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Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım Jkredi kooperatiflerine
olan borçlarının taksitleri dirilmesi hakkında itanun
(Resmî Gazete ile yayımı

: 29 . 6 . 1970

-

Sayı

:

13533)

No.
1305

Kalbul tarihi
16 . 6 . 1970

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin ( a ) , ( b ) , ( c ) fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan kredi
lerden borçlu bulunanların bu kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebep ve suretle olursa olsun
vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, ana borçları 2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş faiz ve masrafların
ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 eşit takside bağlanır.
Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılına gelmek üzere her yılın mahsûl toplama ve satış zaman
larına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca tesbit olunur.
MADDE 2. — Taksitlendirilecek banka ve tarım kredi kooperatifleri alacakları için borçlular
dan faiz alınmaz
MADDE 3. — Taksitlendirme işlemi borçlunun şahsına ait maddi teminatının sükutunu icabettirmez.
MADDE 4. — Taksitlendirilen alacakların taksitleri vâdelerinde tamamen tahsil olunur.
Borç taksitlerinden her hangi birini vâdesinde ödemiyenlerin borçları muacceliyet kazanır.
Taksitleri vâdelerinde ödenmiyen alacakların faizleri, bu alacaklara ait közleşmelerde yazılı nisbetler üzerinden, borçlularından tahsil olunur.
Umumi ve 3202 sayılı Kanım hükümlerine göre takibatta bulunulur.
MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, borçluları
bu kanun hükümleri dâhilinde taksitlendirme işlemini yapmaya mûtat usuller dairesinde davet
ederler.
_
Borçlular kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde borçlu bulundukları banka teşkilâ
tına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatla borçlarını banka usullerine göre gerekli maddi
ve şahsi teminat vermedikleri ve yeni senetlere bağlatmadıkları takdirde bu kanun hükümlerin
den yararlanamazlar.
MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası ve T a n m Kredi Kooperatifleri, bu kanunun kapsamına giren borçlular hakkında giriştik
leri icra, takip, haciz ve satış işlemlerini derhal durdurarak taksitlendirme işlemlerine başlarlar.
MADDE 7. — Bu kanuna göre borçların tahsilinin takside bağlanması
cut ve yeni kredilerinin verilmesine engel teşkil etmez.

borçlu

üreticilere mev

GEÇİCİ MADDE 1. — 2 000 liraya kadar borçlulara sözleşmelerinde yazılı nisbetler üzerinden,
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hesaplanacak faizler genel bütçeye her yıl konacak ödenekle T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1 nci maddedeki miktarlardan fazla vâdesi geçmiş borcu olanlar kanu
nun şart koştuğu taksitlendirilecek miktarı borcunu ödemek suretiyle indirirse bu kanundan istifade
ederler.
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MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

B U KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
2
4
6

21
64
82
93 s

4
90
791:815
4:51

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
59

77
79
80

179
269,301:307
319:352

I - Gerekçeli 101 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 82 nci Birleşimine, 1446 S. Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 79 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
I I - B u kanunu; Millet Meclisi Tarım, Ticaret ve Plân, Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî ve
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici komisyonları görüşmüştür.
I I I - Esas No. 1/151.

