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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

3. — 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/110; M. G. Konseyi : 1)354) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 72; M. G. Konseyi S. Sayısı : 378) (1) 

! 
BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü s rasına ge

çiyoruz. 
Gündemimizin üçüncü sırasında, 1497 Sayılı Çay 

Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan 
metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 378 sıra sayısı ile basılıp dağ tılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
İzahatta bulunmak üzere ilk sözü İhtisas Komis

yonu Başkanı arkadaşıma bırakıyorum. 
Buyurun efendim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkan m, yüksek ma
lumları olduğu üzere, 1924 yılında Rize ili ile Borçka 
kazasında yetiştirilmesi gerçekleşen çay üretimi ve tü
ketimi zamanla, ihtiyaçlar karşısında artmış ve bölge 
halkının başlıca gelir kaynağını teşkil etmiştir. 

Bu konuda geçmiş yıllarda yasal düzenlemeler de 
yapılmıştır. Bilahara çay üretimi ve endüstrisiyle ilgili 
işleri organize etmek, bu konunun sanayi ve ticare
tini yürütmek amacı ile bir kurum teşekkül ettirilme
sinin isabetli olacağ düşünülerek, 1971 yılında şimdi 
mevzubahis olan 1497 sayılı Kanunla «Çay Kurumu» 
adı altında, tüzelkişiliğe sahip bir İktisadî Devlet Te
şekkülü kurulmuştur. 

(1) 378 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kurumun faaliyete geçmesinden sonra gerek uygu
lamada görülen bazı aksaklıkların giderilmesi, gerekse 
daha sonra çıkarılan - örneğin 2477 sayılı, atamalarla 
ilgili Kanun ve kararnameler nedeni ile - 1497 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, geçtiğimiz dönemlerde hükümetlerin çe
şitli tavizkâr uygulamalar yla birçok ruhsatsız çay bah
çeleri türemiş ve çayın kalitesi de bu nedenlerle düş
müştür. örneğin, 1981'de yaş çay ürünün program he
defi 350 bin ton olması gerekirken, 193 bin ton yaş 
çay ancak, Çay Kurumu tarafından satın alınabilmiş
tir. Diğer bir deyişle, ülkenin kuru çay tüketimi yıl
da 90 bin ton iken, alman bu çayla ancak 45 bin 
ton kuru çay üretilmiş, dolayısıyla 45 bin ton açık 
meydana çıkmıştır. Ancak, bu açık, 1980 yılında, da
ha önce alınan çaylardan yapılan 52 bin tonluk kuru 
çay stokuyla kapatılabilmiştir. Bu y 1 bu stok yoktur. 

Çay Kurumunun bu sorunlarına çözüm getirmek 
amacıyla bu kanun tasarısı Danışma Meclisinde de 
görüşülerek şimdi tensiplerine sunulmaktadır. 

Sayın Başkanım, bu tasarının amacı, öncelikle, bi
raz önce arz ettiğim bu çay üretim ve tüketimi ara
sındaki dengeyi düzeltmek açısından mevcut, yasal 
olmayan, ruhsat verilmeyen çay bahçelerine geçici bir 
madde ile ruhsat verilmesi ve dolayısıyla onların bu 
yılki ürünlerinin toplanarak, aç ğın kapatılmasıdır. 

Diğer bir amacı da, Kurumun sermayesi 1 milyar 
liradır, kanuna göre; ancak, 1978 yılında kararname 
ile, bu, 10 milyar liraya çıkarılmıştı. Bu sermayenin 
bu kanunda da 10 milyar lira olduğu belirlenerek, mü
nakaşalı olan yasallık durumu düzeltilecektir. 

Çay Kurumunun Yönetim Kurulu da 9 kişiden 
7 kişiye indiriliyor ve atamalar konusunda, daha ön
ceki atama ile ilgili 2477 sayılı Kanunla teknik bir 
paralellik kurulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Geçen sene bu alımdaki düşüş sebe

bini izah eder misiniz? Biz, 2,5 yaprak, olsun, dedik. 
Düşüş ondan mıdır, yoksa bazı ruhsatsız kişilerin ça-
y nı almamaktan mütevellit midir? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, buyurduğu
nuz hususu birkaç madde halinde cevaplayarak iza
hat verebilirim. 

Birinci önemli unsur, çayın evsafa uygun olarak 
alınmasıdır. Daha önce, ne getirilirse alınıyordu âde
ta ve 2,5; 3,5 civarında evsafa uygun yaprak ve çok 
daha büyük yapraklar da alınabiliyordu. Birinci unsur 
bu idi. 


