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Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı
Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı
ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 6 9 5 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71-1519
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanbğına

3 . II . 1950

Muhtaç, çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı ve 8 . VII" . 1948 tarihli
Kanunun 3 nncü maddesinin değiştirilmesine dair olup Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 2.11.1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulduğunu -saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş Günaltay

GEREKÇE

- - . . . - ,

1948 - 1949 Ekim yılında, kışın erken gelmesi ve uzun sürmesi buna inzinıamen yaz mevsiminde do
kuraklığın devamı yurdumuz çiftçilerini mühim bir tohumluk ihtiyacı karşısında bırakmıştır.
Bu durum karşsmda 5254 sayılı Kanunla Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığı, emrine açmış olduğu
1949 senesine ait altı milyon liralık kredi kullanıldığı gibi 1950 senesine ait altı milyon liralık krediye
mahsuben Toprak Mahsulleri Ofisinden ödünç hububat alınmak suretiyle bu krediden ceman 37 565
ton tohumluk tahsis ve tevzi imkânı hâsıl olmuştur.
İhtiyaç bununla da tamamen karşılanmadığından Ziraat Bankasından sağlanan 40 000 000 lira
lık krediyle banka mevzuatına göre 105 502 ton tobubat tahsis ve bu seneki tahsis miktarı bu suretle
143 067 tona iblâğ edilmiştir. (61 vilâyete)
Güz mevsiminin ekime müsait gitmesi ve tohumsuz çiftçilere Hükümetin tam zamanında tohumlu
ğunu yetştirmesi sayesinde bu sene kışlık zeriyat sahası normal hadde yükselmiş ve İlkbaharda bu
miktarın daha fazla yükseleceği kuvvetle ümit edilmekte bulunmuştur.
Kuraktan zarar gören Karadeniz Bölgesi çiftçilerinin yazlık mısır, fasulye, yayla bölgesinin yaz
lık buğday-, arpa tohumluğu için istekler devam etmekte ve bunların karşılanması zaruri görülmek
tedir.
Yukarda arzedildiği veçhile Tarım Bakanlığı emrine bu iş için açılmış olan krediler, olağanüstü
durum dolayısiyle tamamen sarfedilmiş olduğundan önümüzdeki 1950 yılı ilk ve sonbahar tohumluk
ihtiyacını karşılamak üzere mutlak surette yeni kr-jdiye ihtiyaç vardır.
Bunun için 5254 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı emrine açılmış olan yıllık 6 milyonluk kredi
haddinin 10 milyon liraya, 18 000 000 liralık kredinin ise 30 000 000 liraya iblâğına zaruret hâa?l
olmuş keza bu yıl kredi temininde uğranılan zorluk dolayısiyle icabında ertesi yıl kullanılmasını müm
kün kılacak bir hükme de ihtiyaç duyulmuştur. İlişikte sunulan tasarı 5254 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi hükmünün yeni ihtiyaca göre değiştirilmesini sağamak üzere hazırlanmış bulunmakta ve
çiftçimiz için azımsanamıyaeak faydalar temin ede -eği umulmaktadır.
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Tarım Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Tarım Komisyonu
Esas No. 1/695
Karar No. 16

\

9 . II . 1950

Yüksek Başkanlığa
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilme
si hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 2 . II . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan ve Komisyonumuza gönderilen kanun tasa
rısı Tarım Bakanlığı Tarım Genel Müdürü ha
zır bulunduğu halde incelendi:
Geçen yılın Sonbahar ekiminin birçok yerle
rimizde mevsimin müsaadesizliğinden
yapıla
maması ve Yaz mevsiminin de kurak gitmesi
çiftçilerimizi tohumluğa muhtaç bir
duruma
koymuştur. 5254 sayılı Kanunla Ziraat Bakansınm Tarım Bakanlığı emrine tohumluk için aç
mış olduğu altı milyon liralık kredi tamamen
kullanıldığı gibi ayrıca Toprak Mahsulleri Ofi
sinden ödünç olarak alman altı milyon liralık
tohukluk da sarfedildiği halde yine ihtiyaç kar
şılanamamış ve sonunda Ziraat Bankasından
kırk milyon liralık kredi sağlanmak suretiyle
ihtiyaç önlenmiştir.
Bu durum karşısında 5254 sayılı Kanunla
Tarım Bakanlığı emrine açılmış olan altı milyon
liralık kredinin olağanüstü hallerde ihtiyacı
karşılamayacağı aşikârdır.
Bu sebepten bunun on milyon liraya iblâğı

hususundaki Hükümet tasarısmnı Komisyonu
muz da memnunlukla karşılamaktadır.
Ancak 5254 sayılı Kanunun '11 nci maddesi
ne göre bu kanunun uygulanmasına ilişkin iş
lemlerle ilgili bütün kâğıtlar her türlü resim ve
harçtan muaf olduğu halde tohumluk alımları
nın borsa ücretinden muaf tutulmasını Komis
yonumuz uygun bulmıyarak kanunun 11 nci
maddesini ona göre değiştirmiştir.
Havalelerine; göre Bütçe Komisyonuna gönde
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Tarım Komisyonu .
Başkanı Y. Sözcü
Sözcü
Manisa
Manisa
Y. Özey
Y. özey

Kâtip
Bursa
A. Duru

Aydın
Çorum
N. Göktepe
E". Alpsar
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Denizli
Denizli
Eskişehir
K. C. öncel
Dr. B. -Uz
E. Sazak
Maraş
A. Yaycıoğlu

Siird
A. R. Esen
Kocaeli
F. Balkan

Sivas
t. M. Uğur

Bütçe Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/695
Karar No. 73

23 . II

1950

Yüksek Başkanlığa
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun üçüncü madde
sinin değiştirilmesine dair Tarım Bakanlığınca
hazırlanıp Başbakanlığın 3 . I I . 1950 tarihli
ve 71/1519 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise
sunulan Kanun tasarısı Tarım Komisyonu rapo-

riyle birlikte Komisyonumuza havale buyurulmakla Tarım Bakanı Cavit Oral Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hamid Pekcan ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Müdürü hazır
oldukları halde incelenip görüşüldü.
5254 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, Ziraat
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Bankasının Tarım Bakanlığı emrine yıllık mik
tarı altı milyon lirayı geçmemek üzere % 6
faizli tohumluk kredisi açacağını, bu krediden
bir yılda kullanılanı, altı milyondan aşağı oldu
ğu takdirde artanı ertesi yıl için tahsis edilecek
olan altı milyona eklenerek kullanılabilmek ve
fakat daha ertesi yıla devredilmemek kayıt ve
şartiyle kredinin bakiyesinin faizler hariç on
sekiz milyonu geçemiyeceği hükmünü koymuş
bulunmaktadır.
1948 - 1949 Ekim yılında, Kışın erken gel
mesi, uzun sürmesi ve Yaz mevsiminin de kurak
. geçmesi 1949 - 1950 yılı için çiftçiyi fazla bir
tohumluk ihtiyaciyle karşı karşıya bırakmış ve
Hükümet, imkânlarını kullanarak bu ihtiyacı
gidermek maksadiyle evvelâ altı milyonluk kre
di yetkisi ile Toprak Mahsulleri Ofisinden 37565
ton tohumluk temin ve tevzi etmiştir. İhtiyacın
fazlalığı karşısında bu miktarın kifayetsizliği
görüldüğünden bankaca tahsis olunan para ile
daha 105 502 ton tedarik edilmek suretiyle ce
man 143 037 ton tohumluk dağıtılarak çiftçinin
kışlık ekimi karşılanmış ve Güz mevsiminin mü
sait gitmesi sayesinde ekim durumunu memnu
niyet verici bir şekilde gerçekleştirmek imkânı
da sağlanmıştır.
Bu yıl 6 milyonluk kredi yetkisinden sonra
bankaca daha 40 milyon lira temin edilmiş ise
de bu paranın bir kısmının bilâhara Marşal
yardımından gelen zirai alât ve makinelerinin
bankada toplanmış bulunan satış bedelleriyle
karşılanmış olan tevdiattan ve 30 milyon lirası
da doğrudan doğruya banka kaynaklarından
değil ancak reeskont mukabili ve Eylül 1950 de
tasfiye edilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasından temin edildiği anlaşılmıştır.
Şu hale göre bankanın gerek normal ve gerek
se böyle olağanüstü vaziyetleri kendi bünyesin
den karşılıyabilmesi için banka sermayesini artır
ma yolunda her yıl bütçesiyle yapılmakta olan
tediyelerin daha ziyade genişletilmesi ve bu su
retle memleketin günden güne büyüyen kredi
ihtiyaçlarının, bugünkü kredi sahaları aleyhine

olmamak üzere teminini kolaylaştıracak imkân
lar sağlanması bir kere daha belirmiş bulunmak
tadır.
Bu tasarı ile 5254 sayılı Kanundaki 6 miljon liralık yetkinin 10 milyona ve 18 milyonluk
üç senelik kredinin de 30 milyona çıkarılması ve
10 milyonluk kredi kullanıldığı yıl yetmediği tak
dirde Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yıl kre
disinden de kullanılabilmesi istenilmektedir.
Bir taraftan kuraktan zarar gören Karadeniz
Bölgesi ile yayla mıntakalarının yazlık tohum
luk ihtiyaçlarını temin etmek ve bir taraftan da
memleketimizde vukuuna raslanan kuraklık ha
diseleriyle zaman zaman beliren bu ihtiyacı, za
ruretlerine göre karşılamak imkânlarını elde et
mek üzere yapılan bu teklif Komisyonumuzca da
yerinde görülmüştür.
Tarım Komisyonunca 5254 sayılı Kanunun
11 nci maddesiyle tesis edilen ve kanunun uygu
lanmasına ilişkin işlemlerle ilgili kâğıtların her
türlü resim ve harçtan muaflığı hakkındaki hük
me tohumluk alımlarının borsa ücretinden mu
aflığının da eklenmesi uygun görülmüş ve Ko
misyonumuz da buna katılmıştır.
Tasarıda şekle ait bir değişiklik yapmak su
retiyle, Tarım Komisyonu metni ayniyle kabul
edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Ankara
M. Eriş

Sözcü
Kastamonu
M. Akalın
Ankara
C. Gölet

Diyarbakır
Erzincan
C. Ekin
N.Pekcan
İstanbul
İzmir
İV. Amaç
A. înan
Kırklareli
Malatya
Korgl. K. Doğan
M. S. Eti
Ordu
/ / . Yalman

( S. Sayısı : 201)

Kâtip
Ankara
F. öymen
Aydın
Gl. R. Alpman
İsparta K. Turan
Kastamonu
T. Coşkan
Manisa
F. Kurdoğlu
Urfa
A. Akan

TARIM

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

KOMİSYONUNUN

DEĞİŞTİKİŞİ

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı ve S • VII . 1948 tarihli Ka
nunim 3 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair
Kanun tasarısı

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı re 8 . VII . 1948 tarihli Ka
nunun 3 ncü ve 11 nci maddelm'inin değiştiril
mesine dair Kanun tasarısı

MADDE 1. — Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VI1 . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 3 neü maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. •--• Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun o ncü ve 11 nci
maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.

(Birinci maddede yazılı maksadı sağlamak
için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ta
rım Bakanlığı emrine yıllık miktarı on milyon
lirayı geçmemek üzere '% 6 faizli tohumluk kre
disi açar. Bu krediden bir yılda kullanılan, on
milyondan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi
yıl için tahsis edilecek olan 10 milyona eklene
rek kullanılabilmek ve fakat daha ertesi yıla
devredilmemek kayıt ve şartiyle kredinin baki
yesi faizler hariç 30 nylyonu geçmez.
Her yıl açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı takdirde Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yılın kredisi kullanılabilir.)

Madde -3. — (Birinci maddede yazılı mak
sadı sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı
on milyon lirayı geçmemek üzere % 6 faizli to
humluk kredisi açar.
Bu krediden bir yılda kullanılanı, İÜ milyon
dan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi yıl içm
tahsis edilecek olan 10 milyona eklenerek kulla
nılabilmek ve fakat daha 'ertesi yıla devredilme
mek kayıl ve şartiyle kredinin bakiyesi faizler
hariç 30 milyonu geçmez. Her yıl açılan kredi
o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı takdirde Ba
kanlar Kurlu karariyle ertesi yılın kredisi kulla
nılabilir.)
Madde 11. —• (Bu Kanunun uygulanması
na ilişkin işlemlerle ilgili bütün kâğıtlar her türlü
resim ve harçtan ve tohumluk alımları borsa üc
retinden muaftır.
Beşinci madde gereğince alınacak zincirleme
kefalet senetleri hakkında 4 . VI . 1937 tarihli
ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişen 50 nci maddesinin üçün
cü fıkrası hükümleri uvgulamr.)

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.,

tarihinde

MADDE 2.
aynen.

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanları yü
rütür.

MADDE 3.
av nen.

Başbakan
S. Gilnaltay
Devlet Bakanı
Dışişleri B. V.
Millî Savunma Bakanı
//. Çakır

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
iV. Erim
Adalet Bakanı
Fuad girmen
İçişleri Bakanı
E. Eıişirgil
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Hükümetin
Hükümetin

2 nci

maddesi

3 ncü

maddesi
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÎRİŞÎ
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı ve 8 . VII . 1948 tarihli Ka
mımın 3 ve 11 nci maddelerinin
değiştirilmesine
dair Kanım tasarısı
MADDE 1. — Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Birinci maddede yazılı maksadı sağlamak
için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tarım
Bakanlığı emrine yıllık miktarı 10 milyon lira
yı geçmemek üzere % 6 faizli tohumluk kredisi
açar.
Bu krediden bir yılda kullanılanı on milyon
dan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi yıl için
tahsis edilecek olan on milyona eklenerek kul
lanılabilmek ve fakat daha ertesi yıla devredil
memek kayıt ve şartiyle kredinin bakiyesi faiz
ler hariç otuz milyonu geçemez. Her yıl açılan
kredi o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı takdir
de Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yılm kre
disi kullanılabilir.
MADDE 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler
le ilgili bütün kâğıtlar her türlü resim ve harç
tan ve tohumluk alımları borsa ücretinden mu
aftı*.
Beşinci madde gereğince alınacak zincirle
me kefalet senetleri hakkında 4 . VI . 1937 ta
rihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Kanununun değişen 50 nci maddesinin
üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
MADDE 3. — Hükümetin ikinci
ayniyle kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü
ayniyle kabul edilmiştir.

maddesi
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Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı
1. )B. Akkal
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adatan
T. Banguoğlu
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. Ş. Bürge
Cavid Oral
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. Kemal Satır %
Reşat Ş. Sirer
işletmeler Bakanı
Münir Birsel
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