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Çay Kanununa ek Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm

: 15 .

VII.

1953 -

Sayı

: 8458)

No.
6133

Kabul tarihi
10. VII. 1953

MADDE 1. — 27.111.1940 tarihli ve 3788 sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Ka
nunla değişen 5 nci maddesinde yazılı saha miktarını artırmaya İcra Vekilleri Heyeti
salahiyetlidir. Yeni çay bahçesi kuruluncaya kadar bahçe kuracaklara aynı kanunun
değişen 4 ncü maddesinin (B) fıkrası gereğince vukubulacak ikrazat Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yapılır. Bu kısım ikrazat (7) milyon lirayı geçe
mez. Her bütçe yılı içinde ikraz edilen para Tarım Vekâletince mütaakıp yıl büt
çesine konulacak olan tahsisattan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına faiziyle
birlikte ödenir.
MADDE 2. — 3788 sayılı Çay Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir ;
Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de Çay ziraatini inkişaf ettirmek maksadiyle kura
cakları kooperatiflerin :
a) ödünç alma ve verme işleri ile para yatırma ve başka bütün işlerinde ya
pılacak senet, rapor, mukavelename ve kâğıtlarla resmî dairelere verecekleri dilek
çeler Damga Resminden;
b) Satın alacakları gayrimenkuller için ferağ Harcı ile Damga Resminden;
c) Bir birinden ve ortaklarından alacakları faiz ve komüsyonlar Muamele
Vergisinden;
d) Tasdik ettirecekleri her türlü kâğıt ve defterler (ücreti adil müstesna ol
mak üzere) noterlerce alman harç ve resimden muaftır.
e) 4 . V I . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 50 nci maddesindeki hükümler çay kooperatifleri hakkında da tatbik
olunur.
MADDE 3- — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya Adalet, İçişleri, Maliye, Güm
rük ve Tekel, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Vekilleri memurdur.
14 Temmuz 1953
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[Birleşim : 106 — 247 sıra sayılı Basmayazı 106 nci Birleşim Tutanağına bağlıdır.]

