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Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmesi hakkındaki K a n u n u n 3 ncü ve 11 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair K a n u n
(Resmî Gazete ile ilâm : 4 . III.
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BİRİNCİ MADDE — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmesi hakkın
daki 8 . V I I . 1948 tarihli ve 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Birinci maddede yazılı maksadı sağlamak' için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı on milyon lirayı geçmemek üzere
% 6 faizli tohumluk kredisi açar.
Bu krediden bir yılda kullanılanı on milyondan aşağı olduğu takdirde artanı
ertesi yıl için tahsis edilecek olan on milyona eklenerek kullanılabilmek ve fakat
daha ertesi yıla devredilmemek kayıt ve şartiyle kredinin bakiyesi faizler hariç
otuz milyonu geçemez. Her yıl açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı tak
dirde Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yılın kredisi kullanılabilir.
İKİNCİ MADDE — Aynı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili bütün kâğıtlar her türlü
resim ve harçtan ve tohumluk alımları borsa ücretinden muaftır.
Beşinci madde gereğince alınacak zincirleme kefalet senetleri hakkında 4 . V I .
1937 tarihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun değişen
50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hüküm-leri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini Maliye, Ekonomi ve Ticaret
ve Tarım Bakanları vürütür.
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