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Geçen Birleşim 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin de
ğiştirilmesine, Bazı
Maddeler Eklenmesine ve 20
nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısının
tümü üzerindeki görüşmeler yapılmış; Hükümet ve
Komisyon konuşmak üzere Birleşim bugüne kalmıştı.
Hükümet?.. Yerinde.
Komisyon?.. Yerinde.
Sayın Hükümet, konuşmalara cevap verecek mi
siniz?..
TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜ
LER (Ankara Milletvekili) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.

tirememiştir. O bakımdan, bu Yasa tasarısının birinci
amacı, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası kaynaklarının tarımsal alanda üretimi artır
maya yönelik yeni bir biçim alışıdır. Bu, sanıyorum
tasarının en önemli unsurudur. Bu konuda tarımsal
amaçlı kooperatiflere ve bu örgütlendirmelere yeterli
kaynak yaratmakla birlikte, Sayın AP Grup Sözcüsü
nün o gün sorduğu, «Şahıslar bundan sonra isti
fade edemeyecek mi? Amaç
maddesinde bununla
ilgili bir açıklık göremiyoruz.»1 sorusuna da cevap
vermek isterim.
1 nci maddemizde, «Özellikle ve öncelikle küçük
ve orta tarım işletmelerinin tarımsal üretimlerine, pazarlanm^'"«

TİCARET BAKAN TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Ankara Milletvekili) — Sayın Bask*»" - & - " ' sena
törler;
ıurkıye'de tarımsal üretimin en önemli kaynak
yaratıcısı olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının Teşkilât Yasasında yapılan bu değişiklik, tasa
rımızla ilgili olarak, önce geçen toplantıda siyasa!
partilerimizin grupları adlarına ve değerii senatörleri
mizin şahısları adına
yaptıkları konuşmalar nede
niyle kendilerine teşekkürü bir borç bilirim.
Gerçekten, Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsünün
de burada söylediği gibi, Ziraat Bankası Yasa tasa
rısında yapılan bu değişiklik, ilgili
komisyonlarda
olsun, Millet Meclisinde olsun, tüm siyasa! partileri
mizin önemli ölçüde desteği ile Yüce Senatoya gel
miştir. Hepinizin takdir edeceği gibi. Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası uzun bir süreden beri ül
kemizde tarımsal üretim
alanında kredilendirme.
yani kredi yönlendirmesi yönünden en önemli b'r
kuruluşumuzdur. Ancak, 3202 sayılı Yasa kâfi değil
di; bugünkü tarımsal üretimi ve bugünkü çağdaş an
lamda Türkiye'nin hâlâ önemli bir tarımsal ülke ol
duğunu kabul edersek Ziraat Bankasının kendi gö
revini yapacak yeni bir yasal yapıya ihtiyacı vardı:
o bakımdan bu Yasa değişiklik tasarısını Meclise
sunmak gereğini duyduk.
Burada birçok grup
sözcülerinin de belirttiği
gibi, Yasa tasarımızın üç anaamacı vardır:
Birincisi; Türkiye'deki
bugüne kadar tarımsal
alanda kredilendirme düzenini gözden geçirdiğimiz
zaman, kredilendirmenin üretimi artırma yönünde
yeterli şekilde çalıştığını söyleyemeyiz. Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası kaynakları önemli ölçüde ta
rımsal alana ayrılmıştır; ama ayrılan bu kaynaklarla
tarımsal
üretimimiz, yeterli
irtibat kurulamadığı
için, tam manası ile artırım gereğini meydana ge
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çeşit girişimlerin»... diyerek «Küçük ve orta tarım
işletmesi» tabirinden, bir kişilik işletme de olabile
ceği gibi. daha çok sayıda kişilerin ortaya getireceği
tarımsal işletmelerin de olacağını
düşünerek, sanı
yorum ki değer]; AP Grup Sözcüsünün o sorusunu
cevaplamış oluyorum. Ama, 1 nci maddede belirtti
ğimiz gibi, Türkiye'de bugüne kadar Ziraat Bankası
kaynaklan yeterli şekilde üretime
yöneltilememiştir. Bu konuda amaç maddesini değiştirerek ve gü
vence maddesini
değiştirerek*
sanıyorum bundan
sonra Ziraat Bankası kaynaklarının daha çok tarım
sal üretimi arttırmasına gayret göstermiş olacağız.
0 gün yine yapılan eleştirilerde bu inanca ile il
gili maddeler arasında; yönetmelikle yer alabilecek
diğer inancalar, yani 10 ncu madde üzerinde durul
du.
Değerii arkadaşlarım;
Bu amaca dönük Ziraat Bankasının yeni kredi
lendirme düzeninde projeye dayalı, projenin geçer
liliği esası öncelik aldıktan sonra, diğer inancalar da
dokuz madde halinde sıralanmıştır. Ancak, çağdaş
bankacılık tekniğine göre ve tamamen bankacılık de
neyimlerinin artık her ülkede değişik yenilenmelere
tabi tutulduğu bir dönemde. «Yasada şu madde, şu
madde, şu madde yazılmış.» diyerek, ileride herhan
gi bir boşluk doğmaması ve gerektiğinde zaman ala
cak yasa değişikliklerine yer verilmemesi için 10 ncu
madde olarak
«Yönetmelikte yer alabilecek diğer
inancalar» şeklinde bir tanımlama getirilmiştir. Bu,
doğrudan bankacılık tekniğine göre hazırlanacak bir
yönetmelik olduğu için, arkadaşlarıma burada açık
lıkla söylemek isterim ki, çağdaş bankacılık tekniği
nin bir gereği olarak düşünülmüştür.
Değerli arkadaşlarım;
1 nci maddedeki amaç ve bu maddeyle ilgili inan
calarda bu şekilde değişiklik yaptıktan sonra, bu Ya-
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