde Meclis gündemine alınmış ise de, vak
tin yetersizliği sebebiyle görüşülememiştir. 

Tasarının sıra sayısı : 1036 ve dosya numarası : 1/660 tır. 
Konunun önemine binaen, mezkûr dosyanın ele alınarak ilgili komisyonlara havalesi sure

tiyle, tasarının kanunlaşmasına delâletlerinizi arz ve rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir 
M. Uyar 

Denizli 
A. Şohoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Gaziantep 
H. Yılmaz 

İzmir 
A. Ertunga 

Manisa 
M. Ertem 

Bolu 
K. Demir 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İstanbul 
C. Kırca 

Balıkesir 
S. Koç . 

Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
1. Kılıç 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Trabzon 
A. Şener 

Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
B. Ülker 

Manisa 
M. Ok 

Muğla 
8. Pençap 
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T. C. 

Başbakanlık 22 . 2 . 1964 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2152/613 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 21 . 2 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanun tasarısı gerekçesi 

Bugün birçok insanların, günün her saatinde müteaddit defa kullandıkları bir keyif maddesi 
olan tütün, Avrupa'ya 16 ncı yüzyılda yayılmıştır. Tütün istihsal ve satışı kısa zamanda millet
lerin ekonomik hayatında mühim rol oynamaya 'başlamış, sonraki yüzyıllarda daha da gelişerek 
bugünkü ehemmiyetli mevtküııi almıştır. 

Serbest ekonominıin hüküm sürdüğü Birinci Dünya Harbinden evvelki zamanda, tüjtün pazar
larında müstehlikin zeVkini tattmin eden en nefîs tütünlerin revaç bulması, tütün ziraatini kalite 
tütünlerin yetiştirilmesine yüne lıtan iştir. Kalite tütün istihsali ise, iklim şartları ve toprak uygun
luğu bakımından, mahdut ve muayyen mcanlekoblere inhisar etmiştir. 

Dünya pazarlarında aranan üstün kaliteli tütün çeşitleri yetiştiren memleketimiz de tütüncü 
memleketler arasındaki yerini almış ve Türk tütünleri daima aranır bir meta halinde tütün ti
caretinde tesirini göstermiştir. 

Birinci Dünya Harbinin sonunda milletlerin tarımsal, ekonomik ve sosyal bünyelerinde büyük 
doğişMikler olmuş, insanlar ihtiyaçlarının karşılanmasında nefasete eskisi kadar ehemmiyet ve
rememek durumuna girmişlerdir. Bu hâl, tütünde de kendini göstermiş, harcıâlem tütünler or
taya çıkmış, böylece kalite tütün yetiştiren memleketler bu durumdan zarar görmeye başlami'ş-
1 ardır. 

Diğer taraftan, tütünün millî ekonomi! e rdc.ki ehemmiyeti anlaşıldıkça tütün k t ittisalin e her 
yerde önem verilmiş ve ziraat ilminin terakkisi niöb etinde sağlanan teknik imkânlardan fayda
lanılarak, çeşitli memlokntlerde girişilen teşebbüslerde muvaffakiyetler elde edilmiştir. Bundan 

başka, sigara sanayiinin terâkiki ve inkişafı sayesinde çeşitli kalitedeki tütünlerin bâzı suni te
sirlerle müstehlik zevkine cevap verecek hale getirilmesine çalışılmış ve bir dereceye kadar bu 
sahada muvaffak da olunmuştur. Bu hâl, evvelce sigara harmanlarında ıslah edici olarak aranı
lan kalite tütünlerine revacı azaltmıştır. 

Bu durum, muhtelif mili çitlerin sigara harmanlarımda, nikotinin azlığı, kendine has makbul ko
kusu ve yanış kabiliyetinin fazlalığı gibi yüksek Ikaliteleri sobobiyle ıslah edici bir unsur olarak 
kullanılan tütünlerimize gösterilen rağbete de tesir etmiştir. 

Yukarıda yazılı hususlar ve çeşitli diğer sebeplerle tütüncülüğümüz, zaman zaman buhranlı 
devreler geçirmiş, tütün istihsal ve satışımız bâzı yılların tesadüfi imkânlarına bağlı kalmış ve 
tütüncülüğümüz bundan müteessir olmuştur. 

Bununla beraber, bir aile ziraati olarak, dededen toruna intikal suretiyle devam eden tü
tüncülüğümüzle, uğraşanlar her hal ve kârda malın vasfından fedakârlığa razı olmamış, Türk tü-
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tününe yüzyıllardan beri verilen ehemmiyeti müdrik olarak, kaliteyi maıhafazada devam ve se-
badetmişlerdir. 

Müstehlikini aynı zevki aramaya ve bulmaya zorlıyan tütünün, insan hayatında mühim bir yer 
alması neticesinde her memleketim bünyesinin hususiyetine ve ihtiyacına göre tütünle ilgili iti-
yad ve teammüller doğmuş ve kanunlar tedvin olunarak tütüne ait mevzuat meydana gelmiştir. 

Memleketimizde de tütünün istihsali, hususi kanununa göre bir kayıt ve nizama tâbi tutulmuş 
dahilî satışı tekele verilmiş ve harice satışı da (Tekel ile ilgili hususlarda bâzı tedbirler hariç 
•tutulursa) .serbest bırakılmıştır. 

Tekelin senelerdir artmakta devam eden iç ı'ıstihlâJk karşısında bugümkü imalâtı için ihtiyacı 
35 - 40 bin tona yükselmiştir. Tütünün bir tekel mevzuu olmadığı Amerika B. Devletlerinde, bü
yük sermaye ve teşekküllerin iştigal mevzuu olan sigara sanayiinde yalınız bir müessesenin yıllık 
imalâtı için 12 000 tondan fazla tütüne iihtiyacı 'olduğunu kaydetmek, tütün sanayiinin ve tica
retinin memleketimizde ve dünyadaki inkişafı hakkında fikir vermeye ve mukayeseye kâfi ge 
lecektir. 

Memleketlerin iktisadi bünyelerinde ve binnetiee malî siyasetlerinde mühim bir rol oynadığın
dan tütün ihtiyacı, evvelâ imkân ve şaftlara göre yerli istihsalle ve bakiyesinin ithalâtla teminine 
çalışılmaktadır. 

Ancak, her yerde tatmin edici ve ihtiyaca uygun tütün yetiştirmeye iklim şartları ve ekim 
sahaları ,müsaidolmadığmdan, kendi imkânlarına göre elde edilen tütünlerini yanış kabiliyetleri
ni artıraoalk, sertliklerini giderecek, acılıklarını hissebtiımiyecek kalite tütünleri ithal etmek ve 
sigara sanayiinde kullanmak birçok memleketler için mecburiyet halini almıştır. 

Tütün ticaretini kamçılıyan ve diğer piyasalara nazaran hususiyetleri bulunan tütün piyasa
larında müessir olan sebeplerden biri de bu mecburiyettir. 

Memleketimizde tütün istihsali İkinci Dünya Harbinden evvel, takriben 60 milyon kilo iken, 
bundan sonraki devrede - bâzı istisnalarla beraber - gittikçe artmış, son beş yıl zarfında 100 -
140 milyon kilo arasımda seyretmiştir. Ancak, mavi küf hastalığı (mildiyö) sebebiyle 1962 se
nesi tütün istihsali 85 milyon kiloya düşmüştür. 

Buna muikabil, son on sene zarfında bir hayli artmış olmasına rağmen, memleket istihlâki ha
len 35 - 40 milyon kilo civarındadır. İstihsalden baıkıye kısım bir ihraç metaımızdır. 1961 - 1962 
ihracat mevsiminde tütün ihracatımızdan 107 milyon dolarlık döviz sağlandığı göz önünde tu
tulursa, bu maddenıin millî ekonomimiz bakmandan haiz olduğu önem daha açık bir şekilde an
laşılır. 

Tütünün memleketimize en fazla döviz sağhyan bir ihraç metaı olması yanında, bu madde
nin istihsaliyim meşgul vatandaş sayısının 280 binden ve aileleriyle birlikte birbuçuk milyon
dan fizla olması ve hele tütünün nakli, manipülâsyonu ve ticaretiyle uğraşanlar da nazarı itiba
ra alınırsa, geniş bir vatandaş kütlesinin kazancı ile yakînen ilgili olmak gibi özel bir ehemmi
yetinin de bulunduğu meydana çıkmaktadır. 

Tütünlerimiz, Şark tipi tütünler arasında mütalâa edilmekte ve rengi, tatlı, içimi, hususi ko
kusu, nikotinin azlığı, yanış kabiliyeti ve girdiği tütün harmanlarında ıslâh edici rolleriyle daima 
aranır bir ihraç mıotaımız olarak aldığı hususi mevkiini muhafaza etmektedir. 

Tütünlerimizin bu vasfı kazanmasında ekicilerimizin uzun yıllarda edindiği tecrübelerin, bil
gilerin, dikkat ve itinalarının büyük rolü vardır. 

Tütün büyük el emeği istiyen bir mahsuldür. Tütün ekimi için yapılan hazırlık safhası da 
nazara alındığı taıkdirde, ekiciler, ürünlerini satmeaya kadar bir yıldan fazla bir zaman içinde 
devamlı ve dikkatli bir mesai sarfetmek mecburiyotindedirlev. 

Türk tütün ekicilerini, uzun ve devamlı mesaiye katlanarak tütün ziraatını inkişaf ettirme
ye sevk eden âmillerin başında, tütünlerimizin izah olunan üstün vasıfları sebebiyle her hal ve 
kârda satış kabiliyetini haiz bulunması gelir. Yalnız, ekici tütünleri satış piyasalarında, muhtelif 
memleketlerin alıcılarının kendi imkân ve arzularına dayanan ve ekseriya mütesanidoldukları 
hissini de veren fiyat politikaları, ekicilerimizi daima endişeye sevk etmiş ve etmektedir. 
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Ru endişelere, bükümıetlıer, eskiden beri alâkasız kalamamış ve muhtelif şekillerde himaye 

tedbirlerine tevessül etmişlerdir. 
Tütünlerimizin ve tütüncülüğümüzün yulkaırda kaydolunan durum ve özellikleri nazara alı

nırsa, tütün ekicilerinin takviye ve himaye olunmaları için, her şeyden evvel onların teşkilâtlan
maları zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Bu zarureti nazara alan hükümetleri, 1946 yılı mahsulünün satışından itibaren, bunun esba
bına tevessül etmişlerdir. 

Bu cümleden alarak, Millî Korunma Kanununa müsteniden alınan kararlarla ve ekici tütün
leri satış piyasalarının tanzimi ve ekicinin teşkilâtlanması makısadiyle kurulacak bir müessesede 
kullanılmak kaydiyle, ekici tütünleri satış bedellerinden, evvelâ c/o 5 sonra % 4 olmak üzere pa
ra tahsiline başlanmış ve 5628 sayılı Kanunla bu nisbet % 2 ye indirilerek 1957 yılına kadar de
vam olunmuştur. 

Bu paralar, kararnamelerin müfadı veçhile muayyen faiz mukabilinde T. C. Ziraat Banka
sında, kendilerinden para tahsil edilen ekiciler namına hususi bir hesapta kayıtlıdır. Bu para
ların 1 Ocak .1962 tarihindeki baliği (93) milyon lira civarındadır. Tahakkuk eden faizleriyle bu 
ımiktar yükselmekte devam etmektedir. 

1947 yılından sonra yapılan tütün destekleme mubayaalarında bu paralardan da istifade olun
muştur. 

Tütün ekİGİleırinden tahsil edilen paralarla kurn'lması düşünülen müessese 29 Mart 1950 tarihli 
ve 5628 sayılı Kanunla «Türk Tütün Ortaklığı» şeklinde ifadesini bulmuştur. Ancak, bu kanu
nun emrettiği müessesenin maksadı teımin edefmiyaeeği mülâhazası ve bünyesinin tütün ekicileri
ni tatmin edememesi ve sair sebeplerle bu ortaklığın kurulması mümkün olamamıştır. 

1950 yılında Ankara'da toplanan Türk Tütün Ekicileri Kongresinde, kurulacak müessese
nin şeklinin tâyini Hükümete bırakılmakla beraber, bu kanunun değiştirilmesi temenni edil
miştir. 

Zikri geçen Tütün Ekicileri Kongresinden sonra, tütüncülerin iştirakiyle teşkil edilen ko
mitelerde bu hususta çalışmalara devam olunmuştur. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çı
kan (Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri) kanun tasarısı, Başbakanlığın 24 . 7 . 1951. 
tarihli 71 - 2030, 6/2457 sayılı tezkereleriyle Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiş ve ive
dilikle incelenmesi kararlaştırılan tasarı Karma Komisyondan Umumi Heyete gelmiş ve 
müzakeresine başlanmışsa da, görülen bâzı noksanlıklar dolayısiylc tatmin edici bulunma
dığından Hükümetçe geri alınmıştır. 

Bundan sonra yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Türk Tütün Ekicileri Ban
kası kanun tasarısı da Başbakanlığın 18 . 5 . 1955 tarihli 7.1/114, 1754 sayılı tezkereleriyle 
Büyük Millet Meclisine intikal etmiş, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar muhteli'f komisyonlarda 
incelenmiş olmasına rağmen Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetine intikal edememiş ve ka-
dük olan tasarılar meyanmda Başbakanlığa iad olunmuştur. 

Tütün Ekicileri Bankası kanun tasarısın m hazırlanmasında^ tütün ekicilerinin teşkilâtlan
ması mevzuu tefrik olunmak suretiyle yalnız «Tütün ekicilerinden mubayaa suretiyle yaprak 
tütün ticareti yapmak, tütün piyasalarının tanzimine yardım etmek ve bu hususlarla ilgi1! her 
türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak» mevzuu ele alınmıştır. 

Arada geçen zamanda tütün ekicilerinin teşkilâtlanması mevzuu ile alâkalı çalışmalar ge
reği gibi inkişaf ve teşkilât da tahakkuk etmemiştir. 

Bir teşkilât kurulması düşünüldüğü zam an, mevzuatımıza göre bunun ya dernek tipin
de veya bir şirket nevinde olması icabetmektedir. 

Tütün ekicileri için düşünülen teşkilâtın ekonomik menfaatler ve ekonomik fonksiyona sahip 
bulunmasmdaki zarurete binaen, teşkilâtın demek değil şirket bünyesinde olmasını icabet (ir
mektedir. 
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Teşkilâtın, şirket şeklinde olması düşünülünce, senelerden beri memleketimizde çiftçilerimi

zin Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri bünyesindeki faaliyetleri üzerinde durul
ması ve kurulacak teşkilâtın Türk tütününün ve tütüncülüğümüzün hususiyetlerini de kapsı-
yan kooperatif şirket bünyesinde olması gerektiği neticesine varılmaktadır. 

Bununla beraber, kooperatif şeklinde kurulacak teşekkülün, doğrudan doğruya Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre 'kurulması, tütünlerimizin r e tütüncülü
ğümüzün hususiyetlerini tamamiylc karşılamaya kifayet etmiyeceği kanısına varılmıştır. 

Bu sebepledir k i ; çiftçilerimizin senelerden beri alıştıkları Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri Teşkilâtı ve faaliyetleri de ihmal edilmiyerek kurulacak teşkilâtın hususiyetleri 
icabı oları hükümlere bu tasarıda yer verilmesi ve esas itibariyle bünyesinin Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklcrininki, gibi olması lüzumu duyulmuştur. 

Esasen bu husus 24 . 7 . 1951 tarihinde B M. Meclisine sevk edilmiş bulunan Tütün Ekici
leri Orttaklıkları ve Birlikleri kanun tasarısında derpiş edilmiş ve 2834 sayılı Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri Kamunu ile Anasözlesmelerindeki hükümler hemen hemen aynen bu 
tasarıya alınmış olmasına rağmen, kooperatif isminin kullanılmasına hususi ehemmiyet veril
miştir. 

Diğer taraftan, Beş Yıllık Kalkınma Plânmda müstahsilin teşkilâtlandırılması bakımından 
on emin yol olarak kooperatif teşkili uygun görülmekte, ayrıca Anayasamızın 51 nci madde
sinde kooperatifçiliğe özel bir önem verilmiş bulunmaktadır. Esasen memleketimizde uzun yıl
lardan beri tatbikatı yapılan Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin başarılı çalışma
ları cesaret verici görüldüğü cihetle, tütün ekicilerinin teşkilâtlandırılmasının, tütün ve tütün
cülüğümüzün özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, kooperatifler vasıt asiyle te
mini tercihe şayaın görülmüştür. 

Bu sebeple, kurulacak tütün ekicileri kooperatifleri bu tasarıdaki hükümler mahfuz kalmak 
şartiyle 2834 sayılı Kanun esasları dâhilinde bir Anamukavelenamcyo göre faaliyete geçe
ceklerdir. 

Bu kooperatiflerin birlikleri 4 tütün bölgep'ne göre 4 bölgede, birer bölge birliği şeklinde 
olacaktır. 

Tütüncülüğümüzün müşterek mevzu ve meselelerinin halli ve memleket menfaatleri icabı faa
liyet ve teşebbüslerinin bir meıkezde toplanması zarureti de bölge birikleri üzerinde bir 
«Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliğbnin kurulmasını gerektirmiştir. 

Tasarı, aşağıda maddeler gerekçesinde temas olunacağı üzere, tütün ekicilerinden topla
nan paraların, ortakların kooperatifteki sermayelerime ve Birlik sermayesine ne nisbette ve 
ne şekilde intikal edeceği, ortak olmıyanlara veya vereselerine paralarının ne zaman ve ne şekil
de iade olunacağı hakkımda hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarının maddelerin© gelince : 
Madde 1. — 2 . 11 . 1935 tarihinde neşrcd"Irriş bulunan 2834 sayılı Tarım Satış Koope

ratifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanımla bu kr.nuna istinaden hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca kabul edilen Tin Anaonukavelenamelerle kurulan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, 
kuruldukları tarihten bugüne kadar memleket ekonomisinde kendilerine düşen vazifeleri ifa et
mişler ve lâyık oldukları mevkileri almışlardır. 

Tütün müstahsilinin en iyi şekilde teşkilâtl'undırılması esas itibariyle 2834 sayılı Kanun
daki hükümler çerç.eve.d içinde yapılacak ve bu tasarınım vaz'ettİği esaslar da tatbik olunacak
tır. 

Her iki kanunun tattbiki ile kurukcak teşkilât aşağıdaki şekilde faaliyet gösterecektir. 
En az 10 tütün ekicisi aralarında değişik sermayeli mahdut mesuliyeti ve ortak adedi tah-

didedilmiyen Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kurabileceklerdir. Tütün ekicisi olmıyaın veya 
tütün ticareti veya tütün üzerinde komisyonculuk yapanlar kooperatife ^iremiyeccklcrdir. 
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Kooperatifler Türk Ticaret Kanununun esasları dairesinde Ticaret Bakanlığının onamı 

ile kurulacaklardır. Ege, Marmara, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde kurulacak kooperatiflerden en 
az üçü kendi aralarında birleşerek Ticaret Bakanlığının onamı ile kemdi bölge birliklerini 
kurabileceklerdir. 

Sonradan kurulacak koopetiflerin, bölge birliklerine iltihakı her zaman için mümkündür. 
T. C. Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak Koope

ratif ve Bölge Birlikleri Anasözleşmeleri, tüttün mahsulünün ve tütün müstahsilinin ihtiyaçlarının 
hususiyetini ihtiva edecek ve anabatları itibariyle, 

Ortakların mahsullerine devamlı sürüm temin etmek ve alıcılar bulmak, 
İşlenmemiş yaprak tütünleri manipülâsyona tabi tutarak işlenmiş tütün haline getirmek ve 

bunların satışını yapmak, 
içteki ve dıştaki mutavassıtlara giden kazancı, müstahsıla malcderek durumlarını yabancı 

ülkelerdeki müstahsıla karşı kuvvetlendirmek, 
Piyasada düzen verici bir yer alarak fiyatların zararlı dalgalanmalarının önüne geçmek, mah

sullerin piyasada en iyi fiyatla satışını başarmak, 
Mahsulün standartlaştırılmasmda müstahsil ve alıcılara düşen vazifeleri gerçekleştirmek, 
Ortakların istihsal ihtiyaçlarına yarıyan her türlü alet ve vasıtaları toptan ucuz olarak edinip 

dağıtmak, mahsulü ucuza maletmek, kalitesini iyileştirmek, satış kapasitesini artırmak ve bun
ların beynelmilel piyasalarda en iyi fiyatla satışını sağlamak, 

amaçlarını takibeden hükümlere yer verilecektir. 
Ayrıca, ortak tütün ekicilerinin ve kooperatiflerin vasıf ve şartları vazife ve salâhiyetleri ve 

mesuliyetleri ortakların ve ortak kooperatiflerin taahhüdedeceklcri ortaklık payı ile teslim ede
cekleri mal arasındaki nisbetler, toplanacak yedek akçaların harcanmasını gerekli kılacak hal
ler, yönetim ve kontrol kurullarının kuruluş tarzı ile vazife ve salâhiyetleri, genel kurulların 
vazife, salâhiyet, mesuliyetleri ile toplantılara ait hükümler kooperatiflerin ve bölge birliklerinin 
işleri ve karşılıklı alâkaları ortaklara ve orba'k kooperatiflere teslim ettikleri mahsul karşılığı 
yapılacak avansların dağıtılması şekilleri, he^ap 'kesimi ve fiyat farkının dağıtılması, kooperatif 
ve bölge birliklerinin fesih ve tasfiyesine ait hükümlere yer verilecektir. 

Ortaklıktan çıkma bu maddede ayrıca hükme bağlanmış ve 2834 sayılı Kanuna bırakılmamıştır. 
Bu hükme göre; Tütün Taran Satış Kooperatifleri ortakları 10 sene ortaklık yapmadıkça ve 
taahhüdettikleri ortaklık payının hepsini ödemedikçe ortaklıktan çrkamıyacaklardır. 

Ölen ortakların vârisleri için de aynı hüküm tatbik olunacaktır. 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ile bölge birliklerinin ortaklık payları rehin veya haczedi-

lemiyeceği gibi başkalarına da devredilemiyecektir. Kooperatif ortakları, istihsal ettikleri tütün
lerin hepsini, her yıl kooperatife teslime mecburdurlar. Bu mcuburiyet 3437 sayılı Kanunun 39 
ve 42 nci maddeleri hükümlerinin bertaraf edilmesi mânasına gelmemektedir. 

Anasözleşmcde tasrih edilecek şekle göre Kooperatifler ve bölge birlikleri ortaklarından tes
lim aldıkları tütünleri yukarda zikredilen maddeler hükümlerine uygun olarak ortak müstahsil 
çuvallariyle birlikte tekel emanet ambarına teslim edilebileceği gibi kendi ambar ve depoların
da Tekel İdaresi ile müştereken muhafaza edilebilecektir. Kooperatifler de ortaklardan teslim 
aldıkları tütünleri bölge birliklerine teslim mecburiyetindedirler. 

Kooperatif ve Birliklerin para ve mallan bilanço, zabıtname, rapor ve başka bütün evrak ve 
defterleri ve belgeleri üzerinde suç işliyen yönetim ve kontrol kurulları başkan ve üyeleri ile 
memurları ve eksperleri bu suçlarından dolayı Devlet memurları gibi ceza görürler. 

Satmalacakları taşınmaz mallar için ferağ harcı ve Damga Resminden, birbirlerinden ve or
taklarından alacakları faiz ve komüsyonlar, Muamele Vergisinden, tasdik ettirecekleri türlü 
kâğıt ve defterler, (ücreti âdil müstesna) olmak üzere noterlerce alınan hare ve resimlerden 

muaftır. 
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Tütün kooperatifleri ve birliklerinin sermaye ve yedek akçeleri vergi ve harçlardan borç »alma 

ve verme işleri ile paraya ve başka tütün işlerinde yapılacak senet, rapor, mukavelename ve kâğıt
larla resmî dairelere verecekleri dilekçeler de Damga Resminden muaftır. 

Maddenin son fıkrasında 2834 sayılı Kanunda mevcudolmıyan birlikler üzerindeki bir teşek
külün kuruluş ve maksadı ifade olunmuş, kurulma şekli organları vazife ve mesuliyetleri ile iş
leyişinin anasözleşmede gösterileceği açıklanmıştır. 

Türkiye Tütüncüleri Genel Birliğinin Amasözleşmesinin, kooperatiflerin ve bölge birliklerinin 
kurulmaları ve faaliyete geçmelerinden sonra bunların mütalâalarından da istifade edilerek en 
iyi şekilde hazırlanması temin edilecektir. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi ile, Millî Korunma Kanununa istinaden muhtelif Koordi
nasyon Heyeti kararlarına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri satış bedellerinden toplanılan 
paralardan (Bugünkü yekûnu faizleriyle birlikte 93 milyon liradır) devir tarihine kadar tahakkuk 
edecek faizleriyle birlikte tütün ekicileri kooperatiflerine ortak olacak kimselerin kuruluşta ödemeye 
mecbur bulundukları sermaye payı tefrik edildikten sonra bakiyesinin, bölge birliklerine iştirak ser
mayesi olarak devrolunması kabul edilmiştir. 

Bu hükümle ekicilerin sahiboldukları paralar kendi kooperatiflerinde ve bölge birliklerinde ser
maye olarak kullanılacak ve hâsıl olacak fiyat farkları, bu sermayeler ve yaptıkları muameleler 
nisbetinde ortaklara tevzi edilecektir. 

2834 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle vaz'olunan hükme dayanılarak hazırlanacak Tütün Koo
peratifleri Anamukavelenamesinde, her ortağın taahhüdedeceği sermaye miktarı ile her yıl teslim 
edilen mahsul bedelinden sermaye payı olarak kesilecek miktar gösterilecek ve bu suretle koopera
tiflerin ortaklar tarafından peşinen ödenen sermayelerine ilâveten her yıl mahsul bedelinden kesilen 
sermaye hissesi ile varlıkları daima artmış olacaktır. 

Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak olacak ekiciler ancak 10 sene ortaklık yapmak şartiyle 
taahhüdettikleri ortaklık payının tamamını ödedikleri takdirde kooperatif ortaklığından çıkma hakkını 
kazanabileceklerdir. Bunun dışında ortaklıktan çıkma hakkı, tütün kooperatiflerinin inkişafı ve tü
tünün değerinin muhafazası bakımından mahzurlu bulunmuştur. 

Madde 3. — Tasarının üçüncü maddesinde, ortak olmıyanlarm haklan hükme bağlanmıştır. Türk 
tütüncülüğünün istikbalinin teminat altına alınmasının ve tütün ekicilerinin emeklerinin hakiki 
mânada değerlendirilmesinin Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgelerinde hemen hemen bütün 
sene emek sarf eden ekicilerin tamamının, kurulacak kooperatiflere ortak olmaları ile kaim bu
lunduğu göz önünde tutularak, ekicilerin kooperatif ortağı olmaları için her türlü kolaylık göste 
rilmîştir. Ezcümle, kooperatiflere ortak olarak giremiyen ekicilere ait paraların bölge birliklerinde 
alâkalılar namına açılacak hesaplara devri ve bölge birliğinin kuruluşu tarihinden itibaren üc sene 
zarfında bölgedeki kooperatiflere ortak olmak istivenler hakkında kuruluşa iştirak eden ortaklan 
gibi muamele yapılması, mevcut parasından taahhüdedeceği sermayenin % 20 sini ödemek suretiyle 
ortak olması kabul edilmiştir. Mütaakıp üç yılda yani bölge birliğinin kuruluşu tarihinden itiba
ren 6 yıl içinde ortaklık için müracaat edenlerin dileklerinin, kuruluş sermavesine iştirak nisbet-
leri % 50 ye çıkarılmak suretiyle, 6 ncı yılın hitamından sonraki 4 yıl zarfında müracaat edenle
rin ise giriş sermayesi nisbeti % 75 e yükseltilmek suretiyle ortaklığa kabul edilmeleri hülrme 
bağlanmıştır. 

Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren yukarda arz edilen 10 yıllık müddet zarfında 
tütün ekicilerine munzam mükellefiyetleri yerine getirmek suretiyle kurulan kooperatiflere gire
bilme .hakkı verilmiştir. Bu 10 yıllık süre içinde ortak olmak isteğinde bulunmıyanların para
ları, bu müddet zarfında müracaat edilmiş olmak şartiyle 10 senelik sürenin bitiminde kendi
lerine veya vârislerine ödenecektir. Mevzuubahis 10 yıllık müddet içinde kooperatiflere veya bölge 
birliklerine her ne suretle olursa olsun müracaat etmiven tütün ekicileri veva vârislerinin paraları 
keza bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek akça hesabına geçirilecektir. 

Ortak olmak istemiyen tütün ekicilerine ait paraların 10 sene gibi uzun bir müddet bölge bir
likleri emrinde tutulması mevzuu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Filhakika bu paralanıl 
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tahsiline imkân veren Koordinasyon Heyeti kararlarında tütüncülerin teşkilâtlandırılması mevzuun
da kurulacak müesseseye devredilmek kaydının mevcudiyeti göz önünde tutulursa, bu paraların 
hak sahiplerine derhal iadesinden önce teşkilâtın kurulmasını ve inkişafını temin edecek tedbir-, 
lerin ittihazına ön plânda yer verilmesi iktiza eder. Bu görüşten hareket edilerek ekicilerin ku
rulacak kooperatiflere ortak olmalarını sağlıyacak hükümler vaz'edilmiş, ortak olmıyanlann da koo
peratif ve birliklerin sağlıyacakları faydaları görerek uzun bir zaman içinde olsa dahi ortak olma
larını teşvik maksadiyle paranın iadesi için 10 senelik bir müddetin geçmesi zaruri görülmüştür. Bu 
müddet aynı zamanda kanuni bir zaman aşımı süresi olduğundan hiçbir suretle müracaat etmi-
yen ekicilere ait paraların 10 senelik süreden sonra bölge birlikleri ihtiyat akçalarına kaydedilme
leri uygun bulunmuştur. ı'^r"' 

Madde 4. — Tütün Tarım Kooperatifleri ve, Birlikleri, mahsulün hazırlanması için tarladan 
başlamak ve satışa kadar geçen devreye şâmil olmak üzere ortaklarının ihtiyacı olan maddi 
ve aynî yardımı avans şeklinde temin etmekle vazifelendiril mistir. 

Filhakika, 2834 sayılı Kanunda mahsulün satışa arzı sırasında müstahsıla bir avans öden
mesi mümkün kılınmış ise de, bu şekilde verilecek avans, ortağın daha evvel zuhur eden ihtiya
cını karşılıyamıyacağından ve bimıetice ortak ımaJhisulünü mutavassıtlara mer'i kanuna aykırı 
hem de değeri altında satmak mevkiine düşebileceğinden, böyle bir peşin satışın önlenmesi için 
Tütün Tiîkici Kooperatiflerin, ve Bölge Birlikler inin tütün müstahsilinin en ziyade ihtiyaç duyduğu 
bir mevsimde ortaklarına nakdî veya aynî avans vermeleri kabul edilmiştir. 

Bu suretle tütün ekicileri, tablalarını hazırlamak için lüzum hissettikleri alât ve makinalarla 
mücadele ilâçlarını ve 'gübrelerini harice rmıihtaeolmadaıı kooperatifleri kanalı ile en uygun 
şekilde temin edeceklerdir. 

Ancak, bu avansların miktarı, tütün müstahsilinin T. C. Ziraat Bankasından doğrudan doğ
ruya veya Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasiyle aldıkları krediler ve ortağın ekim yaptığı saha 
ile mahsul durumu nazarı itibara alınmak suretiyle tespit edilecektir. Böylece müstahsilin ayrı 
ayrı yollardan ödeyemiyeoeği bir borç altına girim esinin önlenmesine dikkat edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunla kurulacak Tütün Ekicileri Kooperatifleri ile bölge birliklerinin sahi-
bolacakları men'kul ve gayrimenkul mallarla ortakları tütünlerin sigorta ettirilmesi için ödene
cek primlerden, istifade etmeleri maksadiyle Bölge Birlik1!erinin Sigorta Şirketlerine iştirak 
edebilmeleri bu madde ile imkân dâhiline sokulmuştur. Bundan başka gerek bölge birlikleri ge
rekse kooperatifler her hangi bir sigorta şirketinin accmtalığmı yapmak suretiyle hem bölgeleri
nin ekonomik hayatına faydalı olacaklar hem do kendi mal ve keyfiyetlerini kolaylıkla ve 
uygun şartlarla sigorta ettirmek imkânını bulacaklardır. 

Madde 7. — K/720 saydı Karara göre mubayaa edilip K/763 sayılı Karar gereğince satılan 
1947 mahsulü tütünlerden elde edilen kârlardan, o tarihte ekici primlerinden mütehassıl olup 
T. C. Ziraat Bankasında muhafaza edilen 18 milyon liraya isabet eden ve tütün ekicilerinin teş
kilâtı andırıılması için kurulacak müesseseye ihtiyat akçası olarak devri K/7f>8 sayılı Kararla 
kabul edilmiş olan paraların, devir tarihine kadar olan faizleriyle birlikte bu kanuna göre ku
rulacak kooperatiflerin bölge birliklerine iştirak sermayesi nisbetindc taksim edilmesi ve bu bir
liklerin yedek akça hesaplarına kaydolunması hükme 'bağlanmıştır. Bu suretle ekici tütünlerinin 
satışından hâsıl olan paralara isabet eden kârlar ekiciler tarafından istihsal olunan tüt anilerin kıy
metlendirilmesi için çalışacak teşekküllerin bünyelerine intikal ettirilerek bu teşekküllerin malî 
imkânlar halamından dalha kuvvetli olmaları temin edilmiştir. 

Madde 8. — Her yıl istihsal olunan tütünler kurutulduktan sonra bölıgelcrin ve bölge için
deki muhtelif istihsal, yerlerinin hususiyct'l erine göre tütünlerin kaliteleri hakkında bir fikir edi
nilmek üzere alıcı eksperi tarafından tetkik gezilerine çıkılır. Tütünlerin denklenmesinden son
ra yine eksperler tarafından yapılan gezilerde de tütünler tam bir muayeneye talbi tutularak 
kıymet takdirleri yapılır. Tütün piyasasının açılmasına kadar devam eden geziler sırasında, alı
cılar, satmalmak istedikleri tütünler için bir avans verirler ve böylece satışlar sırasında tercih 
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hakkı kazanırlar. Tütün piyasası açıldığı zaman evvelce yapılan tespitlere dayanılarak katı sa
tışlar yapılır. Tütünün denklenmesinden satışa kadar .geçecek zaman zarfında muhafazanın gay-
rdmüsaidolması yüzünlden tütünlerde hus'lu gelen bozulmalar ve kalite kayıpları sebebiyle eki
ciler ve alıcılar çok zaman ihtilâfa düşer ve durum ekseriya ekici aleyhine tecelli eder. Piyasa
nın açıldığı ilk günlerde alıcılar tarafından kaliteli tütünlere rağbet edilmesinden dolayı geçici 
olarak zufhur eden fiyat yükselmelerinden istifade etmek istiyen müstahsil ise, her türlü çare
ye başvurarak: malını erkenden satmak ister. Böylece piyasaya arz çoğaldığından fiyatlar kısa zaman
da müstahsilin aleyhine döner ve tütün satışları bu nizamsızlık ve kargaşalık içinde böylece devam 
edip gider. 

Esas itibariyle Ege Bölgesine ait bu tatbikat az farklarla. Marmara, Karadeniz Bölgelerinde de 
böyle cereyan eder. 

Müstahsilin, bütün yıl tarlada ve evinde çalışarak hazırladığı tütünün satışının yukarıda belirti
len en iptidai şekillerde yapılması, öteden beri bu satışların bir düzene bağlanması zaruretini göster
miş olmasına rağmen bugüne kadar müspet bir netice alınamamıştır. 
* Bu kanunla bir taraftan tütün müstahsili teşkilâtlandınlırken diğer taraftan da, tütün satışlarının, 

bu teşkilât eliyle kurulacak satış yerlerinde yapılmasının teminine çalışılmıştır. 
Tütün satış yerleri, Ege, Marmara, Karadeniz: ve Şark bölgelerinde kurulacak kooperatifler tara

fından teşkil olunacak Bölge Birliklerince tesis edilecektir. Bu yerlerin tâyini tütün satışları bakı
mından büyük bir önem taşıdığından, bölge içerisinde bir veya müteaddit yerlerde kurulacak tütün 
satış yerleri, kanun gereğince Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştereken tesbit 
ve ilân olunacaktır. 

Tütün satışlarının yukarda arz edilen bugünkü iptidai şeklinden kurtarılması, satışların tütün sa
tış yerlerinde açık artırma ile yapılmasına bağlıdır. Bu itibarla, kanunun 8 nci maddesine bu mecbu
riyeti öngören bir fıkra konulmuş ve satış yerlerinde yapılmıyan satışların muteber olmıyacağı kabul 
edilmiştir. 

Filhakika, tütün kooperatifleri ve Bölge Birlikleri kurulup faaliyete geçtikten sonra ilk iş ola
rak tütün satış yerlerinin tesbiti hususunda alâkalı bakanlıklara teklifte bulunacaklardır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra teubit edilecek satış yerleri, başlangıçta modern an
lamdaki tesisleri ihtiva edemiyeceğinden, tütünlerin bugün satıldığı yerlerden istifade imkânları da 
aranacaktır. Bu maddenin 5 nci fıkrasına göre Bölge Birlikleri, Tütün Satış Kooperatifleri tarafın
dan iştirak sermayesi olarak devredilen paraların en çok % 25 ini tütün satış yerleri kurulması ve iş
letilmesi için kullanabileceklerdir. Bölge Birliklerinin kurulmasından sonra bu fıkra hükmünden is
tifade ederek kendi bölgelerinin en mühim mmtakalarından başlamak suretiyle tütün satış yerlerini 
tesise tevessül edeceklerdir. 

Bir bakıma göre bugün faaliyette bulunan Ticaret Borsalarının fonksiyonlarına benzer işler ya
pacak olan tütün satış yerlerinde, istihsal olunan tütünlerin ne müstahsili ne de tüccarı müşkül du
ruma düşürmiyeeek şekilde değer bedelle satılması temin edilecektir. 

Satış yerlerinin kuruluşu, işleyişi, şekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı vasıflar, vazife ve 
salâhiyetleri ve yapılacak hizmetlerin nevileri, ihtilâfların hakem veya sair yollarla halli şekilleri 
hazırlanacak tüzükte gösterilecektir. Tütün satış yerlerinde, tütün satışları için müstahsil ve tüccar 
tarafından ödenecek ücret ve aidat tarifeleri her yıl Bölge Birliklerinin teklifi, Genel Birliğin muva
fakati ile tesbit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunacaktır. 

Bu şekilde alınacak ücret ve aidattan tahassül eden mebaliğden satış yerinin umumi masrafları 
çıktıktan sonra kalacak bakiyenin, satış yerlerinin ıslah ve inkişafına sarf edilmesi düşünüldüğünden, 
bu husus tüzükte belirtilecektir. 

Madde 9. — Bu kanunla kurulacak Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliğinin, tütün mevzuunda yetişmiş personel temin etmeleri, kuruluş devrelerinde müşkülât 
arz edebilecektir. Bu husus göz önünde tutularak 3056 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve mü
esseselerde çalışan memurların bulundukları görevlerle irtibatları baki kalmak şartiyle bu teşekkül
lerde âzami üç senelik bir müddet için vazife almaları bu madde ile temin edilmiştir. 
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Personel üç sene müddetle asli vazifesinden ücretsiz izinli sayılacak, Kooperatifler, Bölge Birlik

leri ve Genel Birlikçe tesbit edilecek ücretlerini bu müesseselerden alacaklar ve 5434 sayılı Kanuna 
göre Emekli Sandığına verilmesi gerekli kesenek ve karşılıklar kendileri ve mezkûr Kooperatif Bölge 
Birlikleri ve Genel Birlik tarafından ödenecektir. 

Bu suretle kuruluş devresinde mütehassıs personel ihtiyacı karşılandığı gibi Devlet memuriyetim 
terk ederek Tütün Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Genel Birliğinde çalıştırılmasında zaruret gö
rülenler için teşkilâta imkân verilmiş olacaktır. 

Madde 10. — 5628 sayılı Kanun 23 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de yalnız (4 ncü) 
maddesi 7 nci fırkası tatbik edilmiş, diğer maddeler gereğince her hangi bir teşkilât kurulmasına te
vessül olunmamıştır. 5628 sayılı Kanuna istinaden her hangi bir müessese kurulmadığına ve ekici 
tütünleri satış bedellerinden mütehassıl paralar bu kanunla tütün ekicileri kooperatifleri ve Bölge 
Birliklerine devredildiğine göre, mezkûr kanunun yürürlükten kaldırılması icabetmektedir. 

Madde 11 ve 12 nci maddeler yürürlük ve yih'ütme hükümleridir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UYAR VE 18 ARKADAŞININ TEKLÎFİ 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 2834 sayılı Kanunla bu ka
nun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle, Ti
caret ve Tarım bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak anasözleşmelere istinaden Ege, Marmara, 
Karadeniz ve Doğu bölgelerinde tütün ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış kooperatifleri, 
bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğünün, mevzu ve meselelerini bölgeler arasında işbirliği temin 
etmek suretiyle incelemek, tütün alım - satımının nizam içinde cereyanını sağlamak, tütüncülüğün 
kalkındırılması ve teşkilâtın takviyesi için gerekli tedbiri almak, birlikler ve koperatiflerce tat
bik edilecek kararlar ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kurulur. 

Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliğinin kuruluşu, organları, vazife ve salâhiyetleri, işleyiş 
ve gelirleri anasözleşmede gösterilir. 

Paraların devri ve ortaklık 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununa istinaden muhtelif Koordinasyon Heyeti kararlarına 
ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri satış bedellerinden toplanan paraların devir tarihine 
kadar tahakkuk edecek faizleriyle birlikte Tekel' Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından müştereken tesbit edilecek isimli liste ve miktarlara göre tütün ekicileri 
tarım satış kooperatiflerine ortak olan ekicilerin taahhüdedecekleri sermayenin % 20 sine teka
bül eden kısmı kooperatife giriş sermayesi olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahipleri namına 
ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu bakiyeler mecmuu kooperatiflerce iştirak sermayesi olarak bölge 
birliklerine devrolunur. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları ancak 10 sene ortaklık yapmak ve taaÜıhüdetti'kleri 
ortaklık payının tamamını ödemek şartiyle ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler. 

Yıllık faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi müspet fiyat farklarından ne ' miktarının birlik 
iştirak sermayesine tahsis olunacağı anasözleışmede gösterilir. 
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Ortak olmıyanlann haklan 

MADDE 3. — Tütün ekicileri tarım satış kooperatiflerine ortak olarak girmiyen ekicilere ait 
paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar namına açılacak hesaplara devredilir. Bu şahıslar bölge 
birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren üç sene zarfında bölgelerindeki kooperatiflere ortak ol
dukları takdirde paraları hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

!Bu müddet zarfında ortak olmayıp da, .yukarda belirtilen üç yıllık müddetin sona ermesinden 
itibaren geçecek mütaakıp üç yıl içinde ortak olmak dileğinde bulunanlann talepleri, bu kanunun 
ikinci maddesine göre ödiyecekleri giriş sermayesi; taahhüdedecekleri paranm % 50 si nisbetinde 
yükseltilmek şartiyle kabul olunur. 

Bu müddet zarfında da ortak olamamış şahıslardan, yukardaki 6 ncı yılın hitamından itibaren 
10 ncu yılın sonuna kadar geçecek zaman içinde ortak olmak istiyenlerin talepleri, giriş sermayesi 
nisbeti % 75 e yükseltilerek kabul edilir. 

Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren geçecek 10 yıllık müddet içinde, ortak olmak 
isteğinde bulun mıy anlann paralan, bu müddet zarfında talepte bulunmak kaydiyle ancak 10 senelik 
müddetin hitamında kendilerine veya vârislerine ödenir. Bu 10 senelik müddet içinde kooperatif
lere veya bölge birliklerine her ne suretle olursa olsun müracaat etmiyen tütün ekicileri veya vâ
rislerinin paraları bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek akçe hesaplarına geçirilir. 

Avans 

MADDE 4. —• Tütün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti' 
Ziraat Bankasından veya tarım kredi kooperatiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 sayılı Kanu
nun 53 ncü maddesine istinaden verilen avansları ekim sahalarını ve mahsul durumlarını nazan 
itibara almak şartiyle kendilerine nakit ve ayın olarak verebilirler. 

Sigorta 

MADDE 5. — Tütün tarım satış kooperatifleri bölge birlikleri sigorta şirketlerine iştirak ede
bilir. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge birlikleri sigorta acentalığı yapabilir. 

Yedek akçe 

MADDE 6. — Tütün mevzuunda kurulacak müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768 sayılı Koordi
nasyon Heyeti Karariyle tahsis edilmiş ve T. C. Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, devir tari
hine kadar tahakkuk eden faizleriyle birlikte, bu kanuna göre kurulacak kooperatiflerin iştirak 
sermayeleri nisbetinde bölge birliklerine taksim e'dilerek bu birliklerin yedek akçe hesaplarına 
kaydolunur. 

Tütün satı§ yerleri 

MADDE 7. — Tütün satış yerleri bölge birlikleri tarafından doğruca, icabı halinde ortaklıklar 
teşkil edilerek kurulur. 

Bölgeler dâhilinde satış yerlerinin nerelerde' kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile Ticaret, 
Tanm ve Gümrük ve Tekel bakandıklannca müştereken tesbit ve ilân olunur. 

Tütün satışlarının bu yerlerde açık artırma ile yapılması mecburidir. 
Tütün satış yerlerinde yapılmıyan alım - satımlar muteber değildir. 
Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tütün t anm satış kooperatifleri tarafından devredilen 

paraların % 25 ini, tütün satış yerleri kurulması ve işletilmesi için kullanır. 
Tütün satış yerlerinin kuruluş, işleyiş şekil ve şart lan ile personelinin haiz olacağı vasıflar, vazi-
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fe ve salâhiyetleri ve yapılacak hizmetlerin nevileri, ihtilâfların hakem veya sair yollarla halli şe
killeri hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Bu hizmetler için alınacak ücret ve aidat tarifeleri her yıl bölge birliklerinin teklifi, Genel Bir
liğin muvafakati ile tesbit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunur. 

Memurların geçici olarak görevlendirilmesi 

MADDE 8. — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müesesselerin memurlarından - önce
den bu daire ve müesseselerin muvafakati alınmak şartiyle - Kooperatif Bölge Birlikleri ve Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliğinde kendilerine vazife verilenler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 3 yılı tecavüz etmemek üzere kurumlarınca aslî görevlerinden ücretsiz izinli sayı
lırlar. Bu memurların yeni görevlerinde geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakımından mensu-
boldukları daire ve müesseselerde geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıkları kendileriyle mezkûr kooperatif ve bir
likler tarafından ödenir. 

MADDE 9. — 5628 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

#• Satır 

Devlet Batanı 
/. S. Omay 

21 . 2 . 1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Devlet Bakanı V, 
/ . 8. Omay 

Adatot Bakanı 
S. Çumrah 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

içişleri Bakanı 
O. öztvak 

Dışişleri Bakanı 
F. G. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
K. Demir M. Yüceler T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı İmar ve iskân Bakanı 
A. t. Göğüs. C. Üzer 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 3 . 4 . 1967 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanun tasarısı ile îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arfcadaşımn, Tütün Tarım Satış Koopera
tif leri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri) Genel Birliği' kamın teklifi, Genel Kurulun 
21 . 12 . 1966 tarihli 21 nci Birleşiminde kurul ması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda, tevhi-
den tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet tasarısının görüşmelere esas olarak alınması komisyonumuzca uygun görüldüğün
den müzakereler kanun tasarısı üzerinde cereyan etmiştir. 

Gerek ta'sarı gerekçesinde ileri sürülen hususlar ve gerekse ilgili Bakanlık temsilcilerinin ver
miş oldukları tamamlayıcı malûmatı, yerinde bulan komisyonumuz, kanun tasarısının tümünü 
prensibolarak kabul etmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sıra'smda verilen bâzı tadil önergeleri komisyonumuzca uygun görül
mediğinden tasarı metninin aynen kabul edilmesine komisyonumuzca ekseriyetle karar verilmiş
tir. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Manisa Erzincan Adıyaman 

O. Şahinoğlu S. Çağlar N. Giray M. Â. Atalay 
İmzada bulunamadı. 

Bolu Malatya Manisa Zonguldak 
İV. Bayramoğlu L. Evliyaoğlu İV. Yenişehirlioğlu C. Kardkaş 

imzada bulunamadı. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 2834 sayılı Kanunla bu ka
nun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle, Ti
caret ve Tarım bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak anasözleşmelere istinaden Ege, Marmara, 
Karadeniz ve Doğu bölgelerinde tütün ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış kooperatifleri, 
bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğünün mevzu ve meselelerini bölgeler arasında işbirliği temin. 
etmek suretiyle incelemek, tütün alım - satımının nizam içinde cereyanını sağlamak, tütüncülüğün 
kalkındırılması ve teşkilâtın takviyesi için gerekli tedbiri almak, birlikler ve koperatiflerce tat
bik edilecek kararlar ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kurulur. 

Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliğinin kuruluşu, organları, vazife ve salâhiyetleri, işleyiş 
ve gelirleri anasözleşmede gösterilir. 

Paraların devri ve ortaklık 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununa istinaden muhtelif Koordinasyon Heyeti kararlarına 
ve 5628 sayılı Kanun göre ekici tütünleri satış bedellerinden toplanan paraların devir tarihine 
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kadar tahakkuk edecek faizleriyle birlikte Tekel1 Genel Müdürlüğü ve. Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından müştereken tesbit edilecek isimli liste ve miktarlara göre tütün ekicileri 
tarım satış kooperatiflerine ortak olan ekicilerin taahhüdedecekleri sermayenin % 20 sine teka
bül eden kısmı kooperatife giriş sermayesi olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahipleri namına 
ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu bakiyeler mecmuu kooperatiflerce iştirak sermayesi olarak bölge 
birliklerine' devrolunur. 

'Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları ancak 10 sene ortaklık yapmak ve taahhüdettikleri 
ortaklık payının tamamını ödemek şartiyle ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler. 

Yıllık faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi müspet fiyat farklarından ne miktarının birlik 
iştirak sermayesine tahsis olunacağı anaşözleşmede gösterilir. 

Ortak olmıy anların hakları 

MADDE 3. — Tütün ekicileri tarım satış kooperatiflerine ortak olarak girmiyen ekicilere ait 
paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar namma açılacak hesaplara devredilir. Bu şahıslar bölge 
birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren üç sene zarfında bölgelerindeki kooperatiflere ortak ol
dukları takdirde paralan hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

Bu müddet zarfında ortak olmayıp da, yukarda belirtilen üç yıllık müddetin sona ermesinden 
itibaren geçecek mütaakıp üç yıl içinde ortak olmak dileğinde bulunanlann talepleri, bu kanunun 
ikinci maddesine göre ödiyecekleri giriş sermayesi; taahhüdedecekleri paranın % 50 si nispetinde 
yükseltilmek şartiyle kabul olunur. 

Bu müddet zarfında da ortak olamamış şahıslardan, yukardaki 6 ncı yılın hitamından itibaren 
10 ncu yılın sonuna kadar geçecek zaman içinde ortak olmak istiyenlerin talepleri, giriş sermayesi 
nisbeti % 75 e yükseltilerek kabul edilir. 

Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itib-ıren geçecek 10 yıllık müddet içinde, ortak olmak 
isteğinde bulunmıyanlarm paralan, bu müddet zarfında talepte bulunmak kaydiyle ancak 10 senelik 
müddetin hitamında kendilerine veya yârislerine ödenir. Bu 10 senelik müddet içinde kooperatif
lere veya bölge birliklerine her ne suretle olursa olsun müracaat etmiyen tütün ekicileri veya vâ
rislerinin paraları bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek akçe hesaplarına geçirilir. 

Avans 

MADDE 4. — Tütün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasından veya tarım kredi kooperatiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 sayılı Kanu
nun 55 nci maddesine istinaden verilen avansları ekim sahalarını ve mahsul durumlarını nazarı 
itibara almak şartiyle kendilerine nakit ve ayın olarak verebilirler. 

Sigorta 

MADDE 5. —- Tütün tarım satış kooperatifleri bölge birlikleri sigorta şirketlerine iştirak ede
bilir. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge birlikleri sigorta acentalığı yapabilir. 

Yedek akçe 

MADDE 6. — Tütün mevzuunda kurulacak müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768 sayılı Koordi
nasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş ve T. C. Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, devir tari
hine kadar tahakkuk eden faizleriyle birlikte, bu kanuna göre kurulacak kooperatiflerin iştirak 
sermayeleri nisbetinde bölge birliklerine taksim edilerek bu birliklerin yedek akçe hesaplarına 
kaydolunur. 
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Tütün satış yerleri 

MADDE 7. — Tütün satış yerleri bölge birlikleri tarafından doğruca, icabı halinde ortaklıklar 
teşkil edilerek kurulur. 

Bölgeler dâhilinde satış yerlerinin nerelerde kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile Ticaret, 
Tarım, ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştereken tesbit ve ilân olunur. 

Tütün satışlarının bu yerlerde açık artırma ile yapılması mecburidir. 
Tütün satış yerlerinde yapılnııyan alım - satımlar muteber değildir. 
Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tütün tarım satış kooperatifleri tarafından devredilen 

paraların % 25 ini, tütün satış yerleri kurulması ve işletilmesi için kullanır. 
Tütün satış yerlerinin kuruluş, işleyiş şekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı vasıflar, vazi

fe ve salâhiyetleri ve yapılacak hizmetlerin nevileri, ihtilâfların hakem veya sair yollarla halli şe
killeri hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Bu hizmetler için alınacak ücret ve aidat tarifeleri her yıl bölge birliklerinin teklifi, Genel Bir
liğin muvafakati ile tesbit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunur. 

Memurların geçici olarak görevlendirilmesi 

MADDE 8. — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara' tâbi daire ve müesesselerin memurlarından - önce
den bu daire ve müesseselerin muvafakati alınmak şartiyle - kooperatif, bölge birlikleri ve Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliğinde kendilerine vazife verilenler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 3 yılı tecavüz etmemek üzere kurumlarınca aslî görevlerinden ücretsiz izinli sayı
lırlar. Bu memurların yeni görevlerinde geçecek 'hizmetleri terfi ve emeklilik bakımından mensu-
boldukları daire ve müesseselerde geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıkları kendileriyle mezkûr kooperatif ve bir
likler tarafından ödenir. 

MADDE 9. — 5628 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9 1966 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
A, F. Alişan 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/. Gür san 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu î. Tekin 

Çalışma Bakanı Y. 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Enerji ve Tabiî Kay.Ba. 
/. Deriner 

Turizm ve Tanıt. Bakanı imar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy îşleri Bakanı V. 
C. Bilgehan 

M. MeclM (S. Sayısı : 236) 





T>önem 
Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 3 6 Y a I Ü C İ Ö K 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tar ım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /208 , 2 /18) 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon raporu 
Esas No. : 1/208, 2/18 

Karar No. : 2 

13 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca kabul edilip, Genel Kurula arz edilmek üzere 3 . 4 . 1967 tarihinde Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul gündeminde kalan, 1/208 ve 2/18 esas sayılı «Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısı ile 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi» tekabbül için bu iş dolayısiyle 
kurulan Geçici Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyonumuzda cereyan eden müzakere ne
ticesinde, mezkûr tasarı ve teklifin evvelce kabul olunduğu veçhile tekabbülüne karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

S. Çağlar 

Bursa 
K. Önadım 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

M, 
Adıyaman 

. Arif Atalay 

M. 

Sözcü 
Balıkesir 
Z. Yücetürk 

Çorum 
N. Yücer 

Eize 
M. Basa 

Erzurum 
C. Önder 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör 

İçel 
K. Çetin 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 




