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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî korunma kanununun tatbikma başlandığına 
dair* Başvekâlet tezkeresi okunduktan sonra 

Erzincan havalisindeki zelzele münasebetile Fran
sa Ayan Meclisinde cereyan eden müzakerata aid ve 
Hariciye vekâleti vasıtasile gönderilen zabıtname 
okundu ve Divanı Riyasetçe lâzım gelen cevabın veril
mesi tensib olundu. 

Bilâhare Aydın mebusu Mümtaz Kaynakla Zongul
dak mebusu Hüsamettin Okanm vefat ettiklerine dair 
Başvekâlet tezkereleri kıraat olunarak merhumların 
ruhuna hürmeten iki dakika ayakta sükût edildi. 

Muğla mebusluğuna intihab edilmiş olan General 

İzzeddin Çalışların mazbatası kabul edildikten sonra 
tahlifi yapıldı. 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Divanı 
muhasebat 1938 malî yılı katği hesab cedvellerine 
dair mazbatanın Hazineye tevdii münasib görüldü. 

Çay kanunu lâyihası bir müddet müzakereden 
sonra gelecek inikada bırakıldı ve çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Ş. Günaltay 

Kâtib 
Bursa 

Dr. S. Konuk 

Kâtib 
Çanakkale 
Z. G. Etili 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Askerî Ceza kanununun 47 ve 148 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası (1/334) 
(Millî Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/335) 
(Millî Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

3 — Türkiye - ingiltere Ticaret ve Tediye anlaş-
masile melfuflarının tasdiki hakkmda kanun lâyihası 
(1/336) (Hariciye ve İktısad encümenlerine) 

4 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve Seyrisefain 
muahedesinin tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki 
hakkmda kanun lâyihası (1/337) (Hariciye ve İktı
sad encümenlerine) 

Teklifler 
5 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadm, Belediye 

kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/17) (Dahiliye encümenine) 

6 — tstanbul mebusu GI. Kâzım Karabekirin, as
kere gidenlerin yerine aile efradından birinin alın

ması hakkmda kanun teklifi (2/18) (Millî Müdafaa 
ve Dahiliye encümenlerine) 

Tezkereler 
7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/226) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

8 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/227) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

9 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/228) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene). 

Mazbatalar 
10 — Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci 

maddesile tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkra
sının tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Orman 
kanunu Muvakkat encümeni mazbatası (3/146) (Ruz-
nameye). 

B Î R Î N C t C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Oanıtez 
KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —* Büyük Millet Meclisi 1939 yılı birinci 
teşrin : birinci kânun ayları hesabı hakkında 
murakıblik raporu (5/26) [1] 

1] 72 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
2 — Çay kanunu lâyihası ve Ziraat, Maliye, 

Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/218) 

BAŞKAN — Çay kanunu lâyihasının müza-
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keresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Geçen celse
de heyeti umumiyesi hakkında, ben sözümü söy
lemiştim, sonra tehiri müzakere takarrür etti. 
Fakat ben bir takrir vermiştim. 

Encümen veya Hükümet bir cevab vermiye-
cek mi? 

BAŞKAN — Bay Halilin 10 ncu madde hak
kında bir takrirleri vardı. Encümenin veya Hü
kümetin bu babdaki mütalealan nedir? 

Müsaade ederseniz takriri bir kere okuyalım. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbabdan dolayı satışın serbest 
bırakılmasını teklif ederim. 

İzmir 
Halil Menteşe 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, şimdi bu gün rakı, şarap, müskirat ve sa
ire gibi ilerlemiş bir işi serbest bırakmryoruz da 
böyle daha çay işi gibi daha başlangıçda olan 
bir şeyi o yapsm, bu yapsm, serbest olsun olur 
mu? Bir nebat ki bu nebatm ancak somaliteşi 
yukarıdan yaprak bırakılırsa bilmem en baştaki 
ak kuyruk altındaki bilmem ne.... (Handeler). 
Binaenaleyh şimdi Bize için birden bire 4 mil
yon lira, 10 senede 40 milyon lira. Böyle bir işi 
Hükümetin temiz tutması için hassasiyet göster-
meyib de terazisini elinden kaçırırsa, çay gibi 
hassas bir nebat nasıl böyle bir takım ellere ve
rilebilir? (Alkışlar). 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Arkadaşım çok güzel izah ettiler. Mü
saade ederseniz ben de bunun zaruretlerini ve 
icabi&rmı bazı rakamlara istinaden arzedeceğim. 

Bu çay işine başlayalı epeyce bir zaman ol
du. 1924 senesinde Rizede 70 dekar 
vüsatinde bir fidanlık kuruldu. Yapılan tecrü
beler gösterdi ki, Rize mmtakası, nefîs çay ye
tiştirmek için, gerek iklim ve gerekse toprak 
şartlan bakımından, çok elverişlidir. O mınta-
ka da nüfusun çok kesif olması, toprağm mah-
dud olması ayni zamanda orası için çaya iktisa
dî bir krymet ve içtimaî mahiyet verdirmektedir. 

Tecrübelerin çok iyi neticeler vermesine rağ
men halk bidayette tereddüd gösterdi, rağbet 
etmedi. Çünkü bu fedakârlık isteyen ve uzun bir 
emeğe muhtaç olan bir mahsuldür. Ancak beş yıl 
sonra mahsul verecek olan çaym, kendisine ne 
gibi bir kazanç temin edeceğini tahmin edeme
diği için endişeli davranmakta haklı idi. Tec
rübelere vüsat verildi ve halk gözleri önünde 
geçen bu tecrübelere inandı ki, çay kendisi ve 
Rize mmtakası için büyük bir kazanç ve büyük 
bir geçim menbaı olacaktır. Bilhassa fidanlıkta 
bir kurulana evi yaprpta yapraklan satın alma
ğa başladığımız zamandan itibaren halk onun 
para ettiğini anlayınca ve görünce rağbet 
arttı ve müracaatlar birbirini veliyetti. Vekalet 

bundan sonra faaliyeti artırdı ve memleketin ih
tiyacına tekabül edecek 30 000 dekar çaylığı 
bir hamlede yapabilmek için lâzrmgelen tedbir
leri aldık. Evvelâ iki bin sonra 30 bin ve ni
hayet bu senede 20 000 kilo tohum getirttik. 
200 dekarı mütecaviz bir tohum damızlık bah
çesi yapıldı ve 77 köyde 300 müşterek fidanlık
ta 15 milyonu mütecaviz fidan yetiştirildi. Yal
nız halkın buna rağbet göstermesi kâfi değil
dir. Çay, bahçesi kurmak masraflıdır ve mah
sul alıncaya kadar beş yıl beklemek lâzımgeli-
yordu. O halde köylüye bu kazançlı şeyi te
min edebilmek için ona maddî imkân ve taka
ti da teğmin etmek lâzımdır. Bu kanunda derpiş 
edilen esas dairesinde Devlet ziraat işletmeleri 
kurumu bu yardımı yaptı. Bu gün beş bin dö-, 
nümlük çay bahçesi halk elile yapılmış ve bi
tirilmiş olub beş bin dönümün de hazırlıklarım 

bitirmek üzeredir. Demek ki, bizim derpiş etti
ğimiz 30 000 dekarın 10 bini bahçe haline gel
miş ve tahakkuk ettirilmiş bir vaziyete getiri
lecektir. Şu itibarla ziraat balonundan muvaf
fak olmakla iş halledilmiş, bitmiş olmuyor. 
Çaym kurutulması ve onun harman edilmesi, zi-
raati kadar, hattâ ondan daha fazla itina isti
yor. Eğer gelişi güzel imalâtı bırakacak olursak 
hakikaten bu gün muhtelif kimyahanelerin tahlil 
raporlarından anlaşıldığına nazaran terkibi çok 
nefis olan bu çaym nefasetini muhafazaya im
kân elvermiyecektü*. Bilhassa tağşişe çığır 
açılacak, yeknesaklığı bozulacak, belki de 
satışı temin edilemiyecektir. Bu itibarla büyük 
hamle ile başlanmış olan bu iş pörçük pörçük, 
perakende imallerle belki akamete uğrayabile
cektir. Binaenaleyh kanun, Devlet Ziraat iş
letmeleri kurumuna orada icabeden fabrikaları 
kurmağı bir vazife olarak verdi. Madde oku
nacak olursa görülür M, bu bir inhisar nime
tinden ziyade bir külfettir. Bu vazifeyi kanun 
Devlet Ziraat işletmelerine tahmil ediyor. 
Arkadaşım Halil Menteşe de imalinin bir elden 
yapılmasını kabul etmiştir. Kendileri demek 
istiyorlar ki, imaliyesini fabrikaya versin, ken
di namlarına imal edilmiş olsun. Kendi nam
larına imal edilmiş olmasında köylü için bir 
fayda görmüyorum. Fakat buna fabrikasiyon 
itibarile imkân görmiyorum. Çünkü yapraklar 
toplandığı gibi derhal fabrikaya sevkedilmesi 
lâzımgelir. Zamanında kurutulması, zamanmda 
harman yapılması lâzımgelir. Eğer tam za

manında yetiştirilmiyecek olursa nefasetinden 
ve randmanmdan gayıbediyor. 

Halkdan kendi hesablarma işletecek çay yap
raklarının parça, parça fabrikada imalini tef
rikini pratik görmiyorum. Bu itibarla ne faa
liyet noktasından ve ne de teşvik bakımından 
buyurdukları mülâhazaya bendeniz iştirak et
miyorum. Yalnız hatıra gelen iki mahzuru 
olabilir. Birisi çayı işleyecek başka bir fabrika 
olmayacağı için fiat hususunda müstahsili taz-
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yik edecek bir tesir yapılabilir. Bunu kanun 
diğer maddede önlemiştir. Yaprak fiatlarraı 
tesbit etmek için beş kişiden mürekkeb bir ko
misyon teşkil olunacak, bu azalardan ikisi 
Ziraat odasından, birisi Ticaret odasından, biri 
de Ziraat vekaletile Devlet Ziraat işletmeleri 
kurumundan. Bu fiatları tesbit noktasından 
müstahsil lehindedir. İstihsal edilen çaym 
yüksek bir fiatla satılması meselesine gelince, 
bu da varid değildir: 

Ziraat vekâleti daima direktifiniz dahilinde 
ve daima murakabeniz altmda çalışmaktadır. 

Bilâkis kanunun ruhu ve şimdiye kadar yap
mış olduğumuz teşebbüsler, oradaki çay ziraa-
tini temine ve müstahsili korumaya matuftur. 
Bu itibarla arkadaşımızdan istirham edeceğim, 
bu teşebbüsün iyi bir neticeye doğru yürümesi
ni teğmin için tekliflerinden sarfmazar etsinler. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Güzel sesleri). 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Efendim, ev
velki gün de arzetmiş olduğum veçhile bu te
şebbüs hakikaten çok meşkur bir teşebbüstür. 
Ziraat vekili arkadaşımıza, böyle bir teşebbü
se girdiğinden ve bu sahada meşkûr faaliyet 
gösterdiğinden dolayı teşekkür ederim. 

Arzettiğim veçhile hakikaten memleketimi
zin bu mmtakası nüfus itibarüe en kesif ve ge
çimi ise çok dar olan bir mmtakadır. işte 
memleketimizin böyle bir mtntakasmda yeni 
bir istihsal kaynağı kurulmuş oluyor. Bundan 
dolayıdır ki teşebbüsü çok meşkûr buluyo
rum ve hakikaten onun müteşebbisini de can
dan tebrik ederim. Yalnız lâyihanın içindeki, 
satışın Devlet inhisarına almması için ileri sü
rülen iki sebebi varid bulmamıştım. Birisi; 
gelen çaylara Sabanca ve Bursa havalisinde 
bazı otların da karıştırılarak satılmakta olma
sından dolayı Devlet inhisarına alınması sebe
bini doğru bulmamıştım. Çünkü bu tağşiş her 
türlü mevad hakkında da varid olabilir. Tağ
şiş kanunu ile Devlete bu gibi hususat için sı
kı bir kontrol hakkı verilmiştir. O kanuna is
tinaden bunun önüne geçilebilirdi. 

ikincisi; halkın avucunun içinde ovuştura
rak yapmasıdır ki bu da cezaî müeyyide ile me-
nedilebilir. Halk hakikaten piyasada diğer çay
lara rekabet edecek kadar kendi çayının mevki 
aldığını görür ve kârını elde etmeğe başlarsa, 
elbette bunun fırında ve teknik vesaitle elde 
edileceğini takdir eder ve hiç bir zaman ma
lını avucunun içinde oğuşturarak onun muş* 
külâtla satılacak surette evsafını kaybetmesine 
razi olmaz. Onun için zikredilen bu esbabı ye
ni bir istihsal kaynağının faydalarına mâni ola
cak şekilde inhisar altına alınmasına kâfi es-
bab görmüyorum. 

Şimdi Ziraat vekili arkadaşım izahat veri
yor ve bu, memlekete yeni giriyor, nazik bir 
ziraattir, diyorlar. Halka bunun satışını ser
best yaptırmakla beraber ziraatini kontral et

mek kâfidir. Ziraat tekniğini köylere kadar 
yaymak memleketin ziraî kalkınması ve çiftçi
mizin, bulunduğu mevkiden daha müreffeh 
bir mevkie çıkarılması için icab eden tedbirle
ri almak, Ziraat vekâletinin en esaslı vazife
sidir. Bu gün bulunduğu seviyenin başlıca se
bebi budur ki, memleketin teknik serveti çift
çiye ulaşmamıştır. Binaenaleyh yalnız burada 
değil, umumî surette tekniği çiftçiye götür
mek ve çiftçinin çalışma tarzını teknik kontro
le tâbi tutmak Devletin esaslı ve umumî vazi
fesidir. Bu; başlanması lâzımgelen en mühim 
işimiz olmalıdır. Binaenaleyh çay ziraatini tek
nik kontrole tâbi tutmak Ziraat vekâletinin va
zifesidir. Nitekim bütün istihsaller böyle bir 
kontrole muhtaçtır. Bu kontrolü köylere kadar 
götürmek lâzımdır. Onun için bu sebebi de ça
yın Devlet inhisarına konulması için kâfi gör
müyorum. 

Bunun bir de fabrikasyon işi vardır. Vak-
tile Batuma gitmiştim, orada Rusların bir çay 
fabrikası vardı, bizzat gördüm. Bu fabrikas
yonun mühim bir tesisata ihtiyacı yoktur. Ge
niş bir bina içinde bir fırından ibarettir. Bir 
kaç masa komuşlar, kadınlar fırınlanmış olan 
çayları pagetliyorlardı. iş bundan ibarettir. 
Binaenaleyh bence Devlet inhisarına girmesi 
doğru değildir. Bunu da rekabete bırakmak 
lâzımdır. Fabrikasyonu tesis edip halk borcu
nu ödedikten sonra kooperasyon suretile fab
rikaları da halka devretmek daha faydalı olur 
kanaatindeyim. Esasen Parti programımızda da, 
benim anladığıma göre, istihsalde ferdî teşeb
büs esas olarak kabul edilmiştir. 

Bunun yanında Devlete de istihsalde rol veril
miştir. Fakat bu iki enerji,, hem millet, hem pevlet 
enerjisi mütevaziyen yürüyerek memleketin ik
tisadiyatı kurulacaktır. Binaenaleyh Ziraat 
vekili arkadaşımı çok tebrik etmekle beraber 
ricalarını maalesef kabul edemiyeceğim. Çün
kü buyurdukları sözlerde kanaatimi tebdil ede
cek izahat göremedim. Bu itibarla takririmin 
reye arzını rica edeceğim. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Fabrika
lardan bahsolunuyor. Acaba her fabrika ne 
kadar para ile kurulabilir?. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— İptidai bir tedkik yaptırdık, 200 - 250 bin 
lira kadar bir para isteniyor. 

DAMAR ARÎKOÖLU (Seyhan) — Bu ka
dar para bir fabrika için mi?. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Evet, bir fabrika için. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Müsaade 
buyurursanız söz isteyeceğim. 

BAŞKAN — Doktor Saim Ali Dilenire. 
Dr. SAÎM ALİ P&ÎPtRE (Rize) — Bu çay 

işinde Devletin tertibata;; ieönt mtiessösjeler, Zi
raat vekâletinin gösterdiği eforlar, inisiyatif ̂  
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ler, aklınızdan geçen her şey yalnız bir kon

trol için mi olacaktır?. Yani Hükümet sade bu 
mahsulü kontrol mevkiinde mi kalacaktır?. Ha
lil Beyin dediğine bakılırsa bahçelerde bu işi 
yapan adamları Hükümet arasıra gidib yoklı-
yacaktır. Hükümet yalnız bir sürveyyans ya
pacak. 

Bu işi kontrol ederken de sui istimal olur. 
Kontrolü de kontrol etmek lâzımdır (Gülüşme
ler). Binaenaleyh sanki mağşuş şeyleri Devlet 
her yerde - peyniri, sütü, yağı, - her şeyi kon
trol ediyor da bunlardan memnunmuşuz gibi 
ve bunlarm hepsi kontrolden geçmiştir, stan-
darize edilmiştir, bunu mu demek istiyorlar? 
Bu gayet uzun bir iştir. Binaenaleyh böyle 
tattonümanla hareket edecek yerde çaym içe
risinde tein yüzde kaç, bilmem ne binde iki, 
rutubet derecesi şu kadar olacak diye böyle ol
mamıştır diye, köylüler mütemadiyen getirecek 
ve bu olmamıştır, şu olmuştur diye onları geri 
çevirecek. Köylüler bu kadar zeki, fedakâr ve 
feragati nefis sahibidir ve her şeyi düşünecektir 
demek bilmem doğru mu? Günde on saat çalı

şırken sekiz saatini falsifikasyonla geçirecek. Be
nim böyle şeye aklım ermez. Buna cesaretim 
yoktur. Böyle bir şeyin kabulünde çay gibi 
bir işin mebdeinde iken bıkkınlık geleceği aşi
kârdır. Önceden böyle koymak istemediğimiz 
şeyi sonradan koymağa mecbur olmayacağımız 
ne malûm? Eh, vallahi herkes istediği gibi dü
şünsün, karar versin. Ben zannediyorum ki bu 
işi kontrol etmezseniz muvaffak olunamaz gibi 
geliyor bendenize. 

Halil bey de çok iyi bilirler, çünkü kendisi 
çay tiryakisidir (Gülüşmeler). Hakikaten ken
dileri çay tiryakisidirler. Bir fincan içer içmez 
derhal Çin çayı mı, Förmoz çayı mı, Seylan çayı 
mı, Hind çayı mı, yoksa bilmem nere çayı mı 
bilirler (Gülmeler). Gülmeyiniz, tiryakisi bunla
rın hepsini tayin eder. Harman harman üzerine, 
bu kadar hassas bir şey. Mademki zaikanızı bu 
kadar inceltmişsinizdir, daha bidayette, Türk
ler bunu yapamdılar ve saire, bu lâfı çıkaracak 
mısmız? (Hayır, hayır sesleri, gülmeler, alkış
lar). 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem vekilimizin bu teşebbüslerini memnuniyetle 
karşıladım. Cidden yerinde bir teşebbüstür. 
Çok temenni ederiz ki arzulan husul bulsun. 

Yalnız bendeniz iktisadî cihetten hatırıma 
gelen bazı cihetleri, esbabı mucibeyi okuduktan 
sonra muhtacı izah gördüğüm, bazı noktaların 
burada lütfen izah edilmesini istiyorum. Mesele 
sudur; dış piyasalardan (870 638) liralık, "sene
de, çay idhal etmekte imişiz. Esbabı mucibede 
böyle yazılmıştır, doğru mu, yanlış mı bilmiyo
rum. Senede (870 638) liralık idhal edilen çay 
için şimdi 4 fabrika kurarsak bir milyon lira 
gider. 

Her fabrikayı 250 000 liraya kuracağımıza 

göre bilmem ki her fabrikaya ne kadar işletme 
masrafı yapılacaktır?. Acaba bu tedkik edilmiş 
midir? Fabrikaların tesisi için bir milyon lira 
kadar bir para vereceğiz ve bunları işletmek 
içinde şu kadar binlerce lira sarf edeceğiz, mem
lekete idhal ettiğimiz sekiz yüz küsur bin liralık 
çay için, böyle paraya ihtiyacımız olduğu bir 
zamanda bunu kabul etmek doğru mudur, de
ğil midir? Madam ki, kıymetli malûmata sahib-
dirler, bizi bu hususta tenvir etmelerini rica edi
yorum. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEM&E (Rize) — Efen
dim, böyle bir hars işine teşebbüs ederken böyle 
düşünülür mü? Karabükte fabrika kurarken 
böyle mi düşündük? Başka fabrikaları yapar
ken böyle mi düşündük? Rize ahalisi gayet sı
kıntılı bir vaziyettedir, hattâ Ziraat vekilinin 
cebi bu memleketten gelen bir çok telgraflarla 
doludur. Oradaki halk buna gönül bağlamıştır. 
Böyle 200 000 lira için vatandaşlarımızı renci
de ederseniz, biz bu parayı veremeyiz... (Öyle bir 
şey yok sesleri). Öyle bir şey olsun olmasm, de

mek doğru olur mu? Bu fabrikalar yapmakla, 
memleket endüstrisine, ziraat endüstrisini de 
sokmuş olacağız. Dışarıdan şu kadar geliyor, 
içeriden şu kadar gidiyormuş, ne biliyorsunuz 
ileride dışarıya çay satmıyacağımızı. 300 tane 
tarla hazırlanmıştır. Bir çoklarının otlan yakıl
mış, temizlenmiştir. Uzaktan vapurla geçerken 
bile çay tarlalarına ne kadar emek sarfedildiği-
ni sarahaten görmek mümkündür. Çay mese
lesi konuşulduğu zaman fabrikasyon işini ne 
yapacağız diye herkes mesele üzerine mesele 
çrkarmıştır. Bunu iktiham etmeğe herkes ha
zırdır. Bir fabrika için 250 000 lira ikinci fab
rika için 250 000 eder 500 bin. Baktık ki, bu 
iş prospere ediyor, ondan sonra daha iki fab
rika açabiliriz. Mükdarmı nazarı itibare alıyorsu
nuz, arkadaşlar bunun kalitesi yüksek oldukça 
yüz yerine, bin kilo çayın farkı vardır. Degus-
tasyon, tad hususunda çayı maniye eden adam
larla .konuştum, bunun popof çayınm ayarmda 
olduğunu söylediler. Onun da kilosu bu gün 700 -

800 kuruştur. Belki, çay, f abrikalan kendi kendine 
yapacaktır. (Gülüşmeler). Bendeniz böyle bir 
endüstrinin kendi sermayesini kendi getireceği
ne kaniim. 

Devlet daima onu düşünerek yapar. Diğer 
mahsuller de çay gibidir. Meselâ Rizede de iyi 
armutlar olur, buna Düşeş armudu denir, her 
biri 500 - 750 gram gelir. Onları tenmiye eder
sek daha iyi olur. Bunun için de tabiî ser
mayeye ihtiyaç vardır. Sonra ziraat kendi ken
disine kurulur: Bu, yalnız çayda değildir. En
düstri kendi kendini kurar. Bir kere onu kur
duktan sonra bir de bakıyorsunuz onun için 
sarfettiğiniz 2 - 3 yüz bini verdikten maada si
ze o kadar da kâr temin ediyor,, bu böyledir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Doktor Saim hocam Rize mebusu olduğundan 
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dolayı Rize çayını müdafaa etmiş olmuyorlar, 
onun tamamile fennî ve ilmî kanaatidir ki bu 
mesele kendisini bu kadar heyecana, hatta 
telâşa sevkediyor. Çay hakkında Ziraat vekâ
letinin memlekette yaptığı tedkikat çok yerin
dedir. Bursa ve civarmda çay diye yetiştiri
len otlarm nasıl sürüldüğünü ve satıldığını 
pekâlâ görüyoruz. Harbi umumide çay mese
lesi memlekette bir dava halini almıştı. Çay 
meselesi halledilmek için uğraşılıyordu, öyle 
zaman geldi ki, acaba ceviz yaprakları da bu
nun yerini tutar mı diye tecrübe yapmak za
ruretinde kaldık. Bu ve bunun gibi bir çok 
yaptığımız tecrübeler gösterdi ki, her halde 
bunların içerisine bir parça çay katmak zaru
reti vardır. Ben Bursalı olmakla beraber Bur-
sada çay yetişmiyeceğine yaptığımız tedkikat-
la kani bulunuyorum. Çay iktisadî bir mesele 
olmakla beraber ayni zamanda memleketin sıh
hatine ve ziraatine de taallûk eden bir mesele
dir. Bu halde daha ilk adımda bu çay işini 
serbest bir hale sokarak ortalığa saçıp savur
makla, Saim Ali hocamızın da dediği gibi, ha
kikaten Türkler bu işi yapamadı, dedirtmemek 
lâzımdır. Çay yetiştirmek işi, yalnız alelûsul 
bir çay istihsal edipte ortaya koymak değil, 
içindeki teinini ve saireyi meydana koyarak, 
şu kadar hassası vardır, demek için mütehas
sıs ellerle idare edilmesi ve bu işi sermayedar
ların yapması lâzımdır. Bu unsurlar ise Hükü
metin elinde vardır. Çay meselesini Hükümet 
elinde bulundurmak istiyorsa bunda çok haklı
dır. Çünkü memlekette çayın bir sıhhat ve 
ziraat unsuru olarak yetişebilmesi için ancak 
Devletin elinde bulunması lâzımdır derim. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

ESAD ÖZOĞUZ (Kars) — Arkadaşlar; Rize, 
malûmu âliniz, Karadenizde hududa çok yakm 
bir yerdir. Arazisi nüfusuna nisbetle çok dar
dır. Maişet hususunda çok sıkıntı çekilmekte
dir. Hususile, bu darlık dolayısile vaktile ora
dakiler geçinmek için Rusyaya, Romanyaya, şu
raya, buraya gidiyorlar, para kazanıyorlardı. 
Harbi umumiden sonra vaziyet değişti, para ka
zanamaz oldular. Çok azab ve müşkülât içinde 
kaldılar. Biz o havaliye gittiğimiz zaman on
ları, gerek bonbardıman ve gerek ticaretsizlik 
yüzünden pek elîm vaziyette gördük. Düşündük, 
bir çare aradık : ahaliye dedik ki, size bir çare 
bulmak için ne düşünebiliriz, bize biraz fikir 
veriniz, biz de gittiğimiz vakit Mecliste çalışa
lım. Onlar dediler ki, bizim yerlerimiz Anado
lu orta yaylasında olduğu gibi geniş değildir, 
dardır. Biz burada yetiştirdiğimiz mısır ve sa
ire ile ancak 5 - 6 ay idare ediyoruz, üst tarafı
nı başka yerden tedarik edebiliyoruz. Burada 
ancak yemişçilik, meyvecilik yapılırsa bu bize 
biraz refah temin edebilir, dediler. Ezcümle 
burada elma, armut ve fındık yetişiyor. Fakat 
bundan başka narenciye, yani portakal, manda

lina ve limon gibi şeyler yetişebilir. Hatta de
diler ki, vaktile Batumda çay yoktu, Rus ziraat 
âlimleri tedkikat yapmışlar, orada çay yetişe
ceğine kanaat getirerek Hintten, Cinden çay to
humlan getirterek yetiştirmişler ve fabrika 
kurmuşlar, kendi ihtiyaçlarım temin ettikten 
başka harice bile satmağa başlamışlar. Binaen
aleyh biz de kızıl ağaçları ve çalılıkları kaldı
rır, yerine çay yetiştirirsek memleket için fay
dalı olur. Fakat bu iş çok masraflı olduğun
dan Hükümetin yardımına muhtaçtır, dediler. 
Biz bunlardan bu yolda ilham aldıktan sonra, 
geldik, düşündük, esbabı mucibeli bir kanun 
teklif ettik; memleketin vaziyeti budur, orada 
mısırdan ziyade meyveciliğa kıymet vermek lâ
zımdır ve bilhassa narenciye ve çay meselesini 
ehemmiyetli bir surette ele almak vakti gel
miştir, dedik. O vakit Meclisi âli büyük bir 
hassasiyetle bunu kabul etti. Kanun burada
dır, hulâsasını aynen arzedeyim : Borçka mm-
takası fındık yetiştirilmesine müsaid olduğu için 
Borçka kazası da idhal edilmiştir. Kanunun 
serlevhası şudur : Rize vilâyetile Borçka kaza

sında fmdık, portakal, limon, mandarina ve çay 
yetiştirilmesi hakkmda kanun. Tarihi 6 şubat 
1340 dır, numarası 407 dir. Kanunun esas hü
kümlerini hülâsatan arzedeyim. Hepsini aynen 
okumayacağım «Bu yerlerde mevcud arazideki 
çalılık ve kızıl ağaçların Ziraat fen memuru
nun vereceği rapora nazaran katı ve kalile yer
lerine arazinin istidadı tabiisine göre fmdık, 
portakal, limon, mandarina, çay ve emsali nafi 
fidanların garsma eshabı mecburdur. Hükü
met bir fidanlık tesis edecektir. Buradan mec-
canen fidanlar dağıtılacaktır» 16 mayıs 1927 
de 1029 numaralı kanunda tesbit edilen esasa 
göre ve bu kanunun neşri tarinden itibaren 6 
ay zarfmda Hükümet icabeden tedkikatı fenni-
yeyi icra ederek garsiyat mmtakalarmı tesbit 
ve ashabma tebliğ edecektir, miadmda garsiya 
yapılan araziden on sene müddetle arazi vergisi 
istifa olunmaz. İşte kanunun hülâsası budur. 

Kızılağaçlar hakkmda maruzatta buluna
cağım. 

Bu havali ormanlarmda çam, görgen, kesta
ne gibi faydalı ağaçlar vardır. Bunların yanın
da faidesi mahdud kızıl ağaçları da vardır. Bilhas
sa rutubeti cezbederek ciyadeti havayi ihlal ediyor. 
Bu ağaçlar kal edilirde narenciye, çay gibi fay
dalı şeyler yetiştirilirse muvafık olur, ancak 
zahmetli, masraflı olduğundan meccanen fidan 
vermek ve vergiden bir zaman için af etmek 
ve yardımda bulunmak lâzım idi. Bu kanun 
çıktıktan sonra Narenciye ve sair zeriyat ileri 
gitmiştir. Çay zeriyatı ileri gidememiştir. 
Çünkü bu fennî bir iştir. Halkm doğrudan doğ
ruya yapacağı bir iş değildir. On dört sene 
geçtiği halde çay işi ileri gidememiştir. Hükü
metin murakabesi ve çay işinin eline almması 
lâzım ve zaruridir. Bunda halkm menfaati de 
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vardır. Ben de inhisar halinde idaresine pek 
taraftar değilim, serbest olmasmı isterim. Fa
kat iyi netice ve semere vermiyecektir. Onun 
için bunun her halde Devlet Ziraat işletmesi 
kurumu tarafından idaresi ve kontrol edilmesi 
lâzımdır. Ziraat vekâleti bu defa da çay için 
bir az tahsisat verdi, halkı teşvik etti. Her 
kes de buna rağbete başladı. Ve denildi ki, 
Hükümet vergi almıyacak, fabrika tesis ede
cek, yetiştirilecek yaprakları mubayaa edecek, 
para verecek deye halkta iyi heves uyandı yar
dım edecek, ve candan sarıldı. Binaenaleyh, Hü
kümetin teklif ettiği bu kanun çok yerindedir, 
bunun kabulünü rica ederim. 

KEMALETTlN KAMU (Rize) — Arkadaş
lar, arkadaşımız Damar, esaslı bir noktaya te
mas buyurdular. Dediler ki, senede bir milyon 
liralık idhalâtı olan bir mevzu için beheri 250 
bin liralık dört fabrika yapmak ve bunun için 
para çıkarmak doğru mu?. Yani işin iktisadî 
tarafını iyi tedkik edilib, hesab edilib edil
mediğini sordular. 

Bir defa dört fabrika bir senede yapılacak 
değildir, ikincisi, senede bir milyon liraya ya-
km bir dövizin 100 sene müddetle memleketten 
çıkmasına mâni olacak bir teşebbüs, eğer bir 
milyon liralık bir sermaye ile kabili temin ise 
dünyada bundan daha iktisadî, daha rantablı 
bir teşebbüs olamaz. 

Ziraatçı arkadaşlarım bilirler ki çay için ih
tiyar edilen tesis masrafı ilk senelere inhisar 
ediyor. Çay fabrikalarının adedi bize verilen 
malûmata göre çay ziraatinin genişlemesi ile 
mütenasib olarak arttırılabilir. Kâfi derecede 
çay fidanı, işlenecek ibtidaî madde mevcud de
ğilken böyle bir şey mevzubahs olamaz. Bi
naenaleyh işin iktisadî taraf mm çok iyi etüd 
edilmiş olduğunu gördük ve mahallinde bu sa
hada sarfedilen gayretlerin de on, on beş se
nelik tecrübelere müstenid olduğunu yakmdan 
biliyoruz. Kanunun müzakeresine geçilmesini 
rica ediyorum. (Kafi, kâfi, müzakere kâfi ses
leri). 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Damar Beyin 
sorduğu suale Vekil Beyin cevab vermesi icab 
etmez mi? 

BAŞKAN — Yapılan tezahürat karşısında 
cevabdan vaz geçmiş olabilirler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Niçin rücu..? 
ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 

— Rücu değil, kâfi sesleri üzerine. Arkadaşla
rımı fazla yormamak için çekildim. Maahaza 
Damar arkadaşımıza arzı cevab edeyim. Rize-
de bu çaym teğmin edeceği iktisadi ve hatta iç
timaî faydaları arzedecek değilim. Hakikaten 
Dr. Saim Ali arkadaşnnızm dediği gibi cebim 
o havaliden gelen telgraflarla doludur. Rize 
halkı buna rabtı kalb etmiştir. Hükümetin dahi 
buna büyük bir teşviki olmuştur. Oraya bizzat 

iki defa gittim, iki defasmda da Rizelilere ça
ym faydası hakkında uzun uzadrya izahat ve 
teminatta bulundum. Rize mıntakasma çay iyi 
bir geçim ve bir servet kaynağı olmak üzere 
oraya Cumhuriyet Hükümetinin krymetü bir 
hediyesi olacaktır. Orada çaym tamimi ile o 
mmtakaya bir inkişaf verecektir. Herhangi bir 
tarlaya bugün çay ekmekle ondan daha fazla 
verim alınabilecektir. Kaldı ki bugün istifade 
edilen yerlerden başka kızıl ağaçlar, çalılıklar 
sökülerek istifade edilecek bir suretle arazi ve 
geçimi dar olan Rize halkmm topraklarına bir 
nıikdar arazi daha ilâve edilmiş olacaktır. Bu
gün çay fiatları daha fazla yükselmiştir. Bu bir 
milyon liranın fevkine çıkıyor ve döviz olarak 
harice gitmektedir. Her sene muntazaman çık
maktadır. Halbuki yapılması lâzrm gelen masraf 
bir defada sarfedilecek. Bu 200 - 250 bin liraya 
mal olacak fabrikalardan üç tane açm$k mec
buriyetindeyiz. Çünkü çay yapraklarını der-
dal toplamak ve derhal fabrikaya nakledib 
işlemek mecburiyeti karşısındayız. 30 000 dö
nüm dekardan toplanacak çayı bir fabrikada 
temerküz ettirme güçtür. O itibarla umumî olan 
kısımlarını bir fabrikada işleteceğiz ve ziraat 
mmtakasmda toplanan çaylarm derhal şevki ve 
kurutulması için muhtelif yerlerde şube halin
de daha iki fabrika açılacaktır. Bu fabrikaların 
fiatmm o kadar tutacağını zannetmiyorum. Bu 
kadar bir para sarfedilmiş olsa dahi, sarfedilen 
bu para yalnız bir sene içinde harice giden dö
vizin mukabilinden de çok aşağıdır. Bu memle
kete, bu halka fabrikanın açılmasından dolayı 
oranm iktisadî hayatına yapacağı tesir çok da
ha başkadır. Sonra fabrikaları hemen bu se
ne açacak değiliz. Önümüzdeki senelerde açaca
ğız. Bir tanesini işletmeğe başlayacağız. Onun 
içindir ki iktisadidir. Arkadaşlarımdan bu ka
nunun kabul edilmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır, fakat başka söz alan da olmadığına 
göre takriri reye koymryacağım. Evvelki tak
riri okuyoruz. 

( izmir mebusu Halil Menteşenin takriri 
tekrar okundu ) 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar ... Nazarı dikkate almayanlar ... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Çay kanunu 
MADDE 1 — Bu kanunda yazılı hükümler 

icra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği mmtaka-
larda tatbik olunur. Bu mmtakalarda kurula
cak veya kurulmuş olan çay bahçelerinin Ziraat 
vekâletinin tesbit edeceği esaslar dairesinde ku
rulması ve bakılması mecburidir. 
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ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Bu maddenin ikin- I 

ci fıkrasına ufak bir itirazım vardır, Deniyor 
ki, (bu mmtakalarda kurulacak veya kurulmuş 
olan çay bahçelerinin Ziraat vekâletinin tesbit 
edeceği esaslar dairesinde kurulması ve bakıl
ması mecburidir). Ziraat vekâleti tesbit edece
ği esası ne ile yapacaktır Ya emirle, veya ta
limatname ile yahud da nizamname ile yapması 
lâzımdır. Bir defa emirle, böyle bir şey yapıla
maz. Talimatname ile dahi olamaz. Hükümet 
13 ncü maddede, bu maddeye muhalif hareket 
edenler için 5 liradan 50 liraya kadar ceza koy
muştur ve esbabı mucibe mazbatasında, Ziraat 
vekâletinin ne gibi mükellefiyet tahmil edeceği 
yazılmıştır. Meselâ deniyor ki, arazinin mut
laka muayyen meyillerle basamaklandırılması ve. 
arazinin etrafının çevrilmesi lâzımdır. Daha 
bunun gibi bir çok mükellefiyetler tadad edil
miştir. Ziraat vekâleti bunları talimatname; ile 
yapmak istese olmaz demiştim. Çünkü talimat
name kanunun sureti tatbikini gösterir, eksikle
rini tamamlamaz. Bu işler üzerinde ise Ziraat 
vekâletinin kendiliğinden yapacağı talimatname 
ile kanunda yazılı bu cezalar verilemez. Meselâ 
birinci maddeyi ele alalım. Araziyi mutlaka 
basamaklandırmak, senede 4 500 milimetre yağ
mur yağan yerde araziyi basamaklandırmak de
mek duvar çekmek demektir. Bin metre murab-
balık araziye duvar çekmek için her on metrede 
bir duvar çekilirse şu halde yüz metre uzun
luğunda bir duvar çekmek lâzımdır. Arazi baş
ka türlü basamaklandırilamaz. Çünkü yağmur 
çok olduğu zaman toprak kayacaktır. Bu top
rağın kendisine vereceği 40 lira ise, duvar çek
mek suretile ona 200 lira masraf tahmil edilmiş 
oluyor. Onun için bu işi tanzim maksadile 
nizamname yapılması ve nizamnamenin tesbit 
edeceği şeylerin evvelden halledilmesi lâzımdır. 
Ahalinin bilmediği şeylere 13 ncü maddedeki 
ceza tatbik edilecektir. Onun için (Ziraat ve
kâletinin emredeceği şekillerde yapılır) kay di
nin ilâvesini rica ediyorum. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Efendim, çay ziraati bazı esaslar dairesinde 
yapılır. Mesela çok meyilli olan yerlerde set 
yapmak, çukurlar açmak ve saire gibi.. Bun
lar bir nizamname hududuna girmiyecek 
derecede, fakat bu meselenin tahakkuku için 
Ziraat bakımından çok lâzım olan bazı teknik 
esaslardır. Sonra idarî bir talimatname değil, 
ziraî bir direktiftir. Hükümetin teklifinde ay
nen şöyle yazılı idi: «Ziraat vekâletinin tali
matı dairesinde kurulması ve bakılması mecbu
ridir. Buradaki vaziyet, yalnız ne suretle di
kecek, ne suretle bakacaktır. Ziraat memurları 
orasını tedkik ederken bir kere Ziraat bakı

mından orasınm çay yetiştirmeğe elverişli olub 
olmadığını tedkik edecektir. Ayni zamanda 
yapılması lâzımgelen masrafları koruyacak-

mı, korumıyacak mı. Bir defa ziraat bakımın- I 
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dan, sonra iktisadî bakımdan orasının çay bah
çesi yapılıb yapılmaması hakkmda karar ve
recektir. Öyle keyfemayaşa her hangi bir yerde 
çay bahçesi yapılamıyacaktır. Meselâ icabedi-
yor ki, toprak kaymasın diye bazı yerlerde 
setler yapılması, bazı yerlerde muayyen su ve 
gübre verilmesi lâzımgeliyor. Bizim maksadı
mız çayın iyi bir surette yetiştirilmesi için zi
raî esasların tatbikidir. Arkadaşımın dediği 
gibi bu, kanunun tatbikini icabettiren bir ni
zamname değildir. Adliye encümeni bu tali
matı, talimatname ile karşılaştırdığı için esas
lara tahvil edildi. 

REFİK İNCE (Manisa) — Atıf Tüzün ar
kadaşımızın noktai nazarları gayet esaslıdır. 
Biz bundan evvel cereyan eden bir müzakere
de İcra Vekilleri Heyetinin de ittihaz edeceği 
mukarrerata binaen ceza tayin edilemiyeceğini 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Bir Devletin halk 
üzerinde tatbik ettiği kaidelerin nüfuzu, kuv
veti, o kaidelerin istikrar ve temadi kabiliyeti 
olduğu nisbette meridir. Bir kanun çok muh
teremdir, çünkü onu değiştirmek için Devlet 
bünyesinde bir çok merasime ihtiyaç vardır. 
Bir nizamname, bir kanuna nazaran daha ça
buk ve daha kolay değiştirilebilir. İcra Vekil
leri Heyeti kabul eder, Şûrayi devletten geç
miş olur ve değişir. Fakat bir vekilin mukar-
reratı bizzat kendi kafasına veyahud kendisile 
birlikte çalışan mütehassısların verdikleri mü-
talealara göre her zaman değişebilir. Bir mu
amele ki bu gün şu şekilde taayyün etmiş ve 
vatandaşın muamelâtı hayatiyesinde rol alacak 
surette tatbik edilmiştir, ertesi günü yeni bir 
tatbik sahası bularak bir vekilin veya vekâ
letin noktai nazarile değişmesi ihtimali vardır. 
Mücerred bir makam işgal eden bir zatm ve
receği, esaslara dayanmıyan kararlarla tebed
dül edebilecek mukarreratm, ziraat gibi, esas
lı bir çalışmaya dayanması lâzımgelen ve tek
nikleri kökünden nizamname ile tesbit edilme
si lâzımgelen bir mesleğin mesnedleri alınacak
tır. Nerede kaldı ki bir vekilin talimatnamesi 
ve Heyeti Vekilenin kararları üzerinde dahi 
ceza tayin edilemiyeceğine dair müzakereler de 
geçirmişizdir. Binaenaleyh bunu nizamname ile 
tesbit etmek vaziyetinde bulunuyoruz. Bundan 
dolayı Atıf Bey arkadaşımızın dediği şeyler 
doğrudur. Yarın Muhlis Beyin yerine ben ge
lirim, benim yerime başkası gelir. Her gelenin 
bir görüşü vardır ve her emrin de bir cezası 
vardır. Muhlis arkadaşımın dermeyan ettiği 
şekiller ve nizamnameler tesbit edilebilir. Ara
zinin şöyle olması lâzımdır, sed yapılması için 
şöyle yapmak lâzımdır, sed yapmamak için 
şu lâzımdır. Bu, nizamname ile tesbit edilirse 
memur ve vatandaşlar için bunun meri olması 
mecburiyeti vardır. Binaenaleyh ben de Atıf 
Beyin noktai nazarma iştirak ediyorum ve Muh
terem heyetin de kabulünü rica ediyorum. 
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ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 

— Efendim, bu direktifler esasa taallûk etmi
yor ve her hangi bir vekilin değiştireceği bir 
şey yoktur. Yani her yiğitin bir yoğurd yeyişi 
vardır kabilinden değildir. O mıntakalarda o 
tarlanm icabatma göre lâzımgelen ziraat usu
lünü tesbit eden direktiflerdir. Bunu hiç bir 
zaman nizamname ile tesbit etmek ve falan 
tarlada şöyle bir şeddin yapılması lâzımdır, 
amma falan tarlada bunun aksinin yapılması 
icab edecektir gibi bunun umumî olarak tesbi-
tine imkân ve ihtimal yoktur. Çay bahçesi ku
racaklara avans veriyoruz, meccanen fidan ve
riyoruz, gübre veriyoruz, her türlü teshilâtı 
yapıyoruz. Fakat biz şunu da isrtiyoruz ki, ya
pacakları bahçeler kendileri için de vefalı ola
rak kurulmuş olsun. Bazı teknik şartlar var
dır, tabiatin şartları vardır. Bunlar burada ve
kilin karihasından çıkacak mevzular değildir. 
Arkadaşımın mevzubahs ettiği prensib mese
lesi bu değildir. Bu doğrudan doğruya teknik 
direktiflerdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, işin 
nezaketi bir kanuna şü ibareyi koyduktan son
ra çıkar : «Ziraat vekâletinin tesbit edeceği 
esaslar dahilinde kurulması ve bakılması mec
buridir» diyor. Binaenaleyh bundan şu çıkıyor 
ki; Ziraat vekâletinin her emri bir kanun hük
münü iktisab ediyor. Derdin büyüğü burada
dır. Eğer Ziraat vekâletinin bu hükmüne va
tandaşın muhalefeti olursa ceza görüyor. Da
vanın inceliği buradadır. Bilhassa Adliye en
cümeni arkadaşlarımızın dahi bu noktada ben
denizi tenvir etmelerini rica ediyorum. Adliye 
encümeni ve Bütçe encümeni mazbata muhar
rirleri dahi kabul etmişlerdir. Tenvir etsinler. 
Eğer ben de kanaat getirirsem, tehlike yoksa 
o vakit mesele yoktur. 

Dr. SAİM ALİ DLLEMRE (Rize) — Otu
run da tenvir edeyim. (Gülüşmeler). 

Abdiaciz hekimlik ederken bir hastaya ek
sik veya fazla ilâç verirsem evvelâ beni tıb 
kanunları tecziye eder, ondan sonra Hükümet 
el koyar. îşte ziraatin de kanunları, teknik ve 
metodik şeyleri olacaktır. Ondan ötesi olursa 
sakıttır. Zaten o da ondan ötesini iddia et
miyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Aramızda anla
yış farkı çok. 

Ad. E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) 
— Refik İnce arkadaşımız meseleyi başka bir 
cepheden tedkik buyurdular. İzahatlarından an
ladığımıza göre, burada suç meselesi tayin edilme
miştir. Her hangi bir vekil, her hangi bir filin 
suç olduğunu tesbit eder vaziyete düşecektir. 
Bu, kanunlar için mümkündür. Hatta Heyeti 
Vekile kararları hakkmda dahi derhal ceza alı-
nıb alınmayacağı düşünülmüş buyurdular. Hal
buki, mesele bu vaziyette değildir. Burada mev
zubahs olan cihet, çay bahçelerinin hangi tek

nik esaslara tevfikan kurulacağı meselesidir. 
Bu bittabi bir nizamname mevzuu olacak mahi
yette değildir. Esasen çay bahçelerinin kurul
ması mecburiyeti ve bu mecburiyete riayet esas
ları Devletin yapacağı yardımla alâkadardır. 
Yani Devletin yardım etmediği her hangi bir 
vatandaş çay bahçesi tesis edebilir. (Nasıl olur 
sesleri). Şimdi burada tesbit edilmiş olan mm-
takalar haricinde ve Devletten bir yardım göre-
miyen şahıslar, şimdi burada mevzubahs olan 
hususata, Ziraat vekâletinin tesbit etmiş oldu
ğu esaslara riayet mecburiyetinde değildir. 
Bunda esas mevzuatımız, mevcud kanuna tev
fikan Hükümetçe ittihaz edilen kararara ademi 
riayet, ceza kanununun 526 ncı maddesinin ceza 
tehdidi altmdadırki, bunlar tadadı olarak zik
redilmiş değildir. Bu da, kanuna tevfikan ziraat 
vekâletinin ittihaz ettiği mukarrerat cümlesin-
dendir. Bu itibarla Adliye encümeni maddeyi 
teknik esaslara muhalif görmemiştir. 

MtAZHiAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Tek
nik kelimesini ilâve edersek olur. 

Ad. E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) 
— Esaslar dairesinde denince bunun böyle ola
cağı aşikârdır. 

REFİK İNİOE (Manisa) — Müsaade ederse
niz buradan söyliyeyim. Şinasi arkadaşın nok-
tai nazarım kabul etmem, tamamile sert bir şe
kilde muhalefet ederim. Ceza kanununun bah
settikleri 526 ncı madde; Hükümetin mukarre-
ratından bahseder. Bir vekâlet Hükümet de
ğildir. Hükümetin organlarından bir tanesidir. 
Binaenaleyh vekâlete karşı şunu yapmadı diye 
bir vatandaş mahkemeye gidemez ve bu gibi 
mütalealar buraya sığmaz. Atıf arkadaşın mü-
taleasma iştirak ediyorum. Nerede kaldı M, 
burada hususî ceza vardır. 

ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Vilâyetler idaresi 
kanunu mucibince meclisi idare lüzumu halinde, 
memurini mülkiyeye ceza verebilir. Fakat bu, 
idarî ve zarurî olarak istisnain kabul edilmiştir. 
Böyle menafii umumiye namma istisnaen kabul 
edilen bir cezayi vekâletin emrine muhalefet et
miş diye beş liradan 50 liraya kadar ceza veril
mesine hanginiz razi olursunuz? (Doğru sesleri). 

Bir insan evvelce yapacağı işin mucibi ceza 
olduğunu talimatla, kanunla nizamname ile, bil
mesi lâzımdır. Vekâlet emri ile hareket edil
mediği için ceza ile tecziye edilemez. Vekâlet 
emir verecek, çay zürramm şimdiye kadar yap
tığı işi beğenmediğinden tarlayı duvarla söyle 
çevireceksin diyecek. Meselâ basamaklandırmak 
işi.. Kanun diyor ki, kurulmuş veya kurulacak 
çay bahçeleri. Buna nazaran bir adam bir çay 
bahçesi kurmuş ve bundan istifade etmek için 
çalışıyor. Vekâlet şimdi bu kanuna istinaden, 
sen bahçeni basamaklandıracaksm diye emir 
verecek. Bu bahçenin basamaklandırılması ise 
en aşağı 300 - 500 liraya mal olur. Müstahsil 
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bunu yapmazsa Vekâlet onu cezalandırmak is
ter. Bu yüzden mahkemeye gidilirse hâkim 
ceza bile vermez. Çünkü kanunda yeri olma
dıkça, Ziraat vekâletinin talimatı ile ceza ver
mez. Çünkü o talimatta menafii umumiyeyi alâ
kadar eden bir cihet yoktur, şahsî bir iştir. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Teknik kelimesini kabul ediyoruz. Bu keli
meyi koyarsak öyle zannediyorum ki, Heyeti 
Celile de kabul edecektir. Esasen bizim mura
dımız da teknik esaslardır. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Bendeniz 
Refik İnce arkadaşıma cevab vereceğim. 
Kendileri bana gayet sert olarak mukabele 

edeceklerini söylediler. Çok şükür ki, mülayim 
lisan kullandılar. 526 ncı madde şudur : 

«Madde 526 — Herkim salâhiyettar merci
inden kanun ve usul dairesinde verilmiş bir 
emre itaatsizlik eder yahud ammenin istirahat 
ve selâmeti veya madelet mülâhazası namına 
merciinden kanun dairesinde ittihaz edilmiş bir 
tedbire riayet etmezse bir ay kadar hafif hapse 
ve elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mah
kûm olur.» 

Görülüyor ki, buradaki «merci» sözü mut
lak mahiyettedir. İşte bu kanun muayyen bir 
mercie, muayyen bir mevzuun esaslarını tayin 
etmek salâhiyetini vermiştir. Şimdi bu esaslara 
mugayeret halinde para cezası vardır. Burada 
bu fiillerin tesbiti mevzuu da kanunla Ziraat 
vekâletine tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yani.. 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Tecziye edilemez diyorsunuz. Ben 
encümenin noktai nazarmı arzediyorum. Siz de 
buradan söylersiniz. 

Bu itibarla kanun bu mercie bu esasları tes-
bit vazife ve salâhiyetini vermiş bulunuyor. 
Encümen, esasen para cezası mevzuu bahsol-
duğuna göre dediklerinin varid olmadığına ka
nidir. t 

FÜAD SİRMEN (Rize) — Efendim; bende
niz de şimdi Adliye encümeninin noktai naza
rını pek güzel izah eden Şinasi Bey arkadaşı
mın fikrindeyim. Yani, belki ittifak değildir, 
Adliye encümeni ekseriyetinin fikrindeyim. Re
fik İnce arkadaşımın fikri mevzubahs olabilir, 
fakat kanun bu hususta verilecek cezanın esa
sını tesbit etmemiş olsa idi; kanunumuz, tama
men açık olarak vekâlet veya muayyen bir mer 
cie lâalettayin her hangi bir mevzuda; karşı
sında bir ceza müeyyidesi olan bir tedbiri almak 
salâhiyetini vermiş olsaydı, kendilerinin izah 
buyurdukları 526 ncı madde, galiba hatırlarında 
Türk ceza kanununun neşrinden evvelki mevzu
attaki hükümler olarak kalmış olsa gerektir. 
Bütün dünyada fiil ve hareketin cezasmı kanun
lar tayin etmiştir. Fiil ve hareket malûm ol
madıkça bu hususta cezaî müeyyide tayin et

mek doğru olmaz, dediler. Onu birinci madde 
tasrih ediyor : Şinasi arkadaşımızın da izah et
tiği gibi, bu husus, kanunun tatbik edileceği 
mıntakada çay ziraatini yapacak olan kimseler 
hakkındadır. Bu kimseler kendi arzularile ora
da çay ekmeği kabul etmişlerdir. Tatbik edece
ği ziraati, fenni ve teknik bakımdan Ziraat ve
kâletinin tayin edeceği esaslar dairesinde yap
ması lâzımdır. 

Arkadaşlarımın daha emin olması için, çün
kü kanunun bu maddesini biraz müphem görü
yorlar. Bu maddenin içine, benim şahsî kanaa
tim olarak « teknik esaslar dairesinde Ziraat 
vekâletinin tesbit edeceği usullere mugayir ha
reket edenler » diye bir şey konulabilir. Bina
enaleyh bendeniz hukukî bakımdan da madde
nin bu şekilde kabulünde hiç bir mahzur olma
dığı kanaatindeyim. Bu günkü mevzuatımızda 
buna mümasil bir çok hükümler vardır. Beledi
ye meclisi şehirdeki beledî faaliyetin veya sey-
riseferin şu veya şu faaliyetin bu şekilde tesbi-
tine lüzum görüyor ve o ihtiyaç dolayısile bir 
takım esaslar tayin ediyor. 0 esaslara muhale
fet, yine mevcud kanunun tayin ettiği hükme 
istinaden cezayı müstelzim oluyor. Belediye 
meclisine verdiğimiz bu salâhiyeti, Ziraat ve
kâletine, memlekette kurulacak, yeniden ihya 
edilecek bir ziraat sahasında tayin ettiği esas
lara muhalif hareket edenlere tatbik etmek 
üzere niçin vermiyelim? Bunun kanuna muha
lif olduğunda Refik İnce arkadaşımız şiddetle 
İsrar buyuruyorlar. Bendeniz anlayamadım. 
Eğer bizim gözümüzden kaçmış noktalar varsa 
lütfetsinler. Getirdikleri misaller bendenizin 
eski kanaatimi asla değiştirecek mahiyette de
ğildir. 526 ncı madde mevzubahs oldu. Orada 
her hangi bir mercii resminin, Devlet teşekkü
lünün kanun ve usullere dayanarak aldığı ka
rarlara muhalefetin cezayı müstelzim olduğu 
sarahaten gözükmektedir. Bunun tadillerinde 
Refik İnce arkadaşımız da bulundular. Bu ta
dil Meclisten çıkarken her hangi bir hukukçu 
arkadaşımız tarafından bildiğimiz ve istinas kes-
bettiğimiz hukukî esaslara mugayirdir diye bir 
fikir ileri sürülmedi. Bu itibarla bendeniz şahsî 
kanaat olarak arzediyorum ki, bu kanunda hu
kukî prensiblere ve bu gün Meclisimizin ve Hü
kümetimizin kabul ettiği esasata aykırı en ufak 
bir sey yoktur. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Ben
deniz hukukî bakımdan söylemiyeceğim. Çünkü 
ihtisasım dahilinde değildir. O ciheti hukukçu 
arkadaşlar münakaşa etsinler. Yalnız bu birinci 
maddede nazarı dikkati celbeden bir cümle var
dır: Ziraat vekâletinin tesbit edeceği esaslar. 
Bu biraz pek şamil gibi görünüyor. Halbuki 
Adliye encümeninin Mazbata muharriri beye
fendi daima teknik esaslar demektedir. Mesele 
gayet sarihtir. Bunun için de bir takrir veriyo
rum ve bu takririmde «Ziraat vekâletinin tes-
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bit edeceği teknik esaslar» denmesini rica edi
yorum, «teknik» kelimesinin ilâvesile kanunun 
gayet vazıh olacağı kanaatmdaymı. Onun iğin 
riyasete bir takrir takdim ediyorum. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bazı esaslı 
prensipler vardır ki onlardan hiç bir zaman ay
rılmamız lâzımdır. Meselâ cezada prensip teczi
ye edilecek filin evvelden malûm olmasıdır. 
Basit, fakat bu böyledir. Şimdi bazı ecnebi mem
leketlerinde bilhassa Almanyada bunun aksine na
zariyeler çıkmışsa da biz bundan ayrılamryoruz. 
Meselâ 13 ncü madde der ki - Atıf Beyin demin 
işaret ettiği gibi - birinci maddede yazılı esas
lara veya 9 ncu maddenin son fıkrasında zik
redilen vecibeye riayet etmeyenler hakkında 
beş lirada 50 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. Birinci maddede yazılı esaslar ne
dir? Köylü bunları ne bilsin? Bu esaslara mu
halif hareket ettiğinden dolayı ceza vereceğiz. 
Fakat bu esaslar nedir? Teknik kelimesinde bu
nu ifadeye kâfi değildir. Bunlara muhalif ha
reketten dolayı para ceza alınacak. Fakat köy
lünün de ne için ceza vereceğini bilmesi lâzım
dır. Yani kanunda tesbit edilen bir fili icra et
tiğinden, Hükümetin emrine muhalif hareket 
ettiğinden ceza görecektir, bu doğrudur. Am
ma muayyen bir şey olmadığı için nasıl hareket 
edeceğini bilmediği halde ceza vermesi doğru 
değildir. Vaziyet budur. 

Dr. SAÎM ALÎ DlLEMRE (Rize) — Ziraat 
vekâleti kitabsız bir vekâlet değildir M. (Gül
meler) Ziraat vekâletinin memurları diplomasız 
memurlar değildir ki, bunlar köylü ile temas et
tiği zaman hiç bir şey söylemesin ve inadma 
yapılmasına müsaade edib te sonradan ceza al
sınlar. Zannetmem ki köylüyü mesul etmek için 
böyle bir şey yapılsm, buna imkân yoktur. Bir 
misal arzedeyim, bir hekim bir hasta bakıcıya 
kabahati bulmadan evvel şırınga şöyle yapılır, 
bu tedavi şunu icabettirir demesin. Böyle bir 
şey tasavvur edilebilir mi? Bunun gibi çay bah
çesini de Hükümetin ulu orta köylünün eline bı
rakmasına imkân yoktur, zannediyorum ki Maz-
har Müf id arkadaşımızın söylediği doğru. Bu ke
lime ile maddeye bir parça daha, bir bel kemiği 
bulunursa, teknik esasat denilirse mesele kalmaz. 
Tabii bu teknik esasatı köylüye anlatacağız. 
Söylemezsek nasıl olur? Bir işte insanm kusur
ları belli olmalıdır ki ona göre ceza verilsin. 
Denmeli ki böyle çapası olan, yağmura tâbi 
olan, ara sıra tebeddülatı havaiyeye bağlı olan 
işlerde böyle dıragoniyen nasıl olur? Refik ince 
arkadaşımız bu kanunun encümende müzake
resi sırasında yoklardı. Encümende 20 kişi 
bulunuyorduk, bir çok itirazlar ve münakaşa
lar oldu. İki, üç celse devam etti. Herkes söy
ledi. Müdürü umumî de vardı. Köylüye beş 
liradan elli liraya kadar ceza vermek fikri üze
rinde görüşüldü. Başka türlü olamıyacağı gö

rüldüğü için bu suretle yapıldı. Binaenaleyh 
çaym bu esasatmm teknik olması lâzımdır. Bu
nun iyice bilinmesi lâzımdır, dediğimiz takdir
de Ziraat vekâleti gayet amprik hareket etmiş 
olur. Bunun encümende münakaşası çok uzun 
sürdü. İnceden inceye münakaşa edildi. Eğer 
bir teknik rapor noksansa onu da ilâve edin. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Ve
kil Bey kabul ediyorlar mı? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Nâzım arkadaşımıza arzı cevab edeyim. 
köylü, çay bahçesi tesis edeceğim, derse arazisi 
hakikaten çay bahçesi tesisine müsaid olduğu 
zamanda ona para veriliyor. Bu bahçenin çay 
bahçesi olabilmesi için nelerin yapılması lazım
sa ziraat memurları ona söylüyorlar, bu hu
susta tamimlerimiz ve esaslarımız vardır. Bun
lar için nizamname yapamayız, çünkü umuma 
şamil olacak bir kaide ifade etmiyoruz. Arka
daşım emin olsunlar ki köylüyü bir cezaya 
çarptıracak bir vaziyetimiz yoktur. Teknik me
seleyi kabul ediyorum. Hakikaten bizim vere
ceğimiz talimat teknik esasata aiddir. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Ziraat vekâletinin tesbit edeceği esaslara mu
gayir hareket eden köylüden ceza alınacak. 
Bu esaslar oradaki memurun kendi mahallî 
icaba göre yapacağı tebliğ midir, yoksa vekâ-
yetin her hangi bir şubesinin ziraat memuruna 
bildireceği yazılı bir talimat mıdır? Onu mu 
tebliğ edecektir? Yani oradaki memur kendi 
inisiyatifi ile mi hareket edecektir? Orada 
bulunan küçük bir memur kendi kanaatine. 
göre yaptığı bir tebliğe ademi itaatten dolayı 
bir ceza mı tertib edecektir? Hakikaten bu sa
lâhiyet küçük bir memurda ise bu felâkettir. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Arzedeyim; her hangi bir arkadaşın ferdî 
ve şahsî kanaatine, inisiyatifine imkân veril
meyecektir. Çay bahçesi kurulması için lâzrm-
gelen umumî teknik esaslar malûmdur. Bu 
meyanda kurulacak bahçenin tesisi meselesi 
vardır. Orada; bir zamanlar ziraat umum mü
dürlüğü yapmış, müşavirlikte bulunmuş, yük
sek mevki işgal etmiş olan bir arkadaşımızın 
nezareti altında daimî bir surette dolaşan bir 
heyet vardır. Oradaki heyet mütemadi tedM-
kat yapacak, çay bahçesi tesisi için lâzım olan 
umumî, teknik esasların o bahçenin hususî va
ziyetine göre tesisinden ibarettir ki burada her 
hangi bir noktai nazarla şahsî bir düşüncenin 
kurbanı olmak vaziyeti yoktur. Bu esaslar da
iresinde bu gün 10 000 dekarlık bahçe tesis et
miş bulunuyoruz ve hiç bir şikâyet mevzuu da 
yoktur. Bu yaptığımız fedakârlıklarla müstah
sili kalkındırmak yoluna gidiyoruz. Her hangi 
bir noktai nazarla ve şahsî bir düşünce ile bu 
muazzam eseri feda etmemek için çok hassas 
davranılacağmdan emin olabilirsiniz. 

— 17 — 
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01. AHMED YAZGAN (Urfa) — Tedkik edi

len ve tesbit edilen esaslar malûmdur. Fakat 
bunlar asıl ziraatı yapan köylülerce malûm 
değildir. Gerçi ziraat memurlarımızdan eminiz. 
Fakat umumî olan bu esaslar bilhassa ziraati 
işleyenler tarafından bilinmelidir, bunu onla
ra: öğretmelidir, reyleri alınmalıdır. Bunun 
böyle şeraiti var, kabul ediyor musunuz, diye 
sormalı. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Esasen öyle yapılıyor. Hali hazırda 18 - 20 
memurumuz çalışmaktadır. Bunlar teşvik edi
yorlar, hem ne suretle yapılacağı hakkında 
köylüye izahat veriyorlar, hatta yardım bile 
etmektedirler. 

01. AHMED YAZGAN (Urfa) — O halde 
buraya yazalım. Ziraat vekâletinin göstereceği 
esaslar dairesinde iş yapmıyanlara bu ceza ve
rilir, diyelim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Madde zaten öyle. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) - - Bunu tes
bit edelim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Esaslar tesbit edilir. Tabiatile o esasların 
tatbikmı da mahallî memurlar yapacaktır. 

ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Efendim bu dava 
nazariye ile hal olunmaz. Ancak filiyatla hal-
lolunur. Burada kürsüden herkese tatlı, tatlı 
gülmekle de olmaz. Bu iş, mahallinde ufak me
murların ellerinde suiistimale uğramak istida
dını haizdir. Bizim davamız da budur. Esbabı 
mucibe lâyihası birinci maddeyi tefsir ederken 
görürsünüz ki, tel çekmek, araziyi basamaklan-
dırmak ve saire gibi bir çok şeyleri söyleyib 
saydıktan sonra diyor ki, çay bahçesi içerisi
ne sahibi bir şey dikecek olursa 5 liradan 50 
liraya kadar kendisinden ceza alınacaktır. Ben 
bir çay bahçesi yaptım. Hükümet 5 sene için 
bana kırk lira muavenet yaptı. Kazara bu bah
çenin içerisine lahna dikecek olursam bu, Zira
at vekâletinin tesbit ettiği esasa muhalif ol
duğu için ve tatbikatı da mahallî küçük me
murların elinde bulunacağı için 5 liradan 50 li
raya kadar ceza alramak cihetine kadar gidi
lecektir ki, bunlar günahtır, halkı tazyik et
mek demek olur. Binaenaleyh bir nizamname 
çıkarsalar ne zarar gelir, anlamıyorum?. Bu; 
talimatname ile olmaz, öyle basit bir şey için 
de 50 lira ceza verilir mi?. Bu gibiler tazyika 
uğrayacaklardır. Ne olur, nizamname koysalar, 
bir ay içinde bir nizamname çıkarsalar?. Bun
dan ne zarar gelir anlamıyorum?. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Efendim; 
bendenize kalırsa mesele son derece tenvir edil
miştir, fakat her tarla sahibinin hususiyeti 
hali vardır, teknik esaslar üzerinde şümul ko
namaz, her tarlaya raci hususî bir vaziyet var
dır diyorlar. Tabiatile oradaki mütehassıs bu 
talimatı veriyor, değil mi efendim?.. Bendeni-
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ze kalırsa bu tarla sahibine verilecek talimat 
tahriren verilebilir ve iki nüsha olur. Tarla sa
hibine diyorlar ki, sen şunu, şunu, şunu yapa
caksın. İşte bunlar tahriren verilir ve iki nüs
ha olur, birisine imza at, birisi sende kalsın 
denir. Tarla sahibi onu eline alır ve elinde ya
zılı olarak kalır. Eğer buna rağmen ona mu
halif hareket eder, işini bozar, teknik şeraiti 
ihlâl ederse, niçin ceza göreceğini bilecektir. 
Bendenize kalırsa (Tahriren tesbit edilecek tek
nik esaslar dahilinde hareket mecburiyeti..) de
nir. Emir tahriren olur ve imza almırsa mesele 
kalmaz 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Zaten öyle olacaktır. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Verile
cek emir tahriren ve dediğimiz gibidir ve bir 
köylünün anlryabileceği kabili tatbik şekilde
dir. öyle olmazsa zaten ne gibi olur?. Meselâ 
bir kimyagerin lâburatuarmda çalışan bir 
ameleye kimya okutması gibi bir şey olur. 

BAŞKAN — Bazı takrirler vardır, okutuyo
rum: 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddedeki «Tesbit» kelimesinden ev

vel «Nizamname ile» ibaresinin ilâvesini teklif 
ederim. 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebden dolayı birinci madde

nin son fıkrasının «Ziraat vekâletinin tesbit 
edib göstereceği esaslar dahilinde kurulması» 
şeklinde yazılmasını dilerim. 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddedeki (Tesbit edeceği) kelime

lerinden sonra (Teknik) kelimesinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Çoruh 
M. Müfid Kansu 

BAŞKAN — Reye koymak üzere takrirleri 
tekrar okutuyorum : 

(Çoruh mebusu Atıf Tüzünün takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursun. Almayanlar ... Takrir 
nazarı: dikkate alınmadı. 

(Urfa mebusu Gl. Ahmed Yazganın takriri 
tekrar, okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursun. Almayanlar ... Takrir 
nazarı dikkate alınmadı. 

(Çoruh mebusu Mazhar Müfid Kansunun 
takriri tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Takriri nazan dikkate alanlar 

lütfen işaret buyursun. Almayanlar ... Takrir 
nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddenin tashih edilmiş şeklini okutuyorum. 
MADDE 1 — Bu kanunda yazılı hükümler 

İcra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği mıntaka-
larda tatbik olunur. Bu mıntakalarda kurula
cak veya kurulmuş olan çay bahçelerinin Ziraat 
vekâletinin tesbit edeceği teknik esaslar daire
sinde kurulması ve bakılması mecburidir. 

BAŞKAN — Encümen de bu metinde muta
bık mı? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARai (Kocaeli) 
— Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Çay bahçesi kuracaklar ziraat 
idaresinden ruhsatname almak mecburiyetinde
dirler. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Bu 
maddede, ziraat memurlarının çay yetişeceği an
laşılan yerlerde vereceği ruhsat ile çay bahçesi 
yetiştirilir, deniyor. Şimdi kabul ettiğimiz bi
rinci madde mucibince bu bahçeler yalnız Rize 
vilâyetinde yapılacak değildir. îcra Vekilleri 
Heyetinin tesbit edeceği diğer yerlerde de bu 
yapılabilir. Meselâ Rizedeki çay Trabzon vilâ
yetinin bazı yerlerinde yetiştiği gibi Adapaza-
rmda da, Bursada da yetişebilir. Tedkik edile
cektir, o çaylarm evsafı da oradakiler kadar 
nefis olacağı anlaşılırsa buralarda da yetiştiri
lecek. 

Binaenaleyh, bendeniz bir kaç şey teklif ede
ceğim: Burada Ziraat memurları kelimesinden 
evvel mahallî kelimesini koymalıdır. Yani «ma
hallî ziraat memurlarının tedkik ederek muva
fık göreceği yerlerde » tabirini koymalıdır. 

Sonra ziraat memurlarının tedkik edeceği 
yerler : yani çay yetiştirecek yerler çok arıza
lıdır. Oraya otomobil değil, at bile gitmez. 
Onun için yürümek mecburiyetinde kalacaklar
dır. Binaenaleyh, oralarda bir iki gece kalma
ları lâzımdır. Bunlara gittikleri yerler için 
harcırah vermek lâzımgelecektir. Zaten bu çayı 
yetiştirecek olan köylü fakir olduğu için Hükü
metten alacağı bir kısım tahsisatı böyle memur
lar harcırah ve saire diye verecek olurlarsa doğ
ru olmaz. Bunu köylünün vermemesi için bu 
maddenin arkasma « Tekdik ve ruhsatname üc
retsizdir » tabirinin ilâvesi lâzmıgelir. 

Hükümetin teklif ettiği maddede : ruhsat
name iki sene zarfında istimal edilmezse hü
kümsüzdür. denilmiştir. Adliye encümeni bu 
tabiri kaldırmıştır. Fakat bu tabir yerindedir. 
Çünkü 14 ncü maddede, vaktinde çay bahçesi 
kurmayanlardan Ziraat bankasınca verilen 
avanslar geri alınır deniyor. Binaenaleyh, vak
tinde kurmayanların, vaktin ne vakit olduğunu 

bilmemeleri lâzımgelmez mi? Binaenaleyh, bu 
maddeye Hükümetin teklif ettiği gibi, iki se
ne zarfında ruhsatnameden istifade etmeyenler
den ruhsatname geri alınır, tabiri ilâve edilme
lidir. 

Hükümetin teklifindeki hüküm ibka edilme
lidir. Bu üç şeyin bu maddeye ilâvesini teklif 
ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Lâyihanın ikinci maddesindeki değişikliği 
Bütçe encümeni yapmıştır, ve maksadı şudur: 
Kanunun birinci maddesinde, bu kanun hükmü
nün cari olacağı mıntakalar evvelce îcra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit olunacaktır. Binaen
aleyh, bu kanun mutlak olarak, Türkiyenin ne
resinde çay yetiştirilecekse, Orada tatbik edile
cek değildir. Yani tayin olunan mıntakada bu 
kanunun hükmü cari olacak. Bu kanunun hük
mü caridir demek, bu kanunun verdiği haklar
dan istifade edecek ve yapılmasını menettiği 
hareketler de yapılmayacak demektir. Şu iti
barla ikinci maddedeki ruhsatname almak key
fiyeti bu kanunun tatbik edileceği mmtaka İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tesbit edilecek yerler 
olduğundan buralarda çay zeriyatı yapmak is
teyenler ruhsatname almağa mecburdurlar. Bu
rada idarî, mahallî diye bir kayid koymak mak-
sadile, mülâhaza edilen bir menfaat için mad
denin değiştirilmesine lüzum yoktur. îki sene 
hükümsüz meselesini maddeden Maliye encüme
ni çıkarmıştır. Maksadı daha iyi izah etmeleri 
için isterlerse Maliye encümeni mazbata muhar
riri arkadaşımız lütfen izah etsinler. 

MALÎYE En. M. M. KEMÂLETTÎN KAMU 
(Rize) — Yapılacak yardımlar taahhüdname-
lerle teminat altına alınmıştır. Binaenaleyh iki 
yıllık bir müddete lüzum kalmamaktadır. Bir 
ikrazda bulunuluyor, dekar basma 40 lira, bu 
para muayyen zamanlar zarfında çay bahçesi 
yetiştirmek maksadına tahsis edilsin diye veri
liyor. Bu para başka yerlere sarf edilecek olursa 
istirdad için iki seneyi beklemek doğru bir şey 
olmaz. Esasen taahhüdnamelere bağlandığı için 
yapılan yardımlara ayrıca iki senelik bir müh
let ilâvesini encümenimiz lüzumlu görmemiş
tir. İkrazın taahhüdname dahilinde yapılmasını 
doğru bulmuştur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Başka mütalea yok. Takrir de verilmedi. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Çay bahçesi kurulacak arazi
deki ağaç ve ağaççıklar köklenerek çay bahçesi 
haline tahvil olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
CEMAL AKÇIN (Afyon Kar abis ar) — Bu 

maddenin izahmı rica edeceğim. Kökleme keli
mesi nedir? Ziraat encümeni izahat versin. 
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ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 

— Orman kanunu ağaçların sökülmesini men-
ettiği için böyle bir maddenin konulmasına mec
buriyet hâsıl olmuştur. Orman kanunu ahkâmı
na göre çay bahçesi bu şerait dahilinde yapıla
maz. Çay ziraatine yaramryan koca yemiş vesa-
ir gibi meyvesiz ağaçlan köklemek için bu mad
de ilâve edilmiştir. 

CEMAL AKÇIN (Afyonkarahisar) — Kök-
leme nedir ve nasıl olur? 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
Köklemek ağacı kökünden söküp çıkarmak de
mektir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ziraat vekâleti çay bahçesi 
kuracak olanlara : 

A) Çay tohumu veya fidanmı, kimyevî güb
re ve mualeceyi ve yeşil gübre tohumunu bahçe
ye tohum ekiminden veya fidan dikiminden iti
baren beş sene müddetle parasız verir. 

B) Çay bahçesinin beher dekan için birer 
sene ara ile üç defa da kırk liraya kadar faizsiz 
para ikraz ettirir. Bu paranın ikraz şekli, şart
lan, zaman ve mikdarı vekâletçe tesbit olunur. 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Bir dekardan kü
çük bahçeler için yapılan ikrazlar bu maddeye 
dahil midir? Yani bir dekardan aşağı küçük 
bahçe sahiblerine ikrazda bulunulabilecek mi
dir, bulunulamryacak mıdır? 

ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Dördüncü mad
denin B fıkrası, esaslı tedkika muhtaç bir mad
dedir. Bundan anlaşılıyor ki beher dekar için 
40 lira kadar para ikraz edilecektir. Bundan, 
bir dekarın bir arada olması ve kırk lira ikra
zın bunlara yapılması gibi bir mana çıkıyor. 
Halbuki bu madde aynen kabul edilecek olur
sa, kasaba içerisinde çay ziraati yapmak an
cak üç, beş zengine münhasır kalacaktır. Çün
kü, köylü bahçesinin tamamını çaya tahsis ede
mez. Hatta 40 değil, 140 lira verseniz yine 
tahsis edemez. Çünkü, tarlasından mısrrmı, 
kabağmı, fasulyasını ve diğer sebzelerini ala
cağından beş sene intizar edeceği bir ziraat 
için çay bahçesini yapamaz. O halde ben diyo
rum ki; iki mikyas kabul edelim, birisi de
kar olsun - bin metre murabbama ne kadar di
kilecektir, Edib Kemal Beye henüz cevab ve
rilmedi, bilmiyorum - diğeri de; ağaç esası 
üzerinden olsun. Yani bir dekar arazide kaç 
tane ağaç yetiştirilir, meselâ iki metrede bir 
ağaç olursa beş yüz tane eder. Eğer ben bah
çemin kenarına 500 tane ağaç dikmişsem ba
na da bu yardım yapılmalıdır. Bunu hususî 
olarak vekille konuştum. Kendisi muvafakat 
etmiş olduğu halde zannederim müdürü umu
miler razi olmamış. Bizim taraflarda çay bah
çesi yapılmamış değildir, yapılmıştır. Fakat 
tarlanın ortaşmda yapmazlar, fındık ağaçları 

gibi tarlanm etrafına dikerler. Esasen çay ağaç
ları müşkülpesent te değildir, her yerde yeti
şir. Dedikleri gibi arazi kireçsiz olacak ve sa
ire. Belki bunların kıymeti vardır amma ya
banî çay olduğu için her yerde yetişeceğine 
ve yetiştiğine kaniiz. Bir ağacm altına dike
cek olursam niçin yetişmesin? Kendisi çay bah
çesine diktiriyor, güzel. Ben de istifade için 
ağaç altma dikersem niçin mâni olmalı? Ba
na da muavenet etsin, istiyorlar ki çay tarla
ları bir arada görünsün. Bu bir ziynet bahçesi 
veya her hangi bir çiçek bahçesi değildir. Ni
hayet bir daldan bir kaç yaprak alınacaktır. 
O halde köylünün de istifadesini temin için 
hem ağaç esasmı, hem de diğer tesbit ettikle
ri esası kabul etmek lâzımdır. Yalnız çay bah
çeleri esasını kabul ederseniz kasabada oturan 
bazı zenginler ve geçimi bu yüzden olmıyan 
belediye reisi, ticaret odası reisi, bakkal, çak-
kal gibi kimseler bundan istifade edecek. Çün
kü geçimini başka yerden temin ettiği için tar
lasının kâffesini ona tahsis edebilir. Fakat kö
ye giderseniz tarlasının hiç bir yerini ona tah
sis edemez, binaenaleyh bir köylü bundan hiç 
istifade edemez. Bu sebeble teklifimin kabulü
nü rica ediyorum. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Efendim mütehassıs arkadaşlar bu çay bah
çelerinin toplu olarak teessüsünde büyük faide 
görüyorlar, vukuat itibarile, iktisadî bakımdan, 
bir çok kolaylıklar noktasından.. Arkadaşımla 
da görüştüm, bahçelerden bir kısmmın çay bah
çesi halinde tesis edilmiş olmasındaki faideyi 
ben de mülâhaza ettim. Bu, çaym teammümü 
için de bir vesilei teşviktir. Noktai nazarlarına 
iştirak ediyorum. 

Dekar deniliyor, bu bir dönüm mukabili ol
mak üzere kullanılmış olan bir tabirdir. Bir 
dekar yeri çay bahçesi yapacağı zaman kendi
sine yardım parası ve tohum verilecek, tarla
sından istifade etmeyince bu şeyler verilmiye-
cektir. Manasma geliyor. 

Ağaç esasma ben de geliyorum. Arkadaşlar
dan sordum, bin ağaç bir dekara tekabül edi
yormuş. Esasen böyle dönüm esasmı ağaç üze

rine teşmil eden bazı kanunî maddelerimiz vardır. 
Meselâ dut ağaçları hakkmda denir ki, şu kadar 
ağaç şu kadar dönüm olarak kabul edilir, ipek bö
cekçiliği kanununda der ki, tarlaların kenarı
na dikilecek dut ağaçları on ar kadar olursa 
vergi muafiyetinden istifade eder. Buraya da 
böyle bir fıkra ilâvesinde bendenizce mahzur 
olmadığı gibi arkadaşımızı da tatmin eder. 

ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Bir dekarda kaç 
ağaç yetişecektir?. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Bir dekarda kaç tane ağaç yetişirse hesab 
edeceğim Ovalarda 1000 bazı yerlerde 1200 ka
dar yetişiyor. 
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REFlK İNCE (Manisa) — Vekil arkadaşı- I 

mız yeni bir esas kabul ettiler, hakikaten çok 
güzeldir. Bu esasa göre maddelerin gözden ge
çirilmesi lâzımdır. Dekara göre hesab edile
cek, fakat dekardan noksan veya fazla olursa, 
bunlara ne suretle yardım edilecektir?. Nok
san olursa yardımdan müstesna mı olacaklardır? 
Binaenaleyh bu noktaları bu esas dairesinde göz
den geçirmek lâzımdır. 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
Esası kabul ediyoruz. Ağaç esasına göre yar
dım esasmı kabul ediyoruz. Eğer Heyeti Umu
miye bu tadili tensib buyurursa o şekilde ya
zılır. (Encümene sesleri). 

BAŞKAN — Encümen alıyor mu?. 
Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Alı

yoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi encümene veriyoruz. 
BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 

— Müsaade buyurun, mesele Ziraat encümenine 
taalluk eder, binaenaleyh oraya havalesi icabe-
der. Bizim Encümene gelecek değildir. 

BAŞKAN — O halde takrir verin. 
REFÎK İNCE (Manisa) — ihtisas Encümeni 

alabilir, nizamname sarihtir. 
BAŞKAN — Alıyor musunuz?. 
Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 

Evet. 
BAŞKAN — Pekala veriyoruz. 
MADDE 5 — 30 000 dekar çay bahçesi ku

ruluncaya kadar bahçe kuracaklara dördüncü 
maddenin (B) fıkrası hükmünce vukubulacak 
ikrazat Ziraat bankasınca yapılır. Bu ikrazat 
bir milyon lirayı geçemez. Her malî sene içinde 
ikraz edilen para Ziraat vekâletinin müteakib 
sene bütçesine konulacak olan tahsisattan Zira
at bankasına faizile birlikte ödenir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bunun da Encü
mene gitmesi icabeder. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— B fıkrasına matuftur, onunla taalluku yok
tur. 

REFlK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
run, itirazat dekar üzerinedir. 30 000 dekarm 
muadili binerden 3 milyon fidan eder, binaen- | 
aleyh yine Encümene taalluk eder. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Biz nekadar ağacm nekadar dekara tekabül 
edeceğini hesab ediyoruz. Bu itibarla dekar 
esası devam edib gidiyor. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ziraat bankası tarafından bah
çe sahihlerine ikraz edilen para, bunların Dev
let Ziraat işletmeleri kurumuna satacakları yap
rak bedelinden kesilmek suretile ödetilir, öde
me muamelesi bahçeye tohum ekildiğinin veya | 
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fidan dikildiğinin altmcı senesi ihtidasından 
başlayarak beş senede nihayet bulur. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumunca borçlu
lardan kesilecek paralar Ziraat bankası vasıta-
sile Hazineye teslim edilir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım. Tohum atmak suretile yetişen bir fidan ve 
bir fidan dikmek suretile yetişen bir ağaç ara
sında müddet itibarile bir fark yok mudur? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Bazı yerlere tohum vereceğiz, bazı yerlere de 
fidan vereceğiz, fidan bir seneliktir. 

REFİK İNCE (Manisa) — fcldan tohumdan 
bir sene evvel yetişdiğine göre fidanla tohumu 
ayni müddete tâbi tutmanın sebebi nedir? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Burada tohumun lehine, her ikisinin lehine 
bir hesab yörütülmüştür. Yani bu itibarla to
hum vakıa bir sene daha sonra mahsul verniye 
başlayacak amma ona nazaran da müddeti to
huma göre olacaktır. Tohumun lehine bir he-
sabtır. Her ikisinin de lehinedir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Yani fidanm le
hinedir. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Devamla) 
— Evet dediğiniz doğrudur, fidanm lehinedir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altmda olub umumun menfaatine tahsis edilmiş 
olmayan ham toprak, taşlık ve çaldık gibi yer
lerde çay ziraati vücude getirmek isteyenlere 
beş dekarı geçmemek ve topraksız ve az topra
ğı olanlar sırası ile tercilı edilmek üzere vekâ
letçe tesbit edilecek şartlar dairesinde çay zira
ati yapmak müsaadesi verilebilir. 

Bu müsaadeyi istihsal eden eşhas tarafından 
bu suretle vücude getirilmiş olan çay bahçeleri 
kendilerine veya mirasçılarına bedelsiz ve harç
sız olarak temlik olunur. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Buradaki «Taşlık» kelimesinin kaldırılmasını 
rica ederim. 

ATIF TÜZÜN (Rize) — Bu münazaalı bir 
maddedir. Isbat edeyim, kanaatiniz gelirse ka
bul edin. 

Rize sahillernnde böyle âmmenin menfaatı-
na tahsis olunan yerler çoktur. Meselâ yayla, 
umumî menfaate tahsis olunmuştur. Herkes 
istifade eder. Yalnız baltalık ve saire gibi, ça
yırlık, ham toprak ve taşlık yerler vardır ki, 
umumun menfaatine tahsis olunmadığı halde 
umumun istifade ettiği yerlerdir. Meselâ pek 
çok dere kenarında, sel yatağında bir çok taş
lık arazi bulunur. Burada senenin bir aymda 
ot biter, köylü hayvanlarını otlatarak istifade 
eder. Yarın açık gözün birisi çıkarda oraya te
mellük etmek isterse bu kanun ona müsaade edi-
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yor. Burada çay bahçesi yapacağım diye me
murlarla da anlaşır ve orasmı yedi gasbma 
geçirir. Bu sefer bütün köylü bundan müte-
zarrrr olur. Bu maddeden de anlaşılıyor ki, 
esasen kendileri koymuşlardır çay öyle mutena 
bir yer istemiyor, her yerde yetişiyor. Bu lâ
yihanın Maliye encümeninde müzakeresinde te
sadüfen bulunmuştum. Bütün bunları Tayyet
tirdim. Maliye encümeninin teklifinde bunlar 
yoktur. Çünkü böyle bir arazi, umumun men
faatine tahsis olunmayan bir yer yoktur. Yani 
orada herkesin istifade ettiği yerler vardır. 
Çalılıklar vardır ki, inekler, sığırlar orada da
ima otlarlar, umumî menfaate resmen tahsis edil
memiştir. amma bu suretle herkes ondan istifa
de eder. Bu maddeyi esas itibarile Maliye en
cümeninde olduğu gibi tamamen kaldırmak lâ
zımdır. Yok maddenin muhafazası lâzım ise 
« taşlık » kelimesinin kaldırılması lâzımdır, 
bu sene buradan geçer »gelecek sene başka yere 
geçer. Bir adamm bahçesinden geçerken oraya 
duvar çeker, başka yere su akıtır, oraları da 
batırır. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Maddenin heyeti umumiyesinin kaldırılma-
masmı rica edeceğim. Hakikaten böyle verile
bilecek arazi varsa ondan niçin istifade etme
yelim? Atıf arkadaşımızın taşlık hakkındaki 
söylediklerine iştirak ediyorum. Rizede bazı 
noktalarda yanlış tatbikat yüzünden endişe du
yuluyor. Bundan büyük bir istifade temin ede
meyeceğiz, Taşlığın maddeden kalkmasına mu
vafakat ediyorum. Maddenin kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Encümen iştirak ediyor mu? 
ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 

Encümen iştirak ediyor. 
BAŞKAN' — Encümenin de iştirak ettiği 

bu tashihatla yani « taşlık » kelimesinin kaldı-
nlmasi ile maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenle r... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bir taraf arazi vermek ve di
ğer taraf çay bahçesi kurmak ve sonra paylaş
mak şartile iki taraf arasında yapılacak noter
likçe musaddak mukavelenamelerin tanzimini 
müteakib tapu kaydine şerh verilir ve sonradan 
mukavele hükümleri dairesinde vücude getiri
lerek paylaşılmış olan bahçeler tecil olunur. 

Tapuya konulacak şerhler arazinin tedavül 
ve iktisab suretile geçtiği sahihler içinde mute
berdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bir kimse filî tasarrufu altın
da bulunan bir yerde çay bahçesi kurmak üzere 
ruhsat isteyibde o yerin maksada elverişli oldu
ğu anlaşıldığı takdirde arazinin mevkii, mikda-
rı ve zilyedinin isim ve hüviyetile ruhsatname 
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verileceği, muhtarlık ve Hükümet veya beledi
ye daireleri kapılarına talik suretile ilân olunur. 
ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında her 
hangi bir itiraz vaki olmazsa talibine ruhsat
name verilir. Ruhsatname üçüncü şahısların o 
yer üzerindeki mülkiyet haklarına halel ver
mez. 

Ancak bu suretle vücude getirilmiş olan çay 
bahçelerinin mülkiyetinde tebeddül vuku bu
lursa malikler ruhsatname hükümlerine ve Zi
raat vekâletince tesbit edilmiş olan şartlara ri
ayete mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re
ye arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Yetiştirilen yaş çay yaprağını 
satm almak, çay kurutma fabrikaları kurmak, 
çay yaprağını işletmek ve satmak ve sattır
mak işleri Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna 
tevdi edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunca halktan satm almacak yaş yaprağm 
fiatlan her yıl seçilecek beş kişilik bir heyet 
marifetile tesbit edilir. Bu heyet mahallî ziraat 
odasmın seçeceği çay müstahsillerinden iki, ti
caret odasından bir, Ziraat vekâleti ve Devlet 
ziraat işletmeleri kurumu mümessili olan birer 
zatten terekküb eder. Heyetin teşekkül tarihi 
ve çalışma tarzı Ziraat vekâletince tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hariçten getirilecek çay tohu
mu gümrük resminden, çay bahçelerinin kuru
luşundan itibaren sekiz sene müddetle arazi 
vergisinden, 2 nci maddede zikri geçen ruh
satnamelerle teahhüdnameler, 7 nci madde hük
münce temlik edilecek çay bahçelerinin temlik 
muameleleri ve 8 nci maddedeki tescil işleri 
her türlü harç ve resimlerle damga resminden 
muaftır. 

REFlK INOE (Manisa) — Bu fıkra, çay ye
tiştirmek üzere Devletin teşvikatmm muhtelif 
safahatından bir tanesini gösteriyor. Şimdi ça
yı Kurum tarafından inhisar altma alrnca ve 
bütün çay mahsulatı Kuruma gelince Kurumun 
bu çay yapraklarını alıb almaması hakkında 
kanunda bir kayid yoktur. Yani herkes ekmiş, 
toplamış, Kuruma getirmiş amma kurum almı
yor. Bu vaziyetten dahi erbabı istihsali kurtar
mak lâzımdır. Çaym fiatmı tesbit ediyoruz. 
Çok güzel. Kurumdan maada kimse alamıyacak. 
Bu da güzel. Bu muafiyetler de güzel amma, 
tensib ederseniz, kurumun kendisine arzedilen 
Çayları tamamile alması için bir fıkraya ihtiyaç 
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vardır. Çay yapraklarını tesbit edilen bedel ile 
Kurum almağa mecburdur dersek bu şekilde 
muhtelif muafiyetlerin içerisine aynı zamanda 
bu lütufkârlığı da ilâve edecek bir hüküm koy
muş oluruz. Aşağı yukarı bunun emsali de var
dır; havale yoktur, param yoktur, dur bakalım 
gibi vaziyetlere meydan kalmamak için «Kuru
ma mahsulünü getiren erbabı istihsalin mahsulü 
satm almrr» yolunda bir kayid lâzımdır. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
Biz de aksini düşünmedik. Böyle bir mecburi
yeti ifade etmekte bendeniz de mahzur görmü
yorum. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Buyurdukları, 9 ncu maddede yer bul
ması icab eden bir hükümdür. Fakat o madde 
kabul edildiği için ikinci müzakere sırasında 
bir tadilname verirlerse buna Hükümet te, enr 
cümen de iştirak ettiği için o suretle müzakere
ye arzolunmuş olur. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Maddenin ikinci 
satırında bir tertib hatası vardır. (Çay bahçele
rinin) yazılmıştır, (Çay bahçeleri) denmesi lâ
zımdır. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Ever doğrudur. 

BAŞKAN — Başka mstalea var mı? Madde
yi bu şekilde reye arzediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Birinci maddede yazılı esas
lara veya dokuzuncu maddenin son fıkrasmda 
zikredilen vecibeye riayet etmiyenler hakkında 
beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun mucibince istikraz 
ettikleri parayı zamanında ödemeyenlerle avans 
aldıkları halde vaktinde çay bahçesi kurmayan
ların borçları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası tarafından 3202 sayılı kanun hükümlerine 
göre tahsil olunur 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Ziraat vekâleti memurların
dan raporla müsaade alınmadıkça hiç bir kimse 

bu kanuna göre yardım görerek kurulan çay 
bahçelerini sökemez. Hilafı harekette bulunan
lar 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ceza-
sile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1939 senesinde Zi
raat işletmeleri kurumundan bu iş için zürraa 
Ziraat bankasından verilecek bir milyon liradan 
kuruma iade edilir. 

Bu kanunun meriyetinden önce Devlet Zi
raat işletmeleri kurumu tarafından zürradan 
alınmış olan taahhüdnameler bütün hak ve ve-
cibelerile Ziraat vekâletine intikal eder. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— İki tashih rica edeceğim. 

Maddede «1939 senesinde...» denmiştir, bu; 
«1939 malî senesinde...» şeklinde olacaktır. 
Bir de; «...kuruma iade edilir» yerine; «...kuru
ma faizile birlikte iade edilir» denecektir. 

Ziraat işletmeleri faizle alarak yardım yap
mıştır. Bu itibarla kendisine faizile iadesi icab 
etmektedir. Bunu istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Encümen iştirak ediyor mu? 
ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 

— Evet. 
BAŞKAN — Maddenin musahhah şeklini 

okutuyorum. 
Muvakkat madde — 1939 malî senesinde 

Ziraat işletmeleri kurumundan bu is için zürraa 
avans olarak verilen para Ziraat bankasından 
verilecek bir milyon liradan kuruma faizile bir
likte iade edilir. 

Bu kanunun meriyetinden önce Devlet Zira
at işletmeleri kurumu tarafından zürradan alın
mış olan taahhüdnameler bütün hukuk ve veci-
belerile Ziraat vekâletine intikal eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın bir maddesi encümene gitmiştir, 

geldiğinde son İM maddesi de görüşüldükten 
sonra birinci müzakeresi ikmal edilir. 

Başka işimiz kalmamıştır. Cuma günü saat 
15 de toplanmak üzere celseye nihayet veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,10 
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T. B. M. M. Matbaast 
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Büyük Millet Meclisi 1939 yılı birinci teşrin : birinci kânun 

ayları hesabı hakkında murakıblik raporu (5/26) 

T. B. M. M. 
Meclis Hesablarının tedkiJa encümeni 29-11-1940 

Esas No. 5/26 
Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

129 857 83 1939 senesi teşrinievvel ibtidasında Ziraat bankasında mevcud para 
2 184 807 28 1939 senesi teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel aylarında alınan para 

2 314 665 11 Hepsi 
1 920 766 96 1939 senesi teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel ayları içerisinde sarfolunan 

para 

393 898 15 1940 senesi kânunusani ayı ibtidasında Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1939 senesi teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel ayları 
sarfiyat evrakı gözden geçirilerek usulüne muvafık görüldüğü gibi 1939 senesi eylül ayı sonunda1 

Ziraat bankasında mevcud bulunan paraya 1939 senesi teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel ayla
rı içinde alınan para ilâve edildikten ve sarfolunan para da yekûndan çıkarıldıktan sonra Ziraat 
bankasında 1940 senesi ikinci kânun ibtidasında yukarıda yazıldığı üzere (393 898) lira (15) ku
ruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesab kâğıdı puslasma muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. H. T. E MuraJnbi 

"Van mebusu 
II. Ungan 




