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Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri
Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına
olan bâzı borçlarının taksi t lendirii meşine dair kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu ( 2 / 3 0 0 , 2 / 3 1 1 )
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Yüksek Başkanlığa
Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve. çiftçilerin, T. G. Ziraat Bankası ve tarım
kredi kooperatiflerine olan borçlarmın talksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraalt Bankasına olan
borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun ıtekliflerini görüşmek üzere Genel Kurulun 12.11.196^
tarihli 4 ncü Birleşiminde, toplantı yılının değişmesi sebebiyle yeniden kurulması ikabul edilen
Geçici Komisyonumuz, mevzuubahis teklifleri tevhiden görüşüp intaeetmıiş ve 8 . 1 . 1963 tari
hinde 2 karar sayılı raporunu Yüksek Başkanlığa sunmuştu.
G-enel Kurulun 25 . 1 . 1963 tarihli 35 nci Birleşiminde cereyan eden müzakereler esnasında;
ileri sürülen mütalâalar ve verilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik edilmek üzere, ba
his konusu teklifler, Geçici Komisyonumuzca geri alınmış, teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda birkere daha tetkik ve müzakere olunmuştur.
Bundan evvelki raporumuzda da tafsilen izah ettiğimiz veçhile, teklifler mahiyet itibariyle
çok şümullü ve hattâ zirai kredi müessesesinin esasına taallûk etmekte olduğu, bu tekliflerle
•topyekûn uzun süreli bir taksitlendirilmenin mümkün olamıyacağı, icabederse, çiftçiye verilen
kredinin miktar ve mahiyetinin ayrıca ele alınabileceği ve fakat, geçen yılların devamlı kurak
gitmesi ve iş sahalarının müsait bulunmaması sebepleri ve bilhassa küçük hububat çiftçilerinin
kaybolan iş gücünü yeniden kazandırmak ve bu suretle müstahsili teşvik, hem istihsalin artma
sını temin, hem de bu gibilerin borç ödeme imkânını sağlamak üzere kısmi bir taksitlendirme
muamelesine gidilmesi lüzum ve zaruretine kaani olunmuştur.
Bununla beraber, yenli krediler açılmasına, mevcutların artırılmasına ve yahut da zirai güb
re kredileri gibi kredilerin iyi şekilde yürütülmesine imkân vermek için, köylü ve çifitçinin yegâne kredi müessesesi olan mezkûr banka ile tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme
imkânlarına daha fazla zorlamamak icabeder kanısına varılmıştır.
Mevzuubahis hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılmasını engelliyen tasarruflardan kaçı
nılması zirai gelişmemiz bakımından zarara görülmektedir.
Ayrıca, bankanın kısa vadeli mevduatına zarar vermemek ve mevduat sahiplerinde her hangi
bir endişe yaratmamak gibi sebeplerle taksitlendirilecek borç tavanının eskisi gibi 2 000 lira
olarak bırakılması uygun görülmüştür.
Esasen, 2 000 liraya kadar borçlu olan küçük çiftçinin, borçluların büyük bir nisbetini teşkil
etmekte olduğu görülmüş ve taksite bağlanacak miktar da 2 000 lira olarak kabul edilmiş oldu-
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ğuna göre, borcun alındığı fadzle 5 sene müddet ve 5 müsavi taksitte ödenmesi yerinde mütalâa
olunmuş ve komisyonumuzca hazırlanıp Genel Kurula sunulmuş olan eski metnin ve tesbit edilen
eaaalaraı muhafazasına;
fifftaaen tfeeikmif olan t&ksitLendirilmenin" daha fazla gecikmemesi hem borçlu, hem banka ba
kmamdan lüauaalu olduğu cihetle, kanun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ko
misyonumuz©» karar verilmiştir.
(Hadi Kurul* *rt edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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