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dir. Bunun için esaslı bir çalışma ihtiyar etmek
lâzımdır. Bu müddet içinde gerek bu ana dâva
larla uğraşacak gerekse icranın iş görebilmesi
için gerekli kanunlar da gelecek ve onları çıka
racağız. Ve bu Komitenin şuradaki teşriî salâ
hiyet ve faaliyetleri içinde bu ana kanunlardan
bir kısmı Heyetten geçmiş, yürürlüğe girmiştir.
Fakat, arkadaşlarımızdan bir kısmı buraya gel
memekte, gelenlerden bir kısmı 10 dakika son
ra tekrar gitmektedirler. Arkadaşların işleri ola
bilir. Hepimizin işi var. Sabahları komisyonda,
öğleden sonra burada hazır bulunuyor, çalışıyo
ruz. Eğer arkadaşlar nisabı temin için âzami gay
reti gösterirlerse gündemdeki işler birikmez.
Yalnız ana mevzular değil fer'î mevzular dahi
müzakere edilebilir. Gecenin geç saatlerine ka
dar çalıştığımız halde netice verimli olmuyor. Bu
şartlar içinde iyi ve faydalı çalışmak mümkün
olamıyor. Teklifim şudur ki, evvelâ şurada teş
riî organ olarak çalışmamız düzenlensin. Bu ar
kadaşların toplantımıza niçin iştirak etmedikle
ri tahkik edilsin. Bir kısım arkadaşlarımız da
yorgun bulunmaktadırlar. Buraya
yorgun
ve uykusuz geliyorlar. Bilmiyorum ne iş görü
yorlar, nerelerde çalışıyorlar1?
Rica ediyorum, bu hususta Başkanlıkça ted
bir alınsın ve daha müessir ve daha iyi bir şekil
de çalışalım.
BAŞKAN — Arkadaşlarımız Muzaffer özdağ'm teklifi hakkında leh ve aleyhte konuştu
lar. Şimdi oyunuza müracaat ediyorum; Muzaf
fer özdağ arkadaşımızın ortaya koyduğu mev
zu üzerinde müzakere açılmasını kabul edenler...
Etmiyenler... Müzakere açılması kabul edil
memiştir.
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, usul hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz, efendim.
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, müzakere devam
ediyor mu? Af Kanunu tasarısı hakkında müza
kere açılacak mı ?
BAŞKAN — Efendim, aramızda görüşüyoruz.
2. — Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâde
si geçmiş borçlarının taksitlendirihnesi
hakkında
kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu
(1/91)
(1)
(1) 101 e ek sıra sayılı basmayazı
sonundadır.
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ERSÜ VEHBÎ — Efendim, köylü ve çiftçi
lerin borçları hakkındaki kanun tasarısının mü
zakeresinde burada bir uzman bulunmasını lü
zumlu görüyorum.
Şimdi, uygun görürseniz gerekçeyi okuyalım
efendim.
BAŞKAN — Efendim, gerekçenin okunup
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, efendim.
Kanunun tümü üzerinde müzakere açıyorum.
Kanun hakkında genel olarak bir açıklama ya
pılsın efendim. Kanunu arkadaşlarımız okumuş
lardır.
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bir Hükümet ta
sarısı var ve bir de komisyon raporu var.
Şimdi Hükümet 19<58 e kadar borçların teci
lini tazammun eden bir kanun tasarısı sevk etmiş
bulunuyor. Komisyonumuz bunu incelemiştir.
1959 u da ihtiva etmek üzere bir kanım tasarısı
hazırlamıştır. Bundan maksat, ödeme kabiliye
tini kaybetmiş veya ödeme kabliyeti zayıflamış
olan köylü ve çiftçinin borçlarını ödiyebilecek
hale getirilmesidir. Bu mevzuda yegân yegân
Devlet Başkanına ve arkadaşlarımıza müracaat
lar olmaktadır. Bu kanunla; borçları çıkmazda
bırakmaktansa 'bu borçları mükelleflerin ödiyebileceği bir taksit sistemine bağlamak gayesi ve
maksadı gödülmüştür. Kanunun tümü üzerinde
söyliyeceklerim bundan ibarettir. Maddelerde
sorulacak suallere ayrıca cevaplar veririm.
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaş var mı"?
ULAY SİTKİ — Ben köylünün borçları lıesabedilmiş yekûnlanmış mıdır? Bunların muay
yen müddetler uzatılması yolunda bir hesap ya
pılmış mıdır? Bunlar yapılmamışsa neden yapıl
mamıştır? Bunu öğrenmek istiyorum.
ERSÜ VEHBİ — Bu mevzu incelenmiştir.
Bu kanun üç defa komisyonda müzakere edilmiş
tir. Her defasında aksaklıklar çıkmış ve o aksak
lıklar giderilmiştir.
TJLAY SITKI — Taksit kaç senedir?
ERSÜ VEHBİ — 10 sene % 5 faizle.
ER AHMET — Muhterem arkadaşlar, Zira
at Bankası son yıllarda bir Demokrat Parti ban
kası haline getirilmişti. Bu banka kredileri siya
si gayelere kullanılıyordu. Muhalefetten Demok
rat Partiye geçenler daha çok istifade ettirilmiş-

