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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Müşterek Başkanlık Divanının, Kahire'de 

toplanacak Parlâmento üyeleri Milletlerarası 
Konferansına katılacak üyelerin seçiminde ta-
kibolunacak usule dair kararı ile, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan'ın, Genel Sağlık Sigortası kanun tasarı
sının, havale olunduğu komisyonlardan ikişer 
üye seçilmek suretiyle kurulacak bir Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi kabul olun
du. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam olu
narak ; 

T. O. Devlet Demiryolları İşletmesinin 
bilançoları ve netice hesaplan, yapılan görüş
melerden sonra, kabul olundu ve yönetim ku
rullarının ibra edildikleri bildirildi. 

Saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Olurum 
T. 0. Posta, Telgraf ve Telefon işletmesinin 

bilançoları ve netice hesapları, yapılan göüş-
melerden sonra, kabul edildi ve yönetim kurul
larının ibra edilmiş oldukları bildirildi. 

Denizcilik Bankası T. A. O., 
D. B. Deniz Nakliyat T. A. Ş., 
Türk Hava Yolları A. Ş. (1964 -1965) ve -
Uçak Servisi A. Ş. (1964 - 1965) nin bilan

çoları ve netice hesapları Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Genel Kurul çalışmalarının yarın saat 10,00 a 
bırakılmasına dair verilen bir önergenin ka
bul edilmesi üzerine; 

30 . 1 . 1970 Cuma günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,18 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Baskanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine yapıla
cak ek hakkında kanun teklifi (2/259) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, öğretmen yetiştiren yük
sek öğretim kurumlarında geçen öğretim süre
sinin kıdeme sayılması hakkında kanun teklifi 
(2/260) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 
Atalay ve 11 arkadaşının, Millî Eğitim mensup
ları Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu teklifi 
(2/261) (Millî Eğitim ve Plân komisyonları
na) 

Raporlar 
4. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum

huriyet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Beler ve 

Konya Milletvekili özer ölçmenin, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Secimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) 

»>•« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Milletvekili Sami İlhan'ın öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/168) 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sami il
han'ın, 11 Aralık tarihinde vefat ettiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi vardır, tezkereyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Malatya Milletvekili Sami ilhan'ın, 11.12.1969 

günü evinde geçirdiği bir kalp krizi sonunda 
vefat ettiği ve cenazesinin defnedilmek üzere 
12 . 12 . 1969 günü Malatya'ya nakledilmiş ol
duğu, İçişleri Bakanlığının 23 . 1 . 1970 tarihli 
ve 3-23502/64/539 sayılı tezkeresi ile bildiril
miştir. Teessürle arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Vefat eden Malatya Milletvekili 
Sami İlhan'ın hâtırası önünde Yüce Heyetinizi 
bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — C. II. P. ve G. P. Grup Başaknvekilleri-

nin, Cumartesi ve Pazar günleri toplanılmaması 
ve Pazartesi gününden itibaren birleşimlere sa
at 15,00 te başlanması hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Devam etmekte olan Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili 
görüşmelerin usulüne ait bir önerge vardır, 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler süratle ilerlemekte ve programı 

iki gün geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple Cu
martesi ve Pazar günü oturuma ara verilmesini, 
Pazartesi gününden itibaren de oturumlara sa
at 15,00 te başlanılarak program bitirilinceye 
kadar, erken biter ise ertesi günü programına 
devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 
Neodet Uğur 

İstanbul. 

G. P. Grup 
Başaknvekili 

M. Nebil Oktay 
Siirt 

BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhinde 
söz istiyen var mı efendim?.. Yok. Bulunmadı
ğına göre önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 

yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
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hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Te§ebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D: III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) 

9. — T. C. ZİRAAT BANKASI : 
A — İsianbul Emniyet Sandığı, 

10. — DEVLET YATIRIM BANKASI : 
a) Türkiye Halk Bankası T. A. §. 
b) Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. (Yal

nız 1964) 
c) İller Bankası 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ile ilgili görüşmeye başlıyoruz. Sa
yın Komisyon ve ilgililer yerlerindedir. Konu 
üzerinde gruplar adına söz alan arkadaşlarımı
zın isimlerini arz ediyorum: 

G. P. Grupu adına Turgut Topaloğlu, C. H. P. 
Grupu adına Ali Rıza Güllü, A. P. Grupu adına 
Hilmi Okçu. Şahısları adına Tufan Doğan Av-
şargil, Vahit Bozatlı, Eşref Derinçay, Şevki 
Altındağ, Mevlût Ocakçıoğlu, Turan özgüner, 
Şemsettin Sönmez, Sait Reşa, Nebil Oktay, 
thsan Kabadayı. 

Şimdi söz sırası G. P. Grupu adına Sayın Tur
gut Topaloğlu'nundur. 

tHSAN KABADAYI (Konya) — Dışarı çık
tılar, şimdi gelecekler efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ali Rıza Güllü, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA GÜL
LÜ (Adana) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşekkülleri Karma Komisyonunun, Kamu 
iktisadi Teşekküllerinin 1964, 1965, 1966 faali
yet yılları denetimi sonuçları hakkındaki rapo
runun, T. C. Ziraat Bankası kesimi üzerinde 
C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek iste
rim. Bu vesile ile değerli icra temsilcilerini 
O. H. P. Grupu adına saygı ile selâmlarım. 

T. C. Ziraat Bankası, isminden de anlaşıla
cağı üzere, bilhassa tarım kredi politikası ve 
kalkınmaya yapabileceği büyük katkısı ile ifa 
edebilmesi lâzımgelen rolü bakımından en önemli 

İktisadi Devlet Teşekküllerinden birisidir. 
Sermayesinin tamamı Devlete aidolan banka
nın, toplumun ekonomik bakımından güçsün 
olan guruplariyle iş yapan ve düşük kârlılıkla 
yetinmesi gereken bir ihtisas bankasıdır. 

Ziraat Bankası kuruluş gayesi itibariyle 
Türk ekonomisinin temel sektörü olan tarım 
sektörünün başlıca kaynağı olması lâzımdır. Bu 
itibarla Ziraat Bankasının faaliyetlerinin ağır
lık noktasını şu hususlar teşkil eder: 

1. Çiftçiyi kalkındırmak için müstahsil ve 
çiftçiye tohum, fide, gübre, hayvan yemi, akar
yakıt, ilâç ve saire alımı ile ilgili olan ve yıllık 
devamlı giderlerini karşılıyan çevirme serma
yesinin zayıf ve noksan olan unsurlarını sağla
mak amaciyle çevirme kredisi vermesi, 

2. Her çeşit tarım aletleri, küçük makina-
lar, süt ve besi hayvanları sağlamak için donat
ma kredisi, 

3. Her türlü toprak geliştirmesi, sulama," 
kurutma, zirai işletme ile ilgili bina inşaatı, ça
yırlar, meyva fidanlıkları ve bahçe yetiştirme, 
geliştirme ve genişletme için kredi, 

4. iç ve dış piyasalarda sürümü olan ta
rım ürünlerini işliyerek hazırlamak ve satışla
rını kolaylaştırmak için üreticiye ve bunların 
kurdukları kooperatiflere avans vermek, 

5. Su ürünleri üreticilerinin ve bunların 
kurdukları kooperatiflerin çevirme, donatma ve 
tesis kredisi ihtiyaçlarını karşılamak, 

6. Tarım ve su ürünlerini değerlendiren ve 
bu sektörlere yardımcı olan teşebbüs ve faali
yetleri öncelikle kredi ile desteklemek, 

7. Ayrıca, tarım sektörü haricinde ek gö
rev olarak her türlü bankacılık hizmeti ile si
gorta acentelikleri yapmak da bankanın görev
leri arasına verilmiştir. 

Böylece bankanın esas gayesini ve görevle
rini tesbit ettikten sonra, bankanın 1964, 1965 
ve 1966 yıllarında icra yönünden arz ettiği du
rumunu, memleket ekonomisindeki yerini ve 
malî bünyesini tesbit etmek gerekir. 

1964 senesinde Ziraat Bankasının teşkilât 
sayısı 660, personel sayısı, 333 artarak, 10 284 
dür. Personel masrafı, 1963 senesine göre % 12,1 
oranında 16 700 000 lira fazlasiyle 154 900 000 
liraya ulaşmıştır. 

1965 senesinde teşkilât sayısı 666, personel 
adedi 678 artarak 10 962 dir. Personel masrafı 
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1964 senesine göre % 2,9 oranında 4 600 000 lira 
fazlasiyle 159 400 000 liraya ulaşmıştır. 

1966 senesinde teşkilât sayısı 681, personel 
adedi geçen yıldan 1 920 fazlasiyle 12 882 dir. 
Personel masrafı 1965 yılına göre % 17,1 ora
nında 28 300 000 lira fazlasiyle 187 700 000 lira
ya ulaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri; bu arz ettiğimiz ra
kamlardan da anlaşılacağı üzere, bankaya üç 
sene zarfında 2 931 yeni personel alınmıştır. 
Yani bankaya bu üç sene gibi bir zaman zarfın
da mevcut personelin 1/3 i kadar yeni personel 
alınmıştır. Bu zaman zarfında açılan yeni şube 
adedi fazla bir artış göstermediği halde, per
sonel adedi, gördüğünüz gibi, mühim bir mik
tarda artmış bulunmaktadır ve bunu mevcudo-
lan teşkilâta, şube adedine pay edecek olur 
iseniz, her şubeye 128 personel isabet etmekte
dir ve bu personel masrafı tutarı bankanın 
umumi masraflarının % 35 ini bulmuştur. Bu 
husus ta gösteriyor ki, Türkiye'deki mevcut 
bankalara göre en yüksek oranda bir masrafı 
ifade etmektedir. 

Bunun neticesi olarak şunu söyliyebiliriz M, 
Hükümet, Ziraat Bankasını bir tasarrufa yönel
teceği yerde bir kayırma sahası olarak kullan
mak istemektedir. Zira bu üç senede alınmış 
olan personele 1966 senesinde ödenen meblâğ 
1963 senesine kıyasla 50 milyon lira bir fazla
lık göstermektedir. Bankanın, geçen senelerde 
elde ettiği kârla kıyaslandığında bu personel 
masrafı artışının hiçbir iktisadi ve ticari tarafı 
olmadığı da anlaşılmaktadır. Bunun yanıba-
şmda nazarı dikkati çeken çok mühim bir hu
sus T. B. M. M. Karma Komisyonunun rapo
runda yer almamıştır, o da şu: 

Ziraat Bankasında yüksek kademeli memur
lara vekâlet yoluyla başka vazifeler verilerek 
çift maaş ödenmektedir. 

Diğer bir husus; 1963 senesinde 900 000 lira 
olan mefruşat ve demirbaşlar 1964 senesinde 
1 400 000 lira, 1965 te % 8,6 oranında artışla 
1 700 000 lira olmuş ve her geçen sene de art
maktadır. Bu artışı önlemek için bugün Ziraat 
Bankasında takibedilen pahalı ve lüks eşya 
alımından vazgeçilmesi gerekmektedir. Ziraat 
Bankası, isminden de anlaşılacağı gibi, bir çiftçi 
bankası olarak ve iktisaden geri kalmış bir 
memleketi kalkındırmak gayesi ile kurulmuş 

olan bir bankadır. Bu bankanın diğer hususi 
bankalarla bu mevzuda yarışa girmemesi gerek
mektedir. 

Bir başka husus; 1961 senesinde 6 800 000 
lira olan tasarruf teşvik ikramiyeleri I9G6 sene
sinde 13 400 000 liraya ulaşmıştır. Yine 1961 se
nesinde 2 400 000 lira olan Banka hizmetlerini 
artırma giderleri de 13 milyon liraya yükselmiş
tir. Halbuki, yine biraz evvel de arz ettiğimiz 
gibi, ekonomik kalkınma çabası içinde bulunan 
memleketimizde bu tür giderlerin verimli ve 
millî gelirimizin artışına yardım edebilecek 
alanlara aktarılması gerekeceği de aşikârdır. 

Sözümüze başlarken, Ziraat Bankasının ku
ruluş gayesi itibariyle Türk ekonomisinin temel 
sektörü olan tarım sektörüne hizmet etmek ol
duğunu belirtmiştim. Acaba Banka bu gaye
sine uygun olarak bir faaliyet göstermekte mi
dir? Bu hususun tesbiti için zirai plasman artışı 
ile ticari plasman artışını mukayese için bu üç 
sene içerisindeki rakamları arz etmek isterim. 

1964 senesinde zirai plasmanlar % 29 oranın
da 729 300 000 lira artarak 3 244 500 000 lira
ya yükselmiş, buna mukabil 1964 senesinde ti
cari plasmanlar 1963 yılına göre % 3,6 oranın
da 63 900 000 lira artarak 1 720 200 000 liraya 
ulaşmıştır. 

1965 senesinde % 7,6 oranında zirai plasman
lar artarak 247 700 000 lira ile 3 492 200 000 
liraya yükseldiği halde, ticari plasmanlar ise 
1964 senesine göre % 10,4 oranında 78 200 000 
lira artarak, 1 898 400 000 liraya yükselmiştir. 
Halbuki 1964 te, biraz evvel de söylediğimiz 
gibi, ticari plâsmanlardaki artış oranı % 3,6 ve 
1965 te % 7,6 oranında bir artış görmekteyiz. 

1966 senesinde zirai plasmanlar % 38 oranın
da 1 330 500 000 lira artarak 4 822 700 000 li
raya yükselmiş ise de ticari plasmanlar da 1965 e 
göre % 14,8 oranında 282 700 000 lira artarak 
2 181100 000 liraya ulaşmıştır. 

Bu arz etmiş bulunduğumuz rakamlardan 
da anlaşılacağı üzere, Ziraat Bankasının gaye
si tarımın kalkınması için kurulmuş bir Ziraat 
Bankası olduğu halde, ticaret erbabı için faali
yet gösterdiği ortadadır. Bu devrelerde devam
lı olarak zirai plasmanlar yekûnu hiçbir zaman 
ticari plasmanlar yekûnunun iki mislinden bi
raz yukarısına yükselmemiştir. Hele yurdumuz
da vatandaşlarımızın % 70 ine yakın bir kısmı-
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nın da ziraatle iştigal ettiği ve Ziraat Bankasın
dan başka kendi kredisini temin hususunda baş
ka bir kaynağa sahibolmadıkları da nazarı iti
bara alınırsa bu farklılığın üreticiler aleyhinde 
daha da fazla olduğu aşikâr olarak görülmekte
dir. 

1966 senesi sonunda Türkiye'de özel sektöre 
yaklaşık olarak 22 milyar lira kredi verilmiştir. 
Bunun ancak 4,5 milyar lirası Ziraat Bankası 
vasıtasiyle çiftçilere, buna mukabil 14,5 milyarı 
da tüccara verilmiştir. Bunun yanı başında kü
çük bir oranla esnaf ve sanatkârlarla sanayici
lere kredi verilmiştir. 

Görülüyor ki, nüfusumuzun büyük bir kısmı
nı teşkil eden ve memleketimizin temel ve ana-
sektörünü teşkil eden çiftçilerimize 22 milyar 
liralık kredi içerisinde 4,5 milyar lira düşmekte 
ve ikinci büyük kategoriyi teşkil eden esnaf ve 
sanatkârlara da çok ufak bir kısım isabet et
mekte ve memleketimizi sanayie götürmek iddi
asında olduğumuz halde sanayicilerimize de 1,5 
milyar liralık bir kredi isabet etmekte, millî ge
lirimizin artmasına her hangi bir katkıda bulun-
mıyan ve nüfusumuzun ancak % 10 unu teşkil 
edebilecek olan erbaba ise 14,5 milyar lira kre
di verilmektedir. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, çiftçilerimiz 
nüfusumuzun dörtte üçüne yakın bir kısmını 
teşkil ettikleri halde ve tarım kesimi toplam 
millî hâsılanın yarısına yakın bir kısmını üret
tiği halde, toplam kredilerin dörtte birinden 
daha azını alabilmektedir. Diğer taraftan bu 
4,5 milyar zirai kredinin çiftçiler arasındaki da
ğılımı da, biraz sonra kooperatifler bahsinde 
göreceğiz, gayet adaletsiz bir şekilde olmakta
dır. Zirai kredilerden tarım işletmelerinin an
cak üçte biri yararlanabilmektedir. Bu hususu 
açıklayabilmek için de şimdi biraz da Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Koopera
tifleri kanaliyle dağıtılan kredilerle, doğrudan 
doğruya Ziraat Bankası kanaliyle dağıtılan kre
dilere temas ederek rakamlar vermek isterim. 

1964 senesi sonunda 3 244 500 000 liralık 
zirai kredilerden % 46,8 oraniyle 1,5 milyarı Zi
raat Bankasınca doğrudan doğruya dağıtılmış
tır. % 19,2 oraniyle de 621 milyon, Tarım Kre
di Kooperatifleri kanaliyle % 29,1 oraniyle de 
944 300 000 lirası Tarım Satış Kooperatifleri 
kanaliyle, % 4,9 oraniyle de 159 000 000 lira

sı muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluk yardım 
kredileri teşkil etmektedir. 

1965 te 3 492 000 000 liralık zirai kredinin, 
1 621 000 000 lirası bankaca, % 20,8 oraniyle 
727 000 000 u Tarım Kredi Kooperatiflerince, 
% 27,9 oraniyle 973 000 000 u Tarım Satış Ko
operatifleri kanaliyle yine % 4,9 oraniyle ki, 
artış yok, muhtaç çiftçilere bu 170 000 000 lira 
dağıtılmıştır. 

1966 senesinde 4 822 800 000 liralık zi
rai kredinin, 2 114 600 000 lirası Bankaca, 
920 600 000 lirası tarım kooperatiflerince, 
% 33,8 oraniyle ki, büyük bir artış var burada, 
1 629 000 000 lirası Tarım Satış Kooperatifle
rince verilmiştir. Bunun niçin bu kadar artış 
kaydettiğini de biraz sonra izah edeceğim. 

Nazarı dikkatimi çeken bir husus, muhtaç 
çiftçilere tohumluk olarak verilen kredi oranın
da 1966 senesinde % 3,3 nisbetinde ve 
158 000 000 civarında büyük bir düşüş görmek
teyiz. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
devamlı olarak doğrudan doğruya, bizzat Ban
ka tarafından verilen zirai krediler yekûnu, Ta
rım Kredi Kooperatifleri kanaliyle verilen kre
diler toplamının iki misli ve daha fazla olduğu
nu göstermektedir. Bankadan doğrudan doğru
ya kredi alan üreticilerin kendi namlarına ta
puları olduğu gibi, ekseriyetini de büyük arazi 
sahipleri teşkil etmektedir. Halbuki, Tarım Kre
di Kooperatifleri kanaliyle kredi alan vatan
daşların büyük ekseriyetinin kendi namlarına 
tapuları olmadığı için kooperatif kanaliyle kre
di aldıkları gibi bütün bu kooperatif ortakları 
küçük çiftçi sınıfına dâhildirler, sayıları da bir 
hayli kabarıktır. 

Şimdi burada Ziraat Bankasının, Tarım Kre
di Kooperatifleri kanaliyle kredi tevziinde ta-
kibettiği politikada düşünmediği bir husus var. 
Evvelemirde memleketimizin bünyesi itibariyle 
Çiftçi vatandaşlarımızın % 00 i eba ecdadından 
gelen kendi namına kaydı olmıyan, zilyedliği 
altında bulunan araziyi işlemektedir ve Ziraat 
Bankasından direkt olarak faydalanamamakta
dır. Bunun yanı başında, Tapulama Knununun 
ağır çalışması sebebiyle birçok çiftçi vatandaş
ların arazisi itirazlı olduğu için Ziraat Banka
sında muamele görememektedir, işte bunun 
içindir ki, doğrudan doğruya Ziraat Bankası ka
naliyle ve Tarım Kredi Kooperatifleri kanaliy-
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le dağıtılan krediler arasında büyük adaletsiz- | 
lik vardır. Bilâkis Tarım Kredi Kooperatifleri I 
kanaliyle dağıtılan kredilerin artması gerek- I 
mektedir. I 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortak sayısı; I 
1964 senesi sonunda 1 046 304, 1965 te 
1 091 000, 1966 da 1 153 000. Bu ortak sa-
yısiyle kooperatiflere verilen kredi oranı top- I 
lamı, ortak sayısına bölündüğü takdirde, her I 
ortağa isabet eden kredinin yekûnu 700 lira. I 
Böyle bir meblâğ ile üretici çevirme kredisini I 
elde edecek ve bu çevirme kredisiyle çiftçimiz 
millî hâsılada bir artış kaydedecek. Bu imkân
sız. Hele bir de bunun üzerine Ziraat Bankasın- I 
dan doğrudan doğruya kredi alan üreticilerden I 
bir kısmının yine aynı Bankadan ticari kredi I 
aldıklarını, kooperatif ortaklarının ise böyle 
bir imkândan mahrum oldukları hesaba katılın- I 
ca, kooperatif ortaklariyle Ziraat Bankasından I 
doğrudan doğruya kredi alanlar arasındaki kre
di dağılımındaki adaletsizlikler daha da büyü
mektedir. Bunun tek çaresi; kooperatifleri yurt I 
sathında yaygınlaştırarak, kredi yekûnunu da 
artırarak hiç olmazsa Bankaca doğrudan doğru
ya dağıtılan kredi toplamına ulaştırmaktır. Ak- I 
si takdirde Ziraat Bankası, kuruluş gayesine 
hizmet etmiş olmaz ve Anayasamızın 51 ve 52 nci 
maddesinin âmir hükümlerine de aykırı hareket 
edilmiş olur. 

Anayasamızın 51 ve 52 nci maddesi; koope
ratifçiliğin Devletçe teşvikini öngördüğüne gö
re, Ziraat Bankasının kooperatiflere bol kredi 
vermesi ve aynı zamanda kooperatif ortakları
nın yüksek faizden kurtarılması için Bankaya I 
düşük faizli reeskont kredisi temin edilmesi za
ruridir. 

Şimdi bu kredi mevzuuna gelmişken Türki
ye'mizde gerçek olan bir hususu arz etmek iste
rim. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nez-
dinde kooperatiflerin geliştirilmesine ait elde 
bir kanun var. Ancak, Türkiye'nin mevcut şart
ları buna müsait değil. 

Ben kendi bölgemden misal vermek isterim. 
1963 yılında Ceyhan kazasında sadece Kösreli 
nahiyesinde bir Tarım Kredi Kooperatifi var ve 
bu kooperatifin kurulmaması için Ceyhan'da 
ticaret erbabı faaliyete geçmiştir. Çünkü biraz 
evvel arz ettim; çiftçilerimizin büyük bir kısmı 
Ziraat Bankasından doğrudan doğruya kredi | 

] alamadıkları için ticaret erbabına müracaat edi-
I yor. Çünkü ticaret erbabı bir levha asıyor, be-
I yanname veriyor üç beş bankaya, itibari kredi 
I olarak her bankadan beşer, onar bin lira alıyor, 
I belki de oturduğu ev dahi kendisinin değildir, 
I kiralıktır ve bankanın vermiş olduğu bu para-
I 1ar tehlikededir. Halbuki benim çiftçim elinde 
I yüz dönümün tapusuyla gelir bankanın karşısı-
I na dayanır - ki, yüz dönüm tapu bugün Cey-
I han gibi yerde ikiyüzbin lira demektir - ikiyüz-
I bin lira sahibi vatandaşım bankadan üçyüz li

rayı zor alır. Öte yandan, oturduğu ev dahi ken
disinin olmıyan vatandaş bankadan gider, asga
ri 15 - 20 bin lira kredi alır. işte kooperatifle-

I rin kurulması karsısında o zaman bu nevi şa-
I hışlar direnmişlerdir. 

1964 yılında aynı şekilde Ceyhan'da koope-
1 ratif adedi artmıştır ve bu kooperatiflerin ku-
I rulmaması için ticaret erbabı devamlı olarak 
I direnmişlerdir. Tek sebebi, kooperatifler kana-
I liyle çiftçiler bu kredileri elde edemesinler, ken

dileri çiftçinin mahsulü daha yeşilken satmalıp 
kapatsınlar, bütün dâva bu. Bunun için Zira-

I at Bankası yöneticilerinin kooperatifleşme hu-
I susunda çok dikkatli davranmaları gerekir ve 
I sadece, elde kanun var; kooperatifleşmek ser-

bestir demek kâfi değil. Zirâat Bankasının şu
belere gönderdikleri şube müdürleri - açık ko-

I nuşuyorum - devamlı olarak oradaki ticaret er
babının baskısı altındadır. 

I Diğer taraftan, yine Çukurova gibi bir böl
gede, bir dönüm toprağın rayiç bedeli asgari 
ikibin lira. Halbuki Zfraat Bankası nezdinde 
bugün Çukurova'da beş altı yüz liranın üzerine 
çıkan toprak baremi yok. Narenciye bölgesi ola
rak, narenciyenin dönümü on bin lira, Ziraat 
Bankası nezdinde âzami binüç lira barem tak
dir edilmekte. Bunun çaresini düşünmek gere
kir. Her sene Ziraat Bankası kanaliyle sistemli 
olarak bu baremlerin ayarlanması gerekir. Va
tandaş, Ziraat Bankasından kendi namına, tapu
su olduğu halde, bir traktör alacak farz ediniz, 
efendim 1942 senesinde, 1945 senesinde arazinin 
baremi Ziraat Bankası nezdinde şu, yirmi kü
sur sene geçti, toprağın rayiç değeri alabildiği
ne gidiyor, ne yapıyor vatandaş; gel Ziraat 
Bankasının Müdürü, şefi gel, iki kişi, tarlanın 
başına götüreceksin benim çiftçim binbir türlü 

I külfetin altına girecek ve toprağın baremi yük-
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selecek, lütfen Ziraat Bankasından kredi temin 
edecek. Bu sistemle çiftçi kalkınmaz. Bu for
malitelerden vazgeçmek gerekir ve bunun ted
birini biran önce almakta memleket iktisadiya
tı yönünden fayda vardır. 

Yine buraya kadar gelmişken şunu da arz 
etmek isterim; Ziraat Bankası mensupları, ida
recileri devamlı olarak; efendim biz çiftçiye 
verdiğimiz kredinin tam karşılığını alamıyoruz 
ki, çiftçi borcunu ödiyemediği için, biz de ban
kayı yaşatmak mecburiyetinde kaldığımız için, 
ticari yöne ehemmiyet vermek mecburiyetinde
yiz, diyorlar. Arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tim; yüz dönüm arazi sahibi olan vatandaşım 
ikiyüzbin lira sahibidir. Bu vatandaşım arazi
nin karşılığı olarak bankadan hiç olmazsa 4 - 5 
bin lirayı alamayınca mahsulünü kaldırabilme
si için, dışarıdaki fırsatçıya müracaat ediyor. 
Hususi hayatta malûmunuzdur; çiftçi her za
man karşı karşıya gelebileceği bu şahsın borcu
nu evvelâ verir, ondan sonra Ziraat Bankasının 
borcunu öder. Bu sebeptendir ki, çiftçi Ziraat 
Bankası kanaliyle fırsatçılara soydurulduğu 
için evvelâ bu fırsatçıların borcunu ödüyor, on
dan sonra da Ziraat Bankasının borcunu öde
mesi için elinde bir kuruşu kalmıyor, tatmin edi
lemediği için Ziraat Bankasının borçları ödene
miyor. Sık sık görülen bir hâdise; şimdi Genel 
Kurula bir tasan gelecek, yine çiftçi borçları 
taksite bağlanıyor. Taksite bağlanan borcunu 
çiftçi nasıl ödiyecek? Toprağını çalıştırması ge
rek, nasıl çalıştıracak? Ziraat Bankası olarak 
yardım etmek mecburiyetindeyiz ki, çalıştıra-
bilsin. Ziraat Bankası olarak o toprağın âtıl bı
rakılmasına göz yumacak olur isek çiftçi Ziraat 
Bankasına olan borcunu nasıl ödesin? 

Bugünlerde devamlı olarak telgraflar alıyo
ruz; Sayın Ticaret Bakanına ve Tarım Baka
nına gübre mevzuunu dile getirdik ve bugüne 
kadar bir cevap alamadık. 

Çukurova'da evvelki senelere nisbetle % 50 
oranında Meksika menşeli buğday ekimi art
mıştır. Tohumunu veriyor, tohum ekerken güb
resini de veriyor, buğdayın kardeşleme zama
nı geldiği zaman Ziraat Bankası yöneticileri 
çiftçiye diyor M, % 25 peşinat verirseniz, size 
de ikinci, üçüncü gübreyi veririz. İkinci, üçün
cü gübreyi atamazsanız zaten buğday mahsulü 
öldü. Bu nasıl banka yöneticiliği, anlamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Güllü, yanm 
saatlik görüşme süreniz doldu efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — Bitirmek 
üzereyim Beyefendi. 

Çiftçi masraf etmiş, borca girmiş, Ziraat 
Bankası da borç vermiş. Ziraat Bankası olarak 
bu verileni tahsil edebilmek için çiftçiye ikin
ci, üçüncü gübreyi güçlük çıkarmadan vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Tarım Satış Kooperatiflerine gelince; bunu 
kısaca arz etmek isterim. Tarım Satış Koopera
tiflerine ayrılan kredilerin ancak üçte biri or
tak alımları için aynlmaktaçür. Üçte iki ora
nının biraz daha üstünde destekleme alımları.. 
Destekleme alımlan hususuna nazan dikkati 
çekmek isterim, yani ortak olmıyan, ortak dışı 
şahıslardan da pamuk alınabilir. Kim bunlar? 
Bir kısmı çiftçi, hakikaten ortak olmamış, pa
muğunu alabilirsin, ama bunların büyük bir 
kısmı daha benim çiftçimin yeşilken pamuğu
nu satmalmış şahıslar, bunlara destekleme alı
mı kanaliyle yardım etmek.. Ne demek? Endi-
rekt olarak, ben Devlet ve Hükümet olarak se
nin tefeciliğini teşvik ediyorum, demektir. 

Sonra ikinci bir tarafı; destekleme alımlan 
Ziraat Bankasına çok büyük bir yük teşkil et
mektedir. Destekleme alımları sebebiyle Ziraat 
Bankasının kaynağı kâfi gelmiyor. Kaynağı 
kâfi gelmediğine göre Ziraat Bankası Hazine
den faizle, reeskont kanaliyle kredi almak mec
buriyetinde kalıyor. Tarım Satış Kooperatifle
rine verirken de bundan daha düşük bir faiz
le verdiği için destekleme alımlan yolu ile Zi
raat Bankası günden güne büyük yük altına 
girdirilmektedir ve bu yoldan vaz'edilmesi ge
rekir. Eğer destekleme alımlarına devam edile
cekse Ziraat Bankasını bu yükten kurtararak 
Hazineden bunun karşılığını bulmak gerekir. 
Lütfen, Hükümetin bu hususta bilhassa nazarı 
dikkatini çekerim. Ziraat Bankası, yoksul, baş
ka yerden kredi almak imkânına sahibolmıyan 
çiftçilerimizin kalkınması için kurulmuş bir 
bankadır. 

Bu destekleme alımlan hususunda Hüküme
tin tatbikat olarak bir hususta daha nazan dik
katini çekmek isterim. Çiftçiler vergi kaçın-
yor, derler, ama Hükümet farkında değil. Bu 
destekleme alımlan kanalı ile Hükümet olarak 
siz vergi kaçakçılığını tekvik ediyorsunuz. Be-
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nim tarım satış kooperatifi ortağım vergisini 
veriyor, Maliye yakasına yapışıyor, çünkü ka
yıt var orta yerde, ama destekleme alımları 
kanaliyle ortak olmıyan şahıslar başkaları na
mına, şunun, bunun namına icabında pamuk 
da dökebiliyor, dökmese dahi ufak ufak parça
lar halinde birisini buradaki tarım satış koope
ratifine döküyorsa, diğerini gidiyor başkasına 
döküyor ve vergi kaçırma yoluna gidiyor. 

Sonra, mühim olan bir husus, Ziraat Ban
kasının iştirakleri mevzuu.. 

BAŞKAN — Sayın Güllü, uzun sürecekse 
Yüce Heyetin tasvibine alalım. Çünkü süreniz 
bitti efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — 15 dakika 
sürer Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız 15 daki
ka görüşmek istiyor. 

Bu hususu kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Güllü. 

0. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA GÜL
LÜ (Devamla) — 1965 sonu itibariyle T. C. 
Ziraat Bankasının iştirakçi olarak bulunduğu 
kırka yakın şirket vardır ve bu şirketlere işti-
rakindeki sermaye yekûnu 359 400 000 liradır. 
Önemli bir kısmı işletme kredisinden çok tesis 
finansmanı durumundadır. Kredi miktarları 
genellikle şirketlerin malî güçlerinin fevkinde 
olup, ticari kredilerde tatbik olunan kıstaslara 
uymamaktadır. Bu sebeple malî güçlerinin fev
kinde almış oldukları kredilerin faiz yüküne 
tahammül edemiyen şirketler kredilerin serma
yeye kalbolunmasını istemekteler ve bu talep
lerin de banka tarafından müspet karşılandığı 
misalleriyle görülmektedir, bunlar Ziraat Ban
kası yöneticileri tarafından malûmdur. Yalnız, 
mühim olan bir hususu söylemek isterim. Bu 
gibi iştiraklere atanan banka temsilcileri umu
miyet itibariyle o iştiraklerin bulunduğu ma
halden bir temsilci seçilmez, devamlı olarak 
başka bölgelerden bir temsilci seçilir ve ikin
cisi, 440 sayılı Kanun ortada, bir iştirakçi 
temsilcisine birden fazla görev veremezsiniz, 
fakat devamlı olarak görüyoruz ki, İM görev 
verilmektedir. Bundan Hükümetin derhal vaz
geçmesi gerekmektedir. 

Yine müşahede ediyoruz ki, bu iştiraklerde 
440 sayılı Kanuna aykırı hareket edilmektedir. 

440 sayıh Kanunun kapalı tarafı yok, çok aşikâr. 
440 sayıh Kanunun, iştirakler ve iştiraklerin 
sermayesiyle ilgili maddesi müphemdir, şeklinde 

I bunun arkasına gizlenmeye lüzum yok. Madde 
aynen şu: «440 sayıh Kanun gereğince Ziraat 
Bankasının iştiraklere katılması ve iştiraklerde-
ki sermayenin artırılması için Bakanlar Kuru
lunun kararı alınması gerekmektedir.» 

Halbuki, iki tane iştirake Bakanlar Kurulu
nun kararının alınmasına lüzum görülmeden, 
sadece Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle ka
rar verilmiştir, isim vermiyorum. 

Bunun üzerinde Hükümetin nazarı dikkati
ni çekmek isterim. Geçmişte kötü misalleri var. 
Ziraat Bankasını gayesinden uzaklaştırıcı yol
lara yöneltmiyelim. Misali hepimizin hafızala
rında daha taze; Umurbey'de, Kayseri'de, Ür
güp'te köy evleri inşası.. Ziraat Bankası ne 
hale gelmiştir, bugün hâlâ tasfiye edileme
miştir, milyonlarca lira zararın içerisindedir. 
Bu kötü yollara gitmemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, sonuç kısmına geli
yorum. Ziraat Bankası kuruluş gayesi yolunda 
yönetilmemektedir. Her şeyden önce kredi 
miktarlarında yapılacak her hangi artmanın 
geniş halk kütlelerine faydalı ve yeterli olarak 
yayılmaması, ancak büyük arazi sahiplerinden 
belirli şahıslarının faydalanması kredi düzeni
nin bozukluğunun devam ettiğini göstermekte
dir. 

Küçük ve orta tarım işletmelerinin kredi 
imkânları gerçek değerlere ve verim gücüne 
göre ayarlanmalıdır. 

Küçük çiftçileri bir araya getirmek, üretim 
ve satış imkânlarını artırmak yolunda olumlu 
bir çalışmaya geçilmemiştir. Kooperatifleşme
ye hız verilerek, kooperatif adedinin ve ortak 
sayısının artırılarak geniş kredi imkânı sağlan
ması hususunda yeterli çaba sarf edilmemekte
dir. 

Toprak barem değerleri sistemli olarak ya
pılmadığı gibi rayiç bedelin dörtte bir nisbe-
tinde değerlendirilmektedir. 

C. H. P. olarak, Anayasamız yönünde bu
günkü kredi düzenine son vererek küçük çift
çileri birleştiren, üretimi artıran ve satışta üre
time güç veren kooperatifleri kurarak ,onlara 
daha çok kredi imkânı sağlamak görüşündeyiz. 
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Raporda belirtildiği üzere, ticari kredilerde 
temkinli davranılması temenni edildiği halde 
devamlı olarak her geçen sene bu kredilerde 
büyük artış kaydedilmektedir ki, bu tutum da 
bankayı gayesinden uzaklaştırmaktadır. Bunun 
da tek sebebi Devlet Bankası olan Ziraat Ban
kasının devamlı olarak siyasi baskı altında ol
masıdır. Siyasi iktidarlar üzerinde tesir nüfuz 
eden güçlü ticaret erbabı çevreler bankayı ga
yesinden uzaklaştırabildiklerinden Ziraat Ban
kası hakiki mânada Türk ekonomisinin temel 
sektörü olan tarım sektörüne faydalı olama 
makta, bilâkis banka vasıtasiyle küçük ve orta 
çiftçilerimizin - biraz evvel uzun uzun izah et
tim - sözde tüccar, bir kısım fırsatçılara soy-
durulmasına yardımcı olmaktadır. 

Ziraat Bankası nezdinde kooperatifçiliğin 
gelişmediği, bugüne kadar edinilen tecrübe ile 
sabittir. 

C. H. P. olarak görüşümüz odur ki, siyasi 
baskı altında bulunan Ziraat Bankası nezdinde 
tarım kredi kooperatifleri geliştirilemediğinden 
bu kooperatiflerin Ziraat Bankasından ayrıla
rak bir kooperatifler bankasına bağlanması 
yurt ekonomisi bakımından elzem görülmekte
dir. 

Şimdi, İstanbul Emniyet Sandığı üzerinde 
de görüşümü arz edeyim. Bu görüşüm umumi
yetle rapora uymaktan ibaret olacaktır. 

İstanbul Emniyet Sandığı malûmunuz oldu
ğu üzere, 3202 sayılı Kanunun 25 nci maddesi 
gereğince Ziraat Bankasına bağlı hükmî şahsi
yeti haiz ve bankanın murakabesine tabi, me
mur ve müstahdemleri 3600 sayılı Kanuna ta
bi bir tasarruf ve ikraz müessesesidir. 

Bu kuruluş hakkında, rapor tetkik edildi
ğinde görülecektir ki, çok güzel tavsiye ve te
menniler vardır. Biz C. H. P. olarak görüş ve 
temennilere bütün kalbimizle katılıyoruz. 

Tekrar olarak ifade ediyorum Sayın Hükü
met temsilcilerine ve değerli banka yöneticile
rine; bu kürsüden arz ettiğimiz hususlar üze
rinde dikkatle durularak, biran önce memleke
timizin sanayileşmesinin yolu ziraat memleketi 
olan bu memlekette zirai sahada sermaye teşek
külü yapılarak sanayileşmeye geçilebileceği hu
susunun anlaşılmasını ve Ziraat Bankasının 
çiftçiyi kalkındırma yoluna yöneltilmesini te
menni eder ve bunun yerine getirileceği ümi

dinde olarak 0. H. P. G-rupu adına saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Tur
gut Topaloğlu, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPAL
OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhterem mil-
letvekiılleri; 

Güven Partisi Grupu adına, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinden, Ziraat Bankasının eleştirme
sini samimî, yapıcı ve memleket gerçeklerine 
uygun bir açıdan yapmaya çalışacağım. 

Yurt ekonomisinde büyük etkisi bulunan 
ve en eski kuruluşlardan birisi olan Türkiye 
Ziraat Bankası, 1863 tarihinde «Memleket San
dığı» adiyle Mithat Paşa tarafından kurulmuş
tur. Bâzı değişik isimlerle faaliyet ve çalışma
larını yürüttükten sonra, 3202 sayılı Kanunla, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ismini al
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankasının 
anagayesi, 3202 sayılı Kanunda da belirtildiği 
gibi, üretici çiftçilere kredi vermek, bunlara 
yardımcı olmak ve millî ekonomiye katkıda 
bulunmaktan başka, bunun yanısıra her türlü 
bankacılık hizmeti ve sigorta acenteliği yap
maktır. 

Ziraat Bankası, müzakeresini yaptığımız yıl
lara ait şube ve kuruluşları itibariyle ve malî 
yönü bakımından şöyledir : 

1964 yılında, 660 şube, 1965 yılında QGQ şube, 
1906 yılında 681 şubeye erişmek, Ziraat Bankası 
için mümkün olmuştur. Bu şubelerle, Ziraat 
Bankası 1964 yılında öz kaynaklardan; 
1 220 600 000 Tl., yabancı kaynaklardan; 5 mil
yar 834 milyon 500 bin ve kullanılan sermaye; 
7 055 100 000 lira olmak üzere 28 900 000 Tl. 
kâr sağlamıştır. 

1965 yılında, yine öz kaynaklardan; 1 milyar 
294 milyon 400 bin Tl. Yabancı kaynaklardan; 
6 580 100 000 TL, kullanılan sermayesi; 7 mil
yar 874 milyon 500 bin Tl. ve sağladığı kâr 
69 400 000 Tl. 

1966 yılında, öz kaynaklardan; 1 386 800 000 
lira, yabancı kaynaklardan; 8 589 000 000 lira, 
kullanılan sermaye; 9 975 800 000 Tl. ve sağla
dığı kâr; 79 400 000 Tl. olmuştur. 

Şimdi, bu şartlar altında muhterem arka
daşlarım, Ziraat Bankasının faaliyetlerini şöy
le arz etmek isterim; burada hemen şurasını be-
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lirtmek isterim ki, 1926 yılma kadar bu banka 
yalnız çiftçi hizmetinde bulunmuş, muhtaç çift
çilere yardım yapmayı, kredi vermeyi hedef 
edinmiş, tek yönlü bir faaliyet göstermiştir. Bu 
tarihten sonra ticari banka hüviyetini de almış 
olmasına rağmen, yine de asıl gayesi tarım kre
disi vermek olan ve bu maksatla kurulan tek 
banka, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıdır. 

Böyle olmasına rağmen, bugün tarım işletme
lerinin % 40 ı bu bankanın kredi imkânından 
mahrum bırakılmışlardır. Yani, mevcut 3,5 mil
yon işletmeden 1,5 milyonu, Ziraat Bankasın
dan az veya çok kredi alamamaktadır. 

Ayrıca, 592 660 üreticinin aldığı kredi mik
tarı ise, 300 lira civarında dondurulmuştur. Ge
riye kalan tarım işletmelerinin aldığı krediler 
de, üreticinin malî ödeme gücü nazarı itibara 
alındığı kadar, yan tesirlerin etkisi altında da 
kalınarak zaman zaman onbinlerin ve hattâ yüz-
binilerin üstüne çıkarıldığı maalesef görülmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Muhtaç çiftçilerin % 40 mın Ziraat Bankası 

kredisinden mahrum olduğunu, bir bu kadarının 
da 300 lirayı geçmiyen dondurulmuş bir kredi 
kullanmak zorunda kaldığını, bunun dışında sa
yıları gayet az ve fakat kredi almakta maharet
leri büyük olan, Ziraat Bankası müşterileri, ara
sında kredi adaletsizliğinin varflığı meydanda
dır. 

3202 sayılı Kanun, verilecek kredilerin ha
kiki ihtiyaç sahibi olmasını ve çiftçinin üretim 
gücünü artırmaya yaramasını öngörmekle be
raber, ödeme takatini aşmamasını âmirdir. Yu
karda kısaca özetlediğimiz kredi sistemiyle, bu 
hükümlerin bağdaşması maalesef mümkün de
ğildir ve bu sistem böylece bozuk, yetersiz ve 
yersiz devam ettiği müddetçe, Ziraat Bankası 
köylüye ve çiftçiye yararlı olmamakta ve ken
dinden bekleneni maalesef verememektedir. 
Temennimiz odur ki, Türkiye'de tarım kredisi 
veren tek banka Ziraat Bankası olduğuna ve 
nüfusumuzun da % 70 i tarımla uğraştığına 
göre, Ziraat Bankası ticari kredi ve plasman
lardan yavaş yavaş ve tedricen ayırmalı ve 
% 70 i teşkil eden tarımla uğraşan halkımızın 
hizmetine ve yararına daha çok faydalı olmak 
için çalışmalıdır. Çünkü, bu banka çiftçinin ve 
köylünün istifade edebileceği tek banka duru
mundadır. 
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Halbuki tüccar, ihtiyacını başka birçok ti
cari bankalardan temin edebilir. Esnaf, kredi
sini kendisi için kurulmuş özel hizmet gören 
Halk Bankasından alabilir. Sanayici, yalnız sa
nayi sektörüne kredi veren ve büyük yatırım
ları öngören, Sanayi Kalkınma Bankasından 
rahatlıkla kredi temin edebilir. Fakat halkı
mızın % 70 ini teşkil eden çiftçi ve köylümü
zün tek dayanağı olan Türkiye Ziraat Banka
sı da, adaletli ve yeterli kredi vermekte başa
rılı olmaz ise, elbette ki köylü, tefecinin eline 
düşmekten kendini kurtaramaz. 

Ziraat Bankasının, ticari ve zirai kredi hac
mi bakımından bir kıyaslama yapacak olursak, 
şöyle bir neticeye varmak mümkün olur : Zi
raat Bankası, 1964 yılında, tarımsal plasman 
olarak % 61,3 yani, 2 775 000 000, ticari plas
man olarak da % 36,3, 1965 yılında tarımsal 
plasman % 63,5, para olarak; 3 287 000 000. 
Yine, aynı senede resmî ve ticari plasman 
% 34,3 tür. 1966 yılında tarımsal plasman 
% 65,5 ve para olarak; 3 992 000 000 ticari 
plasman % 32,3 olduğunu görürüz. 

Bu rakamlar gösteriyor ki, tarım sektörü 
kredisinde her yıl bir artış vardır. Bunu 
memnuniyetle ifade etmek isterim. Ancak, 
bankanın gelir kaynaklarının % 33 - 34 - 35 
civarında, ticari kredilerde kullanıldığı da gö
rülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; tarımsal kredi, 
yetersiz ve dengesiz olduğu içindir ki, köylü 
ve çiftçi, tefecinin kucağına düşmekten kendi
ni kurtaramamaktadır. Tefeciye düşen bir üre
ticinin ise, kanser mikrobuna yakalanmış gibi 
kurtulması bir mucizedir. Çünkü bir senelik 
faiz % 50, ikinci seneye devredilirse % 100 ol
maktadır. Bunun altından kalüalamıyacağı he
pimizin bildiği bir gerçektir. Köylünün ve 
çiftçinin refaha kavuşmasını ve bankaya olan 
borcunu kolaylıkla ödemesini istiyorsak, aşa
ğıda kısaca arz edeceğim hususlara önem ve
rilmesi gerektiği kanısındayım : 

1. Zirai kredi ihtiyacının tatmin edici bir 
ölçüye çıkarılması, 

2. Bütçeden, her yıl % 1 nisbetinde Ziraat 
Bankasına verilecek miktarın gerçekleştiril
mesi, 

3. Ticari kredilerden, tedricen uzaklaşıp, 
zirai kredilere daha çok Önem verilmesi, 
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4. Bankanın yan tesirlerden uzak tutulma
sı ve bilhassa yöneticiler arasında hoşnutsuz
luk yaratacak tâyin, nakil, terfi gibi hallerde 
politikadan hassasiyetle çekinilmesi, 

5. Bankanın, denetim ve yönetiminde ida
recilerin ehliyet, liyakat ve kaabiliyetlerine 
göre yer verilmesi, 

6. Kredi dağıtımında, dengeli ve adaletli 
bir tutumla hareket edilmesi, toprak baremi
nin yeniden tesbit edilmesi, kredi dağıtımının 
mahalline göre, mahsul durumuna göre ayar
lanması. 

Ayrıca kredi yetersizliğine bilhassa küçük 
çiftçilerden yeteri kadar faydalanılmamasma, 
çoğunlukla teminat konusu olan arazinin tapu 
durumu, değerleri mâni olmaktadır. En çok 
ezilenler, elinde gayrimenkulu olan fakat ta
pusu olmıyan kişiler bulunmaktadır. Alivre 
satışları daha çok bu nevi üreticiler yapmak
tadır. Çünkü tapusu zilyedinde bulunduğu 
halde tapusu olmadığı için bankaya teminat 
verememektedir. 

Sayın milletvekilleri; tarım satış kooperatif
lerinin vaktinde fiyat ilân etmemeleri, avans 
verme yoluna gitmemeleri ve bu suretle köy
lüyü alivre satışa zorlamakta ve tefecilik ya
panlarla fırsat arayanların ocağına düşürmek
tedir. 

İşte bu yetersizlikler kanunla yasaklanmış 
olmasına rağmen maalesef tefeciliği açıkça 
yapanlar bugün vardır. Vergi vermeden mil
yonlar kazanan bir zümreyi bu durumlar ayak
ta tutmakta, gün geçtikçe gücünü ve sayısını 
artırmaktadır. Memleketimizin çeşitli bölgele
rinde işliyen tefecilik, çeşitli usullerle işliyen 
tefecilik yürekler acısı neticeler doğurmakta, 
vicdan ölçülerinin üzerinde aldıkları faizler
den dolayı her gün binlerce ocak sönmekte ve 
topraklar el değiştirmektedir. 

Konunun bu tarafını böylece arz ettikten 
sonra bu temennilerimiz ile birlikte G. P. Gru-
pu adına raporu tasvibettiğimizi saygılarımızla 
arz ederim efendim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Hil
mi Okçu. 

A. P. GRUPU ADINA HİLMİ OKÇU (Ma
nisa) — Sayın Başkan, Meclisin muhterem üye
leri; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun 1064, 1965 ve 1966 faaliyet yılları de
netimine ait T. C. Ziraat Bankası hakkındaki 
raporu üzerinde A. P. Meclis Grupu adına 
huzurnuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesile ile, 
kredi sahasında büyük hizmetleri olan bu ban
kanın kurucularına, bankada hizmet vermiş 
olan ve fedakârlıkla hizmet etmekte olan men
suplarına şükranlarımızı arz etmeyi vazife sa
yarız. 

Şartlar nisbetinde görüşlerimizi 1964, 1965 
ve 1966 yıllarında bankanın faaliyet ve aldığı 
neticeleri arza çalışacağız. Arada bu yıllar dışı
na çıkarsak zaruretler dolayısiyîe olacaktır, bu 
yönden affınızı dilerim. 

Muhtelif isimler altında bir asrı aşkın za
mandan beri, Türk köylü ve çiftçisine çok yön
lü olarak faydalı olma gayreti içinde bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, banka 
hizmetlerini halkın ayağına götüren nâdir ban
kalarımızdan biridir. Bizden evvelki grup söz
cüleri Başkanın görevlerini çeşitli kredi nevi
lerini arızı ve amik burada anlattıkları için; ben 
değinmiyeceğim. Yalnız, bu bankanın faaliyet 
sahasının ağırlığı hususunda, tarım sektörünün 
hususiyetine dayanmak suretiyle Bankanın faa
liyet derecesini ve karşılaştıkları güçlükleri arz 
etmeye çalışacağım. 

Yüksek malûmunuzdur, tarım sektörü, sek
törler arasında en az verimli sahadır. Tabiat 
ona üvey evlât işlemi yapmaktaJdır. Hükümetler 
ve iktidarlar, ekonomlik, malı ve tarıma taal
lûk eden politikalarını sektörlere ayırdıkları 
gelirler ve tahsisatlarla izah ederler. Ziraat 
Bankası, tarım kredi politikası yönünden cid
den tarım politikasının içindedir. Umumi mâ 
nacla, Ziraat Bankasının gayesi, kuruluşu ve 
hedefleri yönünden, tarım politikasının içinde 
olması lâzımgelir. Buna mukabil dar mânada 
Ziraat Bankasının, politikanın içinde olduğu
nu veya tesiri altında kaldığını söylemenin doğ
ru bir hareket olmıyacağı kanaatini taşırım. 

Yüksek malûmunuz; tarımda teraküm etmiş 
sermaye a^dır. Mevcut sermaye de ekonomik 
şekilde kullanılmamaktadır. Zira tarımsal işlet
melerin büyük kısmı, Türkiye'mizde küçük iş
letmeler halindedir. Bu itibarla, aşağı yukarı 
50 dönümden aşağı tarım işletmeleri Türkiye'
de % 70 miktanndadır. Küçük işletme olması 
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sebebiyle en ufak buhranlarda veyahut âfetler
de, karşı koyamıyacak durumda olup, sarsıl
maktadırlar. Bu şahıslar, bu topraklardan en 
fazla ürünü almak üzere âaami gayretin içine 
girdikleri için, bu tarımsal küçük işletmeler 
fakirleşme hâdisesi ile karşı karşıya kalırlar. 

Çiftçiler elde ettikleri gelir ve sahibolduk-
ları servete göre büyük bir borç altındadırlar. 
İşletmeler küçük ve bu işletmelerde oturan in
sanların fazla olması yönünden, tarım zorluk
lar altındadır. Niçin bu manzarayı çizmek lü
zumunu hissettik? Bunu, bu sektörde çalışanla
rın ekonomik gücünün zayıf olduğunu, kredi-
lendirilmelerinin güçlüklerini, Ziraat Bankası
na düşen vazifenin büyüklüğünü belirtmek için 
anlatmış oluyorum. 

Hal böyle olmakla beraber, Birinci Plân dö
neminde Ziraat Bankası, kendisine verilen va
zifeleri başarı ile yapmaya çalışmış, tarımda ce
saret verici neticelere varılmıştır. Bunları kâfi 
gördüğümüzü söylemiyorum. Elbette 1 sene ev
veline, daha evvelki senelere nazaran istihsal 
artmış, mahsul çeşitlenmiş, gübreleme ve sulu 
ziraat, makinalaşma artmış ve inkişaf etmiştir 
Daha evvelki senelere nazaran sahalar genisle-
tilmiyerek, yani eski nisbetler dâhilinde geni*-
letiîmiyerek, bu neticelere vanltaııstır. Bu ic
barla Bankanın bu neticelere varılmasında bü
yük rolü olduğuna kaaniiz. Bu bakımdan takdir
lerimizi tekrar teyidederiz. 

Banka, tarım sahasında hizmetlerin bir hal
kasıdır. Yalnız, tarımın Ziraat Bankası kana-
liyle halledileceğine matuf iddialar; biraz hiz
metinin mahiyetini mütalâa edersek, gerçi Zi
raat Bankasında ağırlık vardır ama, tek nokta 
olarak bunun üzerine yüklenmekte hatâ olduğu 
kanısı içindeyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız burada tefecilik mevzuu 
üzerinde, fırsatçılık mevzuu üzerinde sık sık 
durdular. Ben tefeciliği şöyle mütalâa ederim; 
yani tefecilik, bu millî bankamızın mekanizma
sının bâzı noksanlıklarından ileri geliyormuşca-
sma bir şaibe altında bırakmak istemem. Tefe
cilik mevzuu tarımda, tefecilik mevzuu taşıt sek
töründe, tefecilik mevzuu sanayi sektöründe bir 
külolarak mütalaa edildiği takdirde, bu sek
törlerin kaynaklarının anormal kredilerle ne
reden kredilendirdiği hususlar tesbit edilirse, 
dolayısiyle birçok bankalarımızı, yapış ve işle-
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yiş tarzı itibariyle, şaibelerden kurtarmış olu
ruz. Bu itibarla tefeciliği bu noktadan mütalâa 
etmek ve buna göre neticeye varmak lâzımgelir 
kanaatini taşırız. 

Bu vesile ile Türkiye'de yeterli bir seviyede 
yaygın bir banka hizmeti var olduğunu iddia 
etmek biraz hatalı olur, ama çok kötü olduğunu 
iddia etmek de yine hatalı olur. Az gelişmiş 
ekonomilerde esasen, tasarruf bankaları fazla 
gelişmemiştir. Tasarruf bankaları, sanayileşme 
vetiresi ile tasarruflarının teşekküllerinin, aynı 
zamanda birbirine Taslamamaları nedeniyle ge-
lişememektedir. îşte onun için; bu memleketler
de iskonto hadlerinin düşüklüğüne rağmen, te
fecilerin borç verdikleri fonların faizleri çok 
vüksek olmasına rağmen, bu saha maalesef iş
lemektedir. Az gelişmiş memleketlerde bankalar 
yalnız ticari krediler, yani kısa vadeli krediler 
açacak olurlarsa, bu tezatlı durum devam ede
cektir. Kaldı ki, Ziraat Bankasının sisteminde, 
benim hatırımda kaldığına göre, bilhassa tarım 
sektöründe en asgari vâdeler, zannediyorum, bir 
sene olacak... Demek ki, Ziraat Bankası kısa va
deli sisteme pek yanaşmamış, orta ve uzun va
deli kredi sistemine doğru kaymaktadır. Son 
samanlarda da selektif kredilerde, hatırımda 
kaldığına göre, kantitatif kredi kontrolü siste
mine girer, bu noktaya doğru gitmekte olduğu
na göre, Ziraat Bankasının çalışma tarzının 
müsbete doğru, daha iyiye doğru gitmekte ol
duğu kanaatini taşıyoruz. 

Acaba bu tezatlı durum nasıl ortadan kaldı
rılabilir; meselâ tefecilik? Türkiye'de toplam 
bir kredi hacmi vardır, yani kredi arzı toplamı, 
kredi ihtiyacı toplamı vardır. Bu hacım ile, ya
ni talep ile arz birbirine dengeye varıncaya ka
dar, bu hususiyetler olacaktır, ama bunlara 
birdenbire varamazsınız. Yani bir düğmeyi çe
virir gibi, aynı neticeye birdenbire varamazsınız. 
Bunun, zamanla alınacak tedbirlerle halledile
ceği kanaatini taşırız. Nasıl kaldırılabilir? Ban
kaların hisse senetlerini satınalarak teşebbüs
lere iştirakleri veyahut karma mahiyetteki te
şebbüslere hissedar olmaları bu durumu değiş
tirebilir. 

Ayrıca, bu noktalar açılamadığı takdirde, 
bankalar ancak Devlet tahvili almak durumun
da kalır ki, bu ne derece doğru olur bilmiyorum. 
Yalnız para piyasası müesseselerinin, bu işti-
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raklere yatırım yaparlarken, sermaye piyasası
nın mevzuuna taallûk eden noktaya varmama
ları lâzım. Vaktiyle bizde bu sistem bir nisbet 
dâhilinde tetkik edildi veyahut yapıldı; zanne
diyorum 1950 - 1960 arasında olacaktı. Ticaret 
bankalarının ve diğer bankaların yatırımları 
neticesinde, paralarının % 20 si donmuş duruma 
geldi, orta ve uzun vadeli yatırımlara gittikleri 
için. Bu itibarla, Türkiye'de sermaye piyasası 
da teşekkül ederse, öyle tahmin ediyorum ki, 
bâzılarının teşkilâtlanmamış sermaye, bâzıları
nın tefecilik dediği bu hususların, yalnız Ziraat 
Bankası yönünden mütalâa etmiyerek, taşıtta, 
sanayide ve sairede halledileceği kanaatini ta
şırım. 

Meselelerimizi bu şekilde izah ettikten son
ra, Ziraat Bankasının bir parça faaliyetinden 
bahsetmek isteriz : 

1964 te şube sayısı 660, 1965 te 666, 1966 da 
681 dir. Öz kaynakları ve yabancı kaynaklan 
vardır, öz kaynakları, 1964 te 1 174 000 000, 
1965 te 1 235 00 000, 1966 da dıa 1 304 000 000. 
Yabancı kaynakları; 1964 te 5 666 000 000, 
1965 te 6 337 000 000, 1966 da 8 840 000 000, 
Öz ve yabancı kaynak toplamını hulâsa eder, 
toplarsak; 1964 te 6 840 000 000, 1965 te 732 
milyon faızlalığı ile 7 572 000 000, 1903 da 
2 004 000 000 fazlalığı ille 9 576 000 000 dır. 
Toplam olarak öz ve yabancı kaymakları bun
lardır. 

Yükse|k malûmunuzdur, Türkiye'de bankacı
lıkta her sektörün tavanı aşağı yukarı tesbit edi
lir. Eskiden bunu bankaların tanzim komitesi 
yapardı, zannediyorum şimdi Merkez Bankasına 
verildi. Dolayısiyle sektörlerin heır birinin ta
vanı tesbit edilir. Ziraat Bankasının serbest 
kaynalk ve imkânlarının sektörlerle göre dağılışı 
da şöyle oluyor: 1934 te 4 529 000 000, 1965 te 
5 171 000 0Ö0, 1966 da 6 095 000 000. Bu kay
naklardan tarımsal plasmanı kaynakları için
deki yüzde paylarını mütalâa edersek, 1964 te 
tarım sektörüne plasman olarak, 2 775 000 000, 
ki bu, [kaynakların yüzde 61,3 ü tutar. 1965 te, 
3 287 000 000, yüzde 63,5 u. 1966 senesinde ise, 
3 992 000 000. Yani kaynaklarının yüzde 
65,5 u. 

Resmî ve ticari sektöre tahsis edilen kay
naklara gelince, rakam vermiyorum, ikisini bir
likte mütalâa ediyorum: 1964 yılında yüzde 
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C<3,3. 1965 yılında yüzde 34,4. 1966 da yüzde 
32,3. Demek ki, tarımsal yapıya, şu verdiğimiz 
yüzde nispetleri itibariyle, jkaydığı, buna muka
bil resmî ve ticari sektördeki nislbetin ise sene 
be sene azalamakta olduğu görülmektedir. Bu 
arada malî plasmanları vardır; 1964 te % 1,2, 
1965 te % 1, 1966 da % 1,2 dir. 

Alt sektörlere dağılışını mütalâa etmek is
tersek ; doğrudan doğruya çiftçiye verilen mik
tar, 1964 te 1 745 000 000, Tarım Kredi Koo
peratiflerine, 750 000 000, Tarım Satış Koope
ratiflerine, 400 000 000. Bir de tohumluk kredisi 
- hatırımda yanlış kalmış olabilir, blvaz yanlış 
geçirmiş olalbilirim - 750 milyon diyorlar, ama 
bir noktada 150 milyon diyorlar, bunda tered
düdüm var. Zirai kalkınma kredis:, yani vak
tiyle kontrollü kredi idi, sonra zirai kalkınma 
kredisi şeklinde oldu, 1964 te sıfırdır. 

1965 te tarım sektöründe toplam olarak 
3 287 000 000 liradır. Doğrudan doğruya çiftçi
ye yapılan dağıtım 1 600 000 000, tarım kredj 
kooperatifleri kanaliyle 850 milyon, tarım satış 
kooperatifleri kanaliyle 485 milyon; demek ki, 
bir evvelki seneye nazaran tarım kredi koopera
tif lerinde 100 milyon, tarım satış kooperatifle
rinde de 85 milyon bir farklılık gidiyor. Ayrıca, 
tohumluk yardım kredisi 150 milyon, zirai kal
kınma kredisi de 102 milyon lira olarak plase 
edilmiştir. 

1906 da ise, tarım sektörüne ayrılan kısım 
3 992 000 000, direkt olarak çiftçiye verilen 
2 170 000 000, tarım kredi kooperatifleri kana
lı ile verilen 1 mi'lyar liradır. Bunda da artış 
var. Tarım satış kooperatifleri kanalı ile 550 mil
yon, tohumluk yardım kredisi 150 milyon, zirai 
kalkınma kredisi de 122 milyon lira olarak alt 
sektörlere kredi temin edilmiş olduğu ve sene 
be sene arttığı görülmektedir. Diğer teşekkül
den, su mahsulleri, suni gübre ve diğer alt yapı 
kısımlarına fazla değinmek istemiyorum, aşağı -
yukarı birçok arkadaşlarca da malûmdur. Yal
nız, krediden faydalanan çiftçiler itibariyle 
mevzuu bir parça açmaJk istiyorum : 

1964 te, krediden faydalanan çiftçiler 
1 465 000, verilen kredi miktarı 1 475 000 000 
lira ki, ortalama 1 000 lira düşer. 1965 te veri
len para 1 653 000 000 lira, çiftçi adedi ise 
1 548 888 dsr, ortalama 1 043 lira düşer. 1966 
da Verilen miktar 2 170 000 000 lira, istifade 
eden çiftçi miktarı 1 729 866 dır, ortalama ola-
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rak 1 222 lira düştüğü görülüyor. Demek ki, 
hem kreidilenen çiftçi miktarı sene be sene art
makta, ortalama kredi miktarının da artmakta 
olduğu görülmektedir. 

Barem değişikliklerine taallûk eden temenni
lere gelince, buna iştirak ederiz. Ama, 1964 ten 
beri bu ıslah edilecek noktalar, bâzı dekar ve 
bâzı ürün nevilerinide barem değişiklikleri yüz
de 100 ü aşan tarzda ıslah edilegelmektedir ve 
bu çalışmalar da devam etmektedir. 

Destekleme alımları dolayısiyle de kısa bir 
maruzatta bulunmak isteriz. Yüksek malûmu
nuzdur, daha evvel de tarımın özelliklerinden 
bahsetmiştik. Tarımda, hakikaten fiyatlar istik
rarsız olur. Diyelim ki, tarım ürünleri istihsalin
de, diğer şartlar baki kalmaik şartiyle, yüzde 
10 bir azalma olduğu vakit, fiyatlar yüzde 50 
artabilir. Pardon, yanlış ifade ettim. Yani şunu 
demek istiyorum: Hakikaten tarımda yüzde 10 
çoğalma olduğu vakit, fiyatlar yüzde 50 düşer, 
biraz evvel ters olarak söylemiştim. Yani tarım
da yüzde 10 artış olduğu takdimde ürün olarak, 
fiyatlarda yüzde 50 bir düşüş ile karşılaşırsınız. 
Buna mukabil, tarımda yüzde 10 noksanlaşma ol
duğu vakit, fiyatlar ancaik yüzde 10 artar. De
mek istiyoruz ki, fazla ve noksan zamanlarda, 
arzın gayrielâstikiliği, buna mukabil talebin sert
liği dolayısiyle fiyat istikrarı aşırı derecede bo
zulmaktadır. İşte gelmiş geçmiş bütün iktidar
lar, gerek sosyal yapı itibariyle, gerekse fiyat 
politikası itibariyle destekleme alımları yap
maktadırlar. Ama, bu destekleme alımları yap
tıkları müesseseler de ıslah edilebilir veya edi
lemez, o noktalar kabili münakaşadır. Hakika
ten destekleme alımları dolayısiyle umumiyetle 
kaynaklarını Hükümet bulur veya Ticaret Ba
kanlığının emriyle bu vazifeler Ziraat Bankası 
eliyle yürütülür. 

Tenkid edilecek hususlar oök olabilir. Fa
kat mühim olan husus şudur: Bankanın faali 
yeti icabı değildir bu. Banka kendi normal sey
rini takibetmekte, faaliyetini yapmaktadır. Ama 
banka dişi bâzı hareketler icabı, bu kaynakla 
bu işleri işletip yapabilmek için Hükümet politi
kası olarak (gayet tabiî finansmanı da var, bu 
arada menfi farklar gelir.) Bu her sene, her 
mahsulde tesbit edilebilmeli ve bu menfi fark
lar tesbit edildiği takdirde, o farklann bütçe 
kanalı ile elbette Ziraat Bankasına tekrar veril
mesi faydalı olur. Bu, her sene yapılabilirse büt

çeye fazla yük olmaz. Ama, seneler geçtikten 
sonra yapılabilirse, o aşağı - yukarı konsolideye 
tabi bir durum olur, tahkime tabi bir durum arz 
eder. Bu hakikaten her sene konulabilirse, hem 
bütçedeki yük o kadar ilerisi için teraküm etmiş 
şeytter itibariyle toplanmış olmaz ve dolayısiyle 
Ziraat Bankasının kaynakları da bu yönden, 
kendi kredilerini kullanabilme yönünden elas
tikiyet durumunu daha rahatlıkla kullanabilir, 
daha çok finansman imkânına yani daha çok 
kredilenme imkânlarına, kaynaklarına kavuşmuş 
olur. Öyle tahmin ediyorum ki, bundan sonraki 
bütçelerde bu noktalara doğru gidilecektir, bu
nu ümidediyorum. • 

Yalnız, 1966 senesine aidolmamakla beraber, 
Ziraat Bankasının bâzı alacaklarının taksitlen-
dirilmesi veyahut da ertelenmesine taallûk eden 
ve iktidarımız tarafından da kabul edilmiş olan 
2 000 liraya kadar faizsiz borçların taksite bağ-
lanıllması gibi bir kanun teklifi geldi ve bu hu
sus programımızda da vardır. Programımızın 
bahsettiği noktalara aynen iştirak ederim. Fa
kat, vaktiyle 1950 - 1957 yılları arasında bâzı 
şahısların, yani milletvekilliği yapmış olan eski 
arkadaşların faizsiz olarak borçlarının taksit-
lendirilmesi, diye bir kanun çıkarmıştık. Her 
şeye rağmen, iktisadi bakımdan gücü zayıf olan 
tarıma yardım edilmesi Hazımdır. Fakat, şahsi 
kanatim odur ki, evet, 2 000 liraya kadar olan 
borçları ve 5 000 liraya kadar olan borçları er-
teliyelim; ama bankanın mahrum kaldığı faiz
lerin, bütçeye bir şey koyarak, bir yer açarak 
buradan karşılanması yoluna gidelim. Bu, banka 
bakımından da, bankanın yaşaması bakımından 
da, devam etmesi bakımından da faydalıdır. 

Ayrıca, Ziraat Bankası hakkında bâzı temen-
mennilerimizi de arz etmek istiyorum. Malûm, 
tedavüldeki para ne kadar g\izeW. olursa insanın 
o kadar hoşuna gider, bu biraz da itibar mesele
sidir. Gezdiğim kaza ve vilâyetlerde (ki, bu va
zifeyi aşağı - yukarı Ziraat Bankası yapmakta
dır, bundan dolayı da bir ücret alır.) Fersude 
paraların toplanmasında ve değiştirilmesinde da
ha hızlı hareket edilirse faydalı olur, kanaatini 
taşırım. 

Ayrıca, kooperatifleşme yönünden (Bu aşa
ğı - yukarı Hükümete raci bir sözdür ve rakam
ları da vardır.) Bugün tarım kredi kooperatif
leri, hattâ diğer kooperatiflerimiz hakkındaki 
kanunlarımızın büyük bir kısmı artık ihtiyar-
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Hamiştir, mevzuat mevcut şartlara uymamak
tadır. Yani idari vesayet altında o tarihlerde ku
rulmuştur. Bup, tarım kredi kooperatifleri de 
ayrı bir kanun ile kademeli kuruluşlar altında, 
yani bankanın vesayetinden kurtulmalı, daha 
müstakil eder hale getirilmelidir, bu hususlar ta
hakkuk ederse faydalı olur, kanaatini taşırım. 

Bir de, tarımın kredillendirilmesinde senelere 
göre nisbetlerin ne miktarda arttığı da görülü
yor. Bu kredinin artması derecesinde tarımdaki 
millî hâsılaya katkı ne derecede faydalı oluyor? 
Gerçi bunu istatistik Enstitüsü de yapabilir, 
ama kredilerin yerinde kullanılıp kullanılmadı
ğı yönünden de Ziraat Bankasının çalışmaları
na hem bir açıklık verir ve banka için de fay
dalı olabilir. 

Bir de, Ziraat Bankasının faaliyet sahaların
dan olan ticari plasmanlara gelelim. Ticari kıs
ma kaydığı noktasında mütalâa edilen sözleri 
değil de, bu konudaki fikirlerimizi arz etmek is
teriz. 

Sayın milletvekilleri, bilmiyorum ama, ban
kanın ismi Ziraat Bankası olmasaydı da Çiftçi, 
Ticaret veya işçi Bankası olsaydı ne denecekti? 
Biraz da bundan ileri geliyor bu sözler, bu eski 
bir durumdur. Çocukluğumdan beri bilirim, ti
cari hayatta da, zirai hayatta da bâzı hareketler 
olmuştur, daima böyle söylenmiştir : «Git efen
dim, ticarete veriliyor, şuna veriliyor, buna ve
riliyor» denilir ve denilmekte de devam eder. 
Bu aslında fakirliğin neticeleridir ya.. 

Ziraat Bankası, şubeleri kanailı ile banka şu
besi olmıyan yerlerde de faaliyet gösterir. Benim 
bildiğim ve duyduğuma göre bucaklara kadar 
şul>e açmaya doğru gidiliyor, yaygın hale geti
riliyor. Oralarda ticari birçok faaliyetler var, 
diğer bankalar faaliyet halinde değildir. Bu ti
cari kaynaklardan elde ettiği mevduatlları (ki 
aşağı - yukarı öz kaynağını da söyledik, yaban
cı kaynağını da söyledik,) imkân nisbetinde ta
rıma aktarmaya çalışır. Bunu yapamadığı tak
dirde ancak ticari kredi noktalarına doğru ya
yılabilir, verebilir. 

Şunu kabul edelim : Bugün Ziraat Banka
sının yabancı ve öz kaynaklarını mütalâa eder
seniz, yüzde 80 i aşağı - yukarı yabancı kaynak
tır. Bunun yüzde 75 i de, kısa vadeli mevduat, 
yahut tasarruf mevduatıdır, işte yabancı kay
nağı bu, kısa vadeli durumu bu olmasına rağ

men, banka vâdeleri asgari bir sene olan tarım 
sektörünü bu şartlar altında kredilendirmekte 
ve bunun için de gayret içinde bulunmaktadır. 
Bankacılık sistemi yönünden bunu yapabilmek 
her kula nasibolmaz. Bunu herkes yapamaz, zor 
bir meseledir. Bu da, bankanın ehil ellerde bu
lunmasının açık bir tezahürüdür. Yani ağırlık 
noktası zaten tarımdır, ticari kısma kaymıyalım 
demek istiyorum. Öyle mevduatlar vardır ki, 
tarım sektöründe kullanamazsın, imkânı yoktur, 
ölçüsü yoktur. Bir noktada kıymetlendirmeye 
mecbursunuz. Oradan temin ettiği paranın bü
yük kısmını tarım sektörüne kaydırmak lâzım
dır. 

Büyük çiftçilere taallûk eden noktalarda da 
bir iki söz söylendi. Büyük çiftçiler, zannediyo
rum, 1964 te 238 idi. 1966 da 215 e düştü. 100 000 
ile 200 000 lira arasında zirai kredi verebilmek 
için projeleri olacak, selektif kredileri icabetti-
ren, yani kontrollü bir durumu olacak. Banka 
artık kantitatif kredi sistemine doğru gidiyor. 
Kalitatif kredi, yani tavan arama değil, sektör
lerdeki kredilerini takip yoluna doğru gidiyor. 
Bu zor bir kredi sistemidir, kontrolü cidden 
güçtür, ama netice itibariyle başarılı bir kredi 
takiü sistemidir, faydalı olur kanaatini taşırım. 

BAŞKAN — Savm Hilmi Okçu, yarım saat
lik süreniz doldu efendim. Görüşmeniz daha 
uzun mu? 

A. P. GRUPU ADINA HÎT-MÎ OKÇU (De
vamla) — Gerçi uzun olur ama, ben müsaade
nizi rica edeyim, sözlerimi hulâsa edip bitire
yim. 

Netice itibariyle bir asrı aşkın zamandan be
ri faydalı olduğuna kaaani bulunduğumuz bu 
millî bankanın başarılı olduğu kanaati içinde
yiz. Banka ehil ellerdedir. Bâzı banka dışı hare
ketler dolayısiyle politik değil, destekleme ve 
sair alımlarda kredilerinde veya fonlarında azal
malar varsa bankacıların bunda kusurları yok
tur. 

Tasvibediyoruz, başarı olmasını diliyoruz. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına söz olan 
arkadaşlarımıza sıra gelmiş bulunuyor. Şahıs
ları adına konuşmalar 10 dakikadır. 

Savın Tufan Doğan Avsargil, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşla-
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rım; Anayasamızın 127 nci maddesi gereğince, I 
denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisine bıra
kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu tarafından 
hazırlanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Zi- I 
raat Bankasının 1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl- I 
larma ait denetim raporları üzerinde kişisel gö
rüşlerimi kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası 1863 yılında merhum Mit
hat Paşa zamanında «Memleket Sandığı» adı ile 
kurulmuş, bilâhara «Menafi Sandığı», «Ziraat 
Bankası», 3202 sayılı Kanunla da «Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankacı» admı almıştır. 
Bu banka, özellikle çiftçilerimize tarımsal kre
di vermek amacı ile kurulmuştur. Yurdun bir
çok bölgelerine yayılmış olan şubeleri vasıta-
siyle de yurt ekoonmisine büyük katkısı olmuş, 
kredi sahasında halka önemli şekilde faydalar 
da sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1926 dan sonra bu 
banka çiftçiye çevirme kredisi, donatım kredi
si, gelir getiren ve sürümü olan tarım ürünleri
ni işliyerek hazırlamak, müstahsilin kurduğu 
kooperatiflere kredi açmak gibi çok yönlü gö
revler yapmaya devam etmektedir. Bankanın 
1966 yılında bütün bankalar nezdindeki toplam 
mevduatı 18 milyar lira civarındadır. Ziraat 
Bankasındaki mevduatı ise 5 milyar liradır. Bu 
dönemde, yani 1964 - 1965 - 1966 yıllarında, da 
ortalama tarıma ayrılan kredi miktarı 4,5-5 
milyar liradır. Bu miktar bir acıdan az da de
ğildir. Ekonomik gelişmeye büyük katkısı da 
vardır. Ancak, kredi dağılımında normal olmı-
yan yolların izlenmesi bankanın çalışmalarını 
bir ölçüde gölgelendirmektedir. 

Aslında Türkiye'de bozuk bir kredi düzeni 
işlemektedir. Bir misal olmak üzere arz ediyo
rum muhterem arkadaşlarım; 1967 Eylül ayı 
itibariyle özel sektöre verilen kredi miktarı 
22 milyar liradır. Bunun 4,5 milyarı, nüfusun 
3/4 ünü teşkil eden 22,5 milyon çiftçiye, 540 
milyonu esnaf ve sanatkâra, 1 milyar 13 milyo
nu da sanayiciye ve 14 milyarı da nüfusun yüz
de 4 ü oranında olan tüccara verilmektedir. 
Halbuki Sayın Başbakan Hükümet programını | 
Yüce Mecliste sunarken, 22 nci sayfada, «mev
cut düzenimizin Türkiye'nin kalkınmasına ve 
ilerlemesine engel olmadığını, aynı zamanda top- | 
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lumun çeşitli grupları arasında sefaleti önliye-
cek bir düzen içinde yaşama lüzumuna da ina
nıyoruz.» buyuruyorlar Gfcnel kredi dağılımını 
arz ettim. 22,5 milyon köylü ailesine 4,5 mil
yar lira, nüfusun yüzde 4 ü olan bir avuç tüc
cara da 22 milyar liralık toplam kredinin 14 
milyarı verilir ise, Sayın Başbakan acaba top
lumun gurpları arasındaki sefaleti nasıl ve han
gi adalet ölçüleri içerisinde önlemeye çalışa
caktır? Teşkilâtlanmamış kredi, adı altında 
kanuna aykırı olarak cereyan eden yüksek fa
izli uygulamaları, kredi hacminin yetersizliği
ni ve kredilerin mevcut talebe uygun olarak da-
ğılmadığı gereğini nasıl değerlendirecektir? 

tşte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
bu genel kredi düzensizliği içerisinde olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Vatandasın çoğunluğu 
bankadan aldığı 300 - 400 liralık krediyi yıl 
sonunda ödeme imkânına sahip değildir. Bir 
tüccara gitmekte, tüccardan 300 - 400 lira al
makta, bu parayı yatırmakta, failini kendisi 
vermekte, parayı geri çektikten sonra tekrar 
tücc.ıra vermektedir ve böylece yıllarca 300 -
400 lirayı örliyememenin burukluğu içinde kıv
ranmaktadır.. Bozuk çarkın dişleri arasında 
Türk köylüsünü ezilmekten kurtaracak, kökü 
havada bos lâflar değil, bilimin, tekniğin ışışı 
altında ve demokratik koşullar içerisinde köklü 
bir kredi düzeni değişikliği gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankası 
3202 sayılı Kanunun kapsamına giren Türk çift
çisinin istihsal gücünü artırıcı olmaktan ziyade 
köstekleyici, oyalayıcı niteliktedir. Tarımsal iş
letmelerin yüzde 40 ı zirai kredilerden fayda
lanma imkânına sahip değildir. Faydalanan iş
letmelerin yüzde 50 si de, 300 - 400 lira kredi 
almaktadır. Büyük çiftçi kredilerinin ortalama
sı 600 000 liranın üzerindedir. Hattâ çiftçi ol
madığı halde Ziraat Bankasından büyük pa
ralar çeken kredi düzeninin açıkgözleri de var
dır. 

Gerek kısa vadeli, gerek orta ve uzun vadeli 
kredilerdeki 1964 - 1965 - 1966 yularımda görü
len artış, kredi alan işletme sayısında aynı öl
çüde görülmemektedir, örneğin; 1964 yılında 
1 milyar 475 milyon lira, 1965 de 1 milyar 653 
milyon lira, 1966 da 2 milyar 170 milyon lira Zi
raat Bankasının çiftçiye verdiği kredi miktarı
dır ve artış vardır. Buna karşılık 1964 de 1 mil
yon 465 çiftçi ailesine, 1965 de 1 584 888 çiftçi 
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ailesine, 1966 da 1 729 866 çiftçi ailesine kredi 
verilmiştir. Burada, 1965 de 1964 e nazaran 
584 000 küsur, 1966 da 1965 e nazaran 180 000 
küsur bir artış varıdır. Bu artışın kredi artışı 
kadar gelişmediği görülmektedir. Çiftçinin üret
tiği malların fiyatlarındaki artışlar çok cüzi, 
hattâ sabit kalırken; hububat, pancar ve saire 
fiyatlarında olduğu gibi, istihsal giderleri sü
ratle aribmakJtaJdır. Ekin biçecek bir tırpan 130 -
140 lira, saban demiri 50 - 60 lira, pulluk bıçağı 
pahalı, traktör eMpmianîarı ile birlikte 70 - 80 
bin liraya yükselmiştir. Ama Bankanın küçük 
çiftçiye verdiği kreldilerde göz doyurucu art
malar olmamıştır. Verilen krediler ancak iki üç 
aylık geçim kredisi olmaktan ileriye gidememiş
tir. Bu yüzden çiftçi tefecinin eline düşmektedir. 

Kredi dağılımındaki adaletsizlikler birtakım 
sosyal problemlerin ortaya çıkmasına da se-
bebolmaiktaJdır. Bilhassa bankanın açtığı ticari 
kredilere bâzı politik parmaklar girmekte, Ban
kanın itibarını sarsmakta, aynı zamanda kredi 
kaynakları geniş ölçüde zayıflamaktadır. En 
önemli konu; kredilerin adil olmıyan dağılışı ve 
uygulama noksanlıkları, vatandaşı bilerek ger
çek dışı işlemler yapmaya zorlaJmaktadır. Bir 
örnek arz etmek işitiyorum. Bakınız muhterem 
arkadaşlarım neler oluyor... Bir Merinos kredisi 
var, meselâ köylü vatandaş Bankadan bu para
yı alabilmek için koyunları olan bir komşuya 
gidiyor, 20 - 30 - 40 tane koyun alıyor, kendisi
nin bir tane koyunu yok, yalnız bütün niyeti 
kredi almaktır, veterinere götürüyor, damgalatı
yor, hafta o usullere göre kulağına küpe takılı
yor, kredi veriliyor. Kendi seçim bölgemden 
biliyorum, bir muhterem Uzunyayla'lı heimşeh-
rim dert yanıyor ve diyordu ki; «emin ol, 500 -
600 koyunum var, hepsinin kulağı küpelendi, 
ben de bir kuruş para almadım...» Bu memle
kette bir de koşum hayvanı kredisi var, bu da 
aynı şartlar alitında cereyan etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, başka bir nokta 
olarak; kredi ihtiyacı hızı verilen krediden da
ha çok 'arttığı için, ekonomik gelişmemizde 
önemli duraklamalar olmaiktaJdır. Çünkü, top-
ralk gün geçtikçe küçük ünitelere ayrılmakta, 
işleJtme sayısı arteakltadır. Köylü az topraktan 
çjok verim alma çabasına girmiştir, istihsali 
artırıcı tarım alet ve makina fiyatlarında sü-
raJtli bir gelişme vardır. 

NeJtice olarak arz etmek istiyorum ki, kalkı
nan, halkının büyük çoğunluğu normal yaşa
ma şaftlarından yoksun olan Türkiyerde, idare 
edenler eğer demokrasiyi yalnız oy makinası 
kabul etmiyor, vatandaşı da bu makinaya körü-
körüne hizmet eden bir oy üretkeni olarak gör
müyor ise, bütün sahalarda olduğu gibi, zirai 
kredilerin dağılımı saihasındada işliyen adalet
siz gidişe bir çözüm yolu getirmek zorundadır. 
Küçük çiftçinin, dolayısiyle Türkiye'nin kurtu
luşu ancak bu sekilide mümkün olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Vahit Bozath... Yok. Sa

yın Eşraf Berİnçay... Yok. Sayın Şevki Altın
dağ... Yok. Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu... Bu
yurun. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; mese
lenin teknik tarafını daha evvel sözcü arkadaş
larım izah ettiler. Ben biraz Ziraait Bankası 
üzerinde ve mevzu itibariyle aynı konuda yürü
yen teşekküller hakkında pratik bir konuşma 
hazırladım. 

İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüslerimi
zin eski bütçelerinin Meclisimizce tetkiki sıra
sında, bu tevekküllerimizin memleket kalkın
macında ve kendi sahalarında semereli olama
dıklarını gördük, Bu, esasen bizlerin malûmu
dur. Kimi teşebbüs zararla bütçesini kapamıyor, 
kimi de, devede kulak misali, küçük kârlarla 
s'3ne sonunu buluyor. Kadrolar şişkindir, mas
raf fazladır, idare költüdür, teşekküllerin ba
şında ve idaresinde bulunanlar sorumluluktan 
mahrumdur. Herkes millî faydadan çok nefsi öl
çüler içimde gününü gün etme havaısındadlr. 

Bu durum Ziraat Bankasında da böyledir. 
Bâzı tenkidleri incelerken bir nokta dikkatimi 
çekti, onu sizlere anlatmak istiyorum. Ziraat 
Bankasının İsparta iline 1962 de verdiği hay
vancılık kredisi 199 534 lira, 1966 da verdiği 
kredi 6 milyon lirıa, 1967 de 4 milyon lira. Erzu
rum'a 1962 de verdiği kredi 9 milyon lira, 1967 
de 2 milyon lira: Kars'a 1962 de verdiği kredi 
5 milyon lira, 1966 da sağladığı kredi 3 milyon 
lira. 

Şimdi, Kars ve Erzurum hayvancılık böl
gesidir; orada verilen krediler hayvancılık 
ekonomisine büyük bir katkıdır. İsparta eko-
mik saha bakımından değişiktir, hayvancılık 
orada mühim değildir. 

— 562 — 
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Hal böyle iken bu neden böyle? Başbakan 
Isparfcalıdır, öyle emretmiştir, öyle olmuştur. 
Ya da Sayın Başbakan kalkan edilmiştir. 

Büyük çiftçilere milyona yakın kredi verile
bildiği halde, yılda ancak 300 lira civarında 
kredi alan işletmeler küçük çiftçilerdir. Kredi 
almak için birkaç gün kasabada bekliyen va
tandaş bu paranın da yarısını yemejkte, yarısı 
ile de üç beş metre basma ve bez v. s. almak su
retiyle tüketmektedir. Tarlasını ekecek buğda
yı yine faizciden almak zorunda kalmaktadır. 
Ziraat Bankası küçük çiftçinin kalkınmasına bir 
katkıda bulunamamaktiadır; büyük çiftçiye, ha
tırlıya ve güçlüye hizmet eden bir müessese vas
fını göstermektadir. Halbuki Bankanın 1833 
te kuruluşundaki t.esbit edilen gayesi fakir köy
lüyü, küçük çiftçiyi tefecilerin elinden kurtar
mak, onu toprağına, köyüne bağlamaktım Ziraat 
Bankası Kanununun 3, 4 ve 8 nci maddelerinde 
tesbit edilen gaye de budur. 

Ziraat Bankasının kaynakları zengindir. Ya
pacağı sosyal hizmetler dikkate alınarak Hazi< 
neden yardım görmektedir. Ziraat Bankası 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, küçük riftçi-
ye destek olmak işlemini ıslah suretiyle onu 
kalkındırıp toprağına bağlayabilir. Bugün için 
en büyük problemlerimizden birisi olan fakir 
köylünün ekmeğini köyünde temin etmesi su
retiyle şehirlere akını durdurup, onların şe
hirlerde ve gecekondularda sürünmelerini önle
mek suretiyle halledebilir. Ne var ki, normal 
olmıyan baskılar karşısında yetkililer zafiyet 
göstermektedirler. Bu zaafiyet gerek kamu ve 
gerekse İktisadi Devlet Teşekkülleri genel mü
dürlüklerinin hepsinde vardır. Şahsi endişeler, 
makam endişeleri, göreve istikamet vermekte en 
büyük âmil olmaktadır. 

Sırası gelmişken, yeri olmasa da arz edece
ğim ki, ibiz bu tenkidleri yaparken verilen ce
vaplar, «Dün da böyle değil miydi?» Oluyor. 
Evet, dün de böyle idi. Ancak, dünün de böyle 
oluşu bugünün mazereti olmamalıdır. Bugün 
memleketimizde bir kısım vatandaşın yaşantısı 
mutluluk ifade ediyor. Buna karşı geniş halk 
kütleleri bir lokma ekmek bulmanın sıkıntısı, 
sancıları içindedir. Bu hal, bilmekteyiz ki, millî 
gelirin azlığından, memleketimizin fakirliğin
den ziyade millî gelirin ve kaynakların lâyıkı 
veçhile işletilmemesi ve Hazinenin, kaynakların 

israf ve talan ettirilmesindendir; nefsî endişele
rin millî endişelerden üstün tutulmasındandır; 
millî gelir dağılımındaki dengesizliktendir, ada
letsizliktendir; Devlet idaresinin, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin kilit noktalarında oturan
ların tasarruflarında millî endişelerin ve ciddi
yetin bulunmamasmdadır. 

Türk halkı idarecilerinden adalet istiyor, 
fazilet istiyor. Müşahedem odur ki, bu devre, 
her partiden milletvekilleri arkadaşlarımız uzun 
seneler hizmet vererek, halk içinden, hallan çi
lelerini nefsinde, vicdanında tophyarak, duya
rak gelmişlerdir. Vicdanımız ve kalbimiz ezik
tir, huzursuzluğumuz aşikârdır. Yüce Meclisteki 
sıra1 arını boş bırakmış arkadaşlar, seçim bölge
lerinden gelen vatandaşlarının perişan hallerine 
Devlet dairelerinin kapılarında deva ve çare 
aramakla meşguldürler. Vatandaşın işlerinde 
normal, olmıyan idare, milletvekilleri arkadaş
larımı sı buna zorlamaktadır. 

Yetkililer şunu bilmelidirler ki, bu devre, 
her partiden milletvekilleri arkadaşlarımız, ge
niş halk kütlelerimizi perişan edegelmiş her sa
hadaki idari tasarruftaki bozuklukların se-
bebolduğu iktisadi ve sosyal dengesizlikler, eşit
sizliklere bir hal çaresi bulmakta kararlıdır. Se
çilirken millete söz verdik ve bu yüce kürsüden 
yemin ettik, görevimizi yapacağız. Meclis toplu
luğumuz ciddî meselelerde particiliği bir tarafa 
itecek, çıkarcıların aramıza particilik kanalın
dan sokacağı nifakı elimizin tersi ile itip, ciddî 
memleket meselelerinde birleşecek, meseleleri
mizin halli için gerekli çareyi birlikte arıyacak 
ve bulacağız. 

Fazilet ve ahlâk sahibi idareciler belki ço
cuklarına madde olarak bir miras bırakamaz; 
ama onlara şerefli bir isim, tertemiz bir hayat 
hikâyesi, âbideleşmiş bir mazi bırakacaktır. Ta
rih onları yazacaktır, bunun misalleri çok. Bir 
tanesini arz edeceğim. Talât Paşanın bir gün 
daireden çıkarken cebinde araba parası yok, 
odacısından bir lira borç alır ve arabaya biner. 
Talât Paşa Sadrazamdır, arkasında Devletin 
kasası vardır, bir liracık da olsa elini oraya uzat
maz. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu; 10 dakika
lık süre doldu efendim. Ne kadar var konuşma
nız? 

— 563 — 
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MEVLÜT OOAKÇIOĞLU (Niğde) — îki 
dakika efendim, 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
MEVLÛT OOAKÇIOĞLU (Devamla) — Bu 

muhterem zat çok acı günler yaşadı. Bir Rama
zan günü iftar sofrasına beyaz ekmek getirmiş
ler ; «Halk ekmek bulamıyor, bulsa da simsiyah, 
bu nereden geldi?» diye sorar. iaşe Nazırının 
hasta validesine gönderdiğini söylerler. Talât 
Paşa, «Halk simsiyah ekmek yerken, ben sof
ramda beyaz ekmek yiyemem» diye ekmeği top
lar, çıkın yapıp iaşe Nazırına bir de tekdirna-
me ile iade eder. Lider budur, idareci budur. 
Ne olduk ve nereye gidiyoruz? .Bu cümlelerimi, 
bu hâtıraları, dar gelirli, küçük memurların ve 
fakir halk kütlelerinin perişanlığı, sefaleti kar
şısında kayıtsızca purosunu tüttürenlere ithaf 
ediyorum. 

Sorumluluk ağırdır. Gerek Devlet, gerekse 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde genel müdür
ler, müsteşarlar, mütehassıslar kadrosu bu ağır 
sorumluluğun altındadırlar. Siyasi baskılara 
mukavemet göstermek ger.ek. Gerekirse istifa 
etmelidir. Kimse ekmek torbası sırtında dünya
ya gelmemiştir. Sorumluluğu siyasetçilerin üs
tüne atıp, bu perde altında oyunlar çevirmenin 
bir anlamı yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum; 
daha bu mevzuda çok konuşacağız. Hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, 
M. ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — 

Muhterem Başkan ve muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait 
Ziraat Bankasının eleştirme raporlarını dikkatle 
okudum. Bu raporlara göre, 1964 yılında köylü
ye ayrılan zirai kredi, aşağı yukarı 2 990 000 000 
ve daha küsuru var. 1965 de ise, 3 206 000 000 
lira cirarna . toparlak hesap - yükselmiş bulu
nuyor ve 1966 yılında da 4 530 000 000 lira gibi, 
1964 e nislbeten % 150 nisbetinde bir artış kayde
diliyor. 

Yine bu raporları okurken, 530 ncu sahifede 
raporUör arkadaşlarımız şu cümle ile bâzı te
mennilerde bulunuyorlar; diyorlar ki 1964 yılı 
inceleme rapiorunda: «Memleket ziraatının yıllık 
kredi ihtiyacı (10) milyarın üstünde olmak lâ
zım geldiğine gftre, Bankanın zirai kredi saha
sındaki fonksiyonu üzerinde birinci derecede 
ehemmiyetle durulması mütalâasındayız.» 

Şunu da kaydedeyim ki, bugün eğer hafızam
da yanılmıyorsam, 1964 ten 1970 yılma kadar 
6 yıllık bir süre zarfında, Cumhuriyet Hükü
meti 1970 prıoigriammda köylüye ayrılacak zirai 
kredi miktarını 10 milyarın üstüne çıkarmakla, 
1964 raporunu tetkik buyuran kıymetli rapor
tör arkadaşlarımızın tavsiyelerinin de üstüne çı
kan bir zirai kredi tahsisi yapmış oluyor. Bu 
bakımdan affınıza mağruren arz edeyim, yani 
1970 ten bahsetmek için söylemiyorum, münase
beti kurduğum için arz ediyorum; Sayın Demi-
rel Hükümetine teşekkür ve şükranlarımı huzu
runuzda arz eitmeyi kadirbilir olmanın bir veci
besi saymış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 1964 yılımda görü
yoruz ki, 2 milyar 990 milyon civarında çok az 
bir kredi, yani hemen hemen ihtiyacın dörtte biri 
kadar bir kredi köklümüze sağlanmış bulunu
yor. 1965 te yükseliyor, 1966 da da % 150 nis
betinde yükseliyor. Bu krediler köylümüze pren-
sibolarak, birçok yönlerden veriliyor, ama ana-
prensibolarak iki yönden dağıtılmaktadır: Bir 
kısmı çevirmeli zirai kredi dediğimiz, yani köy
lünün müteselsilen kefaletini icabettlen, sene
lerden beri süre gelen eski bir metoda göre ve
rilmektedir. Düğeri ise, zannediyorum, hafızam
da yanılmıyorsam, 1962 de uygulanmaya başla
nan ve bâzı pilot bölge ilân edilen vilâyetlerde 
tatbikat safhasında bulunan kontrollü zirai kre
di şeMinde verilmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın bir 
çokları 1964, 1965 ve 1966 yıllarındaki kredile
rin köylüye kifayet etmediği üzerinde durdular. 
Her ne kadar 1964 e nazaran 1966 da % 150 
nisbetinde bir artma mevcutta olsa dahi, henüz 
o zaman 10 milyara ulaşamamış olan bir kredi 
şüphesiz ki, gene köylünün tam ihtiyacına kâfi 
gelmemekte idi. Yalnız, şu noktayı tebarüz ettir
mek isterim ki; bugün Cumhuriyet Hükümeti 
10 milyarbk ve daha üstün bir krediyi tahsis et
miş olmasına rağmen, tatbikattaki bâzı aksaklık
lar yüzünden, bu kredi de bâzan köylümüzü tat
min etmemiş duruma düşebilir. Bendeniz bu hu
sustaki temenndlerimi arz etmek istiyorum. Şöy
le ki: 

Muhterem arkadaşlarım, biliyoruz ki, bu çe
virmeli krediler aşağı - yukarı bir yıllık bir 
müddet zarfında köylümüze, çiftçimize verilmiş 
oluyor. Umumiyetle borcun tahsil edilme ayı Ey
lül ayıdır. Eylül -ayında çiftçimiz elindeki buğ-
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dayını yahut arpasını, hububatını; umumiyetle 
Orta - Anadolu bölgesinden geldiğim l^in o mın-
takaya göre konuşuyorum; hemen hemen o ay 
içindeki geçer fiyattan satıyor. Yani Ağustosta 
satmalı ki, 1 Eylülde borcunu eda edebilsin. 
Ağustos ayındaki umumiyetle buğdayın geçer 
fiyatı 70 - 80 kuruş arasındadır; arpanın 60 - 65 
kuruş arasındadır. Halbuki Eylül ayını birkaç 
ay dahi tecavüz ettiği takdirde, arpa fiyatları 
85 - 90 kuruşa yükseliyor, buğday fiyatları da 
100 hattâ 110 kuruşa kadar yükselebiliyor. Be
nim temennim şu ki; şayet teknik elemanları
mız, Ziraat Bıankasmdaki kıymetli idarecilerimiz 
blv imkân bulabildikleri takdirde, Eylül ayında 
alınması ioabeden krediyi faizi mukabilinde bir 
kaç ay daha uzatmak istiyen çiftçimize müsama
ha gösterdikleri takdimde, köylümüz 70 kuruşa 
satacağı buğdayı 90 kuruşa, 95 kuruşa, hattâ 
100 kuruşa sıaJtmak imkânını bulacak ve dolayı-
siyle az bir buğday satmakla borcunu daha faz-
lr, ödemiş olabilecektir. 

Şu mukayeseyi de arz etmeme müsaadenizi! 
rica edeyim: Faraza iki bin lira borcu olana 
ufak bir çiftçi, bu iki bin liralık borcunu öde
mek i^in üç ton hububat satmak zorunda ise 
Ağustos ayında, eğer banka bu borcunu, göne 
faizi ödenmek suretiyle, 4 - 5 ay daha temdide-
debildiği takdirde, üç ton yerine iki ton hubu
bat satmak suretiyle aynı miktar borcunu ödi-
yebilecekti'r ve dolayısiyle bir ton buğday 
köylümüzde kalacaktır. Halbuki dar bir me
muriyet zihniyetiyle işi mütalâa eder de, illâ ki 
ayında, senesinde ©diyeceksin diye sık boğaz 
ettiğimiz takdirde çiftçimizi, o zaman ns olacak 
arkadaşlar? Ucuz fiyatla hububatını satmak 
sonunda kalacak ve ondan edinilen kâr nereye 
geçecektir? Gene aracı tüccara geçmiş olacak
tır. 

Kontrollü kredi üzerindeki temennilerime 
gelince : 

Zannediyorum kontrollü krediler 5 yıllık bir 
müddet zarfında çiftçimize verilmektedir ve 
çzk iyi intihabedilmiştir. Eğer hafızam yanıl-
mıyorsa, 200 dekar civarındaki tarla sahipleri
ni bu işin kapsamına alıyorlar; yani daha bü
yük çiftçilere vermiyorlar. Maksat kü
çük çiftçiyi ve orta sınıf çiftçiyi 
kalliindırmaktır. Gaye çok iyi; hedef fev
kalâde iyidir ve oldukça da başarı, sağ

landığını burada iftiharla söylemek istiyo
rum. Yalnız ufak tefek mahzurlar doğuyor ar
kadaşlarım. Meaelâ 200 dekar arazisi olan bir 
çiftçimizin yüz bin lira kredi aldığını farzedş-
lım. Beş senede bunu ödiyeoeğine göre, her 
yıla yirmi bin liralık bir borç ödeme hissesi düş
müş oluyor. Halbuki muhterem arkadaşlarım, 
200 dekar toprağı tahlil ettirmek suretiyle ve 
toprağın ihtiyacına göre suni gübre verilmek 
suretiyle ve sulamayı da kitaba göre muntazam 
yapmak suretiyle randıman artış nisbeti âzami 
% 250 civarındadır. Ama bu her sene olmaz; 
çünkü dolu yağabilir, mevsim iyi gitmiyebilir, 
şu olur, bu olur. Binaenaleyh âzami bir . ran
dıman artışı % 250 nöbetinde olduğuna göre; 
200 dekar bir yerden köylümüz tanla ziraatin-
de safi olarak ne kadar kâr sağlayabilecek diye 
dün akşam oturdum hesabettim. Aşağı - yukarı 
zıdzıa. senade elinde kalacak safi kâr ancak yir
mi bin lira civarında oluyor. Binaenaleyh bu
nu da kontrollü krediden almış olduğu borca 
yatırdığı takdirde, bu çiftçi ne yiyecek, ne içe
cek, nasıl yaşayacak? 

Hulâsa olarak maruzatım şu ki; kontrollü 
kredinin de vâdesinin beş yıldan on yıla uza
tılmak imkânı olursa bilmiyorum teknik bakım
dan mahzurları var mı? Tabiî teknolojisini bil
miyoruz bu işin ve her yıla daha az nisbette 
edeme payı düşürüldüğü takdirde çiftçimizin 
bundan daha fazla faydalanacağı kanaat'in'ds-

BAŞKAN — Sayın Sönmez, bir dakikanız 
var efendim. 

M. ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devamla) — 
Sayın Başkanın kıymetli ihtarı üzerine fazla va
kitlerinizi almaktan içtinabediyorum. Benden 
sonraki arkadaşlarıma da sıra gelmesini temen
ni ediyorum. Beni dikkatle dinlemek zahmeti
ne katlandığınızdan dolayı hepinizi saygiyle se
lâmlıyorum aziz arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, saym mMleltvekilleri; İktisadi Kamu Te
şebbüslerinden bugün Ziraat Bankası ve keza 
diğer bankalar ve bu arada Halk Bankasının 
müzakeresi yapılmakta. Ehemmiyetli gördüğü
müz için, bilhassa Ziraat Bankasının hakkında, 
raporlar üzerinde, gerekse müsamahaya sığına-
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fak bir kısım raporları taşarak müzakereler 
devam etmekte ve konuşmaktayız. 

Belideniz evvelâ raporlara sadakatle, 1964, 
1965, 1966 yıllarını ele alıp bıı temennilerin ne 
dereceye kadar tahakkuk ettiğini sayın ilgili 
Bakandan sormak isterim. Bu yıllara ait rapor
ları tetkik ettiğiniz zaman bir yığın temenni 
•var. Fakat bunların içerisinde bilhassa, gelir 
bütçesinin yüzde biri oranında her yıl bir se-
m'aye ilâvesi olarak Ziraat Bankasına tefriki 
zaruri iken - kanun emri - ve keza bu, her se
nenin raporunda da sarahaten belirltilmiş iken 
neden tatlbik edilmez? Bunu hak'katken anla
mak isteriz. 

Eğer bu yüzde bir oranında sermaye ilâvesi 
gelir bütçesinden tefrik edilmiş obaydı, Zirâat 
Bankası daha güçlü olabilirdi. Ancak bu haliyle 
dahi Ziraat Bankası güçlüdür; fa^'at Ziraat 
(Bankasının kuruluş gayesi olarak 3202 sayılı 
Kanuna tamamen mutabık bir tatbikatı 1964 te, 
1965 te, 1966 da dâhil olmak üzere, bugün 
dahi var mı? Şüphesiz bunun üzerinde evvelce 
konuşan arkadaşlarıma ilâveten benim de söy-
liyeceklerim var. 

Değerli arkadaşlarım; hiçbir suretle gizli-
yebilmek mümkün değil; kredi adaletsizliği 
var bu memlekette ve Ziraat IBankası 3202 sa
yılı Kanunun emrettiği ve kuruluş sebebi ola
rak öne sürdüğü gayeden artık bir hayli uzak
laşmıştır. Ne denirse densin, sayın sözcülerden 
bâzılarının dediği gibi, bir ağırlığı itibariyle 
Ziraat Bankasının şüphesiz ticari kredileri 
vermesi de gerekli giörülür. Ama günümüzde 
bu nisbette midir? Bunları elbet rakamlarla da 
ele almak mümkün. 

Arkadaşlarım, bugün Ziraat Bankası, zira-
atçiriin bankası olmaktan ziyade büyük tücca
rın bankası olmak durumuna geçmiştir. Na
sıl ki, Halk Bankası da esnafın bankası oldu
ğu halde, o da Ziraat. Bankası gibi büyük tüc
cara daha yakındır. Bu rakamlardan evvel, 
bir iki tane halkın bizlere getirdiği misallere 
değinelim : 

Ben, Mersin'de Ziraat Bankasının zirai kre
diler bölümü ile ticari krediler bölümündeki 
döşeme tarzını ele alsam, Ziraat Bankasının 
ziraatçiye ne derece itibar gösterdiği, ismiyle 
müsemma, ortaya çıkar. Ticari krediler bölü
mü, her şubede olduğu gibi, benim Mersin'im
de de igayet güzel tefriş edilmiş; ama zirai 

krediler bölümüne geçtiğiniz zaman kırık san
dalye, yırtık koltuk... Ziraat ıBankasınm zira
atçiye itibarı bu mu? Neden bu? Neden tica
ri krediler bölümüne ayrı itina, tüccara ayrı 
itina? 

Arkadaşlarım; köylünün bankası, ziraatçi-
nin bankası, evvelâ görünüşü itibariyle de zira-
atçinin bankası olduğunu yeknazarda verme
lidir. Toprak ağasının bankası, veya büyük 
tüccarın bankası bu. Ben, misallerle on daki
kaya sığdıramıyacağımı bilerek şüphesiz kısa 
kısa geçeceğim. 

Şimdi arkadaşlarım, evvelemirde Ziraat 
Bankasındaki barem, hakikaten kelimenin ge
rekli mânasiyle gülünçtür. IBugün toprak de-
ğerlendirmesindeki barem, hele ki, ancak ta
pulu olması şartiyle, çok düşüktür. Ama ye
gân yegân bâzı bölgelerde görüyoruz, tapusu 
olmasa dahi müteselsil kefil ile kısmen barem 
esas alınarak kredi açıldığı görülmektedir. An
cak, bu çok cüzi. 

Politik sebepler kredi tevziinde büyük rol 
oynamaktadır. Bu her ne kadar inkâr edilse 
ve sayın Adalet Partisi sözcüsünün deyimiyle, 
olmadığı, iddia edilse dahi, ben şimdi bâzı mi
saller vereceğimi, söyledim. Bunların üzerinde 
•durduğumuz zaman her halde ittifakla bunu 
tesbit edebiliriz. 

Arkadaşlar, bu, bir bakıma göre sistemin 
bozukluğundan gelliyor denir. Ama biraz da bu
günkü düzenin bozukluğu ve bugünkü Adalet 
Partisi iktidarının görüşünden geliyor bu. Ban
kaların kredi tevziinde politika rol oynamamalı-
dır; bahusus ki, Ziraat Bankası ziraatçinin ban
kasıdır daha ziyade. Ama demin bir nebze değin
dim; Halk Bankası esnaftan ziyade büyük tüc
cara, Ziraat Bankası ziraatçiden ziyade büyük 
tüccara ve bahusus Ziraat Bankası büyük top
rak ağasına daha yakındır. 

Şimdi arkadaşlarım, küçük çiftçinin çok cü
zi miktarlarla kredi aldığını benden evvelkiler 
izah ettiler. Ne yapar bu küçük çiftçi bu kredi
yi aldığı zaman? Geçimine yetişir biraz; ayıra-
bilirse, tasarruf edebilirse, bu eline verilen çok 
cüzi rakamı da işletmeye koyabilirse. Netice? 
Gelir zamanı bu krediyi tediye edecektir, ödi-
yecek gücü yok, bu verilenle zaten bunun altın
dan kalkamaz; çarnaçar tefeciye başvurur. Te
feciden alır bankaya öder. Zamanı gelir, banka
ya ödemiştir, ama sıra tefeciye ödemeye gelir. 
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Tekrar bankadan alır tefeciye öder. Arkadaşla
rım, tefeciden alır bankaya vâdesinde öder. Te
fecinin vâdesi gelmiştir; bu sefer bankadan alır 
tefeciye öder. Bu bir fasit daire. Ne olur bu kü
çük çiftçi? Ne olursa odsun... 

Tefeci kimdir, evvelâ ona bakalım : Tefeci, 
Ziraat Bankasının koruduğu ya büyük tüccar, 
ya büyük toprak ağasıdır. Ziraat Bankası, Dev
let İktisadi Teşebbüsü, bu dönen düzensizliği, bu 
iktisadi düzensiz oyunu görür; ama buna rağ
men Ziraat Bankası, kuruluş sebebine tam aykı
rı, 3202 sayılı Kanuna tam aykırı, tefeciyle bu 
küçük müstahsil çiftçi arasındaki dönen dolabın 
çarklarında bu çiftçinin ezilmesine göz yumar. 
Arkadaşlarım, ne olur bu küçük çiftçi dediği
miz? Dedik ya, tefeciye para vermek için banka
dan, bankaya para vermek için tefeciden.. Ama 
sonunda bu fasit daire içinde, bu dönen dolabın 
çarkları içinde - bu küçük çiftçinin küçüklüğü 
de kalmaz; bu küçük çiftçi elindeki tarlayı ta
mamen tefeciye kaptırır. Bugün bizim, «toprak 
reformu, toprak reformu» diye bağırmamızın 
sebebi; esasen bu bozuk düzen içerisinde, küçük 
çiftçinin de zaten mevcudunun azaldığı ve kü
çük çiftçiyi bir güve gibi yiyen o büyük toprak 
ağasına imkân veren Ziraat Bankasının karşı
sında, bu düzensizlik içinde toprak reformunu 
getirelim de küçük çiftçiyi tekrar ihya edelim, 
ziraati tekrar ihya edelim çırpıntısı içindeyiz. 
Hâdise bu. Bu gördüğün küçük çiftçinin adedi 
ne kaldı? Neyi kaldı küçük çiftçinin? Daima 
yarınından ümitsiz, emniyetsiz; ama bir uçtan 
da tamamen Ziraat Bankasının tefeciye ve top
rak ağasına verdiği imkânlar içinde, küçük 
müstahsilin yok olmasına doğru giden bir dü
zen içindeyiz. 

Arkadaşlarım, şimdi zaman kıt olduğu için 
misalleri süratle vereceğim. 

Benim bölgemde - benim bölgemin sayın mil
letvekillerinden bâzıları da var - Çukurova'da, 
arkadaşlarım, kışın ortasında küçük müstahsil 
daha koruğu çıkmadan, yazın 150 - 200 kuruşa 
satacağı üzümün kilosunu 20 kuruşa, 25 kuruşa 
satıyor. Neden bu? Çünkü, ya Ziraat Bankası
nın kredi tediye vâdesi gelmiştir, ya tefeci, onu 
boğmaktadır. Onu boğmakta olan tefeci, (bu se
fer bir kere daha kambur üstüne kambur) müs
tahsilin yazın satacağı mahsulünün almteriyle 
elde ettiği mahsulünü kışın ortasında yok paha

sına alır. Bu, Ziraat Bankasının himayesi görül
mediği içindir. 

Yine benim bölgemde çeltik de var. Ben çel
tik bölgesinde biraz tetkikat yaptığım zaman 
dedim ki, şu bütün sene alınteri ile yetiştirdiği 
çeltiğin tamamını sattığı zaman, piyasada pirinci 
sen kaça yiyorsun? 6 lira 7 lira; yerine göre 8 
lira, ama o kaça satar Ofis alır 155 kuruşa veya 
tüccar alır 160 kuruşa. Bu civardadır. Dedim ki, 
150, 155, 160 kuruşa almterinin karşılığında sat
tığın pirinç 6 lira, 7 liradır. Dedim de ben bunu; 
bana çeltikçi müstahsil dedi ki, «Turhan Bey ya
nılıyorsun, biz 150, 155, 160 kuruşa satabilenler 
satıyoruz. Yani tefeciye boğulmamış olanlar sa
tıyoruz. Oysa ki, biz daha mahsulü toprağa ver
meden 50 kuruşa, 60 kuruşa tefeciye kaptırdık» 

Bu hepimizin mevzuu. 60 kuruşa alınıyor, en 
azından 6 liraya satılıyor. Kaç misli bu?.. 60 a al, 
600 kuruşa sat; yani 10 a 100. Faiz bu.. Tefeci 
alıyor bunu. 

Arkadaşlarım; düzen bu. Bu bozuk düzende, 
bu çarkın içinde ezilmekte olan zavallı, fakir 
kiiçük çiftçiye Ziraat Bankası kanat germez
se, bugün küçük çiftçi dediğimiz bir avuç top
luluk dahi yarın yok olabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, 10 dakikalık.sü
reniz doldu. Ayrıca, saat 13,00 e geldi efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarım; bu bozuk düzenin yaratıcıların
dan biri de Ziraat Bankasıdır dersem, beni hoş 
görünüz. 

İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Ziraat 
Bankası ile iftihar ederiz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Çünkü, 
içindeyiz biz bunun. Benim bölgem bu. Çukur-
ovaJlı sayın milletvekilleri de bunu yürekten te-
yidederler, ama dıştan etmiyenleri de vardır, 
içlerinde. Ziraat Bankası da, Halk Bankası da 
kuruluş sebeplerinin dışındadır, rayından çık
mıştır, arkadaşlarım. Rayına oturtmak şüphesiz 
gereklidir, millet hayrınadır. Temennimiz bu
dur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, saat 14,00 te tekrar 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,03 



M. Meclisi B : 37 30 . 1 . 1970 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAİT — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. Görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Sait Reşa'dadır. Sayın Reşa 
yoklar mı?.. Yok Sayın Nebil Oktay... Buyu
run. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, biz Ziraat Banka
sının 1964, 1965 ve 1966 yılları faaliyet raporu 
hakkında konuşurken, bilhassa zirai kredilerin 
yetersizliği, dağılımındaki adaletsizlik ve tat
bikatta mevcut birtakım formalite güçlükleri 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük çiftçi kütle
lerinin en fasla istifade ettiği çevirme kredileri 
hakikaten tatminkâr olmaktan uzaktır. Bu kre
dilerin tabanı 800 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Çiftçi vatandaşın köyünden, Ziraat Bankasının 
bulunduğu mahalle kadar gelip gitmesi, orada 
en azından bir gün ikâmet etmesi, buna ilâve 
edilen faizler dikkate alındığında, esasında bu 
taban 800 liranın çok daha altına, hattâ 300, 
400 lira civarına düşmektedir. 

Türk halkının % 68 inin ziraatle iştigal eden 
kişiler olduğu ve ihracat gelirimizin % 80 ini 
zirai ürünlerden elde ettiğimizi dikkate aldığı
mızda, çevirme kredilerinin tabanının hakikaten 
çok gülünç olduğunu görürüz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de zirai kredi
lerin umumi krediler içersindeki nihbetinde bü
yük çapta adaletsizlik vardır. 1966 da umumi 
toplam içerisinde zirai kredilere ayrılan miktar, 
% 18,6 buna mukabil ticari kredilere ayrılan 
% 41,5 tir. Aradaki büyük nisbetsizliği görme-
memeye ve üzerine eğilmemeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi dağılımında 
bölgelerarasmda da büyük bir adaletsizliğin 
mevcudoldugunu müşahede etmek mümkündür. 
Şimdi, ziraatte makinalaşmış bölgelerle maki-
nalaşmamış bölgeleri, büyük çapta sulu araziye 
sahip bölgelerle bu imkânlardan mahrum böl

geleri, büyük çapta özel teşebbüs yatırımlarına 
ve Devlet yatırımlarına mazhar olmuş bölgeler
le bunlardan nasibini almamış bölgeleri zirai 
kredi tatbikatında müsavi görmeye imkân yok
tur. 

Bir misâl olarak arz ediyorum, 1967 yılın
da yapılmış bir istatistiğe göre - Hakkâri ili 
hariç - Doğu'ııun 17 ilinde 6 496 traktör var
dır. Buna mukabil Türkiye'deki traktör sayısı, 
1967 de 74 982 dir. Aradaki nisbetsislik, büyük 
nisbetsizlik aşikâr. 

Gene 17 ilde 773 bin çiftçi ailesinden % 62 si 
topraklı, % 38 i topraksızdır. 

Tarım ve zirai kooperatif, adedi itibariyle 
mevcut 9 977 köyden yalnız 247 sinde tarım ve 
zirai kredi kooperatifi vardır. 

Şimdi, tablo bu durumda iken, zirai kredi 
tatbikatında hakikaten gelişmiş, makinalaşmış 
bölgelerle, hâlâ bu imkândan mahrum bölgeler
arasmda bir ayniyat görmek, doğrudan doğru
ya bölünmez yurt parçalarından bir kısmını ip
tidai, dededen kalma ziraat usulleriyle çalışmaya 
mahkûm etmek olur. 

Bu itibarla, gönül arzu eder ki, Ziraat Ban
kası, bölgelerarasındaki bu fırsat eşitsizliğini, 
bu dengesizliği dikkate alsın ve plasman tevzi
atında, Türkiye'de bir bütünlük sağlanması ba
kımından, bir millî birlik ve beraberlik sağlan
ması bakımından kalkınmamış olan bu bölge
lere öncelik tanısın. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, zirai kredi-
tatbikatında çok büyük formalite güçlükleri var
dır. Vatandaş 800 liralık bir çevirme kredisi 
için kefil bulmak mecburiyetindedir. Bu da 
yetmez, ayrıca muhtarın tasdikini almak mec
buriyetindedir. 

Bu formalite güçlükleri, vatandaşı köyün
den kalkıp, icabında beş, altı saat süren ilçe mer
kezine götürmekten alıkoymaktadır. 

Ayrıca, muhtarın tasdiki keyfiyeti, muhtar 
şu veya bu partiye mensup olacağına göre, o 
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köylü vatandaşı, muhtarın siyasi baskısı al
tında tutmaktadır. Bizim kanaatimize göre, 
böyle ufak bir meblağ kredi için kefil vermek 
mecburiyetinde olan vatandaşın, ayrıca muh
tarın tasdikini almasına da mecbur edilmesi bir 
eziyetten başka bir şey değildir. 

Aziz arkadaşlarım, kredi tatbikatındaki bir 
diğer güçlük de toprak baremi meselesidir. Top
rak baremi, maalesef birçok yerlerde toprağın 
hakikî kıymetine gere tesbit edilememekte ve 
bu çiftçiyi çok müşkül durumda bırakmakta
dır. 

Yurdun birçok yerlerinde kadastro faaliyet
leri neticelenmemiş olduğundan, vatandaşın elin
deki tapudaki miktar ile elindeki arazinin mik
tarı birbirini tutmamaktadır. Ziraat Bankası, 
köylünün elindeki arazinin mesahasına değil, 
tapudaki mesahaya bakıyor. Arada basan bin
lerce dönüm fark oluyor. Bu duruma göre ve 
bu mahzur karşısında Ziraat Bankasının basit 
bir tetkikat ile tapudaki mesahaya değil, ara
zinin hakiki miktarına itibar ederek vatandaşı 
bir büyük müşkülden kurtarmasında zaruret 
vardır. 

Ayrıca, tapuya sahip vatandaş bazan intikal 
muamelesini yaptırmadığı için, sırf bu sebeple 
elindeki gayrimenkulu ipotek ettirmsk imkânın
dan mahrum kalmaktadu'. Vatandaşa bu sahada 
da kolaylık göstermek lâzımdır. Kendi üze
rine değil de babasının üzerine ise tapusu, bir 
veraset ilâmı ibrazı suretiyle onun mülkiyet hak
kını kabul etmek ve hissesi nisbetinde ipotek 
karşılığı kredi almasını temin etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarını, Ziraat Bankası Ka
nununda çeşitli kredilere yer verilmiştir, itiraf 
etmek lâzımdır ki, bu kredi nevilerinden bir
çoğunu vatandaş bilmemektedir. Bu meyanda 
işlenmiş arazileri daha işler vaziyete getirmek 
veya işlenmemiş arazileri işlenir hale getirmek, 
ayrıca çiftçiyi toprak sahibi yapmak için bir 
kredi nevi vardır. Bu kredinin Türkiye'deki 
tatbikatını bilen çiftçi adedi pek azdır ve esasen 
bu tatbikattan hakikaten arazi sahibi olmıyaıı 
çiftçi vatandaş istifade etmemekte, tamamen ter
sine, bu kredi nevi büyük arazi sahibinin inhi
sarına girmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, on dakikalık sü
reniz doldu efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, on dakikalık süreye riayet 
etmek bakımından konuşmam icabeden bâzı 
mevzulara burada son veriyorum. 

Ziraat Bankasının memlekete şümullü, neti
ceye giden, faydalı bir kredi politikasını gütme
sini, her türlü siyasi nüfuza sırt dönerek, mem
leket gerçeklerine uygun bir faaliyetin içersinde 
olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
run. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, tarihine ve inanç
larına bağlı bir millet olarak bu güzel müesse
seyi Türk Milletine kazandıran ve bunun nüve
sini Tuna Valisi iken «Memleket Sandığı» adiy
le kuran rahmetli Mithat Paşa'yi huzurlarınızda 
saygı ve hürmetle anarak konuşmalarıma başlı-
yacağım. 

Ziraat Bankasının anagörevleri, tarım:al 
ürünleri geliştirmek, tarım ürünlerinin sürümü
nü ve satışını imkânlara kavuşturmak, tarımsal 
sanayiin ve bununla ilgili teşekküllerin millî 
ekonomiye göre gelişmesine hizmet etmek ve 
yeni teşkilâtlar kurmak, faaliyetlerini tarımsal 
sahalara teksif etmek ve her türlü banka mu
ameleleri yapmaktır. 

Benden evvelki konuşmacılar, bankanın 
1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait adedî rakamları 
mevduat bakımından veya öz kaynak - yabancı 
kaynak halamından verdikleri için onlar üze
rinde durmıyacağım. 

Ben konuşmamı, 440 sayılı Kanuna göre bu 
bankaca yapılması lâzımgelen bâzı esaslar ve 
prensipler üzerinde yürütmek istiyorum. 

Bugün, çiftçinin asıl içinde bulunduğu ana-
derdi, ihtiyacına göre kredi alamaması ve kre
di müessesesinin tanzim edilmemesi keyfiyeti
dir. Bankayı bu anahedefe kavuşturabilmek 
için öz kaynağının artırılması birinci plânda rol 
oynamaktadır.. Buna hizmet eden en büyük 
kaynak mevzuu ise, bütçeden her sene yüzde bir 
oranında verilmesi gereken nisbetler, maalesef 
yıllardan yıllara eklenerek verilmemiş durum
dadır. Artık buna bir son vererek Ziraat Ban
kasından hizmet bekliyor ve köylünün dertle
rini silmek istiyorsak, bunun her elden, her şey
den evvel verilmesinin bir zaruret olduğunu 
huzurlarınızda söylemeye çalışıyorum. 
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Ayrıca, banka; program ve çalışma hedef
lerinin dışında birtakım destekleme alımlarına 
sürüklenmektedir. Bundan vazgeçilmelidir. 
Programı ve görevinin dışına sevk edilince, 
anavazifelerinden uzak kalmaktadır, ikinci 
bir sakınca da, bu hizmete sevk edilirken 
Ibununla ilgili mevduat verilmediği için, ban
ka çıkmaza ve müşküllere sokulmaktadır. 

Bankanın yıldan yıla artan ve bir orantıda 
gelişen vâdesi geçmiş alacakları yığılıp git
mektedir. Bunda, bankanın ihmalinden daha 
çok, biz siyasiyelerin sorumluluğunu kabul 
etmeye mecburum. 

Zirai kredi tatJbikatı : Pilot bölgelerden 
başlamak üzere memleketimizde zirai kredi si
gortası bir zaruret haline gelmiştir. İleri 
memleketlerin cümlesinde, köylüye gelecek 
her türlü âfetlerden köylüyü korumak için 
zirai sigorta sistemi gelişirilmiştir. Pilot böl
geden başlamak üzere bunun, nüvesini kurup, 
diğer dilimlere de teşmil etmenin vakti gelip 
geşmektedir. 

Kooperatifler her sene zarar etmektedir, ban
kaya bağlı olarak. Bu zararları önleyici ciddî 
tedlbirler alınmalıdır. Yeri değilse de yerini 
kendi mütalâama göre uygun buldum, söyle
mek zorundayım. Bir arkadaştan duydum, her 
ne kadar direkt bankaya bağlı değil iso de 
verilen gübre, Ziraat Bankasına bağlı koope
ratiflerle ilgili olduğu için söylemeye mec
burum. Gübre fiyatı artıyor, kooperatiflor za
rar ediyor. Eder ve edecektir. Bir zihniyeti 
öldürmek lâzımdır, adam kayırmaktan vaz
geçmek lâzımdır, iki sene evvel Samsun'da 
Kredi kooperatiflerine ait bulunan gübrenin 
nakil ihalesi yapılmıştır, «tonunu 100 liraya 
taşıyacağım» diyen mütaahhide değil, «117 
liraya taşıyacağım» diyen bir mütaahhide ve
rilmek suretiyle 510 000 lira zarara sokulmuş
tur. Bu bir vakıadır. Sordum, Ziraat Bankası 
direkt mesul değilmiş, bunun bir tesisi var
mış, kurulu varmış, onlar yönetircniş. Bu bir 
titr işi değildir, bu bir ihtisas işi değildir, 
bu bir meleke işi değildir. Giren mütaahhit 
teminatını verecek, taşıyacaktır. Taşıyamazsa 
teminatını yakacaksınız. Hal böyle iken, «ucuza 
taşıyacağım» diyen mütaahhide vermeyip de, Gi-
resunla Emin Kentoğlu'na veriliş sebebini ben; 
düpedüz fakir-fukara milistin sırtmdan adam 
kayırmanın apaçık örneği olarak ilân ediyo-
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rum. Artık bunlara son vermeli. Bu, Yörük 
sırtından kurban kesmektir. Bunun vebalini 
dünyada her kim vermezse, tarih yazacak
tır, ilâhi hüküm de hışmını indirecektir. Bu
nu ihbar kalbul edin, ilgililerden tahkikini is
tiyorum. 

Evet, bu şartlar altında, elbette mahallî 
tesislerle, siyasi tesirlerle kooperatifçilik olursa, 
zarar etme temposu günden güne artacaktır.. 

Bölgem için söylüyorum, kooperatiflerin iş
leyişi, kimi yerde mahallî dertlerin tarafgir
liğinden, kimi yerde partizanlığın gelişmesin
den zararına işlemektedir. Faydalı hedefle
rinden sapmıştır ve gün begün sapmaya de
vam edecektir. 

Konya'nın Kargın kasabasında 7 yaşındaki 
ibir çocuğa kredi verilmiştir. Ölen birine, öbür 
âlemden getirilmiş birisine dünyada kredi 
verilmiştir. Ben bunları resmî makamlara 
intikal ettirdim, inşallah, takibedip, tecziye 
ederler. 

Kooperatifçilikte bu kabîl zihniyetten vaz
geçilmezse, güzel gayelerle kurulan halkı ko
ruyucu olarak kurulan bu kooperatifler, maa
lesef bir zarar müessesesi olacaktır. 

Evet, bâzı, ticaret mevzularında 3 misline 
yakın kredi veriliyor. Bunu biz fazla gör
mekteyiz. 3 misli değil, hiç olmazsa misli kul
lanılsın ve bunun dışında başka mevzulara 
teşmil edilmesin, isteriz. 

Ziraat Bankasının birçok iştirakçileri var
dır. Bu iştiraklerin pek çoğundan zarar 
görmektedir. Zarar görüşünün sebebi de, 
adam kayırmak için taa uzak yerlerden bu işti
raklerine temsilci tâyin edilmesidir. Bu temsil
ciler daha yakından, bilen kişilerden tâyin edi
lir, esaslar üzerinde durulursa bu müessese ko
runmuş olacaktır. 

Bankanın elinde fazla lüzumsuz gayrimen-
küller vardır. Bunların çıkarılıp, aksiyon haline 
getirilmesi yerinde olacaktır. 

Personel muvazenesi bozuktur, bir an evvel 
dengeli hale getirilmelidir. 

Banka; uzun yıllardan beri köylüyü toprak 
edindirme yolunda geri kalmış ve temposu za
yıf kalmış bir durumdadır. Bir an evvel kredi 
tevziinde, toprak edindirme yollarına önem ve
rirse daha büyük hamleler yapmış olacaktır. 



M. Meclisi B : 37 30 . 1 . 1970 O : 2 

Maliyeye devredilen tohumluk alacakları 
maalesef bankaya ödenmemiştir. Banka, mev
duat bakımından kifayetsizlik içindedir. 

Müşterek ve müteselsil kefalet yollariyle ve
rilen ikredilerde, borçluya değil, müteselsil ki
şilere de ihbar çıkarmak suretiyle icra ihbarı 
çıkarmak suretiyle bir manevi baskıyla bu tah
silatın limite yakın bir seviyeye kavuşturul
ması bir zarurettir. 

Deplasmandan vaz geçilmelidir. 
iştirak zararlarının bir nedeni de bâzı bas

kılarla zoraki iştiraklere sürüklenmiş olması
dır. Böylece, kendi kaynağı kifayet etmemekte
dir. Bâzı baskılarla gerçek gayesinin dışında bu 
kabîl iştiraklere bankanın götürülmesi artık son 
bulmalıdır. 

Ziraat Bankası, diğer bankalara nazaran, 
takdirle huzurlarınızda söylerim ki, en müte-
vazi ölçülerle çalışan bir yerdir. Möblesi, çalış
ma yerleri ihtişam içinde değildir. Diğer banka
lar bir saray manzarası içindedir, ama, yine de 
huzurlarınızda söylemeye mecburum, bir fazla
lıkta vardır. Ziraat Bankası, tarım bankası köy
lü bankası olduğuna göre, çiftçi bankası ol
duğuna göre, yemesi, mobilyası, çalışması ve 
konforunun da köylüye benzer hale getirilme
sinde biraz daha itina gösterilmesinin yerinde 
olacağı kanısındayım. 

Ayrıca yeni bina ve saire yatırımlarda pro
je dışı ek ödenekler istenmektedir. Bunlardan 
da vazgeçip, ek ödeneklerin verilmemesi esas 
prensip kabul edilmelidir. 

Ziraat Bankasının vermiş olduğu kredi li
mitinin memleketin içinde bulunduğu şartlara 
göre sureti katiyede 50 bini geçmemesi görüşü 
ve kanaatindeyim, şahsan. 

Bugün Türkiye'de nüfus 33 milyondur. Bu
nun % 75 i tarımla uğraşır ve dolaylı olarak 
3,5 milyon Türk ailesi, yani 23 milyon vatan
daşımız çiftçilikle uğraşır ve çiftçilikten millî 
gelire katkı % 42 dir. 

Hal böyle iken; kredisi maalesef kifayetsiz
dir, faizi fazladır, toprak baremine göre verilen 
kredi toprağı ekecek ölçülerin çok altında, çok 
zayıftır. Rençberin ürünleri maalesef para et
mez, pamuk da öyle, hububat da öyle, pancar da 
öyle. Hal böyle iken faizin çokluğu, kredi ki
fayetsizliği, köylüyü, yıldan yıla sararan ve
remli hasta gibi, kanserli hasta gibi, dalında 

sararan ayva gibi takatsiz ve kifayetsiz düşür
mekte ve bu şartlar altında tefecinin kucağına 
itilmiş olmaktadır. Aç insan, çiğce yer, yiye
ceği, ama remçjber de imkânsızlıklar içmde 
kaldığı için mahsulünü tarlasında gök iken 
yemektedir. Buna bir an evvel çare bulup im
kânlara kavuşturulmalıdır. 

Gübre pahalıdır ve verilen gübrenin pek ço
ğu tarlaya gidiyor derseniz, hayaldir. Bir 
Konya'lı, köylü olarak, gezen bir insan olarak 
kesin söylüyorum, geçen sene ve daha evelM 
senelerde verilen gübrelerin yüzde 50 den faz
lası Konya'da tarlaya gitmedi. «Tohumun yarısı 
kadar gübre alacaksınız» şartını koydunuz, ama 
bu gübre tarlaya değil, Cihanbeyli'de harman-
vari yığıldı; Adana'nın narenciyesine, Şimalin 
fındık ve çay tarlalarına gitti. 90 kuruş verildi, 
45 e satıldı, gerçek orada. 

Rençberi gübre almaya mecbur kılıyorsunuz 
ve zannediyorsunuz ki, gübre tarlaya gidiyor. 
Gitmiyor. Zoraki alıyor, parası yetmediği için 
yarı fiyatına satıyor. 

Buğdry tohumunu köylüden geçen sene 78 
kuruştan, bu sene 80 den aldınız, ama tüccar, 
80 ligi 90 a, 90 lığı 100 e aldı. 82 ye alıyorsunuz, 
115 ten tohum veriyorsunuz, tam 35 kuruş faz
la fiyatlar. 

Gübrenin 45 ni de bindirirseniz, tohum köy
lüye 160 kuruşa mal oluyor. Bugün köylüye 
verdiğiniz tohumun, gübre dolayısiyle kilosu 
160 kuruştur beyler. Hele kontrollü ziraatte 35 
kuruştur, 180 e varır. Bunlara bir çare bulma
nın. zamanı gelmiş, geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, 10 dakikalık 
zamanınız dolmuştur. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Efendim, 
5 dakikada bitiririm, müsaade ederseniz, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, buyurun, efendim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Her se

ne, Hazineye ait topraklar, toprak tevzi komis
yonları tarafından dağıtılmaktadır, fakat bunu 
alan toprak sahipleri, maalesef işliyecek imkânı 
ve takati olmadığı için yine, istemiyerek, köyün 
zengininin eline açıkgözün eline bırakmakta
dır. O kirayla almakta veya devede kulak bir 
hisse vererek o işletmektedir. Yalnız toprağı 
vermek kâfi değildir, yalnız toprağı dağıtmak 
kâfi değildir. Tarlayı veriyorsunuz, işliyemiyor. 
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O toprak, maalesef, yine gayesinin dışında, ka
zancını çok iyi bilen şeytanî kişilerin elinde bir 
nevi kazanç vasıtası oluyor. 

Demek istediğim, verilen toprağı i^liyecek 
kredi verilmelidir. Bugün Konya'da yeni dağı
tılan topraklarda verilen kredi miktarı, dönüm 
bagma 15 liradır, devede kulaktır, yeter durum
da değildir. 

!Bu verilen tarlalar, maalesef ticari işler ve 
traktör alımında teminat olarak hâlâ kullanıl
mıyor ve kabul edilmiyor. Bunların biran evvel 
teminat olarak kullanılması çarelerinin banka
ca bulunmasının bir zaruret olduğuna inanıyo
rum. 

En mühim mesele, köylerde, hassaten dağ 
köylerinde durum daha acıklıdır. Pek çok köy
lere kadastro girmemiştir, ama dedesinden kal
mış tarlasıdır, vergisini verir, zilyetidir, falan, 
ama tapusu olmadığı için, kadastro geçmediği 
için kredisini alamamaktadır. 

Türkiye'de dağ köyleri,, orman içi 5 bin, çevre 
köyleriyle beraber 8 bin, cem'an 13 bindir. Bu
rada 700 bin insan yaşar. Bunların hali çok 
perişandır, beyler. Her zaman, her gün söylü
yorum, duvarı kerpiç, dam toprak, ayağı çarık; 
elindeki çıradır. Kuru ekmeğe bulguru katık 
eder yer. Şimdi soğan 3 lira, onu da bulamaz 
hale gelmiştir. Buralar gizli işsizlik değil, açık 
ve felâket dolu işsizliğin yuvalandır. Buradaki 
insanları kendi yerinde karnını doyurucu tedbir 
almaz isek, bu insanların gelecekteki hali çok 
perişanlık arz etmektedir. Buralarda görev da
ha çok Ziraat Bankasına düşmektedir. Orada, o 
köylünün karnını doyurucu, (tavukçuluk yö
nünden, hayvancılık yönünden, besicilik yönün
den) gerekli tedbirlerin alınıp banka eliyle bu 
hizmetlerin oralara sokulması zarureti vardır. 

Bugün, Ziraat Bankası hayvancılık ve besici
liğe el atmıştır, yeni bir teşkilât da kurmuştur, 
kurucularına teşekkür ediyorum, geç de kalmış 
olmakla beraber. Ancak sadece büyük çevre
lere, toprağı zengin olan çevrelere vermiş ol
ması kâfi değil, bu hizmetin süratle dağ köyle
rine kayması ve oradaki sefaleti kurutması için 
tavukçulukta, besicilikte, arıcılıkta gerekli 
tedbirlerin alınması Türkiye'nin geleceği ve se
lâmeti için hayırlı olacaktır. 

Oradaki açlar aç kaldıkça, burada toklar 
uyuyamayıs, oradakiler sefil oldukça biz sefahat 
içinde iyilikte bulunamayız. 

Açlık sofuluğu bozar, bunu bilesiniz. Şehir { 
lerdeki bu çoğalış, bu yığılma, bu artma gece
konduyu da artırmıştır, işsizliği de artırmıştır. 
Bunun hakiki kaynağı orasıdır. Ziraat Banka
sı dağ köylerine gitmeli, oralara hizmet götür
melidir; bunu söylemeye mecburum, dağ köyü
ne, Ziraat Bankası, dağ köyüne... 

Evet, bugün dağ köylerine verilen kredi 
300 liradır, eğer toprağı ve tapusu varsa 300 
lira verilir. İstirham ederim, Beyşehir'in Ara
rım köyünden kalkacak, Toroslardan Beyşe
hir'ine gelecek: Bir gün gelir, bir güne gider, 
bir gece de orda yatar, üç günde bu 300 lirayı 
alır-. Bu kredi değil artık. Bayrak harçlığı, bey
ler. Hâlâ 290 lirayı, 300 lirayı dağ köylüsü 
için kredi kabul ediyorsanız... Birbirimizi kan-
dırmıyalım, gerçeği söylemekte hayır, huzur 
ve ralıab vardır. Bu 300 lira para değil, belki 
20 senû evvel 300 lira idi, bugün artık 300 li
ranın rakamı kalmış, keyfiyeti ve iştira gücü 
yol: olma deı ecesine düşmüştür. 

Süratle dağ köyleri kredilerinin ele alın
ması, işini-çevirici hale kavuşturulması gerek
tiğim o inanmaktayım ve istemekteyim. 

Abone kredisinden, yani donmuş krediler
den vazgeçilmelidir. Bugünün şartlarına göre, 
hakiki işliyene kredinin kolaylıkla verilmesi 
yönünde tedbirlere varılmalıdır. 

Benim bu konuşmalarımdan sakın ha, çok 
sevdiğim, daima hizmet gördüğüm, alâka gör
düğüm Ziraat Bankası mensupları alınmasın
lar, sizleri tenzih ediyorum. Her birinize, cüm( 
lenize sonsuz saygım ve hürmetim var. Her 
müracaatımda anlayış göstermişsinizdir. 

Bu kabahati, ben de dâhil siyasilere ver
mekteyim, gelmiş geçmiş iktidarlara vermek
teyim. (Gülüşmeler) 

Evet, beyefendiler, bizlere vermekteyim. 
Bi£,_ siyasilerin şu bahsettiğim kötü ölçüler
den vazgeçip iyiye yönelmemizin zamanı gelJ 
mistir. 

Bu yolda gücümün yettiği kadar telkinde, 
ikazda bulunmak istiyorum, kastım yok, sami
mî... 

Böylece; bankaya hizmeti geçen, en ücra 
yerlerde gücünün yettiği kadar halkın dertle-
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rine, ıstıraplarına el atma ya çalışan bu mües
seseyi huzurlarınızda saygı ile selâmlar, gele
cek yıllarda bu dertlerin mühimce kısmının 
giderilmiş olduğunu görmek isterim.. 

Hürmetlerimle efendim. (G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel
mişin'. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Bakan 
görüşecek misiniz efendim? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREKJ 
(Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Görü 
şeceğim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Ticaret Bakam 
Sayın Gürhan Titrek. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TiTREFj 
(Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Saym 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 1964, 1965, 
1986 yıllarına ait Ziraat Bankası denetim ra
porları üzerinde konuşuldu. Hepimiz birlikte 
müşahede ettik ki tenkid hudutları 1964, 1985 
1966 senelerinden ta bugünlere kadar getiril
di. Her sene söylenmiş ojan sözler, yine bir çok 
defalar tekrar edildi. Ben, komisyon raporun
da bahsedilen temennilere ve burada yapıcı 
tenkidlerde bulunan arkadaşlarıma teşekkür 
ederek ve aynen bu temennilerin ve tenkidle-
rin yerine getirilmesi için bir çalışma içerisine 
gireceğimi vadederek sözlerime bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ zirai ve tica
ri krediler üzerinde tenkidler yapıldı ve bu 
arada dendi ki, Ziraat Bankası umumî banka 
kredilerinden ticari kısma ayrılan fazladır. 

Muhterem arkadaşlar, tetkik edildiğinde 
görülecektir ki, 1964 yılında Ziraat Bankası
nın zirai kredi olarak dağıttığı miktar 
2 775 000 000 liradır. Bunun Ziraat Bankası
nın kredi tevziatı içerisindeki yeri yüzde 61,98 
dir. 1965 yılında 3 287 000 000, 1966 yılında 
4 milyar küsur, 1967 de 5 milyar, 1968 de 
6 923 000 000, 1969 da 9 277 000 000 lira. Gö
rülüyor ki, 1964 ten itibaren Ziraat Bankası 
zirai kredilerde büyük bir artış kaydetmiştir; 
yüzde yüzün üstünde, hattâ yüzde ikiyüze 
yaklaşan bir miktarda artış olduğu şu verdiğim 
rakamlardan anlaşılmaktadır. 

Şimdi ben, 1969 yılı itibariyle verilen Zira
at Bankası kredilerini zirai ve ticari olmak üze

re iki kısımda mütalâa edeceğim 30 . 11 . 1969 
tarihi itibariyle bankanın genel ikrazatı 
11 726 456 000 liradır. Bunun yüzde 78 ora
nında 9 277 598 000 lirası zirai kredilere, oran 
yüzde 78; yüzde 22 oranında 2 448 958 000 li
rası ticari ve resmî kredilerde kullanılmakta
dır. 

Şimdi, burada dikkat etmemiz lâzımgelen 
bir husus daha var: 2 milyar ticari kredi de
nince, arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde 
durdukları ve fazla olarak gördükleri miktar 
olarak söylüyorum bunu, evet, yeknazarda 
fazla gibi geliyor ama bu ticari kredinin içeri
sine girmiş olan resmî kredilerin (M bunlar da 
bu ticari kredilerin içerisindedir) bunların 1969 
yılında miktarı 500 milyon liradır. Bu da, men
şei zirai olan konsolide edilmiş satış koopera
tifleri borçları ve Hazineye devredilmiş olan 
alacaklardan doğmaktadır. 

Şimdi bir muhasebe kaidesi neticesi olarak 
bu 500 milyon ticari bir kredi içerisinde görül
düğü zaman, bunu tefrik etmeden bir karar 
verirsek, her halde doğru bir karar vermiş ol
mayız. Şimdi bu 500 milyon da zirai menşeli 
yollara gittiğine göre, buna nazaran oranı bir 
düşünürsek, o zaman Ziraat Bankasının 1969 
yılında dağıtmış olduğu kredilerdeki zirai kre
di oranı yüzde 83 e çıkar; geriye ticari kredi 
olarak yüzde 17 kalır. 

Muhterem arkadaşlar gene hepiniz bilirsi
niz, Ziraat Bankası ticari kredileri vermekten 
vazgeçemez arkadaşlar, aldatmıyalım kendi-
kendimizi. Bugün Ziraat Bankasının, hiçbir 
banka şubesi olmadan yalnızca çalıştığı 382 
yeri mevcuttur. Bu yerlerde, gittiğiniz zaman 
göreceksiniz, eğer ticari kredi olmazsa oradaki 
arkadaşlarımızın, oradaki vatandaşlarımızın 
durumu ne olacak? E, şimdi konuşurken evet, 
«vermiyelim» diyelim, ama oraya gittiğimiz za
man da hiçbir bankanın olmadığını göreceğiz 
ve oradaki vatandaşlarımız da, «Niye bize tica
ri kredi açmıyorsunuz?» diye şikâyet edecek
lerdir. O zaman da bu şikâyeti getireceğiz bu
raya. Binaenaleyh, «Ziraat Bankası ticari kre
di açmasın» şeklinde bir düşünceye iştirak et
memize imkân ve ihtimal yoktur, öyle tahmin 
ediyorum ki, esaslı bir düşünceye varırsa, bu
nu söyliyen arkadaşlarımız da takdir edecek
lerdir durumu. 
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Umumi krediler bakımından burada çok söz 
edildi, müsaadenizle birkaç cümle ile ona te
mas etmek isterim. 

1969 yılında, (özür dilerim 1966 dan çok aş
tık da, onun için ben de 1969 dan boyuna mi
saller veriyorum) umumî banka kredileri 
31 090 000 000 liradır. Bunun dağılışına baktı
ğımız zaman, gene arkadaşlarımızı hataya gö
türen ve «ticari kredi fazladır» diyerek konuş
maya sevk eden 16 434 000 000 liralık kısım 
üzerinde biraz durmak isterim. 

Bunun içerisinde neler vardır, bu 
16 434 000 000 lira yalnızca ticari kredi midir? 
Hayır, bunun içerisinde 9 milyarlık kısmı, sa
nayi ve madencilik sektörlerine işletme kredi
leridir. 

Şimdi, bir kalkınma çabası içerisindeyiz, 
«yalnızca ziraatla kalkmmıyahm, sanayileşe-
lim» de diyoruz. Sanayie vermiş olduğumuz 
kredileri, bunlara açmış olduğumuz işletme 
kredilerini, bu memleketin menfaatine tahsis 
edilmiş krediler olarak düşünmiyecek miyiz ar
kadaşlar? Pek tabiî düşüneceğiz. Bu 9 milyarı, 
16 milyarın içerisinden düşersek, ticari kredi 
7 milyar lira kalır. Bunun da umumi krediye 
oranını şöyle bir hesabedersek görülecektir ki, 
umumi kredinin ancak yüzde 17,47 si ticari; ge
risi, yani yüzde 72,73 ü sınai yatırım, sanayi ve 
maden işletme, tarım, mesken inşası, küçük sa
nat kredilerinden teşekkül etmektedir. 

Şimdi, bu söylediğim hususlar memleketin 
kalkınması için teşvik edilmesi zaruri olan un
surlar değil midir arkadaşlar? Pek tabiî bunu 
kimse inkâr edemez. İşte, A. P. iktidarları da 
bu yolda, bu zihniyetle kredileri dağıtmakta
dırlar. 

Ticari kredi üzerinde çok söz söyleniyor. 
Yalnız şunu söylemek lâzım ki, arkadaşlar, bu
gün tüccarı inkâr da edemeyiz. Türkiye'deki 
oynadığı iktisadi faaliyet bakımından, tüccar 
olan bir sınıfımız vardır ve bu sınıfı da ortadan 
kaldırmayı düşünemeyiz pek tabiî. 

Bizim, zirai krediler bakımından A. P. ola
rak düşüncemiz, çiftçimizin (ki, çoğu köyde ya
şıyor) hem kredilerini karşılamak, hem de elde 
etmiş olduğu mahsulü değer pahasına satması
nı temin edebilmektir. Krediyi verirsiniz, ama 
mahsulünü değer pahasına satmasını temin ede-
mezseniz bunun bir kıymeti kalmaz. Bugün 

Türkiye'de kalkınmanın en başta gelen yolu, 
benim kanaatime göre ve Hükümetimiz de ay
nı şeyi düşünmektedir, köyden gelir. Köylü
müz ne kadar çok para kazanırsa, köylüyü 
destekleme fiyatlariyle, destekleme ahmlariyle 
ne kadar destekliyebilirsek Türkiye'de kalkın
ma için gerekli en büyük hizmeti yapmış olu
ruz. 

Birçok arkadaşlarımız burada destekleme 
alımlarından bahsettiler, yapılmaması için fa
lan. Bunu yapmadığımız takdirde, köylüyü, o 
bahsettiğiniz, küçük gördüğünüz sekizyüz lirala
rı uzun seneler dahi yatıramama gibi bir du
rum içerisine sokmuş oluruz ki, biz A. P. ikti
darı olarak hiçbir zaman bu düşünceye iltifat 
etmiyeceğiz, köylünün emeğinin karşılığını ala
bilmesi için, Ziraat Bankası vasıtasiyle destek
leme alımlarına devam edeceğiz. 

Köylünün mahsulünü kıymetlendirebilmesi 
için birçok faaliyetlerimiz vardır. Bu arada 
birçok kooperatifler kurulmuş bulunuyor ve 
bizim iktidarımızın bir gayesi, köylünün malı
nı, tarladan pazara bir tek aracı, o kendi vası
tası olan kooperatifiyle getirebilmesini temin 
etmektir. Bu yolda geniş teşebbüslere girmiş 
bulunmaktayız. Dört - beş tane mağazamız açıl
dı, bunları genişleteceğiz ve bunu Türkiye'ye 
teşmil etmek için bir gayret içerisinde bulun
duğumuzu da ifade ederim. 

Bâzı arkadaşlarımız da, «Zirai krediler, Zi
raat Bankası tarafından verilmesi Tarım Kredi 
Kooperatifleri tar afiyle verildin.» derler.. Bu
gün, 1989 yılı itibariyle 1988 tane tarım Kredi 
Kooperatifimiz vardır. Bunun ortak sayısı da 
1 282 933 kişidir. Halbuki Ziraat Bankasının 
hitabettiği, kredi verdiği çiftçi ailesi 3 milyo
nun üzerindedir. Tarım Kredi Kooperatifleri 
yalnız kendi ortaklarına kredi verirler. Tarım 
Kredi Kooperatifleri kurulmamış olan veya
hut da ortak olarak oraya iştirak etmemiş olan 
çiftçinin durumu ne olacak? Bunu da Merkez 
Ziraat bankaları karşılamaktadır. 

Bu arada, Ziraat Bankalarının vermiş oldu
ğu kredi miktarlarına veyahut da kredi baş
lıklarına bir bakarsak, meselâ 1970 yılında ve
receği miktarlardan kenar başlıkları olarak 
okuyayım: Su ürünleri, suni gübre, hayvancı
lık, sertifikalı tohumluk, öncelik tanınan ihraç 
mahsulleri, zirai mücadele ilâcı. Kısa vadeli 
olarak bunlar verilecek. Şimdi bunlar da netice 

— 574 — 



M. Meclisi B : 37 

itibariyle zaten köye ve köylüye, çiftçiye hita
beden kalemlerdir. 1964 yılında 1 660 olan Ta
rım Satış Kooperatifleri, beş sene içerisinde 328 
artarak 1 988 e çıkmıştır. Bunun yanında bir 
de Tarım Satış Kooperatifleri vardır. 1964 te 
223 olan bu kooperatifler de bugün 228 fazla-
siyle 551 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, düzen hakkında 
birçok şeyler söylendi ve tamamiyle kredile
rin ticari mahiyetinden alınarak, is düzen de
ğişikliğine kadar getirildi. Ben fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. Bunun münakaşaları bura
da çok yapıldı, müteaddit defa söylendi, aynı 
cevaplar verildi, fakat görüyoruz ki, gene ıs
rarla aynı şeyler söyleniyor. 

Arkadaşlarım, bir düzeni yıkmak gayet ko
laydır, yıkarsınız, ama onun yerine ikame ede
ceğiniz düzeni evvelâ bilmek lâzımgelir. Bunu 
bilmeden bir yıkma ameliyesine girersek, Tür
lüye'nin her halde istikbali pek iyi olmaz ar
kadaşlarım. Yalnız bu arada eğer bugünkü dü
zende, bugünkü Türkiye'nin idare şeklinde ya
pılması lâzımgelen bâzı ıslahatlar varsa, bunla
rı dile getiriniz, hep birlikte yapmaya çalışa
lım. Bizi kendinizden uzakta saymayın, biz hiç 
şüphe etmeyiniz, en az sizin kadar bu millete 
faydalı olmaya çalışan, bu milleti seven ve ona 
yardım etme, onu kalkındırma zihniyeti ve dü
şüncesinin içinde olan kimseleriz. Kendinizi 
bizden uzak görmeyin, eğer bu fikrime iştirak 
ediyorsanız. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — «Siz, biz» ni
ye diyorsunuz öyle ise Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Çok söyleniyor, fakat aynı şeyler 
müteaddit defalar telorar ediliyor, gene de ıs
rar ediyorsunuz da onun için diyorum. 

Muhterem arkadaşlar, buna girerek vakti
nizi fazla almak istemiyorum. Yalnız bu arada 
son konuşan ihsan Kabadayı arkadaşımın ileri 
sürmüş olduğu hususu, evet bir ihbar olarak te
lâkki ettim ve gerekli makamlara emrimi vere
ceğim, tahkik ettireceğim merak etmesinler ve 
daha bu yolda başka türlü bildikleri varsa her 
zaman için, Meclis kürsüsü değil, Bakanlık er
kânına, bana, Ziraat Bankasına gidip söyliye-
bilirler. 

Bir arkadaşımın ileri sürdüğü gibi, işleri
miz gizlilik içerisinde değildir arkadaşlar. Bir 
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arkadaşım konuşurken, «Ne kadar gizleseler de 
sonradan açığa çıkıyor.» şeklinde bir cümle kul
landılar, içerisinde «gizlilik» kelimesi geçen bir 
cümle... Bizim idaremizde gizlilik bahis konusu 
değildir, kapılarımız her zaman için açıktır. 
Hangi biriniz gelip, hangi bir hususu ihbar et
tiniz de tahkik etmedik, ettirmedik? Muhterem 
arkadaşlarım, böyle düşüncelerden kendimizi 
uzak tutalım. A. P. iktidarının her zaman için 
hesapları açıktır, alnı açıktır. Bir gizlilik içeri
sinde değiliz. 

Muhterem arkadaşlar, daha birçok hususlar 
var, fakat öyle tahmin ediyorum ki, yakında 
huzurunuza gelecek olan bütçe müzakerelerinde 
aynı şeyler gene söylenecektir, o zaman sizle
re daha geniş izahat vermek imkânını bulu
ruz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. 

Yalnız, gene bir arkadasın konuşurken İs
parta'dan bahsettiler ve İsparta'ya 6 milyon li
ralık besici kredisi verildiği halde, Kars'a, Er
zurum'a daha az veya çok cüz'i farklarla veril
miş olduğunu söylediler. Bu rakamları nereden 
aldılar bilmiyorum, ama Ziraat Bankasının elin
deki rakamları ben şimdi okuyacağım. 

1965 yılında zirai plasmanlar: 
İsparta: 8 906 000 Tl. 
Kars : 22 353 000 Tl. 
Ağrı : 13 213 000 Tl. 
Erzurum : 27 444 000 Tl. 
Bir de bunun, - O arkadaşımın zihninden 

uzaklarsın diye - 1969 yılındaki plasman duru
munu o kuyacağım. Yine İsparta'dan başlıyo
rum : 

İsparta : 29 733 000 Tl. 
(C. H. P. sıralarından bir ıslık sesi) 
Zirai plasman beyefendi 
Kars : 120 339 000 Tl. 
(A. P. sıralarımdan alkışlar) 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hayvancı

lık kreidfeindıen bahsetmişlerdi. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Devam!?.) — Hepsi dâhil efendim. Zirai plas
manlar dediğim, zaman, hayvancılığı, tohumu, 
giübresd, hepsi dühil. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ticari krediyi 
falan, hepsini söylemeniz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Ticari kreidiyi Mersin için vere
ceğim. isterseniz buyurun, istediğiniz hususu 
derhal söylerim. 
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İsparta'yı söylediğim zaman bir arkadaşım
dan bir ıslık sesi duymuştum, artık kendi bile
cekleri işitir, yalnız, hiç değilse Kars'ın 120 mil
yonunu söylediğim zaman da aynı hareketi yap
mış olması lâzımgelseydi, arkadaşımın mutla
ka kötüleme zihniyetinden uzak bir düşünce
ye sahih olduğuna belki inanacaktım o zaman. 

1969 yılı itibariyle Ağrı : 71 604 000 Tl. 
Erzurum : 103 CÖÖ 000 Tl. 
Muhterem arkadaşlarım, bâzı rakamlar alı

yorsunuz ama, bu rakamları iyice tahkik etme
den, salahiyetli organlardan mı, yoksa başka 
kimselerden mi aldığınızı bilmiyorum, eğer sa
lahiyetli makamlar size o rakamları veriyorlar 
da bize bunu veriyorlarsa, gelin anlaşalım, onun 
münakaşasını yapalım. Bunu düşünebiliyor mu
sunuz? Düşüneni ediğinize göre, lütfen istediği
niz rakamları gelin verelim size. 

Simidi ticari kredi bakımından Mersin'in 
burumunu, arz ediyorum, burada konuşuldu da 
onun için. 

Yıl 1984. Zirai kredi olarak toplam 
11 G65 O00 lira; ticari kredi 18 OO'O 000 lira. 
Seneler itibariyle artıyor. 

1969 n okuyorum : Zirai kredi 24 934 000 
lira, ticari kredi 18 milyon lira. 

1964 ile 1969 arasında beş senelik bir devri 
içerisinde zirai kredilerde % 100 ün üzerinde 
bir ar^şa mukaMl, ticari krediler aynen muha
faza edilmiştir, işte arkadaşımın, Ziraat Banka
sının tüccar bankası olduğu şeklindeki sözleri
ne, kendi bölgesi itibariyle verilecek en güzel 
bir cevap budur tahmin ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hepsi 10 ta
ne tüccardır bunlar. 10 taneyi geçmez. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Onu da tetkik ederiz beyefendi. 

Muhıterenı arkadaşlar, sözlerimin başında 
ifade ettiğim gibi, iyi temennilere mutlaka uya
cağız, eğer uymadığımızı görürseniz işlerimiz 
açıktır, gizlilik içerisinde değildir, her zaman 
gelip bizi ikaz edebilirsiniz. Bu bakımdan fazla 
vaktinizi, aldığım için özür dilerim. Her halde 
raporları biraz sonra, okunduktan sonra tasvi-
bedeceksiniz veya etmiyeceksiniz, ama sizin 
namınıza niyabeiten vazife gören Komisyonun 
tasvip .şeklindeki sözlerini öyle tahmin ©diyo
rum ki. muhterem. Heyeti Umumiye de kabul 
edecektir. Şimdiden bunun için teşekkür eder, 

hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Talât Kö-
seoğlu, buyurunuz. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Söz istiyo
rum efendim. Çünkü ikaz ve temennilerimiz Sa
yın Bakan tarafından yanlış değerlendiril
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik reddedilirse 
size de söz veririm. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Ziraat Bankasının 1964, 
1935, 1066 faaliyet yıllarındaki raporu üzerin
deki konuşmalar sıraisında, Yüce Meclisimizde 
bu yılların çalışmla faaliyetinin de dışında, ilgi 
çekici bir çok konuşmlara elbeıtteki nazarı dik
katinizden kaçmamıştır. Şunu arz edeyim ki, 
Zira?Jt. Bankacı tek başına Türkiye'ide zirai dâ
vanın halledilmesine, topyelmn Türk köylüsü
nün kalkınmasına vs bu dâvayı halletmeye gü
cü, kudreti kâfi olmıyan bir teşekküldür. 

Türkiye'de köylü dâvası, zirai dâva Tür-
kiya'nin bellibaşlı büyük dâvası ve tek dâvası 
şeklinde mütalâa edilmek lâzımdır. Bu kadar 
şümullü, bu kaidar büyük bir dâvanın vebalini 
ve günahını cılız bir teşekküle yükletmek çok 
büyüfe giiîiah olur. Bulgun Türkiye ide zirai dâ
vayı, köylü kalkınmasını halletmek için yapılan 
rîrmî rakamlar global olarak 400 - 500 milyar 
lirayı bulmaktadır. 400 - 500 milyarlık bir ya
tırımla ancak Türkiye modern bir cemiyetin se
viyesine çıkabilecek duruma gelecektir. Yalnız 
ve yalnız erozyonu önlemek için 80 milyara, 
109 milyara yalan ve yalnız ve yalnız zirai su
lamayı halletmek için 100 milyar lira lâzımdır. 
Türkiye'nin dâvrsı budur. Bu, büyük bir dâva
dır. Bu kadar büyük bir dâvada sorumlu olarak 
ordece Ziraat Bankasını görmek insafla kabili 
telif değildir. Bu çerçeve dâhilinde mütalâa 
edildiği takdirde, değil şu 10 dakika, değil şu 
iki raat, burada günlerce, aylarca, yıllarca ko
nuşmak işin içinden çıkmamıza imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Şimdi şunu arz edeyim; Ziraat Bankasının 
bu genel politika içerisindeki kendine düşen va
zifesi elbette ki vardır. Gerek plân çerçevesi dâ
hilinde, gerek Hükümet programında ve ge
rekse kuruluş kanunundaki gayeleri yönünden 
kendisine düşen vazifeleri yapıp yapmadığını 
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tetkikle mükellefiz. Yoksa, Türkiye'de kredi 
dâvası halledilmemiştir, Türkiye'de 800 lira az
dır, Türk köylüsü fakirdir.. Doğru, hepsi doğru, 
bunların hiçbirisine itirazımız yoktur. Bunların 
hepsi doğrudur, fakat bunların hal mercii sade
ce Ziraat Bankası değildir. Onun için konuşma
larımızı muayyen sınırlar içerisinde değerlen
dirmeye mecburuz. 

Şimdi Ziraat Bankasına verilen vazifeler ne
dir? Bunu kendi kuruluş kanunu, 3202 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi derpiş etmiştir. Bu ga
ye; zirai mahsullerin sürüm ve artıcına, zirai 
sanayiin ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüsle
rin millî ekonomi hesaplarına göre yapılması 
ve saire.. Birtakım gayeler sayıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu gayeler 
içerisinde bizim özet olarak tesbit etmiş olduğu
muz bu hususları anagruplar halinde 7 - 8 kıs
ma irca etmiş bulunmaktayız. 

Şimdi Türkiye'de istihsal sermayesinin teşki
line temel olma görevi var. Biz Ziraat Bankası
nın, bu görevinde kendine düşen pay miktarın
da muvaffak olduğu kanaatindeyiz. 10 sene ev
velki ziraatle bugünkü ziraat bir değildir, 10 
sene evvelki zirai işletmenin gücü ile bugünkü 
zirai isletmenin gücü bir değildir. Tabiatiyie 
sadece Ziraat Bankasının yardımiyle bu iş ta
mamlanamamıştır. Hükümetlerin, yalnız bizim 
iktidarımızda değil, hükümetlerin umumi poli
tikasının, hattâ Cumhuriyetin kurulduğu gün
den bu yana gelen Cumhuriyet hükümetlerinin 
umumi politikasının meyvalarıdır bunlar. Ama 
bunlar kâfi mi, değil mi?, Değildir, fakat bir 
temel olma vasfı vardır. Ziraat Bankası zirai 
kredilerin teşekkülünde ancak bir temel olma 
vazifesini yapabilir. Yoksa tümü halinde bütün 
işletmenin masraflarını vermeye - biraz evvel 
arz ettiğim gibi - gücü yetmez, bu, imkân ve ih
timal dâhilinde değildir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bugün 20 mil
yon Türk köylüsü vardır. Her köylüye normal 
olarak 1 000 er lira kredi verirsek 20 milyarın 
üstünde kredi verilmesi lâzımdır. Malî portesi, 
malî gücü, plasmanı malûm ve mahduttur. Bu 
yönden ancak Ziraat Bankasının, zirai istihsal 
sermayesinin temelinde bir tuzu biberi olması 
lâzımgelir. Onun dışında Türk köylüsü, Türk 
milleti bütün umumi şartlariyle beraber çalışa
rak bunu yapmaya mecburdur. İnşallah zaman 

gelecek, Türk milleti refaha kavuştuğu zaman, 
hiçbir suretle değil Ziraat Bankasına, hiçbir 
bankaya ihtiyacı olmıyacaktır. O zamanlara da 
inşallah geleceğiz. Yani Ziraat Bankası müşteri 
arıyacak bir devreye geldiğimiz zaman Türk 
milleti zaten refaha kavuşacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 3202 sayüı 
Kanun çerçevesindeki kendi gayesinden bu ser
maye teşekkülü ve bâzı mevzular için muvaffa
kiyetin yanında muvaffak olmadığı konular da 
vardır. Bilhassa şu noktayı belirtmek mecburi
yetindeyim, zirai mahsullerin sürüm ve satışı
na ziraatin, sanayiin ve bunlarla ilgili her türlü 
teşebbüslerin, Millî ekonominin prensiplerine 
göre düşünülmesine, yani şunu arz edeceğim, 
bilhassa zirai mahsullerin değerlendirilmesinde, 
pazarlamada mutlak surette Ziraat Bankasının, 
diğer mevzularda ve konularda olduğu gibi, bir 
temel a »ma, temel yardım yapmasında fayda 
görmekteyiz. Bu konu üzerinde Ziraat Banka
sının r.imdiyo kadarla çalışmalarında büyük bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. Bunun yanında hay
van ürünlerinin değerlendirilmesi, hayvan ürün
lerinin çoğaltılması, zirai sahada olduğu kadar, 
yardım, görmemiştir. 

Makinakrmaya gelince; şunu huzurunuzda 
beyan edebim, Türkiye'de zirai sahada makina-
laşıranm temelini Ziraat Bankası atmıktır ve 
bugün zirev. makinalaşmada büyük bir payı ol
duğunu iddia ederiz. Bu sahada başarı sağla
dığına inanmaktayız. Ancak, hemen arkasından 
şunu söyliyeyim ki. ilk ziraat makinalarının ge
tirilmesi veyahut teminindeki bu yardımından 
sonra zirai rakinalarm ilk acemilik devresinde
ki yıpranma durumlarını ve yıpranma şekille
rini göz önünde tutması da lâzımdır. 

Bunların dışında, teknik olarak, tenkid ede
ceğimiz çalışmaları şunlardır : 

1. Yılların biriktirmiş olduğu eski borçla
rın tasfiyesinde Ziraat Bankasının mutlaka bir 
yenilik getirmesi, bir hal çaresi getirmesi lâz-
zımdır. 

Düzen değişikliğini biz, sizin anladığınız 
mânada görmemekteyiz. Sayın Ahmet Çınar 
arkadaşım. Bizim anladığımız reform, ıslahattır. 
Biz bu terimi benimsemişizdir. Siz «düzen de
ğiştirme» terimini benimsemişsiniz, Allaih size 
bağışlasın bu terimi. Allah bağışlasın, bizim gö
zümüz yok bu terimde. 
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Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, yıl
ların biriktirmiş olduğu bu borçlara bir şekil 
vermek mecburiyetindedir. Bugün Meclise ge
tirilen zirai borçların tecili, tasniflendirilmesi 
kâfi bir kanun tasarısı değildir. Bunu daha ge
nişletmeye ve büyük çiftçi, küçük çiftçi fobi
sinden kurtularak bu memleketin büyük çiftçisi 
de, küçük çiftçisi de Türk ekonomisine katkı
da bulunan insanlar olarak, onları müsavi gö
rerek, bu hal çaresini genişletmeye mecburuz. 
O bakımdan, geçmiş yılların birikmiş olan borç
larını, sadece onu ödemiyenlerin kusuru olarak 
telâkki etmek doğru değildir. Bir intikal dev
resindeyiz, bir terakki devresindeyiz. Mutlak 
surette bu devrin kendine mahsus özellikleri, 
kusurları, kabahatleri vardır. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, süre doldu 
efendim. 10 dakikalık süreniz doldu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Şimdi 
benim tesbit etmiş olduğum diğer mevzuları ra-
kamfla okuyarak iktifa edeceğim. 

Ticari krediler mevzuunda burada geniş tar
tışmalar oldu ve bu ticari krediden vazgeçmesi 
de mümkün değildir. Ancak şunu söyliyeyim ki, 
mevsime yakın zamanlarda - ki, çiftçinin en çok 
ihtiyaç duyduğu bir zamandır - Ticaret Oda
sına kayıtlı ve ticari formaliteyi tamamlıyan 
çiftçilere de ticari kredilerin verilmesinde ve ar
kadaşlarımın büyük şikâyet ettiği tefeciliğin 
önlenmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. Ti
cari kredilerden çiftçilerin de muayyen şartflar 
haiz olması suretiyle - ki, bunu birçok bankala
rın yaptığını memnuniyetle bilmekteyiz - onla
rın da faydalanması gerekmektedir. 

Şimdi bir hususu rica edeceğim : % 51 arazi 
ipoteklerinde, arazi ipoteklendirilmesi mevzuun
da arazi sahiplerinin % 51 hisseye sahibolması 
şartı vardır. Bunun tatbikatta birçok zararla
rını çekmekteyiz, görmekteyiz. % 49 hisseye 
sahibolan çiftçilerin de ipotek yapmak sure
tiyle zirai krediden faydalanması, onu sadece 
bir «ek ipotek» mahiyetinden kurtararak, «öz 
ipotek» şeklinde bir kredi sağlanmasında fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Bir de şu hususu arz edeyim sayın genel 
müdürden ve bankanın kıymetli personelin
den; şimdi müteselsil borçlarda şöyle bir du
rum oluyor : Köyde birisi veya birkaçı bor
cunu ödediği takdirde o şahsa yeniden kredi ve

rilmesi için emirler verilmiştir, talimatlar da 
çıkmıştır. Ancak ipotek, müşterek mülkiyette 
ipotek yapılmış olan çiftçilerin bâzıları borçla
rını ödediği halde bu müteselsil borçlar için ta
nınmış olduğunuz avantajdan faydalanmamak
tadırlar. Onların da borcunu ödediği takdirde, 
borcunu ödediği miktarda faydalanmalarında 
yüzde yüz fayda mülâhaza etmekteyiz. 

En son olarak şunu arz edeyim; gübreleme 
plasmanlarının da umumi plasmana dâhil edil
mesinde fayda vardır. Bunun tatbikatında bir
çok zorluklarla karşılaşılır. Çünkü çiftçiye tanı
nan gübre plasmanı ikinci kredilenmede onun 
kendi plasmanından çıkarılmaktadır - ki, te
ferruatlardır bunlar - biz bunları yazılı olarak 
da takdim ederiz. Benim mâruzâtım bundan iba^ 
rettir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetini arz ve tale-

bederim. 
Saygılarımla. 

Enver~ Turgut 
Kayseri 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Vahit 
Bozatlı, buyurunuz efendim. 

VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, bir Meclis murakabesini tam 
olarak gerçekleştirmek için bütün konuların ele 
alınmış olması gerekir. Halbuki, bendeniz bil
hassa Başkanlığın yönetimi bakımından söz hak
kı olarak ikinci sırayı işgal ettiğim için, görüş
melerin bu kadar süratle bitirileceğini tahmin 
etmediğimden bir başka görevi ifa için, Noter
lik Kanunun un. görüşülmesini temin için Karma 
Komisyonda görevli olduğumdan, orada çalışı
yordum ve bilhassa Başkanlığa beyan da et
tim. Dedim ki, böyle bir vazife sebebiyle sıra 
hakkımı kaçırdım, hiç olmazsa bir rüçhaniyet 
verilmesini arzu ederdim. 

Her halde usul hükümleri müsait değildi. 
Biz konuşma vazifemizi bu suretle, yeterlik 
önergesinin neticesi olarak, ifa edemiyeceğiz. 

Konuşmak arzusunu şunun için duruyorum; 
konuşan bütün arkadaşları, aşağı - yukarı bü
yük kısmını dinledim, benim değineceğim konu-
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lara, hiçbir arkadaş değinmedi. Yani konu, ar
kadaşımızın bahsettiği gibi, henüz aydınlanma
dı. Bu Mecliste gelmiş geçmiş iktidarların hiç
birisi, hiçbir zaman murakabeden kaçma yoluna 
sapmamıştır, bu defa da yeterlik önergesini 
veren sayın arkadaşımızın, murakabeden kaç
ma yoluna giden bu teklifinden rücu etmesini, 
geri almasını istirham ediyoruz. Çünkü, konu 
şu; arz edeceğim, açıklıyacağım bakın şimdi, 
bir defa on dakika ile konuşmaları tahdidettik. 
Bu on dakikaya hepimiz saygılıyız, bunu icra 
ediyoruz. 

İkincisi; sayın Başkanlık elimize bir pro
gram verdi. Bu programa göre, ayın 1 inde 
görüşülmesi icabeden konuyu bugün görüşü
yoruz. Yani iki gün sonraki görüşmeyi bu
gün yapıyoruz. Bu kadar önde gitmenin de ge
reği yoktur. Her ne kadar dün, sayın Başkan
lık Divanı gerekçe olarak arz ettikleri Heye
ti Umumiye kararında «eğer o günkü mesele
ler görüşülür ise ertesi günkü konu da görü
şülür» diyor, «ertesi günler» demiyor. Yani, 
bugün ancak kanaatimizce yarınki gündem 
konuşulabilir, görüşülebilir. Halbuki biz, iki 
gün sonrası ayın 1 inde görüşülecek Ziraat Ban
kasını bugün görüşüyoruz. Bu itibarla da çok 
öne gidip, arkadaşların konuşma haklarını kı
sıtlama yoluna gidip bir ekspres sürati ile ko
nuları bitirmenin gereği yoktur. Anlayış gös
termek mecburiyetindeyiz. 

Bakın size 1963 - 1966 da ve hattâ onu ta-
kibeden senelerde «A. P. ni tutuyorum» diye 
bâzı banka müdürlerinin ne şekilde A. P. nin 
oyunun kaybına sebebolduğunu misalleriyle 
- yirmi yıldan beri Anadolu'nun çeşitli yerle
rinde hâkimlik, savcılık, noterlik ve avukatlık 
yaptım - bunların örnekleriyle hem 1964, 1965, 
1966 yılları örnekleriyle anlatabileceğim. Hem 
de bir parti filân meselesi değil, bir memurun 
hiç de gereksiz olduğu halde, normal prose
dür içinde terfi edemiyen her hangi bir kim
senin, A. P. nin bir kanadını tutmak sure
tiyle partizanlık yaptığı ve bundan o partinin 
zarar gördüğünü misalleriyle açıklamak istiyo
rum. 

A. P. sıralarından bir milletvekili — Biz 
kaybedersek siz kazanırsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmi-
yelim efendim. 

I VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; konu niçin aydınlanmadı, onun 
için bahsediyorum bunlardan. Yoksa, her han
gi bir şekilde, dikkat buyurursanız, her hangi 
bir partiden, şundan bundan bahsetmeksizin, 
hattâ iktidar partisinin ne şekilde muhtelif 
kimseler, yetkililer tarafından tahribe uğradı
ğını örnekleriyle açıklamak istiyorum. Onun 
için konuşma fırsatı vermeniz gerektiği kanı
sındayım. 

Ayrıca, Hükümet temsilcilerinin sık sık «§u 
parti şöyle yapıyor, bu parti böyle yapıyor» 
diyerek konuşmaya hakları olmadığını, mü
saade ederseniz, söz hakkı verilirse, hem de 
Anayasa ile izah etmek imkânını bulacağım. 
Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. 
Hükümet şu partinin, bu partinin değildir. 
Bir tefrik yapmaya, «şu partinin iktidarı böy
ledir» diye burada konuşmaya hiçbir Hükümet 
üyesinin hakkı yoktur. Konuşma hakkı verildi
ği takdirde, bütün bu yolsuzlukları örnekleriy
le bir bir açıklama fırsatını bulacağız. Onun 
için, değerli önenge sahibi arkadaşımızın bu 
yeterlik teklifinden vazgeçmesini istirham edi
yorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Yeterliği kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait bilanço 
ve netice hesaplarını; soruşturma konusu olan, 
yargı mercilerine intikal etmiş veya edecek 
bulunan hususlar, hariç tasvibinize sunacağım. 
Okutuyorum efendim : 

9. — TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT 
IBANKASI : 

1964 yılında kâr : 29 854 475,83 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul erimiştir. 
1965 yılında kâr : 69 415 994,26 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
1966 yılında kâr : 79 444 084,83 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

1 A) İstanbul Emniyet iSandığı : 
1964r yılında kâr : 859 714,05 lira. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

1905 yılında kâr : 1 275 606,09 lira. 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenlıer... Kabul edilmiştir. 
1966 yılında kâr : 1 753 325, 15 lira. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etnıi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bilançolar ve netice hesapları tasvibedil-

miş olmakla yönetim kurulları ibra edilmiştir. 

10. — DEVLET YATIRIM BANKASI : 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Yatırım Bankası 
üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Gruplar adına söz alanlar: G. P. Grupu adı
na Sayın Mehmet Nebil Oktay, C. H. P. Grupu 
adına Sayın Sami Kumbasar, A. P Grupu adı
na Eıfkı Danışman: 

Şahısları adına, sadece Saym Mustafa KeS 
mal Palaoğlv. talepte bulunmuştur. 

Söz sırası G. P. Grupu adına ^Sayın Hobil 
Oktay'dadır. Buyurun. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — SaynA 
Başkan, saym milletvekilleri; Kamu iktisadi 
Teşebüsleri Komisyonunun Devlet Yatırım 
Bankasının 1964, 1965 ve 1966 yıllariyle ilgili 
faaliyet raporu hakkında G. P. Grupunnıı gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikiisadi Devlet Te
şebbüslerinin yatırımlarına kredi sağlamak ve 
bu teşekküllerin hariçten istedikleri kredi
lerde yabancı müesseselere kargı garanti ver
mek gibi, Türkiye'nin bir büyük ihtiyacım kar
şılamak üzere 442 sayılı Kanunla İ964 yılın
da kurulmuş bulunan Devlet Yatırım Banka
sı, kurulmasının üzerinden çok kısa bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen bir hayli gelişmelere 
mazhar olmuş, ama bu yıllar içerisinde de bir 
çok problemler karşı karşıya gelmiştir. 

Bilançoların tetkikinden anlaşılacağı üze
re Devlet Yatırım Bankası, bu üç yıllık dev
re içerisinde muhtelif iktisadi Devlet Teşek
küllerine muhtelif projeler vesilesiyle çegitli 
yardımlarda bulunmuştur. 1964 yılında Bakan
lar Kurulunca kabul edilen finasman progra
mına göre 8 ayda iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne, kredi yoliyle, 797 500 000 liralık yardım 
yapılmıştır. Kullanılmıyan 100 500 000 liralık 

limit dolayısiyle program 696 950 000 olarak 
tahakkuk etmiştir. 8 aylık devre içerisinde te
min edilen kür 60 968 250 liradır. 

1965 yılında 12 iktisadi Devlet Teşebbüsüne 
723 274 '835 liralık kredi yardımında bulun
muştur. Bu yıl içerisinde Devlet Yatırım Ban
kasına 107 pıoje gelmiş, bunun 62 sinin finans
manı uygun bulunmuş ve mukaveleye bağlan-
iniştir. 1965 yılında bankanın temin ettiği kâr 
103 321 740 liradır. 

1966 yılında İktisadi Devlet Teşekkülüne 
878 821 883 liralık kredi yardımında bulunmuş
tur. 1966 yılında bankanın temin ettiği kâr 
125 712 973 liradır. 

Mulıterern arkadaşlarım, münhasıran bu ra
kamlar üzerinde bir tetkikata giriştiğimizde ve 
münhasıran bu rakamlara itibar ettiğimizde, 
Devlet Yatırım Bankasının, İktisadi Devlet 
Teşekkül*erine kredi yoluyla bir hayli yüksek 
yardımlarda bulunduğu. ve buna kargılık ha
yatiyetim idame ettirmek için ifa ettiği âmme 
hizmetinin dahi üzerinde bir kâr sağladığı gö
rülür. Anca!-:, Devlet Yatırım Bankasının ku
ruluş sebebi, münhasıran İktisadi Devlet Te
şekküllerine kredi yoliyle yardım yapmak ve 
kar sağlamak değildir. Devlet Yatırım Ban
kası. memlekette faydalı ve hayırlı yatırımla-
Î ;n yapılmasına hizmet edecektir, vasıta ola
caktır. Devlet Yatırım Bankasının asıl maksa
dı, anıl vazifesi budur, Kime yapıyor bu yar
dımı, Devlet Yatırım Bankası? Devlet Yatırım 
Bankası istediği kadar bir iyi niyetin içarisin-
de olsun, bir faaliyetin içerisinde olsun, mu
hatabı olan iktisadi Devlet Teşekkülleri bir 
ticari ve iktisadi nizamın, bir tasarrufun içe
risinde olmadıkça Devlet Yatırım Bankasının 
yatırımları bir netice tevlidedemez. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, daha doğrusu 
bunlardan büyük bir çoğunluğu, bugün gemi
lerini yürütemiyen birer kaptan durumunda
dır. Bir kaptan kendi gemisini yürütemezken, 
nasıl olur da başka gemileri yürütmeye kalkar? 
Sarf edilen milyarlarca liranın yerini bulması, 
Türk ekonomisine müspet sahada etkiler yap
ması ve yatırımların neticeleriyle bu memleket
te müspet tesirler icra eylemesi, her şeyden 
evvel iktisadi Devlet Teşekküllerinin ıslahına 
bağlıdır, iktisadi Devlet Teşekkülleri normal 
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bir düzen içerisinde işlemedikçe, Devlet Yatı
rım Bankasının projeler üzeı indeki murakabe
si ne olursa olsun, Devlet Yatırını Bankasının 
projeleri mütaakıp yatırım saf tutarındaki mu
rakabesi ne olursa olsun, yapılan yardımlar, 
verilen krediler, bir yardım olmaktan çok uzak 
kalır. 

Muhterem arkadaşlarım, 2,5 yıl gibi kısa 
z?,man içerisinde iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin, Devlet Yatırım Bankasına olan borçlarını 
tetkik etmeniz dahi iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kendilerine yapılan bu kredi yardımla
rını nasıl ve hangi zihniyetle kullandıklarını 
ortaya çıkarır. 

1964 yılında İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin Devlet Yatırım Bankasına olan borcu 
268 824 202 liradır. 1965 yılında bu miktar 
551 108 419 liraya çıkmıştır. 1983 yılında bu 
miktar 908 016 465 liraya çıkmıştır. Tedricen 
ve büyük Ibir hızla Jkîisadi Devlet Teşekkül
lerinde bir borçlanma vardır. Şunu katiye ti 3 
ifade etmek isteriz ki, bu borçlanma bu hışla 
devam ettiği taktirde Devle i Yatırım Bankası, 
çok kısa süre içerisinde fonksiyonunu ifa ede-
miyecek bir aczin içerisine düşecektir, felce uğ
rayacaktır. Mutlaka bunun çaresini bulmak, 
tedbirini almak lâzımdır... 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Yatırım 
Bankasının kurulmasındaki bir diğer maksat 
da, iktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarını 
sağlam kaynaklardan finanse etmektir. Mer
kez Bankasının kapılarını, iktisadi Devlet Te-
şekkülerine bir nisbet dahilinde kapatmaktır. 
Ama, tatbikat böylemidir? iktisadi Devlet 
Teşekkülleri bir taraftan Devlet. Yatırım Ban
kasından milyonlar alıyor, öteki taraftan Ya
tırım Bankasının bu alacaklarını, kısmen olsun, 
kapatmak için Merkez Bankasına da milyonlar
ca lira borçlanıyor. Bununla da yetinmiyor 
Devlet bütçesine büyük ölçüde yük oluyor. Bir 
bilgi olsun diye arz ediyorum; bu yıl bütçeden 
iktisadi Devlet Teşekküllerine yapılan yardım 
1 900 000 000 liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporun
da faiz haddinin yüksekliği üzerinde de durul
muş ve ifa ettiği hizmet dikkate alınarak, Dev
let Yatırım Bankası faizlerinin daha aşağı 
bir seviyeye indirilmesi bir temenni olarak 
ileri sürülmüştür, 
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I G-. P. olarak biz de, ortalama yüzde yedi ci
varında olan Devlet Yatırım Bankası faizle
rinin yüksek olduğunu kabul ederiz. Ancak, 
faiz meselesini yalnız Devlet Yatırım Banka
sının verdiği krediler içerisinde mütalâa et
mek, bir yanlış ekonomi politikasına sapmak 
olur. Bugün esnaf kredilerinde faizlerden şi
kâyet vardır, sirai kredilerde faizlerden şikâ
yet vardır, Sınai Kalkınma Bankasının faizle
rinden şikâyet vardır. Bizim kanaatimize göre, 
Devlet Yatırım Bankacının faiz hadleri yük
sek olmakla beraber, faiz meselesini bir ik
tisadi mesele olarak, bir tüm mesele olarak 
ele almak ve hadlerini bu esaslara göre indir
mek lâzımdır. Aksi halde Sınai Kalkınma 
Bankasının faizi yüzde on, Devlet Yatırım 
Bankasının faizi yüzde üç, dört derseniz yan-
yana yaşamak mecburiyetinde olan iki ban
kayı bir arada yürütemezsiniz. Bu esas içeri
sinde faiz meselesini bir tüm olarak ele al
mak ve tedbirini getirmek lâzımdır kanaatin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Yatırım 
Ba-nkası mevzuatında yatırımların mahiyetine 
göre faiz nisbetlerinde bir seyyaliyet öngörül
müştür. Yatırımların mahiyetine göre öngörü
len bu faiz değişikliği, bu seyyaliyetin bölgeler 
arsındaki hususiyetlere göre dikkate alınmama
sında, nazara alınmamasında bir büyük mahzur 
vardır. 'Kanaatindeyiz. Geri kalmış bölgelerden 
maksadımız, yalnız Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu değildir. Orta Anadolunun bir çok vilâyet
leri, Kuzey Anadolunun bir çok yerleri bu geri 
kalmış bölgeler mefhumunun içerisine girer. 
Bu yerlere özel teşebbüs gitmez, Devlet yatı
rımları arada bir şöyle uğrar. Şimdi siz Devlet 
Yatırım Bankasının statüsünde bir değişiklik 
yapıp, iktisadi Devlet Teşekküllerine avantajlı 
faiz, ödemede kolaylık göstermezseniz, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin de yurdun bu hücra kö
şelerine uğramasına imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, geri kalmış bölge
lerin halkı yıllardır bir sosyal adaletsizliğin, bir 
fırsat eşitsizliğinin ıstırabı içerisindedir. Bizim 
temennimiz; Devlet Yatırım Bankası mevzua
tında bir değişiklik yapmak suretiyle geri kal
mış bölgelere iktisadi Devlet Teşekkülleri ya
tırımlarını sevk etmektir, şevkini temin etmek-

I tir. Bu suretle, yılların ıstırabını çekmiş ve ha-
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len çekmekte olan bu vatandaşların, bir nisbet 
dâhilinde de blsa, ıstırabını önlemiş olursunuz. 
Devlet Yatırım Bankasının Türkiye'nin millî 
birlik ve beraberliğine, Türkiye'nin bütünlüğü
ne, Türkiye'de fırsat eşitliğine yapacağı en bü
yük hizmet budur, kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet Yatırım Banka
sının faaliyeti, çok kısa bir sürenin içerisine in
hisar etmiştir, çok büyük bir amaçla kurulmuş
tur. Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar
da bulunacak bir faaliyete yönelmesi mümkün
dür. G. P. olarak temennimiz; Devlet Yatırım 
Bankasının iç meselelerini ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle olan münasebetlerinin biran ev
vel bir düzene bağlanması ve memleket kalkın
masına daha hızlı bir şekilde, daha müspet bir 
şekilde yönelmesidir. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Teşekkür 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. C-rupu adına Sayın 
Sami Kumbasar, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADIMA SAMİ KUMBA
SAR (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Kamu İktisadi Teşekküllerinin yatırımları
nı finanse eden Devlet Yatırım Bankasının 
1964, 1985 ve 1966 yılları faaliyetlerini izah et
mek için C. H. P. Grupu adına söz almış bulu
nuyorum. 

Önce, Devlet Yatının Bankası hakkında kı
sa bir izahat vermek istiyorum. Devlet Yatırım 
Bankası, iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatı
rımlarının finanse edilmesi maksadiyle 12.3.1964 
tarih ve 441 sayılı Kanunla kurulmuş ve aynı 
kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmüne göre 
1 . 5 . 1964 tarihinden itibaren faaliyete geç
miştir. 

Evvelce, 1953 senesinde 6115 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Amortisman ve Kredi Sandığının 
bütün aktif ve pasifiyle bilcümle hak ve vecibe
lerini devir almıştır. 

Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Maliye 
Bakanlığıdır. Bankanın merkezi Ankara'dadır. 

Şube açmasına ve teşkilâtı için gerekli olan
lar dışında gayrimenkul edinmesine kanun mü
saade etmemiştir. 

Devlet Yatırım Bankası, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri 
sağlamak ve bu teşekküllerin dış yardım talep
lerinde, kredi veren yabancı müesseselere mu-

hatabolmak ve garanti vermek suretiyle kolay
lık sağlamakla görevli bir bankadır. 

Bankanın en yetkili yönetme organı Yöne
tim Kuruludur. Bankayı, idare ve kaza merci
lerine ve üçüncü şahıslara karşı, Genel Müdür 
temsil eder. 

Tetkik ettiğimiz raporda ve rapora esas alın
mış olan Yüksek Denetleme Kurulunun rapor
larında müşahede ettiğimiz bâzı hususları bura
da Yüce Meclisinize arz etmek isteriz. 

Yüksek Denetleme Kurulu ile Maliye Ba
kanlığı ve hattâ Banka ve bâzı ahvalde Komis
yonumuz; bir kısım konularda yapılan tavsiye
lerde görüş ayrılıkları içinde kalmışlardır. 

441 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, Banka
ca finanse edilmesi istenilen projeler ve bunla
rın dayandığı teknik, iktisadi ve malî etütlerin, 
kredinin şekil ve şartlarının tesbiti için Banka-
nm yetkili uzmanları tarafından esas itibariyle 
malî. yönden incelenmesini; aynı kanunun 13 ncü 
maddesi de projenin tamamlanmasına kadar 
bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütü
lüp yürütülmediğinin takip ve kontrolünü Ban
kaya görev olarak vermekte, bu şekilde Banka
nın, tatbikatta kontrolü yapmasının engelleyici 
bir tutumu ortaya koyduğu aşikârdır. Bu ko
nu tartışılmış, fakat bir neticeye varılmamıştır. 
Bu hususun müspet bir istikamete şevki lâzım
dır. 

Devlet Yatırım Bankası, Kamu iktisadi Te
şekküllerinin finansmanı için kurulmuş bir ban
ka olduğuna göre, kâr müessesesi olarak telâkki 
edilmemeli ve bilançosunu, her yıl yüksek faiz 
tatbikatından husule gelen kabarık kârlarla ka
panması yerine, daha ucuz faizle para vermek 
suretiyle yatırımlara yardımcı olması esas ga
yesini teşkil etmelidir. 

Devlet Yatırım Bankasının tatbik ettiği faiz 
ortalaması, Banka öz kaynaklarından açılan 
krodiler yüzde 7, iç finansman fonu kaynakla
rından açılan krediler yüzde 5 - 7 ve mülga 
Amortisman Sandığından devralman kredilerin 
faizlerinin de nazara alınmak suretiyle yüzde 
6,5 seviyesindedir, basan yüzde 8 e kadar da çık
maktadır. Bu faiz oranı, yatırım kredileri için 
ağır ve külfetli mütalâa edilmektedir. 

Ayrıca, açılacak kredilerin on yılda ödenme
si veya daha uzun süre bu kredilere müddet ta
nınması bir esasa bağlanmamıştır. Bugüne ka
dar, daima öndeki seneye bağlanmak suretiyle, 
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«tetkikler yeni senede yapılacaktır» kayıtlariyle 
talike uğratılmıştır. Bu noktaların da halli ge
rekmektedir. 

Banka öz kaynaklarından açılan kredilerin 
1966 yılında tahsili gereken taksitlerinden an
cak yüzde 37 oranında tahsilat yapılabilmiş ve 
önemli bir meblâğ olan yüzde 63 oranı tahsil 
edilemeden 1967 yılına devredilmiştir. Bu du
rumun ıslahı için ilgili makamlarca gereken 
tedbirlerin biran önce alınması lâzımdır. 

İç finansman fonu kredi taksitlerinden ya
pılabilen tahsilat, her yıl önemli ve devamlı bir 
azalma kaydetmekte, 1965 sonunda yüzde 42, 
43 oranındaki tahsilat 1966 senesi sonunda yüz
de 25,44 e düşmekte, tahsil edilemiyen taksit
ler yüzde 74,56 oranına yükselmekte ve 1967 se
nesine devredilmektedir. Bunun için tahsilatın 
artırılmasına önem verilmesi muhakkak lâzım
dır. 

Böylece İktisadi Devlet Teşekküllerinin, her 
yıl ödemek mecburiyetinde bulunduğu kredi 
taksitlerini muntazaman ödiyememeleri sebebiy
le, Bankamn ileride programını tahakkuk etti
rememek ve taahhütlerini yerine getirememek 
gibi bir neticeye doğru gidiş gözükmektedir. 
Banka için problem olarak belirtilen en tehli
keli durum bu görülmektedir. 

Devlet Yatırım Bankası ha2İz tatbik ede
mez, gidip alacağını ;:,oria alamaz, borcunu ver-
miyen iktisadi Devlet Teşekkülünü protesto ede
mez. Bu durumda ahenk temini, koordinasyon 
temini mevkiinde olan Hükümetin bu meseleyi 
halletmesi behemehal lüzumludur. 

Sebepsiz olarak bazan yatırımını yapamaz, 
acze düşer, yeni kredilerle onu bu durumdan 
kurtarmak elbette bir tedbirdir, ama «nasıl ol
sa aldım, bu parayı vcrnıiyeyim, hletme kredi
ni için bulacağım paranın faiz nisbeti daha yük
sek olur» düşüncesiyle vermezse o zaman bu 
müesseseyi felce uğratmış oluru.*. Bu durumları 
müspet bir istikamete sevk etmek Hükümete ve 
başta Başbakana düşmektedir. 

Bankaya müracaat ediliyor, aranılan şartlar 
tamamdır, hepsi mevcuttur, fakat ilgili teşekkü
le banka ödeme yapamamak durumuna düş
mektedir. 1966 da Komisyonumuz bu durumu 
ele almış ve bunun eleştirmesini yapmıştır. Bu 
durumu şükranla karşılarız. 

Yine raporda deniliyor ki; 1966 senesi içeri
sinde Banka kaynaklarının finansman progra
mında belirtilen hedeflere ulaşmayı mümkün 
kılacak elverişli bir seyir içinde gerçekleşmedi
ği anlaşılmaktadır. 

Bütün bu görüşler, büyük ümitlerle kurul
muş olan Bankanın istikbali bakımından bizle
ri endişeye sevk etmektedir. Bu itibarla Banka
nın gerektiği şekilde görevini yapabilmesi için 
uzun vadeli ve esaslı tedbirler alınmasını zaru
ri görmekteyiz. 

Devlet Yatırım Bankası, kurulduğu 1964 se
nesinden beri kira ile bir binada oturmaktadır. 
Bankanın kendi mülkiyetinde bir binaya kavuş
ması temenni edilir. Bu konuda gerekli hazırlık
ların yapılarak, Bankanın kendi malı olan bir 
binaya kavuşturulması ve kiradan kurtarılması 
her bakımdan faydalı olaca^ıtır. Son seneler
de zannediyorum Banka yeni bir yer almıştır 
ve bir ingaat faaliyeti göstermektedir. Bunu da 
şükranla karşılıyoruz. Böyle bir müesseseye ka
vuşmadığı takdirde Banka 450 000 liraya ya
kın bir kira bedeli ödemektedir ki, bu da fazla 
bir miktardır. İleride Bankanın kendi binası 
yapılınca bu yükten de kurtulacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. I I F. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Rıfkı Danış
man, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Devlet Yatırım Bankasının 1964, 
1965, 1966 yılları faaliyetlerine ait A. P. Meclis 
Grupu görüşlerini ars etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, faaliyetlerini mü
zakere konusu yaptığımız iktisadi Devlet Te
şekkülleri, memleketimizin iktisadi hayatında 
önemli bir yer tutmakta ve bugüne kadar da 
önemli hizmetler ifa edegelmiş bulunmaktadır
lar. Bu teşekküllerin başlangıçta düzenlenmiş 
bir plâna istinaden memleketimizin ekonomik 
ve sosyal icaplarına göre tesis olunduğunu ve 
buna göre bir inkişaf seyri gösterdiğini söyle
mek mümkün değildir. Çeşitli görüş ve zaruret
lerden doğarak bugünkü halini almış bulunan 
teşekküllerin hukukî ve idari bünyeleri de fark
lı bulunmaktadır, özel kanunlarla kurulanlar, 
bir kanuna ve yetkiye dayanılarak kurulanlar, 
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özel hukuk hükanilerine göre tesis olunanlar, 
şeklinde tasnif olunabilir. 

440, 441 ve 488 sayılı kanunlarla, iktisadi 
Devlet Teşekküllerine yeni bir istikamet veril
mek istenmiştir. Çeşitli bünyelere sahip mal 
ve hizmet istihsal eden teşekküller, âmme hik
meti ifa etme vasfı galip bulunan müesseseler, 
birçok problemlerle karşı karşyıa bulunmakta
dırlar. Bu problemler; teşkilât ve metot düzen
leme, reorganizasyon ihtiyaçları, koordinasyon 
noksanlığı, sevkü idare aksaklıkları vo bilhassa 
mal?, yetersizliklerdir. 

İşte, teşekküllerin bu problemlerinden finans
man ihtiyaçlarının karşılanması için, şu anda 
faaliyetlerini müzakere eitltliğimiz Yatırım Ban
kası, 1964 yılında 441 sayılı Kanunla kurulmuş 
bulunmaktadır. Memleketimizdeki sermaye ye
tersizliği, mevcut imkânların en iyi şekilde kul
lanılmasını icafbettirmektedir. Teşekküllere, büt
çe imkânları çerçevesinde yeteri kadar sermaye 
tahsisi mümkün olmadığına göre, kredi kaynak
larına müracaat ötmek tabiî bir netice olmak
tadır. 

Bankanın kuruluşuna kadar, yatırım kredi
leri Amortisman ve Kredi Sandığı ve bu sandık
ta tesis edilmiş dış kredi kargılıkları olan iç fi
nansman fonlarından sağlanmaktaydı. Amortjj-
man ve Kredi Sandığı yatırım projelerinin fi
nansmanını sağlıyan bir kuruluş değildi ve teşki
lâtı da bu hizmeti ifa edecek bir durumda bulun
muyordu. Amortisman ve Kredi Sandığı, tahvJl 
piyasasının tanzimini temin eden bir kuruluş ha
linde idi. Bir ihtiyacın ve zaruretiı ifadesi ola
rak, finansman usullemin ıslahı, imkânların foir 
elde toplanması ve tek elden idaresi için Devlet 
Yatırım Bankası kurulmuş bulunmaktadır. 

441 sayılı Kanunla banka, blv ihtisas bankası 
hüviyetiyle ortaya çıkmış ve bu yolda teşkilât
lanma gayreti içinde bulunmuştur. Banka, kay
nak temin eder, yatırımların mahiyetime göre vâ
de, faliz haddi ve sair kredi şartlarını ayarlar, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin dış yatırım kre
disi taleplerinde, yabancı malî müesseselere mu-
hıataholur ve garanti verir. 

Devlet Yatırım Bankası, normal banka mua
meleleri yapan bir kuruluş değildir. Türkiye'
deki Sanayi Kalkınma Bankası Beynelmilel Dün
ya Bankası ve yabancı ülkelerdeki finansman 

müesseselerine benzer bir kuruluştur. Daha zi
yade, Devlet müesseselerime ait fonları toplar 
ve işletir. Yabancı ülkelerde özel teşöbbüs ola
rak kurulmuş, gerektiğinde Devletin kefaleti 
karşısında krediler veren teşekküller vardır. 
Yatırım Bankası, bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak Maliye Bakanlığının gözetimi altında bu
lunmaktadır. Devlet Yatırım Bankası, program
lara alınmış projeleri finanse edebilir. Banka 
Kanununun 12 nei maddesine göre, Devlet Ya
tırım Bankası, tevdi olunan projeleri inceletme
ye taJb.i tutmaktadır. Her noktada bu inceleme
lerin ekonomik ve teknik yönden yapılamıyaca-
ğı, sadece kredi şartlarının tesbiti için gerekli 
hususlara inhisar edeceği yazılmakta ise de, tat
bikatta iıceilemelerin ekonomik ve teknik konu
ları da içine aldığı görülmekte ve banka ile ya
tırım müesseseleri arasında bası anlaşmazlıkla-
ıiv, •doğduğu, duyulmaktadır. 

Muhterem, milletvekilleri, Devlet Yatırım 
Bankası rantalbl olmıyan projeleri finanse etme
mektedir. Bu husus, kabili münakaşadır, plânlı 
bir ekonomik devrede bilhassa, Devlet teşekkül
lerinin hazırladığı ve Plân tatbikatı ile ilgili ve 
yetkili mercilerin tetkikinden geçerek tahakkuk 
ettirilme:1', kararlaştırılmış bir projenin, bazen 
rantalbl olup olmadığı kolay hesabolunamaz. 
Beyle bir proje, Bankanın rantalbl olarak hesap
ladığı diğer bir projenin rantaJbilitesini daha da 
artırabilir. Bankanın hesaben bulmakta müşkü
lât çekeceği faydalar sağlanmış olabilir. Bu iti
barla, usun incelemelerden geçerek programla
ra girmiş projelerin, aslında zaruri, lüzumlu ve 
rantalbl olduğunu kabul etmesi gereklidir. Çün
kü, rantabl olmadığı farz edilen projelerin fi 
n'ansmanınm nereden ve nasıl karşılanacağı, bu
gün için halledilmiş bir konu değildir. Teşek
küllerin malî imkânları müsait değildir. Yatırım
lar kül halinde mütalâa edilir. Meselâ, bir hiz
met müessesesinde ayrı projeler halinde değer
lendirilmiş yatırımların bir kısmının ilerletilip 
diğerlerini duraklatmak mümkün olamaz. Hesa
ben ifadesi zor olan projelerim, Banka İnceleme 
Grupuna izah edilmesi, o zaman çok zor bir iş 
halini alır. Bankanın rantalbl projeleri finanse 
etmesinin sebebi, her ne kadar açacağı kredi tak
sitlerinin zamanında ödenebilmesi esasına istina-
dettirilebilmekte ise de, 1964, 1905 ve 1966 yıl
larına ai; kredi taksitlerinden yapılan tahsilât-
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tan anlaşılmaktadır ki, hakikatte İktisadi Dev
let Teşekküllerinin malî bünyeleri icabı, rantabl 
projeye kredi prensibi, maksadı temin etmemek
tedir. 

Devlet Yatırını Bankası kaynak olarak, mu-
hassas sermayesi, çıkaracağı tahvillerden sağlı-
yacağı imkânlar, bankalar mevduat munzam 
karşılıkları ve iç finansman fonlarını kullan
mak suretiyle iktisadi Devlet Teşekküllerine 
krediler açmaktadır. Bankanın, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine açmış olduğu krediler, diğer hâ-
tip arkadaşlarımızca da ifade edilmiştir, ancak 
bu kredilerden yapılan tahsilat maalesef iste
nen sonucu vermemekte ve bankanın temin et
miş olduğu kredileri tahsis ettikten sonra vâ
delerinde tahsil etmesi mümkün olamamaktadır. 
Binaenaleyh, bu mekanizmanın normal işliyebi-
lir ve bankayı finanse edecek şekilde düzenlen
mesi gerekmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bugünkü finansman noksanlığı bu netice
yi doğurmaktadır. Banka, adeta temin etmiş ol
duğu finansman imkânlarını, İktisadi Devlet Te
şekküllerine aktarma görevini yapmaktadır. 

Devlet Yatırım Bankasının, projelerin yatı
rım şeklini izlemesi yetkisi mevcuttur. Bu yet
kiyi kullanması - biraz evvel arz etmiş oldu
ğum - mekanizmanın işlemesiyle ilgili bulun
maktadır. Şayet Banka, verimli projelere, ran
tabl olan projelere yapmış olduğu yatırımlardan 
normal tahsilatı, taksitleri zamanında tahsil et
me imkânını bulmuş olması halinde, ancak bu 
mekanizma işıliyecek ve projelerin izlenmesinin 
bir mânası olacaktır. 

Bankanın tatbik etmekte olduğu faizler, 
diğer arkadaşlarımızın da işaret etmiş olduk
ları gibi, yüksektir. Bu faizlerle Bankanın 3 
yılda büyük mikyasta kârlar temin ettiği görül
mektedir. Bankanın finansmanı için, belki bu 
bir imkân yaratma şeklinde tecelli etmektedir, 
ama iktisadi Devlet Teşekkülleri için bu faiz
lerin ayrıca yük olduğunu kabul etmek lâzım
dır. Bilhassa, iktisadi Devlet Teeşkkülleri içe
risinde, serbest piyasa ile rekabet halinde bulu
nanları vardır. Mal istihsal edenlerin piyasada
ki rekabet ile karşılaşmaları halinde, bu faiz
lerin menfi etkisinin görülmesi mümkündür. Fa-
Mer, hiç şüphesiz, diğer bir arkadaşımızın işa
ret etmiş olduğu gibi, Türkiye'de kül halinde 
mütalâa edilmesi, ekonominin prensipleri için

de mütalâa edilmesi zarureti vardır. Ama, Ya
tırım Bankasının gayesine, kuruluş maksadına 
pek uygun düştüğü ifade edilemez. 

Bankanin kredilere tatbik etmiş olduğu vâ
deler, münakaşa konusu halindedir. Bu vâde
nin, projenin özelliğine göre ayarlanması ge
reklidir. Birtakım kademeli vadeler tatbik et
tiği öğrenilmiştir. Ancak, bunların da zamanla 
iyi bir prensibe ve birtakım kıstaslara bağlan
ması zarureti vardır. 

Karma Komisyon raporunda, Bankanın idari 
faaliyetleriyle ilgili bâzı temenniler mevcuttur. 
Eiz de, grup olarak, bu temennilere iştirak et
mekteyiz. Bunlar arasında, mukavele ile uz
man olarak çalıştırılmak üzere alınmış olan 
personelin, idari görevlerde vazifelendirildiği 
ilade edilmektedir. Hiç şüphesiz, muayyen bir 
hizemtin ifası için mukavele ile mütehassıs ele
man olarak alınmış olan bir vazifelinin, mak
sada uygun yerde çalıştırılması zaruridir ve bu 
hususa bilhassa Bankanın itina göstermesi ge
reklidir. 

Sayın Nebil Oktay arkadaşımız, Banka im
kânlarının normal bir mekanizma içerisinde iş-
liyebilmesi için, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
de aynı zamanda ıslah edilmesi zaruretinden 
bahsetmişlerdi. Hiç şüphesiz ki, bu konu, Ban
kanın faaliyetleriyle ilişkilidir ve biz de bu te
menniye - gayet tabiî - katılmaktayız, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yeniden reorganizas-
yonu mevzuunda birçok çalışmalar geliştiril
miştir. Bunlardan ilk adım olarak, demin bah
setmiş olduğumuz, kanunlarla birtakım yeni
likler, bu teşekküllerin çalışmalarına serbesti-
yet, özerklik verilmiş bulunmaktadır. Malî im
kânsızlıklar, şu anda tesis edilmiş bulunmakta
dır. Malî imkânsızlıklar, şu anda tesis edilmiş 
bulunan idari ve hukukî serbestiyi kolayca kul
lanılabilir hale getirmemiştir. Bu itibarla, teşek
küllerin malî kaynaklarının geliştirilmesi ve fi
nansman imkânlarının daha geniş ölçüde te
min olunması halinde, kuruluşların iktisadi du
rumları ıslah edilmiş olacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin verilmiş 
olan kredileri iyi kullanmadıkları, bunların bir 
kısmını işletme ihtiyaçlarında, cari giderlerde 
kullandıkları ifade edilmiştir. Bugün için, zan
netmiyorum ki böyle bir husus mevzuubahsol-
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sun. Çünkü, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
tırımları bir plâna ve programa göre yapılmak
tadır. Bu yatırımların finansman kaynaklan tes-
bit edilmiştir. Bu kaynakların yatırımda kulla
nılma şekli ve yatırımların izlenmesi, sadece 
Yatırım Bankası tarafından değil, Devlet Plân
lama Teşkilâtı tarafımdan, bu teşekkülleri mu
rakabe etmekle yetkili bulunan Başbakanlık 
Yüksek Murakabe Heyeti tarafından, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ilgili bulundukları Ba-
kanlılklarda teşekküllerin yatırımlarını izlemek 
üzere kurulmuş bulunan üniteler tarafından ta
kip ve murakabe edilmektedir. Bu itibarla, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin açılmış olan kre
dileri, maksadın dışında kullandıklarını ifade 
etmek, pek mümkün bulunmamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, özetle Adalet Par
tisi, Grupunun Devlet Yatırım Bankası 1964 -
1965 - 1966 yıllarındaki faaliyetleri üzerindeki 
görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. Bankanın 
bundan sonraki çalışmalarının memleketimiz için 
hayırlı ve uğurlu olması dileği ile Adalet Partisi 
Grupunun saygılarını sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Pala-
oğlu?.. Yok. 

Başka söz istiyen? Yok. Hükümet adına da 
söz istiyen yoktur. 

Bilanço ve netice hesaplarını tasvibinize su
nuyorum. 

10. — DEVLET YATIRIM BANKASI : 

1964 yılında kâr : 60 968 250,53 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılında kâr : 103 321 742,90 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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1966 yılında kâr : 125 712 973,01 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu bilanço ve netice hesapları, 468 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ve so
ruşturma konusu olan, yargı mercilerine intikal 
etmiş veya edecek olan hususlar hariç tutulmak 
suretiyle tasvibinize sunulmuştur ve tasvibiniz 
alındığına göre de yönetim kurulları ibra edil
miştir. 

Şimdi, sadece bilgiye sunulacak olan, Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıf
lar Bankası Anonim Ortaklığı ve iller Bankası
nın bilanço ve netice hesaplarını okutup, bilgi
lerinize sunuyorum. 

•a) Türkiye Halk Bankası A. Ş. 

1964 yılında kâr : 3 053 877,86 Tl. 
1965 yılında kâr : 4 386 696,10 Tl. 
1966 yılında kâr : 8 292 595,95 Tl. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

b) Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. 

1964 yılında kâr : 6 725 253,55 Tl. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

c) İller Bankası. 

1964 yılında kâr : 21 518 899,30 Tl. 
1965 yılında kâr : 18 358 549,30 Tl. 
1966 yılında kâr : 17 143 471,23 Tl. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bugünkü programımızda görüşülecek başka 

bir husus bulunmadığı cihetle, sabahleyin ittihaz 
ettiğiniz karar gereğince 2 Şubat 1970 Pazar
tesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,05 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
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A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisti Kamu 
İktisadi Tşebbüsleıii Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D: I I I ; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 
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İŞLER 




