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Ziraat makinalannda kullanılan mevaddı müşteile hakkındaki 75 2 ve 1527 numaralı kanun
lara müzeyyel 1710 numaralı kanunun yedinci maddesini tadilen İktisat vekâletince hazırlanan
ve İcra Vekilleri Heyetinin 3-1 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte iakdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyunılmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
Traktör tazminatı hakkındaki 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesindeki salâhiyete müs
teniden vekâletimizle Ziraat bankası arasında aktölunan mukavelelerle banka nezdinde üç
milyon liralık bir kredi kuşat edilmiş ve şimdiye kadar muameleleri intaç olunan traktör
eshabı için çiftçilere işbu krediden tediyatta bulunularak halen 198 lira bakiye kalmıştır.
Ancak bu kanun mucibince tazminat almağa müstahak bulunan çiftçilerden bir kısmının mu
ameleleri intaç ve istihkakları tesviye edilmiş ve diğer bir kısmının da muameleleri hitam bul
duğu halde salifülarz kredinin tükenmiş olması hasebile matlupları tediye olunamamıştır.
Bu suretle mezkûr kanun ahkâmının tamamen tatbikim temin için daha 600 000 lira
kadar bir paraya ihtiyaç görülmekledir.
1710 numaralı kanunun 7 inci maddesi banka nezdinde açılacak kredi miktarını üç mil
yon liraya kadar tahdit etmiş bulunduğundan ve halbuki esbabı maruza dolayısile yeniden
ziraat bankası nezdinde bir kredi açılması zarurî görüldüğünden mezkûr madde mucibince
ziraat bankasına karşı taahhüdatta bulunmak üzere 3 milyon liraya kadar mezuniyet almış olan
vekâletimizin bu mezuniyetinin 3 000 000 liraya iblâğı icap etmektedir.

İktisat encümeni mazbatası
• T. &. k M.
İktisat encümeni
Karar N,o. 19
Esas No. İ/23T
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Ziraat makinalarında kullanılan mevaddı. müşteikr hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara müzeyyel 17Î0 numaralı kanunun 7 inci maddesinin tadiline dair olup encümenimize havale buyurulan
kanun layihası ve esbabı mucibesi Ziraat umum müdürü Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi:
Traktör tazminatına dair olan 17.10 numaralı kanunun mezkûr maddesi Hükümeti Ziraat bankası
Uezdinde (3 000 000) liralık bir kredi açmağa salahiyetli kılmakta idi. Filhakika kanunun bu hük
müne tevfikan (3 000 000) lira alınarak alacaklılara verilmiş ve halen bu paradan ancak 198 lira
kadar bir para kalmıştır. Halbuki tazminata müstahak bir kısım traktör sahiplerinin daha mevcut ol
duğu cereyanı muameleden anlaşılmış olmakla bunların haklarının da verilmesi tabii »'örüldüğün
den btı lâyihai kanuniye de esas itibarile encümenimizce kabul edilmiştir.
Yalnız talep olunan (600 000) lira fazla tahsisatın (100 000) lirası Ziraat vekâleti müessesatmda
bulunan petrollu traktörlerin ağır yağlı traktörlerle istibdaline ait olduğundan ve bütçe vaziyeti dolayısile .bu paranın sarfı ise münasip görülmediğinden (600 000) lira yerine ( 500 000 ) liralık bir
kiyxli açılmasına ve birinci maddede ona »Öre tadilât yapılmasına karar verilmiştir.
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Yüksek Reisliğe
Ziraat mıntakalarında kullanılan fhevaddı müşteile hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlaı';l
müzeyyel 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini tadilen iktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 3 - 1 - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılmış olan kanun
lâyihasile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 7 - t - 1932 tarih ve 6/38 numa
ralı tezkeresile merbutları ve İktisat encümeninin bu baptaki muaddel teklifi ile esbabı mueibesİ en
cümenimize havale buyurulmuş olduğundan ehcünıenimizce Ziraat vekili Beyin huzurile mütalea ve
tetkik olundu:
Encümenimiz esbabı mucibelerin tetkikinden ve Ziraat vekili Beyefendiden alınan izahattan sottra ağır yağ yakan veya »azojenli traktörler bedelinden mahsup edilmek ve şehevî tediye miktar!
750 000 lirayı »eçnıemek üzere Ziraat bankasına karşı eenifın 3 milyon lii'aya kadar taahhüdatta bulunmak üzere 1710 numaralı kanunun İktisat vekâletine vermiş olduğu salâhiyetin İktisat en
cümeninin teklifi veçhile 3 500 000 liraya çıkarmağt muvafık bulmuş ve şekle ait tadilâtla lâyihayt
kabul eylemiştir,

Aneak gerek yerli mahsulâtın kullanılması ve gerek hariçten- ithat edeeeğittiz- • mamulât ve
mahsulâtın her türlü fırsat. ve imkânlardan istifade edilmek ,suretile .tahdidi, ^usuşund^ taki|) ( et :
mekte bulunduğumuz iktisadî ve. bu günkü,malî siyasetimizin icahatı.nı nazara alan ençünıenimiz
bu münasebetle .lâyihaya bazı yeni hüJkümler ilâvesini .dahi faydalı, görerek kabul eylemiştir.
Şöyleki, :; ı: ; . . . , . . , . - V : ^
,.: ı;._,.... • ... _ .-. M ı , .
Sı. .
Memleketimizde traktör istimali gerek iktisadî hâdisatın ilcaatîle 've grerek^ memleketlinizin
iktisadî hü-nyesi dolayisüe esasen tevessü edememekte İMİüridıığuna nazaran' yeniden traktör satın
alacakları şimdilik teşvik etmiye devamda fayda mülâhaza edilmemiştir. Bu maksatla, bunların
Hükümetçe verileeek meblağdan, prim ve sair muavenetlerden Ziraat bankası vasıtasile istifade
edebileceklerine dair 1710 numaralı kanunun 5 inci maddesinde mevcut olan hükmün ilgasına dair
lâyihaya bir madde ilâvesine ve yine 1710 numaralı kanunun 6 inci maddesile ziraat mektep ve mü
esseselerinde ve mücadele teşkilâtında mevcut petrol ve benzini i traktörlerin mezkûr kanlın ile ta
yin olunan tazminat hesabından olarak ağır yağ yakan veya gazojenli motörlerle istibdaline dair
iktisat vekâletine verilmiş olan salâhiyetin dahi devamile yeni taahhüdata girişi)ebilmeşi muyafıfe
bulunmamış ve bu istibdal ameliyesine Ziraat vekâleti bütçesine konulabilecek tahsisatla yapıla
bilmesi imkânı her zaman dahi mevcut olduğu nazara alınarak ati senelere sari taahhü4at salâfriye»
tini refetmek üzere de lâyihaya diğer bir madde ilâvesine karar verilmiştir. Arz ve teklif ey)er
diğimiz lâyiha Umumî heyetin kabulüne iktiran eylediği takdirde kanunun tatbikma ait Ziraat ve
kâleti ile banka arasında aktedilmiş olan mukavelenin atiye: taallûk eden hükümlerinin bil kanjjıı.daki tadilâta göre bir zeyli mukavele ile tesbiti de tabiidir.
Bu suretle yeniden hazırlanan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzederiz.
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Ziraat m akmalarında kullanılan m ev addı müştcile
hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara mü
zeyyel 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini
muaddil kanun lâı/ihası

Ziraat makinalarında kullanılan mcvaddı müş
tcile luıkkındaki 752 ve 1527 numaralı kanun
lara müzeyyel 1710 numaralı kanunun 7. imi
maddesini muaddil kanun lâyihası

MADDE 1 — Ziraat makinalarında istimal olu
nan mcvaddı müvŞteile hakkındaki müzeyyel 1710
numaralı kanunun- 7 inci maddesi berveehizir tadil
olunmuştur:
Yedinci muaddel madde: Ziraat bankasınca te
diye olunacak veya ağır yağ yakan veya gazojcnli
traktör bedelinden mahsup edilecek tazminat mecmuuııa mukabil senevi tediye miktarı 750 000 li
rayı tecavüz etmemek üzere ceman 3 600 000 liraya
kadar bankaya karşı taahhüdatta bulunmağa Zi
raat vekili mezundur.

MADDE 1 —- Ziraat makinalarında kullanılan
mevaddı müşteile hakkındaki 752 ve 1527 numarak
kanunlara müzeyyel 1710 numaralı kanunun 7 in
ci maddesi aşağıda olduğu <îibi değiştirilmiştir:
Ziraat bankasınca tediye olunacak, veya ağrr
yağ yakan veya «azojenli traktör bedelinden mah
sup edilecek tazminat mecmuuna mukabil olmak
üzere (3,500,000) liraya kadar Ziraat bankasına
karşı taahhüdatta bulunmağa Ziraat vekili salahi
yetlidir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
berdir.
teberdir.

mu

MADDE 3 — Bu kanun ahkamını icraya Ad
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya Ad
liye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. liye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memur
3-1-1932
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Ziraat makinalarmda
teile hakkındaki 752
lara müzeyyel 1710
edilen maddelere

I

kullanılan mevaddı müşve 1527 numaralı kanun
numaralı kanuna
tezyil
dair kanun lâyihası

MADDE 1 — Ağır yağ yakan veya gazojenli
traktörler bedelinden mahsup edilmek ve senevi te
diye miktarı 750 000 lirayı tecavüz etmemek üzere
Ziraat bankasına karşı ceman 3 milyon liraya ka
dar taahhüdatta bulunmak için 16 haziran 1930
tarih ve 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesile
verilmiş olan salâhiyet 3 500 000 liraya çıkarıl
mıştır.

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar ziraat mektep ve müesseselerinde ve mücadele
teşkilâtında mevcut petrol ve benzinli traktörler
den İktisat ve Ziraat vekâletlerince ağır yağ ya
kan veya gazojenli traktörlerle istibdal edilmemiş
olanların 16 haziran 1930 tarih ve 1710 numaralı
kanun ile tayin olunan tazminat hesabından istifa
daline devam olunmaz.
MADDE 3 — 1 6 haziran 1930 tarih ve 1710
numaralı kanunun 5 inci maddesindeki (yeniden
traktör satın alarak makina ile ziraat yapmak isti- i
yenler dahi Ziraat bankasından gösterilecek ve
bu kanunda münderiç olan teshilâttan istifade
ederler) hükmü mülgadır.
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri me-<
murdur.

