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ÇİFTÇİ GRUBUNUN İKTİSADİ ESASLARI 

REJİ SORUNU 

Madde 1- Reji idare ve usulünün ilgası (oybirliği ile kabul). 

Madde 2- Tütün, ziraat ve ticareti serbest olup ihraç edilecek tütünlerin işlenmiş olmadı ve tütünün 

rüsumunun üreticilerden uygun şekilde alınması (oybirliği ile kabul). 

ZİRAAT VE EĞİTİM SORUNU 

Madde 1- Köylülere, çiftçilere ziraatın değişik çeşitlerini uygulamalı olarak öğretecek şekilde yazılmış 

kitap ve dergiler bastırılarak dağıtılması (oybirliği ile kabul). 

Madde 2- Genel olarak ilkokullarda ve diğer okullarda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sanayi ve 

ziraatın de uygulamalı olarak gösterilmesi (oybirliği ile kabul). 

Madde 3- Her livada (Osmanlı’da yönetim birimi sancak) birbirine yakın olan köyler için yeterli arazisi 

olan yatılı bir ilkokul açılması ve bu okullarda ilköğretimin dersleriyle birlikte uygulamalı ve kuramsal 

basit ziraat derslerinin gösterilmesi (oybirliği ile kabul). 

Madde 4- Her livanın (Osmanlı’da yönetim birimi sancak) büyüklüğüne göre birden ikiye kadar 

kuramsal olmaktan çok uygulamalı ziraat eğitiminde bulunulmak üzere uygun nahiyelerde 

(bucaklarda) örnek çiftlik özelliğinde eğitim kurumları açılması (oybirliği ile kabul). 

Madde 5- Yükseköğretim için bir ziraat okulu yeterli görülerek bu okulun Anadolu’da kurulması ve 

mektebin kuruluşuyla Halkalı’nın (Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi) tüm eğitim malzemesi ve 

demirbaş eşyalarıyla gereçlerinin naklinden sonra Halkalı Ziraat Mektebi’nin yeni okula nakli ve 

kurulacak okulun yerinin belirlenmesi hususunun hükümete bırakılması (oybirliği ile kabul). 

Madde 6- Köylerdeki ilkokulların mutlaka beş dönümlük bir bahçesi ve iki ineklik modern bir ahırı ve 

kümesi, yeni usul bir arılığı ve öğretmenler için iki odalı bir evi olması ve arazinin bir kısmını sebze, bir 

kısmını çiçek, bir kısmını da fidancılığa tahsis edilerek öğretmenlerin denetimi altında bizzat öğrenci 

tarafından yönetilerek harcama ve gelirinin köy öğretmenlerine ait olması ve bu şekilde çocuklara 

uygulamalı olarak çiftçiliğin öğretilmesi ve okumuş kişilerin de köylerde yerleşmelerinin özendirilmesi 

(Sanayi olumsuz, diğer gruplar oybirliği ile kabul) 

Madde 7- Türkiye ve yabancı ülkeler üniversiteleriyle yüksekokul ve ikinci dereceden okul 

mezunlarının ve medreseleri tamamlayarak icazetname alanların en bir yıl süreyle altıncı maddeyi 

uygulayan köy öğretmenliklerinde çalıştırılması (oybirliği ile kabul). 
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Madde 8- Ahlaka aykırı olanları yasaklamak koşuluyla zirai, sınai, coğrafi, iktisadi ve sağlıkla ilgili 

sinema filmleriyle köylülere gerekli görülen faydalı bilgileri vermek ve köylerin istatistiki bilgilerini 

tutmak ve uygulamalı konferanslar vermek üzere şimdilik her livada (Osmanlı’da yönetim birimi 

sancak) birer seyyar ziraat okulu açılması (Oy çokluğu ile kabul edilmiştir). 

GÜVENLİK SORUNU 

Madde 1- Güvenliğin sağlanması için eğitimin yayılması ve cehaletin kaldırılması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 2- Köylerin toplu bulundurulması gerek düzeni sağlamak gerek eğitimin yayılması açısından 

fazlasıyla yararlı olduğundan bu sorunun Nahiyeler Kanunu’nda dikkate alınması (Oybirliği ile kabul). 

Görevini yapmayan adliye memurları sorumlu tutulmalıdır (Oybirliği ile kabul). 

Madde 3- Güvenlik konusunda gevşeklik gösteren ve yönetemediği belli olan ileri gelen sivil kişilerin 

ve güvenlik görevlilerinin şiddetle sorumlu tutularak bir daha devlet memurluğuna alınmamak 

koşuluyla görevlerinden çıkarılması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 4- Güvenliğine İlişkin sorunlar: Örneğin hayvan hırsızlığı, yol kesicilik, soygunculuk ve bunlara 

yataklı gibi konular önem ve öncelik verilerek yargılanmaları öncelik kazanmalı, başlangıçta istinaf, 

temyizde inceleme ve sonuçta süreleri en fazla birer ay olarak ağır cezaya çarptırılmalı ve bu süre 

içinde görevini yapmayan adliye memurları sorumlu tutulmalıdır (Oybirliği ile kabul). 

Madde 5- Sorumlu kişilerden her hangisinin bu konuda ihmali görülürse bunu hükümete bildirmek 

belediye, meclis yönetimi ve ziraat odalarının ortak görevidir. BU konuda ortaklaşa yapılacak 

başvuruların hükümetçe uygun görülüp yerine getirilmesi (Oybirliği ile kabul). 

Madde 6- Güvenliğin sağlanması için o mahallin veya ona yakın mahalde bulunan en büyük askeri 

kumandanın İller İdaresi Kanunu’nun özel maddesi uyarınca en büyük mülkiye memurunun 

göstereceği lüzum üzerine yardımcı kuvvet göndermeye mecbur olması ve bunun için askeri 

kumandanın üstünden izin istemeye mecbur bulunmaması ve en büyük mülkiye memurundan aldığı 

emre uygun şekildeki hareketi nedeniyle sorumluluğa ve azarlanmaya değer görülmesi (Oybirliği ile 

kabul). 

Madde 7- Gerek jandarma, gerek kır bekçilerinin köylerdeki nüfuzu geçen kişilere muhtaç olmayacak 

kadar, memuriyet onurlarını ihlal etmemeleri ve görev esnasında köy halkını kendisini beslemeye 

mecbur kılacak derecede zarara uğratmamalarını ve kırmamalarını kendilerine yeterli derecede maaş 

verilmesi için sıkı bir denetime tabi tutulmaları (Oybirliği ile kabul). 

Madde 8- Bundan böyle jandarma olacak olanların herhalde ve hiç olmazsa ilköğretimini görmüş 

bulunması ve kesinlikle bulunduğu yerde görev yaptırılmaması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 9- Köy bekçileri ve kır korucuları hakkında mevcut tüzükten bunların jandarma bağlılıklarına 

ilişkin kaydın çıkarılmasıyla köy içindeki asıl görevlerinden başka hizmetlerde kullanılmaması ve 

Nahiyeler Kanununun uygulanması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 10- Köylerin ve kasabaların birbirine telefonla ilişkilendirilmesi güvenlik açısından büyük 

faydalar sağlayacağından barışın sağlanmasından sonra ordumuzda kalacak fazla telefon alet ve 

edevatının hükümete verilmesi (Oybirliği ile kabul). 



3 
 

Madde 11- Telgraf merkezi olmayan veya telefon tesisatı yapılmamak veyahut bozuk olup çalışmayan 

telefonlar nedeniyle bir köy veya çevresinden ortaya çıkan olay ve eşkıyalığın vakit ve zamanıyla 

hükümet ve zabıtaya ihbarını sağlamak için demiryolu geçen mahallerin istasyon merkezlerindeki 

demiryollarına ait telgraf ve telefonlarla haberleşme imkânının sağlanması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 12- Hayvan hırsızlığını en çok yapan seyyar çingenelerin iskânları ile hariçten gelecek seyyar 

çingenelerin memleketimize girmesinin yasaklanması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 13- Derbend (Osmanlı Dönemi’nde geçit ve yolları korumak amacıyla kurulan güvenlik 

merkezi) denilen karakolların tekrar tesisi (Oybirliği ile kabul). 

Madde 14- Demiryolu şirketlerinin dikkatsizliğinden hat boyunda yanan ürün, orman ve köylerin 

şirketler tarafından tazmini (Oybirliği ile kabul) 

AŞAR SORUNU 

Madde 1- Aşarın kaldırılması. (Çiftçi ve işçi grupları oybirliği ile kabul, sanayi ve ticaret grupları ise 

“bugünkü aşar yönteminin kaldırılmasıyla yerine adil bir yöntemin getirilmesi” teklifi. 

Madde 2- Türkiye’de yaşayan herkesi kapsamak üzere bütçeyi denkleştirmek amacıyla herhangi bir 

ad ve yöntemle olursa olsun, uygun bir vergi konulması. (Aşarın tamamen kaldırılması veya şeklinin 

değiştirilmesi nedeniyle devlet bütçesinde ortaya çıkacak denklik için bir değişik görünüm elde etme 

konusu oybirliği ile kabul, sanayi ve ticaret grupları bu bölümde verecekleri raporlarda gösterecekleri 

yeni ve uygun bir aşar yönteminin yerine konulmasını teklif edeceklerini, işçiler genel olarak aşar 

yerine bir vergi şeklini bir rapora koyacaklarını bildirmişler, çiftçi grubu ise maddenin bu şekilde kabul 

edilmesinde ısrar etmişlerdir. 

ZİRAAT BANKASI VE VARSAYILAN ZİRAİ SORUNLARI 

Madde 1- Hükümetin Ziraat Bankası’ndan aldığı paraları mümkün mertebe süratle ve diğer 

borçlarından öncelikle iade etmesi ve bundan böyle Ziraat Bankası sermayesinin hükümet 

tarafından hiçbir neden ve gerekçe ile bir diğer tarafa harcanmamasını temin (Oybirliği ile kabul). 

Madde 2- Ziraat Bankası hakkında çıkan yeni kanunun bir parça daha değiştirilmesi ve 

iyileştirilmesiyle derhal uygulamaya başlaması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 3- Çiftçilere kefilin sorumluluğu karşılığında borç verme işleminin tüzüğe konulması (Oybirliği 

ile kabul). 

Madde 4- Ziraat Bankası’nın kişisel itibar için talep edeceği belgelerin yeni nahiye meclisleri 

tarafından verilmesi (Oybirliği ile kabul). 

Madde 5- Ziraat Bankası’nın izleme ve desteğiyle denkleştirme şirketlerinin bir an önce kurulması ile 

sağlayacağı yararlar, yapısı ve yönetimi hakkında broşürler yayınlanması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 6- Seferberliğin bitiminden bu yana çiftçiden alınmış olan her tür hayvanlar, hububat ve kışlık 

erzak bedellerinin ve başka şekillerde ortaya çıkan her cins nakliye ücretlerinin ödenmesi ve bunların 

kurulacak denkleştirme şirketlerine verilmesi karşılığında alacaklı olan çiftçilere şirket hisse 

senetlerinin verilmesi (Oybirliği ile kabul). 
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YOLLAR SORUNU 

Madde 1- Ulaşım sistemini oluşturan şoselerle demiryolu hatlarının ve limanlarla kanalların ve 

ulaşıma uygun nehirlerin yapılma şekli ve yönetilmesi hususunun belirlenmesini bayındırlık ve iktisat 

uzmanlarına bırakıyoruz. Ve yalnız millet ve memleket hakkında uygulanması yararlı olan şeklin bir an 

önce belirlenmesiyle derhal uygulamaya girilmesini ve mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde 

memleketin her tarafını örümcek ağı gibi modern ulaşım araçlarıyla örgütlendirilmesi (Oybirliği ile 

kabul) 

Madde 2- Tüm millet ve özellikle çiftçi sınıfı her yıl yol ulaşım bedeli adıyla bir vergi ödemekte olduğu 

halde birçok nedenle bu yollardan mahrum olduklarını gördüklerinden ve bu yöntem ile daha 

asırlarca köylerine ve kasabalarına yol yapılması ihtimalinin bulunmadığını anladıklarından yol ulaşım 

bedelinin kaldırılmasıyla amelelik yükümlülüğü yönteminin getirilmesi ve bizzat çalışmayanlardan 

şahsi bir bedelin alınması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 3- Köylerden kasabalara ve istasyonlara ve ilçe merkezlerinden il merkezlerine doğru 

yapılacak olan bu özel yollar için mühendis ve kondüktörler atanması ve fenni ulaşım araçları ile 

sanayi temini (Oybirliği ile kabul). 

Madde 4- Bütün demiryolu yönetimlerinin uygulamakta oldukları birbirinden farklı tarifeler gayet ağır 

ve yüksek olduğu, memleketimizin içlerinden büyük merkezlere getirilen ürünler dışardan gelenlerle 

rekabet edemediğinden, iktisadi gelişmemize engel olan bu durumun kaldırılması ile demiryolu 

tarifelerinin kilometre başına yararlanmak üzere makul bir seviyeye indirilmesi ve tüm ziraat 

ürünlerin, palamut, hayvanlar ve hayvan ürünlerinin, madenlerin, ağaç ürünlerinin ve işçi naklinin en 

az tarifeye tabi tutulması ve zamanında ihtiyaç kadar vagon bulundurulması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 5- Demiryolu yönetimlerine teslim edilen eşya ve maddelerin kaybolması halinde şirketlerce 

değeri ölçüsünde tazmin edilmesi (Oybirliği ile kabul).   

Madde 6- Demiryolu yönetimlerinde iktisadi hukukumuzun korunması için İktisat Vekâlet’inden bir 

uzman iktisat komiserinin atanması ve yabancı şirketlerde ikinci müdür veya müsteşarların 

hükümetçe belirlenmesi (Oybirliği ile kabul). 

Madde 7- Taze olarak nakledilecek meyve sebzelere uygun vagonların bulunması ve süt, kesilmiş 

hayvanlar ve balıkların nakline uygun buzlu soğuk depolu vagonlar verilmesi (Oybirliği ile kabul). 

Madde 8- Vapurların tarife ve ulaşım işlerinde indirim ve kolaylık göstermeleri (Oybirliği ile kabul). 

Madde 9- Dekovil hatlarının mümkün olan yerlerde yapılması (Oybirliği ile kabul). 

ORMAN SORUNU 

Madde 1- Ormanlarımızın korunması (Oy birliği ile kabul) 

Madde 2- Ormanların çoğaltılması ve yeniden arazinin ormanlaştırılması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 3- Köylü ve tüm çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin binalarını ve aletlerini yapmak için gerek 

duydukları kerestelerin parasız ve zorluk çıkarılmadan devlet ormanlarından kesilmesine izin 

verilmesi (Oy birliği ile kabul). 
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Madde 4- Her köy ve kasabadaki çiftçilere ve geçimleri ormana bağlı olan köy ve kasabalara ihtiyaçları 

oranında kendi sınırları içindeki devlet ormanlarından gereği kadar baltalık odunun temini (Tüccar ve 

sanayi grupları oy birliği ile kabul, çiftçi ve işçi grupları kasaba kelimesine çoğunlukla karşı olmakla 

birlikte oybirliği ile). 

Madde 5- Mezarlıkların duvarlarla çevrilmesi ve içine ağaç dikilmesi ve bunlardan belediyelerin ve 

vakıfların sorumlu tutulması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 6- Köylüler tarafından ıslah edilecek baltalıkların on beş yıl süresince her tür vergiden ayrı 

tutulması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 7- Memleketin her tarafında mevsime göre ağaç bayramları yapılması ve gününün 

belirlenmesi. Ağaç bayramı günlerinde okul öğrencilerinin ve halkın hiç olmazsa, birer ağaç dikmeye 

zorunlu tutulmaları (Oy birliği ile kabul). 

Madde 8- Yeniden sürebilecek ağaç köklerinin sökülmesinin şiddetle yasaklanması (Oy birliği ile 

kabul). 

Madde 9- İpek kozası ürününün gelişmesi için dut bahçelerinde ağaç kesiminin yasaklanması (Oy 

birliği ile kabul). 

ZİRAATTE HAYVANCILIK SORUNU 

Madde 1- Memleketimiz her tür ehli hayvan yetiştirmeye uygun olduğu halde damızlık seçmek ve 

bunları çoğaltmak yolunu bilmediğimiz için hayvan bakımı bilgisinin bir sanat olarak kabul edilmesi ve 

İktisat Bakanlığı ile ilgili ve bağımsız olmak üzere bir müdüriyet kurularak her cins hayvanımızın ıslahı 

ve çoğaltılması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 2- Hayvanlarımızı sık sık çıkıp öldüren veba hastalığı ve diğer salgın salgın hastalıklardan 

korumak için memleketin her tarafında bakteriyoloji tesisi açılması, her tür aşının hazırlanması ve 

mücadele kurulları oluşturularak hastalıkların önüne geçilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 3- Hayvanlarımızın cinslerinin ıslahı ve yeterliliklerinin belirlenmesi için hayvancılık 

uzmanlarından oluşan bir kongrenin yapılması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 4- Damızlık hayvanların kesinlikle kesilmemesi ve ülke dışına çıkarılmaması ve dışarıdan 

gelenlerin de vergisiz ithali (Oy birliği ile kabul). 

Madde 5- Köylü ve çiftçilerimize hayvan hastalıkları ve cinslerinin ıslahı, çoğaltılması ve 

korunmalarına ilişkin anlaşılabilir dille yazılmış broşürlerle bilgi verilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 6- Meslek okullarında okutulan hayvancılık programının hayvancılık ekonomisi ilkesi ile 

öğretilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 7- Fazlasıyla zararlı olmuş boyunduruklu kağnı arabalarının fenni yöntemlerle geliştirilmesi 

(Oy birliği ile kabul). 

Madde 8- Memleketimizde cins hayvan yetirmeye heveslendirmek için memleketin birçok yerinde 

her yıl hayvan ve ürünleriyle tarım sergileri ve yarış müsabakaları yapılarak nakdi ödül ve madalyalar 

verilmesi (Oy birliği ile kabul). 
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Madde 9- Hayvanların sayımlarının yer ve iklime göre Mart başlangıcından Mayıs’a kadar yapılıp 

bitirilmesi ve son derece yüksek olan hayvan vergisinin, Mart ayı içinde tipi benzeri kötü hava 

koşulları nedeniyle telef olan hayvanlara ait verginin düşülmesi suretiyle köylünün mağdur 

edilmemesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 10- Burgu kuyularının açılması ve su bulunmayan yerlerde bu şekilde çayır ve otlaklar 

yapılması (Oybirliği ile kabul). 

Madde 11- Tiftik keçileri yok olduğundan bunların çoğaltılması ve korunması için damızlığa uygun 

olanların kestirilmemesi ve geçici bir zaman için vergiden affı ve diğer hayvan vergilerinin uygun bir 

düzeye indirilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 12- Eskişehir Harası’nın geliştirilmesi suretiyle yeniden haralar ve örnek ağıllarının 

oluşturulması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 13- Uygun yerlerden hükümet eliyle hayvan toplanarak köylere ve çiftlik sahiplerine bedelleri 

taksitle alınmak üzere dağıtılması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 14- Memleketimizde fenni tavukçuluğun yayılması ve kümes hayvanlarının çoğaltılması ve 

tavukçuluk okulları ve örnek tavuk çiftlikleri ve damızlık cinsi tavuklar için depolar açılması ve 

tavukçuluğun gelişmesi ile daha fazla yumurta alınması için ödüllü yarışmalar düzenlenmesi 

(Çoğunlukla kabul). 

Madde 15- Tavuklarda salgın ve öldürücü hastalıkların hemen karantinaya tabi hastalıklar arasına 

eklenmesi (Çoğunlukla kabul). 

Madde 16- Hayvanları koruma derneklerine hükümetçe destek olunması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 17- Hayvan vergisinin diğer vergiler gibi taksitle ödenmesinin sağlanması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 18- Erkek damızlık hayvanlar getirilerek damızlığa elverişli olmayanların ayrılması (Oy birliği 

işle kabul). 

ÇİFTÇİLİĞE AİT BAZI MADDELER 

Madde 1- Özel bataklıklarla tıkanmış derelerin ve arkların temizlenmesi için bunlardan zarar 

görenlerin menfaatlerinin derecesine göre birlikte temizlemeye mecbur tutulması ve genel 

bataklıkların kurutulması, nehirlerin taşmasının önlenmesi ve gidiş-gelişe uygun olanların da 

yararlanılabilecek bir hale getirilmesi (Oy birliği ile kabul) 

Madde 2- Su vermeye uygun ve ihtiyaç duyan yerlerde kanallar açılarak arazinin sulatılması ve 

mevcut sulama projelerinin acele uygulanması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 3- Merkezi nahiyelerde olmak üzere süratle seyyar sağlık örgütlerinin kurulması (Oy birliği ile 

kabul). 

Madde 4- Memleketimizde bol yetişip yurtiçinde kullanılan ziraat ve hayvancılık ürünlerinin yabancı 

ürünlere karşı korunması (Oy birliği ile kabul). 
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Madde 5- Değişik merkezlerde tahıl borsaları açılması ve bunların ziraat ve ticaret odaları gibi tesis ve 

odalara kayıt olunacak çiftçilerden uygun miktarda kayıt ücreti alınması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 6- Memleketimize gelmiş ve gelecek göçmenlerin düzenli bir usul ile yönetimi ve geldikleri 

memleketin iklim ve arazisi ve ziraat yöntemleriyle ürünlerinin çeşitleri dikkate alınarak ona göre 

iskânları ve özellikle arazisi uygun olan Türk köylerine yerleştirilmeleri (Oy birliği ile kabul). 

Madde 7- Ölçü ve tartıların memleketin her tarafında birleştirilmesi ve hükümetin resmi olarak kabul 

ettiği ondalık yönteminin uygulanması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 8- Ziraata ve hayvancılığa zarar veren vahşi hayvanların ve özellikle yabani domuzların ve 

böceklerin ve kuşların ve asalaklarla ilgili hastalıkların kaldırılması için mücadele örgütü kurulması (Oy 

birliği ile kabul) 

Madde 9- Yabancılara mülkiyet hakkı tanımamak koşuluyla devlet arazisinde mülkiyet hakkının 

kayıtsız şartsız kullanımına izin verilmesi (çiftçiler ve sanayi grubu oy birliği, tüccar grubu çoğunlukla 

kabul, işçi grubu ret). 

Madde 10- Memleketimizde mevcut göllerde ve özel havuzlarda balık yetiştirilmesinin 

yaygınlaştırılması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 11- Yeni usul çerçeveli arı kovanlarının yayılması için bunların on yıl süreyle her tür vergiden 

istisna kılınması (İşçiler ret, diğer gruplar oy birliği ile kabul). 

Madde 12- Meyve ağaçlarının çoğaltılmasını özendirmek için yeniden kurulacak meyve bahçelerinin 

meyve verdikten itibaren beşi yıl süreyle vergiden affı. (Oy birliği ile kabul. Diğer üç grup ret verdiği 

için çiftçiler oybirliği ile ısrar kararı almış). 

Madde 13- Memleketimizin uygun yerlerinde tarım zararlıları ve bitki hastalıkları ve tahlil 

laboratuvarlarının ve havadan ilaçlama istasyonlarının açılması (Oy birliği ile kabul). 

Madde 14- Vilayetlerimizde seyyar yaşayan aşiretlerin iskân edilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 15- Tarlaların işlenip gübrelenmesinde dinamit kullanımının Avrupa ve Amerika’da yapılan 

denemeleri yakından takip etmek amacıyla uzmanlar gönderilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 16- Memleketimizde pancar yetiştirilerek şeker fabrikaları kurulması ve ziraata münavebe 

usulünün genişletilmesi ve bu suretle hayvancılığımızın ve hububatımızın ıslah ve çoğaltılması (Oy 

birliği ile kabul). 

Madde 17- Memleketimizde kendi kendine yetişmiş (vasi?) zeytinliklerle ahlat ve diğer ağaçların 

aşılattırılarak imarı ve bunların yapanlara ihale edilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 18- Memleketimizde kendir yetişen bölgelerde çuval fabrikaları açılması (Oy birliği ile kabul). 

ZİRAATTE MAKİNE SORUNU 

Madde 1- Barıştan sonra memleketimizin ulaşıma uygun bir yerinde uluslararası genel bir ziraat aleti 

ve makineleri sergisi ve yarışması yapılarak Avrupa ve Amerika’daki ziraat ve sınai ziraat makine 

fabrikalarının ve yerli ziraat aleti yapanların davet edilmesi ve tüm alet ve makinelerin birer birer 
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deneme ve uygulamaları uzman bir kurul huzurunda yapılarak memleketimizin arazisine elverişli ve 

iktisadi açıdan uygun olanların seçilmesi ve vilayetlerimizin her tarafından sergiye gelecek çiftçilere 

uygulamalı olarak bu makinelerin gösterilmesi ve söz konusu sergide memleketimizde yetişen ve 

üretilen ziraat ürünlerinin sergilenerek ödüllendirilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 2- Memleketimizde ziraat makinelerinin yayılmasına engel olan nedenlerin en birincisi 

makinelerin herhangi bir kısmı kırıldığında tamir edecek ustalar ve tamirhaneler bulunmaması 

olduğundan mevcut sanayi okullarında demirciliğe ve tesviyeciliğe önem verilerek ziraat makinelerini 

tamir edebilecek ustalar yetiştirilmesi ve önemli merkezlerde eli çekiç tutar ve en az demircilikten 

anlar ziraat makinistlerini yetiştirebilecek uygulamalı makinist okullarının açılması (Oy birliği ile 

kabul). 

Madde 3- Memleketimizin ulaşımı ve yakacak temini uygun bir yerinde bir ziraat aletleri fabrikası 

açılarak şimdilik hiç olmazsa sapan, pulluk, tırmık, merdane, çapa makinesi, tınaz makinesi ve diğer 

basit makinelerin bu fabrikada üretilmesi ve fabrikanın gittikçe ilerleyip gelişmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 4- Zeytinburnu, Baruthane, Tophane ve diğer askeri imalat fabrikalarında barıştan sonra 

mevcut ziraat aletleri ve diğer sanayi ürünleri ile ilgili şube ve tezgâhların asker idaresinden alınarak 

yalnızca harp malzemelerinin askeriye tarafından üretilmesi (Oy birliği ile kabul). 

Madde 5- Vilayet merkezlerinde olduğu gibi bazı önemli nahiye merkezlerinde o yerin ihtiyacına 

uygun ziraat alet ve edevatı ile makine depolarının açılması ve buralarda her tür aletin yedek 

parçalarından fazla miktarda bulundurulması ve bunların yanında birer tamirhane yapılması (Oy birliği 

ile kabul). 

Madde 6- Ziraat aletlerinin gümrük vergisinden muafiyet süresinin devamı ve muafiyet listesine ziraat 

ve bahçıvanlık ve tarım sanayisi aletinde noksan kısımların ve bahçeler için gerekli olan dikenli tellerin 

de eklenmesi (İşçi grubu ret, diğer gruplar oy birliği ile kabul). 

Madde 7- Traktörler için harcanması gereken petrol ve benzin hususunda olduğu gibi her tür ziraat 

makineleri için gerekli olan vakum benzeri yağların gümrük vergisinden istisnası. 

Madde 8- Köylere gönderilen makinistlerin ve tüm işçilerin hukukunun tanınması ve karşılığında 

sözleşmeler yapılması (Çiftçi grubu ret, diğerleri kabul). 

 

 

 

 

 

 

 

 


