Kanun Numarası

5661

Başlığı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ VE TARIM
KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY
ĠKRAZATI/GRUP KREDĠLERĠNDEN DOĞAN KEFALETĠN SONA
ERDĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi

15/05/2007

Kabul Edildiği Birleşim

22.Dönem 5.Yasama Yılı 106.BirleĢim

Cumhurbaşkanlığına
Gidiş Tarihi

16/05/2007

Cumhurbaşkanlığından
Geliş Tarihi

24/05/2007

Cumhurbaşkanınca
Yapılan İşlem

Onay

Resmi Gazete Tarihi

25/05/2007

Resmi Gazete Numarası

26532

Diğer Bilgiler

Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları

İmza Sahipleri

Kanun Teklifinin Metni

Dönemi ve Yasama Yılı

22/5

Esas Numarası

2/975

Başkanlığa Geliş Tarihi

16/03/2007

Teklifin Başlığı

T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan
Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti

Teklifle 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında Hazine kaynağına dönüĢtürülmüĢ tarımsal kredilerin borçluları da
dahil olmak üzere T.C. Ziraat bankası A.ġ. den 20/8/2002, Tarım Kredi
kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihlerinden önce aynı kredi sözleĢmesi ile birden
çok üreticinin, müĢterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile orumlu olmak
suretiyle grup kredisi Ģeklinde kullandıkları tarımsal kredilerden doğan
kendilerine ait borçlarını, faiz, masraf, yargılama gideri ve her türlü fer'i leri ile
birlikte 31/12/2007 tarihine kadar tamamen ödemeleri Ģartıyla bu kiĢilerin aynı
sözleĢmedeki diğer borçlulara olan kefaletten sorumluluğunun son bulması;
Tarım Kredi kooperatiflerinden kredi kullanan ve bu kooperatifler aracılığıyla
devletçe sağlanan her türlü destekten yararlanan çiftçilerden diğer kanun
hükümlerine göre Tarım Kredi kooperatiflerince istenilmekte olan çiftçilik
belgesinin istenmemesi öngörülmektedir.

Teklifin Son Durumu

KANUNLAġTI

Komisyon Tipi Adı

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

Yapılan İşlem

Karar
Tarihi

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu

20/03/2007

08/05/2007

Raporunu Verdi

08/05/2007

Tarım, Orman ve KöyiĢleri
Komisyonu

20/03/2007

22/03/2007

Raporunu Verdi

Tali Komisyon

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1411
Kanun Numarası:
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AYRIŞIK OY
T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan
Grup Kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesi hakkında kanun teklifi, amacını karĢılamada yetersiz kalacaktır. ġöyle ki, çiftçimizi rahatlatmak amacıyla bugüne kadar çıkarılan çiftçi borçlarının faizleri azaltılarak taksitlendiren yasaların hiçbiri istenen sonucu doğurmamıĢ; çiftçimiz bugün de icra takipleri ve hapse atılma durumuyla karĢı karĢıya kalmıĢtır.
GörüĢmekte olduğumuz yasa teklifi metni esas itibariyle çiftçi borçlarına hiçbir biçimde iyileĢtirme getirmemektedir. Yalnızca, toplu köy ikrazatlarından, anılan tarihlerden
önce kredi kullanan ve kendi kredi borçlarını ödeyenlerin kefilliklerini düĢürmektedir. Yasa
teklifi, Ziraat Bankasından 20/08/2002 tarihinden, Tarım Kredi Kooperatiflerinden de
30/01/2004 tarihinden önce; toplu köy ikrazatı Ģeklinde birden fazla çiftçinin müĢterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla bir kredi sözleĢmesine dayanarak kullandıkları kredilerde, kendi
borcunu ödediği halde kefaleti bulunanların kefalet yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır.
Münferit sözleĢmeye dayalı kefaletle kullandırılan kredileri ise kapsamamaktadır. Teklifin,
kefaleti kaldırma yanında, çok zor durumda bulunan çiftçilerimizin kendi borçlarını zamanında ve tam ödeyebilmelerini sağlamak açısından bazı iyileĢtirmelerle daha anlamlı hale
getirilmesi gerekir. Bu nedenle teklife, “bu kanun kapsamına giren tarımsal kredi borçlarını
31/12/2007 tarihine kadar defaten ödemek isteyen çiftçilerin, anapara ve faiz toplamından
oluĢan borçlarına, belli bir oranda indirim uygulanır” yönünde bir madde eklenmelidir. Ġndirimin oranı yüzde 50’ye ulaĢacak Ģekilde belirlenebilir. Böylece kronikleĢmiĢ ve üstünden
uzun bir zaman geçmesi nedeniyle aĢırı düzeylere ulaĢmıĢ olan borçlar ödenebilir hale gelir. Bu Ģekilde çiftçi haciz kıskacından kurtulur ve üretime döner.
Yasa teklifinin 2 ve 3 üncü maddeleri ise kesinlikle ziraat odalarını iĢlevsizleĢtirmeyi amaçlamaktadır. Ya bu maddeler Tekliften çıkarılmalı ya da çiftçilerin yılda bir kez ziraat
odasından çiftçilik belgesi alması zorunluluğu bu maddede ifade edilmelidir. Teklifin 2 nci
maddesi “Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerden, her türlü ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve/veya kredi
kullanılması iĢlemlerinde çiftçilik belgesi aranmaz” hükmünü içermektedir.
Çiftçilik belgesi bir gerçek ya da tüzel kiĢinin, düzenlendiği yıl çiftçilik faaliyetinde
bulunup bulunmadığını belgeleyen bir belgedir ve bu belge ziraat odası tarafından, ziraat
odası bulunmayan ilçelerde ise Tarım Ġlçe Müdürlükleri tarafından verilmektedir. 6964 sayılı Yasanın 5184 sayılı Yasayla değiĢik 1/A maddesinde çiftçi Ģöyle tanımlanmaktadır. “Çiftçi: çiftçilik faaliyetlerini mal sahibi, kiracı, yarıcı ya da ortakçı olarak devamlı veya en az bir
ekim veya yetiĢtirme devresi yapan kiĢidir.” Bir kiĢinin çiftçilik mesleğini bir ekim veya yetiĢtirme devresinde yaptığının kanıtlanması ise meslek odasından, yani ziraat odasından o
yıla iliĢkin çiftçilik belgesi alması ile mümkündür. Çiftçilik belgesi, devletçe verilen desteklerin amacına uygun kiĢilere kullandırılması yanında çiftçi olmayan kiĢilere devlet hazinesinden kaynak aktarılmasının önüne geçilmesi bakımından da zorunludur. Çünkü bir kiĢinin
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı çiftçi kayıt sistemine kaydedilmesi için üzerine kayıtlı arazisi
olması yeterlidir. Oysa, çiftçi olması için o kiĢinin tarımsal varlığının olması yeterli olmayıp,
ayrıca o arazi üzerinde o yıl çiftçilik faaliyetinde bulunması gerekir. Tarım ve KöyiĢleri Ba2

kanlığı çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kiĢiler, sistemden kaydı silinmediği sürece çiftçilik faaliyetinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu yasa teklifiyle çiftçi sayılmaktadır.
Ayrıca bir kiĢinin herhangi bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢuna üyeliğinin kanıtlanması, o kuruluĢ tarafından verilen yazılı belge ile sabittir. Türk çiftçisinin anayasal meslek kuruluĢu hiç kuĢku yok ki ziraat odalarıdır. Çiftçiliğin kanıtlanması da ancak
bu odanın vereceği belge ile olanaklıdır. Kaldı ki, ziraat odaları, verilen çiftçi belgelerinden
-yasa gereği- hiçbir ücret almamaktadır.
Ayrıca Teklife 3 üncü madde olarak önerge ile eklenen maddede yapılan düzenleme ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinin son fıkrasından “ve Ziraat
Odasından, bulunmayan yerlerde Tarım Ġl veya Ġlçe müdürlüklerinden çiftçi belgesi alamayan” ifadesi çıkarılmıĢ ve 15/05/1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Birliği Kanununun ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu düzenleme karĢısında
Teklifin 2 nci maddesine gerek bulunmamaktadır.
Sonuç olarak Teklifin 1 inci maddesi prensip olarak olumlu olmakla birlikte tarım
sektörünün ve çiftçinin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında yeterli değildir. 2 ve 3
üncü maddelerle yapılan düzenlemede ise anayasal bir kuruluĢu zayıflatma ve yok etme
amacına hizmet edeceğinden dolayı kesinlikle katılmıyoruz.
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