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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu olarak kul

lanılmak üzere Türk Hava Kurumu Tayyare 
apartmanlarının tahliyesinin durdurulmasına; 
Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin per
sonelinin dış tâyinlerinin Komitece tetkikin -
dan sonra yürürlüğe girmesi hususlarının ka
rara bağlamasına dair takriri okundu. 

öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 
tahliyeleri istenilen Tayyare apartmanlarında 
oturanların durumunun tetkiki için bir komis
yon teşkili kabul edildi. 

Takririn Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Da
iresi memurlarının dış tâyinlerine mütaallik 
kısmının da tetkik edilmek üzere iktisat Ko
misyonuna verilmesi kabul edildi. 

ti genel ve belediye meclisleri ile mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve gö
revlerinin ifa şekline dair kanun tasarısı gö
rüşüldü ve bâzı değişikliklerle kanun kabul 
edildi. 

Oturuma ara verildi. 
İkinci Oturum 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 10, 11 ve 
15 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının tümü üzerinde görüşüldü. 

Devlet Şûrası âza;sı Saıhir Dinçımau'ın Maliye 
Balkanlığı Haz'ine Müşavir Avukatlığına, nakline 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi görüşüldü ve adı 
geçenin «isteği" üzerine vazifeden affedilmesi» 'ka
bul edildi. 

O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanını gereğince 
emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğret
menliğe alınması hakkında kanun teklifinin tümü 
i i ze r i nlde görüşüldü. 

Devlet Demiryolları İşletanosi Genel Müdür
lüğü işçilerine mesken yapltırılması için borç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinjdıe deği
şiklik yapılmam ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarım görüşüldü ve ka
nun kabul edildi. 

GüırS'ayıtrak Suphi ve Küçük Sami'nin, T. C. 
Millî Birlik Komitesi içtüzüğünün 14 ncü mad
desine göre Araştınma ve İnceleme Kurullarında 
üye olarak vazifelenidirilenlerüı özlük haklarına 
dair kanun teklifi, tümü üzerindi1 yapılan gürüş-
'ine sonunda teklif reddedildi. 

Gündemiin diğer maddelerinin ıgörüşülmıesi 
başka Birleşime burakıUdı. 

Ki'(k;al Osman'ın; Hariciye teşkilâtında deği
şiklik yapılması hakkında varılan prensip kararı 
neticelerine dair s'özlü sıoru önergesi Güvenlik Ko
ni i.;:y.omma gönderildi. 

•K'tllcsal Osman'ın; İstanibu! - Amerikan Kı.̂  
Kolejinde cereyan (den kopya olayına dair vazıh 
sorusu Sekreterliğe verildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Tunçkanat Haydar 

Divan Kâtibi 
Karavelioğkı Kâmil 

Divan Kâtibi 
Özdağ Muzaffer 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saa,ti : 14,55 

BAŞKAN — Acuner Ekreüi. 

DÎVAN KÂTİPLERİ : Karavelioğlu Kâmil. 

BAŞKAN — Efendim nisa}» var, Birleşimi arıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. ----- 6830 saydı istimlâk Kavununun !.', 10, 
11 ve 15 nci maddelerinin değiştirilmesi ve hu ka
nuna ite geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Hay indirtil; ve İmar Komisyonu rapo
ru (1/60) 

KALKAN— Bu kanını t aşarisinin tümü ii/e-
vindc geçen Birleşimde görüşülmeye başlanmıştı. 
Sözcülüğünü Haydar Boy arkadaşımız yapacak. 

• Mütehassıs arkadaşlar da .sualleri cevaplandı
racak. 

Söz, Haydar Beyin. Buyurun, -'fen'dim. 
TUNOKANAT 11AYDAK — Kanun atasnsı-

ıım gerekçelini arz odiyoıaım efendim : 
Momlıkelt iktisadiyatının tanzimi ve yurt mü

dafaasının sağlanması ve âmme hizmetlerinin gö
rülmesi gibi gayelere ımâituf olarak vücuda geti
rilmesi lüzumlu ve zaruri olan t. e:-; i sat ve inşaat 
için Devletin değer pahasını vermek 'suretiyle va
tandaşın gayrimeukul'lerine el koymak zaruretin
de bulunduğu bir vakıadır. Bu m unun elenin şekil 
ve şartlarını tanzim eden kanunlarda esas olarak 
alınması gereken unsur değer pahanın teshilinde 
fert ve Devlet hakkının birlikte mütalâası ve biri
sinin hakkının diğerinin hakkına üsitün tulu hini
ni ası olduğu tabiîdir. İşte bunu temin için 6830 
sayılı Kanuna değer pahanın tÇsıbiti ile ilgili ola
rak küiruhııuş olan hükümler .maalesef bugüne ka
dar i:.tenilen neticeyi vermemiş ve daima Devlet 
aleyhine işi iv en bir müessesenin doğumuna seibe-
biycıt vermiştir. 

Belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclislerin
ce seçilen takdiri kıynvet komisyonları ırasınla 
beldeyi iyi bilen hususiyetlerine vâkıf ve taraf-az
lığı kabul edilen kimselerden seçilmiş olması ge
rektiği halde, ekseri ahvalde seçimde, yapılacak 
işin ehemımiıyotinie uygun şekilde titizlik gösteril-
nıe.mesi veya seçilen kimselerin psikolojik tesir
lerle bağlı bulundukları komşu ve tanıdıklarının 

menfaatini Devlet menfaatinden üstün tutmaları 
sebetbivle istimlâki mevzuabahis gayrimenkul! er;* 

f o l - . ir hakiki kıymetlerinin çok üstünde kıymetler ta 
otmektedHer. 

Bu hususta, çok tipik misaller vermek müm
kündür. 

Tatvan'da inşasına başlanılan demiryolu 
ve istasyon sahası için yapılan istimlâklerde 
serbest alım satım rayicine göre dekarı 700 -
1 000 liraya alınıp satılabilen sulu ziraat 
arazisine 4 500 - 6 000 lira; Ulukışla'nın Bey-
ağılı köyünde yol güzergâhına raslaması do-
layısiyle istimlâk edilmiş olan tarlaların ek
serisinin dekarına 5 000 - 8 000 lira, bağların 
dekarına 10 000 lira; Ulukışla içinden geçen 
ve uzunluğu 2 400 metre olan 50 metre geniş
liğindeki yola. mütaallik saha dâhilinde kalan 
gayrimenkuliere 5,5 milyon lira; Trabzon ci
varından geçen yol güzergâhımı ra'diyan mı
sır tarlalarının dekarına 30 000 lira; anayol
ların şehir içi geçişlerinde (büyük şehirler 
nıeyaııma girmiyecek olan) şehir ve kasabalar
da arsa ve arazi kıymeti olarak metrekareye 
100 - 250 ve hattâ 500 lira kıymetler takdir 
edilmiştir. 

Ahşap, kerpiç ve harap binaların kat met
re karesine 150 - 200 lira kıymet konulmuştur. 

Daha da çoğaltılması mümkün olan bu mi
saller. takdiri kıymet komisyonlarının tama
men sübjektif esaslarla ve hiçbir mesuliyet 
endişesi duymadan daima çeşitli saiklerle ken
dilerini yakın hissettikledi mal sahipleri lehi
ne faaliyet gösterdiklerinin bariz delilidir. 

Bu sebeple, takdiri kıymet komisyonu aza
sını seçecek heyetler de ve komisyona girecek 
azaların vasıflarında değişiklik yapılması za
ruri bulunmuştur. Temyiz içtihat kararlan 
göz önünde -tutularak lüzumlu tadiller yapıl-
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mış vaziyettedir. Hulâsa olarak kanun heyeti 
umıımiyesi itibariyle tekemmül etmiş ve bü
tün komisyonlardan da geçmiş olarak yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, kanunun gerekçesi hakkında şu iza
hatımdan sonra, arkadaşlarımızın bu hususta 
sualleri mevcut ise cevaplandırmaya amadeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan suali olan 
var mı? İstişare Heyetinden arkadaşımız da 
mevcuttur. 

AKKOYUNLU FAZIL — Muhterem arka
daşlarım, kanun hakikaten mühim bir kanun
dur. Geçmişteki hâdiseleri gördük, maalesef 
ahlâkı bozacak istikamette tatbikatlar olmuş
tur. Şimdi yapacağımız kanun da istikbalde 
partilerin iştiraki ile kurulacak heyetlerde 
yine bu gibi aksaklıkların olacağı muhakkak
tır. Bu memleketin halkında da, münevverin
de de bu gibi haller oluyor. Endişem şu; 
dünkü tatbikatlarda olduğu gibi, kanuni mü
eyyidelere rağmen, yarın da böyle bir şeyle
rin olacağıdır. Bu bakımdan arkadaşlarımız 
daha vazıh olarak ana hatları belirtsinler, on
dan sonra bâzı sualler soracağım. 

BAŞKAN — Siz bütün suallere birden mi ce
vap vereceksiniz ? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem Baş
kanım, şu suale cevap versinler, ondan sonra di
ğer suallere geçilir. 

TEMSİLCİ BÜSTÜ ÖZAL — Efendim, is
timlâk muamelesi yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile istimlâk edilecek gayrimenkulun kıyme
tinin takdir edilmesiyle başlar. Binaenaleyh, 
evvelâ gayrimenkule takdir edilecek kıymetin 
seçilmesi iktiza eder. Daha başlangıç noktasın
da kıymet takdiri ve bir de bu kıymet takdirine 
seçilecek müessese karşımıza çıkmaktadır. Mev
cut ve halen mer'i bulunan 6830 sayılı Kanuna 
göre bu kıymetleri takdir edecek heyetler, biraz 
evvel Sayın Albayımın da ifade buyurdukları 
gibi, belediye meclislerinden ve köy ihtiyar he
yetlerinden seçilmektedir. Yani seçim müessesesi 
tamamen mahallîdir. Bu suretle mahallen seçi
len heyetlerde mesken sahipleri bulunabiliyor. 
Bu şekilde seçilmiş heyetler Devletin haklarını 
vikaye edecek mahiyet arz etmemektedir. Me
selâ biraz evvel Saym Albayımın verdikleri mi
sal gibi, Ulukışla'nın içinden geçmekte olan ve 
uzunluğu 2 400 metre olan 50 metre genişliğin-
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deki yola mütaallik saha dâhilinde kalan gayri-
menkuller için 5,5 milyon lira istimlâk bedeli 
ödenmiştir. Binaenaleyh heyeti seçenlerle, he
yetin kendisinin mahallî oluşu münhasıran o 
günün zihniyetine uyarak kötü bir tatbikat 
meydana getiriyordu. Bu münasebetle huzuru
nuza getirilen tasarıda hem seçenleri, hem de 
seçilenleri balânse etmek esası nazara alınmış
tır. Takdiri kıymet komisyonlarını belediye en
cümenleri ile kaza ve vilâyet idare heyetleri se
çecektir. Takdiri kıymet komisyonu âzası 5 kişi 
olarak kabul edilmiştir. Bunlardan 2 sini beledi
ye encümenleri, ikisinin vilâyet encümenlerinin 
seçmesi esası kabul edilmiştir. Bir tanesinin de 
ayrıca fen adamı olması yine bu esaslar arasın
da yer almıştır. 

Malûmuâliniz, idare heyetleri Devlet memur
larından teşekkül etmektedir. Takdiri kıymet 
komisyonlarındaki iki âza bu şekilde, Devlet 
memurlarından olmaktadır. Belediye encümen
lerinin seçeceği iki kişi, ayrıca mahallin mülk 
sahiplerinden, yani serbest sektörden kimseler 
olacaktır. Demin de arz ettiğim gibi bir tane fen 
adamı olarak idare heyetlerine seçme esası ka
bul edilmiştir. Bu şekilde takdir edilecek kıy
mette her iki tarafın, yani âmmenin ve şahsın 
haklarını vikaye etmeyi esas olarak ele almıç 
bulunmaktadır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şimdi burada iki 
büyük hata vardır. Memleketin en büyük oto
ritesi olan ilim adamları bakanlığın tâyin ede
ceği adamlar, Devletin memurları, tatbikatta 
partizan tazyiklere mâruz kalmıştır. Beş milyo
nu o tarafa aktarmak için bâzı şeyler yapıl
mıştır. Şimdi yaptığımız tatbikata bakıyoruz. 
Bu tatbikatta kaza ve vilâyet idare heyetlerin
den seçilecek iki kişi ile eskiden gelmiş olan, 
mahzuru belli olan, belediye meclislerinden iki 
âza geliyor, bir tane de teknik olarak gelmek
tedir. Bu belediye, vilâyet ve kaza idare heyet
lerinden gelecek olanlara çok dikkat etmek ge
rekir. Dün bunun mahzurlarını müşahede ettik. 
Memurların bugünkü durumları meydandadır. 
Her istediğinizi yaptıracak durumdasınız. Bil
hassa küçük kazalardaki memurların ekseriyeti 
yerli memurdur. Benim kanaatimce şu getirdi
ğimiz beş kişilik heyetle esas gayemize varamı-
yacağız. iktidarlar değiştikten sonra bu zihniyet 
10 - 35 sene devam edecektir. Çünkü cemiyet 
meydandadır. Ben şahsan bu kanunun esas ga-
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yeye hizmet edeceğine kaani değilim. Benim bir 
teklifim var. İnşallah getirdiğimiz kanunlarla 
bir hukuk devleti kurarsak, idare adamlarına 
da bir yetki verirsek bu işler yürür. Şimdi ida
re adamlarına yetki verelim, bir kişiyi belediye 
göndersin, bir kişiyi de idare heyeti göndersin. 
Geriye kalan üç kişiyi de müsaade edin de vali 
seçsin, kaymakam seçsin. Ve bir yerine iki tek-
nisiyen seçsin. O yerde birden fazla teknisiyen 
yoksa başka yerden getirebilsin. Benim müta
lâa ve teklifim bu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Fazıl Bey, biraz 
sabırlı olsunlar. Kanunun diğer maddelerini mü
zakereye başladığımız zaman endişeleri bertaraf 
edilecektir. Eskiden sübjektif bir usul takibedi-
liyordu ve izah buyurdukları mahzurlar doğu
yordu. Biz bu tadille gayrimenkulun istimlâkini 
objektif usul ve metotlara bağlıyoruz. Bu hu
sustaki maddelere gelince tatmin olacaklarını 
tahmin ederim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Müeyyide kondu
ğu halde bile birtakım kötü tatbikatlar. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?... Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, maddeler üzerindeki müzakereye ge
çiyoruz. 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9 ncu madde
sinin kaldırılması ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 
ncu maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
nun 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 ncu maddeleri 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve bu 
kanuna iki geçici madde eklenmiştir : 

Takdiri kıymet komisyonları, seçilmesi ve 
tarzı teşekkülü 

Madde 10, — Takdiri kıymet komisyonları : 
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında, vilâyet 

ve kaza dâhilinde vazife göreceklerine göre, vi
lâyet veya kaza idare heyetlerince defterdarlık 
veya malmüdürlüğünden, teknik tarım müdür
lüğü veya memurluğundan ve o yerdeki fen 
adamları arasından ve fen adamının bulunma
dığı yerlerde o işlerden anlıyanlar arasından 
seçilecek üç asıl, üç yedek, vilâyet ve kaza be
lediye encümenlerince mülk sahipleri arasından 
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seçilecek iki asıl, iki yedek azadan ibaret olarak 
beş kişiden teşekkül eder. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları 
içindeki nüfusu yüz bini geçen şehirler için, ay
nı hudutlar içerisinde yapılacak istimlâklerde, 
takdiri kıymet komisyonu, teknik tarım mü
dürlüğü veya memurluğundan seçilen âza yeri
ne vilâyet veya kaza idare heyetince Bayındır
lık Bakanlığı teşkilâtından seçilecek bir âzanm 

i iştirakiyle teşekkül eder. 
Komisyon azaları en yakın sulh mahkemesin

de yemin ederler. 
Komisyon azasının hizmet müddeti bir sene-

I dir. Müddeti biten âzanm tekrar seçilmesi caiz-
i dir. 

Takdiri kıymet komisyonları katı zaruret ha
linde ve ihtisasları dışında kalan mevzularda is
timlâk edilen gayrimenkulun cinsine göre mü
tehassıs kimselerden istişari mahiyette mütalâa 
alabilirler. 

İstimlâk edilen gayrimenkulun sahipleri ve 
bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü 
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî 
hısımları komisyona iştirak edemez ve mütalâa 
veremez. 

Komisyon istimlâki yapan idarenin daveti 
üzerine eksiksiz toplanır. Asil âzanm iştiraki
nin imkânsızlığı halinde yedek âza komisyona 
davet edilir. Komisyon reisini kendi arasından 
seçer. Karar ekseriyetle verilir. Muhalif kalan 
âza muhalefet sebebini yazıp imzalamaya mec-

, burdur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaşımız var mı1? 
KAPLAN KADRİ — 100 bin nüfus işini, şe

hirler için, bu tahdidin sebebi nedir? Anlamak 
istiyorum. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Temsilci) — İstimlâk iş
lerine umumiyetle bir ziraatçi mütehassısın gir
mesini ihtiyaç hissettirmektedir. Yapılan işler, 
hava meydanları, limanlar ve saire gibi yerler 
için arazi istimlâkidir. 

İstimlâk edilecek gayrimenkullerin arsa üze
rinde oturmuş olması, arazinin geniş olması hali 
takdiri kıymet komisyonlarında ziraatçiniıı bu
lunmasına ihtiyaç göstermektedir. Fakat İstan
bul gibi nüfusu yüz binin üstünde olan şehirler
de, bu şehirlerin hudutları içerisinde yapılacak 
istimlâk işlerinde arazi, bağ, bahçeden ziyade 

l esas unsur bina olmaktadır. Bunun takdiri üze-
# 
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rinde müdahale hakkına yetkisine sahibolan zi
raatçı elemana ihtiyaç yoktur. Daha ziyade fen 
işlerinden anlıyan teknik elemana ihtiyaç var
dır. 

KAPLAN KADRİ — Yek nazarda böyle 
anlaşılıyor. Bana göre hüküm dondurulmuş 
gibi geliyor. İstimlâk edilecek gayrimenkulun 
değeri zaten nüfusla alâkalı değildir. Bâzı 
unsurlarda tahdidedilmiştir. Meselâ Kartal'da 
böyle bir istimlâke gidilse, yüz bini aşmıyan 
bn yerde, istimlâk değeri fevkalâde büyük olan, 
coğrafi, iktisadi değeri, sosyal durumu gayet 
iyi olan bu bölgede ziraatçi bulunacak, nüfu
su yüz bini aşan diğer bir yerde ziraatçi bu
lu n.nnyacak. Tatbikatta bu hüküm dondurul
muştur. Bu neticesiyle bu hüküm ayrı bir ne
tice verebilir mi? Nüfusu 100 binin üzerinde 
olan yerlerde istimlâk değeri kıymetli olan 
bir tarlaya tam bir kıymet gösterilebilir dene-
lilir mi"? 

RÜŞTÜ ÖZAL — Efendim, takdir Duyuru
lacağı üzere belediye hudutlarını ihtiva et
mesi dol ayı siyi e zannediyorum ki, endişeleri
nin bir kısmı bertaraf olmaktadır. Diğer bir 
kısmına gelince : Yüksek Heyetinizin takdir 
buyuracağı üzere her gayrimenkulun mahiye
tine ve bünyesine göre peşinen bir heyet seç
mek gayrimümkündür. Meselâ bir fabrikanın 
istimlâki mevzuubahsolurken bunun içindeki 
alâtı sabitenin peşinen kurulacak bir heyet 
tarafından takdir edilmesi mümkün değildir. 
Onun içindir ki, lüzumu halinde takdiri kıy
met komisyonları mütehassıslardan istifade ede
bileceklerdir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Benim deminki 
endişelerimden bir kısmı bu izahatlardan son
ra zail olmuştur. Fakat şu hususta ısrar edi
yorum : Dondurulmuş olan bu hükümle bâzı 
teknik meselelerde, encümenden gelecek iki 
kişi ile, idare heyetinin seçeceği iki kişi ile 
bu iş yürümez. Onun için diyorum ki, idare 
âmirlerine imkân tanıyalım. Vali beyefendi 
kenara çekilmesin. Vazife gördüğü ve türlü 
salâhiyetlerle mücehhez bulunduğu bölgede her 
sahada mesuliyet sahibi de olsun. Maddi ol
masa bile mânevi mesuliyet sahibi olsun. Bil
diğiniz gibi birçok hâdiselerde vali efendinin 
kulağı bile oynamamıştır. îdare âmirlerine, bu 
zevata bir de mesuliyet verelim, seçme mesu
liyeti, icabında kontrol ettirmek mecburiyeti-
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ni kendisine verelim. Bunun içdn diyorum ki; 
kanunda olduğu gibi iki kişi yerine, bir kişi 
belediyeden, bir kişi de idare heyetinden girer 
diyelim. Diğer kalan üç kişi icabederse tekni-
siyen, mühendis, mimar olabilir. Bu şekilde 
idare âmirleri tâyin etsin ve bu şekilde komis
yon teşekkül etsin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşımızın 
endişeleri yersizdir, idare heyetlerinin başkanı 
vali veya kaymakamdır. Seçilecek iki kişi se
çimle halkın arasından gelecektir. Aynı za
manda iptidai bir kıymet takdiri yapacak olan 
komisyon kararma her iki tarafın, Hazine ve 
eşhasın, itiraz hakları mevcuttur. İtirazları 
mahkemeye intikal edecek, tekrar bilirkişiler 
gidecek ve bunlar yeniden takdiri kıymet ra
poru vereceklerdir. Bu sigorta müteselsil ola
rak konulmuş vaziyettedir, her iki taraf için. 

AKKOYUNLU FAZIL — Müsaade ederse
niz, bu kayıtlar var. Bunlar olacak. İtiraz etme
meleri, daha az mahkemelere gitmeleri için bu 
kayıtlar konmalıdır. İstikbalde de bu kanun ta-
mamiyle tatbik edilebilmelidir. Bütün endişem 
buradan gelmektedir. Bu değişiklik ne oluyor? 
Eskiden 'belediye meclisinden gelen iki kişi yeri
ne idare heyetinden iki tane zatı muhterem geli
yor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efndim, me
murlar Hazineyi temsil ediyor. Diğer ikisi halkı 
temsil ediyor ve bir tane de fen adamı gelmekte
dir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Oraya kim gide
cek? Ya malmüdürü, ya doktor veya başka birisi 
gider. Şimdi iş burada. İdare âmirlerine bura
da bir mesuliyet verelim. Kendisi bu göndere
ceği. adamlardan dolayı bir sorumluluk duysun. 
Eğer böyle bir mesuliyet koyarsak, o zaman vali 
buraya seçeceği adamları gönderirken, bak, vali 
kendi adamlarım seçti gönderdi, dedirtmemek için 
titiz davranacaktır. Ciddî davranacaktır, vaü. 

'• Aksi takdirde hiç alâkalanmıyaeaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem arka
daşlarım, eğer bir adamı vali seçmiş, itimat etmiş
sek, bu meselelerde hassasiyet göstereceğinden 
emin olmamız lâzımdır. Aksi halde valinin de 
arkasına 'bir adam koymak lâzım gelir ki, o za
man hiçbir iş yapılamaz. Zaten bu komisyona 
iki azayı seçecek idare heyetinin başkanı vilâyet
le validir, kazada kavmakam. 

— 6 
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AKKOYUNLÜ FAZİL — Ama vali seçmi-

yecek, idare heyeti seçecek. Bir heyette başkan 
mı seçer seçilecek şahsı; idare hyeeti seçecektir. 

BAŞKAN — Fazıl Bey bir teklifiniz varsa 
yazılı olarak verin oya koyalım. 

AKKOYUNLÜ FAZIL — Yani yazılı mı ve
riliyor teklifler şimdi? 

BAŞKAN — Evet, 
AKKOYUNLÜ FAZIL — Geri alıyorum tek

lifimi öylej^se. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 

kanunun başlığında, «9 ncu maddenin kaldırıl
ması» diye bir iıbare vardır. Bu komisyon tek
lifinin metnine geçmemiş. Geçmesi lâzım. 

TUNÇKANAT HAYDAR __ Doğru efendim. 
Aslında vardı. Matbaa hatası olarak buraya geç
memiş. îlâve ediyoruz efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — O halde teklif 
halinde sizden gelsin de zapta geçsin. 

BAŞKAN — Buyurun Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, mütehassıs 

arkadaşlarımız dediler ki; 100 bin nüfustan faz
la olan şehirlerde Nafıa Bakanlığından da bir 
âza katılmalıdır. Buna göre ancak birkaç vilâye
timiz vardır, diğer vilâyetlerde de takdiri kıy
meti büyük olan arsalar olabilir. 100 bin katî 
olarak ifade etmekle vilâyet içindeki istimlâklere 
ziraat mütehassıslarının dâhil olması işten daha 
iyi anlıyan bir personelin girmesine mâni olur. 
Bunu nasıl izah ederler? Meselâ Erzurum gibi, 
100 bin1 nüfusu olmıyan küçük vilâyetlerde, şe
hirlerde yapılacak istimlâklerde ziraat mütehas
sısı bulunuyor da neden Nafıadan bir kimse bu
lunmuyor? 

TEMSİLCİ RÜŞTÜ ÖZAL — ilk mâruzâtı
ma ilâveten arz edeyim. Bir kere takdiri kıymet 
komisyonlarında aslında bir fen adamı mevcut
tur. Her halü kârda bir fen adamı vardır. Mev
zuun ziraatçı yerine bir fen adamının ikamesi 
hali kuvvetlendirmektedir. İstimlâkler daha zi
yade 100 bin nüfuslu mahallerde binaya, yapıya 
taallûk etmektedir. Bu takdirde iki fen adamı 
olmaktadır. Bunların bir tanesi her halü kârda 
mevcuttur, köydeki ve şehirdeki istimlâk işlerin
de vardır. 

BAŞKAN — Tatmin edildiniz mi efendim? 
ATAKLI MUCİP — Evet. 
KAPLAN KADRİ — Şu nokta bana mühim 

geldi. Şimdi gayrimenkullerin değerleri nüfusla 
mütenasibolduğu açık bir hakikattir. Bunıu.tah-
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dit etmek istedik. Ama unsurlardan bir tanesi 
geliyor. Bu bence en mühimmidir. Bu demek de-

i ğildir ki, nüfusu 100 binden aşağı olan bir yer-
j de takdir kıymeti çok yüksek olmıyan bir gayri-
j menkul bulunmaz. Meselâ İskenderun'un nüfu-
j su azdır. Bununla beraber çok kıymetli gayri-

menkuller vardır. Buraya dondurulmuş hüküm 
koyuyoruz. Şu halde diyoruz ki, gayrimenkulun 
takdiri kıymetinde fen adamlarının mutlaka bu
lunması ahvalinde vilâyetlerde teşkil edilen he
yetlere bir freksibilite vermiyoruz. Bunu bu 
maddede vermek mümkün. Tatbikatta gayet ko
lay olur. 

TEMSİLCİ ORHAN DÜRO — Efendim bu
radaki nüfus unsuru belediye hudutlarmdaki nü
fus kesafetinden doğmuştur. Yani nüfus kesafe
tinin çok olduğu yerlerde birtakım faaliyeti yok 
demektir. Oralarda inşaat faktörü ileri geçtiği 
için bu takdiri kıymet komisyonlarında ziraatçi-
ye lüzum görülmemiştir. 

Fleksibilite meselesine gelince müteakip mad
delerde görülecek ki, takdiri kıymet komisyonla
rı icabında mütehassıs kimselerden istişari mahi-

I yette malûmat alabileceklerdir. 
KAPLAN — KADRİ — Notumda işaret et-

I tim; mütehassıslardan istişari mâhiyette malûmat 
alınabileceğini mutazamm fıkranın, yeri gelince, 

I kaldırılmasını teklif edeceğim. Zira bunların ve
receği malûmatın kanuni bir kıymeti olmıyacak-

I tır. Benim üzerinde durduğum, maddenin 100 bin 
nüfus hududu ile dondurulmuş bulunmasıdır. 

I Nüfusu çok az olan bir yerde çok kıymetli bir ar-
I sa bulunabilir. Nüfusu 100 binin üstünde olan 
I bir yerde ise bu kadar kıymetli bir arsa bulun-

mıyabilir. Bence, bu şekilde madde dondurulma-
I malıdır. 

TEMSİLCİ RÜŞTÜ ÖZAL — Burada kıymet 
tekdirinde çıkacak olan miktar para faktörü de
ğildir, Nafıa Bakanlığından bir kişinin ilâvesi 
mevzuudur. Para takdiri yüksek olacak maksadı 
yoktur. Daha sıhhatli fiyat takdiri yapmak için
dir. Yine kendieri, yüksek takdir demek suretiyle 
ileri sürdükleri noktainazarlarına kendi sözleri 
ile cevap verdiler, teyidettiler. Komisyona Nafıa-

- dan bir kişinin ilâvesi daha sıhhatli bir takdir 
yapılmasını temin içindir. 

BAŞKAN — Tatmin edildiler mi arkadaşı
mız? 

KAPLAN KADRİ — Bp demek değildir ki, 
Adana'dii istimlâk yapılacak sıhhat mevzuuba-
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histirJ, iskenderun da da sıhhat daha az mevzuu- I 
bahistir. Öyle bir şey olamaz. Adana'nm göbeğin- I 
de sıhhat aranır, Iskenderun,da neden aranmazı I 
Bu nokta bence karanlık. I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kıymet takdi
rine esas olacak olan objektif metotlarla bunlar I 
15 nei maddede sıralanmıştır. Bunların hepsi I 
birden mütalâa edildiği takdirde komisyona iyi 
bir tutamak olacaktır. Bunlar" eski kanunda za
ten eksikti, bunların yerine! konulmuştur. Buyur
duğunuz hsuslar 15 nei madde geldiği zaman ye
rine gelecektir. Bu madde fikrimize tamamen 
mutabık geleceğini ümidediyorum. 

KARAN MUZAFFER — Bu hususta kâfi 
miktarda aydınlanmış bulunuyoruz. Kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında kifayeti 
müzakere teklifi vardık. Kifayeti müzakereyi oy- J 
larmıza arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyen-
ler..;. Reddedilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Merkez teşkilâtı, belediye 
sınır içinde nüfusu 100 binden az olmıyan kaç 
vilâyetimiz vardır. 

RÜŞTÜ ÖZAL — Dokuz vilâyet var. 
ERSÜ VEHBÎ — Yani bu yüz bini buraya 

koyarken böyle bir hesap yapılmış mıdır? 
TUNÇKANAT HAYDAR — Buradaki 100 

bin rakamı vasati bir rakamdır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu hususta benim 
şöyle bir teklifim olacak: Ziraatle ilgili müta-
hassısm kaldırılıp yerine fen adamı konulacağına 
bu'komisyona böyle ahvalde fen adamı ilâve ola
rak konulsun. Ziraatçi gene kalsın. 100 binin ün-
tünde nüfusu olan yerlerde de bahçe buluna
bilir ve istimlâke tâbi tutulabilir. Meselâ İzmir'de 
'evlerin birçoğu bahçe içindedir. 

İkinci talebim şudur: Dün izah ettim. Bugün 
de tekrar ediyorum. 5 kişilik takdiri kıymet ko
misyonlarının teknik elemanını bâzı kazalarda 
bulmaya imkân yoktur. Hattâ bâzı vilâyetleri
mizde bile. Teknik eleman kazalarda bulunama
dığı takdirde vilâyetlerden getirilsin. Bunu te
min edecek bir" fıkranın buraya ilâvesini teklif 
ediyor ve bu hususta izahat rica ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kanunda beş 
kişi çıkmış vaziyettedir. Vehbi Bey arkadaşımı- I 
zın buyurdukları şekilde 100 binden az olan yer- I 
lerde ziraat mütehassısının ilâvesi ile kadro altı I 
kişi olacaktır. Üç bir taraftan, üç de bir ta- 1 

.1960 O :,1 
raftan. Bu takdirde tarafeynin müsavi oluşu 
halinde bir karara varamamak ihtimali vardır. 
Tek tutulmasının sebebi ise üç kişi bir taraftan, 
diğer iki kişi de bir tarafta kalarak kararı sağ
lamak içindir. 

Diğer bir nokta; esasen bu heyetlerin yapa
cakları takdire ise bir taraftan Devlet, diğer 
taraftan da eşhasın itiraz hakları vardır. Mah
kemeye gidecekler, mahkeme kararı ile yeni bir 
bilir kişi heyeti teşekkül edecektir. İtiraz edilen 
mahalle gidecekler ve bunlar orası için yeni bir 
rapor vermekle mükelleftirler. 

ERSÜ VEHBİ — Beş kişidir diye kestirdik. 
6 kişinin belki bir mahzuru görülebilir. Bu beş 
kişiyi muhafaza eltmek için komisyon başjkanmm 
reyinin iki sayılabileceğini kabul etmek suretiy
le bunun yapılabileceğini kabul etmek lâzımdır. 
Fakat bunu pek mühim görmüyorum. Esasen 
kanunun maksatlarından biri de bu işlerde uzun 
boylu mahkemelere gidilmemesidir. Tekrar mah
kemeye gidilecekse yeniden ehlivukuf seçilecek-
se, yeniden böyle bir heyet seçilmesi için kanun 
çıkarmaya lüzum yoktur. Bir yanlışlığa meydan 
vermemek için en salim yollardan gitmek lâ
zımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Vehbi Beyin fi
kirlerine kısmen iştirak ediyorum. Heyetlerin 
seçiminde her şekli düşünerek kanunu bu şekli 
ile huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Biz yine 
inanıyoruz ki, teşkil edilmesi lâzımgelen heyet
ler en iyi şekilde randıman alınacak ve en iyi 
şekilde çalışacak bir heyet olarak teşkil edilme
si cihetine gidilmiştir. Yoksa her vatandaşın 
itiraz hakkı açıktır. Bu bakımdan maddenin ay
nen kalmasında ısrar ediyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, tâyin edilecek 
komisyonlar 365 gün çalışacak değildir. Her 
hangi bir vazife çıkınca iş göreceklerdir. Bina
enaleyh bâzı kazalarda kifayetli eleman yoktur. 
Bu ahvalde bir istimlâk mevzuu çıkınca vilâyet
ten veya varsa komşu kazadan buraya teknik 
eleman gönderilsin. Benim ısrar ettiğim husus 
bu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Vehbi Beyin 
ileri sürdüğü fikri anladım. Fen adamının ka
zada bulunmaması halinde buyurduğunuz gibi 
dışardan getirtilebilir. Bu husus kanunun ru
hunda mündemiçtir. Ama hakikatte daha açık 
olarak ifade edilmesini istiyor. Heyeti Umumi-
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ye tensibederse (bulunmadığı takdirde) dene- ı 
bilir. « . . . veya memurluğundan ve» ibaresinden 
sonra gelen (o yerindeki) kelimesini kaldırır
sak, fen adamları arasından, çünkü vilâyet tâ
biri, kazayı da içine almaktadır, maksat hâsıl 
olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Fen adamının bulunma
dığı yerlerde, işleri anlıyanlar arasından., işten 
anlıyan tekniker yoktur, mühendis yoktur, ama 
işten anlıyan bir kalfa vardır, bu şekilde telâk-
'ki edilir ve işin başına gidilir. Bulunmıyan yer
lerde, bağlı olduğu vilâyetten bir fen memuru 
gönderilir, densin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bir yerde yapı
lacak istimlâkte, meselâ kerpiçten yapılmış bir 
binanın istimlâki işinde bir fen memurunun iş
tiraki yerine hakikaten bir duvarcının gitmesi, 
ibir duvarcı ustasının gitmesi daha faydalı ola
bilir. 

Bu bakımdan maddenin, komisyonun getir
diği şekilde kaıbulü için oya arzını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Tekrar kifayet takriri vardır? | 
Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci madde- hakkında telklif var mı ? 
ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlar not alsınlar ve 

yerine koysunlar. Şu hususun ilâvesini teklif 
ediyorum. «Fen adamları bulunmıyan yerlerde 
ibağlı bulunduğu vilâyetten fen adamı getirti
lir.» 

BAŞKAN — Bu teklifi oya koyacağım. Baş
ka teklif var mı? 

AKKOYUNLU FAZIL — Usul hakkında | 
ısöz istiyorum. Yazısız olan teklifleri niçin kabul | 
ediyorsunuz? Bana yazılı teklif verin, demişti- I 
niz. İçtüzükte böyle bir şey varsa, öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Oraya yazdırıyor. 
AKKOYUNLU FAZIL — içtüzükte oraya 

yazdırılır, diye bir kayıt yoktur, içtüzüğü buna 
göre tatbik edin. Bilmiyorsanız öğrenin ondan 
sonra gelin. 

BAŞKAN — Ben içtüzüğü biliyorum. Oku
maya da ihtiyacım yok. Beniim idaremi beğen
miyorsanız, reye . koyarsınız ve başkası gelir, 
idare eder. 

Yeni teklif hazırlandı, mı efendim? I 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Bu maddeye bîı 

fıkra ilâve ediyoruz : 
«Fen adamının bulunmadığı yerlerde kaza

nın bağlı bulunduğu vilâyet dâhilinden bir fen 
adamı getirtilir.» Teklif edilen tadil şekli bu
dur. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ tadil teklifini 
oya koyacağım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Vilâyette zaten 
çok mahmul vaziyette olan fen adamını, kazaya 
getirip iş gördürmek tatbikatta çok zor olacak 
ve harcırah bakımından da çok pahalıya mal-
olacalktır. Bu hususu arkadaşlarımın takdirine 
arz ederim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — «Madde 9 
'kaldırılmıştır.» tâbiri metne kondu mu efendim? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Evet efendim. 
«Madde 9 kaldırılmıştır.» tâbiri kondu. 

BAŞKAN — Maddenin tadil şeklini oku
muş (bulunuyoruz. 

'Tadil şekli ile maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kalbu'l edenler... Kabul edilmiştir. 

«Fen adamının 'bulunmadığı yerlerde bu 
işlerden anlıyanlar arasından seçilecek» iba
resi kaldırılıyor, bunun yerine, «Kazanın bağlı 
oluğu vilâyetler dâhilinden seçilecek bir fen 
adamı tâyini»1 cihetine gidilecek. 

Madde bu şekli aldı. 

6830 sayılı istimlâk Kanununun 9 ncu madde
sinin kaldırılması ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 
30 ncu maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6880 sayılı istimlâk Kanunu
nun 9 ncu maddesi kaldırılmış ve 10, 11, 14, 
15, 17, 19 ve 30 ncu maddeleri aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna iki 
geçici madde eklenmiştir : 

Takdiri kıymet komisyonları, seçilmesi ve tarzı 
teşekkülü 

Madde 10. — Takdiri kıymet komisyonları : 
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında, vilâ

yet ve kaza dâhilinde vazife göreceklerine gö
re, vilâyet ve kaza idare heyetlerince defter
darlık* veya malmüdürlüğünden, teknik tarım 
müdürlüğü veya memurluğundan ve o yerde
ki fen adamları arasından ve fen adamının fou-
lıınmadığı yerlerde kazanın bağlı bulunduğu 
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vilâyet dâhilinden seçilecek bir fen adamı I 
temini cihetine gidilerek üç asıl, üç yedek, vi
lâyet ve kaza belediye encümenlerince mülk 
sahipleri arasından seçilecek iki asıl, iki yedek 
azadan ibaret olarak beş kişiden teşekkül eder. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudut
ları içindeki nüfusu yüz bini geçen şehirler 
için, aynı »hudutlar içerisinde yapılacak is
timlâklerde, takdiri kıymet komiyonu, teknik 
tarım müdürlüğü ve memurluğundan seçilen 
âza yerine vilâyet veya kaza idare heyetince 
Bayındırlık 'Bakanlığı teşkilâtından seçilecek 
'bir âzanm iştirakiyle teşekkül eder. 

Komisyon âza]arı en yakın sulh mahkeme
sinde yemin ederler. I 

Komisyon azasının hizmet müddeti bir se
nedir. Müddeti biten âzanm tekrar seçilmesi 

caizdir. 
Takdiri kıymet komisyonları katî zaruret I 

halinde ve ihtisasları dışında kalan mevzular
da istimlâk edilen gayrimenkulun -cinsine göre 
mütehassis kim'selerden istişari mahiyette mü
talâa alabilirler. I 

istimlâk edilen gayrimenkulun sahipleri ve 
bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçün
cü dereceye kadar (ibu derece dâhil) kan ve 
sihri hısımları komisyona iştirak ede'mez ve I 
mütalâa veremez. I 

Komisyon istimlâki yapan idarenin daveti 
üzerine eksiksiz toplanır. Asil âzanm iştiraki
nin imkânsızlığı halinde yedek âza komisyona 
davet edilir. Komisyon reisini kendi arasından 
seçer. Karar ekseriyetle verilir. Muhalif ka
lan âıza muhalefet sebebini yazıp imzalamaya 
mecburdur. I 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşımız var I 
mı? 

TUNOKANAT HAYDAR — Bu madde 
hakkında kısaca arz edeyim. Bu madde halen 
yürürlükte «lan 6$30 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi ile çok fazla tadil edilmiştir. 

Bu 11 nci maddede «Esas tutarak»' diye baş- I 
lıyan - paragrafa hu tâbirden sonra şu keli- I 
meleri ekledik «tanzim edeceği raporda hu al
tı hususun ayrı ayrı cevaplarını kaydetmek 
suretiyle.» Bu suretle fıkra şu şekle gelmiş bu
lunmaktadır. 

«Esas tutarak tanzim edeceği raporda bu 
altı hususun ayrı ayrı cevaplarını kaydetmek 
suretiyle istimlâk bedelini takdir eder» | 

- 10 
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Fıkrayı hu hale getirmek suretiyle daha 

objektif bir hükme bağlanmış oluyoruz. Bun
dan evvelki kanunda böyle maddeye vuzuh ve
ren bir hüküm yoktu. Maddede yazılı altı fık
ra esas tutularak tanzim edeceği raporda bun-
ları ayrı ayrı belirtmek hükmü konmuştur. 
Böylece realiteye ve hakiki kıymete en yakm 
bir takdire yol açılmış, bu şekilde de madde 
objektif bir İhale getirilmiş bulunmaktadır. Es
ki madde ile yeni maddenin arasındaki fark 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Yok... Söz istiyen olmadığına göre maddeyi ay
nen oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih şekliyle oku
duk. Kaibul edenler.. Kabul edilmiştir. 

Kıymet takdiri 
Umumi esaslar 

Madde 11. — istimlâki yapan idare, değer 
pahanın tesbit edileceği günü tâyin ve alâkalı
lara şahsan veya ilânen tebliğden hangisinin 
kolaylık ve sürati temin edeceğini takdir eder. 
ilân yolunu tercihi ettiği takdirde, mahallinde 
çıkan bir gazetede beş gün ara ile iki defa, 
gazete çıkmayan yerlerde mutacl vasıtalarla 
on ^iın müddetle ilân ve keyfiyeti zabıtla tev
sik eder. Bu ilân dahi tebliğ hükmündedir. 

Takdiri Kıymet Komisyonu tâyin edilen 
günde mahalline giderek hazır 'bulunan alâka
lıları da dinledikten Sonra gayrimenkulun: 

1. Cinsi ve nevini, 
2. Mesahasını, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf 

ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değe
rini, 

4. Gayrimenkulun hali hazır durumuna, 
mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kulla
nılması halinde getireceği gelirini, 

5. Yapılarda istimlâkin yapıldığı yıl için
deki inşaat fiyatlarına göre maliyetini ve hu 
maliyetten düşülecek yıpranma payını, 

6. Gayrimenkulun emsalinin i«t imlâıke ta
kaddüm eden tarihteki alrm satım rayicini, 

Esas tutarak tanzim edeceği raporda hu altı 
hususun ayrı yarı cevaplarını kaydetmek su
retiyle istimlâk -bedelini takdir eder. 

Şu kadar ki, istimlâki ieabettiren imar ve 
âmme hizmeti teşebbüsünün sebebolaeağı kıy-
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met artmaları ile mutasavver kullanma şekil
lerine göre getireceği kâr kıymet takdirinde 
nazara alınmaz. 

İstimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisinde is
timlâk sebebiyle gayrimenkulde hâsıl olacak 
kıymet düşüklüğü mucip sebepleriyle belirtilir. 

BAŞKAN — Kabul e'denler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İtiraz ve dâva 
Müddetler ve merci 

Madde 14. — istimlâk olunacak gayrimen
kulun sahibi zilyed ve diğer alâkalılar veya is
timlâki yapan idare tarafından 33 ncü madde 
gereğince ikâmetgâhlarında tebligat yapılmış 
olanlar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, bun
lar haricindekiler son ilân tarihinden itibaren 
30 gün içinde istimlâk muamelesine karşı Da-
nıştada ve takdir edilen bedel ile maddi hata
lara karşı da gayrimenkulun bulunduğu mahal 
asliye hukuk mahkemesinde dâva açabilirler. Şu 
kadar ki. Danıştaya müracaat edildiği takdir
de mahkemeye müracaat müddeti Danıştay ka
rarının katileştiği tarihten, bu karar aleyhine 
karar tashihi istenmiş ise bu taleb'n reddine 
dair ilâmın tebliği tarihinden cereyana başlar. 

Altıncı maddenin son fıkrasında gösterilen 
ve umumi menfaat kararı alınmasına ve tasdiki
ne lüzum olmıyan hususlardan dolayı Danıştay-
da dâva açılamaz. 

İştirak halinde mülkiyette de iştirakçi ken
di hissesi hakkında bedel dâvası açanilir. 

İstimlâk dâvaları diğer dâvalara tercihan ba
sit muhakeme usulü ile görülür. 

TEMSİLCİ RÜŞTÜ ÖZAL — Efendim, bu 
maddedeki değişiklik bir ibarenin ilâvesinden 
ibaret kalmaktadır. O da, iştirak halindeki mül
kiyette de iştirakçi kendi hissesi hakkında be
del dâvası açabîlmesidir. 

Vatandaş bir mülkte hisse sahibi ise kendi 
hissesi için bedel dâvası açmak suretiyle hak
kım arama yolunda kanunda bir sarahat temin 
etmiş olmaktayız. Bu, Temyiz Mahkemesi tara
fından, tatbikatta görülen aksaklıkların gideril
mesi için ileri sürülmüş ve biz de şu kanun ta
dilinden faydalanarak bu hükmü getirmiş bu
lunuyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — EfVndim, ev
velce bir gayrimenkulun muhtelif sahipleri bir 
araya gelmedikçe dâva açılamamakta idi. Bu 
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j sebeple maliklerden bir çoğu arzusu hılâi'ma dâ

va yoluna gidememekte idi. Bu mahzuru gide-
l rerek vatandaşa dâva açmak hakkını bu ibare 

ile vermiş oluyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBİ — Bu maddenin en son fık

rasındaki ifadenin hukuki değeri nedir? Yani 
basit muhakeme usulüne göre görünür deniyor. 
Usulü Muhakeme kanunlarına göre mahkemeler 
usulü tatbik edeceğine ve bu hüküm de bunun 
dışında bırakıldığına göre nasıl olacak da hâ
kim bunu takdir edecektir? Bunu anlamak isti
yorum. 

ÖZAL RÜŞTÜ — Demin arz etmiştim. Bu 
hükümde biz her hangi bir değişiklik getirmiş 
değiliz. Birçok kanunlarda bu şekilde yer al
maktadır. Bu bir fayda temin etmektedir. Ka-

,nuna aykırı değildir. Kanunun asımda mevcut
tur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı var mı? Yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-

I bul edilmiştir. 
15 nci maddeye geçiyoruz. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, bu madde 

I çok uzundur. Fıkra, fıkra görüşelim. 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Kabul 
I edilmiştir. 

Ehlivukufların seçilmesi 
Madde 15. — T - Her yıl Ocak ayının ilk 

haftasında : 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli

ğine bağlı ihtisas odalarının her biri, üyelerinin 
ikamet mahallerini nazara alarak her vilâyet için 
beş ilâ on beş, 

I b) Vilâyet merkezleri için vilâyet ve kaza-
I 1ar için kaza idare heyetlerince bu bölgelerin 
I mülk sahipleri arasından, on beş ehlivukuf se-
I çilerek isim ve adreslerini havi listeler valilik

lere verilir. 
Bu listeler valilikçe tasdik edildikten sonra 

odalardan gelenler vilâyet merkezi ile kazalar
daki asliye hukuk mahkemelerine; mülk sahip
leri listelerinden her biri de seçildikleri yerin 
asliye hukuk muhakemelerine gönderilir. 

Müddeti bitenlerin tekrar seçılme.-.i caizdir. 

BAŞKAN — 1 nci fıkrayı oyları ı za koyu
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 

11 — 
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I I - Ehlivukuf heyeti; istimlâke konu olan 

yerin cins ve hususiyetine göre ikisi odalar liste
sinden, birisi de mülk sahibi listesinden seçil
mek suretiyle üç kişiden teşekkül eder. 

istimlâki yapan idarede vazifeli şahıslar ve 
kıymet takdir komisyonunda kıymet takdir 
işinde bulunanlar ile istimlâk edilen gayrimen-
kullerin sahipleri ve bunların usul ve füruu, 
karı - koca ve üçüncü dereceye kadar (bu de
rece dâhil) kan ve sihri hısımları ve mülk sa
hipleri ile menfaatleri müşterek olanlar bilir 
kişi seçilemezler. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - ihtisas odalarının liste veremediği 
veya verilen listelerden fiilî ve hukuki sebep
lerle ehlivukuf seçimi imkânsız olduğu vilâyet
lerde istimlâk edilen gayrimenkulun cins ve 
hususiyetine göre, bayındırlık, tarım ve diğer 
resmî daire ve teşekküllerden alınacak fen 
adamları ile heyet tamamlanır. Bunların da bu
lunmadığı veyahut fiilî veya hukuki sebepler
le bilir kişi seçimlerine imkân olmadı£1 takdir
de civar vilâyetlerde, varsa oda listelerinden 
yoksa yukarda belirtilen resmî teşekküllerden 
alınacak fen adamları ile heyet ikmal olunur. 

BAŞKAN — Efendim, fıkra hakkında söz 
istiyen?... Yok. Fıkrayı oylarınıza koyuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Mahkemelere gönderilen listelerde ya
zılı veyahut III neü bentte gösterilen kimseler 
arasında ehlivukuf seçmekte taraflar ittifak 
edemedikleri takdirde hâkim tarafından re'sen 
seçilir. 

Bu madde dairesinde seçilen ehlivukuflar 
hakkında umumi hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Ehlivukuf heyeti gayrimenkulun kıyme
tini, 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre 
tâyin ve takdir ederek mucip sebeplerini göste
ren raporla sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 

Takdiri kıymet komisyonunca te^bit edilen 
kıymette bir değişiklik yapılmış ise ehlivukuf 
heyeti, bunun sebeplerini raporuna derceder. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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VJ - Hâkim ehlivukuf heyeti tarafından tak

dir olunan bedelde açık bir isabetsizlik bulduğu 
veya takdiri kıymet komisyonu tarafından tâ
yin edilen kıymet ile ehlivukuf heyetinin tâyin 
ettiği kıymet arasında mühim bir nispetsizlik 
gördüğü takdirde aynı usuller dairesinde yeni 
ehlivukuf heyetleri teşkili suretiyle kıymet tak
diri yaptırabilir. 

Hâkim ehlivukuflara yemin ettirir 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - İstimlâki yapan idare 13 neü madde 
gereğince tebligatı istimlâk kararının tekemmü
lünden itibaren bir sene içinde kanun daire
sinde yaptırmamış ise, kıymet takdirinde istim
lâk kararının hak sahibine tebliğ olunduğu ta
rih esas tutulur. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Maliklerinin, zilyedleririin veya diğer 
alâkalıların tesbiti mümkün olmaması halinde, 
gayrim enkullerin ilerde zuhur edecek maliki, 
zilyedi veya diğer alâkalıları tarafından taleb-
edileeek istimlâk bedellerinde veya bu istim
lâklerin bedellerine vâki olacak itirazlarda gay
rimenkulun istimlâk kararının tasdiki tarihin
deki kıymeti esas tutulur. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum, 
kabul,edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kaitîleşen istimlâklerde idare adına tebcil 
Tapulu 'gayrimenkul hakkında 

Madde 17. — İstimlâk olunan gayrimenkulun 
takdir edilen kiyim/eltine, kanuni müddet içinde 
maıhlkeimeye müracaat ile itiraz edilmediği ve ta
pu dairesinde rıza ile ferağ muamelesi yapltırıl-
ınadığı hailende takdir edilen Ikııyımeltin ta'maımı 
millî bankalardan birisine ve bulunmıyan yerler
de mal'sandığına yatırılarak makbuzu alâkadar 
evrak suretler iyi e birlikte mahkemıeye tevdi edi
lir. Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, ge'l-
Tneseler dahi gıyaplarında evrakı tetkik ederek 
isitimlâlk usulü dairesinde teikomımül eltınis ilse o 
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gayrimenkulun leihine istimlâk yapılan idare adı
na tescilini tapu dairesine tezkere ile bildirir. 

İstimlâk edilen gayrimenkul tafeis edildiği 
âımınıe hizmeti itibariyle sicile kaydı lâzımgelmi-
yen bir gayrimenkulc tahavvül etltikde talep vu
kuunda sicil kaydının terkinine karar verilir. 

IBAJŞEAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

Tapuda kayıtlı olmryan gayrimenkulun idare 
adına tescil ve zilyedin hakları 

Madde 19. —• Tapuda kayıtlı ölnııyan gayri
menkulun zilyedi mevcudolup da zilyedl'ükle ikti
sap iddiasında bulunursa lehine istimlâk yapılan 
idare mahallimde tallıikikat yapar, delilleri toplar 
ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik eder. Gayrimenkulc 
takdir edilen kıymetin tamamını millî bankalar
dan birine ve banka yoksa malsandığına yatıra
rak makbuzunu tahkikat ve istimlâik evrakı ile 
birlikte gayrimenkulun bulunduğu maihal asliye ' 
hukuk mahkemesine tevdi eder. 

M'alhkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak 8 
gün i çinide o gayrimenkulun lehine istimlâk yapı
lan idare namına tescilini ve ayrıca zilyedinin 
şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme idari taihkilkat neticesini zilyedin 
istimlâk tarihinde gayrimenkulun Medeni Kanun 
hükümleri dairesinde ve zilyediikle iktisabetmiş 
olduğuna! belirtmeye yeterli görmediği takdirde 
keyfiyeti zilyede mucip sebepleriyle tebliğ eder. 
Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
Medeni Kanunun zilyedlikle iktisap bükümleri 
dairesinde aynı usul ve şekillere tevfikan dâıva 
açarak gayrimenkulu istimlâk tarihinde iıktisaib-
etmiş olduğunu ispat ötmesi lâzımdır. Zilyed bu 
müddet içinde dâva açtığını tevsik edemezse is
timlâk bedeli istimlâki yapan idare tarafından 
emanete alınır. 

Üçündü şahısların umumi hükümler dairesin-' 
de istimlâk bedeline istihkak dâvası açmak hak
ları mahfuzdur. 

Mahkeme : İdari tahkikatın iktisap iddiasını 
haklı gösterecek mahiyette olduğunu görünse key
fiyeti o yerin maliye dairesine bildirmekle bera
ber gayrimenkulun bulunduğu mahalde münasip 
vaisıltalarla üç defa Ve bin liradan (bin, lira dâhil) 
yukarı kıymete taallûk eden istimlâklerde gazete 
ile de bir defa ilân eder, 
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a) Oayrimenkulün bulunduğu mahal, mevki, 

hududu, miktarı, 
b) Zilyedin Ihüviyöti, 
e) İstimlâk bedelinin yatırıldığı banka veya 

malsandığı, 
d) Hak sahiplerinin sön ilândan itibaren altı 

ay içinde zilyed aleyhine umumi hükümler daire
sinde dâva açıldığını tevsik etmedikleri takdirde 
istimlâk bedelinin zilyede verileceği kaydolunur, 

Son ilândan itibaren 6 ay içinde Hazine veya 
üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine dâva 
ikame edildiği tevsik olunmadığı takdirde zilyed 
istimlâk bedelinin kendisine verilmesini istiyelbi-
lir. 

ıBu madde içinde zilyed aleyhine dâva ikaıme 
edilirse istimlak bedelinin ödenmesi dâvanın katî 
neticesine bırakılır. 

Ieltimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o 
gayrimenku'lde hak iddia edenlerin umumi hü
kümler dairesinde zilyed aleyhine bedele istihkak 
dâvası açmak haklarını iskait etlmez. 

Tapuda mıüseccel olmıyan bu gibi gayrimen-
kutler hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uygu
lanabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisabedilme-
miş yerin istimlâkinde bina ve ağaçların 11 ve 12 
ııei maddeleri uyarınca talkdir olunan bedeli zil
yedine ödenir. 

iBu madde gereğince malhikemJece yapılacak .mu
ameleler sebebiyle istimlâki yapan idareden ilân 
masrafı hariç, her hangi bir nam altında hare, 
masraf ve saire alınımaz. 

Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını 
haklı gösterecek mahiyette olduğunu görünse key
fiyeti o yerin maliye dairesine bildirmekle bera
ber gazete ile bir defa ve gayrimenkulun bulun
duğu mahalde münasip diğer vaisıltalarla üç defa 
ilân eder. 

İlânda : 
a) Gayrimenkulun bulunduğu mahal, mev

ki, hududu, miktarı, 
ıb) Zilyedin hülviyeiti, 
c) İstimlâk bedelinin- yatırıldığı banka veya 

malsandığmı, 
d) Hak sahiplerinin son ilândan itifbaren altı 

ay içinde zilyed aleyhine umumi hükümler daire
sinde dâıva açıldığını tevsik etmedikleri takdirde 
istimlâk bedelinin zilyede verileceği kaydolunur. 

Son ilândan itibaren 6 ay içinde Hafine veya 
üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine dâva 

— 13 -~ 



B : 32 4.1 
ikame edildiği tevsik olunmadığı takdirde zilyed 
istimlâk bedelinin kendisine verilmesini istiyebi-
iir. 

Bu müddet iyinde zilyed aleyhine dâva ikame 
edilirse istimlâk bedelinin ödenmesi dâvanın kati 
neticesine bırakılır. 

İstimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o 
gayrimenkul de hak iddia edenlerin umum i hü
kümler dairesinde zilyed aleyhine bedele istihkak 
dâvası açjmaik haklarını ıskat etmez. 

Tapuda müseöcel olmjyan bu gibi gayrimen
kuller hakkında dahi 16 nci madcl? hiükıpui uygu
lanabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisalbedilme
ni iş yerin istimlâkinde bina ve ağaçların 11 ve 12 
ne i maddeler uyarınca takdir olunan bedeli zilye
dine ödenir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, iki 
yerde matbaa hatası vardır, düzeltilmesini rica 
ederiz. 

ikinci bendin son satırında (şerh verilmesini 
tapu idaresine bildirir.) denilmektedir. Bura
daki (idaresi), (dairesi) olarak düzeltilecektir. 
Sonra 8 nci bendin başında» (Bu madde içinde 
zilyed aleyhinde) denilmektedir. Buradaki 
(madde) sehven dizilmiştir, (müddet) olacak
tır. 

Bu maddenin «Mahkeme idari tahkikatın ik
tisap) diye başlıyan kısmından itibaren komis
yonca tayyeidilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lâa var m i l . 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum: Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, 19 ncıı mad
de kalbul edildi ama bir noktayı öğrenmek iste
rim. Hükümet tasarısında 19 ncu madde yokken 
komisyon bu 19 ncu maddeyi kendiliğinden ek
lemiştir. Buna neden ihtiyaç duymuştur, acaba 1. 

TEMSİLCİ ORHAN DÜRO — Kanun müza
kere edilirken 9, 10, 15 nci maddeler değiştiri
lince ona mütenazır hükümlerin getirilmesi za
rureti hâsıl olmuş. Temyiz Mahkemesinden 
celıbedilen mümessil de bu hususta tatbikatta 
müşkülâtlara uğramklığını ifade eylemiş ve bu 
içtihat kararlariyle mevcut ihtilâfları hallet
mekte olduklarını söylediler. Kanun bir tadile 
tâbi tutuluyor. Elimizde içtihat kararları da 
var. Bu kararları kanunun değişikliği o şekline 
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sokarak içtihat kararlarını kanuna dökeıim 
dediler. Böylece gelmiş bulunuyor. 
Bir idareye ait gayrimenkulun diğer idareye 

verilmesi 

MADDE 30. — Âmme hükmi şahısları ve 
(müesseselerine ait gayrimenkuller ile kaynak ve 
irtifak hakları bu idarelerden birine lüzumlu 
'olduğu takdirde alâkadar âmme hükmi şahıs
ları ile müesseseleri anlaşma yolu ile işi halle
derler. Anlaşamadıkları takdirde ihtilâf Danış
tay Devlet idari dairelerince tetkik edilerek iki 
ay zarfında katî karara bağlanır. 

Taraflar bedelde anlaşamadıkları ve takdiri 
kıymet komisyonunca tâyin edilen bedele de 
itiraz ettikleri takdirde ihtilâf. 3533 sayılı Ka
nun hükümlerine tâlbi olmaksızın mahallî mah
kemelerce karara bağlanır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde izahat 
rica ediyoruz. 

TEMSİLCİ RÜŞTÜ ÖZAL — Efendim, gay-
rimenkullerde, istimlâk denilen, aslında sert 
muamele, uygun bulunmamaktadır. Yüksek 
malûmları olduğu üzere, Artırma ve eksiltme 
Kanununun 66 nci maddesinde bu gibi gayri
menkuller hakkında ne şekilde muamele edile
ceği tâyin edilmiş bulunmaktadır. Burada da 
istimlâk muamelesine gidilmemesinin ve bir 
Devlet dairesine aidolan bir gayrimenkulun is
timlâkle alınması söz konusu ise bir değer tak
dir edilmektedir. Faik at bu değere her iki tara
fın da itiraz hakkı vardır. Ve bu itiraz hakkın
da mahkemelere gidildiğinde bâzı mahkemeler. 
hakem yolu dediğimiz yolla ihtilâfı, itirazı hal
letmek istiyorlar, işte» bunun için 39 ncu mad
deyi komisyon ilâve etti. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 10 ve 15 nci madde
de mevzuuibahis seçimler bu kanunun yayınımı 
takilbeden 30 gün içerisinde yapılır. Bu seçim
lerin müddeti kanunun yürürlüğe girdiği seneyi 
takilbeden bir yıl içinde muteberdir. 

BAŞKAN — (Bir yıl içinde) (yıl için de) 
olacak. 

Madde hakkında söz ist iyenl. Yok. Madde
yi tashihi veçhile oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2, — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte henüz karara bağlanmamış 
olan bedel dâvaları 15 nci maddede yazılı esas
lar* dairesinde tetkik edilerek karara bağlanır. 

(Madde biraz açıklansın, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi biraz açık

lar mısınız, lütfen? 
RÜŞTÜ ÖZAL — Efendim, şu anda muame

lesi derdest olan ve karara bağlanmamış bulu
nan istimlâk muamelelerine bu kanun hükmünü 
ıteşmil etmek suretiyle yeniden takdiri kıymet 
yapılaralk. 'kaybolduğu zannedilen âmme hak
kının yerine getirilmiş olması için bu hüküm 
derpiş edilmiştir. Yani onlara da yeni takdirler 
yapılacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bir sual rica 
ediyorum, Hükümet tasarısmdalki geçici 3 rıeü 
madde komisyonca kaldırılmıştır, acaba sebebi 
nedir? 

RÜŞTÜ ÖZAL — Şu kanun hükümleri ga
yet vâzvh bir surette, bu madde hükmünü de 
ihtiva ettiğinden ayrıca ifadesinde fayda olma
dığı ileri sürüldü biz de komisyon olarak aynı 
fikre iştirak ettik ve tayyettik. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yok. Maddeyi 
(kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu .kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Muzaffer Bey, buyurun. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş

larım; sayın kumandan ve arkadaşlarımın söz
lerimi çok dikkatle dinlemelerini rica edeceğim. 
Elimizdeki gündemi okuduk. 129 - 130 sayılı Ka
nun numaralan gördük. Günlerden beri kanun 
çıkarmakla meşgulüz. Bunlardan çoğu fer'î mev
zuları ele almaktadır. Böylece bizim için çok 
kıymetli, hayati ehemmiyeti olan bir varlığı, za
manı israf etmektedir. Hükümet, kanun kuvve
timde karar ve tasarruflarda bulunmuştur. Hal-
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I buki Millî Birlik Komitesi, daha ilk haftadan 

itibaren son derece ehemmiyetli dâvaları ortaya 
atmıştır : Tıbbın devletleştirilmesi, toprak re
vizyonu, ordunun yeniden kurulması gibi... Hal
buki bu son günlerde Hükümetten ve komisyon
lardan son derece ehemmiyetsiz meseleler huzu
runuza gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; benim, teklifim, şu-
, dur : Hükümetin halledebileceği meseleler bu 
Heyetin önüne gelmesin. Gelirse Komite meşgul 

[ olmasın. Bu gibi, daha ziyade zümre ve kişi ya-
rarlıklariyle ilgili, ana olmıyan, esas olmıyan, 
temel olmıyan konuları gündem dışına atalım 
ve programımızı tahakkuk ettirecek 27 Ekim 
1961 e kadar millete vadettiğimiz programı
mızı tahakkuk ettirecek ana konuları gün
deme alalım. Aksi takdirde gündemin hiç
bir maddesine katılmıyacağım. Ve şimdi aksine 
karar verilirse toplantıyı terk edeceğim. 

I BAŞKAN — Efendim, bu hususun müzakere 
i edilip edilmemesini oylarınıza koymadan evvel 

bir lehte ve bir de aleyhte olmak üzere iki kişiye 
söz vereceğim. 

Lehte söz Özgüneş'in. Aleyhte sxöz, Tunçka-
nat'ın. 

Buyurun, Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Muzaffer 

arkadaşımızın talebi son derece haklıdır. Evve
lâ ana dâvalarla ilgili hususları çıkaralım, tefer
ruat gecikirse mesele yoktur. Arkadaşımızın tek
lifini kabul edelim. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde Haydar Tunç-
kanat konuşacak.... 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, ana 
dâvalarımız üzerinde bugüne kadar büyük bir 
ehemmiyetle durmaktayız. Komisyonlarımız ça
lışıyor, biz gayret gösteriyoruz. Ama şunu yapa
lım dediğimiz zaman hemen pişirilip kotarıla-
cak dâvalar değildir bunlar; bir Anayasa dâva
sı bunun en güzel örneğidir. Bir toprak refor
munu yapmak demek hemen bir kanunu yazıp ge
tirmek değildir. Bunun tatbikatına geçildiği za
man bununla ilgili bir sürü mevzular ortaya çık
makta, mülkiyet hakkı, istimlâk, kadastro mev
zuu ve daha pek çok sosyal ve ekonomik mevzu
ların da birlikte halli iktiza etmektedir. Bunun 
için durmadan ve devamlı bir çalışmaya ihtiyaç 
olduğu aşikârdır. Tıbbın Devletleştirilmesi mev
zuu demek sadece lâfla yapılacak işlerden değil-
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dir. Bunun için esaslı bir çalışma ihtiyar etmek 
lâzımdır. Bu müddet içinde gerek bu ana dâva
larla uğraşacak gerekse icranın iş görebilmesi 
için gerekli kanunlar da gelecek ve onları çıka
racağız. Ve bu Komitenin şuradaki teşriî salâ
hiyet ve faaliyetleri içinde bu ana kanunlardan 
bir kısmı Heyetten geçmiş, yürürlüğe girmiştir. 
Fakat, arkadaşlarımızdan bir kısmı buraya gel
memekte, gelenlerden bir kısmı 10 dakika son
ra tekrar gitmektedirler. Arkadaşların işleri ola
bilir. Hepimizin işi var. Sabahları komisyonda, 
öğleden sonra burada hazır bulunuyor, çalışıyo
ruz. Eğer arkadaşlar nisabı temin için âzami gay
reti gösterirlerse gündemdeki işler birikmez. 
Yalnız ana mevzular değil fer'î mevzular dahi 
müzakere edilebilir. Gecenin geç saatlerine ka
dar çalıştığımız halde netice verimli olmuyor. Bu 
şartlar içinde iyi ve faydalı çalışmak mümkün 
olamıyor. Teklifim şudur ki, evvelâ şurada teş
riî organ olarak çalışmamız düzenlensin. Bu ar
kadaşların toplantımıza niçin iştirak etmedikle
ri tahkik edilsin. Bir kısım arkadaşlarımız da 
yorgun bulunmaktadırlar. Buraya yorgun 
ve uykusuz geliyorlar. Bilmiyorum ne iş görü
yorlar, nerelerde çalışıyorlar1? 

Eica ediyorum, bu hususta Başkanlıkça ted
bir alınsın ve daha müessir ve daha iyi bir şekil
de çalışalım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız Muzaffer öz-
dağ'm teklifi hakkında leh ve aleyhte konuştu
lar. Şimdi oyunuza müracaat ediyorum; Muzaf
fer özdağ arkadaşımızın ortaya koyduğu mev
zu üzerinde müzakere açılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Müzakere açılması kabul edil
memiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, müzakere devam 

ediyor mu? Af Kanunu tasarısı hakkında müza
kere açılacak mı ? 

BAŞKAN — Efendim, aramızda görüşüyoruz. 
2. — Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka

sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâde
si geçmiş borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/91) (1) 

(1) 101 e ek sıra sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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ERSÜ VEHBÎ — Efendim, köylü ve çiftçi

lerin borçları hakkındaki kanun tasarısının mü
zakeresinde burada bir uzman bulunmasını lü
zumlu görüyorum. 

Şimdi, uygun görürseniz gerekçeyi okuyalım 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçenin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

Kanunun tümü üzerinde müzakere açıyorum. 
Kanun hakkında genel olarak bir açıklama ya
pılsın efendim. Kanunu arkadaşlarımız okumuş
lardır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bir Hükümet ta
sarısı var ve bir de komisyon raporu var. 

Şimdi Hükümet 19'58 e kadar borçların teci
lini tazammun eden bir kanun tasarısı sevk etmiş 
bulunuyor. Komisyonumuz bunu incelemiştir. 
1959 u da ihtiva etmek üzere bir kanun tasarısı 
hazırlamıştır. Bundan maksat, ödeme kabiliye
tini kaybetmiş veya ödeme Rabliyeti zayıflamış 
olan köylü ve çiftçinin borçlarını ödiyebilecek 
hale getirilmesidir. Bu mevzuda yegân yegân 
Devlet Başkanına ve arkadaşlarımıza müracaat
lar olmaktadır. Bu kanunla; borçları çıkmazda 
bırakmaktansa 'bu borçları mükelleflerin ödiye-
bileceği bir taksit sistemine bağlamak gayesi ve 
maksadı gödülmüştür. Kanunun tümü üzerinde 
söyliyeceklerim bundan ibarettir. Maddelerde 
sorulacak suallere ayrıca cevaplar veririm. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaş var mı"? 

ULAY SİTKİ — Ben köylünün borçları lıe-
sabedilmiş yekûnlanmış mıdır? Bunların muay
yen müddetler uzatılması yolunda bir hesap ya
pılmış mıdır? Bunlar yapılmamışsa neden yapıl
mamıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Bu mevzu incelenmiştir. 
Bu kanun üç defa komisyonda müzakere edilmiş
tir. Her defasında aksaklıklar çıkmış ve o aksak
lıklar giderilmiştir. 

ÜLAY SITKI — Taksit kaç senedir? 
ERSÜ VEHBİ — 10 sene % 5 faizle. 
ER AHMET — Muhterem arkadaşlar, Zira

at Bankası son yıllarda bir Demokrat Parti ban
kası haline getirilmişti. Bu banka kredileri siya
si gayelere kullanılıyordu. Muhalefetten Demok
rat Partiye geçenler daha çok istifade ettirilmis-
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tir. Diğer vatandaşlara cüzi bir kredi verilmiştir. 
Gözlerimle gördüğüm hâdiselerden bahsedebili
rim. 

Zamanın Ulaştırma Bakanı Kurbanoğlu Per
tek'te muhalefetten D. P. ye geemis olanlara 150 
bin lira gibi büyük bir para verdirin iştir. Muha
lefet partisinden iktidar partisine geçti diye 
beş vatandaşa 50 bin ilâ 100 bin lira arasında 
para verilmiştir. Tekrar ediyorum, bu banka D. 
P. bankası haline getirilmiştir, gayesini terk et
miştir. Bu durumun tetkik edilmesi icabeder. 
Bu ıslah edilmiyecek mi? Böylece siyasi maksat
larla istifadeye devam edilecek mi? Bunlar tesbit 
edilmiş midir? Bir muamele görecekler midir? On
lar tesbit edilmiş. Ayrıca bir muamele görecek
ler midir? 

BAŞKAN — Sözcü. 
ERS'Ü VEHBÎ — öyle zannediyorum ki; Ah

met Beyin söylediği husus ana prensibimize ay
kırıdır. Biz bir partiler üstü idareyi kurduk, 
yürütüyoruz. Şu vatandaş şu siyasinin emelleri
ne ram olmuş, para almış, diğeri râm olmamış pa-
i'a alamamış, bizim bunlarla meşgul olamayacağı
mız keyfiyeti bedrindir. Her ne kadar Ahmet 
Er'in dediği gibi ahlâksızlıkla bu yolda tatmin 
edilmiş insanlar mevcuttur. Fakat takdir eder
siniz ki; burada şu partiden olana şu kadar, pu 
partiden olana bu kadar diye bir tesbit yapmaya 
imkân yoktur. Esasen bu yolda bir inceleme de 
yapılmamıştır. Yapılmasına da imkân göremi
yorum; zira bu bizim prensiplerimize aykırıdır. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Bu iş ekonomik bir iş

tir. Bir cezayı müstelzim değildir. Bir kredi fa
aliyetidir. Kredilerin bir kısmı donmuş, bir kıs
mı da tahsil edilir hale gelmiştir. Bunların tak-
Hİtlendirilmesini sağlıyacağız. Ödeme kabiliyeti
ni kaybetmiş borçlular varsa bunlar hakkında 
hiçbir şey yapamayız. 15 taksite bağlarsak bu pa
rayı alacağız. Demokrat Parti kredi voliyle va
tandaşı tazyik ederdi. Biz vatandaşı kredi vo
liyle tecziye etmiyelim. Maksat alınan paranın ia
desidir. Binaenaleyh Ahmet Beyin düşünceleri 
yersizdir. Ekonomik bakımdan zararlıdır. Oraya 
hiç dokunmadan onların cezası normal mahkeme
lere havale edilecektir. Biz kredinin tesbiti yo
luna gidelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Dündar Beyin fikirlerine 
iştirak ediyorum. Hiçbir şahıs içtihadından do
layı tecziye yoluna gidilemez. Esasen ilk gün-
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den itibaren böyle dedik. Adamın ödeme kabi
liyeti yok ki taksite bağlanıyor. Şu veya bu 
yolla ödeme gücünün üstünde para almış olan
ları nasıl tesbit edeceğiz? Hem bu borcun hep
sini birden istemeye de hakkımız yoktur. Bu ay
nı zamanda iktisadi fonksiyonu zedeler. Dündar 
Beyin fikirlerini bu bakımdan destekliyorum. 

ULAY SITKI — Muhterem arkadaşlar, va
tandaşların haksız kredi alanları hakikaten çok
tur. Haksız kredi iktisabedenlerin miktarı ha
kikaten çoktur. Hiç çiftçi olmadıkları halde ken
dilerini çiftçi göstererek traktör alanlar vardır. 
Ahmet Beyin fikri yerindedir, haklıdır. Anı», 
biz ilk Hükümet devrinde Ziraat Bankası me
selesini ele aldık. Buraya tahkikat komisyonu 
sevk ettik. Ziraat Bankasınca, haksız yere kredi 
alanların her birisinin isimleri tesbit edilmiş ve 
bunların bir kısmı da istirdat yoluna gidilerek 
mahkemeye verilmişlerdir. Binaenaleyh bunlar 
bu kanunun şümulü dışında bırakılmışlardır. 
Bunu öğrenirlerse Ahmet Bey fikirlerinden her 
halde rücu ederler. 

BAŞKAN — Buyuran. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Esasta Ahmet Bey 

haklıdır. Ama şuna değmiş buna değmemiş si
yaseti bir başlarsa daha büyük haksızlıklara yol 
açılır. Bunun için ben de diğer arkadaşlarımı 
destekliyeceğim. Bunları toptan bir neticeye 
bağlamak en iyi yoldur. Tefrikten kaçınalım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ER AHMET — Bir hususta konuşmama lüt
fen müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ER AHMET — Efendim, ben de arkadaşla

rımın fikrine iştirak ediyorum. Yalnız şu nok
tayı arz etmeden geçemiyeceğim. Şahsınızı do
landıran bir kimse farz ediniz, üç yıl sonra bu 
adamı yakaladınız. Beş yıl sonra dolandırıldığı
nız paranın hesabını elbette soracaksınız. Bu 
mevzubahsettiğimiz borçlar da siyasi dolandırı
cılık haline getirilmiştir. Küçük çapta olanlara 
bir şey söylemem. Fakat 100 bin liranın üstün
de fabrika, tarlası olmadan borç almış asıl ik
tisadi gelişmemizin tekâmülüne mâni olan yan
kesicileri arayıp bulmak lâzımdır. Asıl ihtiyacı 
olan köylüler kredi talebi yaptıkları halde isti
fade edememişlerdir, Yankesiciler bundan isti-

17 



B : 32 4.11 
fade etmişlerdir. Bu paraları da şurada burada I 
harcamışlardır. Bunlardan hesap sorarsak her I 
halde iyi olur. 50 - 100 bin liranın üstünde olan- I 
lardan hesap soralım. Fabrikasının satılmasını, I 
paramızın alınmasını arzu ediyoruz. Çünkü on- I 
lar siyasi dolandırıcıdırlar. I 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakereyi 
kabul ettik. Kanunun heyeti umumiyesini oyla- I 
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. Maddelere geçilmesini I 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îki şekil vardır. Birisi Hükümetin tasarısı, 
ikincisi de İktisat Komisyonunun değiştirişi. 
İktisat Komisyonunun değiştirişini okumak su
retiyle müzakere edeceğiz. Maddeyi okuyalım, 
suallerinizi sorun, konuşun. 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi kooperatiflerine olan vâdesi geç-
miç borçlarının taksitlendirilmesi hakkında I 

Kanun I 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankasının çift
çiye, 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (A), 
(B), (C) fıkraları gereğince açtığı kredilerden I 
(Tahvil hâsılları ile özel fonlardan yapılan ik
razlar hariç) 31.12.1959 tarihi itibariyle vâ- I 
desi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya asli I 
hesaplarında tecil, imhal veya sair sebeplerle 
bırakılan veya aynı maksatlarla uzun vadeli 
kredilere çevrilmesine rağmen tahsil edilmiyen 
alacaklariyle, Tarım Kredi kooperatiflerinin 
31.12 .1959 tarihi itibariyle mevcut aynı mahi
yetteki alacakları, bu kanunun yürürlüğe gir- I 
diği tarihe kadar işlemiş faiz ve masrafların ilâ
vesiyle on yıl vâdeye ve on eşit takside bağla- I 
nır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1961 yılma gelmek 
üzere mahsul toplama ve satış zamanlarına göre 
T. C. Ziraat Bankasınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
t iyenl . . 

ATAKLİ MUCİP — Muhterem arkadaşlar, 
Ahmet Beyin açıkladığı hususa ben de iştirak 
ediyorum. Zirai maksatlar dışında kredi alan
ların bunun şümulü dışında bırakılması hakka
niyetin icabıdır. Ziraat Bankası sırf ziraatle 
uğraşanlar için kredi, verir. Bir milyonere kre
di vermez. Bunların da tecil edilmesi; taksite 
bağlanması büyük haksızlıktır. Bunların aldık- | 
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l an paralar derhal milletin kesesine iade edil
melidir. 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN MUSTAFA — Bu mevzuda vatan

daşların siyasi temayüllerine göre tefrik yap
mak çok zordur. Fakat şu bir gerçektir k i ; Zi
raat Bankasından zirai mevzular dışında para 
alanlar olmuştur. Şimdi bunları da aynı kanu
nun içinde mütalâa edersek ve bunların öden
mesini de bir takside bağlarsak bu, âmme efkâ
rında bir aksülamel ve haksızlık yaratır. Ne
den? Çünkü; zirai krediler küçük toprak sa
hiplerine ve köylüye kalkınmak için verilen 
kredilerdir. Bunun miktarı yirmi bin lirayı geç
mez. Yirmi bin lira bile çoktur. Bin lira 1 500 li
ra verilmiştir. Geri tarafı 100 -150 bin lira kredi 
alanlardır. Bunların adedleri ne tutar? On se
neye bağlarsak haksızlık olur. Yirmi bin liraya 
kadar kredi alanların kredileri 10 senelik vâ
deye bağlanacaktır. 20 bin liradan fazla olan
lar beş senede ödesinler. Bunlar için bir şey yap
mak mecburiyetindeyiz. Yapmazsak büyük ada
letsizlik olur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Ahmet 
Er arkadaşım hatırlıyacaklardır. Diyarbakır'da 
bir adama 180 bin lira verilmiş. Bu nasıl ol
muş? 

Bu adam 62 köylüyü birbirlerine müteselsil 
kefille bağlamak suretiyle bankadan 180 bin 
lira çektirmiş. Parayı kendisi almış. Şimdi bu 
türlü borçlar da tecil edilecek. Bunun gibi bir
çok dalaverelerle alman paralar vardır. Zanne
diyorum biz böyle doğrudan doğruya tahsil 
yapmak suretiyle gayeye daha kolay varabili
riz. 

ER AHMET — Eğer emir verilirse bunların 
kimler olduğu ortaya çıkar. Ben bir Abdülkerim 
ağa tanıyorum. Emrindeki köylülere ikişer üçer 
bin lira para aldırmış. Bunlara 100 lira vermiş, 
o 900 er lirasını almış. Yüz binlerce lirayı kendisi 
işletmiş, köylüleri bankaya borçlandırmış. Bu 
vatandaşlar bu borçlarını ödiyemiyeeeklerdir, 
haklıdırlar, dedik. Halbuki bütün bu borç bir 
kişinindir. Bütün Doğu - Anadolu bu şekilde
dir. Bir kişiyi takibedip şekle sokmak daha ve
rimli olur. 

BAŞKAN — Ersü. 
EPSÜ VEHBİ — Ben siyasi cephesine cevap 

vereyim; teknik cephesine Adnan Bey cevap 
verecekler. 

— 18 — 
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Arkadaşlarımın temas ettiği noktalara Ulaş

tırma Vekili Paşamız kısmen cevap verdi. Köy
lüler bu parayı teker teker almıyorlar. Toptan, 
topluca bâzan da ihtiyar heyetlerince parayı 
alıyorlar. Müteselsil kefil esasına dayanarak 
alıyorlar. Borçlarını da yine bir araya getirmek 
suretiyle ödüyorlar. Mehmet özgüneş arkadaşı
mızın temas ettiği gibi bu paralar alınmış olsa 
dahi bunlardan çoğu, bir tek kişi parayı almış 
olmasına rağmen mütaaddit kişiler nammadır. 
Hiçbir zaman adlî takibat yapamayız. İktisat 
Komisyonu olarak teknik yönden inceledik. 
Adlî cephesini biz düşünemeyiz. Bunlar kredile
rini karşılık göstermeden çekmîşlerse bankacı da 
köylü de yolsuzluk yapmış demektir. Bu gibiler 
hakkında Sıtkı Ulav arkadaşımızın söylediği gi
bi takibat açılmış, Ticaret Vekâleti bu hususta 
takibat yapmaktadır. Benim bu madde hakkın
da söyliyeceklerim bundan ibarettir. Arka ta
rafını mütehassıs arkadaşlarım izah etsinler. 

'UZMAN ADNAN BAŞER — Kanunun bi
rinci maddesine göre, 1959 yılı sonuna kadar 
vâdesi geldiği halde ödenemiyen zirai kredi
ler taksite bağlanıyor. Biz bunu inceledik. 
1959 yılı sonuna kadar Ziraat Bankası veya 
kooperatiflerinin açmış oldukları krediler mik
tar itibariyle şöylece dağılmıştır : 

50 - 500 liraya kadar olanların yekûnu 237 
milyon liça; bu borç yekûnunun % 26 sini teş
kil ediyor. Kooperatifler 135 milyon lira. % 28 
ini teşkil ediyor. 

500 den 1 000 e kadar olanlar 136 milyon 
lira. Bu da % 15,6 mı teşkil ediyor. Koope
ratifler yolu ile verilenler 105 milyon lira, bu 
da % 22 sini teşkil ediyor. 

1 000 liradan 10 bin liraya kadar olanlar 
312 milyon lira, bu da borç yekûnunun % 34 
ünü teşkil ediyor. Kooperatiflerin verdiği 
% 40 ı teşkil ediyor. Zaten 10 bin liradan yu
karı kooperatifler para vermemiş. Bankadan 
50 bin, 100 bin lira alanların adedi de az. 
Kooperatifler bu kadar büyük kredi açmamış
lardır. 

Muhterem Yüzbaşı Ahmet Er'in buyurdu
ğu şekilde. 50 bin dle 100 bin arasında koope
ratifler hiçbir kredi açmamışlardır. Ziraat 
Bankasının bu miktarlar arasında açtığı kredi 
miktarı 33 milyondur. Umumi kredi hacmma 
göre % 76 dır. Bunların içinde Ziraat Banka
sının bağlı olduğu kanunu ihlâl etmek sure-
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tiyle açılan krediler bankanın kendi organları 
vasıtasiyle ve Ticaret Vekâleti tahkik komis
yonu tarafından tahkik konusu edilmiştir. 
Yalnız elli binden yukarı kredi alıp da ödiye-
nıiyenlerin bu kanunun şümulü içinde mütalâa 
edilmesi keyfiyeti Araştırma Kurulunda bi
zim de aklımıza gelmiştir. Fakat işi banka
dan incelediğimizde gördük ki, bu ödenmiyen 
borçların % 60 a yakın kısmı bin liradan az 
kredi almış köylüler üzerindedir. Bin liraya 
kadar kredi almış olanlar % 60 ı teşkil ediyor. 
Bin liradan beş bin liraya kadar olanlar % 30 -
35 i teşkil ediyor. Daha yukarısı ise % 3,76 
civarındadır. Banka, tahsil kabiliyeti olan 
kimseden parasını alacaktır. Parti tazyiki al-

! tında tahsil edilmemişsc onu da alacaktır. Bun-
! lardan bir kimsenin borçları hiç ödenmiyecek 
1 hale gelmiş olan kredilerdir. 

j KOKSAL OSMAN — Arkadaşımın izaha-
I tından sonra ben tatmin edilmiş durumdayım. 
j ATAKLI MUCİP — Benim iddiam para 
, üzerine değildir. Maksat ile ilgilidir. Zirai 
| maksatlar dışında kredi alanlardan derhal alm-
j alınmalıdır. Sonra, 50 bin, 100 bin lira almış 
| olanlar gösteriyor ki, bu bir kuvvet tahtında, 
i tesirinde alınmıştır, iltimasla almışlardır. Bun-
! larm % 3 ü ödenmişse bunların da derhal 
j ödenmesi lâzımdır. Ben bu bakımdan birinci 
i maddeye itiraz ediyorum. Zirai maksatlar dı

şında kredi alanlar derhal Ödemek mecburiye
tinde tutulmalıdırlar. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, derhal öde
me kabiliyetleri olsa, zaten öderler, ödemek 
kabiliyetleri olmıyanlara' verilmez. Ama, par
tizan maksatlarla verilmiş. Kredi karşılığı ol-
mıyan kimselere verilmiş. Bu bakımdan1 bu yap
tığımız taksitlendirme iltifat değil aksine batan 
bir parayı kurtarmadır. Hepsini ver desek ney; 
alacağız? Elli bin almıştır. Malı satılsa 15 bin 
ancak eder; 35 bin zarar ederiz. Bizim usulümüz
de bu nevi borçlar ödeme kudreti kazandıracak
tır. Para batmaktan kurtulacaktır. 

BAŞKAN — Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET — Biz bu kanunla bir 

nevi kanunsuzluğun önüne geçmiş bulunuyoruz. 
Şöyle oluyor; ödeme imkânı olmıyan bir çiftçi 
vâdesi geldiği zaman tefeciye gidiyor, on, on beş 
günlüğüne muazzam faizle para alıyor; bankaya 
borcunu ödüyor, sonra yine bankadan para alıp 
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tefeciye ödüyor. Biz bu kanunla zürraa her sene 
ödiyebilecek birj imkân verirsek bu ahlâksızlığı 
da kısmen önlemiş oluruz. 

ER AHMET — Ataklı albayımın ' fikirlerine 
iştirak ediyorum. Ziraat Bankasının para verme 
şekilleri vardır. Bunun dışında bankacılığa gir-
miyen sebepler tahtında alınmışsa onlardan he
men tahsil edilmelidir. Zirai kredi şu ve hu kre
di namı altında krediler dışında açıktan siyasi 
maksatlarla verilmiş kredilerin alınmasını ben de 
desteklerim. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Kifayet tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklifi gelmiştir, reyleri-
• nize arz edeceğim. 

KAPLAN KADRİ — Müsaade ederdeniz, bu 
hususta içtüzüğümüzün 54 ncü maddesini okuya
cağım : 

«Madde 54. — Görüşmenin yeterliğine karşı 
Isöz istiyenler bulunuıısa içlerinden yalnız birine 
izin verilir. Ondan sonra gösterme oyuna başvu
rulur.» Kifayetin' aleyhinde söz istiyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kifayet takri 
rimı geriNalıyortım. 

BAŞKAN — Ataklı, 
ATAKLI MUCİP — Muhterem arkadaşlar, 

en çok yolsuzluk olan müesseselerden birisi de 
Ziraat Bankasıdır. Bu bankaya siyasi yolla mü
dahaleler olmuş, banka maksadının dışına çıka
cak şekilde zorlanmıştır. Bu bankaya) borcu olan
ların derhal tediye imkânını sağlamak lâzımdır. 
Aynı zamanda bankanın da malî imkânı bu yollu 
artırılmış olacaktır. Ben1 de bunu istirham edi
yorum. 

KAPLAN KADRÎ — Birinci madde içerisin
de şöyle birşey görüyorum. Esas korumak istedi
ğimiz müstahsilin gölgesine sığınıp onun siyase
tine güvenip geride kalan bâzı insanlar olacak
tır. öyle insan vardır ki; karşılık olarak göster 
diği şey aldığından çok azdır, kıymet itibariyle. 
Bu adam senelerdir bunu. ümidediyor. Biz de 
geri bırakıyoruz. Gönül istiyor ki esas müstah
sili koruyalım. Bunlara alıp tekrar verelim. 
Ama hiçbir zaman işleterek ödiyemiyecek olan
ların (boralarını müeccel duruma getirelim. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Malının bedeli; borcu

nu karşılamıyandan hemen alalım diyorlar; canı
nı mı alacağız arkadaşlar? 
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BAŞKAN — Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — İşletme olarak -bir şer

if ade etmez. Satıldığı vakit bir hayli değer ifade 
eder. Bu çıkaracağımız kanun çok mühim bir 
kanundur. 

KAPLAN MUSTAFA — Kanunun ruhu zirai 
sahadaki yardımlaşmaya aittir. Bunu kabul edi
yoruz. Bu arada üzerinde durduğumuz bir nokta 
var o da fazla kredi almış olanlar ile sıkıntı yü
zünden kredi almış olanların borçları 10 seneye 
bağlanmak isteniyor. Adaletin tecellisi için \% l 
dahi olsa bu paraların] 10 seneye bağlanmasını 
istiyoruz, bunlar hakkında kanuni takibat yapa 
cak değiliz. (Altıncı maddede var sesleri) 

KOKSAL OSMAN — Ben de Mucip Ataklı 
arkadaşımı destekliyorum. Bir misal arz ediyo
rum. Yüksek Soruşturma Kuruluna bir vesika 
gönderdim, Riyaseti Cumhurdan. Onda şöyle de
niyordu: «Celâl Bayar'm Damadı Ahmet Beye 
hitaben: Bana 250 bin lira verildi. Bunu seçim
lerde sarfettik. Şimdi bu para lâzım oldu. 250 
bin liralık bir kredi daha temin edilirse iyi olur.» 
Bundan anlaşılıyor ki, Ahmet Er arkadaşımızın 
ifadesi gayet doğrudur. Benim sormak istediğim 
bu şahıslar nasıl ortaya çıkarılacak? Sözcüden 
bunu istirham ediyorum. 

AKKOYüNLU FAZIL — Ben Askerlik Şube
si Başkanı olarak, küçük kasabalarda bulundum, 
bunları bilirim, bu gibi sayın vatandaşlarla epey
ce temas ettik. Bankalardan krediler nasıl alı
nıyor, nasıl veriliyor öğrendik. 

Bir defa muayen bir lıaddin üstünde alman 
paraların hepsi hemen hemen bu şekilde almıyor. 
O halde biz bir taban kabul edebiliriz. Beş bin
den daha aşağı kredi alanlar, hakikaten krediye 
ihtiyacı olanlardır. Bunların dışında bir karış 
toprağı yok iken 50 bin, 100 bin lira alanlar ol
muştur. O halde biz tabanı çizdiğimiz takdirde 
verdiğimiz tabanın üstündekilere bu kıstas dâhi
linde ayrıca bir husus düşünülebilir. Ye kanuna 
bir madde konabilir. 

BAŞKAN — Osman. 
KOKSAL OSMAN — Taban bence mahzur

ludur efendim. Sebebi ise tabanın yukarısında 
namuslu vatandaşlar kredi almışlardır. Hile ile 
kredi alanların meydana çıkarılmasına çalışılı
yor. Sözlü arkadaşım bu hususta açıklama yapar
larsa biz de reylerimizi ona göre kullanırız. 
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ERSÜ VEHBÎ — Zirai maksatlar dışında 

alman paralar kanun mevzuu ile alâkalı değildir. 
Takdir buyurursunuzki birinci maddeye göre tah
vil hâsılları ile özel fonlardan yapılan ikrazlar 
hariçtir. Bu paraların almışı zirai maksat için
dir. Muhtelif arkadaşların belirttikleri g-ihi zirai 
maksat için alınıp da başka maksatlara harcandı 
ise bunu tes'bit etmek güç bir meseledir. O zaman 
kanunu tehir etmemiz lâzımdır. Çünkü beş yüz 
küsur kaza ve 67 vilâyette tetkikat yapılacak, 
ondan sonra elimize sağlam veya sakat bir dokü
man gelecek. Buna göre icra edilecekti. Çeşit
li yollardan verilmiş. Biz bunların tahsilini ida
ri yolla durdurduk. Formalite meselesini ban
kalar da halletmek istiyorlar. Biz bunu yapmak 
mecburiyetindeyiz. Ayrıca, zirai maksatlarla alın
mış olanlardan ve bunun dışında, zirai maksadın 
dışında para almış olanlardan para kurtarılacak 
ki, ileride zirai işletmeler için imkânlar sağlan
mış olsun. Bugün için ödeme kabiliyetleri olsa 
her halde alınır, ödeme kabiliyetleri olmadığı için 
'bu yola bidiliyor. 

Binaenaleyh bu işin çabuklaşması lâzımdır. 
Aksi halde iktisadi bir baltalama olur, bu demek
tir. Bu kanım çıktığı takdirde bankanın kabili
yeti artacak ve zirai kredi imkânı çoğalacaktır. 
Ancak, arkadaşların ileri sürdükleri mesele için 
ek bir kanun teklif etmek lâzımgelir. Osman Bey 
temas ettiler. Fazla kredi alanlar yalnız politik 
maksatlarla kredi almamışlardır. Çok çeşitli va
tandaşlar bu kredilerden almışlardır. Bunların 
içinde hatır gönül meselesi belki olmuştur. Fakat 
illâ ki beş binin üstünde para alanlar siyasi mak
satlarla almıştır deyip tecili yoluna gitmemek 
doğru olmaz. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim; şimdi bir 

tabandan bahsediliyor. Halbuki tatbikatta suiis
timaller 500 - 1 000 liralık kredilerde olmuştur. 
Bir müteselsil kefalet sistemi var; köylüler bir
birine kefil olurlar; hakikatte parayı alan hir 
adamdır; o adam kefillere ellişer lira verir, pa
raları alır. Halbuki bu adamın bir karış toprağı 
ve dikili bir ağacı bile yoktur. Derhal ödeyin 
yoluna gidersek bunlardan bir şey alamayız. 
Biz aşağısını himaye edersek .asıl suçluyu hima
ye etmiş oluruz. Meselâ Ceyhan'a 50 milyon, 
islâhiye'ye 18 milyon lira verilmiştir. Bizim va
zifemiz burada taksitlendirmek, 'borçları taksite 
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bağlamaktır, ceza vermek değildir. 45 sayılı Ka
nuna göre kurulmuş olan Tahkik Komisyonu 
Ticaret Vekâletinde ve Ziraat Bankasında vazi
fesine devam etmektedir. Biz bu paranın öden
mesini sağlıyacak bir mekanizma bulacağız. Adlî 
takibatla ilgisi yoktur. Cezai kısmından emin 
olsunlar. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, senelerdir ah
lâksızlık ve vicdansızlıktan bahseder dururuz. O 
halde bu gibi yolsuz kredi işleri de bir ahlâksız
lık ve vicdansızlıktır, buna nasıl gönlümüz razi 
oluyor, ben bunu anlamıyorum. Ahlâksızlık ve 
faziletsizliğe bu şekilde imkân veriyoruz demek
tir. Memleketin malını, mülkünü yiyen bu kim
seleri boş bırakacağız. Arkadaşlardan ricam, bun
lar hakkında takibat yapılsın meydana çıksın. 

ER AHMET — Sayın Taşar, Adlî mekaniz
ma çalışıyor, dediler. Mühim olan borcu öde
me keyfiyetidir. Sayın Sö^cü, bu suretle istih
sale mâni olunacağını söyledi. Bu doğru değil
dir. Meşru olarak kredisini almış olanlar varsa 
esasen bunlar borçlarını ödeyebiliyor. Pek azı 
ödeme imkânını bulamadıkları için bu kanunu 
çıkarıyoruz. 

Meşru yolla kredi almamış olanlar, hakların
dan fazla borç almış olanlar zaten ödeyememiş
lerdir. Onun için hakiki müstahsıla parayı in
tikal ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Bana kalırsa, müstahsilin hakkını yolsuz; yol
larla almış olanlar bir cinayet işlemiş gibi suçlu
durlar. Bunlardan borçlarını normal ödeme yo
lu ile almamak lâzımdır. Bunlardan derhal alın
ması lâzımdır. 

TAŞAR DÜNDAR — Arkadaşımız, bu gibi 
kimseler için bir af kanunu çıkardığımızı zanne
diyor. 

ERSÜ. VEHBÎ — Arkadaşlar; karşılık gös
termeden dalavereli yoldan para alanlardan ala
cağımız zaten bir şey yoktur. Böyle olduğuna 
göre yapılacak bir şey de yoktur. Bu, ehven 
şartlarla parayı tahsilin bir yoludur. 

BAŞKAN —. Buyurun Paşam. 
ULAY SITKI — Arkadaşlarımın endişeleri 

haklı olmakla beraber kanaatimce yersizdir. Bü
tün bankalarda soruşturma kurulları sahtekâr
lıkla para alanları tesbit etmiş bulunuyorlar. 
Meselâ bizim Raybankta yedi sekiz kişi çıkmış
tır böyle. Bunun dışında borçları olanların 
borçları tecil edilmiştir. Niçin; çünkü Raybank 
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hususi bir müessesedir. Binaenaleyh Ziraat Ban
kasını da tetkik edecek olurlarsa kimlerin sah- j 
tekârlıkla para aldıkları tesbit edilmiş ve bir i 
kısmı mahkemelere intikal ettirilmiştir. Bunun 
haricindeki insanlar hakkaniyetle para alan kim
selerdir. 

UZMAN ADNAN BAŞER — Birinci mad
deyi müzakere ederken hangi borçları taksitlen-
dirdiğimizi tesbit etmek icabeder. İşte bu 1952 
yılından 1959 yılı sonuna kadar vâdesi gelip de 
borçlusu tarafından ödenmiyen borçlardır ki, 
bunlar tahvil hâsılları ile istikraz tahvilleri hâ
sıllarından verilmiştir. Ahmet Er Beyefendinin 
ifade ettiği ve miktarı milyonlara varan bu borç
lar 5389 sayılı Kanunla çıkarılan tahvil hasıla
tından çiftçiye zirai işletme, çiftlik, bina tesis
leri için açılmış kredilerdir. Bunlar bu madde
nin şümulüne girmemektedir. Hususi fondan 
açılan kredilerle Amerikan karşılıklı paralardan 
alınmış olan yardımlardan verilmiştir. Bunlar I 
zirai maksatlarla verilmiştir. Ziraate elverişli 
olmiya.ii arazilerin, ziraate elverişli bir hale ge- J 
tirilmesi için tahsis edilmiştir. Bu sebeple gös
terilerek gerilmiştir. Sulama tesisleri yaptır
mak, tohum ıslah işlerinde kullanılmak için fi
nanse edilmiştir. I 

Bu krediler iki kaynaktan açılmıştır. Ve ka-
mmuın-uzun birinci maddesine göre, yüksek 
meblâğlar taksitlendirmenin şümulü dışındadır. 
Yani, vâdesi geldiğinde bu borçlar tahsil edile
cektir. I 

1952 yılından 1959 yılına kadar ödenmemiş 
olan miktar gittikçe çoğalmıştır. 1952 yılında 
iki milyon lira borç ödenmemişti. Bu borç her 
yıl biraz daha çoğala çoğala 369 milyon liraya I 
çıkmıştır, ödeyeni iveceği nıikta:r. Bunlar küçük 
çiftçiye verilen çevirme kredisinden ödenmemiş 
olanlardır. Bu kısım yalnız bunlara -da inhisar 
etmemektedir. Bunların içinde on bin yirmi bin 
almış olup da ödeyeniiyenler de mevcut bulun
maktadır. Bu suretle ödeme imkânı sağlamış I 
bulunuyoruz. Bunun dışındaki büyük krediler I 
zaten kanunun şümulü dışında mütalâa edil
miştir. 

KARAYELÎOĞLU KÂMÎL - - Görülüyor ki, 
endişelerimizin hepsi 'kanun maddelerinde tama
men izale edilmiştir. Bu görülmektedir. Arka
daşlarım müsterih olsunlar. 

ER AHMET — Sual soracağım. | 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ER AHMET — Kaç milyon liradır bu borç

lar? 
ADNAN BAŞER — 269 935 bin lirası Zira

at Bankasınca ve 110 299 435 lirası koopera
tiflerce ceman 379 milyon 300 bin liradır. 

TAŞAR DÜNDAR. — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TAŞAR DÜNDAR — Mühim kanunları 

ilân edelim, komisyon müzakerelerine arkadaş-
da katılsınlar? müşterek çalışma yapalım. Çun-
kün orada dana etraflı ve detaylarına varın
caya kadar incelemek mümkündür. Burada 
müzakerelerin uzamasına selbelbolmaz. Aksi 
takdirde üç saatte çıkması icalbeden Ibir ka
nun tasarısını 10 saatte ancak çıkarabiliriz. 
Müşterek çalışmaların 'bu yönden faydalı ola
cağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, 18 ;80 da îran Sefa- -
retinin (bir daveti vardır, şu anda da ekseri
yet yoktur. İşin çabuk 'bitirilmesi 'bakımın
dan müsaade ederseniz 'birinci maddenin mü
zakeresini bitirelim. (Muvafık sesleri) 

KOKSAL OSMAN — % 10 iken neden 
% 5 indirilmiş (bunu • öğrenmek istiyorum. 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu «hususta 
Hükümet teklifinde bir madde vardır orada 
deniliyordu ki her sene ödediği borcun yarısı 
kadar bankadan horç para alabilsin. Sonra
dan tekrar kredi açılması yetkisi kaldırıldı. 
Bu mekanizma devam ettiği için her sene açı
lacak krediden % 12 faiz alınacaktı. Bu naza
rı dikkata alındı. Bu âzami ıon sene vadeye 
göre şu maksatla yapıldı. Çiftçiye kredinin 
taksitlendirilmesini bir nevi lütuf olarak ya
pıyoruz. Faizi % 10 a çıkarmak lütuf değil, 
külfet olacaktır. Onun için % 5 olarak kalbul 
edilmiştir. 

KÖKSAIİ OSMAN — Hükümet bunu bil
miyor muydu? 

ERSÜ VEHBÎ — Kanunu Ziraat Bankası 
hazırladı. Bunlar elbette kısa zamanda ve faz
la kâr etme yolunu düşünmüşlerdir. Paranın 
biı- an evvel alınmasını istiyorlardı % 10 a çı
karmak suretiyle bankaya fazla menfaat te
inini düşünmüş olacaklar. Biz bunu % 5 e indir
mek suretiyle köylünün 'borçlarını daüıa kolay 

ödemesini sağladık. Böylece köylü borçlarım 
ödiyecek. Yaptığımız Taksitlendirme Kanunu 
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ile genel icraya verileceklere haciz yoluna gidi- I 
lecektir. Biz bunu önlemek için müddeti ar
tırdık ve faiz (hadlerini indirdik. 

KOKSAL OSMAN — Buna Ziraat Bankası 
ne diyor? 

ERSÜ VEHBÎ — itiraz ediyor. 
BAŞKAN — Şimdi tadil teklifini oyunuza I 

koyacağım. I 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Albayınım 

tadil teklifi şu : Maddenin altına, «Zirai mak- I 
satlar dışında kredi alanlara bu madde hüküm- I 
leri tatbik edilmez.» şeklinde bir fıkra ilâve- I 
sini istiyor. I 

BAŞKAN — Bu tadil teklifini oyunuza ko
yuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul I 
edilmemiş, teklif reddedilmiştir. i 

Maddeyi olduğu gibi oya koyuyorum. Ka- I 
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu alacaklar için kanunun I 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faiz I 
tatibik edilir. I 

KOKSAL OSMAN — Ziraat Bankası ma
demki itiraz ediyor; ona ne gübi bir külfet yük- I 
1eniyor? I 

ERSÜ VEHBİ — Fazla bir külfet yük
lenmiyor. I 

KOKSAL OSMAN — Ben de (borç alır
ken öyle yaparım. I 

KUYTAK FİKRET — Banka yüz sene 
vâde ile ve yüzde bir ile Merkez Bankasından I 
para alıyor. I 

BAŞKAN — ikinci maddeyi oyunuza arz I 
ediyorum. Kabul edenler.. Kalbul edilmiştir. I 

MADDEE 3. — Taksitlendirme muamelesi, I 
'borcun mevcut aynî veya şa'hsi teminatının I 
sukutunu icahettirmediği gübi, borçlunun kefil- I 
lerine de kefaletten çekilme 'hakkını bahşet- I 
m ez. I 

BAŞKAN — Maddenin izahını istiyen ar- I 
kadaşımız var m i l . Maddeyi oyunuza arz edi- I 
yorum. Kabul edenler.. 'Kalbul edilmiştir. I 

MADDE 5. — Taklitleri vâdelerinde öden
in iyen borçlar muacceliyet iktisabeder. Bu I 
borçlar hakkında 'T. C. Ziraat Banka'sı ve Ta- I 
rım Kredi kooperatifleri, 6183 sayılı Âmme I 
alacaklarının takip ve talhsili hakkındaki Ka- I 
nun 'hükümlerine göre kovuşturma yapmaya ve I 
sözü geçen kanunun bahşettiği haklardan fay- I 
dalanmaya yetkilidir. I 
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BAŞKAN — Maddenin izahını istiyen 1. 

Yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — T. C. Ziraat Bankası ve Ta

rım Kredi Kooperatifleri taksitlendirilecek 
borcu olanlara, bu kanun 'hükümleri dâhilinde 
taksitlendirme muamelelerini ifaya davet hu
susunda doğrudan doğruya veya ihtiyar he
yetleri marifetiyle tebligat yapar. Borçlu işfbu 
tebligatın ifasını mütaakıp Aralık 1960 ayı 
sonuna kadar bağlı bulundukları Banka, şube, 
ajans ve büroları ile Tarım Kredi Koopera
tifine müracaatla borçlarını bu esaslar daire
sinde yeni senetlere bağlamadığı takdirde, bu 
kanun hüküm'lerinden istifade edemez. 

BAŞKAN — Maddenin izahını istiyen ar
kadaşımız var mı..? 

KOKSAL OSMAN — Neden isteniyor, se
bebi nedir yeniden muamele isteniyor. 

ERSÜ VEHBİ — Taksiti yeniden muamele
ye tâbi olacaktır. Böyle ojnıadığı takdirde, 
eskiden taksitlendirme işi diye ortada bir 
şey yoktu, eskiden eski 'borcuna ait bir senet 
vardı. Şimdi ise taksitlendirme vardır hu-
nun için müracaat etmediği takdirde hiejbir 
zaman kabul edilmiyecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — T. C. Ziraat Bankası ve Ta
nın Kredi 'Kooperatiflerine 1960 yılında olan 
'borçları 1 nei madde şümulüne girmediğinden 
dolayı taksitlendirilmiyen ve yetiştirdiği mah
sulü yalnız hububata inhisar eden çiftçilerden 
diliyenlere, çeşitli tarım şubelerini kapsayan 
işletmeler halinde teşkilântlanmalarmı teşvik 
maksadı ile Ibir defaya mahsus olmak ve çe
virme kredisi miktarlarını ıgeçmemek üzere 
T. C. Ziraat bankalarınca ve Tarım Kredi Koo
peratifi ortaklarına "kooperatiflerce kalkmma-
kredisi açılabilir. 

Kalkınma kredisinden faydalanmak istiyen 
çiftçilere, bu kredileri tamamen tasfiye edilin
ceye kadar T. C. Ziraat Bankasınca ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince ayrıca çevirme kre
disi açılamaz. 

Bu kredilere beş yıl vâde ve % 10 faiz uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bu maddenin izahını istiyen 
arkadaş var mı? 
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ADNAN BAŞER — Müsaade ederseniz 

izah, edeyim. 'Efendim, 'birinci madde hakkın- I 
da izahat verirken arz etmiştim. Birinci nıad- I 
de şümulüne -giren 1952 senesinden 1969 so- I 
nıma kadar Uıiçjbir şekilde bankaya ödenme- ! 
miş borçlardır. !Bu kanunun komisyonumuzda ı 
müzakeresi sırasında komisyon üyeleri, mem
leketimizde ahonman kredisi ismi ile anı
lan yeni kredi şeklinin doğduğunu 'belirttiler. 
Bunun üzerine 'biz banka ile temasa 'geçtik. 
Banka 400 - 500 milyon lira taihsil etmiş gibi 
gözüküyor. Bu şu şekilde oluy'or. Borçlu mu
rabahacıdan para alıyor ve gidip bankaya bor
cunu yatırıyor. Fakat <beş »gün sonra gidip 
tekrar aynı parayı Ibankadan alıp muraibahacı-
ödüyor. Bu suretle de (bu krediler 'her sene | 
açılmış, ödenmiş ve yeniden açılmış gi'bi gözü- I 
küyor. Bu şekilde olduğuna göre haddizatın
da hu krediler ödenmiyor. 

Bunu alan kimselerde hakikaten zengin 
kimselerdir. Onun için Ibiz abonman şeklin
deki kredileri de taksrtlendirelim dedik. Ban
ka, ibunun ihangi'sinin istihsalde kullanıldığının 
tefrikine imkân olmadığını ancak hububat 
gibi tam 'mahsul idrak edenlerde bunun anla
şılabileceğini ibunlara bu şekilde bir kolaylık | 
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tanınırsa 5 yıl vâde ile murabahacıya gitme
den borçlarının ödemelerini temin etmiş olu
ruz, dedi. Bankanın hu mütalâası ve Komis
yonun albonman kredisi zürrasmın borcunu bu 
şekilde ödemesi için telkini ve Ziraat Banka
sının kaynaklarının âzami Ibu kadarını sağ-
lıya'bileceği düşünülerek 'bu 'madde konmuştur. 

BAŞKAN — Durum anlaşıldı. 
Maddeyi kabul edenler... Kaıbul edilmiştir. 
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Kaibul edilmiştir. 
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 
KAPLAN KADEÎ — Usul hakkında Ur 

mâruzâtım vardır. Alınmış olan karar var
dır. önemli kanunların propogandası yapıl
sın, eski iktidar 'bunu yapardı. 

Mühim bir kanundur, ibunun propaganda
sını yapmak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — 'Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Pazartesi saat 14 te toplanmak üzere Otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18;15 



s. SAYISI : 101 e ek 
Köylü ve Çiftçilerin) T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
kooperatiflerinle olan vâdesi geçmiş borçlarının taksitlendirilmesi 
hakkımda kanun tasarısı ve îktisait Komisyonu raporu (1 /91 ) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1278/2282 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Köylü 
ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş borç
larının taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

Devlet maliyesiyle iktisadi âmme teşebbüslerinin rasyonel bir çalışma sistemi içinde faali
yetlerine devam etmeleri imkânını sağlamak mvksadiyle yapılan hazırlıklar meyanında köylü 
ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan borçlarının da tetkik konusu yapılması, zirai ıslahat 
sahasında alınacak tedbirler meyanında önemli bir mevki işgal etmektedir. 

Filhakika, son seneler hububat mahsulünün nuhtelif sebeplerle kifayetsiz bir seviyede bulun
masına ve bunu telâfi edecek tedbirlerin alınmamış olmasına rağmen istihsal masraflarının ar
tışına ve çiftçi ailesi adedindeki gelişmelere mütenazır* olarak gerek T. O. Ziraat Bankasınca 
gerek kredi kooperatifleri kanalı ile yapılan ikrazatm, seneden seneye artan bir tempo ile ge
nişlediği görülmektedir. Kredi hacmi artışında geçen devrin prjütik mülâhazalarının da mües
sir bulunduğu bir vakıadır. 

T. C. Ziraat Bankasınca ve kredi kooperatiflerinde açılan krediler ve borçlu adedindeki ha
reket yıllar itibariyle mukayeseli olarak aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

fıllar 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Banka 

1*86 978 420 
232 991 474 
394 818 311 
611 799 430 
709 616 007 
801 428 025 
819 195 566 
829 853 621 
862 553 606 
823 097 265 
904 089 122 

Kooperatif 

88 103 975 
96 046 040 

116 005 225 
183 723 855 
237 741 474 
256 716 397 
278 081 355 
299 638 218 
330 855 865 
313 114 278 
352 776 284 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 

275 082 395 
329 037 514 
510 823 536 
795 523 285 
947 357 481 
058 144 422 
097 276 921 
129 491 839 
193 409 47] 
136 211 533 
256 865 406 

Borçlu adedi 

1 850 090 
1 985 946 
1 903 562 
2 074 983 
2 151 671 
2 337 032 
2 326 862 
2 305 097 
2 173 978 
2 120 129 
2 164 032 
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T. C. Ziraat Bankasının ve Kredi Kooperatiflerinin Haziran 1960 tarihi itibariyle zirai istih

sal sahasına tevcih ettiği kredi miktarı ise, (Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Zirai Dona
tım Kurumuna taallûk eden 836 429 446,— lira haricolmak üzere) 

939 604 755 Lirası Bankaca, 
396 603 486 » Kredi Kooperatiflerince verilen kredilerle ilgili olmak üzere ceman : 

1 336 208 241 Liraya baliğ olmuştur. 

Bankanın ve T. K. Kooperatifleri alacaklarının müstahsil üzerindeki dağılışının tetkikinden, 
bunların sırasiyle % 41,5 ve % 51,4 ünün 1 0.00 liraya kadar borçlu müstahsıllar üzerinde oldu
ğu görülmektedir. 

Tevzi edilen <bu krediden, ancak (44'2 583 300) liralık kısmı bankanın kendi menabiine, baki
yesi ise ehemmiyet sırasına göre, zirai senet reeskontu ve tedavüle çıkarılan tahviller ve vadeli 
tevdiat ile bankacılık tekniğinin icapları dışında vadesiz mevduat ve muvakkat hesap mevcutla
rı gibi yabancı kaynaklara istinadetmektedir. 

Bankaca ve T. K. Kooperatiflerince son 5 yıl zarfında yapılan tahsilatın aşağıdaki seyri ta-
ktfbettiği görülmektedir. 

Seneler 

1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Bankaca 
(000 ilâvesiyle) 

Tahsili 
gereken 
milyon 

1 274 836 
1 045 465 
1 075 831 
1 061 515 
1 286 242 
1 315 158 

Tahsil 
edilen 
milyon 

237 127 
856 947 
809 174 
827 485 

1 008 324 
999 757 

' 

Tahsilat 
nispeti 

% 

86,3 
81,9 
72,2 
77,9 
78,3 
76,0 

Tahsili 
gereken 
milyon 

128 734 
389 388 
385 138 
413 499 
543 642 
513 531 

Kooperatiflerce 
(000 ilâvesiyle) 

Tahsil 
edilen 
milyon 

96 307 
317 019 
305 396 
336 218 
444 915 
403 231 

Tahsilat 
nispeti 

% 

74,7 
81,5 
79,3 
81,3 
81,8 
78,5 

Bu cetvelin tetkikinden, T. C. Ziraat Bankası ile T. K. Kooperatifleri alacaklarından % 80 
ine yakın bir kısmının her yıl tahsil edilmekte olduğu ve % 20 civarında matlubatm ertesi yıl
lara devre'ttiği anlaşılmaktadır. 

T. C. Ziraat Bankasının ve T. K. Kooperatiflerinin eski yıllardan devredegelen vâdesi geçmiş 
alacaklarının durumu ise şöyledir : 

Banka Kooperatifler 

1952 ve daha evvelki yıllardan vâ
desi geçen 
1953 yılında vâdesi geçen 
1954 » » » 
1955 » » » 
1956 » » » 
1957 » » » 
1958 » » » 
1959 » » » 
Uzun vadeli Kr. vâdesi geçen 

2 135 448 
8 862 786 
9 488 945 
9 305 440 

11 480 246 
16 249 857 
36 397 524 
75 544 650 
99 547 039 

2 346 169 
3 056 002 
3 447 200 
2 335,712 
5 128 856 
6 888 484 
22 810 106 
64 986 906 

269 011 935 110 299 435 

( S. Sayısı : 101 e ek ) 
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olmak .üzere ceman 379 311 370 liradır. Vâdesi gecen alacaklar içinde yer alan mebaliğden mühim 
bir kısmının son senelere ait bulunmasının mûtat bir vakıa olduğu, bilhassa 1958 ve 1959 vadeli 
olan matlubattan büyük miktarının, müsait şartlar altında idrak olunan bu yılki bereketli mahsulden 
tahsil edilmesinin mümkün bulunduğu anlaşılmıştır. 

Coğrafi hususiyeti itibariyle yurdumuzun büyük bir kısmında kurak bir iklimin hâkim bulundu
ğu ve bu yüzden mahsulü hasar gören çiftçilerin iborç ödemede zaman zaman müşkülâta mâruz kal
dıkları görülmektedir. Bu gibi ahvalde çiftçi borçları, 3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 sayılı Kanu
nun 20 nci maddeleri uyarınca ertesi istihsal mevsimine kadar tecil edilmektedir. 

Ancak, hasar ve âfetin üst üste meydana geldiği bâzı bölgelerde yapılan imhal veya tecillere veya 
gösterilen çeşitli ödeme kolaylıklarına rağmen muhtelif sebeplerle teraküm eden bir kısım çiftçi borç
larının muayyen bir yılın istihsali ile kolaylıkla ödenmiyecek bir duruma girdiği şüphe götürmez 
bir hakikattir. 

Her ne kadar 1957 yılında çıkarılan 7052 sayılı Kanunla bir kısım alacakların 5 yıl müddetle tak-
sitlendiriimesi cihetine gidilmişse de bu kanun yalnız 1954 - 1957 yılları arasında tecil edilen matlu-
baltı taksitlendirme şümulü içine alındığından, daha evvelki yıllarda seyyaliyetini kaybeden alacak
lar bundan faydalanammışa ve beklenen maksat tahassul etmemiştir. 

Vâdesi geçen hesaplardan borçlu çiftçilerin, ödeme güçlerinde hâsıl olan müşkül durumun iza
lesi için alınacak tedbirleri tesbit ederken; mühim bir kısmı kendi menalbiine dayanmıyan Ziraat 
ihtiyaçlarının karşılanmasına devam zarureti, üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden bir nokta 
olarak mütalâa edilmektedir. 

Son yıllarda Ziraat Bankasının umumi bütçeden ve diğer menabiden yeter miktarda takviye 
edilmemiş olması, bankanın, istifade etmekte olduğu yabancı menabii sahiplerine karşı bizzat de-
ruhde ettiği vecibe ve taahhütler muvacehesinde, zirai kredi borçlarından sadece zaruret bulunan
larının uzun vâdelere bağlanmasının iktiza ettiği neticesine varılmıştır. 

Bu nevi alacaklar, yukarda tebarüz ettirildiği veçhile çeşitli sebepler dolayısiyle tahsil edilemiye-
rek seyyaliyetini kaybetmiş olanlardır. 

Seyyaliyetini kaybeden kredilerin, bankaca çiftçiye 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c 
fıkralarında yazılı mevzular için normal zirai plasmanlarından yaptığı ikrazatitan, 1958 yılı envan
terinde vâdesi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya asli hesaplarında tecil, imlhal veya sair sebep
lerle bırakılan veya aynı maksatlarla uzun vadeli kredilere kalbolunmasma rağmen tahsil edilemi-
yen alacaiklarla, T. K. Kooperatiflerinin ortakları üzerindeki aynı mahiyetteki alacakları olduğu 
anlaşılmaktadır. 

1959 yılında vâdesi geçmiş alacaklar üzerinden, henüz bir mahsul devresi geçmemiş olduğu 
cilheıtle bunlara seyyaliyetiini kaybetmiş nazariyle bakılmasına unalhal görülmemektedir. Zira bu 
borçluların bir kısmı mahsullerini Tarım Satış kooperatifleri ve birliklerine, Şeker Şirketine veya 
Te'kel İdaresine teslim ettikleri halde, bu müesseselerin zamanında tediye yapamamaları sebebiyle, 
kendi taksirleri olmadan, borçları kapatılmadığı gibi, bir kısmının da bol olan 1960 yılı mahsu
lünden borçlarını ödemeleri tabiî görülmektedir. Diğer taraftan 1959 yılına kadar borcunu munta
zaman ödemiş bulunan bu müstahsıllarda yerleşmiş bulunan borç ödeme itiyadını zedelemek lâ
zımdır. 

Bu mülâhazalarla, taksitlendirmeye mevzu olarak 1958 yılı sonunda vâdesi gelmiş ve halen 
tahsili temin edilememiş bulunan alacakların seyyaliyetini kaylbetiği kabul edilerek, kanun tasa
rısının birinci maddesi buna göre tertifoolunmuştur. 

Yukarda belirtildiği üzere, bu yıl memleektimizde mahsul durumu müsait şartlar altında in
kişaf etmiştir. Bu bakımdan, borçları 5 yıl müddetle taifesiitlen'dirilece'k, bu kabil çiftçilerin cüzi 
de olsa, birer miktar peşin tediyede bulunmaları imkân dâhilinde görülmektedir. 

Peşin yapılacak tahsilat tasarıda, borcun beşte biri olarak tesbit olunmuştur. 
Bu alacaklar için de ödünç para verme Kanununa istinaden çıkarılan 5/184 sayılı Kararname 

ile zirai krediler için tatibikma salâhiyet verilen % 10 faizin yürütülmesi, borcunu muntaza-

( S. Sayısı : 101 e « k ) 

*» h 



__ 4 — 
man ödiyen müstahsıla nazaran bir fark yaratılmaması ve bu suretle banka masraflarının da kar
şılanmasına imkân verilmesi muvafık mütalâa olunmuştur. 

5 yıl müddetle taksitlendirilen mezkûr alacakların, bu müddet içinde muhtelif sebeplerle ay
rıca tecili halinde, gayrikaibili tahsil bir hale gelmesi ihtimali göz önünde ibulundurularalk aynı 
ımalhiyette'ki 2814 ve 7052 sayılı kanunlara kiyaseti, taksitiendhJilen bu alacakların 3202 sayılı Ka
nunun 47 ve 2836 sayılı Kanunun 20 nci maddesi (hükümlerine tâbi tutulmasına mahal görülme
miştir. Diğer taraftan, mütemerrit borçlular hakkında tatbik olunmak üzere münhasıran bu ala
caklar için T. C. Ziraat Bankasının ve Tarım Kooperatiflerinin 6183 sayılı. Âmme alacaklarının 
takip ve tahsili usulü hakkındaki Kanunun verdiği imkândan faydalanmaları uygun görülmüştür. 

Banka mevzuatına göre, vâdesi geçen borcu olanlara telkrar kredi açılması mümkün bulun
mamaktadır. 

Bıı tasarı ile, borcunu defaten ödemek imkân1 m ıbulamryan ve bu sdbeple zirai kredilerden fay-
dalanamıyan çiftçiye ödeme kolaylığı gösterilmiş ve müteakip seneler ihtiyacı için kredi açılması 
da ayrı bir konu olarak ele alınmıştır. Bu maksatla, taksitlerini zamanında ödiyen müstahsıllara 
ödenen taksitin yarısını geçmemek üzere ve ödeme güçleri dâhilinde kalmak kaydiyle yeni istih
sal ihtiyacı için kredi açılması imkânı sağlanmıştır. 

İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi . 11 . 1960 
İktisat Komisyonu 

No. : 1/91 
K. No. : 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdösi geçmiş 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve gerekçesi komisyonumuzca incelenmiş 
ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır : 

I - Genel îzaıhat 
A) Tasarının ana hatları : 
Hükümet teklifi, prensibolarak, T. C. Ziraat Bankasının (tahvil hâsılları ile özel fonlardan 

olanlar hariç) 31.12.1958 tarihi itibariyle vâdesi geçmiş ikrazat ve Tarım Kredi Kooperatifleri
nin aynı mahiyetteki alacaklarının taksitlendirilmesiııi istihdaf etmektedir. Gerçekten anlaşıldığı
na nazaran, 1959 yılının tecil şümulüne alınmamasının se'bepleri, bu yılın bol mahsul yılı oluşu ve 
eikicilerin mahsullerini Tarım Satış Kooperatiflerine, Birliklerine, Şeker Şirketine veya Tekel İda
resine teslim etmelerine rağmen paralarını almamış olmalarıdır. 

Tasarıya göre ilk talksit 1960 yılı içinde ödenmek kaydiyle, sözü geçen alacaklar âzami beş yıl 
vâdeye bağlanacak ve bunlara % 10 faiz uygulanacaktır. 

Teklif, böylece taksitlendirilecek borçlar hakkında tabiî âfetler sebebiyle tecil hükümlerinin 
uygulanmıyacağı esasını getirmektedir. Ayrıca, 'borçları taksitlendirilen çiftçilere banlka imkânla
rının müsaadesi nispetinde açılacak kredilerin, fiilen ödenen taksidin yarısını geçemiyeceği hükmü 
konulmuştur. 

Tasarının esasları özet olarak budur. 
B) Teklifin imalı bakımdan tahlili : < ' 
Haziran 1960 tarihi itibariyle T. C. Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım 

Satış Kooperatifleri ile Zirai Donatım Kurumuna olanlar hariç) tarım «sektörüne açtıkları krediler, 
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939 604 775 liralık kısmı bankaca ve 396 603 486 liralık kısmı kooperatiflerce olmak üzere ceman 
1 -336 208 241 liradır. Bu miktar, cari yılda devamlı olarak dönen ve çeşitli tarım sahalarına yıl 
içinde teveccüh eden kredilerin mezkûr tarihteki hacmini göstermektedir. 

Tasarı, 1952 ilâ 1958 yılları arasında vâdeleri geçmiş kredilerin yukardaki meblâğ içinde bulu
nan 338 milyon liralık kısmını şümulüne almaktadır. İşbu son meblâğın banka ve kooperatifler 
arasında bölünüşü şöyledir : 

Milyon 

T. C. Ziraat Bankası 263 
Tarım Kredi Kooperatifleri 75 

338 

Teklife göre tecile tâbi miktarın, tecil tarihine kadar işlemiş ve işliyecek faiz ve masrafları se
bebiyle biraz daha büyüyeceğini nazara almak lâ imdir. 

Uygulanacak faiz haddi % 10 şeklinde teklif edilmektedir. Banka, faiz maliyetini 31 Ağustos 
1960 tarihi itibariyle % 7,194 nispetinde hesap?a. nştır. Bu sebeple ve borcunu ödiyenlerle ödemi
ydiler arasında bir farklılaşmayı sağlamak için teklif yüksek had üzerinden getirilmektedir. 

II - Değişikliğin esasları ve malî neticeleri : 
Tasarının şümulünü tâyin eden 1 nci maddesi, yukarda işaret olunduğu üzere 1958 yılı sonunu 

hudut ittihaz eylemiştir. 1959, 1960 yıllarında mahsulün bol oluşu ve kooperatif ve birlikler, Şe
ker Şirketi, Tekel İdaresi gibi kuruluşların ınüstahsıla olan borçlarım ödememiş bulunmaları 1959 
yılının hariç tutulmasının gerekçesidir. 

Komisyonumuzca bu görüşe iştirak edilmemektedir. Bu kabil müstahsilin hiçbir taksirleri ol
maksızın fuzulen faiz ve masraf ödemeye mecbur tutulmaları ve hakikaten borç ödemeye mukte
dir bulunmıyanlarının tecil şümulüne alınmaları Taksitlendırme Kanununun getirmesi gerekli 
eşitlik ve adalet kavramları ile telif olunamamaktadır. Tasarıdaki 3 1 . 12 .1958 hududunun 3 1 . 12. 
1959 şeklinde komisyonumuzca değiştirilmesi sebebi budur. 

T. C. Ziraat Bankasından alman bilgiye göre, işbu değişiklik, Hükümet tasarısının tecile tâbi 
tuttuğu ceman 338 milyon liralık miktarı 140 mi yön lira artırmaktadır. 

Komisyonumuz, seyyaliyetlerini kaybettikleri belirtilen bu alacakların beş yıl süıe ile tecil
lerini maksadı temine yeterli görmemektedir. Kolay bir ödemenin zaruri şartını sağlamak için tek
lif olunan süre on yıl şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının halihazır durumu, bilhassa çevirme kredilerinde muhtaç, çiftçinin banka kredilerini 
vâdelerinde özel surette ve faiz ndiyerek borçlanmak suretiyle kapatmakta oluşu ve tekrar ban
kadan kredi alarak özel borcunu ödemesi sekilideki tatbikatta her hangi ıslah vücuda getirme
mektedir. Bu sebeple ve ilgililerle yapılan isticaller sonunda, yukardaki zararlı pratiğin izalesi 
için bir «Kalkınma Kredisi» müessesesine tasanla yer verilmiştir. Mahsulü hububata inhisar eden 
çiftçilere çevirme kredileri tutarında beş yıl vadeli kalkınma kredisi açılabilecek ve böylece çe
virme kredilerinin vâdelerinde faiz ödiyerek özel şahıslardan borçlanma mecburiyeti hissedilmiye-
cektir. Komisyonumuz değiştirilişindeki 6 ncı madde bu maksadı teminen teklif olunmaktadır. 

Kalkınma kredisi gerekçede yeni bir kredi o mayıp, yukarda arz edilen özel şahıslardan faiz 
mukabili borçlanmaları bertaraf etmeye mahsus bir mekanizimdir. T. C. Ziraat Bankasından elde 
edilen bilgiye aazaran banka ve kooperatiflerce hububat bölgelerinde 30 . 6 .1960 tarihindeki 
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krediler toplamı 424 370 238 liradır. Mezkûr meblâğın tamamı, teklif eylediğimiz kalkınma kre
dilerine kalbolunduğu takdirde bankaya ve kooperatiflere : 

1 - Hükümet teklifindeki 1 nci maddeye göre 338 000 000 
.2 - 2 nci maddenin komisyonumuzca tadili sonucu 

ayrıca 140 000 000 
3 - Kalkınma kredileri sebebiyle 424 000 000 

Toplam 902 000 000 

ki ceman 902 000 000 liranın tecili külfeti yüklenebilir. Bütün çevirme kredilerinir« kalkınma 
kredilerine inkılâbı bittabi beklenmemelidir. 

Bu sebeple, fiilen tecil edilecek miktarın bir az daha küçük olacağına işaret etmek lâzımdır. 
Faiz konusunda, komisyonumuzca tasarı ve gerekçede ileri sürülen görüşlere iştirak edileme

mektedir. Borcunu ödiyen ve ödemiyenler arasında tefrik varit değildir. Çünkü borcunu ödemi-
yenlerin bakiyeleri tecil edilmek suretiyle esasen tefrik ödiyemiyenler lehine yapılmaktadır. Di
ğer taraftan, 1951 - 1960 yılları arasında faiz % 6 ilâ % 7 nispetleri arasında değişmektedir 
Seyyaliyetlerini kaybettiklerine gerekçede defatle temas olunan bu kabîl borçlara aslmdakinden 
daha yüksek bir faiz nispeti uygulanması komisyonumuzca uygun mütalâa edilmemiştir. 

Bu sebeplerle ve zaten ödemekte pek fazla müşkülât çekildiği nazara alınarak faiz haddi % 10 
dan % 5 e indirilmiştir. Ayrıca tasarıda, tecil faizinin başlangıcı kolaylık ve beraberliği sağlamak 
üzere kanunun yürürlüğe giriş tarihi şeklinde değiştirilmiştir. 

Hükümet teklifinin 3 ncü maddesinin, 1 ve 2 nci fıkraları, aynı maksatları esasen umumi hü
kümler meyanmda sağlanabilecekleri cihetle kaldırılmıştır. 

Âfetler ve mücbir sebepler, bu kanun gereğince tecile tâbi tutulmuş olacakların taksit vâdele
rinde ödenmelerine maddi imkân bırakmıyabilir. Böylece tahaddüs edebilecek fiilî imkânsızlıklar 
tanımıyan 4 ncü maddenin tasarıdan tamamen çıkarılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Taksitlerini ödiyen çiftçilere T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri mevcut mev

zuata göre gerekli gördükleri krediyi açabilecekleri cihetle, tasarıdaki 6 nci maddenin kaldırılma
sı muvafık mütalâa edilmektedir. 

Tasarının 7 nci maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yukarda hakkında izahat arz edilen kalkınma kredisi konusu, tasarının 6 nci maddesi olmak 

üzere tertibolunmuştur. 
Tasarıdaki 8 ve 9 ncu maddeler, 7 ve 8 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı ' Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Saykal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üre 
• " * ? " " * "'*•'' Taşar Dündar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köylü ve çiftçilerin T. O- Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi kooperatiflerine olan vâdesi geç

miş borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankasının çift
çiye, 3202 sayılı Kanunim 8 nci maddesinin A, 
B, C, fıkraları gereğince açtığı kredilerden, 
(Tahvil hâsılları ile hususi fonlardan yapılan 
ikrazlar hariç) 31 . 12 . 1958 tarihi itibariyle 
vâdesi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya asli 
hesaplarında tecil, imhal veya sair sebeplerle 
bırakılan veya 'aynı maksatlarla uzun vadeli 
kredilere kalbolunmasma rağmen tahsil edile-
miyen alacaklariyle, Tarım Kredi kooperatif
lerinin 31 . 12 . 1958 tarihi itibariyle mevcut 
aynı .mahiyetteki alacakları, hu kanunun yayı
mı tarihindeki bakiyelerinin beşte biri 1960 yılı 
içinde ödendiği takdirde, geri kalan kısmı, tak
sitlendirme tarihine kadar işlemiş faiz ve mas
rafların ilâvesiyle beher taksit 50 liradan aşağı 
olmamak kaydiyle âzami beş yıl vâde ile beş 
müsavi taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1960 yılma gelmek 
üzere mahsul toplama ve satış zamanlarına göre 

T. C. Ziraat Bankasınca tesbit edilir. 

MADDE 2. — Bu alacaklar için taksite bağ
landığı tarihten itibaren senevi % 10 faiz tat
bik olunur. 

MADDE 3. — Taksitl'endinme muamelesi sı-
rasında, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
kooperatifleri teminatı kifayetsiz hale gelen 
borçlulardan usullerine *göre kabule şayan te
minat istiyebilirler. Borçlular da bu teminatı 
göstermeye mecburdurlar. Taksitlendirme mua
melesi, borcun mevcut ayni veya şahsi temina
tının sukutunu icabettirmediği gibi, borçlunun 
kefillerine de kefaletten' çekilme hakkını bah
şetmez. 

MADDE 4. — Bu kanun hüküm eri dâhilin
de taksitleındirilecek alacaklar taksit vâdeleri
nin hululünde tamamen tahsil olunur. Bunlar 
hakkında 3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 5. — Taksitleri vâdelerinde öden-
mİ3ren borçlar muacceliyet iktisabeder. Bu borç-

İKTlSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Köylü ve çiftçilerin T. C- Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geç

miş borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankasının çift
çiye', 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (A), 
(B), (C) fıkraları gereğince açtığı kredilerden 
(Tahvil hâsılları ile özel fonlardan yapılan ik-
razlarhariç) 31 . 12 . 1959 tarihi itibariyle vâdesi 
geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya asli hesap
larında tecil, imhal veya sair sebeplerle bırakı
lan veya aynı 'maksatlarla uzun vadeli kredi
lere çevrilmesine rağmen tahsil edilmiyen aja-
caklariyle, Tarım Kredi kooperatiflerinin 31 . 12. 
1959 tarihi itibariyle mevcut aynı mahiyetteki 
alacakları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar işlemiş faiz ve 'masrafarm ilâvesiyle 
ıon yıl vâdeye ve on eşit takside bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1961 yılma gelmek 
ü/.ere mahsul toplama ve satış zamanlarına gö
re T. O. Ziraat Banaskmca tesbit ohmur. 

MADDE 2. — Bu alacaklar için, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faiz 
tatbik edilir. 

MADDE 3. — Taksitlendirme muamelesi, 
borcun mevcut ve .ayni veya şahsi teminatının 
sükutunu icabettirdiği gibi, borçlunun kefil
lerine de kefal eten çekilme hakkını bağışla
maz. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ucü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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lar hakkında T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatifleri, 6183 sayılı Âmme alacak
larının takip ve tahsili hakkındaki Kanun hü
kümlerine 'göre kovuşturma yapmaya ve sözü 
geçen kanunun bahşettiği haklardan faydalan
maya yetkilidirler. 

MADDE 6. — Borçları taksitlendirileıı çift
çilere, taksiıtlendirme mevzuuna giren zirai ih
tiyaçları için, Banka, imkânlarını müsaadesi 
nipetinde açılacak krediler, fiilen ödenen tak
sitin yarısını geçemez. 

MADDE 7. — T. C. Ziraat (Bankası ve Ta- MADDE 5. — Tasarının 7 nci maddesi 5 nci 
rım Kredi Kooperatifleri, taksitlendirilecek bor- madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
cu olanlara, bu kanun hükümleri dâhilinde tak-
sitlendirıme muamelelerini ifaya davet hususun
da doğrudan doğruya veya ihtiyar heyetleri 
marifetiyle tebligat yapar. Borçlu işbu tebliga
tın ifasını mütaakıp Aralık 1960 ayı sonuna ka
dar bağlı bulundukları Banka, şube, ajans ve 
büroları ile Tanım Kredi Kooperatifine müra
caatla borçlarını bu esaslar dairesinde yeni se-
netlere'bağlamadığı takdirde, bu kanun hüküm
lerinden istifade edemez. 

MADDE 6. — T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi kooperatiflerine 1960 yılında olan 
borçları 1 nci madde şümulüne girmediğinden 
dolayı taksitlendirilımiyen ve yetiştirdiği mai-
sulü yalnız hububata inhisar eden çiftçilerden 
diliyenlere, çeşitli tarım şubelerini kapsayan iş
letmeler halinde teşkilâtlanmaların] teşvik mak
sadı ile bir defaya mahsus olmak ve çevirme 
kredisi miktarlarını geçmemek üzere T. C. Zi
raat Bankalarınca ve Tarım Kredi kooperatifi 
ortakarına kooperatiflerce kalkınma kredisi 
açılabilir. 

Kalkınma kredisinden faydalanmak istiyen 
çiftçilere, bu kredileri tamamen tasfiye edilin
ceye kadar T. C. Ziraat Bankasınca ve 'Tarım 
Kredi 'kooperatiflerince ayrıca çevirme kredisi 
açılamaz. 

Bu kredilere beş yıl vâde ve % 10 faiz uygu
lanır. 

MADDE 8./— Bu kanun yayımı tarihinde MAADE 7. — Tasarının 8 nci maddesi 7 nci 
yürürlüğe girer, madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. —• Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Baikanlar Kurulu memurdur. 

Devlet Başkanı ve Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

C. Gürsel 
Devlet Bakamı ve 

Bas. - Yay. ve Tura. B. V. 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdilek 

Dışişleri Bakanı 

19 . 9 . 19fiO 

Devlet Bakanı 
//. Mumcu oğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Balkanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı 
§. Kocatopçu 

Adalet Bakam 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. t. Ktzıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Öner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 
Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

iktisat Ko. 

MADDE 8- — Tasarının 9 ııcu maddesi 8 ııci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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