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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
İçel Milletvekili Saim Ergenekon'un, öldü

ğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi okunarak 
ayakta iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
Dr. Bedri Noyan'm, kesinlenşen cezasının infaz 
edilmemesi sebebi hakkındaki sözlü sorusuna, 
Adalet Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Silifke barajı inşaatı hakkındaki sözlü sorusuna, 
Bayındırlık Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Erzurum Toprak Ofisi hakkında yapılan ihbara 
dair olan sözlü sorusu ile yine; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Birlik Gazetesinin serbest sütununda Toprak 
Ofisi hakkında çıkan yazıya dair olan sözlü so
rusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap verdi 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Mason Derneği hakkındaki sözlü sorusuna, İç
işleri Bakanı cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, 
Sütlüce'deki infilâk hâdisesine dair olan sözlü 
sorusuna, Millî Savunma ve Çalışma Bakanları 
cevap verdiler. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in Nuri Killioğlu Fabrikası hakkındaki sözlü 
sorusuna, Millî Savunma Bakam cevap verdik
ten sonra Birleşime ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Bingöl Çorum İsparta 
F. F. Düşünsel N. Atalay S. Koksal 

(İkinci Oturum kapalıdır. Kamutay 21 . I I I . 
1949 Pazartesi günü saat 15 te toplanacaktır.) 

Borular 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın; Muş 
İlinin Bilir Köyü Bölgesinde 1947 yılında bulu
nan (Barit) madeni hakkındaki sözlü soru ve 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir (6/285) 

Konya Milletvekili Rasim Erel'in, Konya'da-
ki Nakliye ve Gedikli Nakliye Erbaş okullariyle 
motorlu birliklerin başka yere kaldırılacakları 
haberine dair olan sözlü soru ve önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir (6/286). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 

Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan

lığı tezkeresiyle 1942 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raponı 
(3/235,1/425) (Gündeme); 

)>&<( 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
Birlikleri hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/443) 

ÇALIŞMA K. SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Denizli) — Sayın arkadaşlar, geçen oturumda 
gündeme, geçmeden, vakit geçtiği için arzedeme-
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diğim fakat gecikmesinde mahzur gördüğüm bir 
hususu arzedeceğim. O da, Esnaf Dernekleri ta
sarısıdır. Bu tasarı gündemde geri kaldığı için 
onun müzakeresine sıra gelmeden vakit geciki
yor ve kalıyor. Halbuki takdir buyurursunuz ki, 
Esnaf Dernekleri Türkiye'de 300 bine yakın es
nafı ve onun yanında 7 - 8 yüz bine yakın çırak 
ve kalfanın bedenî faaliyetinin neticesiyle, yani 
iş ve iş hukuku ile alâkalı bir mevzu olduğu için 
esaslıca tetkik edilmesi lâzımgelirdi. Edilmemiş 
demiyorum, fakat Çalışma Komisyonunuz bu
nunla sıkı sıkıya alâkadardır, Ticaret Odaları 
Sanayi Odaları, Cemiyetler kanunlariyle ve 
Sendikalar kanuniyle irtibatı bulunan bu kanu
nu bir ihtilâta götürmemek için, Çalışma Ko
misyonu, bunun üzerinde incelemede bulunmak 
ve 5 -10 gün zarfında ikmal etmek üzere bu 
tasarının Çalışma Komisyonunuza verilmesini 
rica ediyorum. Bunu, Komisyonun sözcüsü sıfa-
tiyle huzurunuza arzediyorum, Komisyonun da 
muvafakati vardır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — İçtüzük sarih-

1. — Rize Milletvekili Dr, Fahri Kurtuluş*-
un, İstanbul Adalet Sarayı yangınında yanan 
bir dosya hakkında Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/264) 

BAŞKAN — Fahri Kurtuluş. (Yok sesleri) 
Soru sahibi iki birleşimde de bulunmadığı 

için soru düşmüştür. Kendisi arzu ederse tekrar 
sorar ve İçtüzük hükümlerine göre muamele ya
parız. 

2. — Tokad Milletvekili Recai Oüreli'nin, 
memleketin ekim durumu hakkındaki sorusuna 
Tarım Bakanı Cavit Oral'm sözlü cevabı (6/272) 

Yüksek Başkanlığa 
1. Memleketin her tarafından gelen haber-

ler, hava şartları yüzünden kış ekiminin son de
rece elverişsiz olduğunu bildirmektedir. 

2. Eğer baharda pek elverişli hava şartları 
olmazsa bütün memleketin bir kıtlık tehlikesi! 
karşısında kalacağını söylemekte herkes mütte
fiktir. 

3. Baharda elverişli hava şartlarına bel 
bağlanmıyacağına göre kıtlık tehlikesine karşı 
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tir. Komisyon talep ettikten sonra tabiî verile
cektir. Yalnız ben, gerek Komisyonun ve gerek 
Heyeti Âliyenizin nazarı dikkatini celbetmek 
isterim : Eğer Nisan sonuna kadar bu tasarı ka-
nuniyet kesbetmezse esnaftan aidat alınmasına 
devam edileceği keyfiyetidir. Netekim evvelisi 
gün esnafın aidatını talik etseniz diye bir tamim 
yapmıştım, Bursa'dan bir kâğıt aldım, «tamime 
rağmen esnaftan aidat almakta devam edeceğiz » 
deniliyordu. Kanunen bu aidatı tahsil etmek 
onların hakkıdır. Fakat bu esnafın hayrına de
ğildir. Memurların geçinmesine yarıyacak fakat 
esnafın istismar edilmesine sebep olacaktır. Bina
enaleyh bu tasarının bir an evvel huzurunuza 
getirilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon sözcüsünün 
bildirdiği mucip sebepler nazarı itibara alınmak 
suretiyle tasarının Çalışma Komisyonuna veril
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarı Çalışma Komisyonuna 
verilmiştir. 

Hükümetçe ne düşünülmektedir ve şimdiden na
sıl tedbir almaktadır? 

Tarım Bakanının sözlü olarak tenvir buyur
malarım rica ederim. 23 . II . 1949. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlar; bu sene sonbaharın 
kurak gitmesi ve kışın erken gelmesi yüzünden 
kışlık ekimi, 1948 senesine nazaran, Tarım Ba
kanlığının tesbit etmiş olduğuna göre, %27,3 
nispetinde bir noksanlık göstermektedir. Arazi 
miktarı 1947 - 1948 de : Kışlık ekilisi hektar 
olarak 5 779 191, 1948 - 1949 da ise 4 471 064 
tür. 

Arkadaşlar; yıllardan beri tarım teşkilâtı
nın tesbit etmiş olduğu bu rakamlarda, on aşa
ğı, on yukarı hata kabul edilirse, bugün elimiz
deki mevcut rakama hepsinden evvel ve hepsin
den fazla itimat etmek ve inanmak lâzımgele-
cektir. Bununla beraber kışın fazla kar yağmış
tır ve bu kar, ekilen tohumları iyi bir surette 
korumuştur. Fakat işin doğrusunu ifade etmek 

4. - SORULAR VE CEVAPLAR 
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lâzımgelirse, kışlık ekilen hububatımız bu sene 
normal mahiyette bir yazlık ekim vaziyetinde-
dir. Sonbahar, ziraatimiz için çok elverişli git
memiştir. Fakat Şubat ve Mart ayları ziraati
miz lehine çok iyi geçmiştir. Cenup mıntakamız-
da havanın gidişi büyük bir memnuniyet vere
cek derecede iyi olduğu gibi, Ege mmtakasın-
da da son zamanlarda hava vaziyeti müsait ve 
yağmurlu geçmiştir. Keza Trakya mıntakamız 
da aynı vaziyettedir. Bizim mütemadiyen yap
tırmış olduğumuz yoklamalarda, ekilmiş olan 
tohumların zedelenmemiş, zarar görmemiş bir 
durumda olduğunu göstermektedir. 

Mamafih Tarım Bakanlığı bu vaziyeti göz 
önünde tutarak, yazlık ekimi teşvik edecek ma
hiyette hareket etmekte ve tohumluk vermek
tedir. Bilhassa arpa ve mısır ekimine fazla önem 
verilmektedir. 

Yalnız şunu da belirtmek isterim ki, arka
daşlar; mahsul iyi evsafta olduğu takdirde bu 
noksan ekiliş telâfi edilmese dahi bize normal 
bir mahsul idrakine imkân verecektir. Meselâ 
geçen 1948 yılı, evvelki yıllara nazaran en bere
ketli olmasına rağmen, mütemadi yağmurlar 
hububatı çiçek zamanında zarara uğratmış, hu
bubat tane yapamamış ve 8,5 milyon tonu bu
lan istihsal kalite bakımından hiç de bizi mem
nun edecek bir netice gösterememiştir. 

Bununla beraber, nihayet takdir buyurursu
nuz ki; ziraat; tabiat işidir. Temenni ederiz ki, 
Büyük Allah; çalışan, didinen Türk köylüsünün 
emeğini karşılıyacaktır. Ancak derhal şunu da 
ifade etmeliyim ki: Hükümetiniz bu vaziyeti ya
kından ve ciddiyetle takip etmektedir. Yalnız 
her hangi bir karara varmadan evvel son gün
lerde çok müsait giden hava vaziyetini takip et
mek lâzımdır ve 10 - 15 gün daha vaziyeti bek
lemekte fayda vardır. Eğer vaziyette lehimize 
bir inkişaf görüsek tedbir almaya lüzum görmi-
yeceğiz. Fakat aksi takdirde icabeden tedbirle
rin Hükümetçe alınacağı muhakkaktır. Bu hu
susta müsterih olabilirsiniz. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarını; sayın Tarım Bakanımızın geniş 
mikyastaki izahlarından ben kısaca şunu anla
dım: 

Ekiliş, geçen yıla nazaran, nispet itibariyle 
yüzde 27 noksandır, ortalama olarak, bu nok
sanın telafisi için de tohum tevzii suretiyle ted
birler alınmıştır. Resmî menbalara istinat eden 
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bu izahat herhalde ümit verici olduğu için he
pimize ferahlık verdi, Sayın Bakana bilhassa 
teşekkür ederim. 

Ancak arkadaşlar; malûmuâliniz olduğu veç
hile, memleket 1938 yılından evvel, ziraat böl
geleri namiyle 11 bölgeye ayrılmıştı ve bir 
program tasarlanmış ve ele alınmıştır. 

Ben bu bölgelerde memuriyet hayatı verdi
ğim ve bilhassa oralarda idari hayatımı yaşa
dığım için bir iki ay evvel o bölgelerdeki büyük 
çiftçilerden, bu seneki ekim durumunu merak 
ettim ve hakikaten endişe verici oduğundan 
mektup yazarak vaziyetlerini sordum. Aldığım 
cevaplan yüksek huzurunuzda müsaadenizle 
okuyacağım. Bu şimdi okuyacağım cevaplardan 
ümit ederim ki Sayın Ziraat Vekili arkadaşı
mız da faydalanır ve daha iyi ve müsmir ted
birler almış olur. Müsaade ederseniz kısaca bir 
kaç bölgeden aldığım mektupları okuyayım; 

Diyarbakır; «1948 yılının ilk baharı fazla 
yağışlı geçti. % 10 nispetinde noksan nadas 
yapıldı. Aynı yılın son baharı yağmursuz ve 
kışın karlı ve yağmurlu geçmesinden ekilmiş 
kısım % 20 ki ceman geçen yıla nazaran % 30 
noksan tohum ekildi. Senenin gelişatı itibariyle 
umumi hasat üzerinde çiftçilerimiz için endişe
li bir durum mevcuttur». 

Konya; «İlimizde yağnıursuzluk yüzünden 
zeriyat noksandır. Kışın uzun müddet devamı ve 
ekiliş sahalarının karla kapalı bulunması dolayı-
siyle ekiliş yapılamamıştır. Ereğli, Karaman İl
çelerinde kar kalktığı için hızla ekilişe başlan
mıştır. Variyet endişelidir». 

Yozgad- «Yağmursuzluktan zeriyat nok
sanlığından mütevellit vahamet Yozgad'da da 
caridir. Kışlık zeriyatımız geçen yıla nispetle 
yüzde altmış noksandır, telâfi için çiftçi eki
mini bugünlerde tırmıkla yapmayı düşünmek
tedir, çiftçinin elinde tırmık yoktur, resmî ma
kamlardan acele tırmık istedik, gelirse telâfisi
ne çalışılacaktır. Bundan maada çiftçi neşvü
neması çabuk olan fasulye, nohut gibi bakliya
tın ekimini düşünmektedir. Tohumluk lâzım». 

Elâzığ: «Kışlık zeriyatımiz geçen yıla naza
ran % 5 fazlaydı. Yağmursuzluktan ve kışın 
fazlalığından mevsiminde yapılamıyan zeriyat 
noksandır. Sulu araziye pamuk ve yazlık buğ
day, arpa, mısır ve saire ekimleriyle telâfi et
meye çalışılacaktır». 

82 
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Kayseri: Kışlık zeriyatımız geçmiş yıla 

nazaran yüzde on fazladır. 
Yağraursuzluk yüzünden zürra tohumu ku

ruya atmıştır. Kar kalkmamıştır. Âkibet meç
hul, Yazlık zeriyata başlanmamıştır». 

Edirne: «Yağmursuzluk yüzünden, kışlık ze-
riyat yarı yarıya noksandır. Karlar erimekte 
ise de tarlalar balçık çamur halinde olduğu 
için çiftçi yazlıklarını ekemiyor, çiftçi endişe
lidir». 

Kütahya : «Yağmursuzluktan kışlık zeriyat 
tam yapılamadı, çok noksandır, bugünlerde kar 
kalkarsa çiftçi yazlıkla telâfiye çalışacaktır, va
ziyet iyi değildir, yazlık tohum ihtiyacı var
dır». 

Balıkesir. «Son bahar yağmurları vaktinde 
yağmadığı için zeriyat noksandır, yalnız zeri-
yatla telâfiye çalışılıyor, tohumluğa ihtiyaç var
dır, vaziyet memnun edici değildir». 

Sivas: «Geçen seneye nazaran kışlık ziraa
tımız yüzde on ekilebjlmiştir, buna yağmursuz
luk sebep oldu, kar vaktinden evvel bastırdığı 
için kuruya da ekilemedi, her taraf karla kapa
lıdır, Allah muinimiz olsun, Nisanın 15 ine kadar 
yağmur yağar ve kar kalkarsa yazlıkları ekmiye 
başlıyacağız». 

Daha bâzı bir iki il vardır, Binaenaleyh, bu 
sureti hususiyede benim almış olduğum malû
mat hakikaten endişe verici bir vaziyet var-
gibi görünüyor. Şimdi, Sayın Ziraat Bakanının 
izahatına göre, alınan tedbirler, yalnız tohumluk 
tevziinden ibarettir, buna inhisar etmektedir. 
Bence bu tedbirler alma dursun, fakat önümüz
deki yaz mahsulü, nasıl olacaktır? Çok iyi bili
yorsunuz ki; kışın ekilmediği için henüz birçok 
bölgelerde ve bilhassa Orta Anadolu'da, 12 vi
lâyette kar henüz kalkmamıştır, belki toprakta 
daha 20 - 40 santim kar vardır, altından ne 
çıkacağı da pek bilinemez, bence vaziyet şüp
helidir. % 20 noksan bir şey değildir. Bunun bel
ki de % 30, 40 ve 50 de olması ihtimal dahilin
dedir. Yani tamamiyle bilinemez. Esasen Sayın 
Ziraat Bakanı da bunu açıkça belirttiler. Şimdi 
alınacak tedbirler meyanında aklıma gelenler; 
tek tip ekmeğe gitmektir. Tek tip ekmek ya
palım, francaladan vazgeçsinler. İlerde eğer 
bunu telâfi edebilirsek yine halka francala ye-
diririz. Bugün için tek tip ekmek yedirmemiz lâ
zımdır. 

*. 1949 0 : 1 
Sonra arkadaşlar, hububat ve benzeri mad

delerin alım fiyatlarını vaktinde tesbit etmeli
dir. Biliyorsunuz, bilhassa Cenup mıntakasında 
hasat, Mayıstadır, senenin Mayısında hasat 
yapılıyor, Haziranda hububat fiyatları tesbit 
ediliyar. Bunu daha erken tesbit ederlerse ve ha
riç piyasalarını ona göre uydurursa çok faydalı 
olur, ve yazlık ekimler de fazlaca ekilmiş olur. 
Bundan da fayda memuldur zannediyorum. 

Aklıma geleni söyliyeceğim tabiî: Bir de bu 
sene karın fazla yağdığı bâzı mıntakalarda seye-
lân olması ihtimali vardır. Bunun da önüne geç
mek için Hükümet, şimdiden tedbirlerini dü
şünmelidir. 

Bir de akadaşlar, zahire istoku lâzım gibi 
geliyor. Henüz bâzı bölgelerde hububat vardır, 
fakat bugünkü fiyatla satmak istemiyorlar, çün
kü hububat fiyatları yükselmiştir, biraz daha 
prim mi verilir, fiyatlar mı artırılır? Her hangi 
suretle olursa, hububat istoku yapılmalıdır. Hat
tâ her ihtimale karşı mümkünse hariçten hubu
bat satın alıp istok yapsınlar. Çünkü önümüz
deki vaziyet belirsizdir. 

Benim aklıma gelenler bunlardır, tabiî kendi 
resmî membalarından aldıkları malûmatla benim 
görüşlerimi de birleştirerek daha iyi tedbirler 
alırlarsa faydalı neticeler almaları da mümkün 
olur, ben de memnun kalırım. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Sayhan) 
— Muhterem arkadaşlarımızın' memleketi ya
kından alâkadar eden bu konuda sorduğu sual 
dolayısiyle gösterdikleri ilgiye teşekkür ederim. 

Yalnız şunu söylemek isterim ki; Sayın Re-
cai Güreli arkadaşımızın aldıkları mektup ni
hayet şahsi ve hususi mahiyettedir. Ortada en 
inanılacak vaziyette olan, Tarım Bakanlığının 
her yıl tesbit etmekte olduğu rakam ve istatis
tiklerdir. 

Senelerden beri bu istatistiklere inanıp işi
mizi ona göre yürüttüğümüze göre, yüzde birkaç 
hatada olsa, bu istatistiklere inanmakta de
vam lâzımgelir. Bendeniz bu konuda, demin ifa-

j de ettiğim gibi, Şubat ve Mart aylarının ziraa-
( timiz lehine çok elverişli geçtiği muhakkaktır. 

Bu bakımdan münferit hâdiselere ve şahsi ko
nuşmalara "dayanmaktan ziyade elimizdeki ra
kamlara istinat ederek, ne çok kötümser olmaya, 
ne de asın nikbin olmaya mahal yoktur. Bu, 
nihayet tabiata kalmış bir şeydir. Fakat kışın 

, devamlı gitmesinin bir faydası da olmuştur : 

*-şş— 



Ekilen tohumluklara kar yorgan vazifesi gör
mek suretiyle muhafaza etmiştir ve ekilen to-
tumluklar bozulmamıştır. Eğer şu önümüzdeki 
günlerde havalar müsait gider ve ekilişe imkân 
verirse mahsul vaziyeti endişe verici durumdan 
büsbütün çıkar ve iyi bir mahsul idraki daha 
mümkün bir hale gelir. 

Arkadaşlar, şunu bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim ki, bugün müstahsilin en çok çektiği sı
kıntı ve bizi endişe ile karşılaştıran mesele, 
memleket müstahsilinin, memleket çiftçisinin 
kendisine kâfi miktarda vesait tedarik edeme
miş olmasından ileri gelmektedir. Eğer çiftçi
miz bugün medeni memleketlerin kullanmakta 
oldukları vasıtalara sahip, olsaydı hiç şüphesiz 
hava şartlarından derhal istifade etmesini bilir 
ve bugünkü endişeli durumla karşılaşmazdı. Şu 
halde şu nokta üzerinde bilhassa durmamız ikti
za eder ki; bu gibi endişelerle karşılaşmamak 
için Türk müstahsilini bir an evvel medeni va
sıtalarla teçhiz etmeye ihtiyacımız vardır. Bu, 
halledilmedikçe memleketin daima karşılaşacağı 
vaziyet bu gibi endişelerdir. 

Tarım Bakanlığı bugün her imkândan isti
fade etmektedir. Yalnız şunu da arkadaşlarımın 
nazarı dikkatine arzetmek isterim ki; müstah
sil en ufak hava müsaadesinden istifade etmeye 
çalışmaktadır. Kardan kurtulmuş hır karış i>razi 
bulduğu takdirde dahi vakit kaybetmeden onu 
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ekmeye çalışmaktadırlar. Çünkü onun geçimi ve 
ailesinin nafakası ekeceği tohumlara bakmakta
dır. Bu kadar fazla kötümser olmaya lüzum 
yoktur. Her halde tabiat, Allah yardım edecek 
ve önümüzdeki yılda daha iyi bir mahsule ka
vuşulacaktır. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeliozlu'-
nun, metruk emvali fuzulen ellerine geçirenler 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/274) 

BAŞKAN — Başbakanlık bu soruyu cevap
landırmaya Sıhhat Bakanını tevkil etmiştir. 
Sıhhat Bakanı ise hasta olduğundan gelememiş
tir. Bu itibarla bu sorunun cevaplandırılması 
Çarşamba Oturumuna talik edilmiştir. 

4. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-
ın, çocuk, doğum ve ölüm durumu hakkında 
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/282) 

BAŞKAN — Keza bu da aynı sebeple Çar
şamba gününe tehir edilmiştir. 

Kamutayın evvelce aldığı karar üzerine, şimdi 
gündemdeki gizli oturum maddesine gelmiş bu
lunuyoruz. 

Salondaki samiini boşaltmak üzere toplantı
ya beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,80 

' » « 'M 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve-
ziroğlu'nun: Antalya bölgesindeki çeltik ekimi
ne dair olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Kemal'i Bayizit ve Tarım Bakanı Ca-
vid Oral'm yazılı cevapları (6/280) 

önergenin özeti : 
Antalya Bölgesinde yasak edilen Çeltik eki

mi hakkında Sağlık ve S. Y. ve Tarım Bakanla
rınca yazılı olarak cevaplandırılması. 

Yüksek Başkanlığa 
11. I I I . 1949 

1. Antalya Çeltik ziraatçilerinden 15 imza
lı ve 2 . I I I . 1949 tarihli bir tel yazı ile Sağlık 
ve S. Y. Bakanlığına vâki müracaatlarında: 

A) Kesik sulama ile bu bölgede çeltik eki
minin mahzurlu olmadığına dair sıtma mücadele 

Genel Müdürlüğünden Bakanlığa bir rapor ve
rilmiş olduğu; 

B) Zirai Donatım Kurunıu Genel Müdür
lüğü bu bölgede yapmış olduğu geziden sonra 
da verdiği raporda, Antalya 'nın şeker kamışın
dan ziyade pirinç zerriyatına daha elverişli ol
duğunu belirttiği halde; 

2. Bu mıntakada kesik sulama ile yapılacak 
ziraatin diğer bölgelerden daha müsait bulun
duğu ve sihhi mahzuru da bulunmamasına rağ
men, sırf garaza dayanan bir his ile ve yersiz 
propaganda yapanların pirinç müstahsıllarına 
karşı iğbirarları neticesi olarak zeriyattan men-
cdildikleri ve bu yüzden de mağdur oldukları 
iddia olunmaktadır. 

3. Her iki Bakanlık Genel Müdürlerinin 
yukarda arzolunan raporları doğru mudur? 

- M 
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4. Mtistahsıllar tarafından bariz bir şekilde 

garaz ve iğbirar yüzünden bu işlerine mâni olun
duğu öne sürüldüğüne göre, bu hususta Sağlık 
ve S. Y. Bakanlığınca bu mesele tetkik konusu 
yapılarak, mahallinde de tetkikat yapılmış mı
dır1? Ve ne netice • alınmıştır f. 

5. Mezkûr mıntakada ve şimdiki halde çel
tik ekimine müsaade olunduğu takdirde, sıtma 
âfetinin ilerlemesine sebep olucu gibi bir du
rum hâsıl olacak ise; (memleketimize milyonlar
ca lira gibi bir gelir temin eden) pirinç ekimin-
deki sıhhi mahzurları bertaraf edecek fennî ted
birler mümkün değil midir? 

6. Telgrafla müracaat eden ziraatçilere ne 
cevap verilmiştir? Yukarda arzolunan sorula
rımın, Sağlık S. Y. ve Tarım Bakanlarınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

Türkiye Büyük Billet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Kargılık : Genel Kâtip, Kanunlar Müdürlü
ğü sözü ile gelen 12 . I I I . 1949 gün ve 4698/2661 
sayılı buyruklarına : 

1. Antalya Bölgesindeki Çeltik ekimi hak
kında Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve
ziroğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi 
incelendi : 

A) Kesik sulama ile Antalya Bölgesinde 
Çeltik ekiminin mahzurlu olmadığına dair Sıt
ma Savaşı Genel Müdürlüğünden Bakanlığa 
bir rapor verilmemiştir. 

B) Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürü
nün bu bölgede yaptığı geziden ve verdiği ra
pordan da bakanlığımızın malûmatı yoktur. 

2. Antalya ilinin çeltik ekilen sahil arazi
si hemen hiç bir meyil göstermiyen düz bir del
tadır. Aynı zamanda bu havali sekenesi de ya
zın, sıtma mevsiminde kendi diğer ekimleri için 
bu deltaya dağılmış bir halde, kısmen açıklar
da gecelemektedirler. Diğer bir kısım göçebe 
halk İse, yaz mevsiminin birkaç ayını yaylada 
geçirip henüz çeltik mahsulü idrak olunmadan 
bu ovaya inerek dağınık bir halde muhtelif 
yerlerde obalanmaktadırlar. 

Yukarda izah olunduğu veçhile, gerek arazi-
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nin özellikleri ve gerek mahallî sekenesinin içti
mai durumu hasebiyle evvelce yapılan Çeltik eki
mi bu havalide geniş sıtma epidemilerine ve do-
layısiyle sıtma ölümlerine de sebebiyet vermiştir. 
Buna Binaen Tanm Bakanlığı ile Bakanlığımız 
tarafından müştereken mahallinde yaptırılan in
celemeler ve edinilen fennî kanaatlere göre, 3039 
sayılı Çeltik Ekimi Kanununun 17 nci maddesi
nin verdiği yetkiye dayanılarak, 1943 yılından 
beri Antalya îlinde her iki Bakanlıkça kesik su
lama çeltik ekimi yasağı kararı verilmiştir. 

3. Birinci maddenin A fıkrasında da açık
landığı veçhile Bakanlığımız Sıtma Savaşı Genel 
Müdürlüğünün kesik sulama çeltik ekimi lehinde 
bir raporu yoktur. 

4. ikinci maddede açıklandığı veçhile, An
talya'da kesik sulama çeltik ekimi yasağı kara
rı Tanm Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından 
müştereken ve görülen fennî lüzuma binaen ve
rilmiş olmasından dolayı bu yolda bir garaz ve 
iğbirar tabiatiyle hatıra gelmiyeceği cihetle ayrı
ca bu yönden, tahkikata lüzum görülmemiştir. 

Esasen çeltik ekimi yasağından sonra yıldan 
yıla bu bölgenin sıtma durumunda da bariz bir 
salâh hâsıl olmuş ve mahallî halk da her fırsat 
ve vesile ile memnunluklarını izhar etmişlerdir. 
Buna mukabil yeniden çeltik ekileceği korkusu
na düşen bir halk muhtelif suretlerle ve ayrıca 
mahallî matbuatla da bu endişelerini izhar ede
rek ekini izni verilmemesi için teşebbüse geç
mişlerdir. 

5. Antalya îlinde çeltik ekiminin tekrar ih
yası ise, çok selim bir duruma girmiş olan sıt
ma vaziyetini canlandıracak ve yeniden veha-
mete doğru götürecektir. Zira ikinci maddede 
de izah olunan arazi özellikleri ve halkın içtimai 
durumuna binaen burada alınacak tedbirler 
sıhhî mahzurları tamamiyle önlemeye kâfi gel-
miyecektir. 

6. Bakanlığımıza telgrafla müracaat eden 
ekicilere yukarda arz ve izah edildiği veçhile, ge
rekli cevabın verilmesi hususunda 9 . III . 1949 
gün ve 907 sayılı yazı ile Antalya Valiliğine ica-
beden emrin verilmiş olduğunu üstün saygıla
rımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

- 8 f i -
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21 Mart 1949 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özeti : Antalya İlindeki çeltik 
ekim durumu hakkında 

12 . III . 1949 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 
Müdürlüğü 6 - 280/4698 - 2664 sayıya K. 

Yazılarına bağlı Afyon Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu tarafından Yüksek Başkanlıklarına 
sunulmuş bulunan soru önergesinde Bakanlığı
mı ilgilendiren hususlar soru sırasına göre aşa
ğıda arzedilmiştir: 

1. — önergenin 3 ncü maddesinde Zirai Do
natım Kurumu Umum Müdürü tarafından Gü
ney bölgesinde yapılan bir tetkik neticesinde 
Bakanlığıma verildiği iddia edilen Antalya'
nın şeker kamışından çok çeltik ekimine elve
rişli olduğunu belirten bir raporun doğruluğu 
sorulmaktadır. 

Karşılık: Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Umum Müdürü memleketimizin her hangi bir 
bölgesinde yetiştirilecek mahsul çeşitlerini 
tesbite yetkili olmadığından adı geçen Umum 
Müdüre böyle bir vazife verilmediği gibi, Ba
kanlığıma da bu şekilde bir rapor vermiş de
ğildir. 

2. — 5 nei maddede fennî tedbirlerle çeltik 
ekimindeki sıhhi mahzurların giderilmesinin ka
bil olup olmadığı sorulmaktadır. 

Karşılık: 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu 
hükümleriyle bu kanunun sureti tatbikına dair 
olan talimatnamenin 16 neı maddesindeki şart
lara tam olarak riayet edilmediği takdirde ke
sik sulama usulü ile yapılacak çeltik ekiminin 
her hangi bir mahzur tevlit etmemekte olduğu 
tatbikat ve tecrübelerle sabit olmuştur. 

3. — 6 ncı maddede telgrafla müracaat eden 
çiftçilere ne cevap verildiği sorulmaktadır. 

Karşılık: 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu
nun 17 nci maddesi gereğince kesik sulma çel
tik ekiminin nerelerde tatbik edileceği Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Bakanlığım 
tarafından kararlaştırılmaktadır. 

1943 yılından beri Antalya'da bu yetkiye 
dayanılarak uygulanan kesik sulama çeltik ya
sağının sıtma savaşı bakımından müspet sonuç- [ 
lar verdiği ve bu selim vaziyetin bozulmasına 
meydan vermemek üzere Antalya'da kesik su
lama çeltik ekimine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca muvafakat edilmediğinden yeni | 

Çeltik Ekimi Kanunu çıkıncıya kadar adı 
geçen ilde kesik sulama çeltik ekimine müsaade 
verilemiyeceği dilekçe sahiplerine bildirilmiştir. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arzederim. 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 

6. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-
in Millî Eğitim mensuplarının maaş, ücret ve 
memuriyet unvanları hakkındaki sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/270) 

2 1 . I I . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim mensuplarının maaş ücret ve unvan 
durumları hakkında 

1. Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin üc
retli olmaları, diğer menşeli öğretmenlerle bir 
fark yaratmaktadır. Aynı vazifeyi yapanlar ara
sında hâsıl olan bu ikiliğin kaldırılması zama
nının geldiği Hükümetçe de takdir edilmekte 

ve maddi imkânlar araştırılmakta mıdır? Keza, 
gerekçesi ne olursa olsun bu öğretmenlerin 3 ay
da bir maş almaları tatbikatta zararlı olduğu 
bize akseden hoşnutsuzluklarla sabit olmuştur. 
Fiilî hizmette bulunan her memur ve öğretmen 
gibi ücretlerinin aydan aya almaları zaruretinin 
belirdiği Hükümetçe de kabul edilmekte ve 
mevzuatın bu esasa göre değiştirilmesi düşünül
mekte midir? 

2. Gezici Başöğretmenlerin gezi yevmiyele
ri bir buçuk liraya indirilmiştir. Bu para ile ne 
at beslenebilir ne de kiralanabilir ve dolayısiy-
le bu vazife de aksamaktadır. Şu hale göre ya 
yevmiyelerinin artırılması veya teşkilâtta bir 
değişiklik yapılması zaruridir. Hükümet bu hu
susta ne düşünmektedir? 

3. Vazife bakımından öğretmenlerden fark
lı iş görmiyen eğitmenlerin ücretleri çok azdır. 
Bu zümreyi geçim derdinden kurtararak daha 
verimli bir duruma ulaştırmak için ücretlerinin 
imkân nispetinde artırılması düşünülmekte mi
dir? 

4. Geçen sene kabul edilen bir kanunla bit
kisini ilkokul öğretmenlerinin maaşlarında in
tibak temin edilmişti. Fakat mühim bir kısmı 
ise bu hakkı elde edememişlerdi. Geçen yıl büt
çe zaruretiyle hâsıl olan bu ikiliğin içtimai 
adalet prensiplerine aykırılığı malûm ve müsel
lemdir. Meslek içinde yaratılmış olan bu ikili-
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ğin biran evvel giderilmesi lüzumu Hükümetçe 
de teemmül edilmekte ve yeni bir tesise lüzum 
görülmekte midir? 

5. Köylülerle eğitmenler arasında öğrenci 
kaydı yüzünden geçimsizlikler olmaktadır. Her 
üç yılda bir öğrenci kaydedildiğine göre mese
lâ: Gün hesabiyle 9 yaşında olmıyan bir kız üç 
aene sonra yani 11 yaşında kaydediliyor. Bu 
yaşta bir kız evine ve ailesine yardımcı bir ha
le gelmiş olmaktadır. Buna mahallî taassup da ka
tılınca okulla - aile arasındaki gerginlik art
maktadır. Bu mahzuru önlemek için her yıl ka
yıt ve çifte tedrisat imkânı yok mudur? 

6. Vazife ve yetki bakımından farkları ol
mıyan denetmenlerle müfettişlerin unvan ayrı
lıkları pisikolojik bir tesirle ilköğretim mura
kabesinde zayıf kısımlar yaratmaktadır. Bu iki
liği kaldırmak için unvanların birleştirilmesinde 
ne gibi bir mahzur mülâhaza edilmektedir?. 

Bu soruların Millî Eğitim Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Unen 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
22 Şubat 1949 tarih ve 6/270 - 4571/2556 sa

yılı yazıları K. 
Millî Eğitim mensuplarının maaş, ücret ve 

memuriyet unvanları hakkında Çanakkale Mil
letvekili Nurettin önen'in yazılı soru konuları 
incelendi: 

1. — 5129 sayılı Kanun gereğince Köy Ens
titüsü mezunu öğretmenlerin # aylık ücretleri 
100 lira olarak kabul edilmiştir. Okul binası ile 
birlikte bu öğretmenler için ayrıca malzeme be
deli Devletçe ödenmek üzere bir ev yapılmakta, 
kendilerine tahsis edilen bu evden kira alınma
maktadır. Yine 5129 sayılı Kanunla kabul 
edilen 2 - 1 0 dekar uygulama bahçesi ürünleri 
de öğretmene verilmektedir. 5129 sayılı Kanunla 
kurulan Sosyal Yardım Sandığınca öğretmenin 
evlenmesinde, aile fertlerinin hastalanmalarında 
ve ölümlerinde tüzükte kabul edilen esaslar dâ
hilinde yardım yapılmaktadır. Devlet bütçesi
nin bugünkü durumu karşısında köy muhitinde 
bir öğretmenin bu şartlar içinde 100 lira ile im
kân nispetinde geçinebileceği kanaatindeyiz. 

Ücretlerin ayda bir verilmesi için kanun tek
lifi Yüksek Meclistedir. 

2. — Gezici başöğretmen teşkilâtında bir de-
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ğişiklik yapılması sonucuna varılmıştır. Bu hu
susta bir kanun tasarısı da hazırlanmaktadır. 

3. — Görevlerinde başarısı görülen eğitmen
lerin ücretlerine bütçenin verdiği imkân nisp^ 
tinde, her yıl Bakanlar Kurulundan alman kad
rolarla münasip miktarda ilâveler yapılmak
tadır. 

4. — 1 Ocak 1948 deki duruma göre meslekte 
hizmet süresi on beş yıldan fazla olan öğretmen 
sayısı (7845) idi. Bunlardan (6530) ilkokul 
öğretmeni ve ayrıca (47) ilköğretim müfettişi 
ve (67) köy Enstitüsü öğretmeni 5242 sayılı Ka
nundan faydalanmış bulunmaktadır. Meslekteki 
hizmet süreleri on beş yıldan fazla olduğu hal
de almakta oldukları aylıkları 5242 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (A, B, C, D ve E) 
fıkralarında gösterilen hadlerin üstünde bulun
duğundan (1315) öğretmen bu kanundan fayda
lanamamıştır. Bunlar arasında 1931 yılı öğret
men okulundan mezun olanlar üç aylık bir hiz
met noksanı ile, 1932 mezunları da bir yıl üç 
aylık hizmet noksanı sebebi ile kanundan isti
fade edememişlerdir. Halen meslekte bulunan 
1931 mezunlarının sayısı; 409 ve 1932 mezun
larının sayısı da 463 dür. Bunlardan başka 1927 
ve 1928 yılları mezunları arasında miktarı 100 
arasında bulunan bir kısım öğretmenler de bu 
kanundan istifade edememişlerdir. 

5. — Eğitmenli okullarda, eğitmenin ayın 
zamanda üç sınıfa birden öğretime devam et
mesi öğrencilerin yetişmesi bakımından mah
zurlu görülmektedir. Bu bakımdan eğitmenli 
okullara üç yılda bir öğrenci alınmasının tat
bikatta faydaları görülmüştür. 

6. — 3407 sayılı Kanunun üçüncü maddesi
ne göre ilk öğretim müfettişliğine tâyin edile
ceklerin Gazi Terbiye Enstitüsü veya muadili 
yabancı memleketlerdeki kurumlardan mezun 
olanları şart koşulmuştur. Bu bakımdan aynı 
vazifeyi yapmış olmalarına rağmen denetmen-
lere kanunen müfettiş unvanı verilememiştir. 
Ancak ilk öğretim müfettişlerine olan ihtiyaç 
dolayısiyle, aynı zamanda ilk öğrettim teşkilâ
tında başarı ile çalışan elamanlar bir ilerleme 
imkânı sağlamak üzere 4307 sayılı Kanunun tadi
line dair bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

Keyfiyeti arzeder, en derin saygılarımı su
narım. 

M. Eğ. Bakanı 
T. Banguoğlu 
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