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MADDE 1.; — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
miştir.:
Madde 4. — Tütün üretiminin memleket iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi ve
kalitelerinin iyileştirilmesi için, üretim alanlarını ve bu alanlardaki üretim miktarlarını azaltacak
tedbiri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kurulu

değiştiril
tütünlerin
her türlü
yetkilidir.

MADDE 2. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 7J — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 15 nci maddeleri ile geçici 1 nci maddesi gereğince konacak sürekli
veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerden
mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ve mahalli Tarım Teşkilatı, Tekel İdarelerince haberdar edilir.
İhtiyar heyetleri yukarıdaki fıkraya ayları olarak yapılan tütün tanımın a yerin Tekel İdaresine, bulun
mayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 3. — 1177 saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.;
Madde 15. — Ekiciler, dikimden evvel tüzükteki örneğe göre hazırlayacakları (Tütün Ekim İstek Kâ
ğıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür,
İstek kâğıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, sının, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, kira ile tu
tulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikâmetgâhı gösterilir. Aynı köy veya mahallede birden fazla tarlada tütün
dikmek isteyenler,, her tarlanın sınırı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla bir istek kâğıdı verebilirler. Muhtarlar, is
tek kâğıtlarının içindekileri inceler ve bu Kanunun ekiciliğe, tütün dikimine ait hükümlerine ve 4 ncü madde
gereğince Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından alınan tedbirlere ayları olmadığını onaylayıp, veriliş tari
hinden başlayarak 15 gün içinde o yerin Tekel İdaresine vermek zorundadır.
İstek kâğıtlarının onaylanması için ekicilerden her listek kâğıdı (taşına 10.— TL. ücret alınır.
Tekeli İdareleri, istek kâğıtlarını inceleyerek karşılığında her ekici için bir (Tütün ekim cüzdanı) doldurup
en çok 15 gün içinde ilgili muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür.
Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu Kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış olan yıl ve
yerlerde, ekicilere tütün ekim cüzdanı verirken, Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararına uygun olarak ve Tü
zükte belirtilecek esaslara göre dikim yapılabilecek alanın yüzölçümü ile üretilebilecek azami tütün miktarı
nı belirlemek Tekel İdaresinin görevidir.
Ekiciler istek kâğıtlarına göre tütün ekim cüzdanlarına kaydedilen alandan fazla tütün dikemezler. Cüz
danda yazıh miktardan daha az tütün diktiklerinde durumu, dikimi takibeden 15 gün içinde muhtarlıklar ara
cılığı ile veya bizzat Tekel İdaresine bildirmek ve cüzdanlaruıdaki miktarı düzelttirmek zorundadır.
MADDE 4j — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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