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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak Özeti 

*,2. — Görüşülen işler 

1. — 1961 imali yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Ma-
üye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon rapora (1/149) 
(S. Sayısı : 56) 

2. — Göçmenlerle nakledilenlere ve 

Sayfa 
2 

2:3 

Sayfa 
muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik 
dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanun
la Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve
rilmesine dair 5254 sayılı Kanuna göre 
verilen tohumluk ve yemeklik bedellerinin 
tecili hakkında kanun tasarısı ve Tarım 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu, ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları (1/77) (S. Sayısı : 51) 34 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri ta
ahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına 
yetki verilmesi ve 

ilköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarıları görüşüldü ve kanunlar aynen kabul 
edildi. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi Divan Kâtibi 

özdilek Fahri Ersü Vehbi Çelebi Enıanullah 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refe£, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Temsilciler' Meclisinden geçen ve Komitemi-

1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu (1/149) (8. 8. 56) (1) 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar; 

müzakeresine başlıyacağımız kanun tasarısı Ad
liye Vekâletine referandum ve seçim mevzuunda 
ek tahsisat tanıyan bir tekliftir. Malî portesi 
55 milyondur. Meclisten geçmiştir. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü hakkında 
söz istiyen var mı?. Yoktur. Maddelere geçilme

di j 56 8. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 82 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

ze gelen 5fi S. Sayılı »kanun itasaosmı müzakere 
edeceğiz. 

sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
- Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 

edilmiştir. 

1981 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işa 
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunum; 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmının 420 nci (Mebusların Seçim Masrafla*. -
bölümüne 23 459 500 lira ek ödenek konulmuş
tur. 

Anayasanın halkoyuna sunulması için yapı
lacak masraflar da bu bölümden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad7 

de kabul edilmiştir. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 

— 2 ~ 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oylarınıza • arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kanunun tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kanunun tümünü kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı Kanunla Muhtaç çiftçilere 
ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Ka
nuna göre verilen tohumluk ve yemeklik bedel
lerinin tecili hakkında kanun tasarısı ve Tarım 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/77) (8.8.51) (1) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar; 
bunun özeti şudur : Ziraat Bankasına borçlu bir 
kısım çiftçilerin borçlarının J5 yıl vâde ile ve 5 
eşit taksitle tecile tâbi tutulması bir Hükümet 
teklifi idi. Karma Komisyon ise bunun 10 yıl 
süre ve 10 eşit takside bağlanmasını istemiştir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 
3242 sayılı Kanunla Muhtaç çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanuna 
göre verilen tohumluk ve yemeklik bedeUerinin 

tecili hakkında Kanun 

Madde 1. — 3242 ve 5264 sayılı kanunlar ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
31 . 12 . 1960 tarihine kadar tevzi edilmiş bulu
nan tohumluk ve yemeklik bedelleriyle bunların 

(1) 51 8. Sayılı baârnayazı Temsilciler Mecli
sinin, 81 nci Birleşiminin sonundadır. 

LMl ö : İ 
I faiz, ve masraflarından borçlu bulunanların bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz öden
memiş borçları her taksit 10 liradan aşağı olma
mak üzere 10 yılda ve İıÖ' müsavi taksitte taJMl 
olunur. 

İlk taksit 1*961 yılı mahallî harman mevsimi
nin sonunda ve mütaakıp taksitler her yılın ma-

I hallî harman mevsimleri sonunda ödenir. 
31 . 12 . 1960 tarihine kadar tevzi edilmiş 

I olup da vâdesi ve takip süresi dolmıyan borç se
netleri üç ay içinde Maliyeye devrolunur. 

BAŞKAN — Madtie üzerinde söz istiyen var 
I mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede belirtildiği şe
kilde taksite bağlanan borçlar, taksite bağlandı
ğı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar gecikme 
zammı yerine % 5 faize tâbi tutulur ve bu devre 
için hususi kanunlarındaki faizler alınmaz.' 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
I etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Taksitlerden her hangi birisi 
zamanında ödenmezse borcun tamamı muaccel 
olur. Muaccel olan borç borçlu veya kefillerin
den 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
takip ve tahsil edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu alacaklara ait senetlerin 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca Mali
yeye devrini takibeden yıl başından itibaren 
6183 sayılı Kanuna göre işlemeye başlıyan za
manaşımı bu kanunun birinci maddesindeki 10 

I yıllık tecil süresince işlemez, on yıllık tecil 
süresinin nihayete erdiği tarihten itibaren ye
niden işlemeye başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hadde 6. -r- Bu kanunu Bakanlar Kurulu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyen-

yürütür. lef... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN —Maddeyi kabul edenler... Et-; Açık oturumu kapatıyorum. 

miyenler... Kaıbul edilmiştir. Kanunun tümünü Kapanma saati :16,35 


