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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1981 (tarihinde
kararlaştırılan «1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesli Hakkında
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim.
Bülend Ulusu
Başbakan

GEREKÇE
'Son yıllarda, özellikle 1973 yılından itibaren ekici tü ün piyasalarında uygulanan fiyatların diğer alternatif
tarımsal ürünlere oranla, ekicilerimiz için daha çok kârlılık göstermesi nedeniyle, tütün üretim alanlarında ve
üretim miktarlarında sürekli ve çok hızlı bir artış gözlenmiştir,
1973 ürün yılında 149 000 ton dolaylarında olan ülke rekoltesi 1974'de 203 000, 1975'ite uygun seyretmeyen
hava koşullarına karşın 200 000, 1976'da ise 323 000 tonu aşarak rekor düzeylere ulaşmıştır. İzleyen 1977
ürün yılında 248 000 tona varan tütün ürdtimimiz 1978'de yaklaşık 292 000 ton, 1979 yılında ise 214 000 ton
olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılı üretiminin ise 245 000 tona ulaşabileceği tahmin edilmektedir.
Belirtilen üretim miktarları normal iç tüketim ve ihracat olanaklarımızla tüketilebilecek düzeylerin çok üze
rindedir. Bu nedenle, önceki yıllardan devreden stoklar da giderek büyümeye devam etmektedir.
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici 1 nci maddesi gereğince yapılan tütün tarım alanları
'ısınırlarının saptanması ile ilgili çalışmalar sonucunda, ülkemizde tütün tarımına serbest alanların toplam yüz
ölçümünün 3 290 000 hektar dolaylarında olduğu anlaşılmıştır. Her yıl, yaklaşık 300 000 hektarlık bir alan
tütün üretimine ayrılmakta olduğuna göre, ekicilerimizin tütün üretimine eğilimlerinim giderek artması halinde,
- ki, artmaktadır - tütün tarımına elverişli bu büyük arazi potansiyelinin daha geniş ölçülerde kullanılması
beklenebilir. Bu durumun, aslında dengesiz olan tütün üretimimizi daha da hızlandırarak, bugünkü sorunları
daha büyük boyutlara ulaştırması doğaldır.
Üretimin iç tüketim ve ihracat olanaklarımızı aşan bir düzeyde artış göstermesine karşın, yaprak tütün ih
racatımızda devam eden darboğaz ve her yıl biraz daha büyüyen stoklar, bu (konuda etkin önlemlerin alınma
sını zorunlu kılmaktadır.
Tütün üretimimizin, ülkemizin ekonomik ve ticari gereklerine uygun, dengeli bir düzeye getirilebilmesi
için uygulanabilecek çeşitli önlemler yanında, Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun «Tütün üretiminim düzen
lenmesine ilişkin 4 ncü maddesi ile Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün ilgili hükümlerinin de uygulama ak
ınına konulması, üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir,
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23 - 24 Ocak 1979 tarihlerinde yapılan Milli Tütün Komitesinin 1 nci Toplantısında, konu gündeme geti
rilmiş, 1177 sayılı Yasanın, tütün üretiminin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin ülkemiz koşullarına uygun
biçimde değiştirilmesi görüşü benimsenmiştir.
1177 sayılı Yasanın (Tütün üretiminin düzenlenmesi) kenar başlıklı 4 ncü maddesi, tütün üretimimin, ekim
alanlarının kısıtlanması yoluyla düzenlenmesi ilkesini getirmiştir. Sözü geçen Yasanın geçici 1 nci maddesi gere
ğince, bütün bölgelerimizde tütün tarımına elverişli alanların sınırları saptanmıştır. Ancak, ülkemizde kadastro
ve tapulama işlemlerinin tamamlanmamış olması nedenliyle, tütün tarım alanları sınırlarının sağlıklı bir biçim
de saptanmış olduğu iddia edilemez. Aradan on yıl geçmiş olmasına karşın bu konudaki ekici şikâyet ve sız
lanmalarının hâlâ devam etmekte olması da bunu kanıtlamaktadır.
Alan kısıtlamasının, genellikle birim alandan daha fazla ürün almak için ekicileri birtakım yeni önlemle
re - ölçüsüz sulama, gübreleme, taban araziye kayma, yeni tarımsal yöntemler uygulanması Vb. gibi - başvur
maya zorlaması- doğaldır. Bu durum, ürünün kalitesini düşürdüğü gibi istenilen miktar ayarlamasını da sağla
yamadığı, başka ülkelerde yapılan uygul'amalardaın anlaşılmıştır. Kadastro ve tapulama işlemlerinin en iyi (biçimde
gerçekleştirildiği ve arazi sicillerinin ayrıntılı olarak tutulabiMiği ülkelerde bile, alan sınırlandırılması ülkesin© da
yanan üretim planlamasından olumlu sonuç alınamamış ancak, yasa değişikliği yapılarak: ekim alanı tahsisi
ile birlikte miktar kısıtlaması (pazarlama kotası) nı esas alan yeni bir üretim planlaması yöntemine dönülerek
istenen sonuç sağlanabilmiştir.
1177 sayılı Yasanın (Tütün üretiminin düzenlenmesi) ne ilişkin 4 ncü maddesi, sadece «... lüzum görülen alan
larda üretim miktarını belirli oranlarda azaltacak tedbirleri...» öngörülmekte bölgelerin ekonomik, sosyal ve ta
rımsal yapısına uygun, yılların değişen özelliklerine ve önceki yılların uygulama sonuçlarına göre geniş kap
samlı ve özellikle miktar sınırlandırılmasını da içeren çok yönlü bir üretim planlamasına olanak vermemektedir.
Bu nedenle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tütün üretiminin düzenlenmesine ilişkin, 4, 7 ve 15
nci maddelerinin üretimin özellikle miktar bakımından sınırlandırılmasını ve kalitesinin geliştirilmesini sağla
yabilmek amacıyla, yılların ve tütün üretim bölgelerimizin değişen koşullarına uygun tedbirler alınabilmesine
olanak verecek biçimde yeniden düzenlenmesi zorunlu görülmüştür.
Açıklanan bu hususların temini için işbu kanun değişikliği tasarısı hazırlanmıştır.
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
«1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun. Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı» ilgili Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinin de katıldı
ğı toplantıda incelenip görüşüldü.
Tasarı, tütün ekim alanlarının yanında bu alanlardaki üretim miktarlarını da yeniden düzenlemeyi öngör
mektedir.
Yürürlükte bulunan 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tütün üretimini düzenleyen 4, 7 ve 15
nci maddeleri geçen zalman içinde ülkemizin ekonomik ve ticari gereklerine uygun bir tütün üretim planının
uygulanmasında yeterli olamamıştır.
Bu nedenle, tütün ekim alanlarının 88 000 hektarlık taban araziye kayması önlenememliş ve tütün, diğer al
ternatif tarım ürünlerinin aleyhime de bir gelişme göstermiştir.
Bu durum, bir taraftan tütünün kalitesinin düşmesine, diğer taraftan gereksiz yere üretimin hızla artması
na neden olmuştur. 1973 yılından itibaren üretimin, ihracat ve içtükdtim ihtiyacının üzerinde seyretmesi yle
1980 fiyatlarıyla yaklaşık 50 milyar lira tutarında 217 bin ton tütün stoku meydana gelmiş ve ülkemiz ekono
misi olumsuz yönde etkilenmiş bulunmaktadır.
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Gerekli tedbirler alınamadığı takdirde ve tütüne uygulanan yüksek taban fiyatı nedeniyle üretimin daha da
büyük boyutlara ulaşması beklenımektedir.
Yürürlükte bulunan 1177 sayılı Kanunla sadece alan 'kısıtlaması ile tütün üretiminin arzu edilen şekilde düzenlenemediği alınan sonuçlardan ve uygulamalardan anlaşılmış bulunmaktadır. Çünkü; alan kısıtlaması ya
pıldığı ve miktar kısıtlanmadığından üretici tütün kalitesi aleyhine gübre, sulama gibi verim artırıcı girdi kul
lanımına giderek birlim alamdan elde edilen tütün miktarını arturmak yolunu seçmiştir. Böylece kalitesiz tütün
üretimi dışpazaır imkânlarımı olumsuz yönde etkilemeye başlamış, rekabet etmemiz güçleşımiştıir.
Bu nedenle, ülkemiz tarımının ve 'ekonomisinin yararına görüldüğünden; alan kısıtlamaları yanında üretimin
miktar bakımından da sınırlandırılmasını ve tütünün kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla 1177 sayılı
Kanunun 4, 7 ve 15 nci maddelerini değiştireni tasarının tümü Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.
Tasarının 1, 3, 4 ve 5 nci maddeleri uygun mütalaa edilerek aynen benimsenmiştir.
Tasarının 2 nci çerçeve maddesiyle düzenlenen 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 7 nci mad
desine sadece «kalitesinin iyileştirilmesi» ibaresi ilave edilmiştir. Bu ilaveyle, tütün ıslahı ve yetiştirme tekni
ğinin iyileştirilmesi gibi teknik tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Bu husus tarım teşkilatının görevleri arasın
dadır.
Bu nedenlerle tütün üretiminin düzenlenmesiyle ilgili olarak alınacak tedbirlerden tarım teşkilatının da Te
kel İdaresince haberdar edilmesi yararlı görüldüğünden tasarının 2 nci çerçeve maddesiyle düzenlenen 1177 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında alınacak tedbirlerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ibaresin
den sonra «ve Mahalli Tarım Teşkilatı» ibaresinin ilave edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.;
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile sunulur.
Komisyon Başkanı
Erhan GÜRCAN
Tuğamiral

Proje Yetkilisi
Altay TOKAT
Kurmay Yarbay

Üye
Oğuz ANTER
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Müsteşar Muavini

Üye
Adnan Raşit GÜN AY
Tekel Genel Müdürlüğü
Tütün Üretim ve Enformasyon
Grupu Müdürü

Üye
Yavuz SAYILIR
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tetkik ve Murakabe Kurulu Başkanı

Üye
Avni BAŞDOĞAN
Başbakanlık Müşaviri

Üye
Atilâ CANDIR
Başbakanlıkta Danışman

Üye
Arif UĞUR
DPT Tarım Grubu Uzmanı

Üye
Orhan SAYGIDEĞER
DPT Tarım Grubu Uzmanı

Üy©
Oral ERGÜNEŞ
Ziraat tş. Gn. Md. Tarla
Bitkileri Daire Başkanı

Üye
Ercan YÜCEL
Ziraat iş. Gn. Md. Tarla
Bitkileri Daire Başkan Yardımcısı

Üye
Ziya ARIKÖK
Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Müşaviri
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İHTİSAS KOMİSYONU METNİ

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Tasarı

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Kanununun 4 mcü (maddesi aşağıdaki sekide değişjtirilmişüiır,

MADDE 1. — Tasarımım 1 mcıi maddesi aynen beınlimısenimliştiır.,

(«Mıaldde 4. — Tütün üneltümiinin memleket ikti
sadi ve 'ticari gereklerime göne düzenlenebilmesi ve
tütünlerin kalitelerimin iyileştirilmesi için, üretim alamÜarum ve !bu alanlardaki üretüm miktarlarımı azalta
cak her türlü tedbirli almaya ve bu tedbMeri kısmen
veya tamamen kaldırmaya Balkanüıklararası Tütün
Kurulu yetkilidir.»
MADDE 2. — 1İ177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununun 7 indi maddesi aşağıdaki şdkilde değiştirilmişjtir.,

MADDE 2. — 1177 siayıh Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununun 7 mci maddesi aşiağıdaiki şekilde değiş'tirilmiştiır.

«Madde 7. — Bu Kamunun 3, 4, 5 ve 15 nci mıaddeleni lil'e geçici 1 ndi maiddesi geireiğkıoe kanacak sürdkM veya geçici yasalkllardan -veya üretimim düzenlenmesıİ ve kalliitesiınin iyileştirilmesi içim allunacak tedbir
lerden mıalhale ve köy lilbtiyar heyetleri, Teke! idare
lerince halberdiar edilir.

Madde 7. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 15 mci mad
deleri ie geçidi 1 nci maddesi gereğince konacak sü
rekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlen
mesi ve kaltesimim iyileştirilmesi içim alınacak 'tedbir
lerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ve mahail
Tarım Teşkilatı, Tekel idarelerince haberdar edilir.

İhtiyar Heyetleri yukarıdaki fıkraya aykırı olarak
yapılan tütün tarımımı o yerin Tekel İdaresine, bu
lunmayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle yü
kümlüdür.»)

İhtiyar heyetleri yuklarıdakli fıkraya aykırı ola
rak yapılan tütün tarımımı o yerim Tekel İdaresine,
ibuluınlmayam yerlerde mülkiye almiMliğime ıMldirmekle
yükümlüdür.

MADDE 3. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun 15 nci muaddesii aşağıdaki şekillide
değiştlMlImliştir.ı

MADDE 3. — Tasarımım 3 ncü maddesi aynen
benimsenmiştir.,

«Madde 15. — Ekiciler, dikimden evvel Tüzükteki
örneğe göre hazırlayacakilian (Tütün Eklim İstek Kâ
ğıtlarımı) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına ver
mekle yükümlüdür.
îislteik kâğıtlarımda; tütün dikilecek tarlanın yeri,
sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, kira i e
ıtutullmuş (ise asıl sahibimin adı ve ikametgâhı gösteri
lir. Aynı köy veya ımıahalede birden faızla tarlada tü
tün dikmek isteyenler, her tarlanın sınırı ayrı ayrı
gösterilmek şartiıyle blir istek kâğıdı vereMlirfer.
Muhtarlar, iistelk kâğıtlarımın içinddkileri 'inceler ve
ibu kanunun ekidiliğe, tütün dikimime alit hükümlerine
Ve 4 ncü maidde gereğince Balkanlkfclararası Tütün '
Kurulu tarafımdan allınan tedbirlere laylkırı olimadiğını
(onaylayıp, veriliş tarihinden başlayarak 15 gün içinıde o yerlim Tekel İdaresine vermek zorundadır,
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(Hükümetin Teklifi)

(ihtisas Komisyonu Metni)

İsltlelk [kâğıtlarının onıaylanmııası için ekicilerdien her
(istek 'kâğıdı başına 10,— TL. İdam fazH'a ücreıt alınmıaz.ı
Tekel İdareleri, üstdk kâğıtlarını limoel'eyerek karşıllığınıda Iher ekici idim bir (Tütün ekim cüzdanı) doiIduıruıp en çolk 15 gün içimde lilgili muhtarlıklar aracı
lığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür.
Balkalnlıiklanariası Tütün Kumlu tarafımdan bu Ka
nunum 4 ncü mnaiddesi gereğince tedbir alınmış olan
iyili ve yerlerde, ekicilere tütün elkimı cüzdanı verirken,
Bakaınhlkllararaisı Tütün Kurulu Kararıma uygun ola
rak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre dikim yapılalbiıleodk allanın yüzölçümü ile üretilebilecek aza
mi tütün, miktarımı beliırfemek Tdkel İdaresinin göre'vidliır^
Elklidİer istek kâğıtlarıma göre tütün ekim cüzdan
larınla kaydedilen alamdan fazla tütün dikemezler.
Cüzdanda yazılı ımiıktaırdlam daha az tütün dliktiklerimıde durumu, diiiklitmi takiben 15 gün içimde muhtarılıikflıair larlacımğı lie veya bizzat Tekel İdaresine bild&rrnıek ve cüzdtaınilarındıaki miktarı düzelttirmek zorunıdad!irL.|»
MADDE 4. — Bu Kamum yayımı tarihlimde yüırürlüğe girer.(

MADDE 4. — Tasarımım 4 mcü maddesi aynen
ibenknsenrniştir.;

MADDE 5. — Bu Kamun hükümlferini Bakamlar
Kurulu yürütür*,

MADDE 5. — Tasanınım 5 ıncii madidesıi aynen
'benirnısemmıişitlir.
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Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakamı Başbakan Yrd<
Z Baykara
Devlet Bakamı
Prof. Dr. M. N. Özdaş
Dışişleri Bakanı
/. Türkmen
Ticaret Bakara
K. Ccmtürk
Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı M. Özgüneş
Prof. Dr. İ. Öztrak
Başbakan Yrd. V.
Z. Baykara
içişleri Bakanı
Milli Savunma Bakanı
Adalet Bakam
S. Çetiner
Ü. H. Bayülken
C. Menteş
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakam
Maliye Bakam
H. Sağlam
Dr. T. Önalp
K. Erdem
Ulaştırma Bakanı
Sağ. Ve Sos. Yar. Bakanı Gümrük ve Tekel Baltanı
R. Baturalp
İV. Özgür
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
Ener. ve Tabii Kay. Bakam
Sanayi ve Teknoloji
Çalışma Bakamı
S. Bingöl
Bakam V.
Prof, Dr, T. Esener
K. Cantürk
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Köy işleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı
İmar ve iskân Bakanı
V. Özgül
/. Evliyaoğlu
M. R. Güney
Dr. Ş. Tüten
Kültür Bakam
Sosyal Güvenlik Bakanı
C. Baban
S. Side
»S^4
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