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Yüksek Reisliğe
Umumî Heyetten encümenimize gelen zeytin
ciliğin ıslahı ve yabanilerinin
aştlattırılması
hakkındaki kanun lâyihası tktisad vekili ve Zi
raat vekâleti vekili Şakir Kesebir, Ziraat ban
kası umum müdürü Kemâl Zaîm Sunel hazır
bulundukları halde okunub görüşüldü:
Bilhassa.Ziraat bankasmı ilgiliyen maddeler
üzerinde durularak ve bankanm esas mevzua
tına dokunulmıyacak bir surette lâyihanın
6 ncu .maddesi değiştirilmiştir.
Sık zeytinliklerin keyfiyet, kemiyet, hasta
lık ve haşerelere maruz kalmaları bakımından
zararlı vaziyetleri düşünülerek birinci mad
deye bunun için daha vazih kelimeJ er konmuş;
tpotek Burettlt Ziraat bankasından temizle
meden sonra para alınabilmesi için 4 ncü mad
dedeki aşılama kelimesi tayyedilmiş,
Zeytinliklerin aşılanmasını temin ve tarla ha
line geçmesini önlemek için 11 nci maddenin
sonuna tapunun iptal edileceğine dair hüküm

ilâve edilmiş ve 1528 numaralı yabanî ağaçların
aşılanması hakkındaki kanunun, yabanî zeytin
ağaçlarına dair olan hükümlerini ortadan kaldı
ran 25 nci maddeye 1528 numaralı kanun hüküm
lerine göre başlayıb henüz intaç edilmemiş
bulunan muamelelerin bu lâyihadaki hükümler
dairesinde İkmal edileceğine dair bir fıkra kon
mak suretile değişiklikler yapılmıştır. *
Müstaceliyet kararile müzakere olunmak
üzere Yüksek Reisliğe, sunulur.
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^tRAAT ENCÜMENİNİN TADÎLÎ
MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin ba
kım, tımar ve toplanmak ve sıklarının kökletme
ve yeniden fidan dikme suretile meydana getiri
lecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme,, yabanî,
zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat ve
kâletinin direktif ve murakabesi altmda yapılır.
MADDE 4 — Bu sahalarda yabanî zeytin
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur'. Tevzi,
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Taliblerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktifler
dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakım
teşkilâtının müzakeresi üzerine mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından tapu verilir.
Aşzlanıb yerinde kalacak zeytinliklerin temiz
lenmesinden çıkan odun ve kömür, kereste ve
saire temizleyene aid olub bunlar zeytin bakım
memurundan parasız alınacak bir vesika ile dı
şarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir resim almmaz.
MADDE 9 — Dekar basma 15 ağaçtan fazla
ve 10 ağaçtan aşağı olmamak üzere yaban zey
tinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüd eden
lere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmca
mevzuatı dairesinde ve kanununun 10, 28 nci
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maddeleri hükümlerine göre ağaç basma bir li
raya kadar kredi verilir.
MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizleniz de
licelerin aşılanmağa elverişli bit hale getirildiği
hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüz
de doksan muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit edilmek şartile aşmm tatbikmdan bir
sene sonra verilir,
MADDE 11 —- Aldığı arazi parçasını açıb
deliceleri aşrya hazır bir hale getirerek Ziraat
bankasından ilk taksiti alıp ta o mevsimde aşı
işini bitiremiyenlefden bankadan aldıkları para
faizile beraber, bankanm ziraî alacaklarının tah
sil yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur
ve tapu da iptal edilir.
MADDE 25 — Yabanî ağaçların aşılanması
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabanî zey
tin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki
hükümler mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hü
kümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edil
memiş olan muameleler bu kanunun hükümleri
dairesinde ikmal olunur.
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