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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık, 
Haltay'da cereyan eden olaylarla ilgili gündem 
dışı demeçte bulundu. 

20 Mayıs 1970 Çarşamba gününden itibaren 
Mitçe görüşmelerine başlanması. ve (27 Mayıs 
Hürriyet ve Anayasa Bayramı günü hariç) her 
gün saat 9,00 dan 13,00 e ve 14,30 dan 19,30 a 
kadar çalışmalara devam olunması, günlük 
program bitirilemjeddği takdirde bunu sağla-
miak üzere, saat 21,00 de tfece toplantısı da 
yapılması hususları ile, 

Parti grupları temsilcilerinin; bütçenin tü
mü üzerinde gruplar (tarafımdan yapılacak gö
rüşmelerin; birinci defasında birbuçuk saat, 
ikinci defa söz istenmesi halinde 30 ar da
kika ile; Şahıslar adına yapılacak konuşmalar 
rm ise 20 şer dakika olarak sınıriandırılması-
ma, 'Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grup 
ısöiîcüîlerince yapılacak yazılı veya ısözlü konuş-
aîiallarm Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 
30 ar, diğer bütçeler için 20 şer; şaîhıslar adı
na yapılacak konuşmalarla gruplar 'adına ikin
ci defa yapılacak görüşmelerin de 10 ar dakika 
ile 'taJhdidedilımJeısine dair önergesi kalbul olundu, 

Bütçeler üzerinde söz almak isitiyen ısaym 
üyelerin isöz kayıt Aşlaminin 18 Mayıs 1970 
Pazartesi günü saat 9,00 dan 10,00 a kadar 
Adalet Partisi Meclis Grupu salonunda^ Baş
kanlık Divanı Kâtiplerinin huzurunda, imza 
(mukabili yapılacağı açıklandı. 

(Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gös'tlerilen sdbep ve sürelerle izin 
rıeniOımesi kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kam ihsan Salbri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Refet Sezgin'in vekillik ötmesinin uygun bu
lunduğunla daür Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

5448 sayılı Posta Kanununun 62 nci maıdkle-
ısmin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 

DevM ihale kanunu tasarısının geri gönde
rilmesine dair Başbakanlık tezkereleri okundu 
ve adı geçen kanun tasarılarının geriverilece-
ği bildirildi. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
Müşterek GPaızıar konusundaki tasarruf ve tu-
ıtumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu madde
si uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru 
açıltmasına dair önergesinin ğündeıme alınması, 
yapılan görüşmelerden ısonra, reddolundu. 

18 . 5 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,32 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turharıgil Şevket Doğan 

Ordu 
Memdûh Eksi 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

istanbul'un Beykoz ilçesinde meydana gelen 
soygun olayına dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilımiiştir. (7/182) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmelt Buldanlı'-
mn, Meclisle devam etımiyen üyelere dair yaızıüı 
ısoru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına gön
derilmiştir. (7/183) 

3. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
«Bugün Oa^elteisi» sahibinle dair yazılı soru öner
gesi, Başkanlığa gönderilmiştir. (7/184) 

4. — isltanbul MilMveiMM Tekin Erer'in Bu
gün Gazetesinde, «Mağdur Müslümanlara yar
dım» adı altında çıkan yazıya ve toplanan pa
ralara dair yazılı soru önergesi, içişleri ve Ada
let bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/185) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Malzeme Ofisi Kuruluş kanun 

tasarısı (1/314) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Et Endüstrisi Kurumu kuruluş kanunu 
tasarısı (1/315) (Ticaret, Maliye, Plân komis
yonlarına) 

3. —• Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
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Kuruluş kanunu tasarısı (1/316) (Sanayi, Ma- I 
liye, Plân komisyonlarına) 

4. — Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu Ku
ruluş kanunu tasarısı (1/317) (Sanayi, Maliye, 
Plân komisyonlarına) 

5. — Süt Endüstrisi Kurumu Kuruluş ka
munu tasarısı (1/318) (Tarım, Maliye, Plân ko 
inisyonlarîna) 

6. -»• Türkiye Azat ve Gübre Sanayii Ku
ruluş kanunu tasarısı. (1/319) (Sanayi, Mali
ce, Plân komisyonlarına) 

7. __ T. C. Ziraat Bankası Kuruluş kanunu 
tanrısı. (1/320) (Tarım, Maliye, Ticarst, Adr-
let, Plân komisyonlarına) 

8. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Kuruluş kanunu tasarısı. (1/321) (Sanayi, Ma
liye, Plân komisyonlarına) 

9. — Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or
taklığı Kuruluş kanun tasarısı. (1/322) (Sana
yi, Maliye, Plân komisyonlanna) 

10. — Yapağı ve Tiftik Kurumu Kuruluş 
kanunu tasarısı (1/323) (Tarım, Maliye, Plân 
komisyonlarına) 

11. — Yem Sanayii Kurumu Kuruluş kanu
nu tasarısı. (1/324) (Tarım, Maliye, Plân ko
şmayanlarına) 

12. — Zirai Donatım Kurumu Kuruluş ka
nunu tasarısı. (1/325) (Tarım, Ma^ye, Plân 
komisyonlarına) 

13. — Enver özenin cezasının affına dair 
kanun tasarısı. (1/326) (Adalet Komisyonuna) 

14. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affı
na daİT, kanun tasarısı. (1/327) (Adalet Ko
misyonuna) 

Raporlar 
1. — 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumlhuriyet 'Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cumhuri- I 
yet Senatesu 1/1115) (Millet Meclisi S. Sayı 
sı : 1013; Cumlhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) (Gündeme) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1106) (MiJllet Meclisi S. Sayısı : | 
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146; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5.. 1970) (Gündeme) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu 1/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139) 
'Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da-
Ttma tarihi : 15 . 5 . 1970) (Gündeme) 

4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
'kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
moruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1.1103) (Mület Meclisi S. Sayısı : 145; Cum-
Vriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma 
"•••\rJhi : 15 . 5 . 1970) (Gündeme) 

5. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
koruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) (Gündeme) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yıüı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Ka,rma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu 
1/1101) (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) (Gündeme) 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/297 Cumhuriyet 
Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) 
(Dağıma tarihi : 15 . 5 . 1970) (Güdeme) 

8. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1970) (Gündeme) 
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9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Seaıaitosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/1108) (Millet Meclisi ıS. (Sayısı : 147; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1970) (Gündeme) 

10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi : 1/290; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1112) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 193; Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 
1391) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) (Gün
deme.) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma, Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi 6.. Sayısı : 140; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) (Gümdeme) 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt- I 
çs Karma Komisyonu raporuna dair Cümhuri- I 
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan- j 
lıklan tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum 
huriyst Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1395) 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) (Gündeme) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanun tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu 
rakoruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 140) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 
(Gündeme) 

14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
düılüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/291; Cum
huriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
138*2) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) (Gün
deme.) 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raparu. 
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu-
riyet Senatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) (Gündeme) 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi 

j 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Millet-
I Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senatosu 
I S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1970) 
| (Gündeme) 

17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se 
natosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
(KÂTİPLER : Şevket Doğan '(Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birlejimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen heyaz düğmelere basmalarım 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzâ

kerelere haşlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
Demirci ilçesinde vukubulan deprem felâketine 
ve alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı 
demedi 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden gün
dem dışı söz istiyenlere, peşinen taahhütleri 
veçhile beşer dakikayı geçtiği takdirde sözleri
ni kesmem taahhüdü altında söz vereceğim. 

Sayın Muammer Erten, Demirci zelzelesiyle 
ilgili gündem dışı konuşmak üzere buyurun. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın Baş
kan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; Demirci ilçesinde bir 
seneden beri devamlı olarak zelzele olmaktadır. 
Üç defa büyük zelzele ve büyük yıkıntılar ol
muştur. Son zelzele de 23 Nisanda halk bayram
da iken olduğu için ölüm olmamış, ama Gediz 
felâketi kadar yıkıntıya uğratan bir zelzele ile 
karşı karşıya kalmıştır. 

İlk ihtiyaçlar için Sayın İmar ve İskân Ba
kanından ricalarım olmuştu. Bunları yerine ge
tirdikleri için kendilerine teşekkür etmeyi bir 
borç sayıyorum. 

Ancak, Demircililerin bâzı ricalarını huzu
runuzda Hükümete arz etmek istiyorum. Ekono
mik duı-um tamamen felce uğramıştır. Hiçbir 
ekonomik faaliyet yapılamamaktadır. Onun için 
hâzı fırsatçılar da bundan faydalanarak yalnız 
halı ile geçinen Demirci'de metrekarede halı fi
yatlarını yirmi lira düşürmüşlerdir. Hükümetin 
Sümeıfoank eliyle müdahale mubayaası yapması 
imkânları vardır. Bu hususta Sayın Sanayi Ba
kanının nazarı dikkatini çekmek isterim. 

Enkazı kaldırmak için şimdiye kadar hiçbir 
suretle teşebbüs olmamıştır. Bu hususta Hükü
metin yardımını rica ediyorum. 

Geçen yıl tahakkuk etmiş paralar, ödenmesi 
gereken, evlerini yapanlara verilmesi gereken 
paralar tahsisat yokluğu sebebiyle ödenememiş, 
hu defa aynı evler ağır hasara uğradığı için 
Hükümetçe artık borçlanılmış olan paraların 
ödenemiyeceği ifade edilmiştir. Bu, hakkaniye
te uygun bir şey olmaz. Hükümetin bu hususta 
da tedbir almasını rica ediyorum. 

Oraya giden bir uzman, artık Demircimde 
oturulamıyacağını, bundan sonra zelzelelerin 
ağır şekilde devam edeceğini ifade etmiştir. 
Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu 
söylenti halk arasında yayılmıştır. Demircinin 
jeolojik tetkiki yapılmışsa bunun açıklanmasını, 
yapılmamışsa mesul kimselerin beyanatta bulu
narak yanlış bir bilgi varsa, Demirci halkının 
huzura kavuşturulmalarını rica edeceğim. 

Bu gibi ahvalde çocukları askerde olanlara 
izin verilmektedir ve Avrupa'ya giden işçilere 
de öncelik tanınmaktadır. Yalnız, bu gibilere, 
ağır hasara uğrıyanlara bu izinler ve 'öncelikler 
tanınmaktadır. Artık ağır hasar düşünülemez 
burada. Her gün sallanmaktadır burası. Çocuk
ları huzursuzdur, kendileri huzursuzdur. Sayın 
Millî Savunma Bakanından rica ediyorum; bu 
ailelerin askerde olan çocuklarının, ağır hasar, 
hafif hasar durumlarına bakılmadan, hepsine 
izin verilmesini istirham edeceğim. 

— 781 — 
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Sayın Çalışma Bakanının da yalnız ağır ha
sar olanlara değil, ekonomik durum tamamen 
bozulmuş olduğu için, bütün taleplere öncelik 
tanımasını rica edeceğim. 

Teşekkür ederim efendim. 
2. — Adana Mittetv elcili Ali Rıza Güllii'nün, 

tarım gelirlerinin vergilendirilmesine dair gün
dem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Güllü, tarım 
gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

28 Şubat 1970 tarihinde Resmî Gazetede ilân 
edilen cetvellerdeki vergi matrahının yurt ger
çeklerine uygun olmadığı hususunda söz almış 
bulunmaktayım. 

Bu vergi cetvellerinin bilhassa buğday ile 
ilgili olan bölümüne işaret etmek isterim. Dö
nüm üzerinden kaç kilo buğday ve ayrıca kaç 
kilo saman alınabileceği tahmin edilmiştir. 

Vergi cetvelleri dikkatle incelendikte görü
lecektir ki, dönüm üzerinden tahmini yapılan 
buğday ve samanın miktarı çjok yüksek olduğu 
gibi, yapılan tahminler yurdun zirai gerçek
lerine uymamaktadır. Şöyle ki: Misal olarak 
Adana bölgesi ikiye ayrılmıştır. Birinci bölg" 
olarak Adana merkez, Ceyhan, Karataş, Yumur
talık, Osmaniye, Kadirli ve Kozan kazaları alın
mış ve bu bölgede bilhassa Meksika buğdayının 
kıraç arazide dönüm başına iki yüz kilo, taban 
arazide üç yüz elli kilo ve kıraç arazide dönüm 
başına saman yüz kilo ve taban arazide ise yüz 
yetmişbeş kilo olarak hesaibedilmiş ve götürü 
gider olarak da % 70 hesaplanmıştır. 

Bu tahminlere göre taban arazide çiftçileri
mizin vereceği »asgari gelir dönüm başına 110 li
ra tutmaktadır. 

Bir de bu cetvellerde nazarı itibara (alınma
yan bir husus, komşu vilâyet olian içel'in he-
man yakınında Tarsus kazasında gider, masraf 
% 80 hesabadildiği halde Adana'da % 70 olarak 
hesabedilmiştir ki, bu yurt gerçeklerine uyma-
nısikt'adiT. 

Diğer taraftan mühim olan bir husus, bilhas
sa Adana'nm birinci bölgesi olarak saydığım bu 
kozalar dâhilinde çiftçilerimiz hiçbir zaman ih-

v ,.--p ^rıdnn fazla saman istihsal etmezler ve 
biçer - döverin arkasında kalıan sapı saitiarlar ki, 

jurıada saman üzerinden de vergi yine düşünül
meden, mahallinde tetkikat yapılmadan yurt 
gerçeklerine aykırı olanak tahalkkuk ettirilmiş
tir. 

Şimdi üzerinde bilhassa durulacak olan hu-
ms, buğdayın maliyeti meselesidir. Bugün ken
di bölgem olarak arz etmek isterim ki, Çukur
ova'da buğdayın dönüm başına maiyet değeri 
200 liıriadır. 100 İ ra 'arazinin icarı ve 100 lira da 
sürme, tohum, gübre ve biçer - döğer ücreti ola
cak 100 liradır, maliyeti 200 lira yapmaktadır. 

Gelire gelince ortalama olarak Me|ksika buğ
dayı bu sene üç seneden beri ekildiğine göre, bu 
seneye kadar hçibir zaman ortalama 250 Kg. ı 
geçmemiştir. 80 kuruştan hesabettiiğiiniz tak
dirde gelir 200 lira ve maliyet 200 lira; kazanç 
ise sıfırdır. Yani, çiftçinin buradaM (kazancı, 
sadece ve sadece arazisinin iciar bedeli olan 100 
İradır. Görülüyor ki, burada alınacak olan 
vergi, çiftçinin bizzat Arazi Vergisini vermek 
durumuna geliyor ki, bu da çifte vergi vermek 
•anlamına geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Güllü, gündem dışı sö
zünüzü bağlamanızı rica edeceğim, sizin taah
hüdünüz veçhile. 

ALI RIZA GÜLLÜ (Devamla) — Peki efen
dim. 

Bu cetvellerdeki arz edilen vergi durumları, 
^üyüik çiftçileri kapsamamaktadır. Zira büyük 
çiftçiler defter tutma usulüne tabi olduklarına 
göre, bu daha ziyade küçük ve orta halli çift
lileri kapsamaktadır. 

Küçük ve orta sınıf çiftçilerin ekipman ve 
'-redi temini hususunda karşılaştıran güçlükler 
ve mahsullerini idrak için tefecilerden yüksek 
faizle para tedarik ettikleri de nazarı itibara 
Sınırsa, buğdaylarının maiyet fiyatı daha yük-
"v?>k olduğuna göre, ellerindeki |kazanç miktarı 
daha çok azalmaktadır. 

Bu cetvellerdeki vergi matrahı olarak hesap
lanan miktar, Anayasamızın 61 nci maddesi
ne taban tabana zıt bulunmaktadır. Anayasa
mızın 61 nci maddesi, «Herkes kamu giderle
rini İkarşılıamak üzere mlal gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür» der. Halbuki, bütün bu 
feahaJtımızm neticesinde görülüyor ki, küçük ve 
orta sınıf çiftçilerimiz malî güçlerinin fevkinde 
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vergi ödemeye mecbur edilmektedirler ve Ana
yasaya ayları olanak vergi tahsil edülmiejk isten
mektedir. Bir taraftan çiftçiye ucuz «ekipman 
temini yolliarmı aramiayacaksın, pahalı ekip
man ve gübre vereceksin ve kredi düzenlinin 
bozukluğu sebebiyle bilhassa küçük ve orta sı
nıf çiftçüye bankalar kanalliyle kredi bulmaya
caksın. 

EAŞKAN — Sayın Güllü, siaden sonırıa söz 
vermek istediğim arkadaşların hakkını alıyor
sunuz. Talkdk hakkımı o suretle kulHaamcağım. 

ALÎ RIZA GÜLLÜ (Defamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Mahsulünü değer fiyatla 'alamıyaoaksm, 
mahsulü idrak zamanı geldiği halde fiyat ilân 
efcmiyeceksin. Diğer taraftan, malî gücünün 
üzerinde vergi istiyeceksin. Her halde buna 
(köye, köylüye, küçük ve orta çiftçiye hizmet 
etme) denilemez. Atatürk'ün dediği gibi, «Türk 
köylüsü bu milletin efendisidir» derken, politi
kacılara köylüye bu tarz muamele yapılmasını 
emretmemiştir, hizmet emretmiştir. 

Hürmetlerimle. 

3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, fın
dık ürününün sorunlarına ve fiyat politikasına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Fındık mahsulü ve piyasasiyle 
ilgili olaraik, Sayın Ferda G-üley gündem dışı 
söz istemiştir. Kendilerine aynı konuyu hatırlat
mayı lüzumsuz addediyorum. 

Sayın. Güley, buyurunuz efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 

aziz arkadaşlarım; 
Bugün üç milyon halkın kaderi ve tüm ih

racat gelirimizin beş veya altıda birine yakın 
hacimdeki Devlet geliriyle ilgili bir konuda, 
kısaca maruzatta bulunmak üzere Yüce Mecli
sin huzuruna çıkmış bulunuyorum. 

Bu üç milyon halk, fındıktan başka geMri ol-
mıyan Doğu - Karadeniz bölgesi halkıdır. Bu 
halk her yıl, bu içinde bulunduğumuz Mayıs 
ayından itibaren mahallî tarım ve ticaret kuru
luşlarının, gazetelerin ve kendi parlömanterle-
rinin ağîdyle Devletine .seslenir : «Bir kısım fın
dık dalaverecisine ve çıkarcısına beni ve ken
dini soydurma» diye feryadeder. 

Son Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon Hü
kümeti, 195 000 tonluk bir rekolte ile bölgenin o 

tarihe kadar görmediği bir ölçüde büyük bir 
üretim seviyesini idrak ettiği 1964 yılında, bu 
feryada halkçı, üreticiden yana bir Hükümet 
anlayışı ile cevap vermiş, o günkü değeri ile ka
buklu fındığın beher kilosuna 440 - 450 kuruş 
üzerinden taban fiyatı koymak ve Fisko Bir-
lik'e ilk ağızda 600 milyon lira hacminde yar
dım etmek suretiyle bölgenin ve üreticinin bu 
beklenilmez ürün selinin altında silinip süpürül-
mesini önlemiş, uygulamadaki birçok bozukluk
ların yarattığı haksızlıklar dışında, bu geniş 
halk kütlesinin yüzünü güldürmüş tür. 

1965 yılının üçüncü ayından itibaren iş ba
şına geçen Adalet Partisi hükümetleri ise, ge
nel olaraik fındık üreticisinin ve Devlet Hazine
sinin zararına, bir kısım fındık spekülatörünün 
yararına bir fındık politikası gütmüştür. Gerçi 
Adalet Partisi, iktidara geçtiği 1965 yılında fın
dığa 520 - 530 kuruş taban fiyat vererek, son 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin verdiği 
fiyatın 70 - 80 kuruş üstüne çıkmış gibi görün
mekte ise de, bu, bir taraftan hayat pahalılığı 
çizgisindeki yükselişin, diğer taraftan da rekol
tenin bir yıl önceki 195 000 tondan 76 500 tona 
düşmüş olmasının zarureti idi. Adalet Partisi ik
tidarı, rekoltenin 190 000 tona çıktığı 1966 yı
lında, müdahale fiyatını müstahsil ve ortak için 
500 kuruşa indirmiş, rekoltenin 70 000 tona 
düştüğü 1967 ve 127 000 tona yükseldiği 1968 
yıllarında 525 - 530 kuruş taban fiyatı vermiş, 
izlediği düşük taban fiyatı politikasına 1969 yı
lında da devam ederek, üreticinin bölge tarım ve 
ticaret kuruluşlarının uyan ve yakarılarına ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Ku
rulunun, fındığa 650 kuruştan aşağı fiyat veril
memesi gerektiği şeklindeki bildirisine rağmen, 
fındığa 570 - 580 kuruşluk (ki bu 580 değil 575 
kuruştur) bir taban fiyatı vermiştir. Halbuki 
1969 yılında hayat pahalılığı, 1965 yılı esas alın
mak şartdyle en az yüzde 33 artmış ve 1965 yılın
daki yaşayış seviyesini 1969 yılında muhafaza 
edebilmek için, fındık üreticisinin eline kilo ba
şına 7 liraya yakın para geçmesi, açık hak hali
ne gemiş bulunuyordu. 

Aziz arkadaşlar, Adalet Partisi iktidarının 
halktan ve üreticiden yana bir fındık politikası 
izlemediğinin iki esef verici örneğini, yüksek 
bilgilerinize arz ediyorum : 

1968 yılında fındık fiyatları 117 - 121 dolar, 
yani 525 - 544 kuruş arasında üreticinin elinden 
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çıktıktan sonra, Pisko Birlik, tüccar elindeki 
fındığın mubayaasına başlamış, mubayaa fiyatı
nı tedricen yükselterek son iç fındık mubayaa
sını 136 dolara, yani kabuklu olarak 6 liranın 
üstüne çıkarmıştır. Bu, her kiloda üreticinin 
kilo başına kaybettiği 56 ilâ 75 kuruş demektir 
ve bu fark bir kısım fındık tüccarının cebine 
girmiştir. 

1969 yılında da durum, bu örneğe rağmen, 
aynı olmuştur. Hükümet ortak olan köylünün 
fındığına 580 kuruş, - ki bu 575 kuruştur de
dim - ortak olmıyan üreticiye 570 kuruş müda
hale fiyatı vermiş ve yine köylünün yüzde 95 i 
fındığını elinden çıkardıktan sonra, fındık fi
yatları 7 liranın üstüne yükselmiştir. Yani, Cum-
hııriyat Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu
nun, yani Halk Partisinin saptadığı fiyat, serbes 
piyasalda, fazlasiyle teşekkül etmiş ve fakat bun
da yine başka hiçbir geliri olmıyan yoksul fin
dik üreticisi değil, hattâ Devlet de değil, serve
tinin üstüne servet yığan bir kısım spekülatör 
yararlanmıştır. 

Aziz arkadaşlar, içinde bulunduğumuz 1970 
yılında her hangi bir tabiat âfeti ile karşılan
mazsa, 1966 yılı seviyesinde rekolte idrâk edi 
leceği anlaşılmaktadır. Yaşama kaderini fındı
ğına bağlamış bulunan bu 3 milyonluk Doğu •• 
Karadeniz bölgesi halkı, bu sene de Hükümetine 
ve Devletine seslenmekte, yine «beni ve kendini 
bir avuç çıkarcıya soydurma» diye feryadetme-
ye başlamış bulunmaktadır. Bu yıl, bu 3 milyon 
halk Hükümetten, daha önceki yıllarda uygula
dığı hatalı, yüzü varlıklıya, sırtı kendisine dö
nük politikayı terk etımesini, hayat pahalılığı 
ve maliyet yükselişini karşılıyan bir taban fi
yatı tesbitdui ve bunun rekoltenin ilânı ile bir
likte ilân edilmesini istemektedir. Bu 3 milyon 
halk, «elimden fındığımı tüccara 570 kuruşa 
kaptırıp, ona 7 liradan sattırma. Bu 7 lirayı 
muhtacolmıyan bir avuç insana değil, muhtac-
olan bizlere ver» demektedir. 

Aziz arkadaşlar, 1 kilo fındığın maliyeti 
- Planlamanın raporuna göre - taban arazide 
442, kıraç arazide 470 kuruştur. Zaruri tüketim 
maddelerindeki hızlı fiyat yükselişleri dikkat 
nazarında tutulduğu takdirde ve hiç değilse 1965 
yılı yaşama seviyesi esas alınarak, 1970 yılında 
1 kilo kabuklu fındığın 730 kuruş etmesi lâzım-
gelir. Aslında bu fiyat da doların 9 liralık res

mî kur üzerinden karşılığıdır. Hakikatte dolârm 
gerçek karşılığı üzerinden değerlendirilirse, 1 
kilo fındığın Avrupa'daki tüketicisi tarafından 
seve seve verilen gerçek değeri 8 liranın da üs
tündedir. Bu yıl, üreticinin istediği 7 liradan 
470 kuruşluk maliyet düşünce, geriye 230 kuruş 
kalır ki, üreticiye tüm üretimden ortalama 
1 000 kilo fındık düştüğüne göre, bu sene fın
dığını 7 liradan satabilen üreticinin eline yıl
lık ortalama 2 300 lira geçmiş olacaktır ki, bu 
kadar küçük yıllık geliri Karadeniz'de yaşıyan 
fındık üreticisi Türk köylüsüne çok görmek, 
hiçbir insafla, sosyal adalet görüşüyle bağda
şamaz. 

«2 300 lira geçmiş gibi olacaktır» dedik; 
çünkü. Doğu - Karadeniz'in fındık üreticisi de, 
Ziraat Bankacından ve Tarım Kredi kooperatif
lerinden muhtacolduğu krediyi ucuz faiz ve uzun 
vâde ile alamadığı için, bu ihtiyacını vatanın 
diğer köşelerindeki üreticilerimiz gibi, tefeci
den yüzde 40, yüzde 100, yüzde 200 faiz vererek 
temin etmektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtı 
raporunun maliyet rakamı içinde bu «teşkilât
lanmamış serbes kredi piyasası» nm payı bittabi 
gösterilememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Güley, konuşmanız 13 da
kikayı geçti efendim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Baş
kan, bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek fındıkta ve 
gerekse diğer tarım ürünlerinde, taban fiyatla
rının saptanması ve müdahale mubayaaları ya
pılmadı hususunda izlenecek Hükümet politika
sı, sadece ekonomik faktörlere istinadetıtirile-
mez. Bir tarım bölgesinin gelişmişliği, ya da az 
gelişmişliği, dolayısiyle halkın az veya çok muh
taçlığı, yapılacak Devlet müdahalesinin doğrul
tusunu tâyin etmesi lâzımıdır. 

Saptanacak taban fiyatlarının yalnız ekono
mik değil, aynı zamanda sosyal karakterli de 
olması lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, bölgenin bu yıla ait önemli 
bir talebi de, Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1966 
da tanzim edilen rapordaki görüşe uyularak, 
verilen 1970 yılı programının uygulanması, koor
dinasyonu ve izlenmesine dair karar gereğince, 
özürlü fındıkların işlenmeden ihracını yaısaklı-
yan kararın kaldırılmasıdır. Plânlamanın bu 
görüşü hatalıdır ve tamamen üretici köylü aley-
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ninedir. Tüccar ve Fisko Birlik karar gereğince, 
köylünün elinden aldığı fındıktan çıkan özürlü 
fındık miktarının yarısını, karşılığını vermeden 
bedelsiz almakta ve bilâhare normal fındığın 
satışından sonra bu «Bezik» denilen fındığı, iç 
ve dış piyasaya normal fındık fiyatının biraz 
altında, fakat bir bedel karşılığı satabilmektedir. 
özürlü fındığı işliyerek, daha yüksek bir bedelle 
satmak ve memlekete daha büyük bir iş sokmak 
ve normal fındığın istihlâkini bu yoldan azalt
mamak amaciyle alman bu karardan, mevcut 
şartlar muvacehesinde sadece müstahsil köylü
müz zarar görmektedir. 

Aziz arkadaşlar, rekoltenin bu seneki kadar 
büyük olduğu 1964 yılında inönü Hükümeti, 
yalnız taban fiyatını o günkü para değeri ile 
yüksek tutmakla kalmadı. Aynı zamanda, daha 
başlangıçta bu iş için Hazmeden ayırdığı para
yı da - ki başlangıçta 600 milyon idi - ilân etti. 
Bu, piyasaya ve üreticiye büyük bir emniyet 
getirdi. Üç milyon Doğu - Karadeniz halkı, bu 
sene Hükümetten, aynı emniyet getirici davra
nışı da beklemektedir ve müdahalenin madde
ye, yani fındığa yapılmasını istemektedir. Zira 
bugün uygulanan müdahale sisteminde, köylüyü 
soyan bir sürü aracı, kendisine bilâhare müstah
sil süsü vererek, ucuza kapattığı malı koope
ratiflere satabilmekte ve elde ettiği fahiş kârdan 
Devlete de bir kuruş vergi vermemek imkânını 
bulmaktadır. 

Doğu - Karadeniz bölgesinin âcil ihtiyaç ve 
hak ıstırabını dile getirmeye çalıştım. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyarak huzurdan 
ayrılıyorum. 

'BAŞKAN — Gündemle geçiyorum efendim. 

4. — Hastalığı sebebiyle İstanbul Milletve
kili Mehmet Ali Aubar'a izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/274) 

, BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
bir tezkeresi vandır, okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda .adı yazılı olan sayın milletvekili

nin hizasında gösterilen müddet ve sebeple 
rakı izin taliki Başkanlık Divanının 16.5.1970 
tarihli tor-Cantısmda uygun mütalâa edilmiş
tir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Perruıh Bazbeyli 

Mill'Eit Meclisi Başkanı 
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isitanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 
60 gün, hastalığıma binaen; 3 . 5 . 1970 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar in 
3 . 5 . 1970 tarihinden itibaren hastalığına 
•bıinasn 2 ay müddetHe izinli addedilmesi husu-
ısunu oylarınıza arz ediyorum; kalbul edenler.. 
Etımiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — 931 sayılı İş Kanunu ile 1225 ve 1248 
sayılı kanunların iptal edildiğine dair Anmja-
su Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/273) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığının bir tezkeresi vardır, bilgilerinize arz 
ediyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
28 . 7 . 1967 günlü, 931 sayılı İş Kanununun 
kümünün iptali hakkında Türkiye İşçi Partisi 
'tarafından açılan dâva üzerine yapılan incele-

. me sonunda : 
1. — Adı geçen kanunun, tasian halinde 

iken, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu 
craüınldaflri anlaşmazlık konusu maddelerin gö-
rüşülimıesi için Anayasanın 92 nci maddesinin 
beşinci fıkrası uyarında kurulan Karma Ko
misyon bünyesinin Anayasanın 85 nci maddesi 
hükmüne aykırı olduğuna ve bu sonuca göre, 
'tümünün şekil yönünden iptaline, 

2. — 3 . 2 . 1970 günlü, 1225 sayılı ve 
3 . 4 . 1970 günlü, 1248 sayılı kanunların da, -
uygulanma olanağı kalmadığından, 44 sayılı 
Kanunun 28 moi madeninin ikinci fıkrası uya
rınca iptallerime, 

3. — Anayasanın 152 ve 44 sayılı Kanunun 
50 nci maddeleri uyarınca iptal kararının 12 
Easum 1970 gmaı\i yürüıCüğe gürımeaine; 

14 . 5 . 1970 gününde 1967/40 - 1970/26 
sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi 

Başkan Vekili 
Lûtfi Ömerbaş 

BAŞKAN — Genel Kurulun biMlerine arz 
olunmuştur. 

6. — Genel Muhasebe kanunu tasarısının 
çjeri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/33, 3/272) 

BAŞKAN — Ba,5bafeanlığm bir tezkeresi 
vardır efendim, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına, 

jfllgi : 1 . 12 . 1969 tarih ve 71-264/9452 
sayılı yazıanız. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulmuş olan «Genel MJuhıasebe Ka-

V. — GöRÜŞt 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
1.1 aliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko-
ınisy onlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
Ul) ' 

BAŞKAN — TEK Kanununun müzakere
sinle geçiyoruz. 

37 nci maddenin müzakeresi ikmal edlilnıiş 
ve bir kifayeti müzakere taJkriri verilmişti. 
Kifayeti müzakere takririni okuibuıp oylarınıza 
arz edeceğim efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alıyorlar. 

Yüksek Başlkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, madde üzerindeki 
müzakerenin kifayetlini arz ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri 
üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Kifayeti müzakereyi oylarınıza arz ed&yo-
ruım. Kabul edenler... Etmıiyenler... Kabul edil-
aniş'tir. 

37 nci maıde ile ilgiili takrirler vardır, oku
tuyorum ; 

Millet Meclisi Başkanlığına 

TEK kanun tasarısının 37 nci maddesinin 
(a - 2) fıkrasındaki Hükümet teklifinin aynen 
kalmasını arz ve teklif ederim. 

Hüseyin Baytürk 
Zonguldak Milletvekili 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

TEK tasarının 37 nci maddesinin (b/7) ben
dinin madde metninden çıkarılmasını öneririm. 

Reşit Ülker 
istanbul Milletvekili 

nun (tasanısı»nın geri gönderilmeisini rica ede
rim. 

Süleyman Deımirel 
Başıbakan 

BAŞKAN — Bahse konu tasarı geriveril-
ariiştlir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
37 nci maddenin 2 nci fıkrasının Karma Ko

misyonda kabul edilen şekli yerine Hükümet 
tasarısındaki şekli ile kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

ilyas Kılıç 
Samsun Milletvekili 

Yüce Başkanlığa 

Halen görüşülmekte olan TEK kanım tasa
rısının 37 nci maddesinde ve bunu takiben 1, 4, 
5, 10 ncu geçici maddesinde Geçici Komisyonca 
tetkik esasında Hükümet tasarısına nazaran 
bâzı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bu 
değişiklikler esas olarak 2819 sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan Elektrik İşleri Etüt İdaresi
nin TEK Kurumunun teşkilinden sonraki du
rumu ile ilgilidir. 

Elektrik işleri Etüt idaresi, 2819 sayılı Ka
nunla 1935 senesinde kurulmuş, olup, memleke
timizde genel olarak enerji kaynakları bakı
mından gereken etütleri yapmak ve enerji ih
tiyacının en ekonomik şekilde karşılanması için 
her türlü araştırma, etüt, plân ve projeleri tan
zim etmokle vazifeli kılınmıştır. 

İdare, aynı zamanda 2819 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi gereğince bu konuda Hüküme
te, Hükümete bağlı müesseseler ve diğer haki
ki ve hükmî şahıslar hesabına ücret mukabili 
özel işler de yapmak üzere teçhiz edilmiştir. Bu 
Kanun esasları dâhilinde 35 seneden beri çalı
şan Elektrik Etüt idaresi kanun konusuna gi
ren işler meyanında tam bir başarı ile çalışmış 
ve bugün memleketimiz ekonomisinde en büyük 
rol oynıyan tesislerden; Sarıyar Seyhan, Hir-
fanlı, Kemer, Demirköprü, Almus, Kesikköprü, 
Keban, Gökçekaya, Çatalağzı, Anbarlı, Seyit-
ömer, Mersin Termik, Kadıncık, 1, Kovada II, 
Yerköprü gibi büyük santraller yanında bir çok 
küçük santrallaran araştırma, etüt ve projeleri-

;LEN İŞLER 
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ni de yaparak bunların realize olmasını sağla
mış, bunların dışında memleketimizi bir baş
tan bir başa kateden enerji nakil hatlarının 
memleket hizmetine girmesini sağîıyacak araş
tırma, etüt proje işlerini yapmış bulunmakta-
tadırlar. 

İdare, yıllık plân ve programları dâhilin
de bulunan bu işlerini yaparken imkân bul
dukça diğer müesseselere ücret mukabili teknik 
hizmetler yapmıştır. Bu teknik hizmetlerin sa
dece 1969 yılındaki tutarı 10 milyon Tl. m bul
makta olup, bu miktar idarenin 1G69 yılı büt
çesinin % 20 sinden fazla miktara baliğ olmak
tadır. Bütün bu hizmetlerin ifası esasında ida
re tabiatıyie buna göre teşkilâtlanmış ve mü
tehassıs elemanlarını yetiştirmiştir. 

Bu haliyle memleketimizde bugün ihtiyaç 
duyulan ve kalkınmamızın en esaslı unsurların
dan biri olan etüt, araştırma ve proje hizmet
lerinde yetişmiş, 1 800 kişilik personeli ile tam 
ve mütehassıs bir proje müesnesesi olmuştur. 

Hükümet tasarısında müessesenin bu duru
mu göz önünde tutularak TEK kanun tasarısı 
kanunlsı-gtığı takdirde bu idarenin parçalan
ması yoluna gidilmemiş, bilâkis müessesenin ol
duğu gibi bırakılması, çalışmalarında çeşitli 
müesseselerin talebi üzerine onlara gerekli tek
nik hizmette bulunabilecek bir müessese halinde 
muhafaza edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Hükümet aynı zamanda bu müesseseyi talep 
üzerine ve bedel mukabili hizmet gören tam bir 
etüt ve proje müessesesi haline getirmek dü
şüncesine istinaden, tasanda gerekli hükmü 
tedvin etmiş idi. Böylece idare hem elinde yeteri 
kadar etüt ve proje teşkilâtı bulunmıyan ya
tırımcı müesseselerin bu ihtiyaçlarının kar
şılanmasında kullanılacak ve hem de ellerin
de etüt ve projce teşkilâtı bulunmasına rağ
men zaman zaman bu konuda teknik hizmete 
ihtiyaç duyacak müesseselerin talepleini kar-
şılıyacak ihtisas sahibi bir müessese meydana 
getirmiş olacak idi. 

Huzurunuza getirilmiş bulunan TEK ka
nun tasarısının Hükümetçe hazırlanan gerek
çesinde de belirtilmiş olduğu üzere, TEK Ku
rumunun teşkilinin anagayesi memleketimiz* 
deki elektrik enerjisini etüt, proje, plânlama, te
sis ve işletmesinin bir elde toplanmasıdır. Ta
sarının kanunlaşması ile duplikasyonların ön

lenmesi bakımından EiE. idaresinin aynı konu
da vazifeli olarak çalışmaması gerektiği ta
biîdir. 

Bu sebeple, Hükümet tasarısının (Mad
de - 37,a/2) fıkrası ile (2819 saydı Kanunun bu 
Kanuna aykırı olan hükümleri) kaldırılmış bu-
luunmaktadır. Bu fıkra her türlü duplikasyonu 
önlemeye kifayet edecek durumdadır. Komis
yonun duplikasyonu önlemek maksadiyle ilâ
veten EİE İdaresini de parçalara ayırarak TEK 
ve DSİ arasında taksim etmek fikrine katıl
mak mümkün olmıyacaktır. Bu yapıldığı takdir
de 35 seneden beri ihtisaslaşmış ve gelenekleri 
yerleşmiş bulunan bu müessese ve edinilmiş bu
lunan bu ihtisas ve gelenekler tamamiyle or
tadan kalkacak ve memleketimizde kalkınma
mızın başlıca dar boğazlarından olan yetişmiş 
eleman ve müessese noksanına uygun düşmiyen 
bir tutum içine girilmiş olacaktır. 

Bu sebeple 
37 nci maddenin (a - 2) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kars Milletvekili 

İsmail Hakkı Alaca 

Değişiklik teklifi -
37 nci maddenin (a - 2) fıkrasındaki «2819 

sayıh Kanun» ibaresinin kaldırılarak yerine, 
«2819 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olan 
hükümleri» ibaresinin konulması. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, Sayın Hüseyin 
Baytürk, Sayın İlyas Kılıç'in takrirleri aynı 
mahiyettedir, üç takrir sahibi de 37 nci madde
nin 2 nci fıkrasının.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, Ko
misyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay. 
Müsaade buyurursanız takrirleri mezcede-

ceğim ondan sonra efendim. 
Sayın İlyas Kılıç, Sayın Alacaı teklifiniz tah

min ediyorum Hükümet teklifidir, diğer üç 
takrir de aynı mahiyettedir. Acaba birbirlerine 
katılmak mümkün müdür? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet efendim. 
Hükümet teklifini destekliyoruz. 

BAŞKAN — Tamam. Sayın İlyas Kılıç, Sa
yın Hüseyin Baytürk ve Sayın Alaca takrirle
rinin aynı mahiyette olduğunu ve Sayın İlyas 
Kılıç'ın veya Sayın Hüseyin Baytürk'ünkü da-
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ha sarih; «37 nci maddenin (a) fıkrasının 2 nci 
bendi» diyor. Baytürk'ün takrirlerine katılıyor
sunuz. 

Komisyon.. Sayın Karakaş? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmadığımızı 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Komisyon Hü
kümet teklifinin kabulü zımnında bulunan üç 
takrire katılmadıklarını ifade etmektedir. Ka
tılmama sebeplerini izah edecekler. 

Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Meclisinize niyabeten vazife gören Komis
yonumuz bu meseleyi bütün ayrıntılariyle eni
ne boyuna müzakere etmiş ve vardığı karar da 
memleket realiteleri ve bilgi mahsulü olarak 
meydana çıkmıştır. 

Haddizatında 2819 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş bulunan Elektrik İşleri Etüt İdaresi bi
zim teklifimizle kaldırılmamakta, bilâkis yeni 
kurulmuş olan Türkiye Elektrik Kurumu gihi 
dev bir müessesenin, bir umum müdür, beş 
umum müdür muavini ile idare edilmesi düşü
nülen 20 milyar lira sermayeli bir İktisadi Dev
let Teşekkülünün vazifeleri meyanmda elek
trik etüt ve projeleri yapma sayıldığı halde, 
bu sektörünü, bu kısmını doldurmak için ha
len Türkiye'de elektrik etütleriyle uğraşan, 
Elektrik işleri Etüt idaresi bu kuruluş bün
yesine alınmaktadır. Aksi takdirde hem Elek
trik işleri Etüt İdaresi kalacak, hem de ayrı
ca yeni kurulan Türkiye Elektrik Kurumu için 
bir etüt, proje dairesi teşkil etmek zarureti 
doğacaktır. Çünkü kanun bunu vazetmekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri, hem bir taraftan 
Türkiye'de teknik eleman sıkıntısından bah
sediyoruz, yetişmiş eleman noksanlığından bah
sediyoruz, hem de yeni müesseseler kuruyoruz 
ve bu yeni müesseselere vazifeler veriyoruz. 
Bu kanunun ruhu ile aykırı düşmektedir. Kal
dı ki, kanunun getiriliş gerekçesi Türkiye'de 
clubligasyonları önleme gayesine matuftur. Ni
tekim Köy İşleri Bakanlığının bünyesinde bu
lunan Köy Elektrifikasyonu Dairesini kaldırı

yorsunuz, TEK'in bünyesine sokuyorsunuz. 
Ama, Türkiye'de elektrik etüt işlerini yapan 

ve ticari gayeler güdecek diye Elektrik işle
ri Etüt İdaresini muhafaza ediyorsunuz. 

Devletin etüt gücü kâfi değildir. Bunun için 
Amerika'dan, Avrupa'dan etüt ve proje yap
tırmak için mütehassıs celbe diyorsunuz, - ki, 
bunlar meyananda Elektrik İşleri Etüt idaresi 
de vardır - Elektrik İşleri Etüt İdaresinin yap
tığı etütlerin büyük kısmını Amerikan şirket
leri yapmıştır. Bunu unutuyorsunuz ve yeni 
kuracağınız bu teşkilâtı daha doğarken ölü ola
rak bırakmak durumuna düşüyorsunuz. 

Komisyon bu meseleyi bilerek etüdetmiş-
tir, bunun üzerinde uzun düşünmüştür. Bu yön
de hissiyat hâkim olmaması lâzımdır. 

Komisyon size niyabeten bilerek vazife yap
mıştır arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet.. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 

Avcı, buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Elektrik Etüt idaresi ile ilgili TEK Kanu
nunun yürürlük maddelerindeki fıkra uzunca 
bir süre Meclisimizde münakaşa konusu yapıl
maktadır. Cidden müteessirim. 

Bir «Elektrik» adından dolayı m'es'eleyi bir
birinden ayıramamaktayız. Geçen defa artz et
meyi unuttum, arz edeyim : Elektrik Etüt İda
resinin «Elektrik» adı kalkacak. «Elektrik» 
adını kaldırdığınız zaman Türkiye Elektrik Ku
rumu ile bütün ihtilâfları da sıyrılıp çıkacak. 
HaJttâ Etüt Proje Dairesinin teşkilât kanun tas
lağı Ibakanlığımızdadır, üzerinde çalışılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu Mecliste (bir ko
misyon kuruldu, 1963 senesinde Ke'ban Barajı
nın fizibilite rapıorları için Bütçe Komisyonun
da beş milyon lira para ayrıldı, işte o beş mil
yon liralık fizibilite raporlarının hazırlanması 
dahi, o komisyonun tavsiyesine uyularak o za
manki Elektrik Etüt idaresine ve halen mer'î 
kanuna ığöre bu idareye yaptırıldı. TEK Ka
nunu ile etüdünden inşaatına, üretiminden ile
timine, tevziatına kadar elektrik bir elde top
lanıyor, TEK Kurumunda toplanıyor. Eski
den Elektrik Etüt idaresi hu işin havza etü
dünü, nelhir santral etüdünü, baraj santral 
etüdünü, termik santral etüdünü yapardı diye 
hunu aklımızda birbirine o kadar çok yapışmış 
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görüyoruz ki, birbirinden bir türlü ayıramı
yoruz. Elektrik Etüt idaresinin «Elektrik» ini 
kaldırınız, Etüt idaresi, Etüt Proje Dairesi 
olarak Hükümetçe muhafaza etmek istiyoruz. 
Çok kısa olarak sebeplerini arz edeyim. 

TEK Kanunu olarak kurulacak teşkilâtın 
içerisinde Etüt Proje Dairesi olacak. Sayın ko
misyon sözcüsü haklı, doğru. Devlet Su. işle
rinde de etüt proje vardır. Çeşitli iktisadi Dev
let Teşekküllerinde de vardır. Rendi bünyele
rinde etüt proje yaparlar. Ama, biz Hükümet 
olarak, bir Etüt Proje Dairesi olarak muhafa
za etmek istiyoruz. 2819 sayılı Kanunla ku
rulmuş bu daire ticari usullerle çalışır, hükmî 
şahsiyati haizdir. 468 sayılı Kanunla denetimi 
ayrıdır, yani Meclis murakabesine tabidir. 
Ama iki ayrı murakıpla denetim yapılır. Tica
ri usullerle özel teşeblbüse de iş yapar, Devle
tin çeşitli dairelerine de iş yapar. 

Muhterem arkadaşlarım, mühendislik ayrı 
bir iş, proje yapan mütehassıs mühendislik ay
rı Jbir iş. Her daire kendi bünyesinde proje 
yapacak mütehassıs mühendise sahibolmak im
kânında olamadığı için Hükümet büyük bir 
ihtiyaç duydu; Devlet Su işlerinin olur, Made
nin olur, Etibankın olur, çeşitli iktisadi Dev
let Teşekküllerinin ve Devlet dairelerinin etü
de ihtiyaç duyduğu, hele uzun vâdede ekono
mik olmıyan etüde, projeye ihtiyaç duyduğu 
yerde bu daireyi TEK Kanunundaki kuruluş
tan ayrı bir daire olarak muhafaza etmek isti
yor, maksadımız budur. 

Tekraren arz ediyorum, komisyona maksa
dımızı izah edememekten ve komisyon ile bu
raya birlikte gelememekten mütevellit üzüntü
müz çoktur, ama bazan Iböyle ayrı ayrı düşün
celer oluyor, Yüce Meclisin bunu normal kar-
şılıyacağını, Hükümet tasarısı istikametinde ve
rilmiş olan bu üç önergeyi kabul 'buyuraca
ğını ümidediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor, Hükümet katılıyor. 

Teklif, Hükümetin metinde yer alan tekli
fidir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker tarafından verilen tek
lifte TEK tasarısının 37 nci maddesinin 7 nci 

bendinin madde metninden çıkarılması isten
mektedir. 

Bundan evvel deminki madde hakkında ka
bul edilen takrire filhal katılıyor musunuz? 

OmÇtCl KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. Mad
deyi Komisyona tedvin etmek üzere iade edi
yoruz. 

Buyurun Sayın Ülker, önergenizi izah et
mek üzere. 

REŞİT ÜUKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Geçen celsede takririmi uzun boylu izah 
etmiştim. Mesele şu : istanbul'un elektrik ba
kımından özel bir durumu var. Bası şirketler
den elektriği devralmış ve yalnıs kendi bele
diyesinin sınırları içinde değil, istanbul Bele
diyesinin sınırları dışına da elektrik vermiş. 
Şimdi, eğer bu kanun tam tatbik edilirse, İs
tanbul'da Ibirçok yerler elektriksiz kalmak teh
likesi ile karşılaşacaklar, asgari, bir kargaşıhk 
içine girecekler. Meselâ Adalar istanbul Be
lediyesine dâhil, Bo^ancı sınırından ötesin
de belediyeler var. Küçük Yalı, Maltepe, Pen
dik, Yakacık, Sovanlı ve saire.. Şimdi her 
mmtakanın içindeki kısmı bu kanuna göre 
oraya aidolmak lâzımgelir. Ada'ya geçecek 
elektriğin diğer belediyelerin, meselâ Maltepe 
Belediyesi sınırları içinden geçtiğine göre, o 
kısmın ona aidolması lâzım. O mmtaka ora
da kalıyor, Adalara geçtiği zaman istanbul 
Belediyesi oluyor. Alibeyköy ünde, Sağmalcı-
lar'da ve diğer yerlerde, istanbul'un birçok 
yerlerinde aynı girif tlik vardır. 

Ben burada konuştum, her halde Elektrik 
Etüd İdaresinin münakaşasına girildi, bu kıs
ma Komisyon hiçjbir cevap vermedi. Ben üzün
tümü belirtmek mecburiyetindeyim. Biz bura
da şahsi birtakım fikirlerimizi savunmuyoruz, 
Parlâmentoya ait bir kanunun eUbirliğiyle iyi 
çıkmasını istiyoruz. Mümkündür ki, benim 
iddia ettiğim hususlar da hakikate uymıyaibi-
lir, ama hen hakikate uyduğu inancı ile geli
rim. Komisyonlar eğer izah ederlerse; «Si
zin iddia ettiğiniz bu husus varit değildir, ge
çici 6 nci maddeye göre imtiyaz devam ediyor, 
istanbul'un bu durumuna dokunulmıyacaktır.» 
gibi, yahut «Şu sebepten dokunulacaktır» gibi 
bir izahat verilirse biz de bile bile iş yaparız. 
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Ben burada konuşuyorum, hiç kimse oevap 
vermiyor ve ben inançsız bir şekilde, kendi 
teklifime inanarak oy kullanıyorum. Bunun 
Yüce Meclise faydalı olduğu kanaatinde deği
lim. Karşılıklı fikirler çatışır, doğru fikirleri 
Yüce Meclis seçer, istirham ediyorum, Komis
yon açıklama yapsınlar, ben de anlıyayım, yan
lışsa önergemi dahi geri almayı şeref bilirim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KAR AK AŞ (Zonguldak) — Sayın Reşit Ülker 
Beyin bahsetiği konu Şile ve istanbul'un elek-
tiriği ile ilgilidir, İETT Kanunudur. Had
dizatında Türkiye Elektrik Kurumu kurulduk
tan sonra büyük çapta enerji işleri Türkiye 
Elektrik Kurumuna geçmektedir. Bu kanu
nun Türkiye Enerji Kurumu Kanunu ile çakı
şan noktaları vardır, o sebeple Sayın Reşit 
Ülker Beyin teklifine Komisyon olarak katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

37 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Yanlış ifade 
olundu. Maddeyi Komisyona iade ettik, efen
dim. 

Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT KA-

RAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, 37 nci 
madde değiş t ilkten sonra, bundan sonra geîen 
bütün maddeler heyeti umumiyesiylie değişmek
tedir. Bu sebeple. 

BAŞKAN — Hepsi buna bağlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT KA-
RAKAŞ (Devamla) — Şu haliyle biz Komisyon 
olarak diğer maddelere katılıma durumunda de
ğiliz. Bu maddenin Komisyona iade edilmesi 
zarureti vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı diyorlar ki, 
37 nci maddenin (a) bendinin 2 nci fıkrası ta
dili Komisyonumuzca kabul ©dilmeyip, madde 
bize iade edildiğine göre diğer maddelear de.. 

GEÇICÎ KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT KA-
RAKAŞ (Zonguldak) — Diğer maddelerin bü
yük kısmı bu madde 41e ilgilidir. Bu sebeple bu 
maddenin 'komisyona iadesi zarureti vardır ki, 
diğer maddeleri de buna göre tedvin edelim. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, buyurun. 

EN3RJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhtenem arkadaşlarım; 

37 nci maddede Elektrik Etüt İdaresinin 
TEK Kanunuma muhallif hükümleri meriyetten 
kaldırılıp diğer kısımları kalınca, TEK jkanunu 
ile Elektrik Etüt tamamen lâğvedilince Eletkrik 
Etütün personeli ve malzenıesiniıı devrine ait 
geçici 1 nci maddede, geçidi 5 nci maddede ve 
4-. ncü maddede değişiklikler yapmıak lâzım. Bun
lar da önergelerle mümkün olur veya Komisyon 
bu ımddeelri geri alır, 1, 4 ve 5 nci maddelerden 
gayri maddelerin 37 nci maddede yapılan deği
şikliklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu hususu arz 
etmek istedim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan geçici 1, 
geçici 4 ve geçici: 6 nci madde ile ilgili olduğunu 
söylüyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT KA-
RAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, geri 
alıyor Komisyon. 

BAŞKAN — Tümünü.. Yalnız 37 nci madde
yi mi, geçici maddeleri de mi 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHtT KA-
RAKAŞ- (Zonguldak) — 37 nci madde kabul 
edildiğinle göre, diğer maddeleri geri alıyoruz. 
Kabul edilen 37 nci maddenin muvacehesinde 
tedvin etmejk için. 

BAŞKAN — 37 nci madde henüz kabul edil
memiştir. Takrir oylandı, fakat siz katılmadı
nız. Fiilî duruma siz katılmadığınız için mad
de otomafeikman bu tadil dolayısiy^le siae tev
di edilmiş oluyor. Siz bu madde ile diğer mad
delerin de ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Eğer 
37 nci maddeye Komisyon olarak katılıyorsanız, 
yani fiilî duruma göre Genel Kurulun oylaması
na katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, 37 
nci maddeye katılmıyoruz, fakat Meclis 37 nci 
maddeyi kabul etmiştir. 37 nci maddeden son
ra gelen diğer maddelerle Meclisin yapmış ol-
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duğu bu değişiklikle büyük çapta ilgilidir. Bun
ların değişikliklerini yapabilmemiz için Komis
yona geri kalan maddelerin iadesini arz 'ediyo
rum. 

BAŞKAN — O zaman size 37 nci madde ile 
beraber veriyoruz. 

Sayın Komisyon Başkanı 37 nci madde ile 
birlikte diğer maddelerin de Komisyona iadesi
ni istediği cihetle Komisyona takrirlerle bera
ber iad« edilmiştir. 

Gündemin diğer maddesin'e geçiyoruz. 

2. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tak-
sitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Koker, Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey, Giresun Millet
vekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı ve Kas
tamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın aynı ma
hiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları (1/151, 2/2, 2/İli, 2/124, 
2/126) (S. Sayısı: 101) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonu Başka
nı Nuri Bayar tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işleri
nin 8 nci sırasında bulunan, «Çiftçilerin T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi 'hakkımda 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili Mehmet 
Özbey, Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ve 11 arkadaşı ve Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı'nın aynı maihiyetteiki kanun tek
liflerini]!» bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerini 
alsın efendim. 

FAHRİ UGRASIZOĞLU (Uşak) — Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce veril-

(1) 101 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
lluna eklidir. 

miş bir öncelik ve ivedilik teklifi olacak Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hepsinin öncelik ve 
ivedilik teklifleri var. Hangisinin evvel hangi
sinin sonra olduğunu tesbite itmikân yok; böyle 
bir sistem de yok. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Efen
dim, ben bu takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde, buyurun 
Sayın Alaca. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkanım, muhterem arkadaşlar; bugün
kü gündemimizin birinci maddesinde ivedilikle 
görüşülecek mevzular arasında demin mevzuu 
müzakere bulunan TEK kanunu tasarısını gö
rüşmüş bulunuyoruz. Ondan sonra sıra, «Hendek 
kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı 
bir vatandaşın affı», ikincisinde de yine hakkın
da mukaddema ivedilik kararı verilmiş bulu
nan 45 sayılı Hâkimler Kanununun tadilâtına 
dair lâyihadır. 

Bu lâyiha huzurumuza gelmiştir. Bu lâyiha 
aşağı - yukarı 1 500 den fazla savcının kaderiy
le ilgili ve çok hayati bir mevzu kapsamakta
dır. ikibuçuk seneden beri iki - üç maddeden 
ibaret bulunan bu lâyiha, Mecliste, ihmal ve pa
zarlık mevzuu mu diyelim, veyaihut da bunun 
ehemmiyetinin küçümsenmiş olmasından dolayı 
yüzlerce müddeiumumi özlük ve atanma işlerin
de tedirgin bir vaziyette bulunuyorlar. Bu hal 
adliyeyi çolak ve kötürüm bir hale getirmiştir. 
Bu itibarla herşeyden evvel, ivedilik bahis mev
zuu ise (bu tasarıyı görüşelim. Gerçi çiftçinin 
ıborçlanna mütaallik bu lâyihanın müzakeresi 
de bir ihtiyaçtır; fakat bunun birkaç gün son
ra müzakeresinde hiçbir sakınca mevcut değil
dir. 

Ama yarın tatildir. Malûm ya, hu ay hayli 
bayramlarımız var çok şükür. Ay başına kadar 
da bütçe ile meşgul olacağız. Bu takdirde sav
cılar kanunu tasarısı katiyen müzakere edilmi-
yecektir ve bu hal kim bilir daha ne kadar 
akîm kalır ve gerek memleketin asayişi, gerek
se huzuru bakımından tehlikeli bir hal arz 
eder. 

İstirhamım evvelemirde, bu zirai borçların 
müzakeresinden evvel, Adliye Vekilinin de bu 
hususta takriri mevcuttur, 45 sayılı Hâkimler 
Kanununun hükümlerine dair lâyihanın müza-
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kere edilmesi ve bunun hakkında ivedilik ka
rarı verilmesidir. Yoksa ortada bir kanun lâ
yihasının müzakeresi mutasavverken birdenbi
re ibir başka lâyihanın ortaya atılması halinde 
netice itibariyle kanun tedvini mevzuunda Mec
lisi de nizamsız bir çalışmaya sevk etmiş olu
ruz. 

istirhamım bundan ibarettir; çiftçi borçla
rına ait kanundan evvel, Adliye Vekilinin tak
riri veçhile savcılara mütaallik hükümlerin 
ehemmiyetle göz önüne alınıp müzakere edil
mesinde büyük cfayda görüyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Çanga, takririn lehinde 

mi konuşacaksınız? Buyurun. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, usulü Yüce Meclisçe halledilmiş 
bir konu üzerinde benden önce konuşan arka
daşım, daha önce komisyon tarafından geri 
alınmış bulunan TEK kanunu tasarısının mü
zakere edilmesini ve bilâhara konuşulacak mev
zular arasında da en önemlisinin Savcılar Kanu
nunun olduğunu belirterek bu önergenin oylan
masını istediler. 

TEK kanunu tasarısı komisyon (başkanı ta
rafından geri alınmıştır; komisyon başkanı ile 
Hükümetin ayrı kanaatte olmalarına rağmen. 
Bu konu o noktada halledilmişitir; onu arttık 
yeni baştan müzakere mevzuu haline getirmek 
mümkün değildir. 

Önergelerden de «Çiftçi borçlarının ertelen
mesine dair» önerge önce Başkanlık tarafından 
okunmuş ve Meclisçe kabul edilmiştir. Bu ko
nu da kabul edildiğine göre, haddizatında ka
nunların muhakkak ki herbiri birbirinden ya
rarlı ve faydalı... 

BAŞKAN — Sayın Çanga, takriri oylama
dım; yalnız okuttum efendim. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Oylı-
yaeaksmız... 

Eğer kanunu çabuk çıkartmak istiyorsak, 
önerge okunmuştur, oylama da yapılacağı «ıra
da bu yolda bir itirazın dikkatte alınması 
mümkün değildir; önerge oylanır. 

Kanun esasen sekiz maddedir, usul müza
kereleriyle vakit geçireceğimize, geçici mad
deleriyle birlikte sekiz madde olan !bu kanun 
tasarısını geçiririz ve ondan sonra Başkanlığa 
veriliş sırasına göre, eğer bu kaıbîl öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi istenen kanun tasarıları 

varsa bunlar konuşulur. Eğer kürsüyü bir po
litik mülâhazayla kullanmak yerine daha ciddî 
bir şekilde işlerin aceleliğine göre kullanır ve 
işleri halledersek oylanan önergenin arkadaş
larımız tarafından mutlaka kabul edileceği ka
naatindeyim. 

Dediğim gibi, mesele, usul müzakereleri ile 
vakit geçirmiyelim. Bu kanun tasarısı sekiz 
maddeliktir. Ondan sonra da hangisine sıra ge
lirse onu konuşuruz. 

Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Gündemimizin (8) sıra numara

sında kayıtlı «Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarı
sı» nın, bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususu komisyon başkanı 
tarafından talebedilmiştir. Takrir okunmuştur. 

Bu hususu kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul eıtmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunması
nı arzu 'edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca tasvip görmüştür. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üyeleri arz ediyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nurettin San
lı kçıoğlu. 

Şahısları adına: Snym Çilesiz, Sayın öz-
tlirk, Sayın Ataman, Sayın Alpaslan, Sayın Ül-
\vr, Sayın Topaloğlu, Sayın Kılıç, Sayın Uğra-
"izoğlu, Sayın Kangal, Sayın Aytuğ, Sayın Ek-
û, Sayın Buyrukçu, Sayın Turan, Sayın özbey, 
3ayın Harmancıoğlu, Sayın Şener, Sayın Tos-
ralı, Sayın Karaca, Sayın işgüzar, Sayın 
Jsııner, Sayın Kabadayı. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Nuret-
"m Sandıkcıoğlu'nundur, buvurun. 

O. H. P. GRUPU AD.TNA NURETTİN SAN-
DIKÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; şu anda ülkemiz çiftçileri
nin bahusus küçük çiftçilerimizin kaderiyle il-
"-"ili kanun tasarısı hakkında C. H. P. Grupu-
].un görüşlerini arz ederken Yüce Meclise say
gılarımı sunarım. 

Bu kanun Hükümet tasarısından daha ön-
^e, «Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Ta-
*ım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi., ola-
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rak Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker, Burdur Milletvekili Mehmet Özbey, Gi
resun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arka
daşı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın aynı mahiyetteki tekliflerinden teşekkül 
etmiştir. Hükümet, ancak bu tekliflerden son
ra kanun tasarısını komisyonlara getirmiştir. 

Elimizde mevcut Hükümet tasarısına göre, 
Hükümetin bu yönde yaptığı çalışmalardan son
ra özet olarak şu hususları görebiliyoruz. 

Evvelâ iki bin liraya kadar olan çiftçi borç
larının on yıl ve on müsavi taksite bölmek su
retiyle ertelenmesini hedef tutuyor. 

İkinci olarak da erteleme tarihinin 1.1.1970 
olmasını öngörüyor. Yani Hükümetin bu tasa
rı ile hazırlanmış olduğu anahatlar «1.1.1970 
tarihi» ve «iki bin liraların ertelenmesi» şek
lindedir. 

Bu tasarı komisyonlardan geçerken Tarım 
Komisyonunda bir değişikliğe tabi tutulmuş ve 
Hükümetin teklif ettiği miktarı lira olarak 
yükseltmiştir. Fakat, tasarı Ticaret Komisyo
nuna intikal edince Ticaret Komisyonu aynen 
Hükümet tasarısını benimsemiş, Plân Komisyo
nu da Hükümet tasarısını aynen kabul etmiş
tir. 

özellikle, çiftçi lehine karar vermek yerine, 
komisyonlarımızdan ancak Hükümetin parale
linde karsılar çıkarılabilmiştir. Bu komisyon
daki arkadaşlarımız, bilhassa A. P. çoğunluğu
nu teşkil eden arkadaşlarımız, çiftçiden ziyade 
«hikmeti Hükümet» demişlerdir ve ancak Hü
kümetin paralelinde hareket etmişlerdir^ 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Komisyon 
biraz evvel Hükümeti reddetti ya... 

NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Devamla) 
— Ümit, Yüce Meclistedir. 

Konuşmamın özüne geçmeden önce, bu ka
nunun şimdiye kadar niçin bu şekilde vakit ge
çirilerek, uzun süre Meclis gündemlerinde uyu
tularak ve komisyonlarda aylarca bekletilerek 
çıkartıldığının ve bugün önümüze getirildiği
nin mânasını hâlâ anlıyamadık, 

Sayın milletvekilleri; tasarının Tarım Ko
misyonundan çıkışı 21 . 1 . 1970, Ticaret Ko
misyonundan çıkışı 26 . 2 . 1970, Plân Komis
yonundan çıkışı 25 . 3 .1370 tir. Diğer arkadaş
ların teklifleri 1969 yılının 11 nci ayında ve
rildiğine ve bugün 18 . 5 . 1970 olduğuna göre, 

genel olarak tasarı 6 ay gibi bir gecikmeye tabi 
tutulmuştur. 

Yalnız Meclis gündeminde bekleyişi, iki 
ay gibi bir zamandır. Çiftçiler umut ile, vait 
ile bekletilmişlerdir. Bu yüzden birçok çiftçi 
işini bozmuştur, gücünü bozmuştur. Çiftçilerin 
bir kısmı da malum yollardan kırmışlar, sar
mışlar, borçlarını, ödemeye gayret etmişlerdir. 
Bir nevi, çiftçi üzerine A. P. iktidarı tarafın
dan gecikme şeklinde baskı kurulmuştur. 

Çiftçinin işi durmaz ki... Çiftçi, para ister, 
işçilik ister, tohum ister, araç ister, gereç is
ter; çiftçinin aktivitesi durmaz. Bu bakımdan 
onun borçlariyle ilgili bu kanunu geciktirmek 
demek, çiftçiliği sabote etmek demektir. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz da
ha hafif rica edeceğim. 

NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Devamla) 
— Bu arada, Ziraat Bankasının da durumunu 
düşünmek gerekiyordu. Millî müessesemiz Zi
raat Bankası da 6 aydan beri ne yapacağını, 
ne edeceğini şaşırmış duruma getirilmiştir. Bu 
gecikmenin esas sebebi, bizce malumdur; fakat 
Yüce Meclisin önünde bunları bütün çıplaklı
ğı ile anlatmak, istemiyorum. Yalnız, şu husu
su belirterek geçeceğim, «zenginin gönlü olunca
ya kadar, fakirin canı çıkarmış...» 

Sayın milletvekilleri; vatanımızda geçimini, 
ümidini ve her şeyini toprak anaya bağlamış 
çiftçilerimizin yekûnu, 25 milyonun üzerinde
dir. Konuşmasını yaptığımız kanun tasarısının 
önemini açıkça ortaya koymaktadır, Bu büyük 
kütlenin kalkınmış olması, veya güç şartlar 
içinde bulunması, milletimizin yaşantısı ve re
jimimizin bekası üzerine her yönden etkiler ya
pacak mahiyettedir. 

Şurası bir gerçektir ki, Türk çiftçisinin bu
günkü hali perişandır, iyi durumda olduğunu 
hiç kimse iddia edemez. İmkânsızlıklar ve bu
nalımlar yıllardan beri çiftçinin peşini bırak
mamaktadır. Bilhassa, A. P. iktidarı zamanın
da çiftçilerimiz türlü yönlerden sıkıştırılmış, 
kamburunun üstüne bir kambur daha yüklen
miştir. Çiftçimizi bugünkü dar boğazlara geti
ren, siyasi iktidarın basiretsiz tutumudur. 

Her kanun bir ihtiyacın ifadesi olarak çık
tığına göre, Hükümet kusurunu idrak etmiş ve 
zirai borçların ertelenmesi kanununu Meclis-
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lerimize sevk etmiştir. Geç de olsa, güç de olsa 
Hükümetin bu devranışmı, C. H. P. Grupu ola
rak, olumlu ve yerinde bir hareket olarak kar
şılıyoruz. 

Temennimiz; bu kanunun adaletli ve çift
çiye yararlı bir şekilde kabul edilmesidir. 

Yüce Meclisimizin yapısı ve karakteri çift
çidir. Büyük çoğunluğumuzun, çiftçilerin bağ
rından koparak buraya gelmişizdir. Onların ya
şantılarını, sorunlarını dertlerini yakından bi
len en yetkili organız. Bu bakımdan, çiftçi borç
larını crtileyecek olan Hükümet tasarısının 
anahatlarını yetersiz ve eksik bulduğumuzu 
peşinen belirtmeliyim. Bu kanunun, «borçlu 
çiftçi» dâvasını esastan halledecekiğine dair 
kanaatimiz yoktur. Bu ancak, kanayan bir ya
rayı tedavi etmek yerine, sarıvermek gibi baş
tan savma, palyatif bir tedbirdir. 

ıSayııı milletvekilleri; Hükümetin kanun ta
sarısında eksik bulduğumuz ve ilâvesi gereken 
hususları şöyle özetliyebiliriz. 

1. 500 liraya kadar ödenmemiş küçük çift
çi borçlarının tamamen affedilmesini O. H. P. 
Grupu olarak istiyoruz. 

2. 2 000 liraya kadar olan çiftçi borçları
nın ertelenmesi yerine, 10 000 liraya kadar olan 
borçların ertelenmesini ve faizsiz olarak taksit
lere bağlanmasını, C. H. P. Grupu olarak isti
yoruz. 

3. Hükümet tasarısındaki 1 . 1 .1970 tari
hinin, «kanunun neşri tarihinden itibaren» ol
mak üzere, veya en az «1 . 3 .1970 tarihi» ol
mak üzere değiştirilmesini C. H. P. Grupu ola
rak istiyoruz,. 

Tadil ve ilâve fıkralarımızı kapsıyan öner
gelerimizi Meclis Başkanlığına sunmuş bulunu
yorum. Objektif ve inandırıcı olması bakımın
dan, tekliflerimize mesnet teşkil eden esbabı 
mucibeyi arz etmeye çalışacağım. 

Bugünkü para değeri ve ekonomik koşullar 
altında 500 liraya kadar kredi alan çiftçileri 
«küçük» değil de, «mini» sıfatı ile adlandırır-
sak, doğru olur. Bu çiftçilerin toplamı, 
1 146 000 dir. Teklifimiz kabul edilecek olursa, 
bu kadar aile ocağına Devletin yardımı ve atı
feti gitmiş olacaktır. Bu affın gerçekleşmesini, 
memleketin genel şartları istediği gibi, lüzum
lu ve yerinde bir hareket olacağını da istatis
tikler göstermektedir. 1 146 000 olan bu fukara 
çiftçilerin borcu, 432 milyon liradır. Buna kar-
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şılık, Ziraat Bankasına ve kredi kooperatifleri
ne borçlu olan çiftçi adedinin tümü 1 660 000 
dir, borçlarının toplamı da 3 milyar liradır. 
Bu rakamların açık mânası şudur, arkadaşlar. 
500 liraya kadar borçlu olan 1 146 000 çiftçi
nin borcu, 432 milyon lira; bunun dışında kalan 
500 bin çiftçinin ise, 2 568 000 000 liradır. 
Şayet bu af gerçekleşirse, 7 milyon küçük çift
çi kardeşlerimizin biraz olsun yüzü gülecek, 
huzur içinde çalışacaklardır. Aynı zamanda, 
ödiyemedikleri borçlarından dolayı, kredi al
maya tekrar hak kazanacaklardır. Az bir para 
ile çok değerli bir iş yapılmış olacak, pek çok 
aile ocaklarından dualar yükselecektir. 

Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet tarihimiz
de zirai borçların affı ve ertelenmesi kanunu 
birçok defalar kabul edilmiştir. Burada sırası 
gelmişken, bahsetmeyi, konumuza ışık tutar ve 
faydalı olur diye arz ediyorum. 

Birincisi; 1935 tarihinde kabul edilmiştir, 
kanun sayısı 2814 tür. Dünya ekonomik bunalı
mından dolayı çıkan bu kanuna göre, Ziraat 
Bankasına 1931 yıl sonu envanterinde yazılı vâ
deleri gelmiş veya gelmemiş ve bu tarihten son
ra, yeni senetlere bağlanmış veya bağlanmamış, 
ipotekli veya kefaletli bütün zirai alacakları 
% 3 faiz ile 15 yıl vâde ve taksite bağlanmıştır. 
Bu kanunun özelliği, çok uzun vadeli oluşu ve 
çok düşük faizli bulunuşudur. 

İkinci kanun; 1957 tarihinde çıkmıştır, sayısı 
7052. Her ne suretle olursa olsun, taksitleri ka
nun neşrine kadar ödenmiyen zirai borçlar beş 
yıl vâde ve taksite bağlanmıştır. Çok şümullü 
bir af kanunu, bu da, 

Üçüncüsü; 30 . 11 . 1960 tarih ve 123 sayı 
ile Millî Birlik Hükümeti tarafından çıkarılmış 
olan Kanun. Bu kanuna göre de ertelemede 
% 5 faiz ve 10 yıl vâde öngörülmüştür. 

Dördüncüsü; 1966 tarihinde ve 776 sayı ile 
çıkarılmış olan Kanuna göre de, anaborç baki
yesi 2 000 liraya kadar olan çiftçi borçlarının, 
cari faiz üzerinden beş yıl taksite bağlanması 
öngörülmüştür. Bu kanun, bünyesindeki teknik 
hatadan dolayı, gerektiği şekilde çiftçiye, müs-
tahsıla faydalı olamamıştır. 

Şimdi, ikinci konumuza geliyorum. İkinci 
teklifimiz ertelemeye tabi tutulacak borç mik
tarı hakkındadır. Hükümet, tasarısında bunu 
2 000 lira olarak kabul etmiştir. Ticaret ve Plân 
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komisyonları da A. P. li üyelerin oylariyle bu 
miktarı onaylamıştır. C. H. P. li üyelerin ko
misyonlardaki gayretleri neticesiz kalmış ve 
10 000 lira olan tekliflerimiz reddedilmiştir. Şim
di biz, C. H. P. Grupu olarak 10 000 liraya kadar 
ödenmemiş zirai borçların ertelenmesini teklif 
ediyoruz, istiyoruz ve faydalı olacağına inan
dığımız için, A. P. iktidarı kanadından da ka
bulünü şiddetle arzu ediyoruz. 

Bir tarafta borç miktarı değişik, mustar va
ziyette çiftçiler, diğer yanda imkânları mahdut 
Ziraat Bankası, beride kaynak ariyan Hükümet 
ve bunların ortasında da dengeyi bozmadan ada
letli bir sureti hal bulmaya çalışan Yüce Mecli
simiz var. İşte, bu organlar arasında sürtüşme 
yaptırmadan adaletli ve faydalı yolu bulmak 
ancak, 10 000 liraya kadar olan zirai borçların 
faizsiz olarak ertelenmesiyle mümkün olabile
cektir. Zira, bugünkü değer ve ölçülere göre 10 
bin liraya kadar olan borçlu çiftçiler, küçük 
çiftçi niteliğindedir. Bunun üzerindekiler or
ta ve büyük çiftçi grupuna dâhildirler. İddia 
edildiği gibi, yalnız «2 bin veya 5 bin liraya ka
dar kredi alanlar küçük çiftçidir» yargısı doğru 
ve insaflı değildir. 10 - 15 yıl önce bu kanaat 
belki doğru olabilirdi, halen Adalet Partisi ikti
darının memleket ekonomisinin altını üstüne ge
tirmesiyle para değeri düşmüş, hayat pahalılan-
mış, üretim imkânları ve maliyeti alabildiğine 
yükselmiştir. Bundan 10 veya 15 sene önce 2 
ve 3 bin liraya görülebilecek bir zirai iş, bugün 
8 - 10 bin liraya ancak sağlanabilmektedir. 

Ayrıca, krediye mesnet teşkil eden barem
ler, hâlâ 20 sene evvel tesbit edilen kıymetler 
üzerinden, çiftçi aleyhine işler durumda bıra
kılmıştır. Bunlara göre, 10 bin liraya kadar 
borçlu olan çiftçilerin de küçük çiftçiler meya-
nmda mütalâa edilmesi yerinde olacaktır. 

Kanun tasarısının esprisi «küçük çiftçiyi des
teklemek» olduğuna göre, 10 bin liraya kadar 
borçlu olan çiftçilerin kanun kapsamı içine alın
maları adaletli bir ortam yaratacaktır. 10 bin 
liraya kadar olan zirai borçlar ertelenirse, 
1 623 340 çiftçi ailesi bu kanundan istifade ede
cektir. 2 binden 10 bine çıkarıldığı zaman 1 mil
yar 28 milyon lira fark meydana gelecektir. 5 
ilâ 10 bin lira arasındaki fark ise, sadece 426 < 
milyon liradır. Erteleme ve taksitlendirmeden 
dolayı yılda 237 milyon lira Zirat Bankası tah
silat yapacaktır. 2 bin liradan ise banka kasası

na yılda girecek taksit miktarı, ancak 130 mil
yon lira civarında olacaktır. 10 bin liraya ka
dar 1 624 000 çiftçi ailesi üzerindeki alacak mik
tarı ise, 2 376 000 000 liradır. Bu miktarın tür
lü sebeplerle 550 milyon lirası şimdiye kadar 
zaten tecil edilmiş bulunmaktadır. Tütün ve 
pancar borçları % 100, zeytin borçları bugünkü 
şartlar içinde ve tahminimize göre % 60 - 70 e 
varan ödemeye tabi tutulmuşlardır. Diğer ta
rım kesimlerindeki borçların çiftçi tarafından 
bankalara ödenme derecesi de değişik yüzdeler
le yapılmıştır. Ayrıca, bâzı alacaklar icrai ta
kibata tabi tutulmuş olup bu şekilde tahsilat 
yapılmaktadır. Bu suretle ödenen ve tecile tabi 
tutulan borçlar, tüm banka alacağından, yani 
2 376 000 000 liradan çıkartılırsa geriye, bize 
verilen resmî istatistiklerde görüldüğü gibi, ka
barık bir çiftçi borcu ortada kalmaz. 

Verdiğimiz izahata göre, istatistik ve rakam
larda ifadesini bulan alacakların ve ertelenen 
miktarın % 50 ilâ % 60 ı zaten banka kasasına 
girmiş bulunmaktadır. Halen elimizdeki mev
cut istatistik! rakamlar, şişirilmiştir kanaatinde
yiz. işte, bunlardan geriye kalan alacaklar bu 
kanunla ertelenecektir. Borçlarını ödiyenler tek
rar kredi almaya hak kazanacaklardır, ödiye-
miyenler, zaruret ve imkânsızlıklarından dolayı 
borçlu kalmaktadırlar. Ne yaparsanız yapınız, 
ödeme güçlerini kaybetmiş bu insanlardan an
cak icra marifetiyle tahsilat yapabilirsiniz. Çift
çilerimizin mallarını haraç mezat sattırarak öde
me yapmalarına ve zorlanmalarına gönlümüz ra-
zi olamaz. Sarsıcı, yıkıcı ve kırıcı yolu benimse
miyoruz. En salim ve sağlam yol, Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşü olan 10 bin liraya kadar 
tüm zirai borçların faizsiz ertelenmesidir. Bu su
retle Ziraat Bankası alacakları bakımından da 
kendisini garantiye sokmuş olacaktır. Zaten, bu 
kanunun bir tarafı da Ziraat Bankasının lehi
nedir ve yıllardan beri sallantıda bulunan ala
caklarını sağlam bir yere götürmektedir. 

Hükümetin biraz gayreti ile daha geniş ve 
yaygın bir çiftçi topluluğuna refah sağlanabile
cektir. Ama, mazeret bulunmak istenirse binbir 
dereden su getirilebilir. Gerçekleri görmek, 
çiftçiye hizmet aşkı ve iyi niyet meseleyi halle
der kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi kanun tasarısının 
1 nci maddesindeki mevzuu 1 . 1 . 1970 tarihinin 
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eleştirmesini yapalım : 1 nci maddede borçlu I 
bulunanların 1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle ana-
borçları; 2 bin liraya kadar olanlar 10 yıl vâ
deye ve 10 eşit taksito bağlanır» der. Buradaki 
« 1 . 1 . 1970 tarihi» her ne kadar kanun tekniği
ne uygun ve yerinde kullanılmış ise do, uygu
lamada aksaklıklar, haksızlıklar ve ayırımlar 
yaratacaktır. Şayet bu erteleme kanunu aynı 
zamanda ve aynı tarihte borçlanan, aynı tarım 
ürünü ile meşgul olan çiftçiler için olsa idi me
sele yoktu. Ziraat Bankasının ve Kredi Koope
ratiflerinin vermiş olduğu kredilerin, bâzı ürün
ler için, hattâ aynı ürünler için tarihi değişik
tir. Pamuk, pancar, tütün, fındık, narenciye, 
tahıl, üzüm, incir için alman krediler ençok Ka
sım veya Aralık ayma kadar çiftçi tarafından 
kredi müesseselerine ödenir veya ödenemez. 
Bunların içinde yalnız zeytin üreticisi diğerlerin
den ayrı bir karakter taşır, diğer üreticilerin 
ödemelerinden 3 - 4 ay sonra bankaya borçları
nı verirler. Sebebi de zeytinin kış ürünü olma
sıdır. Yani, zeytin ürünü kış ayında idrak edi
lir ve satılır. Ondan sonra, bankanın tecbit et
tiği tarih olan 2 veya 3 ncü aylarda ödemesini 
yapar. Bu husus çiftçinin kendi arzusuyla değil, 
tabiat koşulları ve banka kaideleri yüzünden 
böyledir. îşte bu tarih « 1 . 1 . 1970» olarak ka
lırsa, teklif ettiğimiz «kanunun neşir tarihi» 
veya en az «1 . 3 . 1970» şeklinde değiştirilmez 
ise Marmara, Ege, Güney - Anadolu, Edremit, 
Ayvalık körfez bölgeleri ile Burhaniye bölgele
ri ve yüzbinlerce son yıllarda borcunu ödiyeme-
miş küçük zeytin üreticisi mağdur olacaktır. Bu 
büyük çiftçi kütlesini ayırıma tabi tutup, çıkar
tacağımız Erteleme Kanununun dışında bırak
mış olacağız. Buna gönlümüz razı olacak mı
dır? 

Uygulamada meselâ şöyle durumlar meydana 
gelecektir : Pamukçu ve zeytinci olmak üzere 
aynı köyde iki komşu vardır, ikisi de küçük çift
çidir ve her ikisi de borçlarını ödiyemiyecek du
ruma düşmüşlerdir. « 1 . 1 . 1970 tarihi» esas 
alınırsa pamukçunun borcu kanun kapsamı içi
ne girip ertelenecek, zeytin üreticisininki erte-
lenmiyecek, icra yolu ile tahsil edilecektir. Bu 
haksızlıkları önlemek ve aynı zamanda kanunun 
gayesine ve ruhuna uygun yönde hareket etmek 
gerektiğine kaaniim. Bunun için 1 nci maddedeki 
tarihin, «kanunun neşir tarihinden itibaren» ol- | 

masını veya en az «1 . 3 . 1970» olarak değişti
rilmesini teklif ediyoruz. 

Bu arada muhterem Heyetinize ülkemizin ka
rışık tarım yapan küçük bir bölgesinden şahsi 
tetkiklerimle hazrıladığım istatistik! bilgileri 
vermek istiyorum. 

1969 yılı sonunda banka alacakları olarak 
hayvancılık, çevirme, makina ve ekipmanlardan 
arazi edindirme ve kredileri ve daha eski sene
lerden vâdesi geçmiş olup takipte bulunan ala
caklar toplamı 1 144 955 liradır. Bu da 431 
çiftçi üzerinde bulunmaktadır. Yıl içindeki vâ
desi geçmiş alacaklar (tabu 1969 olarak) zey
tinden olanlar hariç, 1 860 000 liradır. Bunlar
dan yapılan tahsilat 714 bin lira olup 1970 yılı
na devreden ise 1144 995 liradır. 

1969 yılında vâdesi geçmiş bulunan bu ala
cakların tahsilat nisbeti % 45 tir. Yıl sonunda
ki alacakların çiftçi üzerindeki dağılışı, 

500 liraya kadar olan 90 bin lira 185 çiftçi 
üzerinde, 

500 liradan 1 000 liraya kadar olan 52 bin 
lira, 55 çiftçi üzerinde, 

1 000 liradan 2 000 liraya kadar olan 89 bin 
lira 74 çiftçi üzerinde, 

2 000 liradan 5 000 liraya kadar olan 163 bin 
lira 56 çiftçi üzerinde, 

5 000 liradan 10 000 liraya kadar olan 215 
bin lira 34 çiftçi üzerinde, 

10 000 liradan 20 000 liraya kadar olan 238 
bin lira 16 çiftçi üzerinde, 

20 000 liradan 50 000 liraya kadar olan 298 
bin lira da 11 çiftçi üzerinde bulunmakta olup 
bunların yekûnu ise 1 144 000 küsur liradır. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hangi ilçe
de bu? Adı ne orasının? 

NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Devamla) 
— Yeri, mdıks zirıaıat yapan bir ilçedir. İsmini 
sonra size ısöylieriz, şıim'di lacelleisii yojk. 

Vâdesi geçen alacaklar, Mart ayı itibariyle, 
zeytinde vâdesi geçen de dâhil, 1 530 000 üria 
535 çiftçi üzeninde. Bu alacaklar çiftçi üzerin
deki zeytinden mütevielMolup vâdesi 1 Şubat 
1970 gününde sona eren miktarı ise, 490 bin il
anadır. Bu da 131 çiftiç üzerinde olup çliftçiiler 
üzerindeki dağılışı ise, yuvarlak rakamlar ola
rak, şöyledir: 

500 lıraJdan 1 000 liraya kadar olanı 9 çiftçi 
üzerinde. 
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1 000 liradan 2 000 liraya kadar olanı 25 I 
çiftçi üzerinde. 

2 000 liradan 5 000 liraya kadar olanı Ctf 
çiftçi üzerimde. 

5 000 liradan 10 000 Hıraya kadar oîlanı 23 
çiftçi üzenimde ve 10 000 liradan yukarı olan
ları ise 8 çiftçi üzerinde bulunmaktadır. Top
lam miktar isle, 131 çiftçidir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacaklarına 
ait malûmat : 1969 yılı sonundaki kooperatifle
rin umumi vâdesi 4 700 000 lira. 1 . 1 . 1970 ta
rihinden Mart ıayı sonuna kadarki tahsilat, 
1969 vadeli «alacakları ile 31 . 1 . 1970 zeytin 
mahsulü alacaklarından olup yekûnu 1 milyon 
bOO bin liradır. 

Kooperatiflerin bugün vâdesi geçen ala-
calklannın toplam bakiyesi çeşitli mahsulden 
3 milyon liradır. Bugünkü tarihten, yani 
31 . 1 . 1970 talihime vâdesi geçen ailıaoaktan 
bakiye 2 500 000 İtfa. Bu alacaklar, eğer tarih 
1 . 1 . 1970 olarak kabul edilirse taksitlendirme-
ye tabi tuitulîıamıyacaklardır. Zira, vâdeleri 
1 . 2 . 1970 tarihidir. 

Yılbaşından bugüne kadar zeytin mahsulü 
vadeli ıalaca|ktian yapılan tahsilat, 1 300 000 li
radır, Zeytin mahsulü vadeli alacaktan bakiye 
tahsili gereken miktar 1 270 000 lira. Zeytin 
mahsulü vadeli alacaklardan yapı ta tahsilatın 
yüzdesi, bugün için % 50 nin üzerindedir. 

Hakikati aksettiren bu rakamlar gösteriyor 
!ki, 'borçlu, borcumu normal yollardan, Erteleme 
Kanununun çıkacağını bildiği halde ödemekte
dir. 

Kredi dağılımı âdil değildir. « 1 . 1 . 1970» ta- I 
rihi kabul edilirse küçük zeytin üretieiüeri mağ
dur olacaklardır. Sıkışık durumda olanlllar da 
borçlarını ödiyememektedirler. Çıjkacak olan ka
nundan istifade etmeyi düşünmektedirler. 

Sayın miilletvekilerii, çiftçi borçlarının ban
kaya ve kooperatiflere ne şekilde ödendiği 
hepimizce malûmdur. Para, bugün yatırılır, 
faizi bankaya ödenir, ertesi günü hemen çekilir. 
Yatırılan paranın faizinden başka ban)kaya ya- I 
Harı yoktur. Zaten çiftçi bu parayı komşusun
dan, dostundan veya tefeciden 'alıp ödediğim
den kendisine de hayrı yoktur. ErtieSıeme veya 
af kanunu, C. H. P. trupunun arzu 'ettiği şe
kilde Meclislerimizden çıkarsa çiftçiye de, ban- | 

kaya da faydası olmıyan ve sizin icadettiğimiz 
al - ver, ver - ıal! Ikredi düzenimin önüne geçilmiş 
olacaktır. 

Ziraat Bankasının, çiftçiye kredi yardımı 
yapması ve zirai kalkınmaya katkıda bulunma
sı gibi, iıki lamaödevi vardır. Çiftçisiz Ziraiat 
Bankasının, Ziraat Banjkasız da çiftçinin olmıya-
cağı, ülkemizin bilinen bir gerçeğidir. Hükü
met, «çiftçiye daha fazla kaynak bulamıyoruz» 
demek suretiyle i$in kolay tarafını seçmektedir. 
Biz bu mazereti kabul 'etmiyoruz. Kazın geldi
ği yerden tavuk esirgenmez. Yılda 30 - 40 mil
yar lira millî gelire katkıda bulunan sıkışık 
durumdaki çiftçilerimizin derdine, Devletin bü
tün îmkânlarnı seferber ederek çare bulması 
mecburiyeti vardır. 

Eski bir Maarif Nazırının: «Şu okullar ol
masaydı maarifi ne güzel idare ©derdim.» dediği 
gibi, Hülkümetimiain ne «Şu çiftçiler olmasay
dı, banka ve zirai kredi sorununu fevkalâde 
idare ederdim» der duruma düşmesini arzu et
meyiz. 

Ziraiat Bankası ve diğer imkânlar bu konuda 
tabiatiyle zorlanacaktır. Zira Bıamka ve kredi 
kooperatiflerimin sebebi vücudu olan tarım sek
töründeki halk ezilmekte, günden güne erimek
tedir. Çiftçi mahvolup giderken, müceredola-
rak yalnız bankayı düşünmek zararlı bir yol
dur. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonuna 
gelirken bundan beş asır önce yaşamış bir Süley-
mandan, ama büyük cihangir ve devlet adamı 
Kanunî Sultan Süleymandan bahsedere|k sözle
rimi bitireceğim. 

Kanunî Sultan Süleyman, bir gün meclisin
de buluman yakınlarına, «velinimet kimdir?» di
ye sorar. Hep bir ağızdan, «Besbelli, ufukla
rın Padişahı Sultanımız Hazretleridir.» diye ce
vap verdiklerinde, buma kızan Padişah, «Bayır, 
asıl velinimet reayadır yani, çalışan, çiftçilik ya
pan, vergi veren halktır. Onlar istirahat ve hu
zurlarını terk ederek çalışırlar, edindikleri ni
metlerden bizleri istifade ettirirler» dernek sure
tiyle çiftçiye, toprakla çalışana, haşmeti ve dev
let adamlığıyla mütenasip bir değer verdiğini 
göstermiştir. Beş asır evvelki 'Süleyman! 

Her imkândan istifade ederek köylü edebi
yatı yapanların, çiftçilerin yanında olduklarını 
iddia edenlerin, ellerine şimdi büyük bir fırsat 
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geçmiştir. Kimin nerede olduğu, kabul edilecek 
bu kanunun şekli ile belli olacaktır. Hazırlanan 
kanunun köylüler ve çiftçilere hayırlı ve uğur
lu olmasını, C. H. P. Grupu adına, temenni eder 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım, (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Güven Partisi grupu 
adına Sayın Mehmet Nebil Oktay'dadır, buyu
run efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, saym millet
vekilleri, 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının ertelenmesiyle ilgili kanun tasarısı 
hakkındaki görüşlerimizi, Güven Par'tisi adına 
açıklıyacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin eko
nomik yapısı ve nüfus dağılımı içersinde çiftçi
lerimizin işgal ettiği müstesna mevki dikkate 
alındığında, çiftçilerle ilgili olarak Yüce Mec
lise getirilen her kanun teklifinin büyük bir 
önem ifade edeceği aşikârdır. 

Bugün köylerde yaşıyan vatandaşlarımızın 
Türkiye nüfusunun % 68 ini teşkil ettiği, ihra
cat gelirimizin % 85 inin zirai ürünlerden elde 
edildiği ve millî gelirimizin aşağı - yukarı 1/3 
ünün zirai gelirlerden elde edildiği dikkate 
alındığında, kanun tasarısının önemi ve Türk 
çiftçisinin, Türk ekonomik hayatında işgal etti
ği önem aşikâr olur. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza bir 
kanun teklifi getirilmiştir. Bu kanun teklifinde 
2 0O0 liraya kadar olan borçların on yıl vâde 
ile ve işlemiş faizleriyle, 10 000 liraya kadar 
olan borçların işlemiş ve işliyecek faizleriyle ve 
beş yıl vâdeyle taksitlendirilmesi öngörülmüş
tür. 

Bu kanun teklifi, Türkiyemizin zirai haya
tında Türk çiftçisinin iktisadi gelişmesinde, 
zirai üretimin gelişmesinde büyük faydalar 
sağlıyabilir mi, sağlıyamaz mı? Bunun, uzun 
uzadıya münakaşası yapılabilir. Kısaca arz et
mek isterim ki, çiftçiye, geçici bir zaman için 
de olsa, ferahlık temin edebilecek bu kanun 
teklifinin yanında olacağız. 

Ancak hemen şunu belirtmek isterim ki, bu 
kanun teklifi, Türk çiftçisinin ve ziraatiniı» 
büyük meselelerini halletmekten zirai üretimi 

müspet yolda geliştirmekten uzaktır. Bugün 3,5 
milyon zirai işletmeden 1,5 milyonunun kredi 
alamadığı ve kredi alanların çoğunun 300 lira
dan aşağı kredi aldığı dikkate alındığında, 
huzura getirilen bu kanun teklifinin, siyasi 
maksatlardan öte bir amacı olduğundan bahse
dilemez. 

Asıl mesele, 3202 sayılı ve bugünün ihtiyaç
larına cevap vermekten uzak Ziraat Bankası 
Kanunu başta olmak üzere, kredi mevzuatı, top
rak baremi, bugün tüketim kredileri halini al
mış bulunan aynı kredilerin ıslahı, zirai kredi
lerin üretimi artırıcı bir yola şevki gibi, temel
den halledilmesi gereken meseleleri Yüce Mec
lisin huzuruna getirmek ve büyük çapta bir zi
rai reform yapmakta mecburiyet vardır. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşım Ka
nuni Sultan Süleyman'ın bir sözünden bahset
tiler, evet, Kanuni Sultan Süleyman çiftçiye 
büyük bir önem vermiş olabilir, Atatürk de, 
«köylü efendimizdir» demiştir. Ama, maalesef 
Yüce Meclisin huzurunda şunu ifade etmek is
terim ki, Kanuni Sultan Süleymandan ve Ata
türk'ten sonra gelen politikacıların hepsi çift
çiyi yalnız ve yalnız politika meydanlarında, 
mikrofonlarda düşünmüşlerdir. 

Bu memleketin nüfusunun % 68 ini teşkil 
eden çiftçi, daima bir oy nukanası olarak dik
kate alınmış, bugün muhalefette, dün iktidarda 
olan partiler, bugün iktidarda, dün muhalefet
te olan partiler en çok sözü çiftçi üzerinde et
mişlerdir ama, bütün partiler, Kanuni Sultan 
Süleyman'ın da, Atatürk'ün de bu büyük sözle
rini, hakikat ifade eden sözlerini her zaman 
unutmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuu fazla uzat-
mıyacağım. Türkiye'nin ekonomik yapısında 
çok büyük önemi olan Türk çiftçisinin bugün
kü hayat seviyesinin yükseltilmesinde, haysi
yetli bir insan olarak hayat sürmesinde, istik
balinin teminat altına alınmasında Yüce Mec
lise ve oy endişesine kapılmaksızm bütün parti
lere çok mühim vazifeler düşer. 

Bu kanun çok geçici bir ferahlık Bağlıyacak
tır. Borçlu olan çiftçi borcunu ödiyecek, kredi 
alacak, ama, seneye hem aldığı krediyi ve hem 
de taksitini ekliyerek ödemek zorunda kala
caktır. 

Hiç tahmin etmiyorum ki, Türk çiftçisinin 
bugünkü durumu ıslah edilmedikçe, gelecek yıl 
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hem aldığı krediyi ve hem de taksitini ödiyebi- I 
leoek bir duruma girsin. Bu yıl alacak ve belki 
müşkül durumdan kurtulacaktır. Ama» gelecek 
yıl aynı müşkül şartların içersine, hattâ daha 
müşkül şartlar içersine girecektir. Bunda hiç 
tereddüdünüz ve şüpheniz olmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifine, 
konuşmamın başında da söylediğim gibi, Güven 
Partisi olarak, müspet oyun dışında bir oy kul
lanmamız, tabiîdir ki, bahis mevzuu olamaz. An
cak, şunu ifade edeyim ki, kanun teklifi huzu
ra gelmişken, hiç değilse bu 2 000 ilâ 10 O00 
tefrikini yapmıyalim, 10 000 liraya kadar olan 
borçları, sadece işlemiş faizleriyle on eşit vâde
ye bağlıyalım. Ziraat Bankası belki bundan ya
kınacaklar, «Bundan, benim büyük zararım ola
cak» diyecektir. Ama ben, o kanaatte değilim. 

Esasen, anaborcu faizlerle çok kabarmış olan 
ve büyük borç altına girmiş olan çiftçi, bu 10 
bin liralık borç işliyecek faizlerle birlikte tak 
sütlere bağlandığı takdirde, tahmin etmiyorum 
ki, hiçbir çiftçi bu maddeden, 10 bin liralık 
borcun ertelenmesi hükmümden istifade ede
bilsin. 

Ziraat Bankasının esasen, anaborcu dahi 
tahsil etmesine imkânı kalmamıştır, işliyecek 
faizleri bir tarafa atar, sadece işlemiş faizlerle 
çiftçimize bir imkân tanırsak, çiftçimiz belki de 
bir defaya mahsus olmak üzere ve kaybetmiş 
olduğu kredi hakkından tekrar istifade imkânı
nı aramak için bu parayı ödemeye yanaşacak 
dolayısiyle Ziraat Bankasının kanaati hilâfına 
tahsilat imkânları artacaktır. 

Ama, işliyecek faizleri de bu 10 bin liraya 
ilâve ettiğimiz takdirde işlemiş faizleriyle bera
ber belki, 20 bin lirayı aşmış olan borç, 30 bin 
lirayı bulacaktır. Çiftçimiz kati surette bu bor
cu ödemeye yanaşmıyacak ve Ziraat Bankası 
da arzu ettiği tahsilatı yapamıyacaktır. 

Biz, Güven Partisi olarak, bu tefrikin kal
dırılmasını ve 10 bin liraya kaJdar olan borçla
rın, sadece işlemiş faizleriyle birlikte 10 yıl 
müsavi taksitlere bölünmesini teklif ediyoruz. 
Bu husustaki önergemizi de Yüce Meclis Baş
kanlığına takdim edeceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

1 nci madde üzerinde söz istiyorum, 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo 

rum. 1 
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BAŞKAN —- Tümü üzerinde görüşüyoruz. 
Sayın özgüner, kayıtlısınız. Kişisel görüşlerini 
ifade etmek üzere 22 sayın üye söz almış bulun
maktadır. 

Tümü üzerinde, Adalet Partisi grupu adına 
Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA KAHRI UĞRASIZ
OĞLU (Uşak) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Çiftçi borçlarının ertelenmesiyle ilgili ka
nun tasarısı ve teklifleri üzerinde grupları adı
na konuşan değerli arkadaşlarımız kendi par
tilerinin görüşlerini ifade buyurdular. 

Konuşmaların heyeti umumiyesi değerlendi
rildiği zaman şu nokta üzerinde durmak müm
kündür : Bilhassa, Cumhuriyet Halk Partisi 
grupu adına konuşan sözcü arkadaşımız; bu 
kürsüden memleket gerçeklerini ifade etmesi 
gerekirken ve bilhassa Adalet Partisi iktidarı
nın köylüye ve çiftçilerimize ne kadar değer 
verdiğini çok yakından bildiği halde, bu kür
süyü bir polemik vasıtası olarak kullanmak is
tediler ve ne Bankanın gerçeklerine, ne de köy
lünün gerçek taleplerine uygun bir ifade kul
lanmadılar. 

Bu şekilde millet kürsüsünü polemik vası
tası yapmak istersek, bir polemik vasıtası ola
rak kullanmak istersek, memleketin çok muhtaç 
bulunduğu önemli meseleler üzerinde anlaşma
mız, fikir birliği yapmamız ve kanunları bu 
çerçeve içerisinde çıkarmamız kolay kolay 
mümkün olmaz. 

Değerli arkadaşlarımız birtakım ifadeler ve 
rakamlar beyan ettiler. Bu beyanlarında «Ada
let Partisinin ve Adalet Partisi iktidarının köy
lüyü sözde düşündüğünü, gerçekte düşünmedi
ğini, onu esas düşünen siyasi partinin, Halk" 
Partisi olduğunu» ifade ettiler. 

Böyle bir ifadeyi garip bulmak icabediyor. 
1969 seçimlerini hatırlamak icabeder. 

ıSayın Cumhuriyet Halk Partisinin seçim be
yannamesinde, hepiniz çok iyi hatırhyacağımz 
üzere, «şayet, Halk Partisi iktidara gelecek 
olursa 500 liraya kadar olan çiftçi borçlarının 
tamamen affedileceği» ifade ve beyan edildi. 
Her tarafta ilân ettiler. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Doğru. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Doğru. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Evet, 

doğru. 
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Halbuki, Adalet Partisi iktidarı böyle açık 
bir taahhütte bulunmadı; «Ben, 500 liraya ka
dar olan çiftçi borçlarım af edeceğim» demedi. 
Buna rağmen, büyük Türk Milleti siyasi tercih 
hakkını kullanırken, Halk Partisinin bu güzel 
ve yaldızlı sözlerine hiçbir surette itibarda bu
lunmadı. Siz de iyi biliyorsunuz ki, geçen 1965 
seçimlerinde aldığınız oylardan daha az bir 
oyla muhalefete münasip gördü. 

TURHAN öZaüNER (içel) — Kanun tasa
rısının münakaşası mı, bu? 

FAHRt UĞRASIZOĞLU (Devamla) — O 
halde, muhterem arkadaşlarım; bu movzu aşağı 
yukarı, bilhassa çiftçilerimizi teşkil öden kamu 
oyu nezdinde lâyıkı veçhile anlaşılmış iken ve 
bilinmekte iken iktidarı ve Hükümetini bir baş
ka açıdan burada yermek veya yermeye kalk
mak ve Halk Partisinin bu noktadan methiye
sine girişmek gerçeklere uygun düşmemektedir. 
Ben bu hususu bilhassa belirtmek isterim. 

Adalet Partisi iktidarının, yalnız 1969 dan 
bu yana değil, 1965 seçimlerinde, millî bakiye 
sistemine rağmen iktidara geldikten sonra dahi 
köylülerimize ve çiftçilerimize ne büyük yar
dımda bulunduğunu belirtmek isterim. Onların 
işlerini kolaylaştırmak, kredilerini artırmak, 
gübre ihtiyaçlarını karşılamak hususunda bü
yük teşebbüslere giriştiğimizi, bunun muhatabı 
olan çiftçilerimiz çok iyi bilmektedirler. 

Nitekim, 1969 seçimleri; bu yapılan ve ya-
pılmıyanlarm bir değerlendirilmesi olmuştur. 
Milletimiz bunu böylece değerlendirmiştir. 

Adalet Partisi açık bir taahhütte bulunma
mıştır, «Ben şii kadar borcu tamamen affediyo
rum» dememiştir. Ancak, memleketin imkânla
rı ve gerçekleri muvacehesinde, «yapabileceği
min miktarını düşünüyorum, köylülerim için 
ancak bu kadarını yapabileceğim» demiştir. 

işte, bugün huzurunuzda bulunan tasarıyla, 
Adalet Partisi iktidarı mümkün olanın en iyi
sini yapabildiğini ortaya koymuştur. Şunu da 
hemen ifade etmek isterim ki, Adalet Partisi 
Hükümeti imkânların müsaadesi nisbetinde ve 
yeni ekonomik gelişmeler muvacehesinde köylü 
ve çiftçilerimiz için yeni birtakım imkânlar da
ha düşünmektedir. Sırası geldiği zaman mese
le, kanun tasarısı halinde Yüksek huzurunuza 
gelecek ve bunları burada hepimiz müzakere 
etmek imkânını bulmuş olacağız. 

Şayet Halk Partisi iktidara gelmiş olsaydı, 
500 liraya kadar çiftçi borçlarının affını ya ta
hakkuk ettirebilecekti veya ettiremiyecekti. Et
tirebildiği takdirde, - hesaplar, istatistikler 
meydandadır - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasını kökünden, temelinden iflâsa götür
müş olacaktı ve köylüyü bu imkânlardan mah
rum hale getirmiş olacaktı. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Bütçe
den, Hazineden karşılıyacaktı. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Onun 
için, muhterem arkadaşlar, bu meseleler üze
rinde böyle polemiğe girmeye lüzum yok. Mem
leketimizin gerçekleri meydanda,, imkânları 
meydanda. 

Binaenaleyh, köylümüzün en iyi şekilde isti
fade etmesi hususunda geliniz elbirliği yapalım, 
bir anlayışa varalım ve bu anlayış içinde çift
çilerimize en faydalı olan rakamı burada tes-
bit etmeye çalışalım. 

Muhterem arkadaşlar; 

Size birkaç rakam arz etmek istiyorum. Yal
nız, şunu evvelâ ifade etmek isterim; Adalet 
Partisi iktidarı, bu mesele üzerinde çok esaslı 
çalışmalar yapmıştır. Meseleyi uzun boylu in
celemiş ve mütehassıslarına inceletmiştir. Fa
kat bir noktada karar kılmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Hattâ, mesele Adalet Partisi iktida
rının müşterek grupunda dahi uzun süre müza
kere konusu edilmiştir. 

Binaenaleyh, bu ne palyatif bir tedbirdir, 
ne de aldatmaca bir oyundur ve ne şudur, ne 
budur. Bu, tam mânasiyle Cumhuriyet Hükü
metinin, Adalet Partisi iktidarının, memleketi
mizin ekonomik dengesini, gelirlerini ve gider
lerini zedelemeden, Ziraat Bankasını felce uğ
ratmadan köylüye yapabileceği en büyük yar
dımı, şeklinde mütalâa olunmak gerekir. 

Şimdi, sizlere bâzı rakamlar arz ediyorum. 
Hükümetimiz, daha önce bütün imkânları zor
lamak suretiyle 10 bin liraya kadar borcu olan 
çiftçilerimizin borçlarının üzerinde çok durmuş 
ve çok düşünmüştür. Şayet böyle olsaydı, ya
ni, 10 bin liraya kadar olan borçlar taksitlen-
dirilmiş olsaydı, 1 623 000 çiftçi ailesi bundan 
istifade etmiş olacaktı. Bunun borçlulara oranı 
yüzde 96,2 dir. 

Başka bir şekilde ifade edeyim: Şayet 10 
bin liraya kadar taksitlendirmeyi kabul etmiş 
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olsaydık, Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan borçluların miktarı yüzde 
96,2 oranında olacaktı ve bu takdirde Türlüye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası 2 milyar 376 mil
yon lirayı taksitlendirmiş olacaktı, yani bu mik
tarı çiftçinin üzerinde 10 yıl müddetle bırakmış 
olacaktık. 

Rakamlar göstermektedir ki, böyle bir yola 
gidildiği takdirde, demin de arz ettiğim gibi, 
Ziraat Bankası felç olacak, iş yapamaz hale ge
lecek ve ondan sonra hiçbir köylümüze ve hiç
bir çiftçimize kredi temin edemez durumuna 
düşmüş olacaktı. Yani, doğrudan doğruya ban
kanın iflâsı mânasına gelir. 

Böyle bir yolu ne iktidar partisi tercih eder, 
ne de vatanperver duygulara sahibolan muha
lefet partileri tercih eder. Bunun üzerinde dur
maya ve bu şekilde bir kanaat olmuştur. Bunu 
kabul edemeyiz. 

Şimdi bu rakamlara karşılık, şayet 2 bin 
lirahik miktar, yani çiftçinin borcu 2 bin lira 
üzerinden taksitlendirilecek olursa, bundan is
tifade eden aile sayısı 1 332 000 dir. 10 bin 
lira taksitlendirilmesi halinde 1 623 000 aile 
istifade ediyor. Aradaki fark 290 bin istifade 
Yani, 2 bin lira yerine 10 bin lirayı taksitlenıdi-
recek olursanız yalnızca 290 bin aile daha bu 
taksiitlendirmeden istifade edecek duruma giri
yor ki, (bu çok düşük bir rakamdır. 

Yüzde itibariyle arz edeyim : 10 bin lirayı 
taksitlendirecek olursanız, borçluların % 96,2 
si istifade edebiliyor, 2 bin lirayı taksitlendi
recek olursanız, borçluların % 80,2 si istifade 
edebiliyor. Yani aradki fark % 16 dır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu nokta üzerine 
dikkatinizi çekmek ve şu hususu bilhassa arz 
"îtmek istiyorum; 10 bin lira taksitlendirilme
si halinde borçluların % 96 sini teşkil eder, 
2 bin lira taksiıtlendirildiği halde % 80,2 sini 
teşkil eder M, aradaki fark % 16 dır. O hal
de, 2 bin lirayı 10 bin liraya çıkarmanız halin
de ancak % 16 nisbetindeki çiftçi bundan isti
fade etmekte, büyük çoğunluk istifade edeme
mektedir. İşte bu nokta hepimiz için son de
rece önemlidir. Bunun yekûnu, % 16 nisbeti-
ne düşen borç yekûnu, yani taksitlendireceğiniz 
yekûn 1 028 499 000 liradır. O halde, % 80,2 
si için 1 348 168 000 lira taksitlendirmiş olu
yorsunuz, o bahsettiğimiz ve azınlık teşkil eden 
% 16 için de 1 028 499 000 lira taksitlendirmiş 

oluyorsunuz. Eğer bir sosyal adalet söz konu
su ise, daha çok vatandaşın, daha çok çiftçi
nin istifade etmesi söz konusu ise, bu takdir
de 2 bin rakamı üzerinde karar kılmakta her 
bakımdan fayda vardır. Aksi takdirde, 290 bin 
aile için 1 028 499 000 lirayı daha Ziraat Ban
kası aleyhine ve çiftçi lehine bağlamış olacak
sınız ki, bu, memleketin ve çiftçinin ekonomik 
hayatı üzerinde menfi etkileri olacak olan bir 
rakamdır ve bunu böylece kabul etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, iş yalnız bu kada
rı ile bitmiş olmuyor. Hükümet, bu hesaplar 
neticesine göre 2 bin lirayı taksitlendirmek su
retiyle, 1 332 000 aileyi bu taksitlendirmeden 
faydalandırıken, yine de 1 348 168 000 lirayı 
10 yıl müddetle ve faizsiz şekilde çiftçinin üze
rinde bağlamış durumda oluyor. 

Buna rağmen ve bunun ötesinde yine Hü
kümet, iktidar olarak, küçük çiftçilerimizi da
ha iyi düşünmenin ve başka yollarla bunu te
lâfi etmenin, yani onu başka yollarla daha 
çok faydalandırmanın imkânlarını da aramış, 
672 milyon lira tutarında gübre, ilâç v. s. 
olarak köylünün, çiftçinin emrine yeniden bu 
miktar parayı tahsis etmiş bulunuyor. O hal
de, yalnız 2 bin lirayı 10 yıl müddetle faizsiz 
şekilde taksitlendirmekle iş kalmıyor, buna 
rağmen, tekrar tekrar arz ediyorum ve bilhas
sa önemli olan bu noktayı dikkatlerinize sunu
yorum; Hükümet, 672 milyon lirayı da aynî 
yardım olarak çiftçilerimize tahsis etmiş du
rumda bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; rakamlar açıkça 
göstermektedir ki, İktidar Hükümeti bütün 
imkânlarını zorlıyarak, küçük çiftçilerimize 
mümkün olan en büyük yardımı yapma imkânla
rını aramıştır. Şayet, memleketimiz çok daha 
zengin olsaydı, ekonomimiz çok daha gelişmiş 
olsaydı, sizin 500 lira olarak affını öngördüğü
nüz hususu A. P. İktidarı, emin olunuz ki, üç 
misliyle, beş misliyle köylüden ve küçük çift
çimizden esirgemezdi. 

Muhterem arkadaşlarım; memleket hepimi
zindir, köylü vatandaşımız bu memleketi ayak
ta tutan insanlardır. Binaenaleyh, bu insanları 
düşünmek, onların sıkıntılarına deva bulmak 
yalnız iktidar partisinin değil, muhalefet par
tisinin de vazifesidir, bunu elbirüğyle düşün
mek mecburyetindeyiz. Mecburiyetindeyiz, ama 
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bir taraftan köylünün kredi işlerini düzenliyen 
bir büyük müessesenin, yegâne müessese olan 
T. C. Ziraat Bankasının imkânlarını ve şartla
rını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer, 
«düşünmiyelim, Ziraat Bankası ne olursa ol-
ısun» diyorsanız, o zaman başka bir yol tuta
lım, ama buna kimsenin vicdanı razı olmıya-
caktır. 

M. NURETTİN SANDIKÇIO&LU (Balıke
sir) — Hazineden, Hazineden... 

FAHRİ UĞRASIZÖĞLU (Devamla) — Ta
biî, Hazine de aynı şekilde. Arkadaşımın ora
dan ikaz ettiği gibi, Ziraat Bankası tabiî geniş 
mikyasta Hazineye (borçlu kalacak ve bunun 
sıkıntısını sonra elbirliğiyle çekeceğiz, elbirli
ğiyle çekmemiz icaibedeceık. Buna razı değiliz. 
Samimî olan arkadaşlarımız, muhalefet cephe-
ısinden dahi ısamimî olan arkadaşlarımız bunun 
bu şekilde olması gerektiğine inanacaklardır. 

Sözlerimi fazla uzatmıyorum. Hükümet, 
mümkün olanının en fazlasını yapmıştır. En 
fazlasını, imkânlar elverdiği takdirde, yap
mak niyetindedir. Nitekim, 672 milyon lira
lık aynî yardımı bu »ene için öngörmüş olması 
bunun en güzel delilidir. Bu meselede, şayet 
istismara kaçmaksızın, polemiğe kaçmaksızın, 
memleket gerçeklerini terazinin bir kefesine 
koyarak, imkânlarımızı terazinin bir kefesine 
koyarak, iktidar - muhalefet demeksizin , va
tanperver duygularla düşünürsek, bunun dı
şında şu anda başka yapılabilecek bir şey 
maalesef mevcut değildir. Bu hususu bilhassa 
belirtmek istiyorum. Köylüye ne versek az
dır, ne yapsak azdır. Onun için, bu hususta 
değerli arkadaşlarımızın anlayışına daima sı
ğınırız, anlayış göstermelerini istirham ede
riz. Bunun başka çaresi yoktur 

Bu vesileyle Yüksek Meclisinizi saygıla
rımla selâmlar, hürmetlerimi arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — G. P Grupu adına Sayın İh
san Kabadayı, ikinci defa buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım, usul h&kkmda söz istiyorum; gruplar sı
raya girmiş, milletvekillerinin konuşma hakkını 
tamamen almış elinden, böyle şey olur mu, Sa
yın Başkanım?.. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz buna imkân ve
riyor Sayın Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — iki arkadaş an
laşsın, grup adına boyuna çıkıp konuşsunlar, 
biz de buradan çıkıp gidelim. Böyle şey olur 
mu?.. 

BAŞKAN — Efendim, biraz sonra C. H. P. 
adına da ikinci sözü vereceğim, içtüzük hük
mü bu; gruplar öncelik taşır. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 

Türkiye her mevsimde dört mevsimi olan, 
her iklime ait her türlü tarım ürünü yetişen 
bir ülke olduğu halde, maalesef, tarımla uğra
şan halkımızın, köylümüzün eli hamur, karnı 
açtır. 

Bir köy çocuğu olarak, kırk yılda bir yüzü 
gülmüş, onu takibeden ikinci yılda güldüğü
nün yerini dertler, ıstıraplar, silinmemek 
üzere, tekrar almıştır. 

Türkiye'de açıkça görüyoruz, binbir zıt ve 
cereyanlar cirit atmaktadır. Memleketin ge
leceği ve bugünkü düzen için bunlar tehlike âle-
meti, işareti değil, hâdiseler yaratan havanın 
tâ kendisidir. Yüce Meclisiniz bu düzenin en 
yüksek kuruludur. Meclisin mahabet ve haş
metinin bu düzende vazife görür, iş görür hal
de yaşıyaJbilmesi; Türkiye'de orta tabakanın 
yüzünün gülmesine, çok güçlü ve kuvvetli ol
masına bağlıdır. Nerede olursa olsun orta ta
baka yaşantısında sıkıntıya, dertlere, ıstırap
lara düşmüşse, orada demokratik düzenin ge
leceği için tehlike çanları çalmaya başlamış
tır. 

Türkiye'de nüfusun % 70 i köyde oturur, 
ama açık söyliyel'im, orta tabakanın orta di
reğini teşkil eden köyülüye şu veya bu partiyi 
ıkasdetmiyorum, ben de dâhil bütün partililer, 
çok partili hayata girdiğimiz günden beri, işi
miz düştüğü zaman «gülümsün» demişiz, işi
miz bitikten sonra da «külüm» deyip savunmu
şuz. Ben burada kimseyi, hiçbir iktidarı itham 
etmiyorum, Türkiye'de tarımla uğraşan köy
lünün, çiftçinin kaderine yanmaya, onların 
dertlerini, bir köy çocuğu olarak, Grupum 
adına anlatmaya çalışıyorum. 

Türkiye'de nüfusun % 70 i köyde oturur. 
Bunun % 80 - 90 ı tarımla uğraşır ve vasati 
olarak Türkiye'de 4 milyon aile tarımla meşgul
dür. Bu 4 milyonun % 68 nin beher nüfusuna 
düşen gayrisâfi millî gelir payından hissesi 485 



Millet Meclisi B : 82 18 . 5 . 1970 O : 1 

liradır. Bu aileleri vasati olarak 5 nüfuslu ka
bul edersek, ortalama 2 500 lira yapar. Bunu 
gayrisâfi değilse net hale irca edersek, bir 
aile başına, bu 4 milyonun % 08 ine yılda 2 bin 
lira düşer, öyleyse huzurlarınıza gelen kanun, 
4 milyondan % 68 nin içine girmiş olduğu ve 
yılda hisselerine net millî gelirden pay 
olarak düşen 2 bin lirayı tehir ediyor. Bu iyi 
ıbirşey. Kanun teklifini yapanları, bunu kalbul 
edecek iktidarı takdir ve tebrikle anarım, işin 
bu yönüne hiçbir şey söylemiyorum. 

Ancak, bilesiniz ki, bu kanun Türk köylü
süne ve tarımla uğraşan Türk çiftçisi için ge
lecek yıllarını garantiye alan, dertten kurtaran, 
bükülen boynunu kaldıran, murabahacıdan, soy
guncudan, tefeciden kurtaran bir kanun olmı-
yacaktır. Bu kanun, ipten üzengi, tenekeden kı-
lınçtır. 

Nedir bu diyeceksiniz? ipten üzengili ata 
fazla binemezsiniz; bir, iki, üç, beş, üzengiye 
bağlı ip kopar, siz ata binerken düşersiniz. Te
nekeden kılıç vardır, ama onu çok kullanamaz
sınız. Bir defa, ilki defa kullanırsınız, ağzı yü
zü yassılır, kullanılmaz. Bu kanım bir yıllıktır, 
bir defa hamle yapmaya yarar, bir defa ata 
binmek için insana imkân verir, ama ipten üzen
gi, tenekeden kılıçtır, köylünün ata binmesine, 
köylünün dertlerini silmesi için hamle vâsıtası 
olarak kullanmasına ömürlü, şifalı bir kanun 
değildir. Kanseri aspirinle tedavi misillü bir ka
nundur. 

Derdi temelinden, gerçeğinden halletmedik
çe, bunun tedbirlerini alıp ciddî kanunlar ge
tirilmedikçe köy derdi dinıniyecektir. Hep be
raber, hepimiz söyledik; hiçbir iktidarı itham 
etmiyorum, bugün solun en keskin müdafileri-
nin, biz vazgeçtik toprak reformundan, iktida
rın da kabul ettiği zirai reform çıkmadıkça kö
yün dertlerinin hallolacağına ben şahsan inan
mıyorum. Bu kabîl asprin misillü kanunlarla 
köyün ciddî dertlerinin dineceğine biz G. P. 
olarak sureti katiyede inanmıyoruz. Evet, zirai 
reform kanunu çıkmalı. Çıkmalı ki, onun trak
törü köylüye ucuza verilmeli. Uzun tarihe git
meye lüzum yok, daha bundan altı - yedi se
ne evvel bir Massey - Ferguson traktör 22 000 
lira idi, bugün 47 000 lira. Bu, su demektir-
Beş - altı sene evvel Konya köylüsü 30 ton buğ
daya bir Massey - Ferguson traktör alabiliyor
du, ama bugün 55 ton buğdaydan aşağıya bir 

Massey - Ferguson traktör alamıyor. Gelirle gi
der orantısı, ürünüyle aldığının muvazenesi ma
alesef yoktur. Ürünün değeri merdiven basama
ğından zoraki çıkarken, aldığı şeyin her türlü
sünün fiyatı asansöre binmiş, mütemadiyen yük
selip gitmektedir. 

Evet, Avrupa'da öyle imiş; bu üründen ma
mul maddeye geçen orantı değişımezmiş. Yani, 
bu öyle bir köprü ki, birinden diğerine geçen 
nisbeti sureti katiyede değişmiyor. Ama, Tür
kiye'de bu değişti. Bilhassa montaj sanayiinin 
kontroldan uzak oluşu, kazanmakta zâlim olu
şu, Türk köylüsünü müstemleke halkı gibi 
kullanması köy ürünlerini değersiz aldı
ğı makinaları da onun çok üstüne, çıkan, 
Âdem Baba devrinin rençberliğine, bir geriye 
doğru götürücü korkunç iktisadi buhrana sürük
lemiştir. Öyle ise traktörünü ucuza alıcı, güm
rük fiyatlarından da uzak kılıcı, montaj sana
yiini insaflı kazanıcı çığıra sokmanın tedbirini 
almak gerek. 

Tohumlar, hâlâ kontrolsüz olarak köylü ta
rafından kullanılmaktadır. Sertifikalı tohum 
kullanmaya köylü alıştırılmalı, bunun çareleri 
ve imkânları bulunmalıdır. Buna başlanmış ger
çi, başlandığı yerler var, teşekkür ederiz, ama 
yeterli değildir. Her rençber eline geçen tohu
mu atıcı değil, verimli tohumu kullandırıcı yol
lara sapılmalıdır. 

Köylünün ürünü para etmiyor. Huzurlarınız
da birkaç defa da söyledim bunu. Altı sene ev
vel buğdayın fiyatı 67 - 68 kuruş idi, sonra 78 
kuruş oldu, şimdi de 83 kuruş olarak ilân edil
di; Ofis bu fiyattan alacaktı. Tüccar, köylüyü 
Ofisten daha çok korudu. Ofisin 78 kuruşa al
dığı buğdayı tüccar, 85 e, 88 e, 90 a, aldığı 
makarnalık buğdayı 100 e aldı. Köylünün elin
den tâ ki, buğday çıktı, buğdayın fiyatı 105 -110 
kuruş oldu. Öyle ise köylünün ürünlerini değer
lendirme ve köylüyü koruma vazifesini Hükü
metler ciddî olarak yapmıyor ve yapmamakta
dır. Köylü bugün müspet rençberlik yapma im
kanlarından yoksundur. Pek çok yerde köylü 
Âdem Baba devri misillü hâlâ karasabanla renç
berlik yapmaktadır. 

Sulama nedir çok köylü bilmiyor. Bilmedi
ğinden değil, maddi takati yetmediği için elini 
açmış Allah'a dua ediyor, yağmur duasına çıkı
yor, gökten yağmur inerse verim artıyor, 
inmezse eli hamur karnı aç kalıyor, öyle ise 
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Türkiye'de tarımı sulu ziraate götürücü refor
mu biran evvel yapmaya, bununla ilgili maki-
naları, moto - ponıpunu çok ucuza sağlamaya 
mecburuz. Konyalı olarak söylüyorum; tohum 
verirken gübre veriliyor, 90 kuruşa süper fos
fat veriliyor ama köylü maalesef para sıkıntı
sında olduğundan tarlaya değil, onu meydan
larda bir elden alıyor, ikinci elden yarı fiyatı
na, 45 - 50 kuruşa satıyor, bu da Karadeniz'in 
fındıkçısına gidiyor. Böylece bu gübre mevzuu, 
köylüyü kalkındırıcı olmuyor da onu batırıcı 
oluyor, tarlaya da gitmiyor, öyle ise verilen 
gübre o toprağın bünyesine uygun gübre olmalı 
ve bu gübre fiyatı da köylünün kesesine uygun 
olmalı. 

Köylü bulgünkü gübre politikasından dertli
dir. Bu bir yıllık borçlarını, 2 000 liraya kadar 
olan borçlarını on seneye kadar faizsiz tecil ede
ceksiniz, fakat bugüne kadar hükümetlerin ta-
kibedegeldiği tarım politikası böyle kaldıkça 
köylü ancak şifa değil seneye aynı dertlerle mil
letvekili olarak yine yakanıza yapışacaktır. Ta
biî gübre Anadolu'da ve Şarkta tarlaya gitmi
yor. Tezek olarak yakılıyor. Sadece memleketin 
bu tezeğin tarlaya değil ocağa gidişinden zararı, 
Plânlamanın yaptığı hesaplara göre, 2 milyar
dır. Yan tedbir olarak köylünün yakacak derdi
ni halledip tabiî gübre olan tezeği ocağa değil 
tarlaya gidici tedbirleri mesul Hükümet alma
lıdır. 

Sulama maalesef yok, dedim. Bunu yapmak 
için kanaletler için, diğer tesisler için Hükümet 
kredisini uzun vadeli veric^ hattâ faiz verici 
tedbirlerde girmelidir. Türkiye nüfusu yılda 
sekizyüz bin artıyor. Bu tempo ile 1980 de âza
mi 55 milyon olacaktır. Bu tarımın yerinde sa
yan hali, tarımla meşgul olan insanların korun-
nıayışı şeklinde Türkiye'ye bugünden açlık çan
ları çaldırmaktadır. Bunun tedbirlerini almaya 
mecburuz, nadası kaldırmaya mecburuz,. Pek 
çok bölgelerde nadas kalkabilir. 

BAŞKAN —Sayın Kabadayı, Ziraat Banka
sı borçlarının tecili kanununun tümü üzerinde 
müzakere yapıyoruz, zirai araştırma müzake
resi yapmıyoruz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Onun 
içinde efendim, onun içinde. Biz harmanı bırak
mışız tane ile uğraşıyoruz, deryayı bırakmışız 
damla ile uğraşıyoruz, orduyu terk etmişiz bir 
neferle uğraşıyoruz. Dâvayı kökünden halledici 

bu tedbirleri almadıktan sonra, çıkacak bu ka
nunun çıkışında beraberim, grup olarak müspet 
oy vereceğiz, bu anlayıştayız, ama velâkin ge
ne hemen önümüzdeki sene için bu dertler si
linmiş olmıyacak, köyün derdi daha çok da bi
rikmiş olarak yoluna devam edecektir. 

Evet, üzüm de öyle, pamuk da öyle. Hükü
met, bugün köylümüzü yıkan en mühim mese
lelerden biri olan, köylüyü alivre satışlardan 
kurtarıcı, kök iken mahsulünü yeyici, çiy iken 
yeyici, yeşilken yeyici dertlerden kurtarıcı kre
di politikasına girmelidir. 2 000 liraya kadar 
borçların on sene tecilinin hiçbir faydası oku
yacaktır. Bu oldu, artık geçmişe bakmıyalım 
gelecek bir diye sayalım, bu kanunu çıkaralım, 
ama süratle her işimizin üstünde, ehemmiyetle 
bunun üstünde durup temelinden meseleyi hal
ledici kanun tasanlariyle saym Hükümet gelme
li, muhterem Meclisiniz de tatillerinden feda
kârlık yaparak biran evvel bu kanun tasarıla
rını çıkarıcı çalışmayı yapmalıdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Çilesiz, siz şahsı

nız adına da söz aldınız, grup adına da, şimdi 
sıradasınız. Şahsınız adına olanı mı kullana
caksınız, grup adına olanı mı? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Grup adına olanı efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu müzakere 

usulü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu usulümüzde her hangi bir 

usulsüzlük yok efendim. 
Buyurun Sayın Çilesiz, C. H;. P. Grupu adı

na. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu müzakere 

usulsüz beyefendi. Müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Efendim, hiçbir usulsüzlük gör
müyorum, müzakerenin seyrine devam edelim. 
Çünkü zaten sırada Saym Çilesiz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Şimdi her şa
hıs adına... 

BAŞKAN — Müsa-adenizle, bir kere oturdu
ğunuz yerden hitabetmemenizi hatırlatırım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Usul bakımın
dan söz istiyoruz vermiyorsunuz, gayet tabiî 
müdahale edeceğiz. 

— 804 — 
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BAŞKAN — Oturduğunuz yerden hitabet» 
memenizi rica edecektim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Beyefendi, 
usul bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim size bulunduğunuz 
yerden ifade imkânını vermiyorum, söyler misi
niz... Nedir? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Eğer her söz alan 
başka başka şahıslar, grup adına konuşuyoruz 
derse, diğer milletvekillerine sıra gelmez. Şim
di beyefendi, grup adına dedi, arkasından di
ğer bir arkadaş da G. P. Grupu adına söz ala
cak ve bu şekilde grup sözcüleri sıralanacak. 
Dolayısiyle konuşmak istiyen milletvekilleri ko
nuşma imkânı bulamıyacak. Biz diyoruz ki bu, 
usule aykırıdır. 

BAŞKAN — Çok haklısınız. Usul bizce Tü
züktür. Tüzüğe uygundur, bu bakımdan da 
usulsüzlük yoktur. 

Buyurun efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

demin ben de usul hakkında söz istemiştim, 
bana vermedinizdi... 

BAŞKAN — Yine vermedim, oturduğu yer
den ifade ettiler efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ben de kürsü
den ifade edecektim. Bu yaptığınız usulsüzlük 
değil mi? 

BAŞKAN — Zatıâliniz söz almış durumdası
nız. Usulü sebep ittihaz edip esas meseleye gire
ceksiniz. 

Buyurun Sayın Çilesiz. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
ÇİLESİZ (Giresun)—Muhterem arkadaşlarım; 
iki yıl evvel fakir ve borçlarını ödemekten âciz 
çiftçilerin borçlarının taksitlendMlmesi için bir 
kanun teklifi yapmıştır. Bu teklifimin üzerinden 
çok zaman geçtikten sonra aynı amacı sağlıya-
cak bir tasarı da Hükümet tarafından getirildi, 
fakat zaman çok geçti. 

Sayın arkadaşlarım, Ziraat Bankasına borç
lu üretici köylünün borç yüzünden mâruz kal
dığı. fecî durumlarını bu kürsüden zaman zaman 
arz etmiştim. Köylü yalnız Ziraat Bankasına de
ğil daha ziyade tefecilere borçludur. Ziraat 
Bankasına borçlu bulunan köylü, bâzı yıllar 
mahsulün yetersiz olması sebebiyle borçlarını 
ödiyememiştir. Bu yüzden yeni krediler ala-
mıyan büyük bir çiftçi kütlesi tefecilere baş

vurmak ve ağır faizlerle para almak zorunda 
kalmış, köylerdeki iktisadi hayat eski yıllara 
nazaran daha da kötü bir duruma düşmüştür. 

Paranın satınalma gücünün azalması ve tü
ketim maddelerinin gittikçe pahalanması, sıkın
tıyı artıran ve tahammülsüz hale getiren sebep
lerdir. Ne çare ki bütün uyarmalara rağmen 
köylü, tefecilerden kurtarılamamıştır. 

Geçen sene Meclis kararı gereğince tefecilik 
araştırmasına seçilen Komisyon, Karadeniz böl
gesinde yapmış olduğu tetkikler neticesinde, 

1. Ziraat Bankası kredilerinin yetersizliğini, 
2. Köylünün tefecilere esir bir duruma düş

tüğünü, 
3. Küçük çiftçinin alım gücünü tefecilerin 

akla ve hayale sığmıyacak kadar azgın menfaat 
hırslariyle yok ettiğini tesbit etmiştir. 

Köylünün tefecilerin eline düşmesi, her sa
hada fiyatların artmasına rağmen rahatlığa ka
vuşturacak tesirli bir kredi sisteminin uygalan-
maımasmdan ileri gelmektedir. Diğer malların 
değeri gibi gayrimenkul değerlerinde de son 
derece artış olduğu halde, arazi baremlerinin 
rayice uygun bir seviyeye getirilmemesi ve top
rak mülkiyetinde mevcut kargaşalıkları da bu
na ilâve edersek Ziraat Bankasının realist bir 
kredi takibedemediği açık olarak anlaşılır. Ta
biî âfetler ve hava şartları gibi faktörler, üreti
cinin bankaya ve tefecilere olan borçlarını 
ödemesini güçleştirmektedir. Bu husus Hükümet 
tasarısı gerekçesinde de ifade edilmiştir. Hiç ol
mazsa küçük çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
ve ödeme müşkilâtında bulundukları borçlarını 
taksitlendirmek suretiyle onları birazıcık olsun 
ferahlığa kavuşturmayı düşünerek 2 Kasım 1968 
yılında çiftçi borçlarının ertelenmesini ve tak
site bağlanmasını öngören bir kanun teklifi 
yapmıştım. Nihayet böyle bir kanuna ihtiyaç ol
duğunu, geç de olsa, Hükümet fark ederek bir 
tasan getirdi ve bizim tekliflerimizle ilgili ko
misyonlarda görüşüldü ve Yüce Meclisin huzu
runa getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Komisyonunda 
müzakere edilen Hükümet tasarısının 1 nci mad
desinin 1 nci frkrası, 2 000 liraya kadar borçlar 
on yıl vâdeye ve on eşit taksite bağlanır şeklin
de kabul edildikten sonra ilâve edilen 2 nci 
fıkrada 2 000 liradan 10 000 liraya kadar olan 
borçların beş yıl vâde ve beş eşit taksite bağ-
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lanması öngörüldüğü halde Bütçe ve Plân Ko
misyonu, Hükümet tasarısında yapılan bu deği
şikliği kabul etmemiş ve Hükümet tasarısının 
1 nci maddesini aynen kabul etmiştir. Kabul 
edilen bu metin, taşıdığı gerekçe ile mütenasibol-
mıyan bir metindir. Biraz evvel de söylediğim 
gibi yaşama şartları, 2 000 liraya kadar borçlu 
olanlardan hiç de farklı olmıyan 2 001 liraya 
kadar borçlu olanlar bir tarafa itilmiş ve bun
lar yine fakirliğin ve dolayısiyle tefecilerin gad
dar pençesine terk edilmiştir. 2 000 liradan 1 
lira, 5 lira farklarla borçlu olanların 2 000 li
raya kadar borçlu olanlardan farklı bir durum
da olmıyacaklarına nazaran, Hükümetin realite
ye uygun bir görüşle tasarıyı hazırladığını ka
bule imkân yoktur. 

Hükümet tasarısı, çiftçilerin 2 000 liraya ka
dar olan borçlarını 10 sene taksite bağlamayı 
öngörmektedir. 2 000 liradan fazla borçlu olan 
tarım üreticisi bu kanundan faydalanamamak
tadır. 2 500, 3 000 ve hattâ 5 000 liraya kadar 
kredi alanlarla, 2 000 lira kredi alanların geçim 
seviyesi, malî durumları, üretim kapasiteleri 
arasında fark olmadığına göre bu kanun sosyal 
adalet ilkelerine uygun değildir. 

Gerekçede, tabiî âfetler ve hava şartlarından 
dolayı küçük çiftçilerin borçlarını ödiyemez hal
de bulunduklarından bahsedildiği halde, yine 
tabiî âfetler ve hava şartlarından zarar gören, 
fakat borç miktarı 2 000 liranın üzerinde olan 
çiftçiler bundan faydalanamamaktadırlar. Me
selâ 2 001 lira borcu olan çiftçi bu kanunun ver
diği imkânların dışarısında bırakılmıştır. 

Bu kadar adaletsiz bir tasarıyı kanunlaştır
manın büyük adaletsizlikler meydana getireceği 
kanısındayız. Ancak, köylünün bugün içinde 
bulunduğu ekonomik ve sosyal durum bakımın
dan borçlarının taksitlendirilerek vâdeye bağ
lanmasına son derece ihtiyacı olduğundan, âdi
lâne esaslara bağlanmak suretiyle bir kanun 
çıkarmanın da zorunluğu olduğu şüphe götür-
miyecek bir hakikattir. Bu itibarla Hükümet ta
sarısının 1 nci maddesini değil, Tarım Komisyo
nunun değiştirdiği 1 nci maddenin kabulü, arz 
ettiğimiz adalet ilkelerine daha uygun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, belirttiğim bu husus 
kadar, belki bundan daha da önemli bir nokta, 
borçlan 10 sene taksite bağlanan çiftçilerin 10 
yıl zarfında banka ve tarım kredi kooperatif
lerinden yeniden kredi alma imkânlarının sağ-

lanmamasıdır. Tarafımdan yapılan kanun tekli
finde bu cihet dikkate alınarak, «borçların tak-
sitlendirilmesi yeniden kredi almaya engel de
ğildir» şeklinde bir madde vardır. Tarım Komis
yonu bunu dikkate almış ve 7 nci madde olarak 
aynı hükmü kabul etmiş olduğu halde, Hükümet 
tasarısında ve bu tasarıyı en son inceliyen Büt
çe ve Plân Komisyonunda bu husus nazara alın
mamıştır. 

Bu fakir halk 2 000 lira gibi bir parayı öde
mekten âciz durumda iken ve Hükümet; bu aczi 
kalbul etmişken, borçları 10 yıl taksite bağlanan
ları 10 yıl kredi almaktan nasıl mahrum edebi
lir? Bu tasarı ile köylünün ferahlığa kavuştu
rulması ve tefeciden kurtarılması şurada kailsin, 
yeni kredi verilmemek suretiyle üretici köylüler 
10 yıllık bir mahrumiyet cezasına mahkûm edil
miş olacaklardır. Bu haliyle, Hükümet tasarısı
nın kabulüne ve köylüye ceza çektirilmesine ve 
bunları tefecinin zâlim eline düşürmesine Yüce 
Meclisin razı olacağını tahmin etmiyorum. Bu 
(itibarla Tarım Komisyonunun değiştirdiği ta
sarının 7 nci maddesiyle kabul edilen ve yeni 
krediler verilmesini öngören maddenin de aynen 
kabulü gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, mad
delerin müzakeresine geçildiği zaman okunmak 
üzere iki önerge sunuyoruz, önergelerimizin 
ehemmiyetini dikkate alarak kabulünü istirham 
eder, Halk Partisi Grupu adına arkadaşlarımı 
saygı ile selâmlarım. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sa
yın îbrahim öztürk, buyurunuz. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde görüş 
ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. 

Hemen ifade etmek isterim ki, bu tasan bâ
zı siyasi partilerin 1969 seçim bildirgelerinde 
ve Hükümet programında yer almış bulunan ve 
yuvarlak cümlelerle ifade edilen vaidin sonucu 
olarak bir bayram hediyesi gibi huzurlarınıza 
getirilmiştir. 

Gerçek bir ihtiyaca cevap vermek ve çiftçi 
kütlelerinin durumunu iyileştirmek amacından 
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çok, onun hoşuna giderek oyunu alabilmek 
amacım taşıdığı için de tasarı cılız bir bünye 
ile huzurlarınıza getirilmiştir. 

Hükümet programında bu konu şu biçimde 
ifadesini bulmuştur: «Kötü hava şartlan yü
zünden ödeme gücünden yoksun kalan küçük 
çiftçilerimizin birikmiş banka borçları faizsiz 
ve uzun vâde ile taksite bağlanacaktır. Böyle
ce küçük çiftçilerimiz kredi imkânına kavuştu
rulmuş olacaktır.» Dikkat buyurulacak olursa 
programdaki cümle genel bir ifade tarzıdır. 
önce kötü hava şartları yüzünden ödeme gücü
nü kaybeden küçük çiftçiler bahis konusu ol
duğu halde, kanun tasarısı ve gerekçesi bunu 
nazara almamış ve alanı genişletmiştir. 

İkincisi: birikmiş banka borçlarının faizsiz 
ve uzun süre ile taksite bağlanması vadedildiği 
halde, sadece 2 000 liraya kadar olan borçlar 
- o da işlemiş faiz ve masraflar ilâve edilmek 
suretiyle - tasarıda yer almış bulunmaktadır. 
Oysa ki, bu 2 000 rakamı, gırtlağına kadar 
borçlu ve ödeme gücünden yoksun ve yoksul 
Anadolu köylüsü için hiçbir şey ifade etmiye-
cek, onu tekrar borç bataklığına saphyacaktır. 

Memleketimizdeki tarım işletmelerini ve bun
lara verilen kredi tablolarını gözden geçirecek 
olursak durumun bizi teyidettiği ortaya çıkacak
tır. tkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında belirtil
diği gibi, Türkiye'de 3 milyonıuı üstünde tarım 
işletmesi vardır. Bunların işledikleri toplam ara
zi miktarı 21 milyon hektardır. 1 ilâ 5 dekar 
toprak işliyen işletme sayısı 2 132 258 dir. 51 
ilâ 200 dekar toprak işliyen işletme sayısı 
852 825 tir. 201 ilâ 1 000 dekar toprak işliyen 
işletme sayısı 110 814 tür. 1 001 ilâ daha yuka
rı toprak işliyen işletme sayısı da 4 323 tür. 
1 ilâ 50 dekar olan işletmelerin genel işletme
lere oranı % 68,78 dir. Bunlara zirai işletmeci
likte cüce işletmeler diyoruz. 

Türkiye'de gerek işletme adedinin çokluğu, 
gerek bunun büyük kısmını küçük işletmelerin 
teşkil etmesi zirai politikamıza tesir eden en bü
yük faktörlerden birisidir. 

Ayrıca, 1 ilâ 50 dekar araziye sahibolanla-
rın % 50 sinden çoğunun 20 hektardan az top
rağı işleme durumunda oluşları bu kredileme 
işlemini daha zor bir hale getirmektedir. Me
selâ 1 ilâ 5 dekarlık işletmelerin sayısı 398 866, 
6 ilâ 10 dekarlık işletmelerin sayısı 375 329, 
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11 ilâ 20 dekarlık işletmelerin sayısı da 
494 623 tür. Tarım işletmesi sayısının çokluğu 
ve küçüklüğü tarıma ayrılan kredilerin etkisiz 
ve yetersizliği yanında sosyal adaletle ilgili 
olarak dengesiz dağılımına da sebebolmaktadır. 
Bu durum Türkiye'de süratli bir toprak dağı
tımını zaruri kılmaktadır. Ancak bu, sadece bir 
dağıtım olarak değil, işletmecilik esasına daya
nan ve işletmelerin adedini azaltan bir yönde 
gelişmelidir. Buna paralel olarak plânın da tes-
bit ettiği gibi, tarımdaki nüfusu sanayie kaydır
ma hareketini hızlandırmak lâzımdır. 

Türkiye'de tarım işletmelerinin % 68,78 iuin 
yıllık geliri 2 900 Tl. olup, bu işletmelerde fert 
basma düşen yıllık gelir 485 Tl. dır. Bu dimim, 
toplam işletmelerin % 68 inin kendi kendileri
ne bile yetmediğini göstermektedir. O halde 
bunlar şiddetli bir kredi tazyiki ve ihtiyacı için
de bulunmadadır. 

Acaba Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve ona bağlı kooperatifler bu kredileme politi
kasını ne ölçüde gerçekleştirmektedir? Türki
ye'de toplam kredileme gücü ve bunun sektör
lere dağılımı incelendiğinde, 16 197 000 000 ticari 
krediye karşılık, 6 222 000 000 zirai kredi veril
diği görülecektir. Bu durum sektörler arasında 
zirai kredinin yerini göstermeye yeterlidir. İŞr 
letme başına düşen ortalama kredi miktarı 
2 240 Tl. dır. Bu miktarın yetersizliği de orta
dadır. Vakıa 1963 ten 1969 a kadar tarımsal kre
di gücü % 275 in üstünde bir artış gösterme
sine rağmen, bu rakam tarımsal kredi ihtiya
cının ancak % 35 ini karşılıyabilmiştir. 

31 . 10 . 1969 tarihi itibariyle 1969 yılanda 
Ziraat Bankası tarafından 6 191 000 232 lira 
zirai kredi, 6 688 948 000 lira zirai krediler 
plasmanı kaydedilmiştir. Yukarıda da ifade edil
diği gibi, bu büyük bir inkişaf olmakla bera
ber yetersizdir. Türkiye'de işletme sayısı ve 
özelliği bugünkü durumunu muhafaza ettiği 
sürece, tarımsal işletmeleri dengeli ve yeterli 
kredi ile desteklemek tartışma konusu olmak
ta devam edecektir. Hele tarım işletmelerini 
kredi kooperatifleri yoliyle dâhi kredilendir
me yoluna devam edildiği sürece, söz konusu 
dar boğazları aşmak mümkün olmıyacaktar. 

1969 tahmini rakamlarına göre bankanın 
genel ikrazatı içerisinde 2 bin. 10 bin, 30 bin 
liraya kadar olan kredi ve borçlu adedleri şöy
ledir:. 
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1 ilâ 2 000 Türk lirası limitin miktarı 
2 296 421 000 lira olup, borçlu adedi 2 702 900 
dür. 

1 ilâ 10 000 limitin miktarı 5 006 764 000 li
ra olup,, borçlu adedi 3 297 200 dür. 

1 ilâ 50 000 limitin miktarı 6 482 498 000 li
ra olup, borçlu adedi 3 365 000 dür. 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi, çift
çilerin yüzde 80,27 si 2 bin liraya kadar kredi 
alabilmektedirler. 

Bugün bankanın, 1 478 340 çiftçi ailesi üze
rinde 3 009 275 000 lira alacağı vardır. 2 bin 
liraya kadar olan borçlar taksite bağlandığı 
takdirde bunun genel hacmi 1 348 000 000 ci
varında olacaktır. Bunun bankaya yükliyeceği 
bir yıllık faiz ise 121 milyon lira olacaktır. 

Bankanın bilanço kân 60 milyondur. Mah
rum kalacağı 121 milyonluk faiz dolayısiyle 
bilançonun 60 milyon lira bir zararla kapana
cağı hesabedilmiştir. Bu durum, bankayı etki
siz, başarısız bir yöne sürükliyecek ve en bü
yük kredi kurumunun itibarı zayıflıyacak-
tır. 

. Ayrıca; banka, yeni kredi taleplerini de kar-
şılıyamaz duruma gelecektir. Bir de şu raka
ma göz atalım:. 

Vâdesi geçen borçların % 80,04 ünü 2 bin 
liraya kadar olan borçlular teşkil etmektedir. 
Taksitlendirme işleminden 1 182 790 çiftçi aile
si istifade edecektir. Bu çiftçilere yeniden kre
di verebilmek için 672 milyon liralık ek kay
nağa ihtiyaç olacaktır. 

Bütün bu izahat göstermektedir ki, Türki
ye'de reformcu tedbirler alınmadıkça, çiftçi 
borçlarının tecil, taksit, hattâ af gibi formül
lere bağlanması geçici, palyatif tedbirler olmak
tan ileri geçmiyecek, köylü kütlelerini ileride 
daha müşkül durumlara sokacaktır. Öte yan
dan tasarı,, bankanın malî gücünü sarsacak 
ve vatandaşa daha fazla kredi vermek imkâ
nını yitirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugüne kadar çift
çiye milyarlarca kredi dağıtan bu müesseseyi 
sarsmak yerine onu kalkınmaya yardımcı, da
ha güçlü bir müessese haline getirmek ve alı
nacak ciddî tedbirlerle, Türkiye'de çoğunluk 
teşkil eden küçük işletmeleri ortalama 150 dö
nümlük iktisadi işletmelere çevirmek ve ban
kanın milyarlara varan kredilerini daha et-
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kili bir hale getirmek zarureti vardır. Aksi 
halde, bu milyarlar, kızgın saça dökülen su 
gibi ziyan olacaktır. Nitekim, bugüne kadar 
olduğu gibi, bankanın kredileriyle ciddî ve 
iktisadi bir işletme kuran çiftçi pek azdır. 

Kredilerden genellikle büyük toprak sa
hipleri yararlanmış, küçük çiftçiler banka ka
pılarında günlerce bekliyerek müteselsil ke
falet yoliyle ortalama 300 ilâ 500 lira kredi ala
bilmişlerdir. Yekûnu milyarlara varan ve fa
kat bilim dışı ve sosyal adalete dayanmıyan 
bir dağıtım sonucunda bu milyarlara yazık ol
muştur. 

Türkiye'de bu en tarihî ve güçlü kredi mües
sesesini parti politikasının nüfuzlu kişilerin 
çarkından kurtarıp, kuruluş amacına uygun 
bir tarzda işletmedikçe istenilen sonuca var
mak mümkün olmıyacaktır. 

Bankanın doğrudan doğruya ve Tarım Kre
di Kooperatifleri ile dağıttığı kredilerin iş
letmelere dağıtımı ile ilgili durumların ince
lenmesinden şu genel sonuçlan çıkarmak müm
kündür. 

Tüm tarım işletmeleri resmî kredi desteği 
bulamamakta, bu yüzden aracı,, tefeci, faizci, 
cücükçü gibi ağalık düzeninin yarattığı kişiler 
türemektedir. 

Krediden yararlanan işletmelerin büyük bir 
çoğunluğu yeter miktarda kredi sağlayamamak
tadır. 

Kredilerin işletmelere dağılımında sosyal 
adalet ilkesi ile bağdaştırılamıyacak farklılık
lar vardır. 

Kredilerin yetersizliği ve özellikle tüketim 
alanında kullanılmasını teşvik eder nitelikte
dir. 

Bu sorunların ortaya çıkmasında kredileme 
gücünün yetersizliği, teminat sisteminin sa
katlığı, tapu ve kadastro probleminin halle-
dilmemesi, toprak bareminin düşüklüğü gibi 
durumlar büyük ölçüde etkili olmakla bera
ber temel sebep, işletme sayısının 3 milyonu 
aşması ve mevcut işletmelerin çoğunun cüce 
işletmeler oluşudur. 

Temel sorun olan muhatap çokluğu ile il
gili tedbirler alınmadıkça bugün karşı karşı
ya bulunulan sorunlara çözüm yolu bulmak 
mümkün olmıyacak vr, bu kanunla büyük köy
lü kütlelerinin durumu daha da müşkülleşecek-
tir. 
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Borçlann ertelenmesi veya taksitlendirüme-
si temel tedbir değildir. Türk köylüsünü ve 
çiftçisini geri kalmışlık ve yoksulluktan kur
tarabilmek için reformcu tedbirlere ihtiyaç 
vardır. 

Oy almak ve büyük seçmen kütlelerinin ho
şuna gitmek için yapılmış ölçüsüz ve tetkik-
siz vaitler, hem vatandaşa ve hem de Devlete 
pahalıya mal olmaktadır. 

Türkiye'nin meseleleri artık günlük ve geçi
ci tedbirlerle değil, köklü reformlarla çözüm
lenmelidir. özellikle ulusun yüzde 70 ini teşkil 
eden köylümüzün bugün içinde bulunduğu orta 
zaman şartlarından kurtulmasını sağlıyacak 
güçlü tedbirleri süratle almak bu Parlâmento 
için ibadet kadar mukaddes bir görev haline 
gelmiştir. Bu Meclis, yalnız mutlu bir azınlı
ğın değil, yoksul, fakat çok fedakâr köylümü
zün de temsilcisi olduğunu göstermelidir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman, buyu
runuz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Çiftçilerimizin, T. 0. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı
nın Yüce Mecliste müzakeresini yapıyoruz. 

Böylesine önemli ve binlerce köylü vatan
daşımızı ilgilendiren bir kanunun, her şeyden 
önce, birtakım siyasi kanaatlerin ötesinde ob
jektif ölçülerle ele alınması gerekir. Çıkan bu 
kanunun köylümüzün yararına olmasını arzu 
etmekteyiz. 

Almış olduğu krediyi zamanında ödiyemi-
yen köylünün tüm ümitleri çıkacak olan bu 
kanuna bağlanmıştır, köylümüzün gözü, kula
ğı bize çevrilmiştir. 

Esasında bugünkü düzende, krediler geniş 
ölçüde büyük aracılara ve tefecilere gitmekte
dir. Bu tarımsal kredilerin veya tarımsal ürün
lerle ilgili kredilerin yerinde kullanılmaması ve 
gereğince değerlendirilmemesidir ki, krediye 
ihtiyacı olan ve tarımla uğraşan köylüyü bu 
imkânlardan mahrum kılmıştır. 

Büyük halk çoğunluğunu meydana getiren 
köylümüz zor şartlarla alabildiği kredisini za
manında ödiyemJemektedir. 

Getirilen tasarı, ile 3202 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin fıkraları gereğince 6118 sayılı Kanu-
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na göre, borçlu bulunanların 1.1.1970 tarihi iti
bariyle tabiî âfet - Hükümetin getirdiği tasa
rıda bu cümle yoktur - v. s. her ne sebeple ve 
suretle olursa olsun vâdesi geçmiş veya erte
lenmiş anaborçlarm 2 000 liraya kadar olan
lar, işlemiş faiz ve masraflarının ilâvesiyle 
10 yıl vâdeye ve 10 eşit taksite bağlanır, der. 

Tarım Komisyonu, bu Hükümet tasarısını; 
«2 000 ilâ 10 000 liraya kadar borçlu olanla
rın borçları işlenmiş ve işliyecek faiz ve mas-
raflariyle birlikte 5 yıl vâde, 5 eşit taksite 
bağlanır» şeklinde değiştirmiştir. 
Bir ek 2 nci madde ilâvesiyle de, «2 000 liraya 

kadar taksitlendirilecek borçlardan banka ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri alacakları için, 
borçlulardan işliyecek faiz alınmaz.» denilmiş
tir. 

Şimdi değerli arkadaularım; nüfusumuzun 
yüzde 80 i çiftçilikle iştigal etmektedir. Türki
ye'de çiftçiye dağıtlan kredi miktarı şöyle
dir : 

1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri, normal, vâdesi 
geçmiş kanuni takipte, 1 146 000 kişiye 500 
liraya kadar kredi vermiştir. Bunun limit ola
rak tutan 432 milyon liradır ve Ziraat Ban
kası, Tarım Kredi Kooperatifleri bu 432 mil
yon liranın 142 milyonunu takibetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evevl de Adalet 
Partisi sözcüsü Sayın Uğrasızoğlu arkadaşı
mın belirttili gibi, cidden Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidara gelseydi 500 liraya kadar olan 
bu çiftçi borçlarını affedecekti. 

Yine T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifinin, 1.1.1970 tarihi itibariyle, vâd'esi 
geçen kanuni takipte ertelenen alacaklar olarak 
1 den 2 000 liraya kadar 1 332 790 kişinin 
borç miktarı 1 348 168 000 lira tutmaktadır. 
5 000 den 10 000 liraya kadar 1 558 100 kişi
nin borç miktarı 1 000 950 995 lira tutmak
tadır. 1 den 10 000 liraya kadar ise, 1 623 340 
kişi kredi almaktadır ve bunların borç miktarı 
da 2 376 667 lira tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarını, sayın A. P. sözcüsü ar
kadaşımın da belirttiği gibi, 2 000 liraya ka
dar vâdesi geçjen ve ertelenen zirai alacaklar, 
taksitlendirildiği takdirde bundan T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine aynı 
mahiyetteki kredilerden borçlu bulunan çift
çilerin yüzde 80,2 sini teşkile etmektedir ve bu-
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nun miktarı 1 332 000 kişidir. Taksitlendirme 
•limiti 10 000 liraya çıkarıldığı takdirde ise, 
nisbet yüzde 16 artarak 290 'bin kişi f azlasiyle 
1 623 340 köylü vatandaşımız bu kredilerden 
faydalanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Uğrasızoğlu, 
500 liraya kadar olan borçların affedildiği 
takdirde T. C. Ziraat Bankasının kökünden 
kurtulacağını ifade ettiler. Eğer, affedilecek 
olan 500 liraların tutarı olan - ki bunun 142 mil
yonu takipte - 432 milyonla T. 0. Ziraat Ban
kasının kökü kuruyacaksa zaten bu demektir 
ki, T. C. Zirat Bankasının kökü kurutulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan günlük 
gıdasını, ihtiyacını zorlukla kazanan, çocuğunu 
okutacak para bulamıyan, erine alacak bir 
kilo etin bedelini bulamıyan köylüden 500 li
rayı esirgiyeceğiz, ama diğer taraftan T. 0. 
Ziraat Bankasının milyonları bulan kredilerini 
yakın ahbaplara, yakın dostlara dağıtalacağız. 
Bu durum, T. C. Ziraat Bankasının kökünü 
kurulmuyor da 500 lirayı köylülerimizden, 
çiftçilerimizden esirgediğimiz zaman mı Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kökü ku
rumaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir alışkanlığımız var; 
bu, daha ziyade A. P. li arkadaşlarımızın, söz
cülerinin alışkanlığı. Buraya gelirler, Sayın 
Basjbakan dâhil, bakanlarımız ve sözcüler, 
C. H. P. yi polemik suçlarla, ama bu kürsüye 
gelen sözcüler polemiğin derinliğince esasını 
yapmaktadırlar ve sanki köylüye sahip çıkan 
onlar, köylünün yararına çalışan onlar, ama 
köylüyü ilgilendiren birtakım kanunları getir
diğimiz zaman da, seçimlerde köylüye bol bol 
va'dedip, ama burada Mecliste kanun teklif
leriyle köylülerden yardımlarını esirgiyen siz
ler bulunmaktasınız. 

Değerli arkadaşlarım, biz ortanın solunda, 
insancıl ve halkçı bir tutum izliyen O. H. P. li-
ler halkımızın çoğunluğunu meydana getiren 
köylülerimizin oyksulluktan, furakalıktah, ağa
nın, tefecinin zulmünden, baskısından kurtara
bilmek için onu iktisadi yönden de kalkındır
mayı kendimize amaiç edinmişizdir. Onun için 
köylüye dönük ve halka dönük bir düzen deği
şikliğinin savunucusu olmuşuzdur. 

Eğer köylümüzün yararına olacak kanun ta
sarılarını Meclisten çıkarıp, gerçekleştirmez-

sek, zamanı geldiği halde banka borcunu öde-
yemiyen köylümüzün kendiliğinden faizci ve 
tefecinin koçağına da atmış oluruz. 

Seçim nutuklariyle dört senede bir köylümü
zün karşısına çıkıp, oyunu benim partime verir
sen size şuhu getireceğiz, bunu yaptıracağız, 
gibi senelerin sürüp gelen söz aldatıcı politi
kadan öte, onu kalkındıracak, mutlu edecek ik
tisadi ve sosyal tedbirler üzerinde de durmamız 
gerekir. Ayrıca, köylümüzün biriken banka 
borçlarını zamanında ödiyebilmesi için onu top
rağına bağlayıp toprağını işler duruma getir
mek gerekir. Bunun için Anayasamızın emret
tiği birtakım reformları da çıkarmak zamanı 
gelmiştir. Bunun başında toprak reformu gel
mektedir. işte bizim istediğimiz; Anayasamızın 
emrettiği düzen değişikliğinde : 

1. — Köylümüzün üretimini artırması sağ
lanmalıdır. 

2. — Bu üretim artışından meydana gelecek 
değer geniş ölçüde köylünün olmalıdır, 

3. — Köylü artan ekonomik gücü ile Tür
kiye'nin hızlı sanayileşmesine katkıda bulun
malıdır. 

Böylece seçimden seçime, efendimizdir, de
diğimiz köylünün kalkınması demek; Türkiye-
ni'n kalkınması demek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu kanun tasarı
sı belirttiğimiz şekilde Mecliste kabul edilirse, 
Türk köylüsü kendi kendini, sömürülmekten, 
yoksulluktan kurtarıp, mutluluk ve refah şart
larını arama mücadelesini kolaylaştıracaktır. 
Belki de birikmiş borçlarını da zamanında öde
me imkânlarını bulacaktır. Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının da bundan faydaları 
olacaktır, finansman dağıtımı kısıtlanmıyacak-
tır, bir an önce tahsilat yapabilmek için bir 
program uygulanmasına gidilecektir. Alınan 
kredilerin yüzde 80 inin geriye geleceği ümidiy
le Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bir da
haki senede, banka ona göre bu fonunu kulla
nacaktır ve artıracaktır. Bu haliyle çiftçiden 
geriye dönüş, ödeme olmayınca banka da büyük 
sıkıntı çekmektedir. 

Bu durumların gözönüne alınarak verdiği
miz önergeler ışığında tasamda bir değiştirme 
yaparak kabulünü rica ediyorum. Bunum için 
de değerli arkadaşlarım, gerek 500 liraya kadar 
olan köylü borçlarının affedilmesi, gerekse bu 
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limitin 10 000 liraya, on sene taksitle faizsiz 
olarak ertelenmesi hususunda iki tane önerge 
hazırlamış bulunuyorum, 1 nci maddenin mü
zakeresinde bu önergeleri Sayın Başkanlığa su
nacağım. Sanıyorum ki, her fırsatta köylüden 
yana olduklarını iddia eden Sayın A. P. li ar
kadaşlarımız da bu önergelere arzularında, is-
teklerince oy vere çeklerdir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan?.. Yok. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, Türlk çifte/isini, Türk köylüsünü çok 
yakından ilgilendiren bir kanunun müzakeresi
ni yapmaktayız. Bumda har şeyden evvel bir 
hakiikatı ifade etmek gerekiyor. 

Değeri A. P. li iarkadaşlarım konuşurlarken 
O. H. P. nin, 500 Hıraya kadar olan borçları 'af
fedeceğini söylediğini, fakat halkın (kendilerine 
rey verdiğini ifade ettiler. 

Ben de, bilhassa belgelere dayanarak, bugün 
huzurunuzda bulunan bu jkanun tasıarısımn 
hangi yollardan geldiğini söylemek (ihtiyacını 
hissettim. 

Evvelâ seçim bildirgelerinden başlamak gere
kir. 1965 yılı A. P. seçim bildirgesinde köy
lü, çiftçi borçlarının ertelenmesiyle ilgilli bir 
bahis mevcut değiflidür, 22 nci sayfasında tarım 
kredisiyle ilgili blir bahis vardır, orada- «Ta
rım kredisi Türk köylüsünü kalkındırmanın 
en önemli vasıtalarından birlidir. Çiftçimiz hâ
len Ziraat Banlkasma ağır bir şekilde borçlandı
rılmış durumdadır. Bunda kredinin yeteri ha
cimde dıağılmıamasiyle, kullanış yerberimin iyi 
murakabe ediUrmeylşinün büyük rolü vardır. Bu 
sebeple köylümüz borcunu ödeyebilmek dçin çok 
defa mahsulünü yok pahasına »atmakta, borç 
yükü bu yüzden büsbütün af tmalkfeadır. Banka 
bu borcu tahsil ederken köylüye ve bankanın 
uzun vadeli menfaatlerine en uygun bir sistem 
takibedecektir. Borcuların ödenme zamanları 
köylünün mahsulünü satış zamanlariyle ayar-
laniacaktır.» demilime'ktedir. 

Şimdi, görülüyor ki, A. P. 1965 seçim bildir
gesinde bugün bizim de söylediğimiz bütün şi
kâyetleri yapmaktadır ve bunları teker teker 
söylemektedir, fakat bunun çaresi olanak dıa 
çiftçi borçlarının ertelenmesine değinmemekte
dir. 
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A. P. 1969 secim bildirgesitnün 38 nci sayfa
sında da: «Bu arada kötü hava şartlaırı sebe
biyle ödeme gücünden yoksun kalan küçük çift
lilerimizin yıllardır birikmiş ban^a borçları 
faizsiz ve uzun vâde ile ;takside bağlanacaktır. 
Böylece küçük çiftçi yeni kredi imkânına ka
vuşturulmuş olacaktır.» denilmektedir. 

Dikjkatinizi çekerim «Bu arada kötü hava 
şartlan sebebiyle ödeme gücünden yoksun kı
lan küçük çiftçilerimizin..» 

Şimdi değeri arkadaşlarım, onun yanında 
ö. H. P. seçim bildirgesinin 12 nci sayfasında: 
«0. H. P. 1989 seçim bildirgesinin birinci bö
lümü olanak açıkladığı, köylüye dönük düzen 
değişikliğimi, bu düzen değişitkliğiniiin gereği 
olan toprak reformunu, çok yönlü kooperatif
çiliği ve iadaletlii kredi (rejimimi uygulamaya 
başlarken yoksul' köylüyü bugünkü bozuk düze
nin ıaya!k bağlarından, borç ve faiz yüklerin
den imkân ölçüsünde kurtarmaya kararlıdır. 
Bu amaçla, C. H. P. iktidara gelir gelmez. Zi
raıat Bankasına borcu 500 liraya kadar olan 
bütün köylülerin borçları bağışlanacaktır. Böy
lece 1 200 000 çiftçi ailesi ağır bir borç yü
künden kurtanlaca]k ve bu borçların karşılığı 
0. H. P. Hükümetinin hazırlayacağı ilk bütçe
den Ziraat Bankasına ödenecektir.» 

Şimdâ, değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 
ö. H. P. niin gerçekten köylünün sağlam bir ih
tiyacına karşı ortaya koyduğu tedbir A. P. nin 
seçim beyannamesinde olmamasına rağmen 
A. P. yi etkilemiş, bugün eksik olan şu kanunun 
gdlmlesine sebebolmuştur. Anayasamız, siyasi 
partileri, lislter iktidarda ölsunüar, ister muhale
fette olsunlar, demokrasinin ayrılmaz parçaları 
ölamk kabul etmiştir. C. H. P. muhalefette 
olduğu halde Türk IköyMsünün yabasına mer
hem olacak çalışmalara sebebdan partidir. Yok
sa, A. P. seçim bildirgesinde bu esası almamış-
tıı\ C. H. P. nin yaptığı haklı muhalefet, haklı 
bir dâvayı ortaya koyması neticesinde bugünkü 
kanunun, eksilk bulduğumuz, tam ve kâmil ola
nı C. H. P. mim seçim bildirgesinde bulunan bu 
kanunun gelişinde C. H. P. nin payı büyüktür. 
Bunu ifade etmeyi bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında baş
ka bir hakikati de ifade etmek lâzımgelir, O za
man da söylenmişti; efendim süz bu sözü söyle
diniz, ama bunun (karşılığını nereden bulacak-
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siniz. Nitekim buna sözcü arkadaşınız da 'biraz 
evvel temas ettiler. 

Değerdi arkadaşlamm, bunu da C. H. P. 
açık açık ortay'a koymuştur. C. H. P. bir taraf -
Han seçim hi'.dirgesJıde 500 Iraya kadar olan 
çiftçi borçlarını affedeceğini söylerken, öbür 
taraftan da onun kayraklarını ve nereden sağ-
lıyacağını da göstermiştir. Bir defa, bugünjkü 
blınka sis t emmin yarattığı bir durum vardır, or
tada. Bu husus seçim bildirgemizde de beli 
olun bir şey. Toplam kredi, hacmi 30 milyar 
lı'Uaya, ulaştığı halde 18 milyarı yaklaşık oliaırük 
ticari krsidTJere verilmekte, tahsis edilmekte 
ve bunun 7 - 8 milyar llirası örgütlenmemiş kre
di piyasası diye nazik bir şekilde ifıade edilîen 
tefecilkte kullanılmak üzere verilmektedir. 

Şimdi, bu paranın karşılığının nereden bulu
nacağının birinci noktası buradadır. Eğer bu 
kredi düzenini, yani 18 milyarını ticari krıediCe-
re sevk etmenin, bunun içinde de 7 - 8 
milyar lirasını tefecilikte kullanmak hususunu 
ortadan kaldırırsanız, işte kaynaklardan bir ta
nesi ortadadır. Bunu siz de kabul ©diyorsunuz. 
1965 seçim bildirgesinden akudum. Hayır, böy
le değildir, derseniz bir defa daha okumak için 
müsaadelerinizi istirham ederim. Bu gerçeği ay^ 
nen kaJbul ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; dış ticarette yapılan 
suustimaliler, haksız kazançlar, istismarlar da 
düzeltilecek diğer konulardandır. Bunun yanın
da bugün Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânın, 
üzerinde bilhassa durduğu, paraların lüks ko
nut yapımına akmamasını sağlıyacak tedbirler 
alınmamıştır, bu tedbirleri aldığınız takdirde, 
paralar binalara değil normal işliyecek kaynak
lara doğru akacaktır. Bütün bunların yanında 
sendikaların yardımlaşma kurumları - şu anda 
Meclise gelmiş birçok yardımlaşma kurumu var. 
Meselâ işçi Yardımlaşma Kurumu, Millî Eği
tim Bakanlığı Yardımlaşma Kurumu ve diğer
leri - büyük yatırım kaynakları sağlıyacak te
şebbüslerdir. Bunu bendeniz söylemiyorum, Beş 
Yıllık Plânlar bunu böyle kabul etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; bunun yanında vergi 
reformu gibi, petrolün millî amaçlara yöneltil
mesi ve petrolden elde edilen gelirlere sahibo-
lunması, mâdenlere sahibolunması gibi değer 
kaynakları ve düzen değişikliklerini de bir ara
da düşünürseniz, beşyüz liraya kadar olan çift

çi borçlarının affedilmesi hali gayet tabiî bir 
hal olur. Elbette ki, siz bunu yapamazsınız. 
Çünkü, siz bu tedbirlerin bir kısmını dudaktan 
kabul ediyorsunuz. Beş Yıllık Plânlara yazıyor
sunuz, fakat yapmıyorsunuz, bir kısmını hiç ka
bul etmiyorsunuz. Bundan dolayı da bunu ger
çekleştirmeniz mümkün değildir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşları
mın da ifade ettikleri gibi, bugün gelen bu ka
nun Türk çiftçisinin gerçek ihtiyacını karşılıya-
cak bir kanun değildir. Bilhassa ertelemeye 
tabi tutulanların 10 senelik bir süre içerisinde 
tekrar kredi alamıyacaikları yolundaki iddia 
doğru ise, bu türlü bir tecile uğramak başlıba-
şına bir engel teşkil edecektir. Bu sebeple, bu
gün getirilmiş olan bu kanuna, 2 000 liradan 
10 000 liraya kadar olanların da dâhil edilmesi 
yolunda Millet Meclisi Tarım Komisyonunun 
görüşüne katılmamak mümkün değildir. Bizleri 
temsil eden bir komisyon, iktidariyle muhale
fetiyle oturmuş, bu gerçeği görmüş ve değişik
lik yaparak 2 000 liradan 10 000 liraya kadar 
olanları da taksitlendirmeyi öngörmüştür. Büt
çe ve Plân Komisyonu sonradan bunu kaldır
mıştır. 

Çıkarılacak kanun, tarafımdan ve değerli 
arkadaşlarım tarafından verilecek önergelere 
iltifat edilmediği, bu kanun normal mecrasına, 
Türk köylüsünün hakiki ihtiyacına cevap vere
cek hale getirilmediği takdirde, eksik çıkarıl
mış bir kanun olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ata Topal-
oğlu. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; vâdesi geçmiş 
olan borçların ertelenmesi, taksitlendirilmesi 
konusundaki kanun tasarısı üzerinde arkadaş
larımız çok güzel konuşmalar yaptılar. 

Büyük Türk çiftçisi, bir kısmı raporların da 
ifade ettiği gibi, 3 milyar 9 milyon civarındaki 
vâdesi geçmiş borçlarını hangi sebepten ve neye 
istinaden ©diyememiştir; bunların sebepleri ola
rak, meselâ, hava şartlarının müsait gitmemesi 
gibi bâzı sebepler ileriye sürüldü. Sebep bu de
ğil arkadaşlar. Esasında gelip geçen hükümet
lerin zirai ürünler üzerindeki fiyat tesbitlerinin 
aksaklığı, ihracat rejimimizin aksaklığı gibi 
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sebepler dolayısiyle üreticinin elinden mahsulü
nün eksik fiyatlarla mubayaa edilmesidir, sebe
bi bu. 

Misal olarak bir tek ihraç malını gösterebi
lirim, bu da fındıktır, Geçen yıl, plânlamanın 
da bir raporu vardır, bir kilo fındığın 478 ku
ruşa malolduğu bu raporda ifade edilmektedir. 
Böyle olduğu halde, 1969 yılı fındık mahsulü 
fiyatları Hükümet tarafından 580 kuruş olarak 
ayarlanmıştır ki, bir kilo fındığın satış bedeli 
olan 580 kuruştan ancak yüz kuruşu köylünün 
cebine girecektir. Bu, bu şekilde ayarlanmıştır 
ve eksik bir ayarlamadır. Aradan bir - iki ay 
geçtikten ve mahsul de üreticinin elinden çık
tıktan sonra yedi lira gibi bir fiyata yükseltil
mesi suretiyle ikiyüz milyon liralık bir meb
lâğ köylünün cebinden, aracıların cebine geç
miş bulunmaktadır. Bu tabiî bir soygun düzeni
dir arkadaşlar. Bunu incirde de, üzümde de bu 
şekilde ifade edebiliriz, bu şekilde tesbit edebi
liri. Bu, fındık, üzüm, incir ve nihayet bütün 
ihraç mamullerimizin memlekete getirmiş olduk
ları dolarlar, Türk parasına dokuz liradan çev
rilmektedir ve Hacca gidenlere, dış seyahate gi
denlere 13,5 lira üzerinden satılmaktadır. Türk 
çiftçisine kendi mahsulünün getirmiş olduğu 
dolarların karşılığı dokuz lira olarak ödenmek
tedir. Dışa seyahat eden veya Hacca giden ay
nı çiftçi vatandaşlarımıza 13,5 - 14 liradan satıl
mak suretiyle, satışı yapılan beher kilo fındık
tan veya diğer mahsulden Hükümetin kasasına 
4 - 5 lira girmektedir. Bunu hiç hesabeden yok. 

Şimdi, büyük Türk Milletinin büyük Hazi
nesi içerisinde sanki büyük bir meblâğ imiş 
gibi gözüken bu üç milyar lirayı hep söküp 
atıyoruz. Taksitlendirilmesi konusunda sanki 
banka batacakmjş, Devlet batacakmış gibi ha
reketlerde bulunulmasını ben tasvîbetmiyorum. 
Millî gelir kimin, bu memlekete millî geliri kim 
getirmektedir, dövizi kim getirmektedir, mem
leketin bütünlüğüne kim hizmet etmektedir, 
Devletin kasasına, Hazineye milyarları kim 
vermektedir? Köylüler vermektedir arkadaşlar. 
40 - 45 derece sıcaklıkta, güneş altında eli ile, 
tırnaklariyle, kazmasiyle çalışarak ürününü id
rak edip, bir taraftan Hükümet ambarlarına 
döken ve Hükümeti, Devleti zengin eden, Dev
letin kasasına milyarları getiren bir köylü küt
lesiyle karşıkarşıyayız. Kimin parasını kimden 

esirgiyoruz; bunu anlıyamadun. Köylünün kar
şısında Ziraat Bankası yok arkadaşlar. Bu bir 
Devlet meselesidir. Ziraat Bankasının, memle
ketin kalkınmasında, zirai ürünlerimizin geliş
mesinde yıllardan beri yapmış olduğu hizmetle
ri burada şükranla ifade etmek isterim. Haki
katen zirai istihsalimizin artışına hizmet edil
miştir, açılan çeşitli kredilerle memlekette zi
rai ürünlerimizin miktarı artırılmıştır. Bu doğ
rudur. Biz bundan dolayı, Ziraat Bankası bat
sın demiyoruz. Devlet, kendi bütçesine gere
ken meblâğı koymak suretiyle, Ziraat Bankası
na hiçbir zarar verilmemesi yolunu da bulabi
lir. Esasen kanunun bir maddesinde de, taksit-
lendirileeek vâdesi geçmiş bulunan borç faizle
rinin Devlet bütçesine konmak suretiyle Ziraat 
Bankasına ödenmesi derpiş edilmiştir. Bina
enaleyh, Ziraat Bankasının batacağı ya da iş
lerinin aJksıyacağı yolundaki iddialar yersizdir 
arkadaşlar. 

Bir misal daha arz etmek isterim; bu çok 
görülen üç milyar liranın 800 milyon lirası, ge
çen sene sadece fındık mahsulünün dolar ka
zancından Devletin kasasına girmiştir. 

Tarım Komisyonunda görevli arkadaşlarım 
bu hakkı 10 000 liraya çıkardı. Ondan sonra 
Ticaret Komisyonuna geldi. Bendeniz Ticaret 
Komisyonunda idim. Ticaret Komisyonunda bâ
zı teklifler yaptık, 10 000 lira olarak kabul 
edilen Tarım Komisyonu kararı üzerinde ısrar 
ettik, fakat A .P. li arkadaşlarımızın oylariyle 
Tarım Komisyonunda kabul edilen 10 000 lira 
da reddedildi. Böylece kanun tasarısında oldu
ğu gibi 2 000 lirada kaldı. Yalnız, oradaki ar
kadaşlarıma şundan dolayı teşekkür ediyorum; 
bendenizin Ticaret Komisyonunda bir teklifim 
vardı; hiç olmazsa 2 000 liradan fazla borcu 
olanlar, fazlasını ödemek suretiyle bu taksit-
lendirmeden istifade etsinler, dedim ve bir 
takrir haline getirerek verdim o da, geçici ikin
ci madde olarak Plân Komisyonu tarafından 
kabul edilmiş. Hiç olmazsa 2 500 lira borcu 
olan vatandaş, 500 lirasını öder, bu suretle de 
taksitlendirmeden istifade eder. Bu eksikliği de 
bu şekilde giderdik. Ama, bu kâfi değil arka
daşlarım. 

Şimdi huzurlarınızda bir defa daha gözden 
geçireceğim; 2 000 lira olarak kabul edilirse, 
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1 332 790 çiftçi istifade edecek ve 1 348 168 000 
lira taksitlenmiş olacak. 

10 000 lira olarak kabul buyurursanız, 
1 623 340 çiftçi faydalnacak ve 2 376 667 000 
lira taksitlenmiş bulunacaktır. 2 000 lira ile 
10 000 lira arasındaki fark, nihayet 1 028 000 000 
lira civanndadır. Bu itibarla, 10 000 liralık 
borçların taksitlendirilmesi neticesi, Ziraat Ban
kası yılda 238 milyon lira tahsilat yapmak im
kânını bulacaktır. Bu şekilde kabul edilmezse, 
sadece 135 milyon lira civarında tahsilat yapa
bilecektir. Esasen bankanın kooperatifler dâhil, 
1969 yılı sonu durumuna göre, vâdesi geçen 
borçların tamamı 1 657 340 çiftçi vatandaş da 
3 milyar 9 milyon 275 bin lira civanndadır. 

Arkadaşlarım; şimdi burada üzerinde hassa
siyetle durulması gereken bir konu vardır; öde
me gücünü kaybetmiş çiftçi vatandaşlarımız 
arasında tefrikli muamele yapmak suretiyle bir 
kısmına kolaylık sağlamak diğer bir kısmını 
icra kapılarına itmek, dünyanın hiçbir yerinde 
görülmüş işlerden değildir. 

Şimdi ne yapıyoruz? Hükümet tasarısı şunu 
ifade ediyor: 

Borçlu bulunan 1 657 340 çiftçiden 324 550 
sini icraya verip, çiftini çubuğunu satalım, di
ğerlerini taksitlendirip kolaylık gösterelim. Bu 
olmaz arkadaşlar. Madem ki, çiftçiye bir ko
laylık sağlanacaktır, ödeme gücünü kaybeden 
çiftçinin - küçük çiftçi, büyük çiftçi diye birşey 
olamaz - hepsine bir kolaylık tanınsın. Zaten 
hepsi 3 milyar liradır, hepsinin taksitlendiril-
mesi icabeder. Vatandaşlar arasında tefrikli 
muamele yapılması, doğru bir şey değildir ar
kadaşlarım. 1 300 000 küsur vatandaşı 10 sene 
rahata kavuşturacağız; bunların yanında 347 
bin vatandaşa da «buyurun icra kapılarına» di
yeceğiz. Bu bakımdan, Ziraat Bankasının tah
silat yapacağı bakımından bir fayda ümidetmi-
yorum. 

Bu itibarla, bütün zirai borçların, vâdesi 
geçen 3 milyar liralık borcun, kanaatimce hep
sine bir kolaylık sağlamak icabeder ve bir ko
laylık sağlanması lâzımdır, ödeme gücünü kay
beden çiftçilere bu şekilde bir fırsat daha ve
rilmiş olur. Kanun bunun tedbirim zaten al
mıştır. Ziraat Bankasının bundan doğacak olan 
zararları Devlet bütçesine konmak suretiyle 
ödenecektir. Çiftçi de borcunu, her yıl mahsu
lünü idrakinde tediye edecektir; idrak edemez

se o zaman kanuni yollara müracaat edilmiş 
olur. 

Şimdi, bendenizin üzerinde en cok durmak 
istediğim husus şudur, arkadaşlarım. Çiftçi, bü
yük Türk Milletinin kendisidir; millî geliri ge
tiren odur; Devletin kasalarına milyarları dol
duran odur. Biz de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak, onlara vekâleten bu işleri tedvire 
ve onların işlerinin görülmesi için kanunlar çı
karmaya memur insanlarız. Bunların iyi ve kö
tü taraflarını burada hep beraber, partizan dü
şüncelerin dışında bir seçim meselesinde oldu
ğu şekilde, yani «Sen şöyle dedin, ben böyle de
dim» gibi lâflarla, oy avcılığının dışında, man
tık ve iyi niyetle hep beraber halletmekte bü
yük fayda vardır. Büyük Türk Çiftçisi bu şe
kilde belki bir refaha ve kolaylığa kavuşabilir 
arkadaşlarım. 

Bendeniz sözlerimi bitirirken, Başkanlığa 
iki takrir vereceğim. Maddelere geçildiğinde bu 
takrirlerime - inşallah - sıra gelirse okunur ve 
bu istikamette Büyük Türk Çiftçisine hep be
raber kolaylık sağlanmasını, hepsine bir rahat
lık verilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de, sayın 9 milletvekili gruplar adına ve şahsi 
görüşlerini ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

19 ısayın milletvekili daha tümü üzerinde ki
şisel görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunmaktadırlar. isimlerini arz ediyorum: 

Sayın Kılıç, Sayın Uğrasızoğlu, Sayın Kan
gal, Sayın Aytuğ, Sayın Ekşi, Sayın Buyrukçu, 
Sayın Turan, Sayın özbey, Sayın Harmancıoğ-
lu, Sayın Şener, ıSayın Tosyalı, Sayın Karaca, 
Sayın işgüzar, Sayın Uzuner, Sayın Kabadayı, 
Sayın özgüner, Sayın Sait Reşa, Sayın Şinasi 
özdenoğlu, Sayın Karakeçili. 

Bu arada bir kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Takriri okutacağım. Oylamadan evvel, 
komisyondan ve Hükümetten söz isteyip iste
mediklerini soracağım. 

Takriri okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üzerinde görüşülmekte olan kanun tasarısı 

aydınlanmıştır. Yeterliği arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Kılıç 1 
söz almış bulunmaktadırlar. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) Sayın Baş

kan, kifayetin oylanması Hükümetin konuşma
sına şamil midir efendim? 

BAŞKAN — Hayır; daha oylamadım efen
dim. Takriri oylamadan evvel Hükümete ve 
Komisyona söz vereceğimi ifade ettim efendim. 

Efendim, kifayeti müzakere kabul buyurulur-
sa dahi, kanunun 1 nci maddesi üzerinde şu an
da 9 sayın milletvekili söz almış bulunmakta
dır. 9 - 10 tane de takrir geldiğini tahmin edi
yorum. Bunlardan başka, ayrıca bir takrir da
ha vardır; bu kanunun müzakeresinin devamı 
süresince birleşimin yönetilmesi, istenilmekte
dir. 

Kifayeti müzakerenin sonunu bilmem. Ko
misyon ve Hükümet söz alacaktır. Oylansa da- i 
hi ve 1 nci madde üzerinde de söz mevzuu var- I 

. . > . . . 
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dır. O bakımdan Başkanlık, mesai zamanının 
bittiğine ve bu arada Genel Kurulda yeterli sa
yı bulunmadığına da muttali bulunmaktadır. 

Gerek kifayeti müzakereyi, gerek diğer de
vam takririni bu sebeple oya arz etmiyeceğim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Hükümete ve Komisyona da bu gerekçe ile 

söz vermiyeceğim. Tümü üzerinde konuşacak 
arkadaşların isimlerini zapta geçirttim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
söz istemiştim. 

'COŞKUN KAHAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başjkan, saat 7 olmadı, takrir sahibi olaralk 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Genel Kurulun almış olduğu 
karar veçhile, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 
9,00 da bütçe müzakerelerine başlamak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar v« Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden (kurulu ItL nıuımara-
lı Geçici Komisyon raporu (il/154) (S. Sayısı : 
.fl!21') (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kaızası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(6. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 

S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1364) (Dağıtma tarihi : 14. 5 .1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ım Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu' 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirümesine ve bu kanuna geçici maddeler 



— 2 

ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. •— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
tajksitlendirilımesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker, Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtıma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

9. — Tokcl Genci Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Harb okulları kanunu tasarısı ilo 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

11. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet

mesi h'ajkjkınlda kanun teklifi ve Millî Eğitim ve* 
Plân 'komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 13. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan-
•masmın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 14. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

15. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun 
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/193) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 

17. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 ncıi maddesinin de-



ğiştirilmesine dair kanım tasarısı ile Uşak Mil-
lötvedsiU M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tariM: 15 . 4 . 1970) 

18. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı (münasebetiyle Cumhuri-
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer ımaaş tutanında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Ketmal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ilcramiye 
veriknesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

19. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi ıhalkkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri (komisyonları raporları (il/80) (IS. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070) 

20. — Toprak ve İskân İşleri Genel müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı Köy işleri ve Plân ko
misyonları raporları (Iİ/274) (ıS. (Sayısı : 124) 
(Dağıtma tariihi 21 . 4 . 1970) 

21. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
'7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) # 

22. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

23. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

24. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (fi. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 25. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (iS. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 26. — '5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (ıS. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

27. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

28. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme röhni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (iS. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 29. — Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkımda 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 nıcü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 



bir kıısnn maddelerimin değiştirilmesi hakkımda 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarımdan seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 
2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

X 30. — Noterlik kamunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon r'aporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

4 — 
31. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

32. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (IS. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 



Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmes i hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Burdur Millet
vekili Mehmet özbey, Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
11 arkadaşı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının aynı 

mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/151 ,2 /2 , 2/114, 2/124, 2 /126) 

Çiftçilerin Türkiye 'Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Taran Kredi kooperatiflerine olan borç
larının itaksi'tlenıdirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/151). 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 934/10135 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tidaret 'Bakanlığınca (hazırlanan ve Millet Meclisi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 12 . 1969 tarihimde kararlaştırılan «Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyetti Ziraat Bankası ve 
Taran Kredi kooperatiflerine olan borçlannın taksitlendlirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi lilişik olarak sunulmuştur.. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dcmirel 

Başbakan 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 'Taran Rre>di kooperatiflerine olan borçla
rının taiksitlendlrilmeisi hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 

'Tarım aianınıda faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir kısmını (küçük çiftçi işletmeleri teş
kil (etmektedir. Bu 'tip işletmelerin çoğunluğu; ekim sahasının darlığı, ilkel tarım usullerinin 
uygulamışı ve bunların sonucu olarak üretimdeki düşüklük nedeniyle verimli birer ekonomik üni
te olmaktan uzaktırlar. 

Bu bünyeyi zarflar yüzünden, küçük zirai iş k im elerin ihtiyaç duydukları sermayeyi kendi 
faaliyetlerinden elde etmeleri mümkün olamamaktadır. 

'Diğer taraftan, tarımsal üretimin tabiat şartlarına bağlılığını 'azaltacak lüzumlu tedbirlerin 
henüz tam -olarak alınamamış, bulunmasının sebebiyet verdiği üretimdeki istikrarsızlık, küçük 
çiftçi işletme]erinin durumunu daha da sarsmaktadır. 

Tasarı, bu durumıdaıki çiftçileri kapsamına almaktadır. Böylece normal vâdelerinde ödeneme-
dikieri için vâdesi geçen hesaplara intikal ettirilmiç olan veya ürünlerinin mâruz kaldığı tabiî 
âfetler yüzünden ertelenen ve halen bakiyeleri TSIÎ hesaplarda bulunan alacaklardan dolayı 

101 
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borçlu çiftçilerin Ziraat Banlkasuna ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının, ödeme güç-
Lrinin zorlanmasına 'meydan verilmeden ıtahsili 'Fağlainacıaktır. 

Tasarıda, talksitlendiriilecek çiftçi borçlarına ı'aiz (alınmaması öngörülmüştür. 
•Bu hükümle, çiftçilerin borç yükü azaltılacak ve dolayısiyle iıkıfcisadi ve malî güçlenmeleri des-

teklenmliş olacaktır. 
Ancalk taksitlerini vâdesinde ödemdyen çiftçilerin borçlarının tamamına muacceliyet verilecek 

ve sözleşm'eSirndıeM ınıisbetler dâhilinde faiz ödemek mecburiyetinde kalacaktır. 
'Tasarı, tabdî âfetler ıdolayısiyle ödeme gücünden yoksun Ikalmış ıküçük çiftçilerimizin yıllar

dır birikmiş banlka ve (kooperatif borçlarının faizsiz ve uzun vadeli olaralk takside bağlaraması 
amıacını gütmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Yiğit Köker'in, çiftçi ve köylülerin T. d. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının takside bağlanması hakkında kanun teklifi (2/2) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 9 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Çiftçi ve Köylülerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının takside bağlanması hakkında kanun teklifi ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«Çiftçi ve Köylülerin T. C. iZiraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
takside bağlanması hakkında kanun» Teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim olunmuştur. 

öereğinin yapılmasına müsaadelerinizi istirham ederim. 
(Saygılarımla. 15 Eylül 1069 

Cumhuriyet Senaltosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

GEREKÇE 

T. C. Ziraat Bankası ve Taran Kredi kooperatiflerince 3202 sayılı Kanunun 8 nCimaddesinin (a), 
(ib) ve (e) fıkralarına göre verilen kredilerden borçlu bulunan köylü ve çiftçilerimizin mezkûr 

Iborçları eon defa 1960 yılında çıkarılan 123 ve 1966 yılında kabul edilen 776 ısayılı kanunlarla 
iki defa ıtaiksitlendirmeye tabi tutulimugsa da maalesef 1962 yılında teklif olunan kanun metnin
deki «Taksitlerin vâdeleri : İlki 1963 yılına gelmek üzere mahsul toplama ve satış zamanlarına ıgöre 
T. C. Ziraat Bankasınca tesibit olunur.» hükmü değiştirilmeden 4 yıl sonra Yüce Meclislerden gê  
çirildiği için 1966 yılında yürürlüğe giren 776 sayılı Kanun bizatihi ölü 4oğmu§ ve keza ilk taksi-. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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din 1963 yılında başlamasının hükme bağlanması ile de dalha ilk anda borçları muaccel bale getir
miştir. Bahsi geçen kanun bu sebeple tatbik ©dilememiş ve dolayısiyle kanun vazıınm 776 sayılı Ka
nunu çıkarmakla erişmek istediği gaye hâsıl olamamıştır. 

Aslında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçi ve köylülerimize açılan kredi
ler miktar itibariyle çok cüzi olmaları bakımından çiftçi ve köylülerimizin zirai faaliyetlerinin in
kişafı istikametinde ve dolayısiyle zirai gelirin artması bakımından müspet bir fonksiyon ifa et
tiğini biran düşünebilmek d'ahi kanaatimizce fazla iyimserlik olur. Bugünün değer ölçüleri ve fi
yat seviyeleri muvacehesinde % 85 çiftçimize açılan 300 - 2 000 Tl. sı nisbetinideki çevirme kredisi 
v.s. kredilerle ne gibi bir fayda temin olunabileceği dikkate değer bir husustur. Kanaatimizce 1 yıl 
vâde ile verilen bu cüzi ve hiçbir işe yaramıyan krediler belki kredinin ilk kullanıldığı yıl için 
köylümüze yararlı olmuştur. Fakat mütaakıp yıllarda âdeta babadan oğula haittâ toruna intikal 
eden bir borç haline (gelmiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerince açılan krediler 
ekseriya 1 yıl vadeli olup kredi bir yıl sonra tahsil edilmekte ve banka formalitesine uydurulmak 
için borç 1 veya birkaç ıgün -sonra yenilenmektedir. Aslında bugünkü cari muamele bir borç 
alış - verişinden ziyade sırf resmî kayıtların yeniden açılıp kapamasını temin için sağdan soldan 
bulunan bâzı dostlardan temin edilen ariyet paralarla borcun tediyesi ve bu temin sırasında ve
falı dostlara ödenen bâzı haklarla birlikte bir ihmal muamelesinden başka bir şey değildir. Mem
leketimizdeki toprak baremlerinin henüz tam mânasiyle tesbit edilememiş olıması Ziraat Ban
kasının bugünkü sermaye ve likidite durumu muvacehesinde bundan fazlasının yapılamıyacağı id
diası belki kabule şayan görülebilir, ancak köylü ve çiftçilerimizin de miktar bakımından esasen 
kifayetsiz olan kredi borçlarını maddi menfaat karşılığında kendilerine vefalı dostluk yapan 
bâzı eşhasa lüzum ve ihtiyaç duymadan tasfiye 'edebilmelerini temin etmek hususu da kanaatimizce 
Yüce Meclislerin vazifeleri cüımlesindendir. 

Tabiat şartlarının elverişli gittiği yıllar haricindeki yıllarda Ziraat Bankasına olan borcunu 
ödetmek için birkaç günlüğüne yüksek faizler karşılığı aldığı paralarla bankaya borcunu ödeyen 
ve bilâhara yeniden bankaya borçlanıp aldığı parayı murabahacıya iade etmek durumunda olan 
köylü ve çiftçilerimizin borç yükü her yıl biraz daha kabarmakta ve bu yüzden de müzayaka ha
line düşmektedirler. Bilhassa içinde bulunduğumuz yıl zarfında tabiî âfetler, kınacık, yağış nok
sanlığı ve rüzgâr sebebiyle dane dökümü gibi haller yüzünden iyi bir mahsul idrak edemiyen köylü 
ve çiftçilerimizin zor durumda olduklarını kabul etmek zorundayız. Gerçi alâkalı mercilerce her 
türlü tedbir alınmakla beraber üstüste devam eden kötü mahsul idrak etme hattâ hiç edememe 
durumu dolayısiyle ıstırap her geçen gün biraz daha artmakta buna muvazi olarak da takibat sa
yısı, icra dosyalarının adedleri ve hattâ yok pahasına arazi ve tarla satışlarının adedleri de yük
selmektedir. 

Bu hali önliyebilmek için köylü ve çiftçilerimizin himayesi gayesine matuf anatedlbirler yanında 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerinin de korunabilmesi için bahsi geçen vâdesi geçmiş 
borçların âdil bir şekilde takside bağlanarak tasfiyesinde büyük yararlar bulunduğu her türlü 
izahtan varestedir. 

Mâruz sebeplerle köylü ve çiftçilerimizin müterakim (borçlardan kurtarılabilmesi için işbu ka
nun teklifi hazırlanarak takdim olunmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT KÖKER'IN TEKLİFİ 

Çiftçi ve Köylülerin T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksite 
bağlanması hakkında kanun teflifi 

MADDE 1. —• T. C. Ziraat Bankası ve Tarım, Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin (a), (lb), (c) fıkralarına göre verilen kredilerden (Tahvil hâsılları ve özel fonlardan 
yapılan ikrazlar hariç) âzami 30 bin Tl. sına kadar boırçlu bulunan çiftçi ve (köylülerin,, işbu ka
nunun yürürlüğe gindiği tarihteki) vâdesi geçmiş veya icraıi takibe intikal etmi[ş borçları işle
miş faiz ve masrafların (İcra, takip, haciz, satış ve sair masrafl.a,r dâhil) ilâvıesiyle yüzde üç 
faizle 5 yıl vâdeye ve 5 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri : İlki bu kanunun naşiri tarihini talebeden ilik altı ay zarfında olmak 
üzere mahsul toplama ve satış zamanlarına göre T. C. Ziraat Bankasınca tesbit olunur. Yıllık 
taksit miktarı 100 Tl. ısından aşağı otlanmaz,. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kre
di Kooperatiflerinin bu kanunun şümulüne giren borçlular haikkmda giriştikleri icra, takip, haciz 
ve satış işlemleri durdurularak derhal taksitlendirme muamelelerine başlanır. 

MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerine tevfikan borçları taksite bağla mi Milardan (Tabiî âfet
ler sebebiyle borçları Balkanlar Kurulu ikarariyle .ertelenenler hariç) borç taksitlerinden her han
gi birisini vâdesinde ödemiyenlerin borçları muacceliyet keisbieder. Bu talkdıirde T. G. Zirıaat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 6183 sayılı Kanun hükümlerinden ve bahşettiği haklardan 
faydalanmaya yeltikilidir. 

MADDE 4. — Taksitlendirme işlemi, borcun aym ve şahsi teMİnatııi'u sukutunu icabettirmiye-
ceği gibi borçlunun kefillerine d'e (kefaletten çekilme hakkını bahşetmez. 

MADDE 5. — Bu kanun yayıma tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Burdur Milletvekili M. özbey'in, Çiftçi ve köylülerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi koopera
tiflerine olan borçlarının taksite bağlanması hakkında kanun teklifi (2/114) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çiftçi ve köylülerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksite 
bağlanması hakkındaki kanun teklifimi gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Ocreken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarla arz ve rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet Özbey 

GEREKÇE 

Türk köylüsüne ve Türk çiftçisine saban derdinden traktör devrine getiren Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankamıza, Türk Milletinin büyük çoğunluğu olan bu çiftçi topluluğuna yaptığı feda
kârlık şayanı şükrandır. Yalnız şu da bir hakikattir ki memleketimizde sık sık vukua gelen âfetler, 
fazla yağıştan mütevellit su basmaları ve kuraklıktan mütevellit kıtlıklar, heyelanlar gibi birçok 
âfetler neticesi Ziraat Bankasından aldığı çeşitli yardımları zamanında türlü sebepler yüzünden 
ödiyememeleri sonunda çiftçilerimiz çok sıkıntılar çekmekte ve gelecek ekim mevsimine güçlü gire
mediği için hem çiftçi ve hem de banka ve memleket telâfisi çok imkânsız zararlara uğramak
tadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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Yeni yeni gelişmekte olan güeleşen ve yalnız ziraat değil hayvancılık, tavukçuluk gibi birçok 

sahalarda bilhassa meyvacılık alanında vatanımız büyük hamleler yapmaktadır. Türk köylüsü ve 
çiftçisi Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi kooperatiflerinden aldığı bu zirai kredileri senesi ge
lince maalesef üst üste bâzı âfetler neticesi çiftçimiz bankadan aldığı borcu ödiyemediği için yeni
den kredi alamamakta, geçen seneler borcunu ödemek için varını yoğunu, malını yok pahasına 
satmakta ve ciddî buhranlar geçirmektedir. Bu itibarla tamamen enerji ile dolu bulunan Türk köy
lü ve çiftçisini daha verimli ve memleketimize daha yararlı hale getirmek için Türk Milletinin 
minnet ve şükranla meşbu bulunan, Türk vatanının kalkınmasında büyük payı 'bulunan, pek muh
terem Ziraat Bankamıza çiftçi ve köylümüze yaptığı bu yardımların 10 senede müsait taksimlere 
bölerek faizsiz olarak tahsil etmesi Türk köylüsünün nef'ine ve kalkınmasına yarıyacaktır. Tama
men millet ve memleketimizin nef'ine olan bu kanunun kabulünü Muhterem Heyetinizden ve Yüce 
Meclisten rica ederim. 

!En derin ve en üstün saygılarımla. 

BURDUR MİLLETVEKİLİ M. ÖZBEY'ÎN TEKLİFİ 

Çiftçi ve köylülerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksite 
bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi kooperatiflerinden her ne nam ile alınırsa 
alınsın Türk köylüsüne ve Türk çiftçisine yapılan bütün zirai kredi borçları faizsiz olarak on yıl 
taksitle bankaya ödenir. 

MADDE 2. — ödeme şekli Ziraat Bankasının yapacağı bir talimatla uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Giresun Milletvekili M. K. Çilesiz ve 11 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankasının tarım üreticilerinde 
olan alacaklarının tahsilinin ertelenmesine dair kanun teklifi (2/124) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 .11 . 1969 

Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal Çilesiz tarafından verilen ve Tarım Komisyonu 2/744 nu
marada kayıtlı «T. C. Ziraat Banlkasınm Tarım üreticilerinde olan -alacaklarının tahsilinin ertelen
mesi ve taksitlere 'bağlanmasına dair» kanun teklifinin, içtüzüğün 69 ncu maddesinlnı likinci bendi 
gereğince yenilenmesini ve işleme konulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

Kırklareli 
Beyti Arda 

Samsun 
tlyas Kıhç 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Eskişehir 
Bekir S. Karacaşehir 

Kütahya 
Ali Erbek 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Sinop 
Fikret Övet 

Samusun 
Kâmran Evliyaoğlu 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 Kasım 1968 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının tarım üreticilerinde olan alacaklarının tahsilinin erte
lenmesine dair kamun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Giresun Mili et vekili 

Mustafa Kemal Çilesiz 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının tarım üreticilerinde olan alacaklarının tahsilinin ertelen
mesine dair kanun teklifi 

G E R E K Ç E 

Ziraat Bankasının kuruluşunun esas gayesi, çiftçiye 'kredi yoliyle yardım etmek ve dolayısiylc 
memleketin tanımsal gelişmesini sağlamak olduğu halde, şimdiye kadar bilhassa küçük çiftçimin, 
tarım alanında gelişmesini sağlryacak nitelikte desteklediğini kaJbul etmeye imkân yoktur. 

Ziraat Bankası yönünden kabul edilen, arazi bareminin hakiki değenin çok altında bulunması, 
Ziraat Bankası kredilerinin yetersiz olmasını intacettiğinden, knedi yoliyle ilaçlama ve gübreleme 
gibi hususların son derece eksik kalması, tarımsal ürünlerin beklendiği kadar randımanlı olmaması 
sonucunu doğurmaktadır. 

Bundan -başka, hava şartlarının elverişsizliği yüzünden, 'bâzı bölgelerde birkaç yıl üstüste istih
salin, zirai üreticilerin geçimlerini dahi sağlı yamadığı ve hu yüzden, Ziraat Bankasına olan borçla
rını ödemekte acze düşen tarım üreticilerinin, tefecilere 'muhtaç duruma düştükleri ve bu yoldan 
da ağır şartlar altına girmeye mecbur kaldıkları bilinen hakikatlerdendir. 

Tarım. ürün'lerinin son derece yetersizliğine misal olarak : 1967 ve 1968 yıllarında Karadeniz 
fındık 'bölgesinde, ülmlidedilen mahsulün alınamaması yüzünden, halkın 'büyük sıkıntıya ve bu yüz
den tefecilere muhtaç duruma düşmesi gösterilebilir. 

Bir taraftan Ziraat Bankasına olan borçların, ilki yıl gibi kısa bir süre için ertelenmesi ve diğer 
taraftan, kredi verilim esline devam edİltaesa, nispî de olsa bir ferahlık doğuracağı düşüncesiyle ili
şik kanun teklifi sunulmuştur. 

Teklifin 1 nci maddesinde, ne gibi yerlerde ve hangi borçların erteleneceği ve ertelenme süresi 
gösterilmiştir. 

2 nci madde, ertelemenin üreticilere kredi ve ilim esine engel olunmamasını ve bu suretle üreti
cilerin sıkıntılarının artırılmamasını sağlamak amaciyle konulmuştur. 

3 n'cü madde; erteleme süresi olan iki yıl geç'ilikten sonra, ertelenen borçların, üç yılda ve üç 
müsavi taksitle tahsilini sağlamaktadır. Taksiti o rıdirilmiş alacaklar, borçluları tarafından süreleri 
içinde ödenmediği takdirde, alacağın muacceliyet keshedeceği şüphesiz 'bulunduğundan, bu kabil 
haller içıin Ziraat Bankası Kanununun genel hükümlerine atıf yapılmakla iktifa olunmuştur. 

4 ve 5 nci maddeler yürürlük ve yürütmeye aittir. 
2 Kasımı 1968 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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GİRESUN (MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Cıunhuriyeti Ziraat Bankasının tarım üretidüıeTİnde olan alacaklarının tahsilinin erte-
Jenınösirıe dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Doğal sebeplerin tarım ürünlerinin verimsizliğine veya üreticilerin ödeme gü
cünün azalmasına veya yoik olmasına sebebolduğu yerlerde, Türkiye Ouınıhuriyeti Ziraat Banka
sının çeşitli adlar altında tarımlsal üretimler için geçimleri tamma bağlı (bulunan üreticilere 
1 Ekiim 19'68 tarihine kaldar verdiği 'kredilerden doğan borçlanın tahsili iki yıl süre ile ertelen
miştir. 

Bu hüküm Tarım Kredi Kooperatiflerine de şâmilidir. 

MADDE 2. — 1 nci madde gereğince, borçların tahsilinin ertelenmesi, borçlu üreticilere yeni 
krediler venmeye engel, teşkil etmez. 

MADDE 3. — 1 moi madde gereğince, ertelenen alacaklar, erteleme süresinin sonunda müsavi 
taksitlerle üç yılda talhsil edilir. 

Bu süre içinde ödennıiyen borçüıar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
genel hükümleri uygulanır. 

123 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayıma tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Ba'kanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Zirai Kredi borçlarının beş yıl vâde ve taksite 
bağlanması hakkında kanun teklifi (2/126) 

Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu 4 . 12 . 1969 

Başkanlığı 
Sayı : 14 
Ek : 12 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerince 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanunu
nun 8 nci maddesinin (A, B, C) fıkraları gereğince verilen zirai kredilerden; 

a) Bütün çıiftçd ve ziraatçdlerin tabiî âfet ve fevkalâde mücbir sebeplerle ödiyemedikleri zirai 
kredi borçları ile, 

h) Bütün küçük çiftçilerin 'anaborç bakiyesi iki bin liraya kadar olan zirai kredi borçlarının; 
Faizsiz olarak beş yıl vâde ve taksite bağlann^ası hakkıındalki kanum teklifim ve geekçesi ili

şikte takdim kılınmıştır 
'Kanunlaşması için 'gereğindin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

Zirai Kredi borçlarının beş yıl vâde ve taksite bağlanması hakkında kanun teklifi gerekçesi 

1. Bu kanunun kabul ettiği prensipler ve sağladığı faydalar : 
a) Bankacılık tekniği ve faaliyet maksadı bakımından : 

M. Meclisi (S. .Sayısı : HX1) 



— 8 — 
'Ziraat Bankası ve 'Tarım Kredi kooperatiflerince çiftçi ve ziraatçileriimiize bir senede açılan 

beş ilâ dokuz milyar ızirai krediler sayesinde millî gelirimize sonede otuz ilâ ıkırlk milyar lira kat
kıda bulunan zirai istihsalimizin desteklenmesi vı. devamı için; 

Açılan zirai kredilerin vâdeleri (içinde tahsil 'Okunmasının büyük öneımi vardır. 

Teklif edilen bu (kanun sayesinde aşağıdaki faydalar sağlanmaktadır: 
1) Kredi dolaşımının tüm millî 'ekonomi içinde değişen ihtiyaç ve hedeflere göre düzenli bir 

şekilde devamı, bankaların ikraz gücünün korunması sağlanmakta ve lilkidide durumları sarsıl-
n..''inaktadır. 

2) Açılan kredilerin tamamen veya bir kısmmın. affedilerek biç alınımaması gibi hem doğru 
olmıyan ve hem ile imkânsız olan durumlar ihdas 'edilmıetm'oktedir. 

3) Açılan kredilerin beş yıldan daha fazla vâde ve taksitlere b ağlanmaması suretiyle ban
kalarım kredi açma gücünün devamı sağlanmaktadır. 

4) Bu kanunla açılan kredilerden yalnız küçük çiftçiye açılmış olan kredilerden bakiye 
anaborcu iki bin liraya kadar olanların vâde ve taksite bağlanmasiyle iktifa edilmemekle, kit
le vi zirai üretim yapan ve fakat 'tabiî âfetler ve fevkalâde mücbir sebeplerle borcunu ödeme güç 
ve limlkânıını kaybeden orta ve büyük çiftçi ziraatçilcr aleyhine adaletsiz bir davranış ve halksızh-
ğa/da mâni olunmaktadır. 

(5) 13u kanunla (kredi borcunu zamanında ö'Vjme kabiliyetimde veya isteğinde olan çiftçile
rimizi aldığı, alacağı kredileri zamanında veya hiç ödememeye Devletçe teşvik mahiyeti arz eden 
bir durumun ihdası önlenmektedir. 

6) (Böylece Ziraat" Bankalarımızın ve Tarım Kredi kooperatiflerimizin kredi »açma gücünün 
devamını, ve devrini, ikraz imkânını ve likidite durumunu büyük ölçüde sarsmadan çiftçiye za
rar değil fayda sağlanmaktadır. 

b) Bu kamunun zirai kredi alan borçlu bakımından kalbul ettiği prensipler ve sağladığı fay
dalar : 

1) Alınan zirai üretim kredisinden beklenen ekonomik faydanın elde edilebilmesi için; bor
cun ve faizlinin vâdesinde alınan kredi sayesinde rmeydana gelen zirai üretim gelir artışlarından 
veya ımevcut gelir tasarrufundan vâdesinde geri ödenmesi şarttır. 

2) Çiftçinin aldığı kredi borcu ve faizinin; borçlunun mevcut zirai vasıta, servet ve serma
yesini paraya çevirmeye zorlamak suretiyle veya tefeci aracılığı ile geri ödenmıesiınc mecbur edil-
Kuüsi halinde verilen kredi; borçlunun maddi varlığı üzerinde olumsuz 'tesir yapar. Fayda yerine 
zarar ıgetirir. 

3) Çiftçiye verilen üretim kredileri; borçlunun ımumtacokluğu sermayeyi ve üretim vasıtala
rını tamamlamak suretiyle ona ilâve gelir sağlaması veya 'mevcut gelirini artırması lâzımdır. 

4) Çiftçi aldığı kredi sayesinde mevcut gelirini ve ödeme gücünü artırabilmeli ve artan gelir
den kredi faizini ve anakredi borcunu vâdesinde mevcut zirai vasıta, servöt ve sermayesini el
den çıkarmadan, düzenini bozmadan yeni borçlanmaya girmeden ve tefeciye m'uhtacolmadaın ko
laylıkla ödiyebilmelidir. 

•5. Teklif edilen bu kanunla; Zirai üretim kredisini sağlıyan kanun ve krediyi veren Ziraat 
Bankaları, (borçlanan çiftçi ve zinaatçiye mâkul ve dürüst sebebe müstenidolarak ödeme imkânı, 
gücü ve zamanı sağlamaktadır. 

i6. Bu kanun sayesinde borçlu daha fazla çalışma, ekonomik ve zirai faaliyetlerinde müteşeb
bis ve hamleci olma ıgilbi itici bir psikolojik ortam hazırlanmaktadır. Ve böylece ödenebilecek borç 
ödeme kalbiliyetinde olan yiğidin kalesi haline .getirilmektedir. 

7. Yine bu kanunla çiftçiye borcunu ümitsizliğe kapılmadan sağlanan zaman vâdesi içinde 
daha çok çalışarak elde edeceği ıgelir ve tasarruf fazlasından ödiyebile'ceği inancı, teşebbüs gücü 
ve çalışma şevki 'verilmektedir. 

8. Bu kanunla hem kredi veren bankanın bankacılık teknik düzeni, maksadı ve faaliyeti ve 
dolayıisiyle millî maliye korunmakta ve kem de borç alan çiftçiye 'mevcut zirai durumunu boz-
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madan üretim vasıtalarını, servet ve se/rmayesini yok etmeden ve tefeciye boğdurulmadan «borcu
nu ödeme imkânı sağlanmakta ve gerekli tedbir alınmaktadır. 

2. — Zirai (kredi borçlarının vâdesinde ödenmesine olumsuz tesir eden faktörler. Yani bu ka
nunun teklif edilmesine ve borçların vâde ve taksite bağlanmasını zaruri kılan faktörler : 

a) Çiftçinin iradesi dışında «olan tabiî âfet ve fevkalâde ımücbir söbepler .gibi objektif fak
törler : 

Teklif edilen bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ve kredi borcunun ıbeş yıl vâde ve tak
site bağlanmasına sebebolan faktörlerdir. 

ıb) İdari, sosyal ve geleneğe tabi sübjektif faktörler : 
1. Türkiye Zirai üretiminde küçük çiftçilerin hâkim durumda 'oluşu ve Ikütlevi istihsalden 

yoksun bulunuşu. 
2. Türkiye zirai arazisinin genel olarak verimsiz oluşu sebebiyle çok emek ve masrafa karşı

lık az verim ve az gelir getirir. 
3. Devletin zayıf, yıpranmış ve verimsiz Türkiye ziraat arazisini su, toprak tahlili, fennî güb

re, fennî ziraat üretim vasıtaları ile ziraate arz edemeyişi. 
4. Devletin ziraat, hayvancılık, balıkçılık ve orman mahsullerinin az masrafla daha çok üretip 

değeri fiyatına iç ve dış pazarlarda satılabilmesi için ziraatçi ve çiftçiyi teknik ve ekonomik bilgi 
ve fennî vasıtalarla henüz teçhiz edememiş olması. 

6. Çiftçinin çocuk sayısının fazlalığı, sattığını ucuz aldığını pahalı hale getiren ve ziraatçi 
aleyhine gelişen genel hayat pahalılığı ve geçim imkânının zoır hale gelmesi sebebiyle zirai kredi 
dışı ilâve borçlanmalara mecbur kalması. 

6. Kredi verici makamlarca ziraatçiye verilen kredinin yapılan zirai faaliyete ve ihtiyaca ye
ter derecede olmayışı, kredi verişte ziraatçinin elindeki üretim vasıtaları ile tapulu ve zilyedli 
gayrimenkulunun bugünkü değeri esas alınacağı yerde yalnız çok eski kayıtlara müstenit tapulu 
gayrimenkulunun kırk yıl evvelki barem değerine ıgöre hesaibedilerek gayrikâfi verili. 

7. Ziraatçinin çağdaş üretim tekniğini uygulamaya kendi kendini zorlamasının meydana ge
tirdiği ağır ımasraflar. 

8. Ziraatçinin geleneğe tabi olarak yaşama seviyesini yükseltmeye takati dışında zorla/malairı-
nm kendisine tahmil ettiği taşınamaz masraflar. 

C) Zirai kredi borçlarının ödenmesine olumsuz tesir yapan faktörlerin incelenmesinden çıkar
dığımız hükümler : 

1. Saydığımız objektif ve sübjektif faktörler sebebiyle ziraatçilerimiz aldığı zirai kredileri 
vâdesinde ödiyeımez hale gelmiştir. 

2. 'Saydığımız sebeplerle ıziraatçimizin hiç olmazsa objektif faktörler olan elinde olmıyan ta
biî âfet ve fevkalâde mücbir haller sebebiyle ödiyemez hale geldiği zirai kredi borçlarının vâde 
ve takside bağlanması zaruri hale 'gelmiştir. 

3. Teklif edilen kanunla yapılacak bu vâde ve taksitlendirme sayesinde şu faydalar sağlana
caktır : 

a) Millî 'gelirimizin esas temelini teşkil eden zirai üretim yapan ziraatçilerimizin yaşama, ça 
lışma, kazanma ve üretme ümidi ve şevki kırılmadan onları borçlarını ödiyebilir hale getirmiş 
olacağız. 

b) Böylece de elde olmıyan sebeplerle ödeme güc ve imkânının kaybolmasından dolayı bor
cunu ödiyemez hale gelen ziraatçilerimizin borcunu vâde ve taksitle ödetme imkânı vermiş olaca
ğız. 

c) Zirai kredi veren banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerimizin bankacılık telknilk ve pren
sibi ve faaliyet maksadı için çalışmalarına imkân, vermiş olacağız. 

d) Millî ekonomi içinde zirai kredi dolaşımının devamı, (bankaların ikraz ıgücünün korunma
sı, likidite durumlarının varlığı sağlanmış olacaktır. 

3. — Bugün meriyette olan 1937 tarihli ve 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunumda bulu
nan vâde ve taksitlendirme hakkındaki hükümler : 
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3202 sayılı Ziraat Banikası Kanunu; vâdenin, bir yıl ertelenmesi taleplerinin yerine getirilmesi 
için 'gerekli şartları kesin hükme bağladığı halde; zirai 'borçların uzun süreli taksitlendirilmesi hu
susunda bir hüküm ihtiva etmörnektedir. 

Ancak, 'bir yıl erteleme taleplerinin karşılanmasını çx)!k ciddî bir müöbir sebeplere bağlamış 
ve çiftçi borçlarının bölgesel 'ertelenmesi için Bakanlar Kurulu !kararmı gerekli saymıştır. 

Vâde ve taksitleııdirme konusu 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda yer almaması sebebiyle 
35 yıldan beri zaman zaman duyulan 'taksitleııdirme ihtiyaçları T.C. tarihinde dört defa çıkarılan 
kanunlarla sağlanmış ve bu suretle çiftçi borçları genel olarak uzun vadeli taksiti endirrn ey e tâbi 
tutulmuştur. 

Yukarda arz ettiğim sebeplerle teklif ettiğim bu. kanun da şimdiye kadar çıkarılmış olan aynı 
nevi kanunların beşincisi olacaktır. 

4. Bugüne kadar T.C. tarihinde çıkarılmış olan Zirai kredi borçlarının vâde ve taksitlendi-
rilmesi için dört defa çıkarılmış olan kanunlar : 

a) Birinci Kanun : 1935 yılında çıkarılan 2814 sayılı Kanun. Dünya ekonomik buhranının zirai 
ürün satışlarına ve fiyatlarına yaptığı olumsuz ot ki sebebiyle çıkarılmıştır. 

Bu kanun hükmüne göre; Ziraat Bankasının 1931 yılı sonu envanterinde yazılı vâdeleri gelmiş 
veya gelmemiş ve bu tarihten sonra yeni senetlere bağlanmış veya bağlanmamış ipotekli veya ke
faletli bütün zirai alacaklar % 3 faizle 15 yıl vâde ve taksite bağlanmıştır. 

Bu kanunun özelliği taksitleııdirme vâdesinin çok uzun olması ve cari faiz yükünün düşük 
oluşudur. 

b) ikinci Kanun : 1957 yılında 7052 sayı ile çıkarılmıştır. Bu kanuna göre, tabiî âfetler ve 
diğer çeşitli sebeplerle taksitleri kanun neşrine kadar ödennıiyen zirai borçlar cari faiz nisbeti 
üzerinden beş yıl vâde ve taksite bağlanmıştır. 

Bu kanunun özelliği, 1957 seçimlerinden az evvel çıkarılması kapsamının tabiî âfet ve fevkalâde 
mücbir sebepler dışındaki hallere de şâmil olmak üzere çok geniş tutulmasıdır. 

c) Üçüncü Kanun : 30.11.1960 tarih ve 123 sayı ile çıkarılmıştır. Bu kanuna göre borçlar 
% 5 faiz ve on yıl vâde ve taksite bağlanmıştır. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında çıkarılan bu kanunun özelliği; kapsamının çok geniş, vâdenin 
çok uzun ve faizinin cari faizden çok düşük olmasıdır. 

d) Dördüncü Kanun : 30.7.1966 tarih ve 776 sayı ile çıkarılmıştır. Bu kanuna göre anaborç 
bakiyesi ikibin liraya kadar olan çiftçilerin borçları, cari faiz üzerinden beş yıl vâde ve taksite 
bağlanmıştır. 

Bu kanun bünyesindeki bir noksanlık sebebiyle uygulanamamıştır. 
5. Ziraat Bankamızın durumunu sarsmadan zirai kredi borcunu ödeme imkân ve gücünü 

kaybetmiş çiftçi ve ziraatçilerimize borçlarını kolaylıkla ödetmek için ne yapmalı? 
a) Ziraat Bankamız ve Tarım Kredi kooperatiflerince bir senede verilen 5 - 9 milyar liralık 

zirai kredi ile millî gelirimize senede 30 - 40 milyar liralık katkıda bulunan zirai istihsalimizin 
kemiyet ve keyfiyet bakımından artmasının devamına halel getirmiyecek teklif ettiğimiz bu ka
nunu çıkarmak lâzımdır. 

b) Zirai kredi ve bankacılık tekniğine uygun olarak Ziraat 'Bankası - çiftçi ilişkilerini iyi bir 
düzene sokacak bu kanunu çıkarmak lâzımdır. 

c) Ziraat Bankamızın açtığı kredilerin vâde ve taksitleııdirme ile de olsa alacakların emin 
olarak tahsil olunmasını sağlıyacak bu kanunun çıkarılması lâzımdır. 

d) Ziraat Bankasının ikraz gücünün, zirai kredi dolaşımının ve likidite durumunun muhafa
zasını, artmasını ve devamını sağhyaeak bu kanunun çıkarılması lâzımdır. 

e) Bu gerekçede saydığımız çiftçinin elinde olmıyan tabiî âfet ve fevkalâde mücbir sebepleri 
içine alan objektif sebeplerle zirai kredi borcunu vâdesinde ödeme güç ve imkânını kaybetmiş 
olduğu ilgili resmî makamlarca tesbit edilecek olan küçük, orta ve büyük çiftçi ve zirai işletmele-
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rin daha fazla mahvına gidilmeden, zirai üretim faaliyetini sekteye uğratmadan onlara yeni ümit, 
hamle ve teşebbüs gücü, borcunu ödeme inancı ve daha fazla çalışma şevki ile borcunu ödeme 
zamanı, imkânı ve kolaylığı verecek bu kanunun çıkarılması lâzımdır. 

f) Yine bu gerekçenin ikinci maddesinde belirttiğimiz idari, sosyal ve geleneğe tâbi sübjektif 
faktörlerin tesiriyle fakir düşen, ödeme gücünü hakiketen kaybetmiş olan ve bu yüzden tefecilere 
muhtacolan küçük çiftçimizin ödiyemediği 2 000 liraya kadar olan anaborcunu vâde ve taksite 
bağlıyacak böylece hem küçük çiftçiyi ve hem de Ziraat Bankası ve Tarım K,redi kooperatiflerini 
ferahlandıracak teklif ettiğimiz bu kanunun çıkarılmasına katî zaruret vardır. 

g) Teklif ettiğimiz bu kanun çıkmadığı takdirde tabiî âfet ve fevkalâde mücbir sebeplerle 
borcunu ödeme imkân ve gücünü hakikaten kaybetmiş küçük, orta ve büyük çiftçilerle, çeşitli 
sebeplerle fakir düşmüş 2 000 liraya kadar olan zirai kredi borcunu dahi ödiyemiyecek hale gel
miş olan küçük çiftçilerimiz banka borcunu ödemek için tefeciden borç alacak, bugün bankaya 
yatıracak, yarın bankadan aynı miktar krediyi geri alarak dün borçlandığı tefeciye fazlasiyle 
geri verecek. Böylece alınıp verilen zirai krediler zirai üretim ve istihsale değil, tefecinin kazan
masına ve fakir düşmüş çiftçiyi tefecinin her yıl daha fazla soymasına ve yıpratmasına tahsis 
edilmiş olacaktır. Bu sebeple banka istatistikleriyle çiftçiye şu kadar milyar zirai kredi verdik 
şeklindeki beyan ve if alimizle bilerek hem kendimizi aldatmış ve hem de çok muhtacolduğumuz 
zirai istihsalimize ve çiftçimize darbe vurmuş olacağız. 

Bu sebeple teklif ettiğimiz bu kanunun çıkarılması hayati önemi haizdir. 

h) Bu kanun çıktığı takdirde bir tarafta Türkiye zirai üretiminin büyük bir payını üzerinde 
taşıyan küçük çiftçi ile kütlevi ve zirai ihraç üretiminin yükünü üzerine alan orta ve büyük çiftçi, 
diğer tarafta Ziraat Bankasının ilişkileri düzeltilmiş ve menfaatleri sağlanmış olacaktır. 

NETlGE : 

Bu gerekçede arz ve izah ettiğim husus ve sebepler dolayısiyle zirai kredi borçlarını vâde ve 
taksite bağlıyacak kanun şöyle olmalıdır. 

1. Tabiî âfet ve fevkalâde sebepler dolayısiyle zirai kredi borcunu ödeme güç ve imkânını 
kaybettiği ilgili resmî makamların raporlariyle tesbit edilen çiftçilerin bütün borçlariyle, 

2. Çeşitli sübjektif sebeplerle ödeme gücünü kaybetmiş olduğu artık tamamen aşikâr olan 
küçük çiftçilerin 2 000 liraya kadar olan bakiye zirai kredi borçları, 

Faizsiz olarak beş yıl vâde ve taksite bağlanmayı sağlıyan teklif ettiğimiz ilişik kanun kabul 
buyurulmalıdır. 

Bu gerekçeye uygun olarak hazırladığım kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. Kabul buyrul-
masmı arz ve teklif ederim. 

1 Aralık 1969 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HASAN TOSYALININ TEKLİFİ 

Zirai kredi borçlarının beş yıl vâde ve takside bağlanması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince küçük, 
orlta ve büyük çiftçiye, zirai sulama yapma âdi ziraat ortaklarına, zirai istihsal ikoopieratif men
suplarına ve diğer zirai üretim yapan şirket ortaklarına • 3202 sayılı Ziraat 'Bankası Kanunu
nun 8 nıcii maddesinin (A, B, C) fıkralarına göre açılan kredilerden; aşağıda sayılan tabiî âfetler 
vie fevkalâde mücbir haller sebebiyle ödeme imkân ve gücünü kaybedenlerin, vâdelerinde 
ödenmiyen borçları; faizsiz olarak beş yıl vâde ve talkside bağlanır. 

MADDE 2. —• Zirai kredilerin beış yıl vâde ve taksido bağlanmasına esas olan tabiî âfetler 
ve fevkalâde mücbir sebepler şunlardır. 

a) Zirai mahsûllerin meteorolojik mevsim şartları don, kuraklık, yağmur,, seylâp çeşitli zarar
lıların kitlevi tahribatı, Türkiye veya dünya ekonomik buhranı sebebiyle çiftçinin mahsulünü 
maliyet fiyatının altında satma mecburiyeti, mahsulün yanması, mahsulün kara ve deniz nakli
yat kazaları ile elden çıkması, 

b) Zirai krediye esais olan hayvanların ölümlü, hastalıklaıı ve çalınması, 
c) Ziraat işlerinde kullanılan traktör, harmıan ımakinası, sulama motorları gibi her nevi 

ziraat makina ve tesisatın elide olımıyaıı sebeplerle zıraate mâni olacak şekilde elden çıkması 
ve (kullanılmaz hale gelmesi, 

id) Ziraat yapan ve kredi alan borçlunun ölümü, iflâsı uzun süre hasta olması veya hapisa-
neye girmeleri sebebiyle ziraat yapamıyacak halo gelmesi, 

e)' Zirai sulama hizmeti yapan kanal, bent, regülâtör, baraj ve sair daimî sulama tesisle
rinin sulamaya ve ziraatıc mâni olacak derecede yıkılması veya hasara uğraması, 

f) Ziraaıi kredi borcu olanların borcunu ödiyemiyecek derecede yangın ve zelzele 'gibi tabiî 
Süetlere mâruz kalması, 

MADDE 3. — Zirai krediyi erteleme ve taksid'o bağlamaya esıas olan tabiî âfet fevkalâde müc
bir sebebin vukuu ve bu sebeplenin borçlunun borcunu ödıiyemiyeıcök şekilde müessir oluşunun 
tesbiti; 

İlgili mahallî Ziraat bankaları ile, Tanım Bakanlığı ımahallî teşkilâtı, tmahallî ziraat odaları, 
D.S.İ. ve topraksu teşkilâtı, Toprak Mahsulle iri Ofisi teşkilâtı ve Ticaret Odası ve diğer ilgilliler
den en az iki teşkilâtın müşterek görüş ye mütalâasının alınımasiyle tesbit olunur. 

MADDE 4. — Bu Ikanunun neşri tarihine kadar , gerek münferiden gerekse müştereken 3202 
sayılı Zııraat Bankası Kanununun 8 nci maddesi (A, B, C,) fıkraları gereğince zirai kredi almış 
olan ve mezkûr ıtarihte henüz ödememiş olan, ıbütün küçük çiftçilerin anaborç 'bakiyesi 2 000 li
raya kadar olan anaborçların tamamı ile, bumdan fazla olanlaım yalnız iki bin lirası kanuni -taki
be tabi olsun veya olmasın faizsiz olıaralk ber* yıl vâde ve takside bağlanır. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre ertelenen ve taksitlendirilen borçlar, bu kanunda sayılan 
tabiî âfet ve fevkalâde mücbir sebep olmadan yeni vâdelerinde ödenmezse; ertelenen ve tak
side bağlanan borca 3202 sayılı Kanuna göre müacceliyet verilerek adı geçen kanuna göre ban
kaca borçlu hakkımda takibe geçilir. 

MADDE 6. — Zirai Ikredi borcunun erteleme ve taksitlendirme işlemi; alacağın karşılığını 
temin eden gayrimenkul ipoteğinin sukutunu icabettirmıiyeceği gibi,, müteselsil kefillere de ke
faletten vazıgeçm'.o hakkı vermiyociektir. 

MADDE 7, — Bu kamunla borcu ertelenen vo takside bağlananlara; zirai faaliyetlerinin, tesis 
ve vasıtalarının ve üretiminin idamesini yapabilmesi için; 3202 sayılı Kanunun (A, B, C,) fıkra
larına göre Ziraat bankalarınca vie Tanım Kredi Kooperatiflerince bu erteleme vte taksitlendir
me nazarı itibara alınmadan usulüne göre ve yeni zirai krediler verilebilir. 
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MADDE 8. — Bu kanunun uygulaması şöyle alacaktır : 
a) 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (A, B, C,) fıkralarına göre İkredi almış ve fakat, 

bu kanunda sayılan tabiî âfet ve fevkalâde mücbir hal sebepleriyle, bu kanunun neşri tarihinde 
henüz borcunu adiyemenuiş ve bu sebeple kanunu takibe tâbi tutulmamış veya tutulmuş zlirai kre
di borçlulariyle, bu kanunun neşri tarihinden sonra kredi alıp da yine aynı tabıiî âfet ve fevkalâde 
mücbir* sebeplerle borcunu ödeme güç ve imkânını kaybedecek olan birinci ınuaddede sayılan 
bütün çiftçi ve ziraatçilere uygulanır, 

b) Bu kanunun neşri itarihine kadar gerek ımünferiden ve gerekse ımüştereiken 3202 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin (A, B, C,) fıkralar! gereğince zirai kredi almış olanlardan anaborç 
bakiyesi iki bin liraya kadar olan ve iki bin liradan fazla borcu olanların yalnız ükıi bin lirası 
beş yi! vâde ve taksltlendirmeye tâbi olacak sekilide bütün küçük çiftçilere uygulanır. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 10. — Bu kanım hükümleri neşri tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır. 

Tarım Komisyonu raporu 

Millet Mexlisi 
Tarım Komisyonu 21 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/151, 2/2, 2/114,2/124,2/126 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tanm Kreldi 'Kooperatiflerine «ilan borç
larının taıksitlerfdlirilmeisi ihakkınida kanun tasarısı ile C İSenatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
çiftçi ve köylülerin T. C. Ziraat B.ankası ve Tarım Kredii Kooperatiflerine olan borçlarının tak
site bağlanması hakkında; Burdur Milletvekili Mehmet özJbey^in, Çiftçi ve köylülerin Ziraat 
Bankasına ve 'Tanm Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksite bağlanması hakkında; Gire
sun Milletvekili Mustafa Kjeımal Çilesiz ve 11 arkadaşının, T.C. Ziraat Bankasının Tanım üretici-
lerinide olan alacaklarının tahsilinin ertelenmesine 'dair ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın, Zirai Kredii borçlannın beş yıl vâde ve taksite bağlanması hakkında kanun teklifleri, ilgi
li bakanlık temsil çilerinin huzura ve teklif sahiplerinin de iştirakiyle komisyonumuz/da tetkik ve 
müzakere edildi. 

'Tasarı ve tekliflerin gerekçelerinlde belirtilen hususlar ve bakanlık temsilcileriyle teklif sahip
lerinin verdikleri tamamlayıcı izahatlar, komisyonumuzca !da uygun mütalâa edilmiş ve tekliflerin 
tasan ile birleştirilerdk görüşülmesiine, ayrıca tasarı metninin ımüzakereleT'e esas alınmasına karar 
verilmiştir. 

Tasan ile tekliflerin tümü üzıeriınlde cereyan eden uzun görüşmelerden Sonra ımaJdldelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Mald'de 1. — 'T. C. Ziraat Bankası ve Tanm Krddli Kooperatiflerine olan borçlannı, çeşitli ne-
den'lerle öldiyemetajiş, olan çiftçilerin, bu borçlannı tabiî âfet ve sair sebeplerle de öidiyememiş ola-
bilecekleri ^düşünülerek, madldeldeki «Her ne sebeple ve suretle olursa olsun» Ideyİmin&n başına 
«Tabiî âfetler ve sair» libaresi ilâve edilmiştir. 

'Tasanda 2 000 liraya kadar olan borçlann, işlemiş faiz ve «masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâde 
ve 10 yıl eşit taksite bağlanması öngörülmüştür. 

Verilen bir önerge ile ımadideyıe «2 000 lilâ 10 000 liraya kadar borçlu 'olanların borçlan, işlen
miş ve lişM'yecek faiz ve masraflariyle birlikte 5 yıl vâ/de ve 5 eşit taksite 'bağlanır» şeklinde 2 nci 
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bir fıkra lilâvıc edilerek, 2 000 ilâ 10 000 lira arasımda Iborçlu (olanların, ıbu lbio,rç lamını nasıl ödiye. 
çekleri helirtilerelk, tasarının 1 nci ımıaıd'detsi tadilen kalbul edilmiştir. 

'Madde 2. — Tasarının 2 nci (mıaldldesıinkle; taksitlendirilerek .banka ve Tarım Kredi Kooperatif
leri alacakları için iborçlulaHdam fai/z talımlmaz. Denilmesine rağmen, ısırf küçük çiftçiyi dıaha fazla 
sfiŞyanet liçin, 'madde reldaksiyona taJbii tnıtularak, «2 000 l'inaya !kaldıa.r taksitlendinilecek ibıorçlar-
dan Banka ve 'Tarım Kreldi Kooperatifleri alacakları için IbbrçlıılarVlan dlşliydcelk faiz lalıhmaz» şek
linde ol'malk üztare tasarının '2 nci maddesi taidilen kalbuî e'dilimiiştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 noü madidesi aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 nelü ımafdldesi aynen kalbul eidilmiştir. 

Mafdde 5. — Taıksi'tlendirme, 2 000 liraya kadar otlan 'borçlarla sinirianldırılldığı takidiırfde, bıı 
nun genel hacımı takrlilben (bir milyar İ r a cü'vann la olacaktır. Ziraıaıt Bankasının 'bir milyar liral1; 
alacağın faizinden mahrum kalacağı miktarın ilk yıllarida 80 - 90 milyon liraya yaklaşacağını; 

Mahrulm 'kalacağa. 80 - 90 milyiom 'liralık faiz doljayrsuyle 'bilançosunu 25 - 30 milyon Hıra bir 
zıararla kapamak mıecburiyeti hâsıl olacaktır. Memleketimizin en Ibüyük itibar nıüefslseısesi olan, 
Ziraat .Bankasının ibilâneoîsunu zararla. kapatması, 'mevduat mudileri 'üzerinde olumsuz etkiler ya
parak, 'bankanın litibarmı zckMJyieieeğifoıi nıalzarı itibara alan komisyonumıız; 

Yukarda arz eldilen ıseheplcr muvaeeheLsiınde taiksitlonldirilen alacaklara tahakkuk ettirilecek 
faizlerin, Id'evlet Ibutiçıcıslilne her yıl 'konacak öidenekton karşılanma'sımn uygun olacağına Idair, ve r i 
l'eın ^önerge ile tasan metninde yemi bir madde ilâve cıd'ülmesinli kabul etmiştir. 

Bu 'kaibul edil (m yeni maddenin tasarının 4 ncü maddesinden sonra 5 nci madde olarak yer al
ması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Madde '6. •— Tasarının 5 nci 'maddesi G nci madde olarak aynen kalbul1 edilmiştir. 

Madde 7. — Borçların tahsillinin, taksite bağlanmasiyle borçlu üreticilere yeni krediler vermeye 
engel teşkil etmiyeceğine dair olan bu madde, tasarıya Komisyonumuzca yeni bir m'adde olarak 
ilâve edilmiştir. 

Madde 8. — Tastınnın 6 nci maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 7 nci maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul' edilmişltir. 

Madde 10. — Tasarının 8 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyunılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Adana 
Turgut Topaloğlu 

Gaziantep 
Erdem Ocuk 

Sözcü 
Kırşehir 

M. Kemal Güneş 

Ankara 
Musa Kâzım Coşkun 

Manisa 
Veli Bakirli 

imzada hurunama'dı 

Kâtip 
Edirne 

Veli Gülkan 

Ankara 
Şeraf ettin Yıldırım 

Mardin 
Abdülkadir Özmen 

Adana 
Hüsatmeft/tkı Uslu 

Imaada hulunamadı 
Aydın 

Mehmet Çelik 
tmaada hulkınamıa'dı 

Trabzon 
Söz hakikim mahfuzdur 

Ahmet Şener 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 26 . 2 . 1970 

Esas No: 1/151, 2/2, 2/114, 2/216 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilınesi hakkında ikamın tasarısı ile, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, çiftçi ve köylülerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleıüne olan borçlarının 
taksite bağlanması hakkında, Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, çiftçi ve köylülerin T. C. Zira
at Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle nine olan borçlarının taksite bağlanması hakkında, Gire
sun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankasının tarım üretici
lerinden olan alacaklarının tahsilinin ertelenmesine dair ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nm, zirai kredi borçlarının beş yıl vâde ve taksite bağlanması hakkında kanun teklifleri, ilgili 
Bakanlık ve banka temsilcilerinin ve bâzı teklif sahiplerinim de iştirakiyle Komisyonumuzda tet
kik ve müzakere olundu. 

Tasarı ve tekliflerin gerekçelerinde belirtilen hususl'ar ve Bakanlık tomslilcileriyle teklif sahip
lerinden bâzılarının verdikleri tamamlayıcı izahatlar, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve tekliflerin tasarı ile birleştirilerek görüşülmesine, ayrıca tasarı metninin müzakerelere esas 
alınmasına karar verilmiştir. 

Tasarı file tekliflerin tümü üzerinde cereyan eden uzun görüşmelerden sonra maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

1961 yılında T. C. Ziraat Bankasınca verilen zirai kredi 2 961 000 Tl. iken mevzuat artış kon-
jektörü çok iyi gittiği için 1969 yılında 9 küsur milyona çıkmış, bu sene ise 10 milyar 300 milyon 
Tl. çıkartılması kararlaştırılmıştır. 

Türk köylü ve çiftçisıinin gerçek ihtiyacı ise 17 - 18 milyar liradır. 
1969 yılında T. C. Ziraat Bankasınca açılan kredilerin % 76,13 ü 8 788 000 000 Tl. zirai 

krediler ve ortalama kredi miktarı ise 1 700 Tl. dır. Ticari krediler ise bütün kredinin '% 23,67 si 
olup 2 648 000 000 Tl. dır. 

Borcu ertelenmiş küçük çiftçi şayet tarlasını hazırlamış veya hazırlıyacaksa tohum ve gübre 
gibi aynî ve çevirme kredilerinden yine istifade edebilecektir. Destek mubayaalariyle de 
2 130 000 000 Tl. verilmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerine bu sene açılacak kredi 
2 300 000 000 Tl. dır. Çiftçileri zirai mahsullerinin değerlendirilmesi ve onlara yardım yanın
da müstahlike ve ucuz mal temini esas gayedir. Dolayısiyle de millî gelire 30 - 40 milyar katkı
da bulunan zirai gelirlerin artırılması temin edilmiş olacaktır. 

En kötü zirai senelerde - Tabiat şartlarının sebebiyet verdiği istikrarsızlık neticesi - dahi 
borçların % 50 si tahsil edilmektedir. 

1968 yılı zirai kredilerinde 611 000 000 vâdesi geçmiş, 525 000 000 kanuni takibe intikal etmiş 
zirai borç vardır. 

Gelir bütçesinin % 1 (Yüzde bir) i bütçe mülâhazalariyle T. € . Ziraat Bankasına ödeneme
mektedir. Geçen sene bütçeye 40 000 000 Tl. konulmuş olmasına rağmen ancak 22 000 000 Tl öde-
nebilmiştir. Bu sene ise bu bapta hiçbir ödenek konulmamıştır. 

2 000 'Tl. kadar borç alanların borç yekûnu - vâdesi gelip ödiyemiyenlerin borçları değil bü
tün borçları - 1 348 000 000 Tl. dır. Bu paralar tahsil edilirse o takdirde Devlet % 1 lcri ödiyc-
bilecck hale gelecek böylece T. C. Ziraat Bankası küçük çiftçilere daha çok aynî ve nakdî kredi 
açmak imkânına sahibolacaktır. 

Tarımsal üretimin tabiat şartları ve ilkel tarım usullerinin üretimindeki düşüklük uygulama
sı dolayısiyle neticesi mağdur duruma düşüp T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine olan borçlarının 1 . 1 . 1970 tarihine kadar ödiyemiyen küçük çiftçilerimizin malî ve iktisadi 
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güçlenmeleri desteklenmiş olacak, istihsal güçleri artacağı mülâhazası ile millî gelire katkıları da 
fazla]aşacaktır. Borçlarını faizsiz ve uzun vadeli taksıite 'bağlanması amaciyle sevk edilen tasarı 
kanunlaştığı takdirde ide en itilbar'lı kredi müesseselerimizden biri olan T. C. Ziraat Banikalsı daha 
da güçlenmiş 'olacaktır. 

'Tarım Komisyonunca tasanlda yapılan değiişiklikLe 2 000 'Tl. kadar olan borç talvalnı 10 000 Tl. 
çıkarılmıştı, bu iısıe Hazineye 1 GOO 000 000 Tl. külfet yÜkliyocck'tir ki Hazine ise (bu iiimkânı gö-
renııeflnekt'edir. Bu balkımdan tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca ayn'cn kabul cdilmilştiir. 

'Türk ekonomisini, 'Maliye ve Haziinıeiyi ^müşkül durumda 'bırakmamak ve sıhhaıtsiz yollara giklil-
'm esini önlemek gayesiyle değiisiilkMik Kolmisiyoınfumıızca itibar görmemiş ve tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ve 8 nci maddeleri Ko'misiyonıımuzica aiynien kabul edilmiştir. \ 

Küçük çiftçilerin vâdesi g/eçmlkş 2 000 liradan faz;la olan borçlarından fazla .miktarım ödemesi 
hallinde tasarı ibirinci (madde (hükümlerinden faydalanmasını temin için tasarı 'metnine geçici 1 nei 
maidde eklenmiştir. 

TaksTiıtlendlirilecıek çiftçi 'borçlarına faiz alınmaması doılayısiyle T. (J. Ziraat Bankası ve Tan m 
.Kredi Koiopieratüflerinin uğrayacağı zaran telâfi etmdk «maksadına matuf 'olmak üzere Grenci Büt
çeye 'hor yıl gereken 'ödeneklerin konullrnafsını temin için de tasan '.metnine geçici 2 'nci ımaldide ilâ
vesi zaruri görülmüştür. 

'Tasarı kanunlaştığı takdirde I '322 000 Ikıüçük çiftçi istifade etmiş olacaktır. 

Yapılan 'bu ilâvelerle kabul ddliılen ibıı tasan havalesi gereğin c>e Plân Komisyonuna tevdi bııyn-
rulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

Ankara 
Sinan Bosna 

.Sözcü 
Bursa 

Kasım önadım 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

Kati]) 
Sakarya 
Yasar Bir 

Balıkesir 
Muhalefet şerhim 

eklidir 
M. Nurettin Sandtkçıoğlu 

Adana 
. M ııhaltef ot Şerh im 

aşağıdadır 
Fazıl Güleç 

Erzurum 
Oylamada bulunaım adım 
FethuUah Taşkesenlioğlu 

İstanbul 
MuhaOefet şerhim 

aşağıdadır 
M. Kâzım Özek e 

Kırklareli 
Feyzullah Çarıkçı 

Maraş 
Muhalefet şerhim 

aşağıdadır 
İbrahim öztürk 

Ordu 
Muhalefet şerhim 

aşağıdadır 
Ata Topaloğlu 

Muhalefet Şerhi 

'Kanun teklifinin 1 nci maddesindeki 2 bin liralılk hadldin ımühaf azası karan karşısında, yap
mış olduğumuz 10 ibin liralık 'had, kabul edilmediğinden söz 'hakkımız mahfuz olmak üzere mu
halefet şerhi o'larak arz ederiz. 

Ata Topaloğlu M. Kâzım Özekc Fazıl Güleç 

M. Meclisi (S. .Sayısı : 10H) 
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Muhalefet Şerhi 

Çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan 2 000 (iki bin) TL kadar 
borçlarının 10 yıl vâdeyle takside bağlanmasına mütedair kanun tasarısının tümüne muhalifim : 

iSiyasi partiler ve hükümetler secim bildirilerinde ve programlarında genellikle, halika bu gibi, 
tetkiksiz ve ölçüsüz v aitlerde bulunmayı âdcd hayine gelinmişlerdir. 

Cezaların affı, banka borçlarının tecili gibi Devlet gücünü «arsan ve seçmeni kötü itiyadlara 
iten bu gibi davranışların tümüme karşı bulunmaktayım. 

Rey alma düşüncesi ile Devlet müesseselerin i çökerten, öbür taraftan vatandaşın kalkınmasına 
hiçbir ciddî etkisi ve katkısı bulunmıyan bu gibi icraatı bir nevi Devlet kesesinden ödenmiş bay
ram hediyesi 'kabul 'etmekteyim. 

Bir yanda 'milyonlarca lira kredi alan bir azınlık, öbür yanda müteselsil kıefalct yolu ile orta
lama aile başına 500 - 1 000 lira zirai kredi alan milyonlarca 'Türk köylüsü. Önce, böyle bir ada
letsiz vergi politikasını düzeltim ek ve diğer ekonomik ve sosyal tedbirlerle çiftçi 'kütlesıini kalkırı-
c'ırmaik zarureti vardır. Yoksa, küçük ve tesirsiz tedbirler hiçbir dâvayı halletmez, alksine küçük 
çiticiyi daha nıüşikül durumlara sürükler. 

Öbür yandan Ziraat Bankasını işlemez hale geti, meye de Mçlbirimizin hakkı yoktur. 
Bu düşüncelerle . getirilen taşanının tümüna karşı olduğumu arz ederim. 23 . 2 . 1970 

İbrahim Öztürk 
.Maraş Bağımsız Milletvekili 

Muhalefet Şerhi 

Çiftçi borçlarının ertelenmesinde on bin liraya kadar olan borçlar komisyonumuzca kabul 
edilmediğinden ve ayrıea bâzı çiftçileri ayırıma tiıbi tutan 1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle ibaresi-
r.in 1 . 6 . 1970 veya hiç olmazsa 1 . 2 . 1970 teirihinin kabul edilmeyişi Komisyonda kabul edi-
"ian tasarıya muhalif kalmama sebebolmuştur. Bu fkonuda söz hakkım mahfuzdur. 

Balıkesir Milletvekili 
M. Nurettin ıSandıkçıoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

. Bütçe Plân Komisyonu 25 . 3 . 1970 
Esas No: 1/151, (2/2, 2/114, 2/126, 2/124) 

Karar No: 28 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan (Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksiti endirilm esi hakkında kanun ta
sarısı) ile, aynı mahiyette olan, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö'ker'in, Giresun Millet
vekili. Mustafa Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşının, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm kanun 
teklifleri ve daha evvel havale edilmiş oldukları Tarım ve Ticaret Komisyonlarınca tasarı ve tek
lifler üzerine düzenlenen raporlar, T. C. Ziraat Ba.rika.si ile Ticaret Bakanlığı yetkili teımsilcileninin 
katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Görüşmelere Ticaret Komisyonunun değiştirişi esas alındı. 
Nüfusumuzun % 80 ini toprakla meşgul oları köylü ve çiftçilerimiz teşkil etmektedir. Bu in

sanlar topraktan elde ettikleri ürünler sayesinde ekonomimize değerler katmaktadır. Her yıl bu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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değerlerin daha fazla artması için köylü ve çiftçilerimize eimeklbrini güçlendirmek gayesiyle T. C. 
Ziraat Bankası ve Tanım Kredi Kooperatifleri eli ile maddi yardımlar yapılmaktadır. Memleke
timizde cari ziraat usulleri henüz istenilen teiknıilk güce ulaşamadığı gibi, aksine, kuraklık, fazla 
yağışlar ve heyelanların etkisiyle, ulaşılması istenilen verim elide 'edilemediğinden köylü ve çiftçi
lerimiz müşkül durumda kalmalktadır. Bu hal T. C. Ziraat Banlkası ve Tarım Kredi Kooperatifle
rimden çiftçilerimizin aldıkları kredilerin zamanında ödenimesıini mümkün kılmamaktadır. Bu suret
le çiftçilerimiz ve ilgili müesseseler malî yönden güçlüklere mâruz kalmalktadır. 

1969 yılkında T. C. Ziraat Bankasınca açılan kredilerin % 76 sini zirai krediler teşkil etmektedir. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ise 2 300 000 000 liralık kredi açılacaktır. Bu suretle millî gelire 
30 - 40 milyon dolar kadar bir katkıda bulunulmuş O'lıacalktır. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi 
kötü hava şartlarının tesiri ile borçlar zamanında ödenmediği takdirde köylümüzün malî ve iktisa
di gücü yeterince desteklenmiyeceğdnden mevcut borçların faizsiz ve uzun vâdede taksite bağlana
rak ödenmesini temim edecek olan tasarı tüm olarak kabule şayan, ve Ticaret Komisyonunca, 2 000 
liraya kadar olan ve taksite bağlanan borçlara bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yü
rütülecek faıizlıeri karşılamak üzere her yıl Hazineye ödenek konulmasını teminen tasarıya geçici 
1 nci madde ile küçük çiftçilerin, vâdesi geçmiş 2 000 liradan fazla olan borçlarını taksiti en dirile
cek miktara indirdikleri takdirde tasarının 1 nci maddesi hükmünden yararlanmalarını temin mak-
sadiyle de geçici 2 nci madde ilâve eıdilmek suretiyle yapılan değişiklik uygun görülmüş, ancak 
kanun tekniği yönünden bu dlâve geçici maddelerin madde metnindeki yerleri değiştirilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş-
'kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

Afyon Karaibisiaır 
İT. Dinçe r 

Bdlıu 
Söz hıaMom mahfuzdur 

K. Demir 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
Söz halkkılm mahf uzdur 

C. Karagözoğlu 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Burdur 
Yetertaiz (bulduğum için 

muhalifim 
muhalefet şerhim ilişiktir 

İV. Yavuzkan 

îstanibul 
O. C. Fer soy 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Okyay 

Ordu 
K. ŞemBoy 

İmzada bulunamadı 

Traibzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

Kâtip 
Erzurum 

R .Danışman 

Ankara 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçubası 

İstanbul 
L. Yurdoğiu 

İmzada büluııaımadı 

Kastamonu 
'Söz 'hakkım mahfuzdur 

H. Tosyalı 

Sivas 
M. TimıM 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
O. Dengiz 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 
M. K. Küçüktepepmar 

Bıökı 
H. 1. Cop 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
1. H. Balcı 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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Muhalefet Şerhi 

a) T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin (a), (b), (c) fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre çiftçilere açılan zirai kredilerden, borç
lu bulunıanlarm 1 . 1 . 1970 tarihinde her ne sebep ve suretle vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, 
anaborçları 2 000 liraya kadar olanların işlemiş faiz ve masraflarının ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 
10 eşit takside bağlanması çiftçilerimiz için yeterli değildir. Âdil bir tatbikat olmıyacaktır. Çün
kü, her türlü sıkıntıya katlanarak, başkalarından borç bularak veya malını ucuz da olsa satarak 
borcunu vâdesinde ödeyip kredisini yenilemiş olanları, borçlarının vâdesini geçirmedikleri için 
taksitlendirmeden istifade ettirmemek, görevini yerine getirenlerin bir mânada cezalandırılması 
anlamını taşır.. 13u miktar kredileri almış olanların hepsinin borçları, vâdesi geçsin veya geçmesin 
10 yıl vâde ve 10 eşit takside bağlanılmalıdır. 

b) Ayrıca 2 000 liralık sınır orta çiftçileri kapsamamaktadır. Bu sınır 10 000 liraya çıkarıl
malıdır. Buna ait teklif komisyonda reddedilmiştir. 

c) 500 liraya kadar çiftçi borçları, Sayın Ticaret Bakanının 25 . 2 . 1970 tarihli bir cevapla
rında belirtildiğine göre, 326 433 000 lira tutmaktadır, 856 000 çiftçiye dağılmış bu borcun 
142 390 000 lirası vâdesi geçtiği için takibe intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Aldıkları krediyi üre
tim yerine çok kere tüketimde kullanarak, bugün borçlarını ödiyemez hale gelmiş olan küçük 
çiftçiler ağır sıkıntı içindedirler. 

Bu miktar borç bir sefere mahsus, bütçeden karşılanarak affedilirse fakir 856 000 çiftçi tefe
ciden yüksek faizle para bularak veya mallarını ucuz da olsa zamansız satarak kredi yenilemek
ten kurtulup, ekonomik bir rahatlamaya kavuşacaklardır. 

Buna lait teklifler komisyonda kabul edilmemiştir. 

d) Sayın Ziraat Bankası Genel Müdürü borçları taksitlendirilmiş olanlara yeniden nakdî kre
di verilmesinin kaynak sağlanmazsa mümkün olmıyacağmı ifade ettikleri halde, yeniden nakdî 
kredi verilebilmesini sağlıyacak teklif reddedilmiştir. 

Kanun tasarısını bu şekliyle çiftçilerin sıkıntılarını gidermede yetersiz buluyorum. Bu husus
ları belirten şerhimi takdim ediyorum. 

Nadir Yavuzkan 
Burdur Milletvekili 

M. Meclisi (S. Sayısı : 101) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 

borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
'Bankası ve tarım kredi kooperatiflerince, 3202 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c fık
ralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden borçlu bulunanların 1 . 1 . 1970 
tarihi itibariyle, her ne sebep ve suretle olursa 
olsun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, anaborç-
ları 2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş faiz 
ve masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 
eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılına gelmek 
üzere her yılın mahsul toplama ve satış zaman
larına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasınca tesbit olunur. 

MADDE 2. — Taksiti endirilecek banka ve 
tarım kredi kooperatifleri alacakları için borç
lulardan faiz alınmaz. 

MADDE 3. — Taksitlendirme işlemi, borcun 
aynî veya şahsi teminatının sukutunu icaibettir-
miyeceği giib'i, borçlunun kefillerine de kefalet
ten çekilme hakkını bahşetmez. 

MADDE 4. — Taksitlendirilen alacakların 
taksitleri vâdelerinde tamamen tahsil olunur. 

Borç taksitlerinden her hangi birini vâdesin
de ödemiyenlerin borçları muaceeliyet kazanır. 

Taksitleri vâdelerinde ödenmiyen alacakla
rın faizleri, bu alacaklara ait sözleşmelerde ya-
ızılı nisibetler üzerinden, borçlul arından tahsil 
olunur. 

Vâdesinde ödenmiyen alacakları için banka 
ve kooperatifler 6183 sayılı Âmme alacakları
nın takip ve tahsili hakkındaki kanun hükümle
rine göre kovuşturma yapmaya ve bu kanunun 
bahşettiği haklardan faydalanmıya yetkilidir. 
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TARIM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Çiftçilerin Türkiye Cumhufaiyeti Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 

borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerincıe, 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (a), (b), 
(c) fıkralarına ve 6118 sayılı Kanıunıa göre açı
lan kredilerden borçlu bulunanların 1.1.1970 
tarihi itibariyle, tabiî âfet ve sair her ne sebep 
ve suretle olursa olsun vâdesi geçmiş veya erte-
lenımiş anaborçları 2 000 liraya kadar olanlar, 
işlemiş faiz fe masrafların ilâvesi ile 101 yıl vâ
deye ve 10 eşit taksite bağlanır. 

2 000 ilâ 10 0O0 liraya kadar borçlu olan
ların borçları, işlenmiş ve işliyecek faiz ve mas
rafları ile birlikte 5 yıl vâde ve 5 'eşit taksite 
bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılma gelmiek 
üzere her yıllın ımahsul toplama ve satış zaman
larına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasınca tesbit olunur. 

MADDE 2 . - 2 000 liraya kadar taksitlen-
dirilecelk 'borçlardan banka ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri alacaklara için borçlulardan işlin 
yecek faiz alınmaz. 

MADDE 3. — Talksitlen'dirlme işlemi, borcun 
aynî veya şahsi teminatının sükutunu icabettir-
miyeceği gibi, borçlumun kefillerine ide 'kefalet
ten çekilme hakkını bahşetmez. 

MADDE 4. — Talksitlenıdirilen alaoalkların 
taksitleri vâdelerinde tamamen tahsil olunur. 

Borç ıtaksitlerinde her hangi birini vâdesin
de ödemiyenlerin borçları muaceeliyet kazanır. 

Taksitleri Vâdelerinde ödenmiyen .alacakla
rın faizleri, bıu alacaklara ait sözleşmelerde ya
zılı nisibetler üzerinden, borçlularından tahsil 
olunur, 

Vâdesinde ödenimiyen alacakları için ban
ka ve kooperatifler 6183 sayılı Amme alacak
larının takip ve tahsili hafckındaki Kanun hüw 
'kümlerine göre kovuşturma yapmaya ve bu 
kanunun bahşettiği halklardan faydalanmaya 
yetkilidir. 

(S. Sayısı : 101) 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziarat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
nın taksıitilenidlirüiınesi hakkında kanuun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci miaddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ııeü maddesi Ko-
misyonumuaca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Koı-
misyonumuzca ayneın kabul 'edilmiştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Çiiftrilenin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendinilmösâ hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 'maddesi .ay
nen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi ıay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mıaddelsi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
'Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, borçlu
ları hu kanun hükümleri dâhilinde taksiti endir-
me işlemini yapmaya mûtüt usuller dairesinde 
davet ederler. 

'Borçlular kendilerine tebliğ tarihinden iti
baren 6 ay içerisinde borçlu 'bulundukları ban
ka teşkilâtına ve tarım kredi kooperatiflerine 
müracaatla borçlarını yeni senetlere bağlatma
dıkları takdirde bu kanun hükümlerinden ya
rarlanamazlar. 

MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten İtibaren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, bu kanu
nun kapsamına giren borçlular hakkında giriş
tikleri 'icra, takip, haciz ve satış işlemlerini der
hal durdurarak taksitlendirme işlemlerine baş
larlar. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı 'tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

15 . 12 . 1969 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 

(Tarım Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 5 . - 2 000 liraya kadar alacak
lara sözleşmelerinde yazılı nisbetler üzierinden, 
bıu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
hesaplanacak faizler 'Genel Bütçeye her yıl ko
nacak ödenekle karşılanır. 

MADDE 6. — T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri, borçluları bu kanun 
hükümleri dâhilinde taksitlendirmıe işlemini 
yapmaya mûtat usuller dairesinde davet eder
ler. Borçlular kendilerine tebliğ tarihinden iti
baren 6 ay içenisinıde borçlu bulundukları 'ban
ka teşkilâtına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
müraoaatle borçlarını yeni senetlere bağlatma
dıkları takdirde bu kanun hükümlerinden ya
rarlanamazlar. 

MADDE 7. — Borçların tahsilinin taksite 
bağlanması borçlu üreticilere yeni krediler ver
meye engel teşkil etmez. 

MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası vo Tarım Kredi Koıoperatifleıri, bu ka
nunun kapsamına giren borçlular hakkında gi
riştikleri icra, takip, haciz vo satış işlemleri
ni derhal durdurarak taksitlendirme işlemlerine 
başlarlar. 

MADDE 9. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Ticaret Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka<bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasıannın 6 ncı ımaddesi Ko
misyonumuzca aynen 'kabul gidilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — 2 000 liraya kadar 
boçjrluiara sözleşmelerinde yazılı nisibetler üze
rinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği (tarihten 
itibaren- hesaplanacak faizler Genel Bütçeye her 
yıl (konacak ödenekle T. C. Ziraat Babası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 nci maddedeki mik
tarlardan fazla vâdesi gcçjmiş borcu olanlar ka
nunun şart koştuğu talksitlendirilecck miktarı 
borcunu ödemek suretiyle indirirse ta, kanun
dan istifade ederler. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ımaddesi Ko* 
misyonuımuzea aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nei maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

ay-

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Ticaret Komisyonu
nun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — Ticaret Komisyonu
nun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarınım 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
1/. Atabeyli 

Sanayi Bakanı 
8. Kıhç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlt 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

H. Mente§eoğlu 
Maliye Bakam 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

t. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. 0. Avcı 
îmar ve İskân Baltanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakam 

H. Özalp 

Gençlik ve Spor Balkanı 
1. Sezgin 
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