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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oiurum 
Yurt dışındaki işlilerimizin meselelerini ma

hallinde incelemek üzere 26 Haziran - 30 Tem
muz 1970 tarihleri arasında Federal Almanya, 
Rolânda, Belçika, İsviçre ve Avusturya'ya gön
derilecek heyete Çalışma Komisyonu Başkanı 
Enver Turgut'un da kaJtılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi, kaibul olundu. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak, 

Maliye Bakanıüğı Bütçesi kaJbul olundu. 
Gelir Bütçesinin görüşülmesine başlanıldı. 
ISaat 14.30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 

ikinci oturum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Ankara, 
Eıge ve 
Hacettepe üniversiteleri, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 
istanbul ve 
istanbul Teknik üniversiteleri, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Karayolları, 
Hudut ve Sahiller Sağlık, 
Tekel, 
Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman, 

Devlet Hava Meydanları işletmesi ve 
'Beden Terbiyesi Genel müdürlükleri 1970 

yılı Bütçe kanunu tasarıları ikinci defa açık 
oya sunularak kanunlaştıkları /bildirildi. 

Fransa Millet Meclisi Başkanının davetine 
icabetle Fransa'ya gidecek heyete katılan üye
lerin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

'Gelir Bütçesi ve 
1970 yılı 'Bütçe kanunu tasarısının madde

leri kabul ıoltundu. 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze

rinde grupların sıon konuşmaları ve bunlara 
Maliye Bakanı Mesut Erez'in cevap teşkil eden 
konuşımaisından sonra, 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı açık oya su
nuldu ve 159 ret oyuna karşı 244 oyla kanun 
tasarısının kanunlaştığı bildirildi. 

Barbakan Süleyman Demirel'in, bütçenin 
kabul edilmesi dolayısiyle teşekkürlerini bildi
ren demecinden sonra, 

1 . 6 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,30 da son 
verildi. 

F 
Başkan 

erruh Bozbeyli 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

»•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Fennin Bozıbeyli 

KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 93 ncü Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

'BAŞKAN -— Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
iBAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço-

ğunflhığ-umuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
(Mmhterem arkadaşlarım; Antalya Milletve-

kili Sayın İhsan Ataöv, televizyon neşriyatı 
'hakkında gündem dışı bir konuşma talebetmiş-

1. — Grup temsilcilerinin, Meclis çalışmaları
nın Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve 
Cuma günleri olmak üzere haftada 5 gün ya
pılmasına ve Çarşamba günlerinin saat 17 ye ka
dar genel görüşme ve Meclis Araştırması öner
gelerine ve saat 17 den 19 a kadar da sözlü soru 
önergelerine tahsisine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup 
Başkanvekillerinin müştereken imzaladıkları bu 
önergeyi okultuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi tatilinden evvel çıkarılması 
zaruri olan bâzı mühim kanun tasarı ve tek
liflerinin biran önce sonuçlandırılmasını müm-
<Mın kılmak maksadiyle, bugünden itibaren 
Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarının Pa
zartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
leri olmak üzere haftada 5 gün yapılmasına; 

Çarşamba günleri yapılacak toplantıların 
eskisi gibi saat 17.00 ye kadar genel görüşme 
ve Meclis Araştırması Önergelerine ve saat 
17J00 den 19,00 a kadar sözlü soru önergele-

tir. Mustafa Kemal Çilesiz arkadaşımız, Fındık-
iiretic'ileririin bâzı etkiler içinde yapmış oldu
ğu toplantı ve yürüyüşlerle ilgili gündem dı§ı 
söz talebetmiştir. Sayın Beyti Arda arkadaşı
mız da; Türkiyedeki teknik elemanların yatı
rımlara etkisi ve faydaları konusunda gündem 
dışı bir söz talöbetmiştir. Bugünkü işlerimizin 
•çokluğu sebebiyle gündem dı§ı söz verilemiye-
cektir. 

rine tahsis edilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C.H.P. Grupu adına 
Ankara Trabzon 

Orhan Eren Ahmet Şener 

G. P. Grupu adına 
Konya 

Vefa Tanır 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Bursa milletvekilleri Gadrettin Çanga 
ile Nail Atlı'nın; Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
i t davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/27) 

iBAŞKAN — Başkanlığın sunuşu olarak; 
Sayın Nail Atlı ile Sayın Sadrettin Çanga ar-
1,adaşlarımız birlikte vermiş oldukları Mîclls 
Arattırma önergesini okutuyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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29 . 5 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Merkezi Bursa'da olan ve «Marmara Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği aldım taşı
yan bir kuruluş vardır. Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya ve Erdek Zeytin Kooperatifleri bu 
Birliğin üyeleridir. Onbeşinei yılını dolduran 
Birliğe kayıtlı üye sayısı yaklaşık olarak 25 
binidir. 

Marmara Bölgesi Zeytin üreticilerinin yetiş
tirdikleri ürünleri değerlendirme, pazarlama ve 
ihracetmek suretiyle hem üreticiye ve memleket 
ekonomisine hizmet gayesiyle kurulan Birliğin, 
bu onbeş yıllık iş döneminde, gerçek anlamda 
bu hizmetleri yerine getirerek üreticiye ve 
memleket ekonomisine yararlı katkı'da bulundu
ğunu söylemek maalesef, mümkün değildir. 

Gerek geçmişteki ve gerekse bugünkü yöne
ticileri, tutum ve davranışları ile birliği asıl ga
yelinden saptırmışlar ve Birliği ortaklarına ar
tık yarar değil, zarar getiren bir kuruluş duru
muna sokmuş bulunmaktadırlar. 

Gerçekten de, «Marmara Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği» kurulduğu günden bu 
yana, ehliyetsiz yöneticilerinlin yönetiminde 1970 
yılında iflâsla karşı karşıya gelmiştir. 

Birlik, ortaklarına ekonomik hizmetler gö
receğine ve bu yolda rehber olacağına, aksine, 
açıklıkla Mr siyasi kuruluş gibi çalışmış ve or
taklan arasında, onların siyasi eğilimlerine gö
re yapmıştır. Yöneticilerin siyasi paralelinde 
olmıyan ortaklara kötü muameleler yapılmış, 
ürünleri düşük fiyatlarla alınmış ve ödemelerde 
usandırıcı güçlüklere uğratılmışlardır. Hele se
çimler ısırasın'da Birlik yöneticilerinin yaptıkla
rı baskılar utanç verici insafsızlıklarla doludur. 

Birliğin bugünkü yöneticileri, aşağı - yukarı, 
aynı yöneticilerdir. Bunlar bu birliği, bugün 

IV. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tak-
sitlendirümesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Ankara tly&si Yiğit Köker, 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Giresun 
Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı ve 

de, hâlâ bir siyasi ve bir maddi çıkar yuvası gi
bi kullanmakta ve istismar etmektedirler. Bu 
keyfî tutum, siyasi çıkar düşüncesi ve kayırma
lar yüzünden milletin ve Devlettin milyonlarca 
lirası heba olup gitmektedir. 

Zeytin Birliği nezdinlde, Ticaret Bakanlığı 
murakıbının 14 . 4 . 1970 tarihinde vermiş ol
duğu raporda, Birlik yönetiminin ne biçimde ol
duğu, Devlet ve millet parasının şahsi çıkarlar 
uğrana ve keyfî bir şekilde nasıl kullanıldığı ve 
dolayısiyle Birliğin halen yirmi milyon liranın 
üstünde bir borçla sorumlu bulunduğu çok açık 
ve kesin bir şekilde tesbilt edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığının ve dolayısı ile Hükü
metin, yönetim ve hesap durumu böylesine kri
tik olan birlik üzerinde ciddî bir soruşturma 
sonucuna varmasını, politik nedenlerle, imkân 
dâhilinde görmemekteyiz, 

Oysa, durum vahimdir. Zeytin Üreticisi Bir
lik ortakları, birlik yönetimindeki bu keyfilik 
ve istismarcılık sona ermedikçe ve hükümet, 
Birliğin yönetimine ve hesaplarına müdahale 
etmedikçe bundan hem üreticiler ve hem de Dev
let zarar görecektir. Devlet, belki bu zararın 
altından kalkabilecektir, ama bu ehliyetsiz ve 
istismarcı yönetimin doğurduğu zararın altın
dan üretici ortaklar kalkamıyacak ve perişan 
olacaklardır. 

Bu nedenlerle konuyu incelemek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasamızın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masını arz ve teklif ederiz, 

Bursa Milletvekili Bursa Milletvekili 
ıSadrettin Çanga Nail Atlı 

BAŞKAN — önerge bilgilerinize sunulur. 
önerge, gündemdeki mahsus yerlini alacak ve 
sırası geldiği zaman müzakerelere sunulacak
tır. 

İŞLER : 

Kastannonu Milletvekili Hasan Tosyalının aynı 
mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ta
sarının müzakeresine başlamışltık. Bu tasarı ve 
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rapor üzerindeki yapmış olduğumuz müzakere
lere 'devam edeceğiz. 

Bundan evvelki birleşimlerde sözünü ettiğim 
tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde konuşulmak
ta iken kifayet önergesi gelmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
iŞimdi ilk sözü hükümete veriyorum. Sayın 

Ticaret Bakanı, buyurun. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(0. Senatosu Çankırı Üyesi) — Muhterem Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine borçlu bulunan çift
çilerimizin, küçük çiftelerimizin borçlarının er
telenmesi hususun'da huzurunuza sevk elttmiş bu
lunduğumuz tasarı hakkında muhtelif parti 
gruplarının ve şahıslan adına konuşan millet
vekili arkadaşlarımızın sözlerine cevap vermek 
üzere huzurunuzdayım. 

Bu tenkitlere girmeden evvel, bu kanunun 
gelişi hakkında kısa bir malûmat arz etmek iste
rim 

1969 seçim beyannamemizde aynen şöyle bir 
paragraf mevcuttur; «... Bu arada kötü hava 
şartları sebebiyle öldeme gücünden yoksun ka
lan küçük çiftçilerimizin yıllardır birikmiş ban
ka borçları faizsiz ve uzun vâide ile taksite bağ
lanacaktır. 

Böylece küçük çiftçi yeni kredi imkanına 
kavuşturulmuş! olacaktır.» 

7 . 11 . 1969 tarihiride Millet Meclisinde 
okunan Hükümet programımızın 27 nci sayfa
sında aynen, «kötü hava şartları yüzünden öde
me gücünden yoksun kalan küçük çiftçileriımi-
zin yıllardır birikmiş banka borçları faizsiz ve 
uzun vâde ile taksite bağlanacaktır. 

Böylece küçük çiftçilerimiz yeni kredi imkâ
nına kavuşturulmuş olacaktır» demektedir. 

İşte hükümetimiz, gerek 1969 Adalet Partisi 
seçim beyannamesinde, gerekse hükümetin prog
ramımda bahsedilen hususları bir tasarı halin
de yüce heyetinizin huzuruna getirmiş bulun
maktadır. 

Bu arada, gerek seçim beyaninameımizde, ge
rekse Hükümet programında «kötü hava şart
lan yüzünden» denmesine mukabil, getirmiş ol
duğumuz tasanda çiftçilerimizi daha geniş mik
yasta bâzı imkânlara kavuşturmak veyahutta 
bu kanundan istifade edecek çiftçi miktarını 
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artırabilmek gayesi ile «kötü hava şartlan» tâ
biri kaldınlmış ve biraz daha genişletilmek su
retiyle, «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve Tanm Kredi Kooperatiflerinden her ne su
retle olursa olsun 2 000 liraya kadar kredi al
mış olanlar» denmek suretiyle istifade edecek 
çiftçi miktannın adedi genişletilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada, bu kanun 
hakkında birçok sözler söylenmektedir. Yalnız, 
şu hususu halletmemiz gerekir. «Küçük çiftçi» 
tâbirinden ne .anlıyoruz? Herkesin kendisine gö
re bir tarifinlden ziyade, kanunlarımızın ışığı 
altında «küçük çiftçi» taJbirini bir eleştirmeye 
tabi tutmak lâzımdır. Bunu iyice anladıktan 
sonra da getirilmiş olan kanunun gaye ve mâ
nası da kolaylıkla anlaşılmış olacaktır. 

3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununun 3 ncü 
maddesi aynen şöyle demektedir : «Kendisinin 
ve ailesinin geçimini temin maksadiyle ve zira-
ati esas meslek edinerek sevk ve idaresi ile tat
bikattaki bütün işleri aile reisi ve aile efradiyle 
temin ve ifa olunan vüs'at ve ehemmiyette bir 
zirai işletmeyi bu esaslar dâhilinde işletene bu 
kanuna g*öre küçük çiftçi denir.» 

Gene, halen tasan halinde bulunan, Meclise 
sevk edilmemiş, çalışmaları devam etmekte bu
lunan Tanm Reformu Kanununun 2 nci mad
desinde de şiöyle bir tâbir bulunmaktadır, kü
çük çiftçiyi tarif bakımından : «Yıllık geliri 
yeter gelirli tarım işletmelerinin gelirinden az 
olan ve ailenin ihtiyacını karşılamak üzere iş
letme dışından ek gelir sağlaması gereken iş
letmedir.» 

1963 genel tarım sayımına göre zirai işlet
melerimizin % 86 i, 1 ile 100 dekar arasında 
küçük işletmelerden müteşekkil bulunmaktadır. 
Biliyorsunuz ki, bu sene de tanm sayımı yapı
lacaktır. Bu tanm sayımı neticesinde de çiftçi
lerimizin durumu baklanda, işletmeleri hak
kında daha yeni ve kesin bilgiler elde etmek 
mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, getirmiş olduğu
muz bu tasarı hakkında izahata geçmeden ev
vel, daha evvelce bu yolda muhtelif iktidarlar
ca getirilmiş olan erteleme kanunlan mevcut
tur. Bu kanunlann tatbikatı hakkında da kı
sacık bir bilgi vermek isterim. 

1957 yılında çıkmış olan Taksitlendirme Ka
nunundaki şartlar, faizsiz olarak 5 yıl vâde ve 
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beş eşit takside bağlanmıştır. Burada, Ziraat 
Bankasının taksite bağlamış olduğu borç veya-
hutta kendisine göre alacak miktarı 187490825 
Tl. dır. 1960 yılı sonu bakiyesi; 34 625 744 lira
dır. 123 sayılı taksitlendirme kanununa, 1960 
yılında çıkan bu kanuna göre de ertelenen borç 
miktarı 209 366 214 Tl. dır. Borçlu sayısı da 
39 548 ıdir. Halen borç miktarından bakiye 74 
milyon 708 006 Tl. bulunmaktadır. 

Şimdi, bizim getirmiş olduğumuz tasanda bi
liyorsunuz, 1 ilâ 2 000 lira arasında Ziraat Ban
kasından para almış, vâdesi geçmiş olan küçük 
çiftçilerimizin borçlan taksite bağlanmaktadır. 

Burada borçlu ladedi 1 332 790 dır. Daha 
ewel|ki, meselâ 1960 da çıkan 123 sayılı Kanun
da borçlu -jadedi 39 548 olmasına mukabil, ge
tirmiş olduğumuz tasanda 1 332 790 küçük çift
çi ailesi bundan istifade edecektir. Taksite 
bağlıyacağımız Zanaat Bıankası alacaklanmn 
mdiktıan dıste 1 348 168 000 Til. dır. 

Birtakım tejkllifler var; bunları 10 000 lira
ya çıkartalım diye. Burada şunu iarz etmek is
terim ki; muhterem arkadaşlar, bunu bir pole
mik (konusu yapmak işitemiyorum, yapmak istd-
yen arkadaşlarımıza da cevap vererek mese
leyi bir siyasi konu halin© de getirmek istemi
yorum, yalnız şu kadarını arz etmek isterim 
ki, Türk çif toisıine eğer bir imjkân verilecekse, 
şunu muhıalif olan lafkadaşlanmız ayice bilsinler 
ki biz hiçbir zaman bu hamiyet yarışında ken
dilerinden geri kalmayız. îmkânlarıımız mü
sait olursa, bu yanşa çıktığımızda bize yetişe
mezler bile. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sıiz borçlandır
dınız. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Yalnız his mesuliyet yüklenmiş 
bir Hiikümet olarak... 

FAZIL GÜLEÇ (Adasıa) — Ayağınızı bağ
layan mı var? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Ayağımızı bağliyan mesuliyet id
raki içerisinde bulunmamızdır, beyefendi. Siz 
de o şekillide idrak içinde buhımsanız, öyle 
tahmin ediyorum ki, bu şekilde müdahale et
mezsiniz oturduğunuz yerden. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlanm, 10 000 liraya çı

karttığımız zaman durum şu olacak; 1 332 790 & 
mukabil 1 623 340 çiftçi istifade edecektir. Ya
ni, aradaki farkı meydana getiren 290 000 çift
çi daha, 10 000 liraya geıtarifldliği takdirde, is
tifade edecektir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Para değeri 
mukayesesini de yaparmısınız Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Buna mukabil para inikten 
2 376 667 000 liraya çıkaoajktır. Yüzde olarak, 
(evvelki zabıtlan tetikik ettim, burada bulun
muyordum, larkadaşlanmız geniş izahat vermiş
ler, tekrardan kaçınacağım) 2 000 liraya ka
dar borçlan ertelediğimiz takdirde % 80,2 mik-
tanndaki küçük çiftçi ailemizin borçlannı er-
ıteliyeceğiz, 10 000 liraya kadar ertelediğimiz 
zaman oran % 96 olacaktır. Yani 290 000 aüe-
ndn karşılığı olan % 16 ıhjk artış bir milyar kü
sur liralık bir artışla temin edilmiş olacaktır. 

Bu ertelemeyi getirdiğimiz zaman bizim dü
şündüğümüz husus, kötü hava şartlan veyahut-
ta başka sebeplerle borçlarını ödemekte zorluk 
çeken küçüik çiftçilerimizi düşünmektir. Onla
rın borcunu lerteledikten sonra onlan borcunu 
ödiyeoek şekle getirmek, arazisini tohumsuz 
bırakmamak, gübresiz bırakmıama|k, İlâçsız bı
rakmamak suretiyle de tedbirleri düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer bunu yapmaz isek, 
borçlan istediğiniz kadar tecil ediniz, ödeme im
kânına kavuşturmadığınız takdirde kendisini, 
ssnöye taksidi karşılamasına imkân ve ihti
mal yoktur. İşte, konuşlan arkadaştanım bu 
hususta da dikkatlerini çejkmek isterim. 

Biz getirmiş olduğumuz tasan ile bu 
1 332 790 çiftçi ailesinin 2 000 liraya kadar 
borçlarını erteledikten sonra, onların aynî kredi 
ihtiyaçlarını karşılamayı da düşünmekteyiz. 
Eğer bu aynî kredi imkânlannı (kendilerine ver
mezsek, takdir edersiniz ki onlan borçlannı 
ödiyecek bir duruma getirmiş olamayız. 

Bu borçlan 2 000 liraya kadar takslitleddği-
miz zaman 1 332 790 çiftçi ailesinin önümüzdeki 
Eylül ayından itibaren daha fazla ihtiyacı ola-
caik olan aynî kredilerinin miktarı da 672 mil
yon lirayı bulmaktadır. Ziraat Bankası, bunun 
için ek finansmana ihtiyaç duymaktadır ve Hü
kümetimiz de bu ek finansmanı ıtemin etmiş bu-
lunmakbadır. Bunu 10 000 İraya çıkarttığımız 
takdirde ek finansman İhtiyacı 1 milyar 120 
milyon liraya çıkmaktadır arkadaşlanm. Bu-
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gün bu 1 milyar 120 milyon ek finansmanı bul-
mıaktıa Ziraat Bankası biraz güçlük çekecektir 
ve belki de imkânsız hale gıelecektür. 

Şimdi, düşününüz, 290 000 çiftçi laiüLetsini da
ha istifade ettirelim derken, 1 332 790 ailemin, ek 
finansman ihtiyacı [karşılığı 672 mıiilyon lirayı 
bulamadığınız takdirde, aynî kredi ihtiyaçlarını 
dıa ortadan kaldırmış olacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, arz lettiğiım gibi 
bu kanunun ağırlık noktası, hem takside bağ
lıyacaksın, müşkül durumdan kurtaracaksın; 
hem de küçük çiftçimizi borçlarını ödiyıebilieoek 
imkânlara kavuşturmuş olacaksın. Bunu yap
madığınız takdirde erteleme kanununun, tak
dir edersiniz ki, en ufacık bir faydası da olmı-
yacaktır. Küçük çiftçimiz bundan memnun da
hi kalmıyacaktır. Bu bakımdan, T>u düşünce
lerle hareket ettiğimiz takdirde 10 000 liraya 
kadar çıkardığımız zaman Ziraat Bankasının 
1 milyar 120 milyon Tl. lık ek finanasmanıa da
ha ihtiyacı bulunacaktır. 

Muhterem -arkadaşlar, bu arada şunu da arz 
etmek isterim: Takdir edersiniz ki nüfusumuz 
artmaktadır ve Ziraat Bankası daha geniş çap
ta, her sene birçok yeni çiftçi ailemize de kre
di açmaya devam etmektedir. Bunları bir kı
yaslarsak, 'ortaya şöyle bir rakam çıkmak
tadır: Her sene Ziraat Bankası 150 - 200 bin 
çiftçi ailesine dıaha yeni ikredi vermektedir. Ra
kam olarak vtertebdillirim bunları. Meselâ; Zi
raat Bankası 1969 yılında, 1968 yılma misbetle 
154 000 çjifltci ailesine dıaha yeniden 732 317 000 
Tl. yeni kredi açmıştır. Şimdi, bu sene yine 
aynı şekilde Ziraat Bankamız, 150 ile 200 bin 
çiftçi ailesine 'bir milyar liraya yaklaşık olarak 
yeni bir kredi daha açacaktır. Bunu açtığı za
man Ziraat Bankasının ek finansman ihtiyacı, 
deminki aynî kredi ihtiyacı ile birlikte 2 milya
ra yaklaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, «bulun, edin» de
mesi kolay, ama mesuliyet hudutları içerisinde 
düşündüğümüz takdirde, takdir edersiniz ki, 
bâzı hususlar bizi bağlamaktadır. Biz de arzu 
ediyoruz köylümüze bundan daha geniş imkân
larla yardımda bulunmayı. Bugün Ziraat Ban
kasının açmış olduğu krediler yeterli midir? 
Değildir, bunda hepimiz ittifak ediyoruz, ama 

bugünkü Türkiye'nin ekonomik durumu itibariy
le, daha fazla bir kredi açma imkânı da maale
sef bulunamamaktadır. Ancak gün geçtikçe bu 
krediler artmaktadır. Bakam olarak geçmişle 
kıyaslarsak, bilirsiniz ki, 1964 - 1965 yılları içe
risinde Ziraat Bankasının tüm çiftçi aileleri
mize açmış olduğu kredi miktarı 3 milyar küsur 
lira iken, 1970 yılında 10 136 000 000 liraya çık
mıştır. Her sen bu miktarlar artmaktadır ve 
artmaya devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahatımı 
verdikten sonra arkadaşlarımızın değindikleri 
bâzı noktalara da temas etmek isterim. 

Başında arz etmiştim, biz 1969 A. P. seçim 
(beyannamesine bu hususu koyduk. Burada bir 
arkadaşımız diyor ki: «Bâzı miiHeltıvekili arka
daşlar teklif lerini verdikten sonra Hükümet bu
nu getirmiştir.» 

Şimdi, bilmiyorum ne derece kendileri bu fi
kirde samimidirler? Bir iktidar düşününüz, 
seçim beyannamesine koymuş erteleme kararını, 
«Kanunu ge'tireeeğim» diyor, Hükümet progra
mına koymuş ve tahminime göre ilk yapmış 
olduğu Bakanlar Kurulu toplantısında bu hu
susta karar almış. Bütün bunlara rağmen bâzı 
milebvekilleririin teklifleri geldikten sonra 
getirildi» şeklindeki sözün hakikatle ilgisi al
madığı açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu arada gene rakamların dikkatli kulla

nılmadığı görülmektedir. Bir arkadaşımız bu
rada konuşurken demiştir ki; «Ziraat Bankasın
dan kredi alan tüm çiftçilerimizin miktarı 
1 660 000 adedtir. Bunlar 3 milyar liraya yakın 
bir kredi alırlar.» 

Şimdi ben kendilerine, Ziraat Bankasının 
resmî yazılarına istinaden bir beyanda buluna
cağım, her halde kanaatlerini değiştirmiş ola
caklardır. 

Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Koope
ratiflerinden 1 ilâ 10 000 lira arasında kredi 
alan çiftçi miktarımız 3 928 200 dür. Bunların 
almış oldukları krfedi miktarı da 5 006 764 000 
Tl. dır. 1965 yılındaki rakamları teitMk edersek 
görürüz ki, arkadaşımızın verdiği rakamlar an
cak 1965 yılındaki miktara uymaktadır. Halbu
ki aradan 4 - 5 sene gibi bir zaman geçmiştir, 
o zaman içerisindeki inkişaflar nedense bu ar
kadaşımızın gözünden kaçmış. 
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Muhterem arkadaşlarım, (kanun tasarısının 
maddelerine geçildiği zaman, bâzı tadil teklif
leri dolayısiyle de geniş izahat verme imkânını 
bulacağımı talimin etmekteyim. Çünkü birçok 
tadili teklifleri bulunmaktadır. Büz, Hükümet 
olarak, bugünkü imkânlarımız nöbetinde Türk 
köylüsüne yapmak istediğimiz, elimizden gelen 
yardımı yapmış bulunmaktayız. Gömül bunun 
daha fazlasını da iarzu 'ediyor, ama bugünkü im
kânlarımızla bunu yapmamıza imkân yoktur. 
önümüzdeki yıllarda imkânlarımız genişlediği 
zaman A. P. iktidarı mutlaka, Türk çiftçisinin 
yanında devamlı olarak yer alacaktır. Kalkın
manın köyden (geçeceğine inanmış olan bir ikti
dar olarak, köylümüzü ne kadar çok imkân
lara kavuş'turabilirsek Türkiye'nin kalkınması
nın da o nilslbe'tte hızlı olacağına kaani bulu
nan bir iktidarın üyesi olarak şunu söylüyebili-
rim ki, elimizdeki bütün imkânlarımızla önü
müzdeki yıllarda çiftçimizin yanında buluna
cağız. 

Bu arada arkadaşlarım, bâzı teklifler var; 
500 liraya kadar olan borçların adtafdilmesi... 
Rakamlar verilmiş, doğrudur. Ziraat Bankasın
dan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 500 li
raya kadar biorç almış olanların miktarı 
i 146 000 çiftçi ailesidir ve kredi miktarı da 
432 milyon Türk Lirasına baliğ olmaktadır; 
«Bunu affedelim» töeinmektedir. 

Şimdi, seçdan günlerine dönmiiyeoöğam, 1>u 
beyannameler bastırılmış, dağıitalmış, köylümü
ze vailtıte bulunulmuştur. Buna rağmen, oyların 
veriliş şıekli itibariyle bilr hususu köylümüz bize 
(anlatmak istemiştir: Ben atıfet dişlemiyorum,, 
ben ancak iş istiyorum, ben ancak kendime im
kân istiyorum, havadan para işitemiyorum... Ve 
bugün A. P. niaı 12 Ekim seçimlerinde almış ol
duğu her rey, bu 500 lirayı affedeceğim dijye 
ortaya çıkmış olanlara verilmiş en büyük ce
vabı teşkil eder. Bundan biraz ders almamız ik
tiza eder. Milletlimizi tanımadan, milletimizin 
karajkterini bilmeden yapacağımız hareketler 
bizi iyi yollara götürmez, arkadaşlar. Şuna ina
nın, bugün bir lamkeit yapalım; köylümüz bu 
i 00 liranın affedilmesinden ziyade, köyüne bu 
para ile yol yapılmasını ister, okul yapılmasını 
ister, su yapılmasını ister. Hazineden karşı
lanacağını söylediğiniz 432 milyon Türk lirası 
ancak ve ancak Türk köylüsünün, Türk çiftçi

sinin 1 146 000 çiftçi ailesine tekabül edecektik". 
Geriye kalanı ne olacaktır, arkadaşlarım?... Bi
naenaleyh, bu 432 milyonu onlara atıfet şeklin
de, af şeklinde yapacağımıza, işte A. P. 'iktida
rı bunları, onların köy okullarına, |köy hizmet
lerine koymuştur ve bu yolda da devam edecek
tir. (A. P. sıralarımdan alkışlar) (C. H. P. 
sıralarından, «Atıfet de ister» sesleri) Köylü
müz onu istemez, merak etmeyin. Atıfet iste
mez, ıi!ş ister... 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı fikirler daha 
ortaya çıkmaktadır; «2 000 lira takside tabii ola
cak ama 2 001 lira olan tabi olmıyacak, bu ada
letsizdir» deniyor. E! Bunun sonunu tutamlayız 
arkadaşlar. 10 blin lira demiş olsaydık, bu se
fer «10 001 lira olan ne olacak?» denecektir. 
Binaenaleyh, bu arada şunu tekrar arz edeyim 
ki, biz A. P. iktidarı olarak bugünkü Ziraat Ban
kasının imkânları dâhlinde en âzamisini mille
timize ve küçük çiftçimize vermiş bulunmakta
yız. 

Arkadaşlar, 10 bin liraya çıkarılmasında 
esbabı mucibe olarak şöyle bir Jausus ileni sü
rülmüş; «İşte bunların ta|ksidi 5 yıl olacağına 
göre, 1/5 leri bu sene bankaya gelecektir ve bu 
bir finanasman kaynağı sekilinde düşünülebilir» 
denmiştir. Bu 1/51er, 10 bin Hıraya kadar çıkar
dığımız takdirde 380 milyon Türk lirası yap
maktadır. Halbuki Zdiraat Bankasının (demin 
verdiğim rakamlara göre, 10 bin liraya çıkar
dığımız zaman) 2 milyarın üzerinde bir ek öde
neğe ihtiyacı bulunmaktadır. 380 milyon lira ile 
2 milyar İkialhk bir ek ödeneğin karşıîıanamıya-
cağı da açıktır. 

Bu arada şunu iarz etmek isterim: Kanun 
zannedersem yürürlük tarihi itibariyle bir de
ğişiklik yapılmadan huzurunuza sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak A. P. Millet Meclisi 
Grupunun almış olduğu bilir karar vardır, o [ka
rara göre gerekli tadil teklifini tahmin ederimi 
ki idareci arkadaşlarımız Başkanlık Divanıma 
sunacaklardır. Hü|kümet olarak biz buna o za
man da İştirak etmiş ve teşvik etmiştik. Ka
nunun yürürlük tarihi 1 . 1 . 1970 değdi, ya
yımı tarihi olacaktır. Bu hususta da tahmıinime 
göre idareci arkadaşlarımız gereîkli önergeleri 
talkdim ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, birtakım rakam
lar içerisine girdiğimiz zaman görürüz ki, A. P. 
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iktidarının beş sene içedısind« Türk köylüsüne 
yapmış olduğu hizmetler yol, su, ©Metrikten 
başka zirai krediler bakımından da büyüktür, 

Meselâ 1965 yılında çiftçilere açmış olduğu
muz oritialama kredi mifctıan 1 043 İ ra tikıen, bu 
1968 yılında 1 750 liraya yükselmiş; 1969 yı
lında lise, kesiııhesap alınmamakla beraber Ha
ziran başına kaJdar yapılan hesaplara yöre 1 993 
liradır. Temmuzda bu hesaplar görüldüğü za
man öyle tahmin. edijyoruz jkS 2 bin liranın da 
üzerine çıkacaktır. 

Bu sene ıtevzi edeceğimiz kredd miıktan da 
10 136 000 000 Türk İrasınla baliğ alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, başında da arz et-
miştıim, bir taJkBliltlemditrniıeyi çıjkartırken, köy
lüyü o taksidi ö diyebilecek duruma getirebil
mek çarelerini de düşünmek gerekir. Yalnızca 
borcun taksiti kâfi değildir. Ona bu borcu ödi-
yeoetk yollan ve iimkânlan da temin ötmek gere
kir. îşıfce biz bu gayeyle, 1 132 790 çiftçi aile
mizin 2 bin liraya kadar olan borçlarını faiz
siz 10 yıl vâdeyle taksite bağlarken, onların ay
nî kredi iMiyaçlarının maktan olan 672 milyon 
Türk İrasını da düşünerek bu ra|kamda sabit 
kalmakta ısrar ediyoruz. Bunu fazlaya çıkart
tığımız zamıan, 290 bin yeni «Jüte yüzünden 
1 332 000 aileyi dıe yeni imkânlardan, aynî kre
di imkânlarından mahrum etine gibi bir du
rumla karşılaşmış olacağız. O baltamdan duru
mu takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi fazla 
uzatmıyacağım. Difckat ederseniz fazla polemi
ğe de girmek dıstemiiyorum, girmedim de. Bun
dan ionra konuşıacajk iarkadaşlarımız da, gö
nül arzu «der, bir mıesuMyet duygusu içerisinde 
konuşmuş bulunsunlar. Eğer bu mesuliyet 
duygusundan uzaklaşır ve birtakım polemiklere 
girmek isterlerse, pek tabiî ki, maddeler üze
rinde Ibu polemikleri yaptıkları fcaman gerekli 
cevaplan kendilerine arz ederiz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralanndan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç. 

M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke
sir) — Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P, GRUPU ADINA M. NURETTİN 
SANDIKÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Evvelki hafta Yüce Meclisimizde konuşması
nı yaptığımız zirai borçların ertelenmesi kanu
nunun, bir kopuk filim gibi, bugün diğer yarı
sına gelmiş bulunuyoruz. 

Baha önce grup adına Mektebimizi, kanaat-
lanmızı rakamlara dayandırarak ve çiftçi, kü
çük çiftçi ve (köylü yararına olan dileklerimizi 
arz etmiş, aynı zamanda bu isteklerimizi öner
geler hainde de Yüce Başkanlığa vermiştik. 

Mulbtoerem arkadaşlarım, Sayın Bakanla 
aramızda bâzı görüş farklan var, olması da ta
biîdir. Bizim çiftçi anlayışımız, küçük çiftçi ta
rifimiz ve çiftçiye nasıl yardım yapılması, Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu bunalımların 
karşısında Türk çiftçisinin ne gibi şartlar altın
da bulunduğu hususunda görüş farklarımız 
vardır. 

Evvelâ hitabettiği kütle kadar, yani Türk 
çiftçisi kadar, şu kanunun 'komisyonlar ve Mec
listen geçişi de bahtsızdır. Bahtsızdır, zira tek
lif edildiği andan itibaren tam 7 noi aya giri
yoruz, hâlâ çiftçiler bekletilmekte, hâlâ erte
lenme ve af Meclisten çıkamamaktadır. Bu, 
kabul etmek lâzımgelir ki, 'Çiftçi üzerinde hem 
maddi, hem 'mânevi ağır bir baskıdır. Çiftçi bir 
bakkalye dükkânı değildir. Her gün. para ister, 
her gün ilâç ister zirai 'ürünlerine, her g\m iş
çilik lâzım, her gün, 'her an, her zaman değişen 
masraflar ve aktivite için/dedir. Bunun kar
şısında çiftçiye siz, iktidar partisi olarak bu, 
kanunla vaatte bulunduğunuz halde, T ay oya
lamak suretiyle ağır bir baskı kurmuşsunuzdur 
Ve bunun vebali altından da kolay kolay kal
kamayacaksınız. Çünkü .bu süre içerisinde çiftçi 
zorla borcunu ödemeye itilmiştir. Parasız olan 
kimse malûm yolardan ve hepinizin gayet iyi 
ibildiği usullerle donla bankaya ve kooperatif
lere borcunu ödettirme yoluna gidilmiştir; İm
kânları dar tolduğu halde. 

Şimdi ortada ertelmeye tabi tutulacak önem
li bir şey de kalmamıştır sayenizde. Çünkü 7 ay 
içerisinde zaten tefeciden alarak, malum yer
lerden istifade ederek borçlarını 'ödiyenler öde
miştir. 

Sayın Bakan derler M, küçük çiftçi 2 bin li-
raya kadar olan çiftçidir... Bundan bilmem 
kaç sene evvel yazılmış kiiitapüardaki tarifi bu
rada bize okurlar. Bugün köprülerin altından 
çek sular geçmiştir ve Udiiçük çiftçi tarifi bu-
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günkü 2 bin lira içerisinde kalamaz. Bugünkü 
hayat paihalılığı, bugünkü araç - g'ereç, istihsal 
unsurlarının pahalılam'majsı küçük çiftçi tarifini 
10 (bin liraya kadar dayamıştır. Evet, Sayın 
Bakanını yapmış olduğu, bundan 1 0 - 1 5 sene 
evvel yapılmış olan 2 bin liraya kadar olan kü
çük çiftçi tarifi belki yerimde olabilirdi, ama 
bugün bu tarif yerimde olamaz. Bugün 2 bin 
liraya kadar olan çiftçiler, Sayın Ticaret Baka
nının okuduğu kanuna götfe küçük çjiftçidir de, 
4 bin liralık, '5 bin liralıklar büyük çiftçi midir? 
Onların bugün şartları çok mu rahattır? Onlar 
borçlarını tikır tıkır ödiyebilmektoe midirler? 
Onların dertleri yok mudur? Bugün Türkiye'
deki 'ziraat sektörümün kalkınması ve adaletli 
bir yolu bulması için muhakkak ki, 10 bin li
raya kadar giden bir erteleımeyi kabul etmemiz 
lâzımgelir. Zaten Türkiye'min ekonomisine de 
hizmelt edecek büyük zirai sektör bu grup içe
risinde bulunmaktadır. 

Sayın Bakam derler ki, «Biz bunu zaten tabiî 
âletlere uğrayan vatandaşlar için düşünmüştük, 
somrıadam biraz bunu genişıletmek yoluna gittik.» 

Arkadaşlar, bu (kanunun mecburiyeti tabiî 
âfetler değil, A. P, iilkbiidarmım çiftçi üzerimde 
yarattığı âfelto yüzündendir. Halbuki Sayım 
Bıakamın, Türkiye'min içinde bulunduğu bugün
kü koşulları, ziraat sektörünüm içimde bulun
duğu durumu kıymet olarak, para olarak takdir 
edebillecek em ömemlii mevkide bulunduğunu ka
bul eltmek lâzımgelir. 

Somrıa Sayın Bıakauım vermiş olduğu, istatis-
tikı bâzı rakamlar bundan altı - yedi ay ömcıeısi-
m hedef tuitan ve oradan geüen rakamlardır. 
Şimdi bunlar değişmiştir ve bugün odtam bam
başka türlüdür. 

«îmkâmllar» diyor Sayım Bakan, «müsait ol
sa siz, bize bu erteleme hususumda, çiftçiye yar
dım hususumda yetişemezsiniz.» Hami ya! Biz, 
öyle bir yetişememek durumuma, o mesut sonu
ca gelebilsek... 

Şunu da belirtmek lâzımdır ki, Tür|kiye''dıe 
birçok sektörlere milyonlar ve milyarlar Dev
let tarafından tahsis edilirken, hak olarak tanı
nırken yalnız ziraat sektörüme, çiftçiye Sayın 
Balkanımızın bu şekilde çok hasis hareket leıtmssi 
hakikaten bizi üzmektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İmkân olmaz
sa Bakan me yapsın? 

M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Devam
la) — Çobam isterse tekeden süt çıkarabilir. 

BAŞKAN — Sayın Sandıkçıoğlu, biraz mik
rofona uzalk durursanız daha rahat dinlenirsi
niz. 

0. H. P. GRUPU ADINA M. NURETTİN 
SANDIKÇIOĞLU (Dıevamla) — Sonra Sayın 
Bakam, kamunun şümulüme girenlerle topyekûm 
Zirıaiat Bankasına borçlu olanların 'arasındaki 
rakam farkını bizlerin bir kusuru olanak be
lirttiler. Halbuki biz, borçlarımı ödeme yete
neğime sahibolmıyam, vâdesi geçmiş olam çiftçi 
borçlarının yekûnunum 1 milyar 600 bin lira ol
duğumu belirtmiştik. Sayım Bakam bumu daha 
başka türlü, topyekûn borçlu olamillaram yekunu 
O'iarak bize biiidiriyoriar. 

«Türk köylüsü ıa!tifet listemezmiş». Türlk köy-
'îiisü hakikaitsn ısütif et istemem, Türk köylüsü 
kimiye muhtaç değildir. Türk köylüsü gerek
tiği saman vatanını aç midesiyle, çarığiyle, so
pası ve baHıtasiylllD de korudu. Türk köylüsü 
"asilidir, tama bugün A. P, iktidarımın bozuk dü
zemi ve çiftçi üzerimde yaptığı spekülatif hare-
!ksıt!ıer ve omu dar boğazlara götürmesi, Türkiye 
ekomomiMnin altını üstüne getirmesiyle bu hal 
meydana gıaShıdşItcir. Türk çiftçisi yardıma muh-
ıfcaotır, fakat latifiet kabul etmez. Yaptığınız 
kusurları düzslte eleksiniz bunu yapmakla. 500 
liraların laffiiyio veyahut 10 000 liraya kadar 
borçlaiTinm 'taksitlıendirilmesiyle <anoa|k Hükü
met olarak, iktidar olarak yaptığımız kusurla
rı, Türk köylüsüne, Türk çiftçisine lafMtıire-
oeksinris. 

Sayım Balkanın ve A. P. G-rupumum ıtetkik ıet-
tıiğlimiz hususlar içerisinde 'tarih tashihini, bizim 
de istediğimiz gibi kabul etmelerinden dolayı te
şekkür 'ederiz, Yüce Meclise saygılar (sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Üzerihıde görüşülmekte olan konu aydınlan-

mıştır. Yeterliğini arz ve ıteklif ederim. 
Elâzığ 

Hayrettin Hamağaısı 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo-

)rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelerle geçilmesi hususumu oylarımıza isu-
muyorUm. Kabul edenler... Etmiyenıler... Kabul 
ledümiştür. 

- 10 — 
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Raporda ivedilik de te|kflıif ediliyor, konu

nun ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenflıer... 
Kabul ledilmiştlir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borç

larının taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve tarım kreldi kooperatiflerince, 3202 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c fık
ralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan kre
dilerden borçlu bulunanların 1 . 1 . 1970 tari
hi itibariyle, her ne sebep ve suretle olursa ol
sun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, anaborçları 
2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş faiz ve mas
rafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 eşit tak
site bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılma gelmek 
üzere her yılın mahsul toplama ve satış zaman
larına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca tesbitl olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Mev-
lût Ooakçıoğlu, Sayın İbrahim Cüceoğlu, Sayın 
Şükrü Akkan, Sayın Nadir Yavıızkan, Sayın 
Coşkun Karagözoğlu, Sayın Gıyasettin Karaca, 
Sayın Turhan özgüner, Sayın İhsan Kabadayı 
ve Sayın Turanlı söz istemişlerdir, 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Efendim 
yazılı olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, bindeki isimler bun
lar, sonra devam edip yazabiliriz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, bunlardan evvel yazılı olarak söz is
temiştim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
ben de yazılı olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim benim elimdeki liste 
bu; şimdi alâkalı daireden aldım ve bunu oku
dum. 

Şimdi arkadaşlar hepinizden, bu kanunu gö
rüşürken maddeyi olgunlaştırma istikametinde 
bir konuşma yapmanızı rica edeceğim. Yani dün, 
evvelki gün gibi tarihî meseleleri bu vesile ile 
karıştırmanın fazla olumlu olacağını zannetmi
yorum, bu ricamı kabul ederseniz memnun olu 
rum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, mümkünse önergeler üzerinde konu
şalım. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok tabiî, evve
lâ madde üzerinde konuşuyoruz; madde üzerin
de konuştuktan sonra kifayet gelirse önergeleri 
muameleye koyuyoruz. Tüzükteki usul budur. 

Buyurun Sayın Ocakçıoğlu. 
MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlar; 
Ben, 1 nci maddeye ilâve yapılması için bir 

teklifte bulunuyorum. Bu teklifim dalha evvel 
bâzı arkadaşlarda da yapıldı, ben de ayrıca ya
pacağım. 

Bu, çiftçilerin Türkiye Ziraat Bankası ile 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
1 nci maddesine; «aslı 500 liraya kadar olan 
borçlar affedilir.» şeklinde bir eklemedir. Ko
nuşmam da 1 nci maddenin umumi durumunun 
genel bir izahı, ile bu teklifimin izah çerçevesin
de olacaktır. Ancak daha evvelki konuşmalarda 
da bu hususlara temas edilmiş olabilir, Sayın 
Başkandan özür diliyorum, bunları tekrarla
makta biraz fayda var. 

Ziraat Bankasının borç ve kredi dağıtma ni
zamı çok karışık ve politik etkiler altında fay
dadaki ziyade ödeme gücü olmıyan kişilere harç
lık dağıtma mahiyetini göstermektedir. Bilhassa 
geçmiş senelerde bu dağıtım belirli idi, benim, 
bu işin içinden gelmiş bir arkadaşınız olarak 
aynntılariyle müşahedem vardır. Çiftçilikle 
katiyen ilgisi olmıyan, ödeme güdünden yoksun 
olan filân köy halkına beşeryüz lira, biner lira 
para, sırf bunların kalabalık oylarına hâkim ol
mak içiiı borç diye verilmiştir. Vâdesi gelip, 
.ödenmemiş olduğundan icraya takip açılmış, 
icra memuru köye borçlunun evine varmış, hac
zedecek beş - on liralık malını dahi bulama
mıştır. Bu paralar halen; 500 liralar 1 600 lira 
olmuş, 1 000 liralar 2 500 lira olmuş; mütema
diyen yapılan teciller de borcunu ödiyecek ka
biliyette olanları dahi gevşekliğe sevk etmiş, 
milyonlarca lira, çürük alacaık mahiyetine bü
rünmüştür. ödiyecek kabiliyeti olsun olmasm, 
bu gibi alacaklar halen takip altındadır. Her 
sene kırtasiye, icra, vasıta ve vekil ücreti olarak 
da milyonlarca para baoıka tarafınldan harca
nır. Tehir ve tecillerde bir kısım faizler Ha
zineden ödenmek için kanun hükmü konulur ki 
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bu, bu kanunun 1 nci maddesinde de vardır, I 
Hazine de zarara ve külfet altına sokulur. Bunu 
söylemekle bu ertelemeye karşı olduğumu söy
lemek istemiyorum. Borçlular hakikaten bu se
ne bunalım içindedir. Enteleme yerindedir. Ben, 
bundan sonraki için tedbirli olunmasını istemek
teyim. j 

Yapılacak üç iş var fikrimce. Birincisi, 300 -
500 lira iken halen 1 500 lirayı bulmuş alacak
lar silirimelidir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ki
min malını kime veriyoruz? | 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — «Ki
min malını kime veriyoruz?» deniliyor. Size an
latayım: Yukarıda da arz ettiğim gibi, çoğu 
1960 senesinden evvel bir bahşiş gibi gösteri
lerek ödeme gücü olmıyanlara verilen, halen de 
tahsili imkânsız durumda olan hu borçları bun-
aan sonra da tahsil edemezsiniz, öyle bir du
rum hâsıl olmulştur. Tahsil etmeniz mümkün 
değildir. Takiplerden edinilen netice ile bu ha
kikat sabit olmuştur. Esasen tahsili mümkün 
olmıyan, olmayacak duruma girmiş olan alacak
ların silinmesinde faydalar vardır. Her sene 
yeniden tebliğ, posta parası kâğıt parası, icra 
masrafı, haciz için, takip için vasıta parası ve 
sair masraflar anayı da geçmiştir. Gerçek bu. 
«Kimin malını kime vereceksiniz?» tekerleme
sinin bu hususta anlamı yoktur. Bu alacaklar 
mevzuunda Ziraat Bankasının bir tasfiye yoluna 
gitmesi artık şart olmuştur. 

ikinci olarak tahsili mümkün olan, ödeme 
gücü olan borçlulardaki alacaklar, bu erteleme
yi takiheden safhada ciddî bir takibe alınma
lıdır. Vatandaş borcunu ödemeye, bankadan ve
rilen kredinin (bir bağış değil, bir seçim harçlığı 
değil, kredi olduğu, çiftçiliğini geliştirmek için | 
takübeden mahsulde ödemek üzere verilmiş bir 
kredi (borcu .olduğuna inandırılmalidır ve öde
meye ahştırılmalıdır. Böylece de alınan para
nın ödenecek bir para olduğu, çiftçilikte kul
lanılacak, geliştirilecek ve mütaakip mahsul yı
lında da ödenmesi gerektiğine vatandaş inan
dırılmalidır. O da aldığı parayı şehirde 2 günde 
harcayıp 'bitirmez, önümdeki mahsulü değerlen
dirmede kullanır. 

3 ncü şekilde; kredi mevzuu daha rasyonel 
biı metoda tabi tutulmalıdır. Bundan evvel de 
ertelemeler yapılmıştır fakat, hiçbirinde, bu I 
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kanunda da ıgösterilen şartların tatbikinde cid
diyet gösterilmemiştir. Tüm borçlar ilk taksit
te muacoeliyet kedbetmişitir. Yeniden takiple icra 
masrafları devam etmiştir. 

Bu işi siyaset meselesi yapmaktan artık 
çıkarmalıyız, iktidar olsun, muhalefet olsun 
Ziraat Bankasını serbest bırakmalıyız, ilmî usul
lerle banka, hem kendi kendini geliştirmeli, 
hem de hedefini bulabilmek, maksadını tahak
kuk ettirebilmek yollarını aramalı ve bulmalı
dır. Bu büyük teşekkül rahat bırakılır, çalışma
sına ıciddiyet verilmesi imkânı sağlanırsa, mem-
k-ket 'çiftçiliğinde ve ziraatinde bu büyük geliş
melerin öncülüğünü yapar. Bu millî müessese
miz, kendi içinden yetiştirdiği değerlerle geliş
mek, hüyük hizmettiler yapmak hüviyetindedir. 
Memleketin dört köşesine açtığı şubelerle haki
katen tekemmül etmiştir. Yeter ki, biz politi
kacılar, elimizi bu bankanın yakasından çeke
lim, müdahale etmiyelim. 

Aziz arkadaşlarım; bir noktaya daha temas 
edip (huzurunuzdan ayrılacağım. 

Adalet Bartisi yöneticileri arkadaşlarımız 
aldıkları oyu ve bir kütlenin kendilerini tutuşu
nu icraatlarının beğenildiğine dayandığını san
maktadırlar ve meseleler burada müzakere edil
diği (her sırada da, <bunu muhalefet olarak bi
zim başımıza kakarlar, 'her vesile ile de beyan 
etmelktedirler. Bugün de Sayın Bakan bu nok
taya temas buyurdular. Adalet Partisine oy ve
ren kütlenin % 90 ı bugün sefalet içindedir, 
bunu kabul etmek lâzımdır. Hayat şartları 
çok seneler (evvelinin aynıdır ama oy vermekte
dirler. Bunun setbepleri başkadır, bir inat mese
lesidir, nesil değişmektedir, seneler ilerledikçe 
sebap de zail olmaktadır. 

'Bunun muhterem iktidar yetkililerince bilin
mesi lâzımdır, muhakkak biliyorlandır da. Bu 
fakir halkın, ekonomik yönden bir refah sevi
yesine ulaşması için <hep Iberaiber bir şekil, te
mellerde yatan şekilleri beraberce bulmaya gay
ret gösterelim. 

Aziz arkadaşlarım; kanun muhakkak İd, ka-
>bul edilecektir. Çiftçimize hayırlı lolmasmı dile
rim ve hepinize hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, 'sizin adınızı 
listede bulduk. Sayın Şinasi özdenoğlu'nun da 
listede adını bulduk, fakat siz tümü üzerinde 
E öz istemişsiniz efendim. 
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ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben bi- I 
rinci madde üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — 'Efendim, elimizdeki vesika bu, 
tümü üzerinde söz istemişsiniz. I 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Birinci 
madde üzerinde yazılı olarak söz istedim. 

BAŞKAN — Dediğimiz gibi, daha evvel söz 
istemiş ölüyorsunuz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben her
kesten evvel söz istedim, dosyada var. 

BAŞKAN — Efendim, elimizdeki vesika bu. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Dosyayı 

karıştırsınlar, ben biliyorum, birinci madde üze
rimde söz istedim. 

BAŞKAN — Şimdi, Şimasi özdenioğlu'nu ya
zıyoruz, ısizi de yazalım tmı efendim? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sona ya
zacaksınız birşey ifade etmez. 

BAŞKAN — Sona yazacağım efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben, ya

zılı olarak, zamanında, herkesten önce söz iste
dim. 

BAŞKAN — Efendim, elimizdeki vesikalar 
bunlar. Şimdi siz söz istiyorsanız, lütfen söyle
yin yazalım. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — istemiyo
rum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Sayın özdemoğlu, sizi yazıyorum efendim. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sıra, ge

lirse.'.. 
BAŞKAN — Evet. 
Efendim, simidi söz sırası Sayın ibrahim öü-

ceoğlu arkadaşımızın. 
Bu arada birbirleriyle konuştan arkadaşları

mızın, ancak birbMenine duyuracak şıekilde ve 
tonda konuşma lıarını rica ederim. Bütün ko
nuşmaları buradan duyuyoruz» Bu sebeple da
ha yavaş tonda konuşmalarımı yahut da din
lemelerini rica ederim. 

İBRAHİM CÜOEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 1 300 000 küsur 
çiftçi ailesini ilgilendiren önemli bir teklif üze
ninde görüşme yapıyoruz. 

Gönlümüz arzu ederdi ki, küçük çiftçilerim 
bulgümkü acı durumu karşısında, diğer arkadaş
larımın da ifade etmiş olduğu gibi, 500 liraya 
Ikadar olan çiftçi borçlarının bağışlanması esas 
alınmış olsun; fakat görüyoruz |ka, Hükümet | 
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ve Hükümet partisinin sözcüleri «kimıin malını 
kime bağışlıyorsunuz?» sözlerinin markasında 
bu fikre yaküaşmiamaktadırllaır. 

Bu itibarla Büyük Meclislin böyle bir teklife, 
iktidar partisinin fikirleri meydanda olduğuna 
göre, dıifâfat etmiyeceği şfandidem anlaşılmakta
dır. 

Aziz arkadaşlarım; bendeniz bu kanunun 1 
nci maddesi vesilesiyle bir hususu dille getirmek
te fayda umuyorum. O husus şudur: 

Eski yılardan bugüne kadar çıkarılmış olan, 
tıafeiitlendirme kanunlarının hepsimde blir husus 
dıikkaitlerdem kaçınihnıştır. Küçük çiftçilerin 
borç!;alrımı vaktimde ödemiş olanlar, bu borçları 
nasıl ödemektedirler? Bunu devamlı surette 
diklcatSerimiizden kaçırmaktayız. 

Aziz arkadaşlar; 
Bütün milletvekilli arkadaşlarım, kendi se

çim çevrelerimde binlerce mÜsiaHini gördüjkleıi 
için adatacağım husulsu gayet yakındam bilinmek
tedirler ; küçük çiftçiler, köylü yurttaşları ban
kaya olan borçlarını vâdesinde ödiyebilmek 
ûçim her kasabada hasat mevsimimde, hangfl par
tiye mensup iseler o partindm idarecilerinin ka-
pı^nrmı (©IMar, o patftıiden bulunan esnaf ar
kadaşların, tüccar arkadaşlaryı ]kapısını çalar
lar, köylerinin toplam borcu ne kadar ise, bu
nu bir haf!talığıma, bimbir rica ve minnet iühe ala
rak bankaya yatırırlar, ceplerimden taiizierimi 
eklerler, eırtıeisi hafta ban)kadam yeniden kredi 
çekimce, esnaftan aldıkları paraları yerlerine 
yatırmış olurlar. 

Sevgili 'arkadaşlarım; 

Bu gerçeği inkâr etmek mümkün değildir. 
Bu, Ankara'mın Nallıhan'ında, Beypazar'ımda, 
oluyorsa, BâJlâ'sında, Elmadağ'ımda, Delice'sin-
de nasıl oluyorsa, Türklrye'mim 67 vilâyetinim, 
her ilçesinde ve her köyümde böyle cereyan et
mektedir, ama gelm görün M, bimlbir meşakkat
le, binlbiır cefa aile, şuna buna yailviarmiak su
retiyle, vaktimde borcumu ödiyem küçük çiftçi
yi, çıkardığımız tıaîkstitlendiırme kanunlarında 
devamlı şekilde gadre uğratmaktayız. 

Önümüze gelem kanun tasarısını seviyoruz, 
bu güzel bir tasarıdır, ama bu tasarı da bum
dan öncekiler gibi aynı eksiklikle Yü|ksek Mec
lîsin huzuruna gelmiştir. Şimdi, banka yetki-
lıTieri ifade ediyorlar, çiftçi borçlarının taksi
de bağlanması sözleri ortaya çıktığı gündem 
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35 37 Bal 
bu yama, borçları tahsil etmek imkânı ortadan 
kalktı diyorlar.» sebebi ıaz önce izah ettiğim 
eksikliğe dayanıyor. Eğer buigüne |kadarki uy-
guCıamada bu eksiklik tekrarlanmamış oba idi, 
böyle bir tahsilat güçlüğü ille banka yetkilileri 
de jkarşı karşıya kalmıyacaklardı. 

Aziz ankadaşlarım; 
önümüade bulunan tasarı, tabiî âfetler v. s. 

her ne ısöbep vıe surette okursa olsun, borcunu 
ödemiyen çiftçinin borcunu takside bağlıyor, 
ancak, borcunu ıaz önce izah «ittiğim şekl ve 
şıartlar altında ödiyenleri gadre uğratıyor. Bor
cunu ödemiyenler arasında,gerçeklten borcunu 
ödeme imkânıma sahip bulunmadığı için, ya da 
bir başkasından, bir esnaftan, biir dostumdan, 
bir yakın arkadaşından, bir particisinden bir 
haftalığına borç para alıp bankaya yatırma lim-
kânınîa kavuşamadığı içftn borcunu ödüyemiyen 
yurttaşlarımız vardır. Bunları düşünmek iyi 
bir şeydir ama, bütün bu güçlükler İçinde, 
borcunu ödemeyi bıir alışkanlık hailinle getirten 
jküçük çiftçiyi düşünmemek de insafsızlık olur. 

Aziz 'arkadaşlarım; 
Bu bakımdan bendeniz, bir önerge ile, 2 000 

hıraya kadar olan bütün çiftçi borçlarının 10 
yıl faizsiz takside bağlanması, 2 000 ilâ 10 000 
biraya kadar olan bütün çiftçi borçlarının ise, 
feliyecek faiz ve masraflariyle birilikte 5 yıl tak
side bıağfanmıaısı yolunda Yükse|k Başkanlığa 
bir ömierge takdim edeceğim. Sanıyorum ki 
önergemiz bu dertleri bilen, bu oilMeri biiillen, 
borcunu ödeyebilmek için kapı kapı dolaşan kü-
çülk köylü, çiftçi yurttaşların perişanlığını bi
len bütün partilerle miensup milletvekili arka-
daışılaırımın iltifatını toplayacak, neylerini topu
ya cılktır ve inanıyorum M, tasarının 1 mci mad-
deisıJni bu yolda değiştirdiğimiz Itakdirdıe, öte
den beri İşlenmekte olan bir adaletsizliği de ilk 
defa ortadan kaldırmış olacağız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, siz «Görü

şülmekte olan kanun üzerinde son sözü istiyo
rum.» diyorsunuz. Ben bunu tam anlıyama-
dınt. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Son sözü 
istedim. 

BAŞKAN — Aleyhte mi efendim? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Lehte, 
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BAŞKAN — Lehte, peki efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben de 

son sözü istemiştim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde mi? Araştıra

lım ©fendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Tümü 

üzerinde yazılı olanak 'aleyhte söz istemiştim, o 
da kaybolmuştur.. 

BAŞKAN — Bakalım, araştıralım «fendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — O da kay

bolmuştur zannederim. 
BAŞKAN — Şu anda bir isteyiniz isterse

niz, ihtiyaten. Madem ki öyle bir şeyiniz var. 
Aleyhte işitiyorsunuz öyle mi efendim? 

Söz sırası Sayın Şükrü Akkan'm. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — 'Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Görüşmekte bulunduğumuz tasarının 1 nci 

maddesiyle, 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin a, b, e ve 6118 sayılı Kanunun.. 

BAŞKAN — Sayın Akkan bir dakika. 
Komisyon yerini alsın efendim, yahut Ko

misyon yerini muhafaza etsin. Komisyonu tem-
ısilen küm bulunuyorsa, lütfen yerini adsın, ya
hut alâkalılar haber versinler. Bu şekilde mü
zakereye devam edemeyiz. 

Buyurun Sayın Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — 6118 sayılı 
Kanuna göre su ürünleri için verilen ikişer bin 
liralık ve bir de 2836 sayılı Tarım Kredi Koo
peratifleri Kanununa göre verilen çevirme ve 
donatım kredilerinin topunun 2 000 liraya 
kadar olanını erteliyoruz. Kanunlarımıza jgöre 
küçük çiftçi tâbiri bunu kapsıyor. Gönül isti
yor ki, bu, arkadaşlarımızın da iştirak ettikleri 
veçhile 10 000 liraya kadar olan kısmı ile erte
lenebilsin, fakat Ziraat Bankası imkânlarını or
taya koyuyor ve mensubu bulunduğum grup da 
bunu 2 000 lira üzerinden karara bağlamış bu
lunuyor. 

Şimdi bu gerçek üzerinde görüşmek mecbu
riyetindeyiz. Çevirme, tesis, edindirme ve de-
m?, kredileriyle, kooperatif kredilerinin bir 
mükellef için, bir ortak için, bir çiftçi için bu 
kredilerin tamamının 2 000 liraya kadar olanı 
ertelenecektir. Yani bu demektir ki, mensubu 
ve temsilcisi bulunduğum izmir'de bu krediler
den çok az sayıda insan istifade edebilecektir, 
ama Türkiye olarak verilen rakamlar doğrudur. 
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Şimdi burada bir haksızlık oluyor. Nedir o? 
Hübubatçılar kredilerini, çevirme kredileri ba
remine göre - yer yer değişiktir, zannediyorum 
ki izmir'de onuncu ayın son günü - öderler, iz
mir ve civan tütün bölgesi olduğu için, kanun
larımıza göre de tütün ürünlerinin satış bedel
leri kooperatiflere ve ziraat bankalarına mer-
'hun hükmünde bulunduğu için bu paralar tah
sil edilmiştir. Gönülden verenler paralarını 1970 
yılı içinde tekrar almışlar ve dikimlerini yap
mışlardır. Madde, her ne suretle lolursa oüsun 
1 . 1 . 1970 yılına kadar vâdesi geçmiş, takip
te 'bulunan, imhal edilmiş bulunan, ertelenmiş 
bulunan 'borçları kapsamaktadır. Halbuki 1970 
yılı içinde alınan; ıhububatçının, zeytincinin, 
hayvancının ve hayvan yetiştiricisinin, sebze
cinin kredilerinin vâdeleri, 1970 yılı içinde al
dıkları halde 1971 in birinci ayının sonunda, 
beşinci ayının Sonumda, yedinci ayının sonunda 
ve en ısonda da onuncu ayın sonunda gelmekte
dir. Şu hale göre, 1970 yılı içinde alınan kredi
lerden bir kısım çiftçiler istifade edecektir, 
daha ziyade tabiî âfetler dışında, belki de bir 
suiniyetle paralarını vermiyenler istifade 'ede
ceklerdir, fakat paralarını muntaızam olarak 
ödedikleri halde ve 1970 yılı içinde bu parayı 
alarak tekrar dikim yaptıkları halde vâdenin, 
1 . 1 . 1970 te dondurulduğu veya istihba
ratıma göre grup kararına istinaden neşir ta
rihine alındığı için, neşir tarihi de mutlak su
rette bu ay içinde meriyete gireceği dolayıöiy-
le, meri olacağı için hubalbatçılar, (bir kısım hay
van yetiştiriciiJer, bahçıvanlar (bundan istifade 
edemiyeceklerdir. Şimdi, eşitliği de nazarı iti-
bare alarak ve grup 'kararına, seçim beyanna
memizin ruhuna da uygun olarak bir önerge 
vermiş (bulunuyorum. Bu vâdeyi 1 . 11 . 1971 
yılma aldığımız zaman, İ970 yılı içinde 2 000 
liraya kadar kredi almış olan bütün vatandaş-
Canımız bu haktan istifade edecek ve eşitlik sağ
lanacaktır. Zannediyorum ki bu, seçim beyan
namemize de, grup karanınızın ruhuna da daha 
uygun düşecektir, iltifatlannızı rica eder, hür
metlerimi Sunanm. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızdan rica ediyo
rum efendim; Lûltfen Komisyon sözcüsünü da
vet etsin... 

ıSöz sırası Sayın Nadir Yavuzkan arkadaşı
mızın. Buyurun efendim. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Mulhte-
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk köy
lüsünün Ziraat Bankasına olan borçlannın bir 
kısmını erteiliyen, takside bağlıyan bir kanun 
gelmiş bulunuyor. Değerli arkadaşlarım, kanun 
bu şekliyle Türkiye'de Türk köylüsünün ihti
yacını karşılamıyacaktır. Çünkü Türkiye'de sa
dece, 1 . 1 . 1970 tarihinde 2 000 liraya kadar 
olan borçların ertelenmesini sağlıyan bu kanun
la, Türkiye'de bütün küçük çiftçilerin bu ka
nun kapsamına aJhnması mümkün, değildir. Bu
gün sanıyorum 'ki 5 000 ilâ 10 000 liraya kadar 
olan krediler bugünün şartlan içerisinde küçük 
krediler durumuna girmişltir. Paranın ahm de
ğerinin gittikçe azalması; bu köylülerin aldığı 
10 000 liraya kadar lolan kredileri aşağı - yu-
kan küçük krediler kapsamında bırakmıştır. 

Aynca değerli arkadaşlanm, 1 . 1 . 1970 
tarihine kadar sadece vâdesi geçmiş olan Iborç-
lann ertelenmesi de, 'bir ölçüde kendi bünye
sinde terbıiyeıtjkâr blir tesir de yaratmaz. Çün
kü çeşliıfc! sebeplerle sıkıntı içerisinde buılunan 
!bdr çiftçi borcunu ödemek için malını satabilir, 
borç bulabilir, başkalarından borç alabilir ve 
bu para ile bu borcunu ödiyebilir. E, şimdi bu 
şekiltde borç bularak, başkasından borç para 
aOarak, çok değerdi malını pazara sürüp ucuz 
fiyatla satarak borcunu ödiyen bir çiftçi bu 
ertelemeye iltifat etmiyecektir, ama farz ©diniz 
ki kötü niyetli bir çiftçi, borcunu deviamlh ge
ri bırakıyor, ödemiyor; o çiftçi de bu kanun
dan istifade edecek ve 10 yıl faizsiz bir ertele
meye hak kazanacak. 

Değerli arkadaşlarım kanun bu şekliyle ha
kikaten âdil1 değildir. Bu kanun, Türkiye'de 
borcunu ödemiyene prim veren bir anillam içeri
sinde kabul edilecektir. O bakımdan değerli ar
kadaşlarım, kanunun 1 nci maddesinde değiş
tirilmeye muhtaç birkaç kısım f^rmekteyim. 

Değeri arkadaşlarım, . 500 liraya kadar olan 
borçların affedilmesi mevzuu birkaç kere görü
şüldü. Sayın Bakan buyurdular M; «Türk 
köylüsü atıfet istemiyor.» Hakikaten Türk köy
lüsü atıfet istemıiyor, ben de buna kaanlüim, 'ama 
biz getirdiğimiz bu kanunla bir atıfette bulunu
yoruz. Nasıl bulunuyoruz? . 2 000 lliraya ka
dar olan borcunu ödemliyenlerin 10 yıllık faiz
lerini kendililerinden almıyoruz. Tahmin ediyo
rum bunun tutan |672 milyon liradır. Bu bir 
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<atıfet değil midir? 672 milyon likayı almadı
ğımız zaman kendilerinden, - ki almamız lâzım-
geliyordu bunu.- bir atıfet yapmış olmuyoruz 
da, sadece 500 liraya kadar olan borçların tuta-
rı, -ki Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda 
sccduğum bir suale yazılı olarak verdiği bir ce
vapta bunların miktarını 326 433 000 İ r a ola
rak gösteriyorlar. Bu paranın- ki zaten 142 
milyon liralık bir kısmı ertelemenin içerisine 
girecektir, geriye kalıyor 184 milyon lira. Bu 
184 milyon lirayı da ertelemeye almak veya 
affetmek bir atıfet kabul lediliiyor. 

Değerli arkadaşlarını, atıfetin ölçüsü eğer 
bir parayı lalmlamiaksıa, biz 2 000 liraya kadar 
borcunu ödemiyenlerden 10 yıllık faiz tutan 
olan 672 milyon lirayı almıyoruz, bir atıfet
te bulunuyoruz. O zaman, öyle ise bu ifadede 
«atıfet» kapsamı değişmiş oluyor. Bu bakım
dan Sayın Bakanın ifade buyurdukları «atıfet» 
sözünü yerlinde bulmuyoruz. Çünkü biz bir atı
fette bulunuyoruz, hem borcunu lerıteliiyoruz, 
hem de bir mijktar faizi almıyoruz. Bu bakım
dan 500 liraya kadar olan borçların, -ki, tuta
rı 326 milyon olmaktadır- halen bunların 142 
ırı'lyon l&rtası takiptedir, ancak bu miktar ka
dar istifade edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, hamiyete endaze ol
maz. ölçü olmaz. Eğer Yüce Meclis, BüyıÜk 
Meclis, ki bu paranın aşağı - yukarı 500 liraya 
kadar olan borçların 1 milyon kusur çiftçide ol
duğunu rakamlardan görüyoruz; 1 milyon kü
sur çiftçinin 500 lira ğibıi bir parayı, krediye ih
tiyacı olarak aldığını düşünürsenliz, bu 500 li
ranın, bugünkü hayat şartları içerisinde alım 
gücünün çojk cüzi olduğunu da nazarı itibara 
alursıanız, demek ki, Türkiye^de bdr büyük çiftçi 
kültleısü 500 lirayıa muhtaç durumdadır. Bü
yük Meclis böyle bir atıfette bulunduğu zaman 
atıfet itam yerini bulmuş ve tam değeri iilıe de
ğerlendirilmiş olacaktır arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, taslarının getirdiği 
ödemle vâdelerini de bir değişlijkliğe uğratmak 
istiyorum, eğer mümkün olursa, Yüce Meclis 
kabul ederse. 

Değerli arkadaşlarım, bu vâdeler konusun
da taslarının 1 nci maddesi şöyle ifade buyu
ruyor: «îlki 1970 yılına gelmek üzere her yı
lın mahsul toplamı ve satış zamanlarına göre T. 
Ö. Ziraat Bankasınca tesbit olunur.» diyor. 

T. C. Ziraat Bankasınca tesbit olunması iyi 
bir şey, ama arkadaşlarım, şöyle bdr Ikayıt ko
yalım; «satış zamanlarından üç ay sonrasına 
göre Ziraat Bankasınca tesbit olunur» diyelim. 
Çünkü, Türk köylüsünün en çok sıkıştığı ay, 
mıabsuleri toplama ve satma ınevslimiindeki ay
lardır. Bu aylar içerisinde bütün sıkıntılar 
Iköylünün üzerine yüklenir, . köylü elindeki ma
lı ucuz satmak zorunda kalır. Eğer Türk köy
lüsünün üç aylık bir zamana ihtiyacı olduğunu 
kabul edersek, o zaman köylü mahsulünü ucuz 
ısıaltmak gibi bir sıkıntıdan kurtulacak, bir 
bekletme devresine sahiboladaktır. Bu beklet
me devresinin sonunda da mahsulünü daha de
ğer fiyata satmak ve dolayısiyle bir değer kay
bını önlemiş olmak gibi bir neticeye varmış ola-
caktii\ 

Bir de 2 000 liradan sonraki olan (kısımdaki 
borçlardan da, gerçii biraz evvel arz ettim; bir 
terbiyetkâr tesiri olmıyacaktır, lama Ziraat 
Bankasının büyük sıkıntısını da nazarı itibara 
alarak; «Borçlarının vâdesini geçirmiş olanla
rın» hükmünü kabul ©derelk, 2 000 ilâ 10 000 li
ra arasındaki borçları da 5 yıl vâdeye bağla
mak suretiyle Türk köylüsüne bir imkân daha 
getirmiş bulunalım. 

Arz ettiğim bu dört husus için Yüce Baş
kanlığa bir takrir taikdim edeceğim, değerli 
arkadaşlarımın kabul etmelerini istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Coşkun Kara-
gözoğlıu'nda. Buyurunuz. 

OOŞKUN KARA&ÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; büyük bir 
çiftçi kütlesini ilgilendiren ve Parlâmentoda bu
lunan bütün siyasi partilerin seçim beyanname
lerinde yer alan bir önemli va'di yüksek hu
zurlarınızda gerçekleştirmek için gayret sarf 
ediyoruz. Konunun hitabettiği kütle bakımın
dan önemini ve bugüne kadar bir türlü çıkarı
lamamış olmasından dolayı devam eden haklı 
şikâyetleri göz önünde tutaralk, meseleyi objek
tif olarak Yüce Meclisin en iyi şekilde ortaya 
koyabilmesi düşüncesiyle, milyonlarca çiftçi 
ailesinin sabırsızlıkla beklediği bu kanunun bi
rinci maddesiyle ilgili üç önemli noktadaki nok
sanlığın tamamlanması için söz almış bulunuyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, önde Kanunim Yü-

oe Meclise ısevk edilmiş bulumn şeklinde tesbit 
«ailen vâde, tamamen nakısız, tamamen nok
sandır. 

îkinoi olarak, kanunda getirilmiş bulunan 
ikibin liralık tavan yeterli değildir. Bunun 
günün şantlarmıa uydurulması zarureti aşikâr
dır. 

Nihayet, üzerinde çok münakaşa «dillen, Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooeraitiflerdne 
beşyüz liraya kadar borçlu çiftçilerin borçlarının 
karşılığının genel bütçeden ödenmek suretiyle 
af f edilmesi konusundaki samimî ve içten düşün
celerimizin kabul edilmesi suretiyle bu madde
nin tamamlanmasını talebediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Tür
kiye'de bir plânlı ekonomi devresi içerisinde 
bulunuyoruz. Bu plânlı ekonomi devresinde 
son yıllarda Türk çiftçisi, Türk köylüsü; Türk 
toplumunun en çok ezilen, en çok perişan olıan 
kesimini teşkil etmektedir. Bu, bir muhale
fet mrtisi olarak 0. H. P. nin özel fförüsü de
ğil. Devletten reı«mî rakamlarının reddi mümkün 
olmıyan gerçeğidir. 

Taleplerimizin kabul edilmelini 'istirham 
ederken mıeı*el*nffn.. Sayın Bakıanm bir ölçüde ifa
de bııvurmmk fatedikleri «tihl bir atıfet. meselesi 
obnadijSını. bilâkis tam bir sosyal ladalet an-
lavıst meselimi; oMutfımu. tiam bir modanı dev-
üifitÜTi. ırtar^^n^e ofî rttilmesıi. oierekftn vazoıarüTnues. 
2}o,Tnırı\ iftqn>ı«l;flr«ı rSfe.vftt. me;«»lftsî oMuo'n'rm orta
ya, kcvnbriİTnek için biT fi'M IciiHik rakamlia bu 
TVırToı+nn. npıqTv»î v̂eüTriArn-ndeki gerçekleri hatır
latmayı. zaruri fförüyorum. 

De#erlJti arkıadaslanm, nüfusumuzun % 70 ini 
'banndınan Türk tanmı 1967 den beri her hangi 
bir gelişme içinde desildir. Resmî rakamlara 
göre 1967 de % 0.9; 1968 de % 1.9; 1969 da 
% 0,8 nisbetindie bir gelişme kaydetnr'Rtir. Bu
nun münakaşası vardır ama, bu madde vesi
lesiyle girmek istemiyorum, bunlıan muteber 
kabul ediyorum. Bilinir M, Türk nüfusu köy
lerde her sene % 3 artıar. Şimdi insafınıza mü
racaat ediyorum; % 2 ye varamamış, % 1 e va
ramamış bdrtanm sektörü kalkınmasına kar
şılık % 3 nüfus artışının mevcudoluşunu ve 
24 milyon taran kesiminden maişetini temin 
eden insanların durumunu göz önüne getirirse

niz, bunların iktisadi ve sosyal hayatlarında 
bir gerilemenin olduğunu kabul etmek mecbu
riyetinde kalırsınız. 

Değeıli arkadaşlarım, bunun münakaşasını 
bu teknik madde dolayısiyle bir tarafa bırakı
yorum. Ama, şu gerçek muvacehesinde, res
mî arşivleree reddi mümkün olmıyan gerçek 
muvacehesinde Türk köylüsüne kredi kanaliyle 
yapılmış bulunan, Türjk köylüsünün ödeme gü
cüne sahibolamadığı bir noktada kendisine 
Devlet olarak anlayış gösterirken bunun «atıfet» 
kelimesi ile alâkası olmadığını teslim ve kabul 
etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, kredi 
rakamlarının muayyen miktarlardan beş eene 
içinde hangi rakama geldiğini ifade etti, za
manınızı almamak için tekrar etmek istemiyo
rum. Ama, unutulmaması icabeden bir gerçek 
daha var, Türkiye'mi tanında maliyet bu beş 
sene içerisinde 1965 le 1970 arasında, resmî ra
kamlara göre, asgari % 40 yükselmiştir. Top
tan eşya fiyatı endekslerime göre Ticaret Ba
kanlığı Konjöktür Dairesinin rakamlarına gö
re yine Türkiye'de fiyatlar asgari % 35 yüksel
miştir. Bana, TürMyede bir tek topraktan ye
tişmiş mahsul gösteremezsiniz ki, beş sene içe
risinde bunun fiyatı 1965 e nazaran % 35 yük
selebilmiş olsun. İkinci büyük gerçek budur 
arkadıaşlanm. Bugün Türk tanmı, gerçekten 
ıstırap içindedir, gerçekten ihtiyaç içindedir. 
Miıllî gelir rakamlannın ortaya koyduğu diğer 
gerçekleri de ifade ederek vaktinizi almak iste* 
miyorum. Tanmla uğraşan nüfusumuzun millî 
gelirden aldığı nisbet, tanm dışındaki nüfusu
muzun. millî gelirden aldığı nisbetin çok altın
dadır. 

Bu şartlar içerisinde ele aldığımız bu Kanun
dan gerçekten bir fayda bejkliyorsak, bu ölçü ile 
meseleyi değerlendirmemiz, bu kanunun birin
ci maddesini bu prensipler içerisinde, bu vakıa
lar içerisinde tamamlamamız bir vicdani vecibe
dir zannediyorum. 

Değerli arkadaslıanm, son villanda Türk ta
mumda üretim de azalmaktadır. Meselâ, 1969 
yılında pamukta % 4, zeytinde % 21. sjekerpan-
cannda % 24, tütünde % 2 nisbetinde bir azal
ma vardır. Tam mevzuun içindedir, Türk köy-' 
lüsüne hizmet ederken Türk köylüsünün içeri
sinde bulunduğğu şartlan hatırlatmayı ve bu-
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nun hatırlıatılmasına tahammül etmeyi Türk 
köylüsüne bor ısaygı telakki ©diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hatkli olarak kendi
lerine katılıyorum, Sayın Bakan «Bu mevzuu 
toir hamiyet yansı olmaktan çıkaralım» dediler. 

Değeri 'arkadaşlarım, bir hizmetin ortaya 
konulması, düşüncellerin münakaşası üe kendi
ni gösterir. Bunu söyliyen Sayın Balkan, bizim 
Tarım Komisyonunda, Ticaret Komisyonunda, 
Bütçe Komisyonunda ısrarlı taleplerimizle 
1.1.1970 tarihinin çok mahzurlu olduğunu, hat
tâ bunun bir bakıma Anayasayla aykırı olduğu
nu, eşitlik ilkesini zedelediğini açık aeçik ortaya 
koymamız karşısında... 

BAŞKAN — Sayın Karaigözoğlu, birinci 
nuadde hakkında konuşuyoruz. Tümü hakkın
daki konuşmaların kifayeti kararı verilmiştir. 
Lütfen o yolda konuşunuz. 

COŞKUN KARAGöZO&LU (Devamla) - -
Sayın başkan teşekkür ederim. Birinci madde 
ile ilgili olduğunu zannediyorum. Çünkü, bi
rinci maddede vâde vardır. Tarafımdan veril
miş, bu vâdenin hiç olmazsa yürürlük tarihine 
teşmil edilmesine dair önergem vardır. Birinci 
maddenin niçin yeterli olmadığını izah ederken 
lütfedin, bu «vâde» konusuna temas edip vâde
deki büyük haksızlığı ortaya koymamıza imkân 
bahşedin. 

Değerli arkadaşlarım, ö zaman bunun hak
sız olduğunu İsrarla belirtmiştik. Ama, Bakan
lık teknisyenleri, Sayın Bakan ve Sayın Umum 
Müdür bunun bankacılık tekniği yönünden müm
kün olamıyacağını ifade ettiler. Ama şimdi mem
nuniyetle öğreniyoruz ki, bizim o zaman İsrarla 
savunduğumuz bu fikir »ayın A. P. grupunda 
tasvip görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, insaf ediniz, bir ka
nunun eksikliklerin tamamlamak, sadece Parlâ
mentoda bulunan bir kanadın inhisarında mı
dır? Elbette burada da biz, meselâ bu birinci 
maddede bu Kanunun kapsamının onbin liraya 
kadar çıkarılmasına dair samimî ve içten dü
şüncemizde İsrar edeceğiz, tıpkı A. P. grupu 
gibi, bu Kanunun noksanlıklarının tamamlan
masını istiyeceğiz. Nasıl A. P. grupu Hükü
metin içtihadının karşısında bunun değiştiril
mesine karar verniişjse; Yüce Parlâmentoda 
Türk köylüsünün ihtiyacına tam olarak cevap 
vermek için bu Kanunun boşluklarını, noksan

larını tamamlama hakkına C. H. P. de sahiptir. 
Bunu, bir hamiyet yansı iddiasiyle ortadan kal
dırmak mümkün olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, onun için birinci 
maddedeki bir diğer boşluğu, bu «vâde» ile il
gili temenniyi; esasen tarafımızdan verilmiş bu
lunan önergeler istikametinde olduğu için hiç 
değilse yürürlük tarihine kadar uzatılmak su
retiyle tamamlamanın zaruretine işaret etmekle 
geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci talebimiz, bu 
maddede ikibin liraya kadar konulmuş bulunan 
tavanın onbin liraya çıkarılması ve ikibin li
ranın üzerinde onbin liraya kadar olan borçla
rın hiç olmazsa faizli olarak tecil edilmesinin 
tr'min edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan, Zi
raat Bankası Kanununun küçük çiftçiyi tarif 
eden maddesindeki küçük çiftçinin unsurlarını, 
biraz önce, bu kürsüden ifade buyurdular. Şim
di ben soruyorum, bugünkü iktisadi şartlar içe
risinde onbin liraya kadar kredi alan hangi 
çiftçi *bu «küçük çiftçi» tarifinin unsurları dı
şındadır? Bu unsurları kısaca hatırlayacak 
olursak; kendisinin ve ailesinin geçinmesine 
medar olacak ziraati esas iş edinecek; kendisini 
ve ailesiyle birlikte çalışacak. Onbin liraya ka
dar kredi alan çiftçilerimizin tamamı bu unsur 
içindedir. Kanunun meriyet tarihini düşünecek 
olursanız, Kanunun kabul tarihini düşünecek 
olursanız, o zamanki paranın iştira gücünü dü
şünecek olursanız, elimizdeki resmî rakamlara 
göre o zamanki unsurlara nazaran ikibin liralık 
tavan, küçük çiftçi ile sınırlanabilirse, bugün 
en az bu tavanı onbin liraya çıkarmak gerekir. 
Ve gerçekten arkadaşlarım onbin lira kredi 
lalan çiftçiler, yine kendileri çiftçilik yapmakta
dırlar, yine çolu|k çocuklariyl© çalışmaktadır
lar, yine esâs gelirlerini tarımdan temin etmek
tedirler. O halde, tasarının onbin liraya kadar 
tavanına ilâve edilmemesi küçük çiftçilikle lalâ-
kalı bir husus değil, bilâkis küçük çiftçi lanla-
yışmın talblî bdr gereği olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan ve 
tasarının tümü hakkındaki müzakerelerde Sayın 
A. P. Grupu Sözcüsü, Türkiye'de Ziraat Banka
sına onbin liraya kadar borçlu 1 623 000 çiftçi
nin olduğunu, bunun 1 332 000 nin iki bin lira
ya kadar borçlu olduğunu, o itibarla i|ki bin 
lira ile on bin lira arasındaki (borçlu çiftçi ailesi 
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sayısının 290 000 olduğunu, bunun da önemli 
bir rakam ifade etmiyeceğini, 290 000 aile iğin 
1 332 000 aileye nazaran çok daha büyük bir pa
ra ödenmesi gerektiğini ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
df ade buyurduğu rakamları izin verirseniz, tek
rar baştan birlikte iflahla! edelim. 1 332 000 kişi 
iki bin İraya kadar borçludur. Ama bunun 
1 146 000 kişisi beşyüz liraya kadar borçludur. 
1 146 000 kişimi düşerseniz geriye 186 000 kişi 
Ikalır. 186 000 aile beşyüz liranın üzerinde 
borçludur, 290 000 aile ikibin liranın üzerinde 
borçludur. Bu itibarla «iki bin liranın üzerinde 
bulunan borçlu sayısı küçüktür» demenin mese
leyi halletmeye yeterli olmadığı bizzat kendisi
nin verdiği rakamlarla ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca «1 332 000 aile 
ijki bin liraya kadar borçludur» derken 1146 000 
aile beşyüz liraya kadar borçludur ve bunla
rın borçlarının tamamı 432 000 000 lira
dır. Yükselk Meclisin dikkatine sunuyorum; 
1 146 000 aile 432 000 000 lira borçlu, 1332 000 
aile yani 186 000 aile farkı 1 348 000 000 lira 
borçlu. 

İşte değerli arkadaşlarım, yüksek huzuru
nuzda büyük milletlin önünde verdiğimiz seçim 
mücadelesinde, seçim bildirgemizde yer aldığı 
tiçin değil, Türkiye'deki çok açılk, çok; bariz 
bir sosyal adaletsizliği ortaya koyduğu için, beş
yüz ilraya Ikadar olan çiftçi borçlarının karşı
lığının bütçeden ödenmesi suretiyle, 432 000 000 
liranın bütçeden ödenmesi suretiyle 1146 000 
çiftçi ailesinin ıstıraptan, sıkıntıdan kurtarılma-
ısım talebediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonlardaki mü
zakereler sırasında Sayın Ziraat Bankası Umum 
Müdürüne sorduğumuzda bize, bu beşyüz lira
ya kadar olan borçların 'seneden seneye devre
dildiğini, hemen hemen aynı şahısların borçları 
olduğunu tam bir açık yüreklilikle, kooperatif
lerde istisnası olmakla beraber; Ziraat Banka
sında büyük nisbette böyle olduğunu ifade 
buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü hayat 
fartları içerisinde 500 liranın gücünü lütfen dü
şünün 500 lirayı ödiyemediği için her gün evi
ne icra memurunun geleceği endişesi içinde ya
şayan 1 146 000 çiftçi ailesinin ıstmabmı düşü
nün. Bunların borcunu bütçeden ödemekle af-
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f ettiğiniz zaman millî ekonomiye zarar mı verir
siniz? Samimî olarak düşünelim değerli arka
daşlarım. Bu adamlar 500 liralıjk borçlarım ödi-
yemedikleri için ikinci defa Ziraat Bankasına, 
Tarım Kredi Kooperatifinin kapısına gidemiyor
lar. Bunları affetmek suretiyle, tekrar Ziraat 
Bankası kredisini kullanabilir, tefecinin (kuca
ğından kurtulabilir bir hale getirme imkânı ha
zırlamış olacaksınız. 

Kanunun 1 nci maddesinde yapılacak bu ta
dilâtla Türk ekonomisine ve miM gelirine ne 
nisbette katkıda bulunacağımızı ciddî olarak 
hesabödersek zannediyorum ki, vicdan sahibi 
her milletvekili arkadaşımın bu konuda teklife 
katılmaması mümkün olmıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
500 liraya kadar olan Ikredi, esasında bir is

tihsal kredisi değildir. Bunu alan insan, is
tihlâk kredisi olarak kullanmıştır, fakat bugün 
ödeyemez noktadadır. 

Dünyanın bütün medeni ülkelerinde, mil
yonlarca insanın 500 liraya îkadar borcunu ödi
yemediği vakıası seneler senesi devam ediyorsa, 
Devlet o vakıanın üzerine şefkatle, adaletle, an-
llayişla yürümesini bilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar ciddî bir ko
nuda bir mukayese yapmak istemiyorum. 
Ama insaf ©diniz, Türkiye'nin kalkınması iddi-
^lariyle milyonlarca vergi iadesinin yapıldığı, 
iflâs eden bankaların Merkez Bankasından tas
fiye bedellerinin finanse edildiği, meselâ bir 
kromit yolsuzluğunda Ziraat Bankasının 00 mil
yon lira bir parayı ödemeye mecbur kaldığı, 
- hiçbir kanadı itham etmeden samimiyetle söy
lediğimi lütfen kabul buyurun. Parlâmentonun 
bir kanunudur. - milletvekili maaşlarının faizi, 
susu, busu Ziraat Bankası kaynaklarından fi
nanse edildiği bir ülkede, 1 146 000 çiftçi aile
si 500 lirayı ödiyemiyorsa bunun genel bütçeden 
ödenmesi talebini, bir istismar, bir atıfet, bir 
hamiyet yarısı olarak düşünmek ve kabul etimek 
mümkün değildir. 

Bunun içindir M, değerli arkadaşlarım, bu
nun kabul edilmesi suretiyle Türk köylüsüne 
getirme imkânına sahip bulunduğunuz rahatlı
ğı. huzuru sizlere hatırlatmayı bir İDorç telâkki 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan, bir 
hujusu önemle belirttiler; «2 000 liraya kadar 
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tecil edeceğimiz, erteliyeceğimiz borçlar karşı
sında bu borçluların aynî kredi alabilmeleri 
için gereken ödeneği temin etmeye çalışıyoruz, 
temin ettik.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, bu 1 nci madde vesi
lesiyle hatırla/tırnak işitiyorum ki, - buna dair de 
bir önergemiz Sayın Başkanlığa takdim edil
miştir. - borcu ertelenmiş bulunan çiftçilere eğer 
eskilden olduğu gibi sadece aynı kredi değil, 
nakdi krödi verilmiyecek olursa bu kanundan 
beklenen faydaların elde edilmesi mümkün de
ğildir. Çünkü, köylü yeniden müstahsil hale ge-
lemezse, yeniden kredi imkânına salhifbblup, 
maişetini temin edip, borcunu ödeme imkânını 
bulamazsa, bu kanunla kendisine her hangi bir 
hizmette bulunduğumuzu iddia edemeyiz. Maa
lesef, Tanım Komisyonu raporunda da, Tarım 
Komisyonunun kararında da kabul edilmiş bu
lunan, hiç olmazsa hükümet teklifi halinde 2 000 
liraya kadar borçluların borçları ertelendiğin
de, kendilerine yeniden eskisi gibi nakdi kredi 
verildbilmesi imkânı, bu kanunla ortadan kal
dırılmıştır. Yüce Meclisin bu hayati ve önemli 
noktaya dikkatini çekerek, yeniden kredi alma 
imkânına kavuşmamış olan çiftçinin borcunu 
ödemesinin mümkün olup olamayacağını vicdan
larınıza terk ederek, arz ettiğimiz hususlarla 
maddenin tamamlanmasını tekrar Yüce Meclis
ten saygı ile diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Gıyasettin Ka
raca arkadaşımızın, buyurun efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeler üzerinde
ki konuşmaları mümkün mertebe maddenin 
özüne inhisar ettirmenizi, bu konuda konuşmak 
istiyen bir çok arkadaşımızın var olduğunu he
saplamanızı, uzun konuşmaların kifayet kara
rını tecil edebileceğini nazarı itibara almanızı 
da rica edeceğim. 

Bütün bu ölçüler içerisinde buyurun efen
dim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Arkadaşlarımız, gerek bu madde ve gerek
se tümü üzerinde bendenizin söyliyecekleri söz
lerin büyük kısmını söylemiş bulunmaktadır
lar. Bu itibarla bendeniz, Sayın Başkanımızın 
da yerinde bulunan ikazlarını göz önüne almak 
kaydiyle madde üzerinde, teknik bakımdan 
maddeyi daha yararlı bir hale getirmek için, ya

pılması icabetten değişiklikler üzerinde bir iki 
kelime konuştuktan sonra huzurlarınızdan ayrı
lacağım. 

Esasında, Hükümetin getirdiği bu tasan kü
çümsenecek bir tasan değildir. Az da olsa, çok 
da olsa Türk köylüsü için, ziraat erbabı için bir 
ferahlık getireceğini kabul etmek normal bir 
düşüştür. 

Bendenizin görüşleri : Bu maddede, mebde 
olarak 1 . 1 . 1970 tarihi alınmıştır. Sayın grup 
sözcümüz, bundan' evvelki konuşmasında 
1 . 1 . 1970 tarihinin, ziraat yapan bölgelerde
ki çiftçilerimizin bulundukları mevsimlerin 
özellikleri nazan itibara alındığı takdirde el
verişli bir tarh olmadığı, muayyen bölgelerin 
dışında kalan bölgeler için bu tarihin elverişsiz 
bulunması sebebiyle madde kapsamının ve tak
site tabi tutulan çiftçi adedinin biraz daha ge
niş tutulması ve ferahlatılmam için bu tarihin 
1 . 3 . 1970 olarak kabulünü, 

Saniyen; taksitlerin Ödeme tarihlerinin ilki
nin 1970 yılının Ekim ayının olmasının da mah
zurlu olduğunu ifade etmek isterim. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, yıllardan be
ridir, bilhassa, Doğu ve Orta - Doğu Anadolu-
da kuraklık devam etmektedir, öğrendiğimize 
ve aldığımız haberlere göre de halen Türkiye'
mizde kuraklık büyük nisbette mevcuttur. Bu 
kuraklık böyle devam ettiği takdirde 1970 yılı
nın Ekim Ayındaki mahsullerin' normal olmıya-
oağı intibaı şimdiden anlaşılmaktadır. Binaen
aleyh, şimdiden bu kanunun ölü olarak dog
masını önlemek için, ilk ödeme taksidinin E-
kim 1970 yerine Ekim 1971 olarak kabul edil
mesinin lüzumlu olduğuna inanıyorum, bu hu
susta da Yüksek BaJşkanılığa bir önerge ver
miş bulunuyorum. 

Filvaki, Cumhuriyet Halk Partisi seçim be
yannamesinde 500 liraya kadar olan borçların 
affını vadetmişti. Arkadaşlarım ve bendeniz 
de aynı görüşü muhafaza etmekteyiz. Yalnız 
Sayın Bakamımız, bunun bir atıfet olduğunu ve 
esasen bunun meblâğ itibariyle büyük yekûn 
tutacağını ifade etmişlerse de bundan sonraki 
maddelerde anlaşılacağı üzere, 2 000 liraya 
kadar olan borçlann 10 yıllık müddet içerisin
deki taksitlendirilmesine tekabül eden faizlerin 
(heyeti umumiyesini Maliye Bakanlığı doğ
rudan doğruya Ziraat Bankasına ödiyecek-
tir. 
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Benim yapmış olduğum hesaba göre, ki, bu
rada da öyle söylendi. 500 lira borcu olanların 
borç yekûnu 432 milyon tutuyor. Halbuki 
1 332 000 ailenin, çiftçi ailesinin borçlarının 
10 yılbk müddet içerisinde hazinenin Ziraat 
Bankasına ödeyeceği faizin yekûnu 500 lira 
borcu olanların borcunun yekûnunun 1,5 katını 
çok fazla aşmaktadır. Şu halde arkadaşlarım, 
Hükümet, Maliye Bakanlığı 432 milyon liranın 
çok fevkinde Ziraat Bankasına bu taksitlendi-
rilmiş borçların faizini ödemefctense, 432 mil
yon lirayı doğrudan doğruya Ziraat Bankasına 
ödediği takdirde 500 liraya kadar borcu olan 
aileleri, ziraat erbabını ve borçtan ve külfetten 
kurtarmış' olacaktır. 

Bu yapmış olduğumuz taleplerin ışığında 
sayın hükümet, Komisyon önergelerimize ve gö
rüşlerimize iltifat ederse umarım ki, daha fay
dalı' olacaktır. 

Huzurlarınızı işgal ettiğim için saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner? Yok. 
Sayın ihsan Kabadayı, 1 nci madde hakkın

da söz istemişsiniz buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Prensİbolarak 2 000 liraya kadar olan borç
ların 10 müsavi taksitte ve 10 yılda ödenmesine 
şahsan taraftarım. 

Köylünün içinde bulunduğu şartlara göre, 
bu husus ona devamlı (huzur ve şifa verici bir 
imkân olmıyacaktır. Makinası ucuza sağlanma
dıkça, tohumu daha imkânlı bulunmadıkça, su
lu ziraate geçici, sertifikalı tohum verici, mah
sulleri değerlenldirici imkân olmadıkça benim 
endişem odur ki, bir yıllıktır, geçicidir ve an
cak nefes alma imkânını verecektir. 

Bir yetkiliden aldığım rakama göre, Türki
ye'de nüfusun yüzde 70 i köyde oturur ve bu 
yüzde 70 in de yüzde 80 i, aşağı yukarı, ziraat-
le meşguldür. Bu yüzde 70 ilâ 80 ziraatle uğra
şan vatandaşların takribi yüzlde 68 nin fert ba
şına gayri safi millî gelirden düşen gelir 485 
liradır. Bir aileyi vasati 4 - 5 nüfus kabul eder
sek, hane başına düşen yılbk gelir 2 5Ö0 lira, 
safisi 2 000 lira eder ki bu kanunla ona bir yıl
lık nefes alması için bir imkân bahşetmiş ola
caksınız. Bu iyi bir şeydir, ama bir yıl için hu

zurlu olacak, ikinci yıl için onu, huzura rahat
lığa götürücü, sıkıntıdan kurtarıcı bir imkân 
sağlamış olmıyacaksınız. Benim endişem bura
da. Bunun yanı sıra, bu bir yıl bitimi gelmeden 
zirai reform kanunu tatbik edilip de toprağını 
rasyonel işleyici, ürünlerini para ettirici tohu
mu ve teknik alet. ve edevat ihtiyaçlarını karşı
layıcı tedbiri almazsak göreceksiniz ki, bu bir 
yılın bitiminde köylü, bugünkü görmüş oldu
ğunuz tablodan daha perişan, daha dertli ola
rak karşımıza çıkacaktır. 

Demek isterim ki, bu kanun çıksın, köylü bir 
yıl huzur içinde kalsın, ancak bu kanunun biti
mi ile beraber, yani bir yılın sonunda demin 
bahsettiğim pürüzlerini, dertlerini halledici, 
uzun vadeli rahata, huzura, emniyete sokucu 
tedlbiri alırsanız bu kanun bir mânâ ifa/de ede
cektir. Aksi hailde hiçbir fayda sağlamıyacakstır. 

Çok güzel, hiçbir zaman 10 bine çıkarmayın, 
demiyorum, çıkarın, ama bu değirmenin suyu 
nereden geliyor? Bu yükü taşıyacak Ziraat Ban
kasının takati buna yeter mi, yetmez mi? Bunu 
düşünmüyoruz, mütemadiyen yükleniyoruz, 
cümlemiz Ziraat Bankasına gözümüzü dikmi
şiz, «versin Ziraat Bankası, taşısın Ziraat Ban
kası» diyoruz. Bu kadar ağır yük yüklenen ve 
bu yükü taşıyacak olan tekerler, ayaklar bunu 
götürecek mi? Bunun hesabını yapmak lâzım. 
Bunun çıkış noktasında da Yüce Meclisin cid
diyetle düşünmesini ben önemle, şahsım adına, 
istirham etmekteyim. 

Öğrendiğime göre, 2 000 liraya kadar olan 
borcun tutan 1 350 000 000 lira imiş, belki ra
kamda 5 - 10 eksik veya fazla vardır. Bu, 
10 000 liraya çıkarsa bunun tutarı aşağı yukarı 
3 milyara yaklaşan bir miktara varacaktır. Ban
kanın rençbere türlü maksatlar için açtığı kre
di miktarı 10 milyardır. 10 000 e çıkarınca, bu, 
7 milyara düşecek, 2 0O0 kabul ederseniz, 8,5 
milyara düşecek. 

özür dilerim, on yıllık bir Parl'ömanter ola
rak söylüyorum, her sene bütçeden Ziraat Ban
kasına verilmesi iktiza eden yüzde 1 1er veril
memiştir. Geçtiğimiz yıl 60 milyon, evvelki yıl 
yıl 40 milyon, daha evvelki yıl 38 milyon ver
mişiz. Ziraat Bankasına mütemadiyen yük yük
lerken, ne verdik ki, ne istiyoruz. Düşündük 
mü Ziraat Bankasının takatini, kudretini ve bu 
yüklediğimiz yükü nasıl taşıyacağını? 

21 — . 
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Sakın bir başka anlayışa varılmasın, ben 
köylünün sıkıntısının yanındayım, arkadaşları
mın çizmiş olduğu tablonun daha ötesinde dert
leri bilen bir kişiyim. Ancak ve ancak, bu yü
kü taşıyacak Ziraat Bankasının takat derecesi
nin düşünülmesini ve bunun yanı sıra da bu 
bankaya bâzı imkânların bulunmasının zarureti
ni Yüce Meclise açıklar, cümlenizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iki tane kifayet önergesi gel
miştir, okutuyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Öner
geler okunduktan sonra aleyhinde söz istiyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yeteri kadar görü

şülmüş, konu aydınlığa kavuşmuştur. Yeterli
ğin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Rona 
Artvin Milletvekili 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yeteri kadar arkadaş 

konuşmuş olup, konu aydmlanmışitır. Bu madde 
üzerindeki görüşmelerin kifayettim arz ve tek
lif ederim. 

Ahmet Çiloğlu 
Burdur Milletvekili 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(0. S. Çankırı Üyesi) — Söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, size kifayet 
aleyhinde söz vermeden evvel Balkan konuş
mak istedi, zaten Bakandan sonra da, sırada 
bulunan bir arkadaşımızın konuşması için söz 
vereceğiz, omdan sonra yine bu konuşmalar 
ihakkındaki kifayelt düşüncesine aykırı bir ka
naat taşıyorsanız o zaman size söz vereceğim. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
TİOAHET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(C. S. Çankırı Üyesi) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, kanunun tümü hakkında-
konuşurken izahatta bulunmuştum. 

Birinci madde üzerinde yapılması istenilen 
itâdiler hakkında burada arkadaşlarımız fi
kirlerini açıkladılar. 

Evvelâ şurasını arz edeyim, «kanunun tat
bik tarihini 1. 11. 1970 olarak alalım» şeklin
de bir tâdil teklifi zannedersem gelecek. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın konuş
masında haklı olduğu cihetler var. Fakat düşü

nün ki, haziran ayındayız, bundan be§ ıay son
ra ooı canan vadesi geıeceK oıan DIT geçimizin 
oorcunu oeş ay evveıuıen taiiBu;te tıaDi bucuyo-
ruz. Jöiuııı, Kanun beamgı ıcauı, yapmak zor 
oiauğu Kadar, beüd. o vatandaşın mansulıû iyi 
o'ıacaK ve «hayır, al paranı, 'benim uhıtuyacım 
yok» diyecek. Binaenaleyh, bunu, bizim bulıa-
öDidığımız kadarıyle, bazı bölgelerin vâdeieri-
ııi de düşünerek, iancak «kanun yürurıuğe gir
diği tarihe kaoıar» demek sureuıyle halledebi
liriz, kanaatindeyim. Kanun tekniği bajkımın-
oiaii vs vdüeöı gelmemiş bir borcu bugünden tak
site bağlamanın imkânsızlığı karşısında buna 
pek muvafakat edemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok ısözler söylen
di. Bu arada bendeniz §u hususu belirtmek is
terim ; Ziraat Bankası bu kredileri açarken elin
deki kriter nedir? Görüyorum ki, hiçbir arkada
şımız bunu düşünmeden, 10 000 lira lalan çiftçi 
şöyledir, böyledir, diyor. Ben de soruyorum 
kendilerine: 10 000 lira (kredi almış olan bir 
çiftçinin köyünde Ziraat Bankası hangi kıstas
lar altında bu 10 000 i veriyor da diğerlerine 
vermiyor? Dikkat ederseniz, her köyle 10 000 
İ ra kredi alan sayılı derecede azdır. Bu Halte
ri nereden buluyor da Ziraat Bankası herke-
ıs© vermiyor 10 000 lirayı? 

Muhterem arkadaşlarım, bunun kriteri şu
dur- Ziraat Bıankası kredisi bir sene içerisinde 
çiftçinin yapmış olduğu istihsalinin yüzde 50 si
dir. Binaenaleyh, 10 000 lira kredi almış olan 
bir Türk çiftçisi bir sene içerisinde tutan 20 000 
lira olan bir mahsul idrak etmiş olması lâzım
dı?. 

Şimdi, bir köyde 20 000 İrtalık mahsul idrak 
eden çiftçi, küçük çiftçi midir, değil midir, bu
nun üzerinde her halde ittifak haline geleceğiz; 
bugünkü Türkiye'nin ziraata karşısında küçük 
çiftçi sayılamaz. 

Daha birtakım sözler söyleniyor, Muhterem 
arkadaşlar, fiyatlar yüzde 35 arttı, ama çiftçi
nin mallarında hiçbir artış olmadı. 

Elimde mevcut bâzı rakamlar var, onları ve
receğim ve günün konusudur. 

Fındık: 1964 senesinde ortak içi 450 ku
ruştan, ortak dışı 440 kuruştan alınmıştır. 
1969 senesinde de 580 kuruşa aknmıştıır. Ara
da bir 140 kuruş artım vardır. Bunun yüzde
sini bulmuş olduğunuz zaman, her hıalde ver-
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mış olduğunuz yüzde 35 rakamını 'bulunsunuz. 
üuguktyı m<Mm: 19t>2 - ltftö yııınaıa ougoıay 

68 - YU jsuroş arasınaa Ofis Namımdan mut>a-
yana. eüıııiımıışım'. Bu gözüme kargı «Hayır elen
dim, baş para 78 kuruştu» dıyeoejiîier olacak
tır. Evet, 78 kuruş iian edilmişti, hattâ muh-
üariıara, köylülere kadar duyurulmuş, . tebligat 
yapılmıştı, ama 1963 yılında Ofisin buğdaya. 
vermiş olduğu fiyat, 68 - 70 kurusu bir san
tim dahi geçmemiştir. O zaman, 1963 yılında 
büyük bir mahsul idrdk edilmişti, hakikaten 
Türjk çif tçMnnn yüzü gülmüştü, ama 78 kuruş 
denmesine rağmen fiyatlar 70 kuruşa inmiş, Ofis 
70 kuruştan almıştır. 

Bunu nereden biliyorsunuz, diyeceksiniz. 
Benim başımdan geçti de onun için biliyorum. 
Çünlkü, ben de çiftçiyim, ben de ziraat yapa
rım. Buğdayı Ofise götürdüğüm zaman eksper 
baktı, «ancajk 68 kuruş veririm» dedi. «Hani 78 
kuruş baş para» dedıim. «78 kuruşu tatbilk 
edebilmem için» dedi, üç sayfa <iolusu bir İriste 
gösterdi, «bu şartları haiz oflaması lâzım, buğda
yının» dedi. Merak ettim, okudum; kırkı aşjkın 
şart ve ondan sonra ekspere «Türkiye'de böy
le buğday varsa gösterin de yetiştirmeyi bıra-
Ikın, hiç değilse yüzünü görmüş olalım.» de
dim. 

Fiyatı yüksek tutarsın, mahsul bol olunca 
verdiğin bir talimatla 68 - 70 kuruş iarıasında 
buğdayı alırsın. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Fındı
ğın 440 kuruştan satıldığı doğru mu? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Beyefendi, taban fiyatı poüüti-
kasmın ne olduğunu her halde anlamış olma
nız lâzım, şimdiye kadar. Sizin bahsettiğiniz 
borsa fiyatıdır. Borsa fiyatı ile taban fiyatı 
politikası arasında fark vardır. 

Buğdıay fiyatları 196Ö - 1963 yılında 68 - 70 
kuruştur ve bu fiyat o zamanlar öert buğdaya 
uygulanırdı. Bugün yumuşıajk buğday 85 ku
ruş, sert buğday 95 kuruş. Aradaki artış far
kını ve yüzde nâsbetinii bulunuz. Bufllduğunuz 
zaman, tahminime göre, yüzde 20 - 21 rakamı 
çıkacaktır. 

Elimde yine bir rakam daha var; kuru incir 
1032 - 1963 senesinde bunun destekleme alımın
daki kilo fiyatı 88 kuruştu, 1969 senesinde 160 
kuruştur,' muhterem arkadaşlarım. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Demir o za
man jkıaç kuruştu? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Siz, «artmadı» diyorsunuz, ben 
de si?.e rakam veriyorum, ama ondan sonra de
mire geliyorsunuz, demirin de münakaşasını 
ayrıca yaparız. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Pamuktan' 
da bahseder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — 290 bin çiftçi ailesine küçük de
mek doğru değildir, deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, doğrudur; bâz 290 
bin çiftçi ailesini küçük görmüyoruz, hiçbir za
man. Büyük bir 'ailedir ve bunları da tatmin 
etmeyi arzu ederiz. Ama, demin başlangıçtaki 
sözlerimde arz ettiğim gibi, 1 332 720 ailenin 
durumunu düşünerek, bu 290 bin 'aileye biraz
cık Iküçük diyorum. Eğer bunlara da aynı im
kânı verirseniz, öbürlerine tanımak istediği
niz hakları elinden almış olacaksınız, ona gübre 
veremiyeceksiniz, ona tohum verenıAyeceîksiniz, 
ilâç veremeyeceksiniz, ama ver diyorsunuz. 
Anüatmak istediğimiz de bu, yok, nereden vere
ceğiz? Bugünkü imkânlar bu. 

Sayın Kabadayı gayet güzel söylediler; bu
gün alışmışız, elimizde iki tane banka var; Zi
raat Bankası, Halk Bankası, birşey oldu mu, 
hemen onların tepelerine çullanıyoruz, ama yeri 
geldiği zaman kendilerine imkânları da kullan
mıyoruz. 

Bugün biz, Ziraat Bankasının bugünkü ha
linden kurtulabilmesi ve Türk çiftçisine daha 
faydalı krediler temin edebilmesi peşindeyiz ve 
bütün gücümüzle bu. yolda çalışıyoruz, ama bu
günkü halde bulabildiğimiz imkânlar budur, 
muhterem arkadaşlarım. 

Biz de arzu ederiz, 10 bin liraya, 20 bin li
raya çıksın, ama Ziraat Bankasının imkânları 
buna müsait değil. İçinizden birçok arkaldasım 
bilir, bir kooperatife 40 veya 50 veya 100 bin 
lira kredi alabilmek için gelirler, fakat imkân
sızlık içerisinde bunlara müspet cevap veremi
yoruz. Verdiğimiz arkadaşımız da seviniyor. 
Bu parayı biz cebimizden vermiyoruz, arka
daşlar, en nihayet Devletin, milletin imkânları
nı gene millete veriyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, maddenin sadedi 
içinde lütfen. 

TlUAiUüT BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşulan husus
ları cevaplıyorum ve bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bahsettiğim gibi, 
bugünkü halde Ziraat Bankasının bu getirmiş 
olduğumuz tasarıdaki rakamlardan fazla bir 
şey yapmasına imkân ve ihtimal yoktur. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Bir sual sora
bilir miyim, Sayın Başkan 

BAŞKAN — Tabiî, efendim, sorabilir
siniz. 

Sayın Bakan, yerinizden de cevap verebilir
siniz, efendim. 

Buyurun Sayın Şükrü Akkan, siz sualinizi 
sorun, efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakan bendenize cevap lütfederken, 
«kanun tekniğine uygun değildir, 1 . 11 . 1971 
tarihine talik edilmesi» dediler. 

Bu memleketin Anayasasında bâzı maddele
ri, Anayasa... 

BAŞKAN — Sayın Akkan, sual soracaksı
nız, efendim mütalâa beyan etmeyiniz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Mütalâa beyan 
edip, emsal göstermek suretiyle sual soraca
ğım, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Evet. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Böyle kanunlar 

vardır. Binaenaleyh kanun tekniğine uygundur 
ve yürürlük maddesine «1 . 11 . 1971 tarihinde 
başlar» şeklinde bir hüküm getirmekle bu dü
zelebilir.' Ayrıca bir ek madde ile de «Bilumum 
tahsilat 1 . 11 . 1971 tarihine talik edilmiştir» 
denilmek suretiyle de kanun tekniğine uygun 
hale getirilebilir. 

Esasa gelince, bu sene... 

BAŞKAN — Efendim, sualiniz nedir? 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Efendim, bi

rinci sualim, bu husus kanun tekniğine uygun 
mudur, değil midir? 

İkinci sualim şu : Bu sene Anadolu kurak
lık geçirmektedir. 1 . 11 . 1971 tarihine talik 
edersek, bu suretle hubuibatçıya imkân vermiş 
olacağız. Ayrıca bunu 3202 sayılı Kanuna göre 
tecil edebilirler. 
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BAŞKAN — Sayın Akkan, sual sormuyor
sunuz, mütalâa beyan ediyorsunuz. Bu suretle 
söz almış ve konuşma için sıra bekliyen birçok 
arkadaşlarımızın önüne geçmiş oluyorsunuz. Ri
ca ederim, sualinizi soracaksınız. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Birincisi, ka
nun tekniğine uygun mudur, diyorum. İkincisi; 
mer'i kanunlara göre zaten ertelemeye mecbur 
kalacaklardır. 

BAŞKAN — Efendim, bir sual var «kanun 
tekniğine uygun mudur?» diye soruyorlar. 
İkincisi mütalâadır. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(0. Senatosu Çankırı Üyesi) — Kanun tekniğiy
le beraber, benim kanaatime göre, hukuk tekni
ğine de uygun değildir. Çünkü, vâdesi gelme
miş olan bir borcu bugünden nasıl taksite bağ-
lıyabiliriz? 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurunuz su
alinizi sorunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Bakan, 
büyük çiftçi ile küçük çiftçi ayrımını yaparken, 
«krediler istihsalin yüzde 50 si nisbetinde veri
lir» dediler. İstihsalin yüzde 50 si nisbetinde 
verildiğine göre, «20 bin lira kazanan bir çftçi 
küçük çftçi sayılmaz» dediler. Bu 20 bin lira, 
safi kazanç mıdır? Yoksa gayri safi kazanç mı
dır? Bunu açıklamaları lâzımdır. 

Bir ikincisi de, kredi verilen çiftçilerin 20 
bin lira kazandığı veya daha az kazandığı hu
susunu Ziraat Bankası istihbaratiyle tesbit et
tiklerine göre, bu istihbarat hangi yılda yapıl
mıştır? Geçmiş yıllarda yapılmış ise, 20 bin li
ranın bugünkü para değerine göre iştira gücü 
nedir? Buru açıklamalarını istirham edeceirim. 

M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke
sir) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan benim 
de bir sualim var. 

BAŞKAN — Efendim evvelâ suale cevap 
verilsin, sonra sorarsınız. 

M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke
sir) — Sayın Başkan, aynı mealdedir, onun 
için sormak istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mealde ise, ceva
bı verirken dinliyeceksiniz, 

M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke
sir) — Efendim, aynı mealde, fakat nüans far
kı var. 
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BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımızın su
aline cevap verilecek, ondan sonra ikinci arka
daşımıza sıra gelecek. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCAÜKT BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(0. Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın Başkan, 
bütün bir yıl içerisinde bir çiftçi ailesinin istih
sal etmiş olduğu mahsulünün değeri ne ise, 
onun yüzde 50 si nisbetinde kredi açılmaktadır. 
Binaenaleyh, takdir ©dersiniz ki, bu, çiftçileri
mizin lehinedir. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, siz suali
nizi sorunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — İkinci sua
lim cevaplandırılmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş olan izahat, 
size verilen cevaptı. Bu cevabı siz kabul eder
siniz veya etmezsiniz. Bu, ayrı şeydir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Çiftçilerin 20 
bin lira kazanıp kazanamadıkları hakkındaki 
istihbarat hangi tarihte yapılmıştır ve kredi 
açılırken bu istihbaratı Ziraat Bankası mı yap
mıştır? Önemli olduğu için soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(C. Senatosu Çankırı Üyesi) — Hangi yıl değil, 
siz toprak baremine gidiyorsunuz. Bu istihba
rat Ziraat Bankasınca her sene yapılmaktadır. 
İstihbarat yapılır ve istihsalinin yüzde 50 si 
nisbetinde kredi verilir. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, lütfen sua
linizi sorunuz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan rakamları arz ederken 
1 332 000 çiftçinin 2 bin liraya kadar borçlu 
bulunduğunu ve bu borçlarının tutarının da 
1 348 000 000 lira olduğunu, 1 632 000 çiftçi
nin ise, 10 bin liraya kadar borçlu bulunduğunu 
ifade ettiler. 

Bu rakamlar hangi tarihte tesbit edilmiştir? 
Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(C. Senatosu Çankırı Üyesi) — Kanun tasarısı 
Ziraat Bankasına intikal ettikten sonra, o tarih
te yapılmış olan anket neticesidir ve 1.1.1870 
tarihi esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sandıkçıoğlu, 
sualinizi sorunuz. 

| M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke
sir) — Efendim, Sayın Bakan izahlarında «10 
bin liraya kadar borçlu olan çiftçilerin, büyük 
çiftçi niteliğinde olduklarını, iki bin liraya ka
dar borçlu olanların da küçük çiftçi oldukları
nı» beyan ettiler. 

Acaba 4 bin liraya kadar borçlu olan çiftçi
ler hangi ölçü içerisindedirler? Bunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(C. Senatosu Çankırı Üyesi) — O artık takdire 
kaJdar uzanacak bir konudur. Kendi takdiriniz 
içerisinde bir ölçüye tabi tutarsınız. Bize göre 
bu ölçü ortalardadır. 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan, buyu
run sualinizi sorunuz. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Bakan, 1962 yılı tahıl fiyatları ortalamasını 67 
kuruş olarak verdiler. Elimdeki istatistik bül
teni ise, 1961 yılı ortalamasını 86 kuruş olarak, 
1962 ortalamasını da, 82 kuruş olarak vermek-

I tedir. 
I Sayın Bakanın verdikleri rakamlar, istatis

tik bültenindeki rakamlara uymamaktadır. Aca
ba Sayın Bakanın verdikleri bu rakamlar nere
den alınmıştır? 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

I (Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Eli
nizdeki istatistik neşriyatı borsalardan alınmış 
olan fiyatları vermektedir. Benim bahsettiğim, 
müdahale alımına esas olan taban fiyatlarıdır. 

I BAŞKAN — Sayın Kemal önder, buyuru-
I nuz sualinizi sorunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Bakan, 
I «10 bin liraya kadar olan borçların tecili, tasa

rıda kapsam içine alındığı takdirde» - eğer yan
lış duymadıysam - «1 700 000 000 liralık ek fi-

I liansmana ihtiyaç hâsıl olacağını» ifade ettiler. 
I Sualim şudur; Ziraat Bankasının ihtalât 
I ve ihracat için ayırmış olduğu kredi plâsmanın-
I dan, zirai kredilere nakil yapmak suretiyle bu 
I ek finansmanı sağlamak imkânına sahip değil-
I 1er midir? 
I Ayrıca, Ziraat Bankasından kredi alan çift-
I çilere ait borçların donmuş kredi oranı nedir? 

Yani, ziraaJtte kullanılmıyan, ama günü geldi-
I ğinde alınıp - verilen ve sadece faizleri öde-
I nen kredi tutarı nedir? 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİÖARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Ouımihuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Bah
settikleri şekilde bir harekette bulunmamıza 
imkân ve ihtimal yoktur. Yalnız, hepsinin kay
nakları ayrı ayrıdır, ithalât ve ihracat için 
ayıracağımız, ayırdığımız miktarı buraya inti
kal ettirmemize kanuni durum itibariyle im
kân bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ıŞimdi söz sırası, Sayın Âdil Turan'ındır. 

Buyurunuz Sayın Turan. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 

©ayın milletvekilleri, çiftçi borçlarının ertelen
mesine, taksite bağlanmasına dair dört kanun 
teklifinin bileşkesi malhiyeltinde bulunan birin
ci madde üzerinde konuşuyoruz. 

Ağırlık noktasını teşkil eden birinci mad
de hakkında dört teklif verilmiştir ve bu tek
liflerin sahibi olan arkadaşlarımın hepsi ayrı 
ayrı partilere mensupturlar. Tekliflerin genel
likle bütün partilerden gelmesi dikkat çekicidir. 
Bunun anlamı şudur; bugün Türkiye'de çiftçi, 
üretici, köylü yani, büyük çoğunluk, güç ko
şullar altında perişan bir şekilde yaşamaktadır
lar. Diğer bir söyleyişle, çiftçinin, emekçinin 
hâl-i pürmelâlinin, parlâmento olarak tescili de
mektir. Peki, bu yoksulluğun, bu geri klmış-
lığın sebebi nedir? Sayın Ticaret Bakanının 
.'belirttiklerine 'göre, beşyüz liraya kadar bor
cunu ödiyemiyen 850 bin çiftçi ailesi vardır. 
326 433 000 lira tutarındaki bu borcun, 
142 390 000 lirası, vâdesd geçtiği için, takibe 
verilmiştir. Beş yüz lirayı ©diyemediği için takibe 
uğnyan yüzbinlerce çiftçi ailesi. Nedir bunla
rın fakirliğine, yoksulluğuna sebep? Çalışmaz
lar mı? 

BAŞKAN — Sayın Turan, fakirlik sebeple
rini bu madde dolayıısiyle incelememiz mümkün 
değil. Orta yerde (bir madde var, kısmen mese
leyi halletmek için siz bunu kâfi görüyor musu
nuz, görmüyor musunuz? Lütfen bu meseleyi 
anlatınız. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, (birinci madde, kanunun ağırlık merkezidir. 
Biz, ertelemeyi de bu maddeye gtöre yapacağız. 
Benim burada bir teklifim var. Esasen nüfusun 
yüzde 80 i demek olan Türk köylüsünün her tür
lü imkânlardan uzak, yaptığım hesaplara göre, 

500 liraya kadar borçludurlar. Biz, tüm köylü 
demek olan bu yüzde 80'in borçlarının affı ci
hetine gidilmesini teklif edeceğiz. Üzerinde dur
duğum odur. Onun içindir ki, durumu açıkla
mamda fayda vardır sanıyorum. 

Beş yüz liraya kadar borcu olan bu insanların 
fakirliğine, perişanlığına sebep nedir? Gereksiz 
masrafları mı vardır? Yoksa, ulusal gelirimizi 
doğa sonucu mudur da beşyüz liraya kadar 
borcu olan bu insanlar, bu borçlarını ödiyeme-
mektedirler Hayır. Bu yoksulluğun, bu geri 
kalmışlığın gerçek nedeni, bunların hiç birisi 
değildir. Çünkü, |kadını -̂ erkeği, yaşlısı - genci 
hattâ hattâ köydeki hastası dahi çalışmaktadır. 
Buna karşılık, beşyüz liraya kadar borcunu ödi
yemiyen birçok çiftçi ailesi, jköylü ailesi ve bun
lar bu borçlarını ödiyebilme|k için, köyünden, 
baba ocağından gurbete gitmektedirler. Ay
dın'a gitmektedirler, İzmir'ıe gitmektedirler, 
Çukurova'ya gitmektedirler, İstanbul'a gitmek
tedirler ve dıahıa kötüsü, daha acısı dış ülkelere 
gitmek içjin can atmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, T. C. Ziraat Bankasının 
1969 yılı içinde çiftçiye ödediği kredi, 
16 700 103 000 liradır. Bu miktar, köylüye dö
nük kredi düzeninde -ki, bu madde ile ilgili
dir - tüm köylerimizi kalkındıracak, hiç dıeğil-
se beşyüz liraya kadar olan borcunu ödiyemli-
yeöek durumda olanları kurtaracak kadar çok
tur. Esasen köylerde fakir olan, perişan olan, 
elinden tutulması zorunlu olan sınıf bu sınıftır. 
Hem de, içinde 22 milyon insanın yaşadığı sınıf. 
Bâzılarında hiç bulunmıyan bir çift öküzü, bir-
îkaç dönümlük tarlaısdylıe esas köylü, esas çiftçi 
bunlardır, fakat şu rakamlar çiftçiden yana de
ğil, çiftlikten yana olan bir görüşün ifadesidir. 
Beşyüz liraya kadar kredli verilen borçlu laile 
sayısı 1 146 000 dir. Borçlarının tutarı 432 mil
yon liradır. Rakamları uzatmıyaoağım, 100 bin 
liradan yukarı, 3 367 900 buna karşılık 
6 700 103 000 bin lira borç verilmiştir. Bu 
rakamların taşıdığı derin ve geniş (anlamı siz
ler değerlendiriniz. Ben sadece, «geri kaJhnış-
lığımızın sırrı bu rakamlarda saklıdır» diyece
ğim. Çiftçinin yüzde 34 üne 500 İra, yüzbin-
de 5 ine 100 bin lira, yüzbinde birine de, 100 
binlerce lira... Mutlu bir azınlığa kazanlar do
lusu, büyük bir çoğunluğa kepçe yansı.. Emek 
ile yemek, mihnet ite nimet ters orantılıdır. 

— 26 — 



M. Meclisi B : 93 1 . 6 . 1970 O : 1 

Değerli 'arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımı
zın ve bu arada kanun teklifi getiren bir sayın 
milletvekillinin dedikleri gibi, her ne namla 
alınırsa talimsin, bütün zirai kredi borçlarının 
faizsiz 10 yıl taksite bağlanması, kanımızca 
mümkün olmıyacaktır. Zira, yüksek borçlar 
taksitlendMldiği takdirde,; (örneğin 10 bir) <!« 
raya kadar olan borçlar için Hüjkümet, banka
ya 2 500 000 000 Mra, 50 bdn liraya kadar olan 
borçlar liçin de 3 240 000 000 üira germek so
runda kalacaktır M, bu mümkün olmıyaoak ve 
T. G. Ziraat Bankasını işlemez haile getirecek
tir. öyleyse en âdil yol, benim üzeninde önem
le ve ısrarla durduğum önce 500 liraya kadar 
olan çiftçi borçlan tamamen affedilsin ki bu
nun esasen tutarı da çok azdır. 

'Sevgili arkadaşlarım, esasen bu borçluların 
eline, başlangıç hariç olmak üzere, hiçbir zaman 
bu beş yüz lira geçmemektedir. Her sene borcu
nu ödemeye gelen çiftçi kasabadaki herhangi 
bir tüccara, hattâ herhangi bir tefeciye gitmek 
suretiyle bu parayı alır, yatırır, faizini öder. 
Bankaya yatırıp tekrar çeker ve aldığı parayı, 
aldığı şahsa öder. Böylece kendisine, öde
diği faiz parası, ödiyemediği minnet borcu 
ve köyden ilçeye taşınma zahmeti kalır. 

tşlte bunları bu yükten kurtarmak, hizmet
lerin en büyüğü olacaktır. Yukarıda da arz et
tiğim gibi, esasen affedilecek miktar 402 milyon 
liradır. Eğer, bu arada bâzı arkadaşlarımızın 
teklifleri gibi, bin liraya, iki bin liraya kadar 
olan borçların da ertelenmesi mümkün olursa, 
gayet tabiî, bütün gönlümce bu idileğe de kati
linim. 

Hepinize saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, kifayet aley

hindeki kanaatinizi muhafaza ediyor musunuz 
efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ediyo-
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlanm, bu derece 
önemli bir konunun yüksek huzurunuzda şu sü
re içerisinde müzakeresi ve bu müzakere dola-
yısiyle sorulan sorulann çokluğu da gösteriyor 
ki, madde yerine oturmamıştır, Hükümet, bu 
maddenin tedvin şekli hakkında kesin karar 
sahibi değildir ve mesele tam bir vuzuha kavuş
mamıştır. 

Şu halde, her haliyle yetersiz ve her yönü 
ile müzakereye, eleştirmeye muhtaç bir metinle 
karşı karşıyayız sevgili arkadaşlarım. 

800 '000 çiftçi ailesinin mukadderatı ile alâ
kalı ve gerçekten büyük memleket ekseriyeti
nin iktisadi gücüne ve memleket kalkınmasına 
doğrudan doğruya etkili bir meselede Yüksek 
Heyetinizin müsamaha göstereceği inancımı şah
san muhafaza ediyorum. 

Değerli arkaidaşlanm, işimize geldiği zaman 
hepimiz «köylü bu memleketin efendisidir» di
yoruz. ama, köylünün bu derece, muhtaç, çiftçi
nin bu derece önemli bir meselesinde de lütfe
diniz bu söylenmiş olan sözlerin tekran niteli
ğindedir, bir tartışma bir müzakere değil... Ger
çekten, söz alan arkadaşlarımızın hemen hepsi 
meseleyi ayn bir zaviyeden mütalâa ettiler ve 
maddenin en olumlu şekilde tedvini için teklif
lerde, önerilerde bulundular. 

Şimdi, bendenizin de bir önerim var. Bunu 
izah etmek, şu münasebetle mümkün olamıya-
cak; ama, neden dolayı müzakerenin yeterli 
olmadığı, daha da uzatılması lâzım geleceği hu
susunda kısa bir mâruzâtta bulunup, bir kaç 
rakam verip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Değerli arkaidaşlanm, mesele tavazzuh etme
miştir. Çok değerli bir arkadaşımız, Sayın Kemal 
önder, bu konu ile doğrudan doğruya ilgili ve 
bu işin mali portesini ortaya koyacak olan bir 
öneride bulunmuştur, fakat Sayın Bakan ye
terli cevap verememişlerdir. 

Muhterem arkadaşlanm, gerçekten Ziraat 
Bankası, asıl karakteri ile, çiftçi bankasıdır. 
Çiftçinin, köylünün bankasıdır ama, gelin gö
rün ki, ithalât ve ihracat kredisi tahsis eder, 
ticari kredi verir. Çok temenni ederdim ki, Sa
yın Bakan ticari kredilerden de bahsetsinler ve 
zirai kredilerin tahsilindeki titizlik kadar, tica
ri kreldilerin tahsilinde de titizlik gösterilip 
gösterilmediği hususunu burada kısaca bahset
miş' olsunlar. 

Çok istirham ediyorum, bu mevzuda emin 
olun ki hissî bir tutum içinde değiliz ama, Se-
zar'ın hakkını Sezar'a vermeye mecburuz. Ya
ni, tüccan düşünürken, ithalâtçıyı düşünürken, 
onların çok üstünde, Ziraat Bankası çiftçiyi dü
şünmeye mecburdur. Atıfet midir? Asla değil
dir arkaidaşlanm, vazifesidir... 
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BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, aslında siz 
kifayetin lehinde konuşuyorsunuz. Çünkü, sizi 
de dinlemiş oluyorlar, «başka da konuşacak 
yok» diyerek kifayeti kaibul edecekler. Aley
hinde konuşun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, öyle bir çiftçi kütlesi ile 
Ikarşı karşıya bulunuyoruz ki, öylebir müstah
sil kütlesi ile karşı karşıya bulunuyoruz ki, dört 
tane rakam vereceğim değerli arkadaşlarım.. 
Ankarada, 1905 senesinde buğday baş satımalma 
fiyatı 78 kuruştur, bugün, beş sene sonra 85 
kuruştur. Artık % 6 - 7 bile değildir. Arpa, 1965 
senesinde 60 kuruştur, bugün 70 kuruştur. Ar
tış % 10 bile değildir. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu.. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Buna 

mukaJbil fiyat artışı, hayat pahalılığı artışı 
% 35 in üstündedir. Köylü ne yapsın? Çiftçi 
aradaki farkı nasıl kapatsın? Bu madde bu ha
liyle geçtiği takdirde siz çiftçiye, köylüye diye
ceksiniz ki, gideceğiniz yer tefecidir, faizcidir. 
Satamaz, hazır bir şeyi yoktur onu sarf edemez.. 
Ya tefeciye gidecektir, yahutta en zaruri ihti
yaçlarını öldürmek, en zaruri ihtiyaçlarını gi-
derememek durumunda kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, âdilâne bir çözüm yolu 
getirmeye mecburuz, öyle ise, maddeyi âriz 
a'mik, enine boyuna burada tartışmak hepimizin 
vazifemizdir. Mühim bir memleket meselesi ile 
karşı karşıyayız. Vicdan huzuru içinde oyla
rımızı kullanabilmek için, lütfediniz, bu madde 
üzerinde müzakereyi bitirmeyelim, devam ede
lim. Bu arada belki takdim etmek imkânım ol
maz, müsaade buyururlarsa madde üzerinde bir 
değiştirge önergem vardır. Bunu da takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, lütfen konuş
manızı bitirin efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Müsa
mahanızı bekler, teşekkürlerimi sunarım değerli 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi arkadaşlarımız 
tarafından verilmiş olan, daha evvel de okutul
muş bulunan kifayet önergelerini oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu madde hakkında verilmiş olan yirmi üç 
aded tadilat, değiştirme önergesi vardır. Bun
ları sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tak
si Dİendirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Tanm Komisyonu tarafından değiştirilerek ka
bul edilen birinci maddesinin aynen, kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çiftçilerin T. 0. Ziraat Bankası ve Tanm 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
Icndirilmesi hakkındaki Tarım Komisyonunun 
değiştirmesi olarak alman birinci maddenin Hü
kümet teklifi yerine kabul edilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Yozgat Sinop 
İsmet Kapısız Hilmi İşgüzar 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabul edil

mek üzere a, b, c, d fıkralarının ayrı ayrı oy
lanmasını arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Trahzon Burdur 

Ahmet Şener Nadir Yavuzkan 
Madde 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin a, b, c, d fıkralarına ve 6118 
sayılı Kanuna göre açılan kredilerden bu ka
nunun çıkış tarihinde; 

A) 500 liraya kadar olan borçlarla, faiz 
ve masrafları karşılığı gelecek yıldan itibaren 
Devlet Bütçesinden üç yılda Ziraat Bankasına 
ödenmek üzere affedilmiştir. 

B) 2 000 liraya kadar olan anaborçlarla 
işlemiş faiz ve masrafları on yıl vâde ve on eşit 
taksite bağlanır. 

0) 2 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan ana-
borçlardan kanunun yürürlüğe giriş tarihin
de her ne sebeple olursa olsun vâdesi geçmiş 
olanlar işlemiş faiz ve masraflarının ilâvesiyle 
beş yıl vâde ve beş eşit tajksdte bağlanır. 

D) Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılma 
gelmek üzere bölgelerin mahsul toplama ve »a-

• tış zamanlarından üç ay sonrasına göre Ziraat 
Bankasınca tesbit olunur. 

Sayın Başkanlığa 
Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tanm 
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Kredi Kooperatiflerine olan 'borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkmdalki kanun tasarısının blirıin-
ci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabulünü arz ve teklif ©derim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Madde 1. — T. O. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin ıa, b, e, fı|kralarınıa ve 6118 
sayılı Kanuna göre laçılan kredilerden borçlu bu
lunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih. itibariyle bıer ne sebep ve suretle olursa ol
sun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş aniaborç-
lan, 

A) 500 liraya kadar olanlar karşılığı genel 
bütçeden ödenmek üzere affedilir. 

B) 2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş faiz 
ve masraflarının ilâvesiyle ve faizsiz olarak on 
yıl vâdeye ve on eşit taksite bağlanır. 

C) 10 000 liraya kadar olanlar işlemiş faiz 
ve masraflarının ilâvesi ve faizin de eklenme
siyle on yıl vâdeye ve on eşit taksite ballanır. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, sizin öner
genizin Nadir Yavuzkan ve Ahmet Şener'in 
önergesinden farkı vâdesinin on yıl olmasıdır, 
de#il nui Disterleraıi aynen yauıvormınuz, Bir 
o bes vıl divordu. siz on yıl' diyorsunuz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Evet 
efendim. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Cifelerim, T. C. Ziraat Bankası ile Tarım; 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkındaki kanun tekliflinin birin
ci maddesine, (aslı besyüz liraya kadar olan 
bwrclar affartflir^ e'fc'la'nnıpismi teklif ediyorum. 
İşleme laJhnmiasını saygı ile dilerim. 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, siz 
de bu teklifinizle, daha evvelki iki önergenin 
birinci fıkrasına aynen katılıyorsunuz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Evet 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gelen tasarıya, «T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin a, b, c fıkralarına ve 
6118 sayılı Kanuna göre açılan kredilerden 
borçlu bulunanların her ne sebep ve suretle olur

sa okun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş ianıaborç-
ların '500 liraya ^adar olanları affedilir» şek
linde bir fıkra olarak ilâvesini arz edenim. 

Ankara 
Kemal Ataman 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin >a, b, c 

fıkralarıma ve 6118 sayılı Kanuna göre laçılan 
kredilerin teciline dair Hükümet teklifine 1 nci 
maddenin son fıkrası olarak aşağıdajki ilâve
nin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

tlâve fıkra : «500 Tl. na kadar çiftçi borç
ları, her ne sebeple ödenmemiş olursa olsun, 
tamamen (affolunur ve tahsili cihetine gidilmez.» 

îzmir izmir 
Kemal önder Hulusi Çakır 

Balıkesir Giresun 
Nurettin Sandıkçıoğlu Mustafa Kemal Çilesiz 

Ordu 
Ata Topıaloğlu 

Sayın Başkanlığa 
Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bıan-

kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Ankara 
Kemal Ataman 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Knedi Kooperatiflerince 3202 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin ıa, b, c fıkraîlıa-
rına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan kredi
lerden borçlu bulunanların 1 . 1 . 1970 tarihi 
itibariyle; her ne sebep ve suretle olunsa ol
sun, vâdesi geçmiş ve ertelenmiş anaborclann 
10 000 liraya kadar olanları faizsiz, 10 yıl vâ
deye ve 10 eşit taksite bairlianır. 

Taksitlerin vâdeleri; ilki 1970 yılına gelmek 
üzene, her yılın mıahsul toplam;», ve satış sama
nından üc ay sonna, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Ataman... Sayın Ataman 
yoklar mı ©fendim? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çiftçi borçlarının ertelenmesi ile ilgili ka

nun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayılı Ka-
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nunun 8 nci maddesinin a, b, c fıkralarına ve 
0118 sayılı Kanuna göre açılan kredilerden borç
lu bulunanların 1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle, 
her ne sebeple olursa olsun vâdesi geçmiş veya 
ertelenmiş anaborçlan 10 000 liraya kadar 
olanlar işlemiş faiz ve masraflariyle 10 yıl vâ
deye ve 10 eşit taksite bağlanır» 

G. P. Grupu adına 
M. Nebil Oktay 
ıSiirt Milletvekili' 

Yüksek Başkanlığa 
Çiftçi Borçlarının Taksitlendirilmesi hak

kındaki tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkra
sının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

2 000 lira ile 10 000 liraya kadar borçlu 
olanların borçları işlemiş ve işliyecek faiz ve 
masraflariyle birlikte, 10 yıl vâde ve 10 eşit 
taksite bağlanır. 

Şinasî özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, sizinki Nebil 
Oktay'ın önergesinin aynı, değil mi efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Karagözoğlu arkadaşımın önergesiyle aynı pa
raleldedir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c 

fıkraları gereğince ve 6118 sayılı Kanun gere
ğince çiftçiye açılan kredilerin teciline dair ge
tirilen hükümet teklifinin 1 nci maiddesinin bi
rinci fıkrasında «anaborçlan 2 000 liraya ka
dar olanlar, yerine, «anaborçlan 10 000 liraya 
kadar olanlar» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz, 
Nurettin Sanldıkçıoğlu Kemal önder 

Balıkesir izmir 
Hulusi Çakır Ata Topaloğlu 

izmir Ordu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Giresun 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlannm taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tasarası» nın birinci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim. 

Saygılanmla. 

İbrahim CrtlceoğlU 
Ankara 

«Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerince, 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c, 
fıkralanna ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden borçlu bulunanlann anaborçlan 
2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş faiz ve mas-
raflann ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 eşit taksi
te bağlanır. 

2 000 lira ile 10 000 liraya kadar borçlu 
lann borçlan, işlemiş faiz ve işliyecek faiz ve 
masraflariyle birlikte 5 yıl vâde ve 5 eşit tak
site bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılma gelmek 
üzere her yılın mahsul toplama ve satış zaman-
lanna göre Türkiye Cunılhuriyeti Ziraat Ban
kasınca tesbit olunur.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maiddesinin aşağı'daki gibi değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

ilyas Kılıç 
Samsun 

Değiştirge : 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerince, 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c 
fıkralanna ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden borçlu bulunanlann 1 . 6 . 1970 ta
rihi itibariyle her ne sebeple ve suretle olursa 
olsun vâdesi geçmiş ya da geçmemiş veya erte
lenmiş anaborçlan 5 000 liraya kadar olanlar, 
kanunun çıktığı tarihe kadar işlemiş faiz ve 
masraflann ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 yıl 
eşit taksite bağlanır. 

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

önergemi açıklamak sadeidinde s'öz istiyo 
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kasına ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlannm taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun tasansının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde tashihini arz ve teklif ederim. 

Ata Topaloğlu 
Ordu 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Ta 
rım Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinin a, b, c fıkralarına ve 6118 
sayılı Kanuna göre açılan kredilerden borçlu 
bulunanların kanunun meriyet tarihinde vâde
si geçmiş veya ertelenmiş borçları, işlemiş faiz 
ve masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 
eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılına gelmek 
üzere her yıl mahsul toplama ve satış zamanla
rına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca tesbit olunur. 

Yüksek Başkanlığa, 
1 nci maddenin 5 nci satırındaki « 1 . 1 . 1970 

tarihi itibariyle» ibaresi yerine, «bu kanunun 
yayımı tarihine kadar» ibaresinin konmasını arz 
ve teklif ederim. 

Fahri Uğrasızoğlu 
Uşak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c 

fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna giöre açılan 
kredilerin tecili hakkındaki hükümet teklifinin 
1 nci maddesindeki 1 nci fıkrasının, «1.1.1970 
tarihi itibariyle» ibaresinin, «işbu çiftçi borçla
rını erteleme kanununun neşri tarihi itibariyle» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Sandıkçıoğlu Kemal Önder 

Balıkesir İzmir 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddedeki «1 . 1 . 1970» ibaresi ye

rine, «bu kanunun yürürlüğe girdiği» ibaresi
nin konmasını arz ve teklif ederim. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının birinci maddesindeki «1 . 1 . 1970 

tarihi itibariyle» deyiminin, kanunun zeytin, 
sebze ve meyva ve hayvan yetiştiricilerini de 
şümulüne alabilmesini temin etmek için, 
«1 . 11 . 1970 tarihi itibariyle» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Şükrü Akkan 
İzmir 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan tasarının, 1 nci maddesi

nin 5 nci satırında mebde olarak tesbit edilen 
1 . 1 . 1970 tarihinin 1 . 3 . 1970; 

Keza maddenin son bendinde taksitlendirme 

tarihinin 1970 değil, 1971 yılı olarak düzeltile
rek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesindeki « 1 . 1 . 1970 

tarihi i'tilbariyle» deyiminin, kanunun, zeytin 
müstahsılına da teşmil edilebilmesini temin 
etmek için, « 1 . 2 . 1970 tarihi itibariyle» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

tamir 
Şükrü Akkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
-Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin sonuna, aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Ömer Buyrukçu 
Antalya 

Borçları taksite bağlanan çiftçilere yeni 
'kredi verilmesinde, taksitlendirilmiş borçlan na
zara alınmaz. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci madde metninden, «vâdesi geçmiş 

veya ertelenmiş» ibaresinin çıkarılmasını arz 
\e ıteklif ederim. 

Haöan Tosyalı 
Kastamonu 

Sayın Başkanlığa 
Birinci madde sonuna aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 

«Bu kanunla borçların tahsilinin taksite 
başlanması, borçlu üreticilere; 3202 sayılı Ka
nunun a, b, c fıkraları gereğince; yeni kredi
ler verilmesine engel teşkil etmez.» 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Bu verilmiş 23 takririn, birbiriyle birleşen 

\e birbirinden ayrı oılan noktaları vardır. Fa
kat her takrir, yekdiğerinden müstakil oldu
ğu için, birleştirebileceğimiz takrirlerin adedi 
de o kadar çak değildir. Bu sebeple, takrirler
den her hangi birisinin oylanması sırasında ka
bul edilen veya reddedilen bir husuls, bir diğer 
takrirde yine oylandığı zaman, ilk oyüama esas
tır. Meselâ, «500 liraya kadar olan borçlar af
fedilsin» deniyor. Bu, bütün takrirlerde var 
yahut bir kısmında var. ilk defa bunu oya koy
duğumuz zaman, bu af kabul edildiği takdirde, 
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ondan sonra bunu da içine alan, diğer hususları 
ihtiva eden bir önerge reddedilmiş olsa dahi, 
bu hususu kabul edilmiştir veyahut bunun ter
sine, reddedilmiş olsa dahi, bu ilk irade ©sasıtır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu takrirler
den iki tanesi var ki, bu maddenin yerine, Ta
rım Komisyonunun taknin elttiği maddeyi oldu
ğu gibi mıonite edelim diyor. Sayın Rûmi işgü
zar ile Sayın ismet Kapısız arkadaşları
mızın müştereken, bir de Sayın Mustafa 
Kemali Çilesiz arkadaşımızın vermiş oldu
ğu önergeler böyle. Raporlar önünüzdedir, Ta
rım Komisyonunun hazırladığı metin de sizce 
malûmdur, işte, bu metnin, «birinci madde» 
olsun teklifini ihtiva eden iki takrir. 

IBuna Komisyon katılır mı? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — KaMmıyor. 
Simidi, bu iki takriri birden oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmfemişltir. 

İkinci önerlge, Sayın Nadir Yavuzkan arka
daşımızın. önergesinde; «500 liraya kadar olu
nan affedilsin. 2 000 liraya kadar olanlar 10 yıl 
ta,kside bağlamsın, vâdeye bağlansın, 2 000 lira 
ile 10 bin lira arasında olanlar da, masraflarının 
ilâvesiyle 5 yıl vâde ile 5 eşit takside bağlan
sın» diyor. Değil mi Sayın Yavuzkan? 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Başkanım, bir de 4 ncü fıkrası var. 

BAŞKAN — Evet. 

Bir de, «Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılına 
gelmek üzere, bölgelerin mahsul toplama ve sa
tış zamanına rastlansın» diyor. 

Şimdi, bu takrirle Sayın İbrahim Cüceoğlıu 
arkadaşımızın takriri aynıdır; aynı şıeyler iste
niyor. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, şimdi bu noktada, zannediyorum bi
rinci fıkrada, Hükümet tarafından getirilen met
ne, bir uygunluk var. Takrirleri oylamaya baş
lamadan evvel, izah buyurduğunuz esaslar na
zara alınırsa, arkadaşlarımız konuşabilMir. 
Acaba, fıkra fıkra oylamayı Riyaset düşünür 
mü? 

BAŞKAN — Hepsini mi efendim? 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bu tak
rire münhasır olmak üzere arz ediyorum efen
dim. Bir fıîkrasu Hükümetin getirdiği metne 
muvazilik arz etmektedir. 2 000 liraya kadar 
olan horaların takside bağlanması şeklinde tek
lif ediliyor. Şimdi, hiz 'takriri topyekûn red
dettiğimiz takdirde, ilk iradesi nazarı dikkate 
alınacağına göre bir yanlışlığa düşmek İhtima
limiz vardır. Bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi efendim, burada takrir sahihi de bi

ze, «Ayrı ayrı, fıkra fıkra oylansın» diye Mr 
teklifini intikal ettirdi. Bu şekilde yapacağız. 

Arkadaşlar, burada bir çoîk takrir var ve 
bunların tasnifi oldukça müşkül bir iş. Sıh
hatli bir neticeye varahilmek için, bu şekilde 
hareket ediyoruz. 

Şimdi, Sayın Ahmet Şener ve Sayın Nadir 
Yavuzkan arkadaşlarımızın önergesini fıkra 
fıkra oya sunacağım. 

Birincisi... 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan. takrir veren arkadaşlarımız burada mı 
«ff> i rd im? 

BAŞKAN — "Rurada dfco'flıse n« olıacnik- Sı̂ vm 
Ka^ova? fGülüsmiftler} Bnz, milletvekillini 
Vın,-vT>flt-mİ9i o!tan arkadaşlarınızın kanun teklif
lerini konuşuyoruz. 

ffö*nd,l muhtjerern. arkadaşlarım... 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, 

müsaade ederseniz bir hususu belrtaıek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, en sonunda komis
yonun metni oya sunulacak. Efendim, o, en son 
yaptığımız muameledir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Böyle bir 
konu olursa, bu takrirler hakkındaki. 

BAŞKAN — Efendim, zaten bu takrirler 
hakkındaki meclisim verdiği her karar, komis
yonca nazan dikkate alınmak mütalâasiyle veri
liyor. Kesin değildir efendim, içtüzük sarihtir. 
TakTirler hakkında verilen her karar, nazarı 
dikkate alınmak mütalâasiyle verilir. Komisyon, 
«Ben buna filhal katılırım» derse, o zaman ke-
sinleşir, yeniden oya sunulur. 

Şimdi efıendim, «Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 
3202 sayılı Kanunun 8 not maddesinin a, b, c 
fıkralarına ve 6118 sayıilı Kanuna göre açılan 
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kredilerden, bu kanunun çıkışı tarihinde, 500 
liraya kadar olan borçlarla faiz ve masrafları 
karşılığında gelecek yıllardan itibaren Devlet 
Büfesinden, üç yılda Ziraalt Bankasına öden
mek üzere affedilmiştir». İşte bu hususu... 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Ba'şkanım, bir şey ifade edeceğim. 

Birinci madde hakkındaki (d) fıkrası sehven 
yazılmıştır. Yani, a, b, c den sonra (d) fıkrası 
yazılmıştır. Bunu lütfen siHnüi efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, (d) yi kaldırı
yoruz. 

Şimdi bu kısma, bu (a) adı altında ifade 
edilen kısma komisyon katılır mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(b) adı altındaki fıkrayı okuyorum: 
2 000 liraya kadar olan ana/borçlarla, iş

lenmiş faiz ve masrafları, 10 yıl vâde ve 10 eşit 
takside bağlanır. 

Buna komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Metinle aynı paralel
dedir. 

BAŞKAN — Bu metnin aynı değil mi efen
dim? (A. P. sıralarından «Aynidir, oylanması
na lüzum yok» sesleri). 

Tamam. Şu halde bunu oylamıyalım. Bunu, 
esas metin oylandı*; zaman oylayalım. 

O - 2 001 dlâ 10 C00... 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 

Başkan, bizim takririmizde, bu fıkranın 1 nci 
madde hükmüne bağlı olan kanun çıktığında 
2 000 lira olanlardır. Tasarıda ise 1 . 1 . 1971 
ve olanlar kastedilmektedir. Takririmizle metin 
arasında bir farklılık vardır. 

'BAŞKAN — Farklılık var diyorsunuz; me
sele yok efendim. Siz, kendi takririmiz metin
den farklıdır diyorsanız, bunda bir mesele yok; 
oya sunarız efendim. 

Arkadaşımız bu farklılığı tebarüz ettirdi; 
Komisyon bu kısma katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, bu 
mevzuda ayrı bir takrir var. Biz de, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak 
üzere, kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet. O halde, siz takririnizden 
sarfınazar ediyor musunuz Sayın Yavuzkan? 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Hayır; 
sarfınazar etmiyorum. O takrir ile birleştiriilısin. 

BAŞKAN — Evet efendim, şu halde oylat-
ımıyorum. O takrir ne ise, o takrir ne zaman ge
lecekse bize, «işte budur», diye bize haber vere
ceksiniz; Sizin ikazınızı bekliyoruz. O halde, 
şimdi bunu oylamıyorum. 

«C - 2 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan ana-
borclardan, kanunun yürürlüğe girişi tarihinde 
her ne sebeple olursa olsun vâdesi geçmiş olan
lar, işlemiş faiz ve masraflarının ilâvesiyle 5 yıl 
vâde ve 5 eşit takside bağlanır.» 

Komisyon, bu hususa katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
Tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Ka!buü edilmemiştir. 

(D) fıkrası : «Taksitlerin vâdeleri, ilki 
1970 yılına gelmek üzere; bölgelerin mahsûl 
toplama ve satış zamanlarında üç ay sonrasına 
göre, Ziraat Bankasınca tesbit olunur.» 

Komisyon bu hususa katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Bu fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Saym İbrahim Cüceoğlu, sizin takririniz bun

dan farklı mıdır ve'hangi yönü ile farklıdır? 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Yeni 

bir esa3 getiriyor takririm efendim. Verilen bir 
kısım önergelerde Hükümet tasarısında ve Ta
rım Komisyonundaki değişiklikle, «tabiî âfet 
veya herhangi bir âfet sebebiyle ödiyemez» de
nilmiştir. Halbuki biz, o miktarlar için de hep
sinin taksitlendirilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Tamam, peki efendim, teşekkür 
ederim, 

Efendim, İbrahim Cüceoğlu arkadaşımızın 
takririnin madde halinde teklif ettiği kısmı 
okuyorum : 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin a, b, c fıkralarına ve 
6118 sayılı Kanuna göre açılan kredilerden borç
lu bulunanların anaborçları 2 000 liraya kaidar 
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olanlar işlemiş faiz ve masrafların ilâvesiyle 10 
yıl vâdeye ve 10 eşit taksite bağlanır. 2 000 ilâ 
10 000 liraya kadar borçlu olanların borçları, 
işlemiş faiz ve işliyecek faiz ve maisraflariyle 
birlikte 5 yıl vâde ve 5 eşit taksite bağlanır.» 
Bu kısım idalha evvel reddedilmiştir. 

«Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılma gel
mek üzere her yılın mahsul toplama ve satış 
zamanlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca ödenir» 

İşte bu kısım, şimdi bahis mevzuu ettiğimiz 
husustur. Buna komisyon katılıyor mu efen
dim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bu önergelerden bir kıs
mı da, Sayın Ata Topaloğlu, Sayın Coşkun Ka-
ragözoğlu, Sayın llyas Kılıç arkadaşlarımızın-
ıdır. Bu önergelerin de daha evvel reddedilen 
önergelere benzer yönleri olmakla beraber, vâ
deyi «10 yıl» diye düşünmüşlerdir. Farklıdır de
ğil mi Sayın Karagözoğlu? 

COÇKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Evet, 
10 yıl olarak düşündük. 

BAŞKAN — Vâdeyi 10 yıl olarak düşünü
yorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bizimki de aynı mahiyettedir. 2 0O0 li 
radan 10 '000 liraya kadar olan borçlar için, di
yoruz. 

BAŞKAN — Sizinki de aynı mealdedir; si
zinkini de buraya dâhil edelim; tamam efen
dim. 

İşte şimdi, bu konuya Komisyon katılıyor 
mu? Yani, buradaki bir fark da, diğerlerinden 
ayrı olarak, bu «10 yıl vâde» meselesi oluyor. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Efendim, kanun mad
desinde de bu husus 10 yıl olarak düşünülmüş 
ve konulmuştur. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, bu madde fikra fıkra ayrılarak 
müzakere edilir ve oylanırsa, Sayın Komisyon 
bu hususta mütalâasını daha iyi beyan etmiş 
olur. 

BAŞKAN — Efendim, fıkra fıkra oylama
mız maalesef mümkün değildir. Çünkü bunla-
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I rın bir kışımı reddedildi, bütün takrirlerde te
dahül varadır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ama 
tam ayniyet yoktur efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, tam ayniyet yok; hiç 
değilse üslûp ayniyeti, yazı ayniyeti ve cümle 

I ayniyeti yoktur. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, mahiyetleri itibariyle farklar var
dır. Sisi de fazla yormak istemediğimizden bu
nu teklif ettim. 

BAŞKAN — Şu halde bu hususları biz oya 
sunalım. Sayın Komisyon, zaten siz, bu 10 yıl 

I kısmı hariç, onun dışmdakine katümıyOTsunuz. 
değil mi? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — 10 yıl hususunda bera
beriz, diğerlerinle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde bu arada, Ata To
paloğlu, Coşkun Karagözoğlu, Kemal Ataman, 
îlyas Kılıç ve şimdi de Şinasi özdenoğlu arka
daşımızın takrirlerinin hepsine Komisyon katıl
madığını ifade etti. Bunların hepsini birliijkte 
oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenlıer... Kabul 
edilmedi. 

Bu arada, Nurettin Sandıkçıoğlu, Kemal Ön
der, Hullusi Çalar, Ata Topaloğlu, Mustafa Ke
mal Çilesiz larkadaşlarımız takrirlerinde diyor-
îıarki; 

«3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, 
c, d fıkraları gereğince ve 6118 »ayılı Kanun 
gereğince, çiftçiye açılan kredilerin tesciline 
dair getirilen Hükümet teklifinin 1 nci mad
desinin birinci flîkrasmda: (Anaborçlıarı 2 000 
Tl. ma kadar otolar) yerine, (Anaborçları 
10 000 Tl. na kadar olanlar) 

Komisyon bu hususa katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Neblil Oktay arkadaşımız da; 
«Türîkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Ta

rım Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayıli Kanu
nun 8 nci maddesinin a, b, c fıkralarına ve 6118 
sayılı Kanuna göre açılan ^kredilerden borçlu 

j bulunanların 1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle, her ne 
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sebeple olursa olsun vâdesi geçmiş veyıa ertelıan-
indş iana borçlan 10 000 liraya kadar olanlar 
işlemiş faiz vıe masraflarıiyle 10 yıl vâdeye ve 
eşit takside bağlanır.» diyor. 

Komisyon katoliıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi bu arada, Sayın Niğde Milletvekili 

Mevlüt Ooakçıoğlu ve Sayın Hulusi Çakır, Ke
mal Önder, Nurettin Sandıkçıoğlu, Aba Topaıloğ-
lu, Mustafa Kemal Çilesiz arkadaşlarımızın müş
tereken verdikleri önerge ile Sayın Kemal Ata
man'in üç tane olarak verdikleri, önergeler var
dır; bunlar da «500 liraya kadar olan borçlar 
affedilir» şeklindedir. Vani hepsi de, bu bir 
fıkra olarak ilâve edilsin, diyorlar. 

Komisyon bu hususa katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
üç takriri birden oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi, Sayın Hasan Tosyalı; 1 nci maddenin 
sonuna bir fıkra eklenmesini ve bu fıkranın 
şöyle almasını ister: 

«Bu kanunla borçların tahsilinin takside 
bağlanması, borçlu üreticilere; 3202 sayılı 
Kanunun ıa, b, c fıkraları gereğince; yeni kredi
ler verilmesine engel teşkil etmez.» 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyu
nuza sunuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bitti artık, önergeyi 
oyluyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Balka
nım, komisyon çok büyük maddi hata içinde
dir. 

BAŞKAN — Yani bu takrir reddedilirse mi? 
(Gülüşmeler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Kanunda 
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yeri var. Borcu ertelenen kimseye - eğer bu 
fıkra eklenmez ise - bir daha jkredii verilemez. 
Kredi almasına bir engel teşkil etmesin diye 
bu fıkranın eklenmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizi dinledim. 
Şimdi siz izah âdin Sayın Karagözoğlu. 
OOŞKÜN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, beyan buyurduğunuz red kararına 
göre, önce kabul edilen kısımlarda ayrı konu
ların bulunduğunu ifade etmiştiniz. Yalnız, zan
nediyorum ki bu önerge sehven verilmiştir, 
1 nci madde ile alâkası yoktur. Bunun ayrı bir 
konu olduğu hususunda Komisyonun da bir mü
talâası ve bir önergesi vardır. 

BAŞKAN — Yani bu konunun 1 nci madde 
ile alâkası yoktur, diyorsunuz. 

ÜOŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — O 
zaman bunu 7 nci maddenin müzakeresinde göz 
önüne almak icabeder. Zira, Tarım Komisyonu
nun raporuna bakılacak olursa, bu husus 7 nci 
madde olarak getirilmiştir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
TALÂT KÖSE OĞLU (Hatay) — Sayın Baş

kan, bununla ne alâkası var? Burada haklı hak
sız konuşmakla meseleyi uzatıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, «hakkı var veya yok» 
meselesinden ziyade, hepimizin ittifak ettiği bir 
konunun en olgun şekilde çıkarılmasını istiyo
ruz. 22 - 23 takrir verilmiştir, bunlar üzerinde 
bir hata yapmamız ihtimali vardır ivedilik kara
rı verildiği için ikinci kez de gîörüşemiyeceğiz. 
Onun için biraz 'daha sabırlı olun efendim. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Bunların 
hepsi Su Komisyonunda, komisyonda halledil
miş, gelmiştir. Bunları tekrar konuşup uzatma
ya ne lüzum var? 

BAŞKAN — Efendim, olabilir; bir hususu 
hatırlatmak istiyor. Siz nasıl böyle oturduğunuz 
yerden bize bir hususu hatırlatmak istemekte 
haklı iseniz; o beyefendi arkadaşımız da ayağa 
kalkarak, bir hususu hatırlatmakta haklıdır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar 
ve gülüşmeler) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Her zaman 
ayağa kalkmamız mı lâzım? 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, sakin olu
nuz. 

Şimdi bu konuda ben, Komisyonun mütalâa
sını bilmek isterim. Çünkü iki arkadaşımızın 
birbirinden farklı şeyler söylediğini dinlediniz. 
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Bir arkadaşımız diyor ki, bunun 1 nci madde 
ile alâkası yoktur. Diğer arkadaşımız ise, 1 nci 
madde ile alâkası vardır, diyor. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Siz, «iştirak etmiyoruz» de
mekle, «alâkası yoktur» da mı demek istiyor
sunuz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, böyle 
bir ilâve yapmaya ihtiyaç yoktur. Zira, kanun
da, borçları ertelenmiş kimselere kredi veril
mesine mâni bir hüküm mevcut değildir. Bu iti
barla böyle bir ilâve yapmaya lüzum yoktur. 
Tatbikat böyle değildir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon bu önergeye katılmıyor. 
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Efendim, yine Sayın Hasan Tosyalı, 1 nci 
madde metninden «vâdesi geçmiş veya ertelen
miş» ibaresinin cikanlmasmı teklif eden bir 
önerge veriyor. Buna komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Ömer Buyrukçu arkadaşımız, «Borçları tak
site bağlanan çiftçilere yeni kredi verilmesinde, 
taksitlendirilmiş borçlar nazara alınmaz» de
mektedir. Bu hususa Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızıoğlu; «1 nci maddenin 
beşinci satırındaki ( 1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle) 
ibaresi yerine, (bu kanunun yayımı tarihine ka
dar) ibaresinin konmasını isterim.» diyor. 

Sayın Şükrü Akkan da; «1 . 2 . 1970 tarihi 
olarak» değiştirilmesini istemektedir. 

Sayın Akkan, siz Sayın Uğrasızıoğlu'nun tak
ririne iştirak eder misiniz; yoksa sizin takriri-
ni# farklı mıdır? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bu önergemde 
iltihak etmek zorundayım. Bir de buna tekad-

düm eden bir önergem daha vardır, bunda aykı
rıdır. 

BAŞKAN — Ona bakacağız efendim; yani 
evvelâ buna iltihak ediyorsunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Bunda iltihak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, öbür önergesinde Sayın Akkan, Zey

tin, sebze, meyve ve hayvan yetiştiricilerini de 
şümulüne alabilmesini temin etmek için 
«1 . 11 . 1970 tarihi itibariyle» diye değiştirelim, 
diyor. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bunu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Gıyasettin Karaca'ya soruyo
rum : Siz de önergenizde « 1 . 1 . 1970 tarihinin 
1 . 3 . 1970»; keza maddenin son bendindeki ta
rihlerin de 1970 değil «1971» olarak değiştiril
mesini istiyorsunuz. 

Siz de biraz evvelki Sayın Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun önergesine katılır mısınız? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, bendeniz «1 . 3 . 1971» demiştim. 
Hükümetin teklifi daha şümullü olduğu için, 
birinci bentde yapmış olduğum teklifimden sar
fınazar ediyorum. 

BAŞKAN — İkinci husus hakkında? 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — İkin

ci hususta İsrar ediyorum. Zira, Hükümetin tek
lifinde 1970 in 12 nci ayı, benimkinde 1971 in 
1 nci ayı olarak tesbit edilmiştir. 

BAŞKAN -— Tamam, siz birincisinden sarfı
nazar ediyorsunuz, Takririniz şundan ibaret ka
lıyor, za^ta geçmesi için söylüyorum; «keza 
maddenin son bendindeki taksiltlendirilme ta
rihinin 1970 değil, 1971 yılı olarak düzeltilmesi
ni» diyorsunuz. 

Buna Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN -— Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Hasan Tosyalı arkadaşımız bir diğer 
önergesinde de; « 1 . 1 . 1970 ibaresi yerine bu 
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kanunun yürürlüğe girdiği ibaresinin konması
nı teklif ederim» diyor. 

Siz Fahri Uğrasızoğlu'nun önergesine iltihak 
eder misiniz Sayın Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ediyo
rum. 

BAŞKAN — Fahri Uğrasızoğlu'nun önerge
sine Sayın Tosyalı da iltihak etmiş oldu. 

Yalnız bu arada elimizde bir önerge daha 
var. O da birinci bendindeki 1 nci fıkranın 
« 1 . 1 . 1970 tarihleri itibariyle» ibaresinin 
«İşbu çiftçi borçlarını erteleme kanununun neş 
ri tarihi itibariyle» olarak değiştirilmesini di
yor M, Sayın Sandikçıoğlu ve Kemal Önder siz 
de iltihak eder misiniz efendim? 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ederim efen 
dim? 

NURETTİN SANDİKÇIOĞLU (Balıkesir) 
Evet efendim. 

BAŞKAN —Ediyorsunuz. Yani « 1 . 1 . 1970 
tarihi itibariyle» ibaresi yerine; «Bu kanunun 
yayımı tarihine [kadar» ibaresinin ikamesini is-
tiyen takrire iltihak eder misiniz? 

Şu halde bunların hepsini birden, arka
daşlar iltihak ettiğine ve siz de Komisyon ola
rak katıldığınıza göre oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... EtmiyenJler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul ettiğiniz bu değişikli|fcle madde 
metninden «kredilerden borçlu bulunanların 
1 . 1 . 1970 tarihli itibariyle» ibaresi çıkarılacak 
ve «kanuna göre açılan kredilerden borçlu bu
lunanların bu kanunun yayımı tarihine kadar 
her ne sebep ve suretle olursa olsun» diye de
vam edecek. Evet, şimdi bu şekli ile madde
yi, kabul ettiğiniz tadil önergesi ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

NADİR YAJVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Başkan, bir fark belirdi. Söz istemiştim görme
diniz. 

Efendim, «Her ne sebep ve suremle olursa 
olsun vâdesi geçmiş olanlar» hükmü getirilmiş
ti. Benim takririmde; kanunun neşir tarihinde 
2 000 liraya kadar borcu olanların hepsi gire
cekti. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — O redde-
dildi. 

NADÎR YAVUZKAN (Bur te ) — Redde
dilmedi geri bırakıldı. 
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BAŞKAN — Zaten oylaması geri bırakılan 
husus şu; 2 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan ana-
borçlardan kanunun yürürlüğe giriş tarihinde. 
Siz hangisini söylüyorsunuz? 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — b fıkra
sını. 

BAŞKAN — b fıkrası. Evet. «2 000 liraya 
kadar olan anaborçlar işlenmiş faiz ve masrafla
rı 10 yıl vâde ve 10 eşit takside bağlanır.» Bu
nu değil mi? Şimdi bunu oylayalım diyorsunuz. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmemiştir. 
Muhterem arkadaşjlarım, 1 nci maddeyi ka

bul ettiniz bitti. Şimdi 2 nci maddeyi ojkutu-
yorum. 

Bu arada Sayın Salih Aygün arkadaşımız 
buradalar mı? Sizin bir talebiniz var, ama bunu 
benim takdirime bırakın lütfen, «10 dajkika» fi
lân demişsiniz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — Çünkü diğer maddeler hakkın
da söz istiyen yok. 

Madde 2. — Talksitlendirilecek banka ve 
tarım kredi kooperatifleri alacakları için borç
lulardan faiz alınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda bir ar
kadaşımız, Sait Reşıa söz istemiş. Kendileri 
buradalar mı efendim? 

SAİT REŞA (Hatay) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Reşıa lâf lâfı açar kabilinden bir üs

lûpla konuşmazsanız bu işi daha çabuk bitire
biliriz galiba. 

Buyurun efendim. 
SAİT REŞA (Hatay) — Öyle bir niyetim 

yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır böyle bir niyetiniz oldu

ğunu da bilmiyoruz zaten. 
SAİT REŞA — (Hatay) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Sayın Başkan 2 nci maddeyi ıttılaınıza arz 

«îtiler. Bu maddede; çiftçilerin ertelenecek 
borçları için faiz alınmaz, kaydı vardır. Ben, 
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çiftçi arkadaşlarımızın 2 000 liraya kadar olan 
borçlarının ertelenmesi ve faiz 'alınmamasına ta
raftarım, fakat esas maddeyi [kifayetsiz bulu
yorum. . Bunun dışında borcularının vâdesi geç
miş bütün çiftçi arkadaşlarımızla işletme imkânı
nın verilmesini temin edecek bir hükmün de ek
lenmesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir takririniz var mı? 
SAÎT EEŞA (Hatay) — Hayır, ben burada 

şifahen teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Pe|ki efendim. 
Şimdi 2 nci madde hakkında başka söz isti-

yen?. Yok. 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3 noü maddeyi okutuyorum; 
VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — 3 ncü mad

de hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim maddeyi ojkuta-

lım da. 
Madde 3. — Taksiitiendirme işlemi, borcun 

ıaynî veya şahsi teminatının sukutunu icabet-
tirmiyeoeği gibi, borçlunun kefillerine de ke
faletten çekilme hakkını bahşetmez. 

BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı buyurun 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Teklifteki 3 ncü madde gerek şahsi gerek 
aynî teminatların tamamını emretmektedir. Hal
buki aynı kanun tasarısının 6 nci maddesi «Borç
lular yeni senetlere bağladıkları takdirde bu 
kanun hükümlerinden yararlanabilir» diyor. 
Öyle zannediyorum ki, Tarım Komisyonu çe
şitli değişiklikler yaparken bu 6 nci maddenin 
metnine «Yeni senetler tanzim edilecek» hükmü
nü koymuştur. 

Şimdi bu hüküm konduktan sonra 3 ncü mad
de tamamen gereksiz hale geliyor. 3 ncü mad
denin, çiftçinin gösterdiği çeşitli teminatlara, 
çiftçi kefillerinle tahmil ettiği ağır bir müeyyi
deyi lüzumsuz yere devam ettirmiş oluyoruz. 
Yani bu madde ile lüzumsuz yere Ziraat Ban
kasını lüzumsuz bir müessese ile mevcut temi
natının devamı ile koruma yoluna gidiyoruz ve 
ayrıca da çiftçiye kefil olmuş veya çiftçi lehi-
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ne teminat göstermiş, ipotek göstermiş kimsele
rin sorumluluklarını gereksiz yere devam ettiri
yoruz. Halbuki 6 nci madde taksitlendirmede 
«Yeni senet tanzim edilir» diyor. Binaenaleyh 
yeni senet tanzim edilirken bu muameleler ban
ka tarafından, bu iki hüküm mevculdolduğu tak
dirde, aynen yapılacaktır. Banka ilgilileri ban
kanın lehine hareket edecekler ve yeniden se
net alacaklar, yeniden kefil alacaklar, yeniden 
sair teminat lazımsa bunları aynen icra edecek -
ilerdir. O takdirde eski senetteki teminatların, 
kefaletin devamı tamamiyle zait hale geliyor ve 
çiftçi aleyhine bir hüküm olarak buraya kon
muş oluyor. 

Ayrıca; bir kefilin veya bir teminatın so
rumluluğunun devam edip etmiyeceğinin tâyin 
ve takdiri o kefilin mevcut cari hükümlere göre, 
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu hükümlerine 
göre tâyin edilmiş esaslara bağlıdır ve kendi 
iradesine bağlıdır. Bir kefile iradesinin dışında 
yeni getirdiğimiz bu kanun maddesi ile «Senin 
kefaletin devam edecektir» diye hukuka aykırı 
bir madde tedvin etmiş olacağız. 

Bu itibarla bu maddenin yeni 3 ncü madde
nin tekliften tamamen çıkarılması gerekmekte
dir. Takdirlerinize arz ederim. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Bu madde hakikaten hukukan çok entere

san ve çok garip bir maddedir. Gerçi benden 
evvel konuşan arkadaşımız kısmen bir nokta
da bu konuya değindiler. 

Şimdi ben meseleyi şu şekilde ve misal vere
rek izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ali ismindeki bir 
şahsın borcu için Mehmet kendi evini ipotek et
miştir. Bu ipotek bir mukavele ile yapılmıştır. 
1 yıllık borcu için mukavele yapmıştır ve kendi 
rızası ile gayrimenkulunu takyidetmiştir. Mül
kiyet hakkını kendi rızası ile, «Ama ne kadar?» 
diyor. 1 yıldır. Ben «Ali'nin borcuna kendi 
gayrimenkulumu, 1 yıllık borcu için takyidet-
mışimdir». 

Şimdi bu kanunla bu takyidatı bir yıldan 10 
71la çıkarıyoruz. Bu tamamen teminat verenin 
iradesi dışında bir tasarruftur ve hukukan müm
kün değildir. Bir defa Anayasanın 36 nci mad-
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desindeki, mülkiyet hakkı takyidedilemez, hük
müne mugayirdir, yine Anayasanın 40 ncı mad
desinde sözleşme hakkı vardır, bu sözleşmedeki 
iradesine de aykırıdır. Bu yol ile bu maddenin 
ba§ka bir şekilde ifade edilmesi lâzım, tama
men ortadan kalkması doğru değildir. Başka 
bir şekilde ifade edilmesi lâzımdır. O da; borç
lu kendi şahsi, aynî hakkını; gayrimenkulunu 
o borç için ipotek etmiş ise 1 yıllık dahi olsa 
bu kanunla bunu 10 yıla çıkartmak mümkündür, 
ama şahsi mülkünü, şahsi malını ipotek etmiş 
ise, fakat başkası tarafından bir yıllık müddet 
için eğer teminat vermiş ise o zaman bunu Ana
yasa» nm 36 ncı ve 40 ncı maddeleri 
muvacehesinde mülkiyet hakkını takyidet-
memişe, sözleşme hakkını ortadan kaldırmamı
za imkân yoktur. Ben hür irademi kullanmışım, 
mukavele yapmışım, Ali'nin ancak 1 yıllık borcu 
için gayrimenkulumu ipotek etmişim. Düşünü
nüz, 10 sene kemdi mülkiyetimin kullanılmasın
dan bir kanunla takylitli olarak mahrum bırakıl
mamı, bu mümkün değildir. 

Bu bakımdan bendeniz bir önerge hazırla
dım, Sayın Başkanlığa takdim edeceğim. Bu 
önergemde biraz evvel izah ettiğim hususu der
piş ettim. Takyitlendirmie işlemi borçlunun gös
terdiği şahsına ait aynî teminatının sukutunu 
icabeıtt'irmez. Borçlunun kefillerinin yükümlülü
ğü esas borçlanma mukavelesinin hükümlerine 
göre tâyin edilir, dersek o zaman hiç bir sakın
ca olmaz. Hem arzu edilen netice olur. Zaten bu 
istisnai bir durumdur. Pek az da olsa mümkün-
oür. Hem Anayasanın hükmüne uymuş oluruz, 
Lem de hukukî bir hatadan sakınmış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay. 
MEHMET NEBİL OKTAY" (Siirt) — Ben 

söz istememiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benden 

evvel konuşan iki arkadaşımla aynı mealde ko-
nucağım, onun için zamanınızı işgal etmiyeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hasan 
Tosyalı. 

Sayın Gıyasettin Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılan 3 ncü madde olduğu gi 
bi kabul edilmiş olsa dahi Iıali hazırdaki Borç 
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lar Kanununun kefalet ile ilgili hükümlerine 
taban tabana zıttır. Borçlar Kanunu, kefalet 
hükümlerinin muteberiyetini üç esasa bağlamış
tır. Bir kefaletin muteber olabilmesi için, evvelâ 
onun yazılı olması, ikincisi, ne miktara kefa
let edilecekse o miktarın belirtilmesi, üçüncüsü 
ise, bu kefaletin bir müddetle sınırlandırılması 
lâzımdır. 

Madde aynen kabul edildiği takdirde, borç
lunun kefili, o gün alman paranın belli ve mu
ayyen vâdesine kefil olmuştur. Simidi bu kefi
lin iradesi dışında, 10 yıllık bir taksite bağlan
dığı takdirde, borçlunun ödeyip veya ödiyeıme-
mesi gibi bir sebeple, kefilin yeniden bir külfet 
altına girmesi hulkukan mümkün olmadığı gibi, 
arkadaşımız Vahit Bozatlı'nm da ifade ettiği 
gibi, 5 nci maddede esasen bu taksitlendirmenin 
muteber olabilmesi şartı, bankanın bu muamele
yi yenilemesi sebebine mebni, yeni davetine 
bağlıdır. Yeniden yapacağı davete 6 ay içerisin
de icabet etmediği takdirde, bu taksitlendirme-
den istifade etmiyecek demektir. 6 ay içerisin
de gelip de, yeniden bir muamele yaptırdığı 
takdirde, eski kefilin dışında başka yeni bir ke
fil de göstermesi mevzübahsiolduğuna göre, eski 
kefalet senedi muteber olmadığı takdirde, birin
ci kefili eski borcundan dolayı kefil tutmak hu
kuka da, yapılan muameleye de uygun düşme
yeceği için, 3 ncü madde tamamen haşivdir, 
dipten çıkarılması lâzımdır veyahut da 5 nci 
maddenin müzakere edilmemesi lâzımdır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri, tasarının 3 ncü 
maddesinde hakikaten hukuka uygun düşmiyen 
bir husus tesbit edilmiş. Kefaleti kendi ihtiyarı 
dışında 10 yıl uzatmak gibi... Bunu düzeltmek 
babında bir takrir de takdim edeceğiz. Bu fık
rayı buradan kaldırıp, 6 ncı maddenin «yeni se
netler düzenlendiğinde hüküm ifade eder» iba
resinin önüne «bankanın usullerine göre temi
nat göstermek ve yeni senetler düzenlemek kay-
diyle hüküm ihtiva eder» şeklinde değiştirirsek, 
hem banka teminat yönünden garantiye bağ
lanmış olur, hem de evvelce 1 yıl vâde ile kefa
leti kabul etmiş şahısların ihtiyarı dışında 10 
yıl gibi uzun bir vâdede kefaletlerinin devam 
etme ihtimali önlenmiş olur. 
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,Bunu belirtmek için geldim, saygılar suna 
rım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı bu 
madde hakkında? Yok. 

Arkadaşlar, verilmiş 4 takrir var, bu tak
rirlerden bir tanesi ve en aykırı olanı sayın Va
hit Bozatlı arkadaşımıza aittir. Bu maddenin 
metinden tayyını istemektedir. 

Şimdi, önergenin birisi bu. Sayın Vahit Boz
atlı arkadaşıimıza aittir ve tasarıdan madde çı
karılsın, istiyor. Bu en aykırıdır. Bu hususa 
Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, tayyedilmesin 
diyorsunuz. 

'Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergede, bu metnin içindeki bir iba
re çıkarılsın teklifi var. Bu da Sayın Hasan 
Tosyalı arkadaşımızındır. «Borçlunun kefillerinle 
*ie kefaletten çekilme hakkını bahşıetmııez» ibare
sinin maddeden çıkarılmasını istiyorum, diyor. 
Bunu kabul ediyor mu Komisyon? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Borçlu
nun şahsi teminatı baki kalacak, fakat kefaletin 
teminatı iptal edilecek.. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Koımisyon işti

rak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Ebmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi bu 3 ncü önerge Sayın Aıta Topaloğ-

lu arkadaşımızındır ve tadil istiyor. Diyor ki, 
«Madde - 3: Taksitlendirmede bankanın kabul 
edeceği yeni kefiller kabul edilip, eski kefiller 
çıkarılır» Sayın Ata Topaloğlunun bu önerge
sini uygun buluyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyor. Kabul edenler... 

Etmdyenler... Kabul edilmemiştir. 
ıSon bir önerge var. Bu önerge de tadil isti

yor, Sayın Talât Köseoğlu arkadaşımızındır. 
önerge şöyle; «Tıaksitlendiraıe işlemi, borçlunun 
gösterdiği, şahsına ait aynî teminatının sukutunu 
icabetltirmez. 

1 . 6 . 1970 O : 1 

Borçlunun kefillerinin yükümlülüğü esas 
(borçlanma mukavelesinin hükümlerine göre tâ
yin edilir.» 

Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi bu katıldığınız husus, 

maddenin sonuna bir fıkra mı olacak efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Buna göre maddeyi de
ğiştireceğiz. 

BAŞKAN — Maddeyi değiştireceksiniz. Ama 
fciz nihai şeklini Heyeti Umumiyenin oyuna 
sunacağız. 

Evvelâ bu takrire komisyon katılıyor. Bu 
takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBuyurun efendiim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Zannediyo

rum Komisyonun değişjtirişii olacak. Bu kalbul 
edip eitmeme durumu ile acaba bir çelişki doğ
maz mı? 

BAŞKAN — Nasıl efendim, ben anlamadım? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Şimdi be

nim anladığıma göre, Komisyonda, bu kefaletin 
devam edip etmemesi, şayet banka teminatları 
usullerine göre yeni teminat verilirse, dola-
yısiyle kefaletin kalkması yolunda bir düşün
ce var. Şimdi biz bu maddeyi reddetmekle bu
nunla çelişkiyle düşmüş oluruz. İleride tashih 
telemleyiz sonra. Yani Komisyon tashih edemez. 

BAŞKAN — Efendim, siz bir usul meselesi 
söylemiyorsunuz da, endişe ettiğiniz bâzı şeyler 
var her halde, onları söylüyorsunuz. Buyurun 
oturun, lütfen. 

Şimdi Komisyon buna iştirak etti ve He
yeti Umûmiye de bunu kalbul etti. Yalnız bu ka-
ıbul edilen tâdil önergesiyle birlikte maddenin 
aldığı nihaî şekli benim bilmem lâzım ki, bu 
hususu Heyeti Umumiyeye sunayım. Ben nihaî 
işeklini Komisyondan soruyorum, hazırsa söyle
sin, hazır değilse hazırlasın. Sayın Komisyon 
IEÖ2CÜ3Ü takriri gönderiyorum. 

Efendim, şimdi bir önerge daha yollandı. 
Okuyorum: 

«Vâdeye bağlanan çiftçi borçları sebebiyle, 
Ziraait bankalarında borçlu lehine şahsi ve aynî 
olarak kefil olma mecburiyetinin şu şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim: 
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Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içinde kefaletten istifa eittiğini beyan etmedikçe 
kefaleti devam eder.» 

Bu takrir Yusuf Ziya Yılmaz arkadaşımızın. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyorum. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Metni bekliyoruz. 4 ncü maddeye devamın 
bir sakıncası var mı Sayın Komisyon, bu me
tin gelmeden? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyon 3 ncü maddeyi re-
dakte edecek, gelince oyunuza sunacağım. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Taksitlendirilen alacakların tak

sitleri vâdelerinde tamamen tahsil olunur. 
Borç taksitlerinden her hangi birini vâdesin

de ödemiyenlerin borçları muaccellıiyet Jkaaanır. 
Taksitleri vâdelerinde ödenmiyen alacakla

rın faizleri, bu 'alacaklara ait sözleşmelerde ya
zılı nisbetler üzerinden, borçlularından tahsil 
olunui'. 

Vâdesinde ödenmiyen alacakları için banka 
ve kooperatifler 6183 ısayili Âmme alacakları
nın takip ve tahsili hakjktndaki kanun hükümle
rine göre kovvuşturma yapmaya ve bu kanu
nun bahşettiği haklardan faydalanmıya yetki-
Mdir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında arkadaşla
rımız iki tane önerge vermiş. 

Birisi, Sayın Hasan Ali Gülcan arkadaşımı
zın. Diyor ki: «Görüşülmekte olan çiftçi borç
larının taksitlendirilmeısi hakkındaki kanunun 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının, yani (Borç 
taksitlerinden her hangi birini vâdesinde öde
miyenlerin borçları muacceliyet kazanır) fıkra
sının maddeden çıkarılmasını teklif ederim.» Bi
risi bu. 

ikinci takrir de, «Madde 4 deki 2 nci fıkra
daki (Borç taksitlerinden her hangi binini vâde
sinde ödemiyenlerin, ödenmiyen kısmı ertesi yıl-
ki taksitle beraber alınır. Ancak ikinci defa 
taksit ödenmediği takdirde borçları muacceliyet 
kazanır.) şeklinde değiştirilmesini istiyorum.» 
diyor. 

i Bir de Sayın Süleyman Mutlu arkadaşımız; 
«4 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki (tamamen) 
kelimesinin kaldırılmasını istiyorum» diyor. 

Şimdi bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. 

KEMAL KAYA (Kars) — Bu madde hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

4 ncü maddede taksitlerin müddeti geçtik
ten sonra paranın tahsili hakkında bir hüküm 
getirilmektedir. Bu son fıkrada, âmme alacak
larına ait 6183 sayılı Kanunun hükümlerinden 
Ziraat Kankası faydalanacaktır. Halbuki ve
rilen para borçtur. Ziraat Bankası kendi Ka
nununa göre veya icra yoliyiie takibe gider. 
Ayrıca Ziraat Bankasına, Âmme alacakları hak
kındaki 6183 sayılı Kanuna göre de yetki ver
diğimiz takdirde, bu sefer köylüleri hapsen taz
yik, gibi jandarma marifetiyle her gün daire 
daire gezdirmek gibi bir yol, en kolay usul 
olarak gidecektir. Binaenaleyh 6183 sayılı Ka
nunun borçta kullanılması esasen yerinde değil
di1. Çünkü bu bir âmme alacağı değil, borçtur. 
Borçta Âmme alacağı hakkındaki Kanunun tat
biki yolsuzdur. Bu hususta Başkanlığa bir 
önerge vereceğim, kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge vereceksiniz. Şimdi ise 
efendim, verilmiş olan önergelerden ilki Sa
yın Hasan Ali Gülcan arkadaşımıza ait... 

Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, bir endişem var. Taksitler geldiği za
man borçlar vâdesinde ödenecektir. Zelzele, 
felâket ve emsali hallerinde bir tecil hâdisesini 
diğer kanun getirmiş. Acaba tehiri icabettire-
bilecek kanunda derpiş edilmiş olan felâketler 
ânında, bu taksitlerin gelmesi hallinde, tahsilat 
o mevcut kanun muvacehesinde bir tecil husu-
r.raa tâbi olur mu olmaz mı? Bu noktada bir en
dişem var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Komisyon bir 
boyanda bulunsun oradan efendim. Sayın Bur-
hanettin Asütayın suali var; felâket ve sair ah
valde bâzı kanunlar kendiliğinden erteleme hü
kümlerini getirmişlerdir. Burada da mer'i ola
cak mı diyorlar. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA- I 
NIŞMAN (Erzurum) — Mer'i olacak efendim. 

'BAŞKAN — Eve>t diyorlar efendim. 
Şimdi Hasan Ali Güflcan arkadaşımız öner

gesinde diyorlar ki; «Borç taksitlerinden her 
hangi birini vâdesinde ödemiyenlerin borçları 
muacceliyet kazanır, fıkrasının maddeden çıka
rılmasını istiyorum.» 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyen'ier... Kabul edilmemiştir. 
'Süleyman Multlu arkadaşımızın iki önergesi 

var, birisindie diyor ki; «Borç taksitlerinden 
her hangi birini vâdesinde ödemiyenlerin öden-
mıyen kısmı erteisi yılki taksitle beraber alı
nır. Ancak ikinci defa taksit ödenmediği tak
dirde borçları muacceliyet kazanır.» 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Siz bunu mu, yoksa bundan 
sonrakini mi izah edeceksiniz efendim? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bunu efendim. 

BAŞKAN — Bunu. Söyleyin lütfen oradan. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan; bu zaten küçük çiftçilere tat
bik edilecek bir kanun. 2 bin liraya kadar borç 
aîacak bu küçük çiftçiler 1 nci taksiti ödemiş, 
i.* nci taksiti ödemiş durumda iken bir âfet vu-
kubulur, meselâ, yangın olur, sel olursa işte bu 
gibi ahvalde ödenm'iyen kısım ertesi yıla erte
lensin, borç hemen muacceliyet kesbetmesin 
diyorum efendim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz eferidim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mutlu 2 nci önergesinde, 4 ncü mad
denin 1 nci fıkrasındaki (tamamen) kelimesinin 
kaldırılmasını istiyorum diyor. 

Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

— 42 

1 . 6 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
cya sunuyorum. KaJbül edenler... Eıtrniy enler... 
Eabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, Sayın Kemal Kaya ar
kadaşımız, «4 ncü maddenin son fıkrasında, 
6183 sayılı Kanunun hükümlerinden bankanın 
faydalanmasına ait fıkranın çıkarılması ve ye
line umumi hükümlere göre takipte bulunmak 
şeklinde tabirini teklif ederim» diyor. 

Şimdi, bu takriri bu şekli ile oya sunmakta 
müşkilât olacak. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Takririn le
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Takririn lehinde söz mü isti
yorsunuz? 

Efendim, şimdi bu şekilde söz veremiyece-
ğim. Yalnız bu takrir bu şekli ile oya sunulur 
kabul edilirse bir kanun metni olma hüviyetin
de değil. Yani güzelce redakte edilmiş, yazıl 
niL§ değil. Bu bakımdan acele yazılmış. 

KEMAL KAYA (Kars) — Evet efendim, 
acele yazıldı. Şöyle demek lâzım : Umumi hü
kümler dairesinde takibata uğrar. 

BAŞKAN — Tamam, umumi hükümler dai
resinde takibata uğrar. 

VAHİT BOZATLI (ıSivas) — Efendim, tak-
ririn lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten umumiyetle 
takririn lehinde bir hava var. Buyurun konu
şun efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 4 ncü maddenin son 
fıkrasında âmme alacaklarının tahsili usulü uy
gulanmak suretiyle bir müessese alacağını tah
sili hakkını o müesseseye bahşetmiş oluyoruz. 
Âmme alacaklarının tahsil edilmesi usulü yal
nız Devlet alacakları için uygulanan bir usul
dür. Devlet alacaklarının dışında kalan işçi ala
cakları, müessese alacakları hiçbir suretle Dev
let alacağı ölçüsünde, yani Devletin bir nevi 
vergi alacağı ölçüsünde mütalâa edilip o usulle 
yani cebren tahsil etme veya tazyik hakkını uy
gulama gibi birtakım olağanüstü usullerin uy
gulanması ve Ziraat Bankası lehine bu olağanüs
tü usuller uygulama hakkının tanınması her-
şeyden evvel demokratik bir talep değildir. 
Bilhassa Hükümet teklifinde getirildiğine göre 
tamamen usulsüz, anti demokratik bir teklif
tir. Bu teklife, bilhassa bu fıkranın aynen kal
masına kati surette taraftar değiliz. Çıkarılma 
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sı lâzım. Arkadaşlarımızın getirdikleri teklife 
bu yönü ile biz de katılıyoruz. Bu fıkranın mad
de metninden tamamen çıkarılmasını şifahi ola
rak teklif ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Kemal 
Kaya arkadaşımızın önergesi 4 ncü fıkranın ye
rine ikame edilecektir, değil mi efendim? Yani 
o fıkra kalkacak onun yerine sizin cümleniz fık
ra haline gelecek. 

KEMAL KAYA (Kars) — Evet Sayın Baş 
kan. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Komisyon; bu 
4 ncü maddenin son fıkrasının kaldırılarak, ye
rine sizin biraz evvel metnini gördüğünüz fık
ranın ikamesi talebedilmektedir. Siz buna ka
tılıyor" musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Prensib olarak iştirak 
ediyoruz, ama uygun bir şekilde redakte, edil
mesi lâzım efendim. 

BAŞKAN — PrensJbolarak iştirak ediyor
sunuz. 

Önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 3 ncü madde. Bu 3 ncü maddeyi, Sa
yın Talât Köseoğlu arkadaşımızın kabul edilen 
önergesinden sonra Komisyon şu'hale getirmiş, 
yani redakte etmiş, bir değişiklik yapmamış. 
okuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ederiz. 
«Madde 3. — Taksitlendirme işlemi borçlu

nun şahsına ait maddi teminatının sukutunu 
icabettirmez» 

Plân Komisyonu Adına 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bu son şekli ile 
oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi Komisyon redaıkte ediyor. 
5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, borçlu
ları bu kanun hükümleri dâhilinde taksitlendir
me işlemini yapmaya mûtat 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 3 tane takrir var. Bu takrirlerden birisi 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu ve Sayın Mehmet Ata-
gün arkadaşlarımızın; birisi, Sayın Ata Topal-
oğlu'nun; bir tanesinin imzası var, isim yok, im
zasından teşhis edemiyoruz, lütfen takrir sahi
bi arkadaşımız bize yardım etsinler. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Benim 
efendim. 

BAŞKAN — Doğan Kitaplı, peki efendim. 
Şimdi önergelerden birisi bu. Birisi, Sayın 

Ata Topaloğlu arkadaşımızın. Diyor ki önerge
sinde; «1 nci maddeye göre taksitlendirilen 
çiftçi borçlarının faizleri her yıl hesaplanır ve 
genel bütçeye konarak Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine ödenir.» 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, ge
çici madde olarak konmuş, Plân Komisyonu da 
kabul etmiş bulunuyor. Bu itibarla takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz, 
peki geri verilmiştir. 

Şimdi öyle ise 2 önerge kalıyor, birisi Sayın 
Kitaplı'nın, diğeri de Fahri Uğrasızoğlu ve Meh
met Atagün arkadaşlarımızın. Bu arkadaşları
mız diyorlar ki : 

«Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, borçlu
ları bu kanun hükümleri dâhilinde taksitlendir
me işlemini yapmaya mûtat usuller dairesinde 
davet ederler. 

Borçlular kendilerine telbliği tarihinden iti
baren 6 ay içinde borçlu bulundukları banka 
teşkilâtına ve bankanın, kooperatiflerin usulle
rine göre gerekli maddi ve şahsi teminatlar ver
medikleri ve tarım kredi kooperatiflerine müra
caatla borçlarını yeni senetlere bağlatmadıkları 
takdirde bu kanun hükümlerinden faydalana
mazlar.» 

Sayın Uğrasızoğlu; sizin mi bu yazı efen
dim? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Evet 
efendim. Sayın Başkan, esas itibariyle takriri
miz Sayın Kitaplı'nmkinin aynı. Fakat bizimki 
madde içinde daha yerine oturmuş durumda. 
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BAŞKAN — Yani Doğan Kitaplı'nmkinin 
aynı mı? O halde iltihak ediniz efendim. 

FAHEİ UĞRASIZOĞLU (Ufak) — Peki 
efendim, ediyorum. 

BAŞKAN — O halde elimizde şimdi iki tak
rir var, bunlardan Doğan Kitaplı arkadaşımı
zın takririne Sayın Mehmet Atagün ve Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu da iltihak ettiler. 

Bu takrirde diyor ki : <-Banka usullerine 
göre gerekli maddi ve şahsi teminat vermedik
leri ve» ibaresinin 2 nci fıkranın «yeni senetle
re bağlatmadıkları» ibaresinin önüne eklenme
sini istiyorlar. 

iSiz ne dersiniz Sayın Komisyon, bu takrire? 
Katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katıilıyorsunuz. 
Komisyon bu takriire katılıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edildi. 

Şimdi 5 nci madde bu kalbuil edilen şekli 
ite şöyle oluyor: 

«Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, borçlu
ları bu kanun hükümleri dâhilinde taksitlen-
dirme işlemini yapmaya mûtat usuller dairesin
de davet ederler. 

Borçlular kendilerine teiMiğ tarihinden iti
baren 6 ay içerisinde borçlu bulundukları ban
ka 'teşkilâtına ve tarım kredi kooperatiflerine 
müracaatla borçlarını banka usullerine göre 
gerekli maddi ve şahsi teminat vermedikleri ve 
yeni senetlere bağlatmadıkları takdirde bu ka
nun hükümlerinden yararlanamazlar.» 

Sizin kabul ettiğiniz takrirle madde böyle 
oluyor, işte bu okuduğum ibareyi 5 nci madde 
olarak oyunuza sunuyorum .Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edildi. 

Bu maddede kaJbuil edildi. 
Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, bu 
kanunun kapsamına giren borçlular hakkında 
giriştikleri icra, takip, haciz ve satış işlemlerini 
derhall durduraraJk tak^tlendiirme işlemlerine 
'başlarlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen... Yok. 

Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenller... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 7 nci maddeye geçmeden evvel yeni 
'bir 7 nci madde teiklifi var. Bu yeni 7 nci 
maddeyi teklif eden arkadaşımız Sayın Coşkun 
Karagtözoğlu ve Sayın Musıtafa Kemal Çilesiz, 
bir de Sayın Hasan Tosyalı. 

Takrirleri okuyorum şimdi. Sayın Karagöz-
oğlu'nun teklif ettiği yeni 7 nci madde şöyle : 

«Madde 7. — Bu kanuna göre borçların 
tahsilinin takside bağlanması borçlu üreticilere 
mevcut ve yeni kredilerinin verilmesine engel 
teşkil etımez.» 

ıSizin de Sayın Hasan Tosyalı, buna mı ben
ziyor? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aynı 
efendim. 

BAŞKAN — Sizin de Sayın Çilesiz, teklifi
niz-bu mudur? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Aynı. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi, böyle yeni bir 7 nci madde tekli

fi... (A. P. sıralarından «Takrir oylandı, ka
ta! edildi» sesleri) 

COŞKUM KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, oylanan mıadde ille bu madde tara-
ısuıdıa fark vardır. Arkadaşlarımızın istical bu-
yurmıamam lâzım. 

BAŞKAN — Peki. Bu madde üzerinde siz 
konuşmak istiyor musunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. Mademjki mahiyet 

farkı da var. 

Sayın Şükrü Akkan, siz 7 nci madde diyor
sunuz. Şimdi şu maddeyi kabul edilmiş farz 
ederek mi dediniz? Yoksa... 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Mevcut 7 nci 
madde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki. Anlaşıldı efendim. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başjkan, değerli arkadaşlarım; mesele son 
derecede önemlidir. Çiftçilere bu jkanunla geti
rilmek istenen hizmetin gerçekten netics verme
sini istiyorsanız, lütfen bunların borçlarını ödi-
yehiılecek güce gelebilmeleri için kendilerine 
yeniden kredi vertümesirii lütfedin, kabul buyu-

| run. 
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Değeri arkadaşlarım, biraz evvel huzuru
nuzda verilen rakamlar, yani 1 332 000 çiftçi
nin itki bin limya kadar borçlu olması hususu 
1. 1 . 1970 .tarihime ait bir rakamdır. Bugüne 
kadar borçların önemli kısmı tahsil edilmiştir. 
Kanun gecikmiş bultunmaktıadır. Kanunun ge
cikmiş olmasının kusurunu şimdi kimseye at
fetmek istemiyorum. Ancajk, hiç olmıazsa gecik
miş bulunan bu kanunun çiftçilere yeni kredi 
imkânı verilmek suretiyle, mevcut kredilerinin, 
yapılacak bu ertelenme suretiyle ortadan kaldı
rılmamasının temin edilmesi suretiyle borçları
nı ödiyebilir güce gelmelerinin sağlanmasını, 
bu suretle kendilerine yapılmak istenen hizme
tin noksan bırakılmamasını, bu teklifimizin 
lütfen kabul olunmasını önemle istirham edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, siz bu ye

ni 7 nci madde teklifini nasıl karşılıyorsunuz; 
iştirak ediyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — İştirak etmiyoruz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Buyurun 
Sayın Kitaplı, 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; vaktinizi almamak 
için meseleye kısaca değineceğim. 

Kanuna böyle bir madde konması için sebep 
yoktur. Çünkü mievzuatta aksine bir hüküm 
mevcut değildir zaten. Bundan evveflki tatbikat
ta; gerek kanunlarla yapılan taksitlendirme-
lerde, gerekse 3202 sayılı Kanuna göre tecil
lerde çiftçinin istihsalini neticelendirmeleri ba
kımından ilâve ikrazat yapılmıştır. Bu usuldür, 
bunu yeniden kanuna koymak bir mâna ifade 
etmez. Bunun için, biz bir fazlalığı ifade eden 
bu ibarenin konulmasında fayda görmüyoruz. 

Arz ederini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Zirai kredi alan borçlu çiftçiler bakımından 
bir kredinin faydalı olabilmesi için, o alınan 
kredi ile fazla üretim yapılması lâzımdır. O 

yapılan fazla üretimin satışından elde edilen 
kâr ile de borç ve faizin ödenmesi lâzımdır. Biz 
eğer bu erteleme ile bir daha bu borcun sahi
bine kredi veremezsek on yıl müddetle bilerek 
veya biimiyerek 1 300 000 köylüye kötülük 
etmiş oluruz. 

istirham ediyorum, ne olur; bir fıkracık ek-
liyelim. Tarım Komisyonunda 45 tane muhte
rem arkadaşımız bu hususu inceden inceye in
celedik ve borcu ertelenenlere bir daha, bu 
ertelenen borçların tümü ödeninceye kadar 
Oınsdi verilemiyeceği hükmüne varıldığı içindir 
ki, 7 nci madde olarak bu fıkrayı buraya ekle
miştik. Yani borcu ertelenenlere, ikinci ihtiyaç 
halinde bir zirai kredi verilmesine bu ertele
me mâni değildir denmiş idi. 45 tane arkadaş 
akılsız mı idi ki acaba o zaman orada? 

iSALîH AYGÜN (Amasya) — Estağfurul
lah.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tenzih 
ederim... Ne olur yani? 10 yıl gibi uzun bir 
müddettir bu. Şu hal veya bu hal olur, şu zihni
yet gelir, bu zihniyet gelir. Bu kanunla yapı
lan erteleme borçluya bir daha aynî, nakdî zi
rai kredi açılmasına mâni değildir diye bir fık
ra koyalım lütfen. Bunu istirham ediyorum. 

Aksi takdirde Sayın Bakan ve Sayın Ziraat 
Bankası Genel Müdürü bu kürsüye çıksınlar, 
bu erteleme aynî ve nakdî bir daha zirai kredi 
verilmesine mâni değildir desinler ve zapta geç
isin. Lütfen. Bunu istirham ediyorum. Ya öyle 
ya öyle. 

ıSayın Başkanını, hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarımı; belki bâzı arka
daşlarımız bu maddenin buraya konmasını ha
şiv olarak görebilirler. Ama tatbikat böyle de
ğildir. Gerçek bu değildir. Tatbikatta her şube 
müdürünün, yani ödemeyi yapacak olan kişile
rin anlayışına göre değişmektedir. Her yerde Sa
yın Umum Müdürü bulmak mümkün değildir. 
Her yerde yetkili insanları bulmak mümkün de
ğildir. Bizzat bendeniz seneler senesi Ziraat 
Bankasının zirai kredilerini, 3202 sayılı Kanuna 
göre halka Vermiş olduğu edindirme, iyileştir
me, çevirme, donatma kredilerini bizzat rapor
larla veren kişiyim. Ama tatbikat böyle değildir. 

Sayın Doğan Kitaplı arkadaşımız, mevzuat
ta bunun aksine bir şey yoktur der. Ama tat-
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'İtikat böyle değildir. Lütfediniz, bu tatbikatın 
neticelerini biliyoruz. Bir sulbe müdürü ne ya
pacak? Genelgelere göre hareket edecektir. 
Onun için, lütfediniz, konulmasında büyük fayda 
vardır. Aksi takdirde, zalten yapmış olduğunuz 
kanun bir erteleme kanunudur, 10 sene sonra 
bitiyor bu kanunun hükümleri. Elbetiteki bu ka
nunun bu hükmü de ortadan kalkıyor. O halde 
lütfedin, bu kanunun müeyyideleri ileride bir 
teröddüte mahal vermemek için mutlaka konul
masında mrutfet görüyorum. 

Arkadaşlarım, lütfediniz, bunun konulma
sında büyük fayda vardır. Aksi takdirde yine 
E\ obualara telefon edilecektir, telgraf çekilecek
tir, size mektuplar yazılacaktır. Bir yer değil, 
muhtelif yerlerden bunlar gelecektir ve bunlar 
bizi ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünü ra
hatsız edecek duruma getirecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Başer, sis de konu
şacaksınız. Buyurun efendim. (Milletvekillerinin 
kendi aralarında anlaşılmayan konuşmaları). 

Muhterem arkadaşlarım, herkesin kendi bu
lunduğu sıradan konuşmasını esas alan parlâ
mentolar var, ama bizim Parlâmentomuzda ko
nuşmalar behemehal kürsüden oluyor efendim. 
Yani karşılıldı olarak sıralardan konuşma usulü 
bizim Meclisimizde cari değil. Çok rica ederim, 
bu şekilde devam edelim; zaten bitiriyoruz. 

Buyurun Sayın Başler. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekillileri; 

Yüce Meclis çiftçilerin iki bin liraya kadar 
olan borçlarını on sene vâdeyle ertelemiştir ve 
takside bağlamıştır. Bugün, iki bin lira borcu 
olan senede iki yüz lira verecek; bin lira borcu 
olan yüz lira verecek; beş yüz lira borcu olan 
elli lira verecek. Şayet biz bunları, bu borçlar 
ödeninceye kadar on sene krediden mahrum 
edersek ikinci bir hata yapmış oluruz. Nihayet 
ibin lira alırsa, o zaman yüz daha ilâve edecek 
'binyüz lira verecektir. Bu bakımdan, gerçi me-
'tınde verilemiyeoeğine dair sarahat yok, sayın 
bankacılarımızda burada; eğer tereddüte mey
dan verilecek olursa, meydan vermemek için 
yin'e eskisi gibi kredisini alabilir demek lâ
zımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yani, böyle bir madde kabul 
edibin diyorsunuz. Değil mi efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
Şimdi efendim, Komisyona tekrar soruyo

rum; arkadaşlarım mütalâa beyan ettiler, yeni 
bir 7 nci madde teklifi karşısında nedir müta
lâanız efendim? İştirak ediyor musunuz, etmi
yor musunuz? 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Bankan, yerilir değil de, verilebilir. 

BAŞKAN — Zaten, Verilmesine engel olmaz 
şeklinde; verilir veya verilmez değil efendim. 
Me'iin gayet sarih: «Takside bağlanması, borçlu 
üreticilere mevcut ve yeni kredileorin verilmesine 
'engel teşkil etmez.» şeklimde. Yani, verilmenin 
şartı başka., 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Birinci 
takrir daha iyi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade bu
yurun. Takrir, Sayın Coşjkun Karagözoğlu'-
nun takriridir; okudum. Düğer iki arkadaşı
mız da «İltihak ediyoruz» dediler. Şimdi Ha
san Tosyalı'ya ait bıir takrir var. Efendim, 
bu yeni bir şey mi?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aynı 
mealde. 

BAŞKAN — O mealde ise, buna iltihak edi
yorsanız, bunu tekrardan olkutmıyalım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ya o, 
ya bu... 

BAŞKAN — Efendim, ya o, ya bu,değil. 
İlk defa Karagözoğlu'na iştirak etmediniz mi?.. 
Bunu geri mi alıyorsunuz?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Alabi
lirim, Beyefendi. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyonun mü
talâasını rica ediyorum. Yeni bir 7 nci madde 
diyorlar. Metni de okudum. İştirak ediyor 
musunuz?... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, hali 
hasırdaki metinde bu maksadı temin eden hü
kümler bulunduğunu daha evvel arz etmiştim. 
Haşiv mahiyetindedir, takdirlerine bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, gelin şuna iştirak 
edin de, bitirelim şu işi. Çünkü, Heyeti Umu-
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nıiye sizin takdirinizi bilmek istiyor. Siz ise, 
onların.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da bu işi uygun bul
du, iltihak ediyor. Şimdi bu takrirlerim 3 ünü 
birden oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz bu m'etni yeni bir 
7 nci mıadde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul (edilmiş
tir. 

4 ncü maddenin son fıkrasında Kemal Ka
ya arjkadaşımizın bir teklifi vardır, o kabul 
edilmişti. Komisyon bunu şu şekle sokuyor. 
Diyor ki: «Umumi ve 3202 sayılı Kanun hü
kümlerine göne takibatta bulunulur.» tşte bu 
ibare, metindeki 4 ncü fıkranın, yani son fıkria-
nın yenine ikame edilecektir. Bu şekli ile 
4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4, 5, 6 ncı maddeler bitti. 7, 8 var. Yalnız 
iki tane geçici madde var ve bunun üzerinde bi
raz konuşmaya niyetli olanlar da vtar diyor, ar
kadaşlar. Böyle olunda... («Bitirelim» sesleri) 
Benim bakımımdan bitirebiliriz. Şu ana kadar 
tatlı tatlı geldi; tatlı tatlı bitireceğiz, İnşal
lah. 

Geçici madde 1 i okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 2 000 liraya ka

dar borçlulara sözleşmelerinde yazılı niısbet-
ler üzerinde, bu îkanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren hesaplanacak faizler Genıel Büt
çeye her yıl konacak ödenekle T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 2. — 1 nci maddedeki mik
tarlardan fazla vâdesi geçmiş borcu olanlar ka
nunun şart koştuğu taksitlendirilecek miktarı 
borcunu ödemek suretiyle indirirse bu kanun
dan istifade ederler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Sayın Süleyman Mutlu'nun takriri 
var. Takriri şöyle : «Tasarının geçici 2 nci mad
desindeki fıkradan (Borcunu ödemek suretiyle 
indirirse) kısmının çıkarılmasını isterim» diyor. 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) -
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bende
niz bunu şöyle düşündüm. Meselâ, bir çiftçi ar
kadaşımızın 5 bin lira borcu var. Onayladığı
mız 5 nci maddede 6 ay içerisinde müracaat et
mezse ve 1 nci maddede 2 bin liradan fazla olur
sa bu kanundan istifade edemiyor. Ben şöyle 
düşündüm. 5 bin lira borcu olan bir vatandaş, 
tu kanundan istifade edebilmesi için, 6 ay içe
risinde 3 binimi derhal ödiyecek, geriye kalan 
2 bininden istifade edecek. Bendenizin istediği, 
bu kelimeleri çıkardığınız takdirde, 3 bin lira 
normal taksitleri eskiden olduğu gibi devam 
edecek, fakat geriye kalan 2 bini, bu kanundan 
istifade etmiş olacak, 2 bin lira borcu olan arka
daşlar istifade ettiğine göre, 5 bin lira borcu 
olan vatandaşlarımız da 2 bin lirasından istifade 
etsinler. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Başka konuşacak arkadaşımız 

var mı?.. Yok. Komisyon buna katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Metindeki madde 7 yi, madde 8 olarak oku
tuyorum. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın 
Şükrü Akkan arkadaşımız diyor M, «Bu kanun 
1 . 11 . 1971 gününde yürürlüğe girer. O güne 
kadar kanunun kapsamına giren çiftçi borçları 
için hiçbir takibat yapılmaz.» Böyle bir değişik
lik istiyor. Ne dersiniz Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — İştirak etmiyoruz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bu madde üze
rinde görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; birinci maddenin müzakeresi esnasın-
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da söyledim. Hububatçı, sebzeci, hayvan yetiş
tiricisi bundan istifade etmiyor. Gelin, şunu 
1 . 1 1 . 1971 tarihli yapalım. Hüsnüniyetle 2 
bin lira alan borçlular da istifade etsin. Bu, se
çim beyannamemize de uygun, kanuna da uy
gun ve grup kararımızın ruhuna da uygun 
dedim. Şimdi, o birinci maddede «Neşir tarihi
ne» kadar dendi. Neşir tarihine kadar her ne 
suretle olursa olsun vâdesi geçmiş dediğine gö
re, burada neşir tarihini 1 . 11 . 1971 e aldı
ğımız takdirde, herkes istifade edecektir, iyi 
niyetliler istifade edecektir. Bu kanun, bu hali 
ile daha çok borcunu vermemişlere yarayacak. 
Böyle olursa, 1970 de para almış olan hububat-
cılar, sebzeciler, hayvan yetiştiricileri istifade 
edecektir. 

Yalnız, bunun altına bir fıkra eklemek su
retiyle diyorum ki, «!Bu kanun meriyete girince
ye kadar, bu kanunun kapsamında olan çiftçi 
•borçları için takibat yapılamaz.» O zaman taki
batta duruyor ve 1971 de de dediğim gibi, hu-
bu'batcıda giriyor, en âdil şekli ile bir kanun 
oluyor. Hiç olmazsa 2 bin liraya kadar olanlar 
o zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki, herkes bun
dan istifade etsin. Böyle olursa, arkadaşlar 
eşitsizlik de oluyor. Anayasanın 12 nci maddesi 
4e var. Ona da riayet etmek lâzımgelir. 

'Sonra, bu kabul edilir mi, edilmez mi?. Ana
yasamızın 157 nci maddesi buna en güzel bir 
örnektir. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon buna iştirak etmi
yor. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

'Metindeki 7 nci yürürlük maddesini 8 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Metindeki 8 nci maddeyi 9 ncu madde ola
rak okuyoruz. 

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu metni 9 ncu madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında lehte Sayın Ahmet 
Şener, aleyhte Sayın Ömer Buyrukçu söa istedi
ler. 

Buyurun Sayın Şener. («Vazgegti sesleri) 
arkadaşlarımız diyor ki, bu kanunun lehinde ol

mak, hiç konuşmamaktır, öyle bir hal seziyo
rum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Onu ben izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. (Alkışlar). 

AHMET SENEK (Trabzon) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarımın bu iltifatına teşekkür ede
rim. Memleketin her hangi bir proplemi üzerinde 
muhalefet ile iktidarın mutlaka muayyen as
gari müştereklerde birleşmesi bir Anayasa me
selesidir. Onun için biz bu kanunlar çıkarken, 
memleket menfaatine olan kanunlarda elbetteki 
beraber olacağımız yerler vardır. Ama ben bu
rada lehte konuşurken bâzı temennilerimi Hü
kümete ve ilgili dairelere iletmek maksadiyle 
üöz almış bulunuyorum. 

Bu kanun, çiftçilerin Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine 2 bin liraya ka
dar olan borçlarının tecili için çıkarılacaktır. 
Reylerinizle kabul edeceğiniz bu kanunun, ben 
•şahsan lehindeyim ve bu kanunun daha iyi çık
ması için hepimiz gayret ettik. Elbette ki, muha
lefet olarak Hükümetin ve memleketin imkânla
rını düşünerek, biraz daha şümullü, biraz daha 
küçük çiftçiyi kapsaması için gayretler sarf et
tik. Bu gayretlerimiz, bilhassa 500 liraya kadar 
olan borçların affedilmesi için teklifte bulunma 
şeklinde oldu, ama bu teklifimiz kabul edilme
miştir. Biz, elbetteki Meclisin almış olduğu bu 
karara hürmet etmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizde 
çiftçilikle uğraşanların % 78, % 80 ini teşkil 
eden küçük çiftçilerimize bu kredileri aslında 
tüketim için vermişizdir. Ben bir ziraatci olarak, 
bunun, onun aile işletmesinde, ziraatinde, mü
cadelesinde, bahçe yetiştirilmesinde, bilhassa 
ziraatinin bir misli daha artırılması, biraz daha 
artırılması için sarf edilmesinde büyük fayda
lar olacağına kaaniim. Ancak, verilen kredilerle 
ilgili olarak, Yüksek Umum Müdürlükten rica 
etmek istediğim konu, bilhassa bunların arazi
lerinin sazlığı, yüzünden, îkuraklık, âfet, don, ha
şere ve yabani otların zarar verişlerinden ötürü 
küçük çiftçilere verilen bu kredinin lartınlma-
isındıa büyük fayda vardır. Son defa kabul et
miş olduğunuz 7 nci maddenin, ilâve etmiş oldu
ğunuz bu maddenin büyük faydası olacağıma 
kaaniim. 
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Onun için bu kanunun elbefetelki lehlinde ol
mak ye hiç olmazsa küçük çiftçinin ferahlıyaca-
ğı, 10 sene zarfında imkânlarını daha iyi kul-
Danmatk suretiyle faydalanacağı kısımlar olacak
tır. Ancak, taksite bağlanan 2 bin liraya ka-
diar olan borçlarının yanında elbetteki yeni bu 
madde il© de laynî ve nakdî kredilerinin veril
mesinde büyülk fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, tüketim için veri
liyor dedim. Doğrudur, üretim için kullanıl
ması lâzımgıelen bu kredilerle ilgili olarak bil
hassa Ziraat Bankası ve Hükümetten istirham 
ledecestim bâzı temennilerim olacaktır: Bilhassa 
İkontrollu kredilerin verilmesinde büyük fay
da vardır. Aile işletmelerinde istihsale matuf 
toprakların sulanması, fidelerin daha standart 
hale getirilmesi, iyi tohumluk kullanılması, bu 
zirai bilginin daha iyi bir şekilde memlekette 
tatbik edilmesi için bu kredilerin verilmesi lâ
zımdır. Ama maalesef biz bu kredileri verdiği
miz zaman bunlar yerine masruf olmamaktadır. 

Bir hayvan, bir fabrika gibidir. Bir fabri
katöre verdiğimiz kredi ile bir hayvana ver
diğimiz kredi aynıdır. Ona verdiğiniz yem et 
yapacaktır, süt yanacaktır, derisi iyi olacak
tır, gücü iyi olacaktır, bu âdeta bir fabrika
dır. Bu fabrikanın iyi işletilebilmesi için veri
lecek olian kredinin mutlaka ona göre sarf edil
mesi lâzımıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette hay
vancılığa verilen kredileri hiçbir zaman Ziraat 
Bankasının esirgememesi zarureti vardır. Bu 
memlekette hayvancılığın kalkınmasındaki öne
mi Hükümet, Ziraat Bankası ve bizler bir fab
rika gibi görmezsek, verilen kredilerin yerine 
masruf olması mümkün değildir. Çünkü, asıl 
tabiî fabrika hayvanıdır. 

Bugün 2 bin liraya on senelik müsavi tak
sitlere ayırdık ve erteledik. Bir Jersey ine
ği, bir çift öküz yerine ve bölgesine göre bugün 
5 ilâ 10 bin liradır, bugünkü rayiç fiyatlar üze
rinden. Gübreleme ve bu konulardaki diğer 
hususları yine 7 nci madde kurtaraeaktır. 
Omun için o 7 nci maddenin lehinde [konuşmu
şuz. 

Kim ne derse desin, çiftçiyi kalkındırmayla 
ilgili olarak bu Parlâmentonun çiftçiler hak
kında çıkardığı kanunların % 90 ma daima 
taraftar olmuşumdur ve olmaya da daima gay

ret edeceğim. Onun için, memlekette [kalkın
manın ziraate bağlı olduğuna da inanıyorum. 

Bugün mer'a bakımından elbetteki bu mü
essesenin korunmasına zaruret vardır. Verdiği
miz kredilerin ödenmemesi gibi bir hal mevzuu-
bahsolamaz. Ama, bugün biz bu memlekette, 
bu istihsali artırmanın yolunu yine Ziraat Bıan-
kasma bağlı olarak görüyoruz, onun finansman 
kaynaklarını da yine biz düşüneceğiz. Bugün 
nâzım plânlarında 10 milyar liralık bir zirai 
kredi dercedilmiştir. Fakat bu zirai kredilerin 
yerinde masruf olması zarureti vardır. Dondu
rulmuş olan ve tahsiline imkân olmıyan 3 mil
yarlık kredileri vardır. Maliye Bakanlığına 
int'lfral ettirilmiş olan 150 milyon Wm kadar 
paraları vardır. Ama biz bu müesseseyi bu
günkü istihsal kaymaklarına esas teşkil edebil
mek ve yönetmek için, verilen kredilerin mutla
ka verinde masruf olması lâzımdır. AW tak
dirde, verilen krediler araba alınması için, dü
ğün yanılması için veya yerinde kullanılmama
sı için verilirse, elbetteki o zaman biz bu mü
essesenin karşısına çıkacağız. 

Hükümjfi+in. bilhassa Tanm Bakanlığı ve Köy 
îsleri Bakanlığı ile koordene çalışması zarureti 
vardır. 

Kontrollü kredinin önemi büyüktür; çünkü 
verilen kredilerin yerinde sarf edilmesi (konu
sunda elbetteki Hükümetin daha dikkatli ol
masını ve bu konuda teknik elemanların da kul
lanılmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu üzerinde 
daha çok şeylerin söylenmesi mümkündür. Ama, 
vakit gecikmiş olduğu için, ben bu kanunun 
memleketimize ve çiftçilerimize hayırlı olması 
temennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Saygı
larımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başer, sizden önce Ömer 
Buyrukçu aleyhte söz istemişlerdi, onun için 
size söz veremiyeceğim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Grup 
aidına istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına da olsa olmuyor 
efendim. Tümü üzerinde aleyhte, lehte birer ki
şiye söz verilir. Lehte konuşuldu, şimdi söz 
aleyhte konuşacak olan arkadaşımızındır, o da 
Sayın Buyrukçu'dur. Grup adına aleyhte ko
nuşmak da istemezsiniz her halde? 
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Buyurunuz Sayın Buyrukçu. I 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başjkan, sayın milletvekilleri; 
Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki Meclisi
mizde görüşülmüş olan bu kanun tasarısını ne
den dolayı olumlu karşılamadığımı açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu husustaki konuşmama başlarken, evvelâ 
bilhassa küçük çiftçileri ilgilendiren, 2 bin li
raya kadar olan borçlanmaların nasıl meydana 
gelmiş olduğunu izah etmeyi faydalı sayıyorum, 

Uzun yıllardan beri devam edegelmekte olan 
hatalı ve köylümüzü bugünkü müşkül santiarda 
bırakan kredi düzeni şu şekilde yürütülmüş
tür : Köyde oturan bütün çiftçi aileleri mevcut 
bulunan taşınmaz malları karşılık gösterilmek 
ve birbirleriyle müteselsil kefalete bağlanmak 
suretiyle Ziraat Bankalarından ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden çok evvel, geçmiş senelerde 
o günün değerine göre 50 ile 100 lira gibi cüzi 
miktarda bir para almak suretiyle ilk defa ola
rak borçlandınlmışlardır. İşte bu ilk olarak 
alman cüzi kredi köylümüzün bu müesseseler
den alarak istifade etmiş olduğu tek ve son kre- I 
di olmuştur. I 

Bundan sonraki yıllarda ise, köylünün eli
ne bir kuruş para geçmemek üzere yıl be yıl 
bankaya veya kooperatife borç miktarı yıllık 
faizlerle orantılı olarak arta arta, onun artık 
bugün için ödeyeimiyeceği miktarlara baliğ ol
muştur. Köylünün içine düşürüldüğü bu kötü 
duruma bir de borçların her yıl ödenmesi mev
simlerinde vatandaşın sıkışık durumda kalıp 
tefecilerden almış olduğu kısa vadeli paralara 
ödediği korkunç faizleri de ekliyecek olursak, 
Devletin bugüne kadar gütmekte olduğu hatalı 
kredi politikacının fakir köylüyü ne duruma dü
şürdüğü kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bu tatbikatta işin en acı tarafı şudur ki, I 
kısa vâdede çok yüksek faizle para vermek su
retiyle vatandaşı en müşkül anında yakalayıp 
sömüren tefecinin çalıştırdığı bu paraların pek 
çoğunu köylüye para veren aynı bankalardan 
almakta olmasıdır. 

Sayın arkadaşlarım, bütün bunların yanında 
köylü gerek müteselsil kefaletin bir mecburi
yeti olarak, tüm köy borcunun gününde yatı
rılmasında, gerekse tekrar Banka veya Koope- I 
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ratiften kredinin yeniden alınmasında binbir 
müşkülât içinde kalırken, gene izah ettiğim şe
kilde, bu nevi kredilerden fayda yerine zarar 
görürken, bu bozuk kredi düzeni içinde nice 
kimseler almış oldukları yüksek krediler saye
sinde kısa zamanda vatandaşın zararına mil 
yonlarma milyonlar eklemişlerdir. 

Demek oluyor ki, köylüyü bugünkü bankaya 
borcunu ödiyemez hale getiren en önemli sebep 
Devletin kredi düzenindekd bozukluklardır. 
Bizler işte bunun için 500 liraya kadar olan 
borçların affedilmesini istemiş bulunuyorduk. 
Maateessüf getirilmiş bulunan kanun tasarısı 
ile de bu aksaklıklar giderilmiş değildir. Belki 
kısa bir zaman için borcunu ödiyememiş küçük 
çiftçiye bir soluk alma imkânını verecektir, ama 
sunu da kabul etmeliyiz ki, memleketimiz çift
çisinin ekseriyete yakın nüfusunu halen 2 bin 
liraya kadar kredi almakta olan ve bugün için 
memleketimizde en müşkül hayat şartlan içinde 
bulunan ve Devletçe öncelikle kalkındınlması 
icabeden bu çiftçi aileleri teşkil etmektedir. 

Bu ailelerin banka ve kooperatiflere olan 
borçlannın taksitlendirilmesi, kalkm dinim alan 
yönünden hiçbir mâna ifade etmez. Diğer bir 
çok tedbirle beraber Ziraat Bankası ve Tanm 
Kredi Kooperatiflerinin tüm kredi imkânlannm 
çoğunluğu bu ailelere taşınmaz mal karşılığı 
aranmaksızın, kalkınmaya esas olan yatınım 
karşılık göstererek ve yeterince olmak kaydiyle 
kontrollü kredi mekanizmasını çalıştırnmk su
retiyle hasredilmeli ve kalkınmalan klsa zaman
da sağlanmalıdır. 

Yüce Meclise getirilmiş olan bu tasan bu 
yönleri ile çiftçilerimize hiçbir fayda sağlaımıya-
cağı gibi, kapsamı içine yalnız kanunun neşri 
ta,rühincle her ne sebeple olursa olsun vâdesi 
geçmiş veya ertelenmiş anaborçları 2 bin lira
ya kadar olanlannı alması, bu borcu büyük sı
kıntılara katlanarak, belki de tefeciden yük
sek faizle para bularak ve hattâ malını mülkünü 
satmak suretiyle borcunu ödemiş ve kredisini 
yenilemiş bulunan aynı durumdaki aileleri kap
samı dışında bulundurması sebebiyle adaletsiz 
bir durum yaratılmaktadır. 

(Sayın arkadaşlanm, kanun tasansının Mec
lisimiz konıisyonlannda görüşülmesine başlan
masından bu yana kendi mmtakalanmızda yap
tığımız tatbikatta maateessüf bu kanun kapsa
mına müşkül şartlar altında bulunan çiftçileri-
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mizin 1/10 inin dahi girmemekte olduğunu gör-
dük. 

'Sayın arkadaşlarım, şu anda görüşülmesi 
tamamlanmış bulunan kanun tasarısının 1 nci 
ve diğer maddeleri Anayasanın eşitlik prensibine 
aykırı olması yönünden dahi münakaşa konu
su olabilir. 

Sayın milletvekilleri bu kanun tasarısını, 
konuşmamda belirttiğim şekilde, çok kifayet
siz ve adaletsiz bulduğum için olumlu karşılıya-
mıyorum. 

ISözlerime son verirken Yüce Meclise saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasarı
nın tümü üzerinde lehte aleyhte birer arkada
şımız konuştu. Şimdi, bu tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisimizce kabul edilmiş olan bu tasarının 
çiftçilerimiz için, memleketimiz için hayırlı ol
masını temenni ederim. 

Bugün Birleşim başında almış olduğunuz 
karar uyarınca 2 Haziran Sah günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 19.44 

* * 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
Î21) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

2. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta-« 
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi 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'nm 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası 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) 

(S. 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) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin ımeydana getirdiği tesirleri teslbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. '(10/2) >(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : :16 . 5 . 1970) 

4. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

5. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki.' Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
ıdair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişilkliık-
,1er hakkında Millet Meclisi Plân Komiisyonu ıra-
jporu (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/109 ) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 
(Dağıtıma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eslki Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili tlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 



Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet 'Meclisi 5 /3; Cumhuriyet ISenatosu 
4/66) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

7. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . İ1963 tarihli Haftalık \Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel (Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları '(Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet (Senatosu 4/68) (Millet Meclisi (S. 'Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın .Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbiı 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

10. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın 'Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ıma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

2 — 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

IŞLER 

1. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak
man'm, 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'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, 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 
değiştirilmesine ve bu kanuüa geçici maddeler 
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. — izmir 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-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel 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) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami 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) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomisıi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Teikel 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 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan* 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — 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) 

14. — 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) 

15. .— 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) 

16. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşjkilâtma dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

17. — 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 bıirer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclis/inin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

18. — Asayişe müessir bâzı fiililerin önlen
mesi ıhalkkmda kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri 'komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

19. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
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) 

20. — İstanbul Milletvekili Nurli Eroğan'ın, 
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 
Kargılımın, 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) 

21. — 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) 

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

X 23. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 24. — 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) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

25. — 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) 

I 26. — Bursa Milletvekilli Kasım önadımın, 
I Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 

Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
fı yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 27. — Sendikalar Kanununun bâzı madde-' 
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret-

I tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar-

I kadaşmm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 

I Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 

I bir kısmı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 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 28. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma,, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

29. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 

j 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) 

30. •— Ankara Üniversitesi kuruluş k a l oları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

I 31. —• Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu SeMinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü '581 ıhane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, (Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum-

} lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl-
I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada-



let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

32. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş "Mahallesi, Yasemin (Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin ISokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) ı(S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

33. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu (Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) >(IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

34. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 35. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 36. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkada
şının Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

38. — Osman Salmankurta vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5.1970) 

39. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5.1970) 

40. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 41. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme1» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 42. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, 'Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) ı(ıS. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 43. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 




