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Demin arz •etmiştim. (Türkiye 7 - 8 seneden 'beri
millî gelirinin % 47 - 4'8 ni teşkil eden bir po
tansiyeli felce uğramış durumdadır. [Buna bir
•çare bulmayalım mı? 'Her halde Türkiye'nin bu
mevzuda, en salahiyetli heyeti'; Yüksek Heyeti
niz olmak lâzımlgeılir.
Normal bir şekilde borçlandırma ve taksi t1endirilmesi 'bakımından, mevzuun mütehassıs
lardan ibaret bir heyetin eline verilmesine ve
Yüksek Heyetin 'bunu iyice tetkik etmesine,
etüt yapmasına taraftarım. Ama bu, bu kadar
küçük bir mesele değildir. Bu bugün için Yük
sek Heyetinizi alâkadar edoeek bir vüsattadır.
Muhterem arkadaşlarım, bendemiz mevzuu
bu cepheden bir tabiî âfet olarak kabul edince,
'bu arada bankanın da durumunu düşünmekte
yim. Şimdiye kadar birçok hususlarda karar
verdiğimiz gibi, bunda da Hükümetin' görüşü
nü öğrenmeyi o bakımdan istemiştim, Hazine
İra alacakları üzerine alabilir, Devlet, üzerine
alabilir ve bu alacakları Devlet alacakları gi
bi (akside bağlamak suretiyle pekâlâ tahsili müm
kün olabilir. Şüphesiz bunun da ayrıca tetki
ki, etüdü lâzım gelir. 'Bendeniz, köylünün, çift
çinin, ziraat erbabının borçtan, kurtarılmasının,
plân hedefleri istikametinde, plânın tahakkukükuna yardımcı olmak bakımından onların
'teçhizine imkân verecektir. ıbu balkımdan taksitlendirmenin İeh'indeyİm.
Sonra İnşaallah bu sene iyi bir ekim idrak
edilir, bu suretle köylümüz pazara büyük ibir
iştira kuvveti ile çıkar ve böylece Türk işçisini,
Türk sanayiini, Türk ticaretini âtıl durumdan
kurtarır. Bu bakımdan da plânın ön gördüğü ar
tan talep projeksiyonunun ancak ziraat erbabın
dan geleceğini de düşünmek lâzımgetir.

ehemmiyetli neticeler de verir. Taksitlendirmenin 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl gibi böyle keyfî şekilde
tesbitinin de şahsan 'aleyhimdeyim. Bu taksitlendirme (keyfiyeti, çiftçinin ödeme gücüyle
ilgili olduğuna ,göre, Türkiye'nin tabiî şartla
rını nazarı itibara alarak, bir müddetin tesbiti lâzıır.ıgelirdi. Türkiye,, tabiî şartları icabı,
her 7 - 8 senede bir iyi mahsul idraki safhasına
ıgirmekte; fakat, 7 - 8 senelik bir kuraklık
devresi tespit'olun muş bulunmaktadır. Memle
ketin zirai, ekonomik şartları bakımından bu
nu da nazarı itibara alarak, keyfîlikten kur
tulma
bakımlından köylünün, çiftçinin iyi
mahsul idrak edebileceği bir devreye göre bu
müddetin ayarlanması isabetli ıolur.
Diğer bir husus da, eğer taksite bağlanacak
hu borçlanmanın memleket ekonomisi bakımın
dan faydalı olduğu mülâhaza ediliyorsa, bu
nun şu tavandan, bu tavandan tesfbiti de, de
min sözlerimin 'başında arz ettiğim gibi, daha
fazla varlıklı toprak sahibi çiftçilerden bunu
'kıskanmak ve küçük çaptaki çiftçilere tanına
cak isabetli'bir ayırma değildir. Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir.
Hükümet ve komisyon konuşmak istiyor mu?
•a-EÇÎÖÎ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ
ÖZ AL (Konya) — İcabederse maddelerde arzı
malûmat edeceğim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan:.
TİCARET BAıKANI AHMET OĞU£ (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım, 10 ay evvel
köylü borçlarını taksitlendirme hususunda bir
arkadaşımızın yaptığı kanun teklifi, nihayet
yılın ve şartların göçmesine rağmen bugün ko
nuşulabiliyor. öyle tahmin etmekteyim ki, ge<çen yılın darlığı, arkadaşlarımız köylerde çift
çiye taallûk eden sıkıntıları yalamış olmaları
ve bu acıları tahfif etmeye müteveccih olan
bu gayretleri, o günün şartları içinde tabiî gö
rülür ve bu derde deva da anammak lâzımge
lir d i.
Bunu tesbit ettikten sonra, Ziraat Bankası
nın hüviyetti hepimizce, malûmdur. Yüz sene
lik mazisini ve bugün dahi Türkiye'de bir zirai
kredi politikasının gönüllere inşirah verecek
duruma ulaşamamiasımı elbette gözden uzak tut
mamak lâzımıgelir. Bugün için değil, yarınki
kalkınmamızda zirai istihsali teşvik ve hakiki

KEMAL DEMİR ((Rolü) — Düğünlerde kul
lanırlar bu paraları.
SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bu
'bakımdan eğer çiftçiyi teçhiz ederek, çiftçi
nin teçhizine imkân verirsek, bu arzu edilen
fiil istikam etinde tahakkuk eder ve beklediği
miz neticeyi bize Verir.
'Muhterem arkadaşlarım; borç, içinde bulu
nan çiftçimizin bu borçlarımdan kurtarılması ve
ya onun taksiti endirltm esi, psikolojik bakım
dan da müspet neticeler verecektir. Ayrıca- bu
rada tafsile lüzum görmüyorum. Bu keyfiyet
ten kurtulmakla siyasi dayanışma 'bakımından
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