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B İ R İ N C İ MADDE — Alelûmum aşılı zeytinlerin bakım, tımar ve toplanma ve
sıklarının kökletme ve yeniden fidan dikme snretile meydana getirilecek zeytinlik
lerin tesis ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat vokale
tinin direktifi altında yapılır.
İ K İ N C İ MADDE — Devlet ormanları içinde bulunan ve aşılı hale getirilecek
olan bütün yabani zeytinliklerin sahaları ile Devlet ormanları dışında kalan Dev
lete aid boş arazideki yabani zeytin sahaları Ziraat vekâletince tesbit ve ilân olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet ormanlarile boş arazide muayyen bir kıta dahi
lindeki yabani zeytinleri aşılamak isteyenler, istedikleir parçanın hudud ve mev
kiini ve bu kanunun tayin eylediği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren bir ar
zuhal ile arazinin aid olduğu kazanın en büyük mülkiye memuruna müracaat eder.
Bunlara müracaat tarihini gösterir birer ilmühaber verirler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu sahalarda yabani zeytin ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılayacakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi edilen bu sa
halar orman mefhumu haricinde kalır. Talihlerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfında ve vereceği diıektifler dairesinde temizlemeyi yapanlara
zeytin bakım teşkilâtının müzekkeresi üzerine mahallin en büyük mülkiye âmiri ta
rafından tapu verilir.
Aşılanıb yerinde kalacak zeytinliklerin temizlenmesinden çıkan odun ve kömür,
kereste ve saire temizleyene aid olub bunlar zeytin bakım memurundan parasız
alınacak bir vesika ile dışarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir resim alınmaz.
B E Ş İ N C İ MADDE — Zeytin teşkilâtının kurulmadığı sahalardaki yabani zey
tin ağaçlarının aşılanması için vaki olacak talebi er üzerin mahallin bağlı bulunduğu
kaza, yoksa vilâyet ziraat ve orman idarelerinin birlikte hazırlayacakları rapor
üzerine mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından bu kanunun hükümleri dai
resinde tapu verilir.
ALTINCI MADDE — Devlet ormanları içinde ve dışındaki yabani zeytin ağaç
ları ya yerlerinde aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak üzere yabani halin
de yeni kurulacak zeytinliklere naklolunul*. Bu işlere aid müsaade zeytin bakım
teşkilâtına dahil memurun teklifi üzerine mahallin orman idaresince ayrıca keşfe
lüzum gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fidanlardan bir gûna resim
alınmaz.
YEDİNCİ MADDE — Birinci derece askerî memnu mmtakalarda bulunan aşılı
zeytinlerin bakım, yabani zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım teşkilâtının ve
receği talimat altında mahallin askerî makamlarınca yaptırılır.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Devlet malı zeytinliklerden aşılanmak üzere bir şah
sa veya şirkete veya köylüler manevî şahsiyetlerine verilecek yabani zeytinlik sa
hası yirmi hektardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin edilecek
müddet içinde mahsuldar hale getirenlere müracaatları takdirinde ayni mikdarda
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yeni parçalar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi olmayanlar, sanra en ya
kın köylüler ile küçük çiftçiler tercih olunur, icabında bu yirmi hektar mikdar icra
Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir.
DOKUZUNCU MADDE — Dekar başına on beş ağaçtan fazla ve on ağaçtan aşa
ğı olmamak üzere yabani zeytinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüd edenlere Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankasınca, mevzuatı dairesinde ve kanunun 10, 28 nei
maddeleri hükümlerine göre, ağaç başına bir liraya kadar kredi verilir.
ONUNCU MADDE — Bankaca ikraz edilecek paranın birinci kısmı arazi ta
mamen temizleip delicelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği hakkındaki
zeytin bakım memuru raporuna müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşının yüzde
doksan muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit edilmek şartile aşının tatbikmdan bir sene sonra verilir.
ON B l R l N C l MADDE — Aldığı arazi parçasını açrp deliceleri aşıya hazır bir
hale getirerek Ziraat bankasından ilk taksiti alıp ta o mevsimde aşı işini bitireme
yenlerden bankadan aldıkları para faizile beraber, bankanın ziraî alacaklarının tah
sili yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur ve tapu da iptal edilir.
ON i K İ N C Î MADDE — Aşılı zeytinliklerin bakım işleri için zeytin müstahsil
lerine mahsulün satış mevsiminde ödenmek üzere Ziraat bankasınca kısa vadeli ik
raz yapılır.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayyen kıtadaki zeytinliklerde toprak ve ağaçlar
ayrı ayrı hakikî veya hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin kıymeti yüksek
ise toprak sahibine, ağaç kıymeti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin malını sa
tın alması teklif edilir. Her iki taraf da reddettikleri takdirde arazi Hükmetçe
kıymetlerine nazaran aralarında taksim edilerek tapuya bağlanır.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Zeytinliklere deve ve keçi sokulması ve başıboş
hayvan bırakılması ve otlama maksadile hayvan sokulması ve zeytin sahalarında
ağıl yapılması yasaktır. Zeytinliklerde çift sürme veya nakliyatta kullanılan hayva
nata iş esnasında ağızlık takılması mecburidir. Bu hükme riayet etmeyenler beledi ye veya köy ihtiyar heyetleri, zabıta memurları ve zeytin bakım teşkilâtına dahil
memurlar tarafından tutulan zabıt varakası üzerine beş liradan altmış liraya ka
dar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hila
fı sabit oluncaya kadar muteberdir.
ON B E Ş İ N C İ MADDE — Beş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yabani zey
tin aşılayanlara veya aşılı zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Ziraat vekâ
letince takdir edilecek mikdarda nakdî mükâfat verilir.
ON ALTINCI MADDE — Fennî budama âletlerile aşı takımlarının zeytin
müstahsilleri arasında yayılabilmesi için budama ustalarile ehil müstahsillere Zi
raat vekâletince meccanen budama aşı takımı ve levazımı verilebilir.
ON YEDİNCİ MADDE — Yapılacak nizamname dairesinde zeytinliklerde ba
kım işlerini vaktinde yapmayan zeytincilerden bin ağaca kadar beş liradan 25 lira
ya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar 25 liradan 50 liraya, beş binden fazla ağacı
olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır.
ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Dördüncü madde hükmüne göre verilen müddet
zarfında aşılama ve temizleme işleri yapılmamış olursa verilen mezuniyet sakit olur
ve saha geri alınır, ilşılama ve temizleme vesilesile taleb ettiği sahadan elde ettiği
odun, kömür ve saire tazmin ettirilir.
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ON DOKUZUNCU MADDE — Alelûmum el, hayvan ve makine kuvvetile işle
yen yağhane ve zeytinyağı fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıf
lı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edilebilmesi için alınması lâzımgelen telkinci ve öğretici tedbirleri almağa Ziraat vekâleti salahiyetlidir.
Y İ R M İ N C İ MADDE — Zeytinlik içinde yağhane veya fabrika inşa eylemek, Zi
raat vekâletinden mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdirde inşa olunan yağ
hane işlettirilemez.
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı muhakeme
icrası sulh mahkemelerine aiddir.
Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — Zeytin ve zeytinyağı standardı için İktısad vekâ
letinin talebi ile zeytin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir.
Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabani ağaçların aşılanması hakkındaki 1528
numaralı kanunun yabani zeytin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki hü
kümleri mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hükümlerine göre başlanmış ve henüz in
taç edilmemiş olan muameleler bu kanunun hükümleri dairesinde ikmal olunur.
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Y İ R M İ B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktı
sad ve Ziraat vekilleri yerine getirir.
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