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1. — OrduMillet vekili Ata Topaloğlu'nun, fındık kurdunu imha eden ilâca
ruhsat verilip verilmediğine, ruhsatlı ise
kontrol ve tecrübe edilip edilmediğine ve
kullanılan suni gübre ile toprak cinsleri
nin tahlillerinin yaptırılmış olup olmadı
ğına dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit
Oral'm sözlü cevabı (6/42)
276:278
2. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düzce'de 30 . 6 . 1901 tarihinde vukubulmuş olan sel felâketinin sebebolduğu
hasar ile yapılan yardım miktarına dair
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu
ve Tarım Bakanı Cavit Oral'm sözlü cevap
ları (6/44)
278:281
3. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman Aituğ!un, memleketimizin tarım ala
nında muhtacolduğu fennî gübre, zirai va-

Sayfa
sıta ve aletlerin bugünkü fiyatlarından da
ha ucuz ve kolay satılması için ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Tarım Bakanı
Cavit Oral'm sözlü cevabı (6/48)
281:284
4. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Ankara ve Kastamonu Şeker fabrikala
rı inşaatının ikmal edilip edilmiyeceğine
ve Çankırı'nın 1962 mevsiminde pancar:
ekimine dair Başbakandan sorusuna Dev
let Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun sözlü
cevabı (6/51)
284:286
5. — Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, Mardin'de inşa edilmekte olan
yeni lise binasına ve öğretmen kadrosuna
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı ipimi
încesulu'nun sözlü cevabı (6/52)
286:289
6. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, kuraklık ve fiyat düşüklüğü se
bebiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ile Tarım Kredi kooperatiflerine bor,cunu ödemiyen müstahsıllara ne gibi bir ko
laylığın düşünüldüğüne dair sorusuna Ti
caret Bakanı İhsan Gürsan'm sözlü ceva
bı (6/50)
289:290
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri
Bakanı Selim Sarper'e, Sanayi Bakanı Fethi
Çelikbaş'ın vekâlet edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okunarak bilgi edinildi.
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine
dair Başkanlık yazısı okundu, izinler kabul
edildi.
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilen Mar
din Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın bu çekil
mesinin kaJbuliyle yapılan seçim sonucunda Ada
let Komisyonu üyeliğine, Balıkesir Milletvekili
Mehmet Tiritoğlu'nun seçildiği Başkanlıkça bil
dirildi.
Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen ve öğ
renci kadrosuna dair sözlü sorusuna Millî Eğitim
Bakanı Hilmi İncesulu cevap verdi.
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, fındık
kurdunu imha eden ilâca ruıhsat verilip verilme
diğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe edilip edil
mediğine ve kullanılan suni gübre ile toprak cins
lerinin tahlillerinin yaptırılmış olup olmadığına
dair sözlü sorusu, Tarım Bakanı hazır olmadığın
dan,
Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düzce'de
30, 6.1961 tarihinde vukubulmuş olan sel felâ
ketinin sebebolduğu hasar ile yapılan yardım
miktarına dair İçişleri ve Tarım Bakanlarından
sözlü sorusu da, soru sahibi ve Tarım Bakanı
hazır olmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı.

Kastamonu Milletvekili Osman Oktay'ın, Kas
tamonu Şeker Fabrikasının inşası için n% miktar
masraf yapıldığına, ikmal edilen ve edilmiyen kı
sım ve mabinalarla, işler hale gelmesi için ne
miktar masrafa ihtiyaç bulunduğuna ve şimdiye
kadar ne gibi muameleler yapıldığına dair sözlü
sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş cevap
verdi.
Kırklareli Milletvekili AJbdürrahman Altuğ'un, memleketimizin tarım alanında muhtaç oldu
ğu fennî gübre, zirai vasıta ve aletlerin bugünkü
fiyatlarından daha ucuz ve kolay satılması için
ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu, Tarım Bakanı hazır bulnmadığından
gelecek Birleşime bırakıldı.
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Mil
let Meclisi Gfenel Kurul Birleşim ve oturumları
nın yönetiminde kullanılan terimlere dair Millet
Meclisi Başkanından sözlü sorusuna Başkanlık
adına Başfeanvekillerinden Refet Aksoy cevap
verdi.
*
13 .12.1961 Çarşamıba günü saat 15,00 ,te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
iBaşkanvekili
Zekâi Dorman
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Sorular
Sözlü sorular
1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'ün,
iBasın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953
sayıl^ Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine
dair olan 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
günden bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri
Ihakkmda ne yapıldığına ve işler halex getirilmesi
için neler düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/69)
2. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun,. Topraklarımızın muhtacolduğu kimyevi
gübrelerin istihsal, ithal ve ihtiyaç miktarlarına,

fiyatlarının ucuzlatılmasının düşünüllülp düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi, Sanayi
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/70)
3. — Amasya Milletvekili Kemal Karan'm,
Memleket ziraatinde büyük ehemmiyeti olan süperfosfat gübresinin çiftçiye ucuz ve bol veril
mesi için ne giıbi hazırlık yapıldığına dair sözlü
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir.
(6/71)
4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, PTT İdaresince sabit tesisler kira bedeli
«adı altında her ay 12 lira üzerinden o^'binlerce
aboneden tahsil edilmekte olan ve haksız ola
rak tahsil edildiği kesinleşmiş «mehkerae hük-
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miyie sübut buılan meblâğın mukaveleye dereedilmek istenmesi sebebine dair sözlü soru
önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş tine
(6/72)
5. — Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu'nun, Amasya Adliye binası inşasına baş
lanmaması sebebine ve 1962 yıiı bütçesinden
yapılmasının mümkün olup olmadığına dair
sözlü soru önergesi Adelet Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/73)
{
6. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Çiftçiye pancar çapa ve söküm avans
ları ile pancar bedellerinin birkaç seneden beri
geç ödenmesi sebebine ve 1961 knnpanyasmia
pancar bedellerinin zamanında öde ip ödene-miyeceğine dair sözlü soru önergesi Sanayi
Bakanlığına gönderilmiştr. (6/74)
l
7. — Amasya Milletvekili Reşaıt Arpacıoğiu'nun, Amasya'nın Zara bucağının küçük su
lama tesisinin yapılıp yapılmıyaeağma ve
1962 yılı bütçesinden yapılmasının mümkün
olup olmıyacağma dair sözlü soru önergesi Ba
yındırlık Bakaıılığııiıa gönderilmiştir. (6/75)

8. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaşan,
Menderes nehri vadisinin elektrifikasyonu işine
dair sözlü soru önergesi Sanayi ve Bayındır
lık Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/76)
9. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe.ıer'in,
Başbakan ve Bakan -makam arabalarının kal
dırılması hakkındaki kararın askerî ve mülki
makamlara ait arabalara da teşmil edilip edilemiyeceğine dair sözlü soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/77)
Yazılı sorular
1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
1950 yılından beri çıkarılmış olan genel ve özel
Af kanunlarının tatbikatına dair yazılı soru
önergesi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/9)
2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in,
Ödemiş'te şehirlerarası telefon görüşmecinin
taihdidedilmiş olması sebebine ve bu tahdidin
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmed'ğme da
ir yazılı soru önergesi Ulaştırma Bakanlğma
gönderilmiştir. (7/10 )

2. — GELEN KÂĞITLAR
1. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi
< hakkındaki 263 sayılı Kanun ile Emekli, Dul ve
yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279
saylı Kanuna ek kanun tasarısı (1/20) (Bütçe
Komisyonuna)
'
Teklifler
2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecbu
ri İskân Kanununun kaldırılması.hakkında ka
nun teklifi (2/29) (İçişleri, İmar ve İskân, Ma
liye ve Bütçe komisyonlamna)
3. — Mardin Milletvekili Esat Kenı-al Aybar
ve 51 arkadaşının, 2510 sayılı İskân Kanununa
ek 19 .10 .1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair 'kanun tekliö
(2/30) (İçişleri, imar ve İskân, Maliye ve Bütçe komisyonlarına)
4. — Eskişehir Milletvekili Şevket Azbus-

oğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Abana kazasının kurulması hakkında kanun
teklifi (2/31) (İçişleri ve Bütçe kondsyonlarına)
5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 23 arkadaşının, Diyarbakır'da Gökalp
Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulma
sına dair kanun teklifi (2/32) (Millî Eğitim ve
Bütçe komisyonlarına)
6. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi
Gerger'in, Kesin idari kararlar hakkında Danıştaya başvurulacağına dair kaınun teklifi (2/33)
(İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonlarına)
7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve iki arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların iadesine ait kanun teklifi (2/34) (Maliyeve Bütçe komisyonlarına)
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3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Rize milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.)

BAŞKAN —*- Nisap hâsıl olmuştur. Görüşme
lere geçebiliriz. Gündemimizde altı sözlü soru
vardır, birincisinden müzakerelere başlıyoruz.

4. — SORULAR VE CEVAPLARI
A — SÖZLÜ SORULAR VE
1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun,
fındık kurdunu imha eden ilâca ruhsat verilip
verilmediğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe
edilip edilmediğine ve kullanılan suni gübre İle
toprak cinslerinin tahlillerinin yaptırılmış olup
olmadığına dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit
Oral'ın sözlü cevabı (6/42)
BAŞKAN — Saym Topaloğlu, buradalar,
Tarım Bakanı, burada. Soruyu okutuyorum efen
dim.
21.11.1961
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıda'arz edilen hususların Sayın Ziraat
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygıyla arz ederim.
Ordu Milletvekili
Ata Topaloğlu
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ta
rafından (jök pahalı şekilde tedarik edilip fın
dık bölgesinde kooperatifler vasıtasiyle müstah-sıla dağıtılan fındık kurdu haşeresini imha eden
ilâcın eski yıllarda faydalı olduğu halde bu yıl
hiçibir tesiri olmadığı gibi bahçelerine zarar ver
diği vâki şikâyetlerden
anlaşılmaktadır. Bu
itibarla :
1. Mezkûr ilâca alâkalılarca ruhsat verilip
verilmediğinin, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe
edilmiş midir? Bu mevzu üzerinde önümüzdeki
mevsim için bir tedbir alınacak mıdır?
2. Karadeniz illerinde suni gübre, hepsi ay
nı evsafta olmak üzere, gelişi güzel kullanılma-

CEVAPLARI

ya başlanmıştır. Gübrenin Almanya'dan ithal
edildiği ve % 21 azotlu olduğu, istihsali artırdı
ğı kullananlar tarafından beyan edilmektedir.
Bu itibarla •
Toprak cinslerinin bölge, bölge tahlilleri yap
tırılmış mıdır? Yaptırılmışsa kullanılan gübre
ovsafı tahlil neticesine uygun mudur, hiçbir tah
lil yapılmamışsa bu mevzu üzerinde ne gibi ted
birler alınacaktır?
BAŞKAN — Buyurun Tarım Bakanı.
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) —
Ordu Milletvekili Saym Ata Topaloğlu'nun
«fındık kurdu, ilâcı» ile «Karadeniz bölgesinde
toprak verimliliğinin korunması ve gübreleme»
hakkındaki sorularına cevap arz ediyorum.
1961 yılında fındık kurdu haşeresine karşı,
gerek teşkilâtımızca, gerekse müstahsil tarafın
dan yüzde 2,5 heptaklor (Heptachlor) ihtiva
eden toz ilâç kullanılmıştır.
Bu ilâcın biyolojik denemeleri 1954 yılında
Samsun Zirai Mücadele Enstitüsünde yapılmış
ve alınan müspet sonuç üzerine ruhsatı verilerek
tatbikata intikal ettirilmiştir. 1960 yılma kadar
başarivj'e kullanılan bu ilâçtan, bu yıl bir kısım
müstahsil şikâyette bulunarak müessiriyetinin
azaldığı ileri sürülmüştür. Ancak, gerek Fisko
Birlik gerekse teşkilâtımızca yer yer alman ilâç
numunelerinin, Ankara Enstitümüzde yapılan
tahlil, sonuçları, ilâcın şartnamedeki evsafa uy
gun olduğunu ortaya koymuştur. Keyfiyet böy
le olmakla beraber, bu konu üzerinde ilmî araş
tırmalara önemle devam edilmektedir, önümüz-
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deki yıl, fındık kurdu haşeresine karşı gerek
du'da patates ziraatinde dönüme 50 Kg. amon
müstahsil gerekse teşkilâtımızca geniş bir mü
yum sülfat ve 60 kilo süperfosfatm en ekono
cadele yapılması programa alınmıştır.
mik mahsul artışı sağladığı tesbit edilmiştir.
Toprak verimliliğini koruma ve gübreleme
ilâcın pahalı oluşu hakkındaki mütalâaya
de, müstahsıla yol gösterme bakımından, başta
gelince: 30 kiloluk bir torbasının imalâtçı, top
teknik ziraat teşkilâtı olmak üzere, bakanlığı
tancı âzami satış fiyatı İstanbul'da 52,5 lira;
mızın diğer bitki ıslah ve yetiştirme müessese
perakendeci satış fiyatı da 65 lira 63 kuruş ola
leri görevli bulunmaktadırlar. Topraksu Teşki
rak Bakanlığımızca tesbit edilmiştir. İstanbul
lâtımız ise, iştigal, sahasının ve yüklendiği hiz
dışındaki satışlarda nakliye bedeli dışında faz
metlerin önemine paralel olarak genişlemekte
la bir ilâve yapılması mümkün görülmemekte
dir. Nitekim halen 6 aded olan bölge toprak
dir. Zira, ilâç fiyatları mahallî teşkilâtımızca da
lâboratuvarlarının
adedi ilk fırsatta 11 e çıka
kontrola tâbi tutulmaktadır.
rılacaktır.
Şimdi Sayın Topaloğlu'nun sahil şeridindeki
Toprak verimliliğini koruma ve artırma,
gübreleme ve toprak verimliliği ile ilgili soru
başka bir deyimi» dönüme olan verimi artırma,
suna cevap arz ediyorum :
bugünkü tarım politikamızın ana hedefi olarak
Doğu sınırlarımızdan Zonguldak'a kadar
ifade edilebilir. Hürmetlerimle.
uzanan sahil şeridi topraklarımızın, verimlilik
kabiliyetlerini ve gübre isteklerini tesbit bakı
BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu.
mından, bugüne kadar Bakanlığımız laborâtuATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem
varlarmda, 20 000 numunelik toprak tahlili ya
arkadaşlarım, zirai istihsalimizin artırılması
pılmış ve verimlilk konusunun yüzde 80 i gibi
mevzuunda ve çalışmalar sırasında kullanılan
büyük kısmı sonuçlandırılmıştır. Bu tahlil so
gübrelerin ve ilaçlamanın fennî şeklinin en uy
nuçlarına göre : Toprakların asit derecesi ve
gunu hangisi ise o istikamette çalışıldığına böl
yetiştirilen ürünün isteği göz önünde tutularak
gemiz kaani değildir. Toprak tahlillerinin çok
yapılan gübreleme, daima başarılı olmaktadır.
ışık şekilde bir vilâyetin bütün kazalarından
Meselâ, Rize, Trabzon, Ordu ve Saımisun illerin
alınmak suretiyle yapılması ic ab ederken bu
de yapılan mısır ziraa/tinde, en ekonomik veri
toprak tahlilleri bir vilâyetin mahdut bir iki
mi sağlamak için kullanılacak normal gübre
yerinden bir iki numune alınması suretiyle ya
miktarı 60 kilo armonyum sülfat ve 30 kilo süpıldığı söylenilmektedir k i ; bu o evsafta o top
perfosf attır.
rağın evsafına uygun olmıyan gübrenin, o top
Biraz önce arz attiğim gibi, asitli olan bu
rağa verilmesi suretiyle üç beş sene sonra tar
topraklarda, gübrelemeden önce, kireçleme su
laları zararlı hale getireceğinden büyük bir en
retiyle asidirteyi gidermek zaruridir. Kireçleme
dişe uyandırmıştır.
,
niısbetti ise, mahsulün çeşidine göre dönüme 500
Bu itibarla, bendenizin, bu konuyu Yüksek
ilâ 1 500 Kg. arasında değişmektedir.
Meclisin huzuruna getirmekteki maksadım,
Bu bölgenin başlıca ürünlerinden biri olan
toprak tahlil lâboratuvarlarının bir an evvel
tütünün gübre ihtiyacı yer yer değişmektedir.
böyle 11 e çıkarılması değil, mmtaka mmtaka
Meselâ Rize'nin Pazar ilçesinde, pürolulk tütün
ekipler yapmak suretiyle, hiç olmazsa önümüz
ler için en iyi sonuç, dönüme 80 Kg. amonyum
deki mevsimde bütün illerin bir an evvel tara
sülfat ve 40 Kg. ısüperfo&fat olduğu halde;
narak bu tesbitin yapılıp, sonuca göre gübrele
amonyum sülfat ihtiyacı, Trabzon'da 50 Kg.,
rin ithal edilmesi için çalışılmaya gidilmesine
Samsun'da, ise 10 Kg. a düşmektedir.
matuftur.
Çay ziraatinde ise gübre ihtiyacı 150 - 200
İlâç konusuna gelince :
.kilogramı bulmaktadır. Rize'de yapılan toprak
Arkadaşlar, geçen yıl fındık haşeresini öldü
tahlilleri ve denemelere göre, 3 defa verilen 75
ren ve kooperatif eliyle dağılan bir ilâç tesir
kilogram amonyum sülfat, bir defada verilen
etmedi ve maalesef fındık mahsulünden 150
150 kilogram gübre kadar müessir olmaktadır.
milyon liralık bir kısmın elde edilememesine se
Aynı şekilde yapılan denemeler ve toprak
bebiyet verdi. Bu denemeler ve yapılan bütün
tahlilleri ile : Terme ve Alaçam'da çeltik zira
tahliller sonucunda, Sayın Bakanın, 1954 yılınatinde dönüme 20 Kg. amonyum sülfatın ; Or-
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Bolu iline bağlı Düzce ilçesi bucak ve köy
lerinde 30 . 6 . 1961 günü vukua gelen sel fe
lâketi neticesinde :

da tecrübe edildiğini ifade buyurdukları ilâcın
tatbikatı 1961 de yapıldığına göre, bu kontrol
ve tecrübelerin, fabrikanın içerisinde bu fabri
ka istihsali yaptığı zaman, kontrolörler tarafın
dan yapılarak çuvallarının ağızlarının kontro
lörler tarafından mühürlenmesi suretiyle istih
sal merkezlerine şevkinin temin edilmesi icabeder. Aksi takdirde bu şekilde millî servetimiz
(heder olup gitmektedir.

1. ; Tesbit edilen hasar :
A) ' İnsan : 2 ölü (biri kurtarma ekibin
den, diğeri 7 yaşında bir köylü çocuğu)
29 hafif yaralı.
B) Hayvan :
Büyükbaş: 17 ölü, 80 kayıp,
Bir miktar kümes hayvanı.

Sayın VeMlin verdiği izahata teşekkür ede
rim. înşaallah bu tavsiyelerimizi de nazara al
dıklarında daha iyi bir istikamette zirai istihsa
limizin artacağına inanıyorum, arkadaşlar. He
pinizi hürmetle selâmlarım. „
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, ikin
ci soruya geçiyoruz :
£. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düzce'de 30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulmu§ olan
sel felâketinin sebebolduğu hasar ile yapılan yar
dım miktarına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu ve Tarım, Bakanı Cavit OraVın
sözlü cevapları (6/44)
BAŞKAN — Sayın Kemal Demir buradalar
mı ? Burada. Sayın İçişleri Bakanı da buradalar.
Soruyu okuyoruz, efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, içişleri ve Tarım bakan
ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi «saygılarımla rica ederiım.
21 . 11 . 1961
Bolu Milletvekili
Dr. Kemal Demir
Düsce'de 30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulımuş olan sel felâJketinde :
1. Testbit edilebilmiş olan hasar miktarı ne
dir?
2. Bugüne kadar bir yardım yapılmış mı
dır? Yapılmamışsa ne gibi ve ne miktar yardım
yapılması düşünülmektedir ?
BAŞKAN — Buyurun, içişleri Bakam.
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ
LU (Adana) — Düzee'de 30 . 6 . 1961 günü vukubulmuş olan sel felaketindeki hasar miktarı
ile yapılan yardımların açıklanmasına dair1 Bolu
Milletvekili Doktor Kemal Demir tarafından ve
rilen »özlü soru cevabımı arz ediyorum.

C) Bina :
'
.
,
imar ve iskân Bakanlığınca merkezden gön
derilen teknik bir heyet tarafından mahallinde
tetkikat yapılmış ve görülen 14 köyden 9 unda:
6 a/ied yıkık bina,
2 aded ağır hasarlı bina,
4 aded orta hasarlı bina
7 aded hafif hasarlı-bina tesbit edilmiştir.
Ç) 7 köy okulu hasar görmüştür.
D) Ekili arazideki mahsul zararı;
Tarım teşkilâtından teknik bir heyet tarafmdanftesbit olunmuştur.
E) Bir kısım köy yolları, köprü ve menfez
leri ile üç köyün içme suyu yolları bozulmuş
tur.
2. Bu güne kadar yapılan yardımlar •
A) Kızılaydan:
200 battaniye,
100 iç çamaşırı,
50 çadır,
4 teneke gaz
67 torba un (100 librelik),
2 torba pirinç (100 librelik),
5 torba süt tözü (50 librelik),
50 = kişilik pansuman ve ecza yardımı yapıl
mıştır.
B) imar ve iskân Bakanlığınca âcil yardım
olarak fondan valilik emrine 50 000 lira gön
derilmiştir.
Adı geçen Bakanlıkça, ikisi ağır hasarlı ol-'
raak üzere 8 binanın zarar görmesi, o bölge için
7269 sayılı (Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanun)a göre umumi hayata müessir
bir hâdise olarak kabul edilemiyeceği neticesi
ne varılmıştır.
C) Hasar gören okulların tamiri için Millî
Eğitim^ Bakanlığınca Valilik emrine 100 000 li
ra gönderilmiştir.
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Üç okulun tamiratı bitmiş, biri bitmek üze
re olup diğer üçünün tamiratı devam etmekte
dir.
Ç> Bozulan köy yolları, köprü ve menfezleri
ve köy içme su yolları İl Bayındırlık Teşkilâ
tınca temizlenmiş ve tamir edilmiştir.
D) Hasar gören köylerin banka borçları bu
lunmadığından tecil bahis konusu olmamıştır.
Arazi Vergisi terkini için şimdiye kadar bir ta
lepte bulunulmamıştır.
E) Bugüne kadar hasar gören bölgeden Ba
kanlığıma başkaca bir yardım talebi intikal et
memiştir.
BAŞKAN — Tarım Bakanı, buyurunuz.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) —
Düzce'de 30 Haziran 1961 tarihinde vukubulmuş
olan sel felâketi üzerine, durumu mahallen tet
kik ve ihtiyaçları tesbit amacı ile bir heyet teş
kil edilmiştir. Bu heyetçe hazırlanan rapora
göre :
1. a) Ziraat Bankasına olan borçların te
cil ettirilmesi mezkûr bankaya, .
b) Yemeklik ve yemlik ihtiyaçlarının Tica
ret Bakanlığına intikal ettirilmesi konusu Bolu
Valiliğine yazılmış, durum ayrıca Ziraat Ban
kası ve Ticaret Bakanlığına inti'kal ettirilmiş
tir.
c) Zarar görenlerin büyük kısmi" pancar
yetiştiricisi olduklarından durum T. Şeker Fab
rikaları A. Ş. Genel Müdürlüğüne bildirilmiş
tir.
2. Çiftçilerin tesbit ettirilmiş olan yazlık
tohumluk ihtiyaçları 5254 sayılı Kanuna göre
zamanında temin edilecektir.
3. Selden zarar gören köylerin kereste ihti
yacı da, olayı müteakip Düzce Orman Işletmesince tesbit edilmiş ve 27 m 3 kereste, köylü zatî
ihtiyaçları meyanında, tamamen karşılanmış
tır.
4. 30 Haziran 1961 tarihinde vukua gelen
sel felâketi Düzce ilçesinde 6 nahiye, 86 köy ve
13 bin 241 dekar sahada zarara sebebolmuştur.
Para olarak zararın tutarı 2 milyon 160 bin li
radır.
BAŞKAN — Sayın Kemal Demir.
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım, mesuliyet devreleri dışında bir hâ
dise dolayısiyle verdikleri izahattan dolayı Sa
yın içişleri Bakanı ile Tarım Bakanına teşek
kür ederim.
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Arkadaşlarım, 30 Haziran tarihinde Düzce'
de bir sel felâketi olmuştur. Vukubulan bu sel
felaketindeki hasar miktarları hakkında Sa
yın içişleri Bakaniyle aynı rakamlar üzerinde
hemfikir olmama imkân yoktur. Sel felâketin
de, esasen 220 köyden müteşekkil olan Düzce'
de 106 köy tamamen sular altında kalmıştır.
Sular altında kalan bu 106 köyün işgal sahası
60 bin dönümdür. Bu sahadaki köyler âdeta
.birbirlerine yapışık haldedirler. Bu yüzden göl
haline gelen bu yerlerde oturan vatandaşlar
günlerce evlerinin üst katlarından alt katlarına
inememişlerdir. Sayın Vekilin ifade ettikleri
gibi civardan sandal ekipleri yardıma gelmiş
ve hattâ bunlardan biri boğulmuştur. Mesleki
sandalcılık olan bir adamın felâketzedelere yar
dım ederken boğulması âfetin fecaati hakkında
bir fikir verebilir zannederim.
Hâdise sırasında zamanın Başbakan Yar
dımcısı hâdise yerine gelmiş, iki helikopterle
durumu tetkik etmiştir. Arkasından içişleri
Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Tarım Bakanı
gelmiş, tahribatı görmüş, felâketzedelerle ko
nuşmuş, onları teselli etmiş ve yardım husu
sunda vaitlerde bulunmuşlar, felâketzedelerin
minnet duygularını almışlardır. Fakat buna
rağmen yardım mevzuu tahakkuk etmemiştir,
Şimdi Sayın Tarım Bakanı ile bâzı nokta
larda ayrıldığımı bir kısım rakamlarla arz et
mek istiyorum :
Evvelemirde Tarım Bakanlığı, bölgedeki
hasarın tesbiti için 26 . 7 .1961 tarihinde idari
makamlara yazı yazmış, bir heyet göndermiş
tir. Bu heyet, mahallinde yapılan tetkikatta
40 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını
tesbit etmiştir. Bu hasarın tespitinden sonra
ihtiyaçlara geçilmesi istenmiş, mahallen kurul
muş bir heyet yüzde 40 tan fazla hasar gör
müş olan köylerdeki büyük hasar sahiplerini
ve fakir felâketzedeleri tesbit etmek suretiyle
6 bin ton tohumluk buğday ile 4 bin ton mısır
istemiştir.
Muhterem arkadaşlar, bu yazının üzerine
9 ncu aym 26 smda Düzce Kaymakamlığına 50
ton tohumluk yardım gelmiştir. Arkadaşımız
arzu ettikleri takdirde yazının tarih ve nu
marasını verebilirim. Bu yardımın ihtiyaç sa
hiplerine tevzi edilmesini ve tevzi edildikten
sonra da gerek vatandaşa, gerekse Vekâlete
bilgi verilmesi hususu ilgililerden istenmiştir.
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İdari makamlar, hasar bölgesindeki ihtiyaç sa- I me imkânından mahrum olarak bulunmaktadır.
Böylece İmar ve iskân Bakanlığının gönderdiği
hiplerini tesbit etmiş, kendilerine hazırlıklarını
yapmalarını, tohumluk dağıtılacağı söylenmiş- I 50 bin liranın tamamı sarf edilmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım; bu soruyu bu kadar
tir, onlar da tohumluk alacağız ümidiyle bek
zaman sonra huzurunuza getirmek için elbette
lentiye başlamıklardır. Tohumluk tahsisatı için
bir sebep vardır. Niçin şöyle olmuş, niçin böyle
beklenilen netice tahminen bir hafta sonra bir
olmuş o günkü meseleleri, bakanların icraatları
ikinci yaziyle tahsis edilen bu tohumluğun venı ve icraatlarından dolayı mânevi mesuliyetle
rilemiyeceği tebliğ edilmiştir.
rini bugünkü Sayın Bakan arkadaşımızdan çı
Muhterem arkadaşlarım, geçmiş devrin bun
kartmak arzusunda değilim. Ancak bir istirha
dan evvelki icraatını ("konuşuyoruz. Sayın Ba
mım var : Başbakan Yardımcısı, içişleri Baka
kan arkadaşımız da kendi devrinden evvelki
nı, Tarım Bakanı, Bayındırlık Bakanı âdeta Ba
bir devrin icraatının bilançosu için buraya teş
kanlar Kurulu kadrosiyle Düzce'ye gelerek va
rif ettiler. Fazla teferruata girmek istemem.
tandaşın ıztırabma ellerini uzatmışlar, bol bol
Yalnız şunu belritmek isterim ki, yardım ya
vaitlerde bulunmuşlardır. Vatandaşlarda bu vapılacağı bildirilen yazının tarihi 9 ncu ayın 26 sı
itler karşısında istediklerini beklemişler, fakat
dır. En az kırk - elli bin kişiyi ilgilendiren bu
bu vaitlerin arkasından bir şey çıkmamıştır. Bu
mevzuda bir hafta sonra, yardımın yapılamıyaitibarla istirhamım şudur :
cağını bildiren yazının tarihi Ekimin ikisi, Düzce'ye gelişi ise Ekimin beşidir. Bunu takdirleri
Düzce köylüsü hâlâ ihtiyaç içindedir. Geçen
nize arz ederim.
yıl tütün mahsulü verimsiz olmuştur. Tütün
Muhterem arkadaşlarım; 50 ton buğdayın
avansından bu parayı ödemesine imkân yoktur/
verilemiyeceğinin sebebi olarak mahallinde bu
Tekrar Tarım Bakanından istirham ediyorum;
buğdayın bulunmaması ileri sürülmüştür. An
Düzce hasar bölgesindeki bu çiftçilerin ıztırabıcak Düzce'ye hudut olan Adapazarı'ndan, ser
na yardım elini uzatsın. Ama bir miktar tohum
tifikalı çiftçi dediğimiz, istediği zaman Devlete
luk değilse bile şu anda bir miktar melez - mı*
buğday vermek mecburiyetinde olan çiftçiden
sır verilmesini ve ilk imkânda da buğday tahsi
bu buğdayın temin edilmesi mümkün olduğu
sinin yapılmasını istirham ediyorum. Hürmetle
halde temin edilememiştir. Temsilciler Meclisin
rimle^ (Alkışlar)
de arkadaşım Zeki Baltacıoğlu bu mevzuu Tem
BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı.
silciler Meclisine getirmiş, fakat seçime gidildi
İÇIŞLERI BAKANI AHMET TOPALOÖLU
ği için cevap alamamıştır.
(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, Kemal
Sayın içişleri Bakanının verdiği bilançoyu
Demir arkadaşımı dikkatle dinledim. Hakika
dinledik, ölü ve bina hasarı bakımından verdik
ten hasarın başlangıçta çok büyük gözükmesi
leri izahata aynen iştirak ediyorum. Ancak be
ve Düzce ovasının tamamen su altında kalması
ni mazur görsünler, Kızılaym yaptığı yardımı
sırasında zamanın Başbakan Yardımcısı ve di
Hükümet yardımı olarak kabul etmiyorum. Ma
ğer bakanları oraya giderek vaitlerde bulunmuş
hallî teşkilât hakikaten felâketzedelere, elinden
lardır. Ancak imar ve İskân Vekâletinin müte
gelen yardımı yapmıştır. Ancak bunları Hükü
hassıs elemanlarının bölgede yaptıkları tetkikat
met yardımı olarak mütalâa etmek ne dereceye
neticesinde hasarın umumi hayata müessir ola
kadar doğru olur bilmiyorum. Bu arada İmar
cak bir hasar olmadığı tesbit edildiği için yar
ve İskân Bakanlığı 50 bin lira göndermiştir. An
dım yapılmamıştır. Bir bölgeye yardım yapıla
cak bu 50 bin lira İmar ve İskân Bakanlığının
bilmesi için 7269 sayılı Kanuna göre imar ve is
mevcut talimatnamesi gereğince 7 gün içinde
kân Vekâletinin o bölgedeki âfetin umumi ha
sarf etmek mecburiyetinde olduğu için bu para
yata müessir bir hasar yaptığını tesbit etmesi
sarf edilmemiştir. Kaymakamlığın eline 50 bin
gerekir. Ve ancak bundan sonradır ki, Bakan
lira geldiği zaman, bu 50 bin liranın 7 gün için
lar Kurulu kararı ile bu bölgenin ihtiyaçları tes
de ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmesi imkân dâ
bit edilir, devamlı yardıma geçilir. Zamanın Hü
hilinde değildir. Bu itibarladır ki, 50 bin liranın
kümetinin aldığı tedbirler, ilk hasarın vukuunancak 7 bin küsur lirası sarf edilmiş, geri kalan
daki yapılan yardımlardır, yani Kemal Demir
kısmı Düzce Kaymakamlığının elinde sarf edil- J arkadaşımızın söylediği gibi devamlı yardımın
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3. Aynı kolaylıklar ve ucuzluk zirai vasıta
yapılmayışı, 7269 sayılı Kanuna göre, bu hasa- I
ve aletler için de düşünülecek midir?
rın umumi hayata müessir bir hasar olmadığı
4. Zirai Donatım Kurumu taraftndan kilo
nın tesbit edilmesinden ileri gelmiştir. Arz ede
su 40 kuruş civarında saıtılmakta olan fennî güb
rim.
renin laynı cinsi (Süper fosfat) Şeker fabrika
BAŞKAN — Soru sahibi, zatıâliniz konuşa
ları İtarafından mukavele mecburiyetleri içinde
cak mı?
I pancar müstahsi'lına 70 - 75 kuruş fiyatla tevzi
edilmektedir. Pancar zürraının aleyhinde olup
KEMAL DEMİR (Bolu) -— Hayır efendim.
bütün vatandaşlar nezdiinıde kötü tepkileri olan ,
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 3 ncü
>oruya geçiyorum.
I ve Devlet müesseselerine karşı .itimadı sarsan
'bu adaletsiz fiyat farkını müstahsil lehine dü
3. — Kırklareli Milletvekili
Abdurrahman
zeltmek İçin ne gibi tedbirler alınacaktır?
Altuğ'un, memleketimizin tarım alanında muhBAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı Cavit
tacolduğu fennî gübre, zirai vasıta ve aletlerin I
bugünkü fiyatlarından daha ucuz ve kolay saki- I Oral,
ması için ne düşünüldüğüne dair sorununa Ta- I
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL — Sayın
rım Bakam Cavit Oral'ın sözlü cevabı (6/48)
I AbdurraJhman Altuğ'un ticari gübre konusu ile
ilgili sorularına sırasiyle cevap arz ediyorum :
BAŞKAN — Sayın Altuğ buradalar mı? Bu
1. — Birinci soru : Gübre ihtiyacımızın
rada. Tarım Bakanı? Burada. Soruyu okutuyo
miktarı, karşılanması-için düşünülen çareler
rum. "
I
ve gübre kullanılmasını teşvik için eğitim ted
29 . 11 . 1961
birlerini kapsamaktadır.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Memleketin ticari gübre ihtiyacı 1965 yılın
Aşağıdaki sorumun Tarım Balkanı taraf in
da 865 000 1970 de 2 000 000 ton olarak hesap
an sözlü, olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
lanmaktadır. 1962 için yapılan tahmin 450 000
saygı İle rica ederim.
I
ton olacağı merkezindedir.
Kırklareli Milletvekili
Mevcut fabrikalarımızın, ithal malı gübre
Abdurrahman Altuğ
fiyatlarına uygun bir fiyat seviyesinde mal is
Soru :
tihsal edebilmeleri için lüzumlu ihtiyaçları kar
•Millî kalkınmamızın ancak tarım alanında
şılandığı ve karşılaştıkları meseleler halledileistihsali gücümüzün (büyük nisbe'tte artması ile
bildiği takdirde 300 000 ton civarında istihsal
mümkün olacağı her vesile ile ifade edilen bir I yapabileceklerdir.
gerçek olup Ibu husus Hükümet Programında
Bugün ve 1962 yılında ihtiyaç duyulacak
da ana' hatları ile belirtilmiştir.
gübre miktarlarının temininde ithalât yönünden
ciddî bir sıkıntı ile karşılaşacağımızı ümidediHiiç şüphesiz zirai istihsal - Ve 'kalkınmanın
yoruz. Çünkü gübreler liberasyon listesindedir
temelini fennî gübre teşkil etmektedir. Bu iti
ve itUıallerindeki tek tahdit yalnız! Tarım Ba
barla meseleyi vatandaş gözünde daha ıanlaşi'1]!kanlığının
çeşit ve tertip bakımından kontrol
bir açıklığa kavuşturmak zarureti karşısında : I
ve
müsaadesine
tâbi tutulmasından ibaret bu
1. Bugün memleketimizin tarıım alanında I
lunmaktadır. Nitekim 1961 yılından bugüne ka
muhrajcolduğu fennî gübre miktarı nedir? İç
dar 168 000 ton gübrenin ithali için müsaade
istihsalimiz bu ihtiyacı karşüamaldığı takdirde
verilmiştir.
muhtacolduğumuz gübrenin derhal temini için
Her yıl artacak gübre ihtiyacının her za
Bakanlığınızca ne gibi çareler düşünülmekteman ithal yolu ile karşılanmasına imkân yok
dir? Fennî gübrenin vatandaş tarafından daha
tur. Çünkü 2 000 000 ton gübrenin dış ödeme
bdl ve faydalı kullanılması için eğitim bakı
tutarı 80 000 000 $ ı (bulacaktır. Onun için bizi
mından bir tedbir düşünülmekte midir?
bugün
düşündüren en mülhim husus yerli gübre
2. Zirai Donatım Kurumu vasıifcasiyle satıl
sanayiimizin
ucuz ve maliyemize büyük külfet
makta olan fennî gübrenin, vatandaşa bugün
tahmil etmiyecek bir tarzda gelişmesini sağla
kü fiyatından daha ucuz ve »kolay satılması için
ne düşünülmektedir?
I maktır. Ticari gübrelerin daha bol ve daha fay-
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dalı bir şekilde kullanılması için elimizdeki her
imkândan faydalanıyoruz. Millî Birlik Hükü
meti zamanında Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtının da konu ile ilgilenmesi temin
edilmiş ve müştereken 42 vilâyette 1 500 yerde
dem onstrasyonlar kurulmuştur. Bu demonstrasyonlarla gübrenin kullanılması çiftçilere göste
rilmiş olacaktır. Bunun yanında broşür, afiş,
radyo ve sair her türlü yayım ve öğretim vası
talarından da faydalanılmaktadır. Toprak tah
lil lâ'boratuvarlarımızın çalışması ve tahlil ka
pasitesi artmaktadır. Çiftçilerimizle en yakın te
ması olan ziraat teknisyenlerimiz gübre kullan
ma tekniği bakımından kurslara tâbi tutulmak
tadır.
Çalışmalarımızı bu istikametlerde geliştir
mek kararındayız,
2. — İkinci soru : Zirai Donatım Kurumu
vasıtasiyle satılmakta olan gübrelerin daha
ucuz ve kolay satılması için neler düşünüldüğü
üzerindedir.
Donatım Kurutun gübre satışlarında yapa
bileceği âzami fedakârlığı yapmaktadır. 'Daha
ucuz satabilmesi için nakliye fiyatlarının ucuzla
tılması, öz sermayesinin artırılması veya gübre
için özel bir ithal kredisi imkânı sağlanması gi
bi şartların tetkik ve sağlanmasına bağlıdır.
Umumiyetle gübre ithalâtında Hükümet Güm
rük Vergisini ve İstihsal Vergisini kaldırmak
la en büyük fedakârlığı yapmış bulunmaktadır.
Dahilî sanayiimizin de bâzı hammaddeleri
ile istihsal ettikleri gübre üzerinde halen mev
cut bulunan vergilerin ne şekilde indirilebile
ceği ve onların itihal malları ile eşit şartlar al
tında rekabet imkânlarının sağlanması konu
sunda çalışmalara 'başlanmıştır.
Gübre alacak çiftçilere kredi temini üze
rinde durulmaktadır.
'
3, — Üçüncü soru : Bu kolaylıkların ve ucuz
luğun zirai vasıta ve aletler için de düşünülüp
düşünülmediği konusuna temas etmektedir.
Zirai aletler için Ziraat Bankasının imkân
larına ilâveten karşılık paralar fonundan ye
niden 3 000 000 liralık traktörler için de
5 000 000 liralık bir kredi tesis edilmiştir.
Bu suretle Ziraat Bankasından evveli
den mevcut fonlarla birlikte traktörler için
10 000 000, küçük çiftçi ekipmanları ve alet
ler için 22 000 000 liralık bir kredi hacmine
ulaşılmıştır.
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Bu miktarın artırılmasına da çalışılacaktır.
Diğer taraftan bu yıl senelerden beri ilk
defa olarak Ziraat Bankasının sermayesine
100 000 000 lira ilâve yapılabilmektedir. Bu
ilâve ve bankanın mevcut imkânları üzerin
deki çalışmalarında çiftçinin alet ve mabina
ihtiyacı da göz önünde bulundurulacaktır.
4. Sayın Abdurrahman Altuğ'un dördün
cü sorusu : Şeker şirketi tarafımdan verilen
gübrelerin pahalılığı ile ilgilidir. Bu arada
süper fosfatın mukavele icabı oDarak 70 - 75
kuruş fiyatla tevzi edildiği ve bu adaletsiz fi
yat farkının müstahsil lehine düzeltdlmıesi ted
birleri sorulmaktadır.
Şeker şirketinin müstahsıla verdiği gübre
ler ve süper fosfat (mukavelenin mutlak şartı
değildir. Esasen şirket temin ettiği gübreyi
müstahsıla kârsız vermektedir. Şirketin te
min ettiği yerli süper fosfat gübresinin bu şe
kilde 'kârsız satış fiyatı hakikaten 55 - 70 kuruş
arasında idi. Ancak bir taraftan gübre fabri
kaları T. A. O. 1962 yılı iş programında bu
büyük fiyat farkını azaltacak tedbirlere baş
vurmuştur. Diğer taraftan Hükümet olarak
da bu fabrikamız mamulllerinin ithal malları
fiyatına'inmesi için gerekli tedbirleri tetkik etımek ve süratle almak kararındayız.
BAŞKAN — Sayın Altuğ.
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda görü
şülmekte olan konu milletimizin ya§ama gücü
ile ilgili ve millî kalkınmamızın temelini teş
kil eden bir konudur. Bu itibarla Sayın Ba
kanın bu. konuya gerekli ehemmiyeti vererek
etraflı izahatta bulunmasını teşekkürle karşı
larım. Ancak konunun ehemmiyetini nazara
alarak bâzı- düşüncelerimi yüksek huzurunuzda
ifade etmekten fayda mülâhaza ediyorum.
Aziz arkadaşlarım, gübrenin vatandaşlara
•kabil olduğu kadar bol ve ucuz verilmesi ve
kullanma şeklinin öğretilmesi lâzımdır. Şu
bir gerçektir ki, vatandaşlarımız, köylümüz
gözleri ile görmedikten sonra faydasını müşahade etmedikten sonra bir işe ehemmiyet ver
memektedir. Ziraat teşkilâtının köylere kadar
yayılmasiyle, vatandaşlara gerekli şekilde öğretilmesiyledir ki, ancak bu tmüşahadeye va
rabilirler.
Üzülerek söyllemek lâzımgelir ki, Türkiye'
de ziraat teşkilâtı diye bir teşkilât tam mâna-
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siyle mevcut değildir. Ziraat teşkilâtlında ça
lışan memur arkadaşlarımız yalnız masa ba
şında otururlar, vatandaşın derdime deva ola
cak şekilde köylere kadar gitmezler. Bu iti
barla, Sayın Ziraat Vekilinden şu hususu
önemle rica etmekteyim. İktiza ederse bu teş
kilât, başımdan sonuna kadar yıkılır ve yeni
baştan yapılır. Eğer Sayın Bakan bu hususta
karar verirse Yüksek Meclisin bunu destekliyeceğime kaaniim,
Gübremin ucuzluğu meselesine gelince; bu
gün Zirai Donatım Kurumu gübreyi Türk köy
lüsüne 40 - 42 kuruşa satmaktadır. Ama ar
kadaşlarım, Türk köylüsünün satınalma ka
biliyetimin çok az oluşu, mutlaka bu fiyattan
daha ucuz bir gübre siyasetimin tatbikini em
retmektedir. Sayın Bakan 1962 yılında 450
Mm ton gübre ihtiyacımızın olduğunu müjde
ledi. Bu ihtiyaç 1960 yılmda 176 bin. tondu.
Türkiye'de, yuvarlak hesap 500 000 tom güb
re kullanılmakta. Devllet kilo başıma on veya
onbeş kuruş zararı göze almak suretiyle vatan
daşa 25 kuruş civarında gübre temim edebilir.
Muhterem arkadaşlarım, 500 000 ton gübre
kilo başına 15 kuruş zarar ile satılırsa zarar
75 000 000 yapar. Mütehassıslara danıştım, bir kilo
gübre asgari iki kilo ekin fazlalığı temim eder.
Bu hesaba gör<e arz ettiğim şekilde gübreleme
olursa biir milyon ton fazla ekin istihsal edi
lecektir. Yani bu suretle Devlet 75 milyon lira
zararı göze alırsa milletim cebine, fakir köy
lünün cebine bir milyar lira girecektir. Fa
kir Türk köylüsü ihtiyacını temin için para
sını sarf edecek ve Devlet bir sene sonra za
rarını, fazlası ille telâfi etmiş olacaktır.
Arkadaşlar, Zirai Donatım köylüye fayda
lı olmamaktadır. Ticaret oda!sma mukayyet
iki tüccarı kefil göstermek mecburiyetini yük
lemektedir. Halbuki Ziraat Bankası mütesel
sil kefalet yolu ile kredi verir. Zirai Donatım
da bunu yaparsa vatandaşa daha kolaylıkla
tohumluk ve gübre dağıtabilir. Aynı hal, zi
rai vasıtalar için de düşünülebilir.
Muhterem arkadaşlarım, sorumun 4 ncü fık
rasına gelince; Sayın Bakan, şeker şirketleri
nin bugünkü pancar müstahsılına gübre dağı
tımını bir mecburiyet olarak ifade etmektedir.
Ama muhterem arkadaşlarım tatbikat maale
sef bunun aksinedir. Mukaveledeki şartları
kabul etmedikçe bugün pancar ekimine mü-
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saade edilmemektedir. Mukavele şartlarından
birisi de, gübrenin tarlaya atılmasıdır.
İşte bu şartlar altında şeker şirketleri, iste
dikleri gibi gübrelerine fiyat takdir etmekte
dirler. Zirai Donatımın 40 kuruştan verdiği
gübreyi şeker şirketleri 75 kuruştan vermek
tedirler, Bu, nazarı dikkate alınacak bir husus
tur. Pancar eken her vatandaşın gübreye ih
tiyacı vardır. Bu gübre de şeker şirketleri ta
rafından kendilerine 75 kuruştan verilecektir.
Haliyle bu vatandaşların durumu bozulacak
tır. Bu itibarla bu meseleyi .önemle göz önüne
alıp şeker şirketlerine gerekli ihtarın yapılma
sını Sayın Bakandan istirham ediyorum.
Bizi daima murakabe etmekte olan seç
menlerimizin gözleri, hareketlerimizde ve dav
ranışlarımız üzerindedir. Sayın Bakanın bunu
ehemmiyetle dikkat nazarına alacağına eminim.
Hürmetlerimle. ((Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bakan.
TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana)
— Muhterem arkadaşlarım, Tarım politika
mızın başlıca hedefi yurdumuzda kaliteli ve
bol bir istihsalin temin edilmesi olacak
tır. Tedbirlerimizi, tertiplerimizi bu istika
metten almıya çalışacağız. Fennî gübrenin mem
leketimizde günden güne talebinin artması,
ziraatimiz bakımından cidden şayanı şükran
bir şeydir. Arkadaşlarımın bu husustaki fikir
lerine iştirak ederim ve gübre fiyatlarının
daha ucuza mal edilmesi de elbette arzu edilen
ve edilmesi lâzımgelen bir şeydir. Bu hususu
Hükümet de nazarı itibara almıştır. Kütahya
fabrikasının açığını kapatmak için bâzı tertip
ler düşünülmektedir.
Tarım teşkilâtına gelince; ben de Tarım
Bakam olarak bu teşkilâtın sadece masa ba
şında değil de iş başında olmasını arzu eden
bir arkadaşınızım. (Bravo sesleri) Hiç şüphe
yok ki, takibedeceğim politika da bu olacaktır.
Yalnız Yüksek Heyetiniz de takdir buyurur
ki, birçok vilayetlerimizdeki teknik müdür
lükler fennî vasıtalarla teçhizi ancak bütçe imkânlariyle kaabil olacaktır. Eğer Yüksek Heye
tiniz bütçede bu hususta bendenizi takviye
ederseniz ben de arkadaşımızın ve hepinizin
arzu ettiği hususları elimden geldiği kadar ye
rine getirmeye gayret sarf ederim. Bu hu
susta fazlasiyle. çalışacağım. (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Dördüncü soruya geçiyoruz.
4. — Çankırı Milletvekili i Kâzım
Arar'm,
Ankara ve Kastamonu {Şeker fabrikaları inşaa
tının ikmal .edilip edilmiyeceğine ve Çankırı'nın
1962 mevsiminde
pancar ekimine dair Başba
kandan sorusuna Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun sözlü cevabı (6/51)
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
ile rica ederim.
Çankırı Milletvekili
Kâzım Arar
1. — Daha önce inşaatına başlanan Ankara
ve Kastamonu şeker fabrikalarının ikmaline
devam edilmekte midir?
2. Edilmekte ise bu fabrikaların inşaatına
muvazi olarak iki yıl önce Çankırı'da bir bölge
binası, depo, garaj, lojman inşa edilmiş ve üç
mahalde de kantar vaz'edilmiş ve 1959 - 1960
yıllarında merkez ve diğer ilçelerinde pancar
ekimi yapılarak oldukça müspet sonuçlar alın
mıştır. Bu duruma göre Ankara ve Kastamonu
şeker febrikalarının ikmaline değin istihsalin
evvelce olduğu gibi Kayseri Şeker Fabrika
sına sevkı suretiyle iktisaden çok geri kal
mış bulunan Çankırı'nın zirai kalkınmasında
mühim rol oynıyan pancar ekimine önümüz
deki 1962 mevsiminde müsaade edilecek^ midir?
Edilecekse hazırlıklara başlanmış mıdır?
BAŞKAN — (Bakanlar Kuruluna hitaben) :
Başbakan adına soruyu kim cevaplandıracak
efendim?
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bendeniz cevap vereceğim efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
[BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Çankırı
[Milletvekili Sayın Kâzım Arar arkadaşımızın so
rusuna Başbakan adına cevalbı arz ediyorum.
1. 1960 yılında 346 kararname ile tehirine
karar verilmiş olan Ankara ve Kastamonu Şeker
fabrikalarından Ankara Şeker Fabrikasının der
hal ikmaline karar verilmiştir. Halen montaj işi-
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ne başlanmış bulunmaktadır. Ankara Şeker Fab
rikası 1962 de deneme kampanyasına başlıyaeak
şekilde süratle ikmal edilecektir.
Kastamonu Şeker Fabrikasına gelince; bu hu
susta Sanayi Bakam arkadaşımız tarafından arz
edilen sebeplerle bu fabrikanın ikmali 1962 kam
panyasına alınamamıştır.
Çankırı'da pancar ekimi ile ilgili ikinci kıs
ma gelince; Şeker Şirketinin verdiği bilgiye göre
Çankırı bölgesi Ankara Şeker Fabrikasına bağlı
olduğundan evvelce tehir kararı üzerine bu ka
rara muvazi olarak kaldırılan Ziraat Bölge Teş
kilâtı, Ankara Fabrikasının tamamlanmasına ka
rar verilmesi üzerine Çankırı'da da yeniden ku
rulmuştur. Çankırı Ziraat Bölge Teşkilâtına ge
rekli tâyinler yapılmış bulunmaktadır. Bu yıl de
neme kampanyasına başlıyaeak olan Ankara Şe
ker Fabrikasının ihtiyacını karşılıyacak şekilde
Çankırı bölgesinde de pancar ekimine müsait sa
halarda ekim yapılacaktır. Deneme ekimini mütaakıp gelecek yıllarda ekim miktarı da fabrika
ihtiyacına muvazi olarak artırılacaktır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Devlet Bakanı arkadaşımızın ver
diği izahata teşekkür ederim. Verilen izahatın
(bâ,zı kısımlarında, yani Çankırı'da bundan evvel
ki senelerde yapılan ekim sahasına değil, bâzı kı
sımlarda bir deneme mahiyetinde olması husu
sundaki beyanlarını ricaen tekrar ediyorum.
Esasen iki sene evvel denenmiş, iyi ve müspet
netice alınmış sahalarda tekrar denemeye kalkışılmamasmı evvelki senelerde olduğu gibi, mev
cut imkânların bu sahalara teşmilini hassaten
rica ediyorum.
ıSözlü sorum, yalnız Ankara Şeker Fabrikası
mevzuu değildir. Aynı zamanda Kastamonu Şe
ker Fabrikası ile ilgili olduğu için bu hususta da
kısaca mâruzâtta bulunmak isterim.
Bundan evvelki oturumlarda Sanayi Bakanı
arkadaşımızın verdiği izah atı "da dinlemiş bulu
nuyorum. Bu sebeple bu fabrikalar hakkındaki
mâruzâtım şöyle olacaktır :
Bu fabrikaların yapılması zaruridir. Çünkü
lüzumlu tutulacak hususu sadece memleketin şe
ker ihtiyacı değil, fakat şeker endüstrisinin tevlidedeceği Ve sağlıyacağı umumi neticeler ve fay
dalardır. Şfeker istihsali memleket ihtiyacından
faz]a görülerek, istihsali azaltmak için geçen se-
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ne pancar fiyatı düşürülmüştür. Pancar az olun
ca bizzarur şeker istihsali de azalmıştır. Fakat
Ibu suretle fabrikalar tam randımanlariyle çalış
madıkları için sabit masraflardan beher kilo şe
kere düşen hisse çoğalmış ve maliyet aksine art
mıştır.
B u sene geçen seneye nazaran az şeker istihsal
edildiği için küspe de az olmuş ve halen şiddetli
hissedilmekte olan yem sıkıntısında bu husus
kuvvetle âmil olmuştur. Bugün bir kamyon küs
pe 700 liraya kadar çıkmış ve fakat yine temininı de müşkülât mevcuttur ve hayvanlar yemsizlikten durmadan pazara çıkarılmaktadır. Bu sene
için et fiyatlarında bu. sebepten görülecek kâzip
ucuzluk, gelecek sene hayvan adedindeki azalma
dolayısiyle pahalılığa müncer olacaktır.
B u sene bilhassa Arap memleketlerinden şe
ker ithali için vâki talepler, mevcut şeker stokla
rının kifayetsizliği dolayısiyle is'af edilememek
tedir.
Pancar ziraat! ve şeker sanayii basit ve kısa
bir görüş çerçevesi içerisinde mütalâa edilemez.
3 u mevzu bilhassa köylünün kalkmmasiyle çok
yakından alâkalıdır. Binaenaleyh mevcut fabri
kaların memleket ihtiyacına kifayeti öne sürüle
rek inşası tamamlanmak durumunda bulunan ve
makinaları sipariş edilmiş olan Kastamonu Şeker
Fabrikasını muattal bırakmak, bunun inşasını
durdurmak hem buraya şimdiye kadar yatırılan
sermayenin israfına ve hem de ileri bir gayeyi is
tihdaf eden bir politikanın yanlış bir görüş içe
risinde akamete uğratılmasına müncer olur.
Sayın . Devlet Bakanı arkadaşımın kısmen
tatminkâr beyanlarına tekrar teşekkür ederim.
Ancak iarz ettiğim gilbi, geçen sene bütün kaza
lara şâmil bir ziraat mevcut değildi. Merkez,
Eldivan, Şabanözü ve İlgaz kazalarında pancar
ekimi yapılmakta idi. Bu kazaların heyeti mec
muasının pancar ekimine ithal edilmesi lüzumu
nu telkrar rica ederek huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (Sağdan, C. K. M. P. MilieltJvekiMerd tara
fından, alkışlar)
BAŞKAN — Devlet Bakanı.
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
TURHAN FEYZÎOÖLU (Kayseri) _ Efendim,
bir iki noktayı tavzih için huzurunuza gelmiş
bulunuyorum. Sayın Kâzım Arar arkadaşımı
zın bahsettikleri pancar ekimi denemesi varit
değildir. Ankara Şeker Fabrikası deneme kam-
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panyasma bu yıl ıbaşlıyacağı için şeker fabrika
sı 'bakımından. deneme tâbiri kullanılmıştır. Bu
deneme kampanyasının! gerektirdiği ş'ekilde
Çankırı'da da şelker pancarı ekilecektir. Yoksa
yenli denemeye ihtiyacolmadığı hususunda arka
daşlarımla hemfikiriz. Mevzuubahsolan husus
fabrikanın deneme kampanyası yapmasıdır. Ge
lecek kampanya devresinde hacım genişjMyecek
ve buna muvazi olarak da Çankırı'da ekim sa
hası genişletilecektir.
Kastamonu fabrikasına gelince : Bu husus
ta gerekli izahat bu kürsüden verilmiştir. Yal
nız arz etmek istediğim bir nokta var. Kasta
monu şeker fabrikasının terjd mevzuubahiis de
ğildir. Verilmiş olan Ikarar iktisadi sebeplere
dayanan ibir tehir kararıdır. Ayrıca Kastamonu
şelker fabrikasının 1962 programına alınmamış
alması, onun ikmal edilmiiyeceği mânasına gel
mez. Mesele sadece, bir öncelik meselesidir.
Önceliğin tâyininde ise, iktisadi ımülâhazalar,
kalkınma mülâhazaları göz önüne alınmak sü
ratiyle, bunları en verimli sıahalara tatbiki ele
alınır. Bunu yaparken ide ilmin ve ihtisasın
icasbettirdiği esaslar dairesinde hareket (olunur.
Kastamonu fabrikası hakkında verilmiş olan
karar, sadece bir tehir ıkararıdır, terki asla
'bahis mevzuu değildir. Tehir kararı bizden ev
velki Hükümet tarafından 1960 senesinde veril
miştir. Biz mevzuu yeniden tetkik ettik. Bu
fabrikanın ikmalinin memleket iktisadiyatı ba
kımından bir fayda sağlıyamıyaeağı düşüncesi
ne değ'il de, daha evvel yapılması zaruret hali
ni iaian tesislerin ön plâna alınması hususunu
nazara almayı muvafık bulduk. Bu fabrika ge
lecek sene Ankara fabrikasının yanında yer 'ala
caktır. Kastamonu fabrikasını yeni fabrikala
rın kurulması takibedece'ktir. Bunların inşasını
İnşallah hepimiz göreceğiz. Mâruzâtım bu (ka
dardır.
BAŞKAN — Kâzım Arar.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, sayın Devlet Bakanı Kastamonu Şe
ker Fabrikası fikirlerimize iştirak ettikleri için
teşekkür ederim. Yalnız 'bir anlaşmazlık oldu
ğunu tahlmin ediyorum; deneme ziraatine Çan
kırı'da da, Ankara Şeker Fabrikasına muvazi
olarak, kısmen de olsaf müsaade edildiği mâ
nasına anlamıştım.
Bundan evvelki geçici Hüküm'et zamanında
Çankırı birkaç felâketi birden geçirmiş bir
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memlelketttfiır. Ancak Çankırı'nın iktisadi haya
tını sağlıyan ve her ay bir milyon lira piyasaya
para döken Çankırı Atış Okulunu kaybetmiş
tir. Yine brrikaç milyon 'lira sarfuyle, yurtiçi
4 ncü Bölge Kumandanlığı kurulmuş ve sonra
dan lağvedilmiştir. Gerçi bunların sualle bir alâ
kası yok ama, vukubulaıı felâketlerin mit cip se
bebi olarak arz ediyorum.
Üçüncü olarak : Çankırı yepyeni bir zirai
kalkınma sistemine kavuşmuş olmasına ve bu
nun akabinde kurulmuş, olan bütün tesislere
rağmen, lojmanlar, binalar, garajlar, kantarlar
mevcut iken bu vilâyette pancar ekiminin kal
dırılmış olması ve ajrıca üç felâket geçirmiş
olan bu vilâyete hâlâ Hükümet tarafından d
uzatılmaması; geçen defa Atış Okulu münase
betiyle, bugün de pancar ekimi sebebiyle ortaya
konması hiç de memnuniyet verici değildir. Tür
kiye âfetlerle dolu bir memlekettir. Fakat Çan
kırı, şu arz ettiğim sebeplerle afatı semaviyeye
değil de, afatı siyasiyeye uğramıştır. («Niçin»
sesleri), («Ne demek istiyorsun, tavzih et» ses
leri)
Bunun tavzihini benden istiyen arkadaşların
maksatlarını öğrenmek isterim. Bu kelimede tav
zihe muhtaç ne vardır? («Tenevvür bakımından»
sesleri)
Bu cümlemi açıklasam bu' sefer de sadede
gel diyeceksiniz, sadede diye bağıracaksınız.
Onun için bu kelimemi lütfen tekerleme olarak
kabul buyurun. Evet; Çankırı afatı semaviyeye
değil de afatı siyasiyeye mâruz kalmıştır. Üç
kazayı birden geçirmiş bir vilâyete Bakanlar Ku
rulunun el uzatmasını tekrar rica ederek huzu
runuzdan ayrılıyorum. (Sağdan, O. K. M. P.
Milletvekilleri tarafından alkışlar)
I
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı.
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOÖLU
(Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, Kâzım
Arar arkadaşımdan özür dilerim. Galiba bende
nizin maksadını anlıyamadılar. Tekrar arz edi
yorum, deneme kampanyası şeker fabrikası ba
kımındandır. Pancar ekiminde deneme mevzuubahis değildir. Çankırı vilâyetinde şeker fabri
kasının teşkilâtı yeniden kurulmuştur, bölge teş
kilâtı için gerekli tâyinler yapılmış ve ekim mev
siminde, şeker pancarı ekimine müsaade edil
miştir. Bu da Çankırı vilâyetinde şeker pancarı
ekileceğinin bir ifadesidir. Tekrar arz ediyorum.
Çankırı'da pancar ekilecektir.
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KÂZIM, ARAR (Çankırı) — Teşekkür ede
rim.
I
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır.
5. -<- Mardin Milletvekili
Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'de inşa Edilmekte olan, yeni lise bi
nasına ve öğretmen kadrosuna dair sorusuna Mil
li Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'nun sözlü a;
vabı (6/52)
BAŞKAN — Mardin Milletvekili Esat KentaJ
Aybar arkadaşımız buradalar mı? (Burada ses
leri) Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız da bura
dalar. Soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
i. — Mardin'de inşa edilen yeni lise binası
nın mukavelesine göre 15 Ekim 1961 tarihinde
bitmesi icabedeeeği düşünülerek
mülkiyeti
Mardin özel idare Müdürlüğüne ait eski lise
binası Mardin Öğretmen Okuluna icara veril
miş ve eski lise binası halen gerek lise ve gerek. no öğrenmen okulunun işgalinde bulunmuştur.
Yeni lise binası inşaatının tamamlanması 2 - 3
aylık bir zamana bağlı bulunmakla her iki okul
müşkül duruma düşmüştür.
2. — Mardin Lisesinin 1 015 talebe mevcudu
vardır. 42 .öğretmen kadrosuna rağmen 9 asit
öğretmeni -birianmakta ve diğer dersler vekil
öğretmenlerle idare edilme]?: istenmektedir. Ay
rıca lisede 150 ye yakın sıra vardır.
Netice : Bu durum karşısında ne gibi ted
birlerin düşünüldüğünün Millî Eğitim Bakam
tarafından şifa'hen açı ki anmasına delâletlerinizi
arz ederim.
4 . 12 . 1961
Mardin1 Milletvekili
'Esat Kemal Ay'bar
• BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Mardin Milletvekili Esat Kemal Ayfuıv'ııı
sorusuna, arzı cevap ediyorum.
1. — Bina durumu :
Mardin Lisesine Bayındırlık Bakanlığı büt
çesindeki yapı ödeneğimizle inşa ettirilmekte
olan 2 396 000 lira keşif, 2 388 812 lira ihale
bedeli yeni bina, Bayındırlık Bakanlığı ile mütaahhit arasında akdolunan mukavale esasları
na göre 15 . 10 . 1961 tarihinde ikmal edilmesi
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gerekmekte iken Eylül 1961 ayı yapı durum
cetveline göre kazı işlerinin % 96 sı, teme] üs
tü inşaatının % 98 i, çatının % 46 sı, doğrama
nın % 98 i, sıvanın % 76 sı, döşemenin % 88 i,
sıhhi tesisatın % 55 i, elektrik tesisatının %
75 i, kalorifer tesisatının da % 66 sı ikmal edi
lebilmiştir.
Mütaahhit Valiliğe verdiği 21 . 8 . 1961 ta
rihli bir dilekçe ile kalıpların çökmesi sebebini
ileri sürerek süre uzatımı talebinde bulunmuş
sa da mütaahhidin İhatasından mütevellit bu
sebep ve arıza Bayındırlık Bakanlığınca uygun
gÖrülmiyerek isteği reddedilmiştir.
Mütaa'Mıidinin cezalı bir duruma düştüğü
bu inşaata, Bayındırlık Bakanlığının Kasını
.1961 ayı içinde mahalline gönderdiği 650 000
liralık yapı ödeneği ile hızla devam edilmekte
dir.
Valilikten alınan 28 . 11 . 1961 tarihli,
423-49/7550 sayılı yazıda binanın en çok yıl
başına kadar teslim alınması hususunun vilâ
yetçe ehemmiyetle takibedilmekte bulunduğu,
bu mevzu etrafında ısrar olunduğu bildirilmek
tedir. Lisenin eski binası tatil aylarında tamir
ye tadil edilmek suretiyle bu mmtakanın öğret
men ihtiyacı giderilmek üzere Mardin'de açıl
masına karar verilmiş olan Kız öğretmen Oku
luna vilâyetçe tahsis edilmiştir. Yine vilâyetçe
lisenin orta kısmı çaresizlik sebebiyle müsaidolan Gazipaşa İlkokuluna ikinci devresi Ata
türk ilkokuluna yerleştirilmiştir. Telefonla ma
hallinden alınan en son malûmata göre yeni
binada 7 . 12 . 1961 tarihinde vali ve millî eği
tim müdürü tarafından yapılan inceleme ne
ticesinde mütaahhidin kalorifer tesisatı üzerin
de tecrübe yaptırmakta olduğunun ve 15 güne
kadar lisenin yeni binasına nakledilebileceğinin
mümkün bulunduğunun müşahede edildiği öğ
renilmiştir.
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b) Yukarda belirtilen çizelgeye göre bu
gün muhtelif sınıflarda 20 şube ve okulun haf
talık 700 saat de ders vardır. Bunun 234 saati'
öğretmenlerle, 392 saati 1 - 8 saat arasında bö
lünerek yardımcı öğretmenlerle kapatılmıştır.
74 saat ders de açık geçmektedir.
c) Okulun 1 015 öğrencisinin 20 şubeye
bölündüğü görülmektedir. Buna göre sınıf mev
cutları 50 civarındadır. Bu mevcut birçok okul
larımızda zaruri olarak uygulandığı gibi 65 e
yükseldiği takdirde okulda âzami 16 şube ka
lacaktır ki ders sayısı haftalık âzami 539 saate
inecek, yardımcı öğretmen ile okutulan ders
sayısı, 305 e inecek ve açık ders kalmıyacak, öğretmen israfı önlenecektir.
d) Yukarda tesbit edilen öğrenci ve ders
sayısına göre her öğretmene 24 saat, idarecilere18 saat ders verilmesi halinde okulun öğretmen
kadrosu 25 tir.
e) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı
okulların normal öğretmen kadrosu 13 8!88 dir.
Halbuki bugün bilfiil çalışan öğretmenlerin
sayısı 7 783 olup normal kadroya kavuşabil
mek için 6 105 öğretmene ihtiyaç vardır. Bu
duruma göre hemen hemen mevcut öğretmen
kadar daha öğretmenin bulunması lâzımdır.
Bunun için öğretmen yetiştirmenin dışında
müstaceliyetine binaen şu tedbirler düşünül
müştür.
1. — Askerî okullardaki subay öğretmenler
den okullarımızda faydalanılması için Millî Sa
vunma Bakanlığına teklif yapılmış mutabakata
varılmıştır. Uygulanmaktadır.
2. -i— Yedek subaylığını yapan öğretmenle
rin muayyen talim süresi sonunda okullara
iadesi teklifimiz Millî Savunma Bakanlığı nez-^
dinde yenilenmiştir-.

3. — 6837 sayılı Kanunda tadilât yapılarak
lise mezunları ile üniversite öğrencilerinden
2. — öğretmen durumu :
bâzı derslerin imtihanını ertesi yıla bırakan
a) Mardin Valiliğinden alman 17 . 1 1 . 196i *
lardan istifade cihetine gidilmesi için çalışıl
tarilh ve 323-20(49) /7298 sayılı yazıya ekli
maktadır.
ders dağıtım çizelgesine göre Mardin Lisesinin
4. — Öğretmenlerinin 'haftalık ders saat sa
aslî öğretmen adedi 12 dir. Bu rakamın dışında
yılarının
artırılması 30 a çıkarılması için kanun
bir öğretmen tâyin edildiği 'halde gitmemiştir,
teklifi
yapılmıştır.
başka bir öğretmen vazifesine devam etmediği
5. — Tesis malzemesi durumu :
için müstafi sayılmıştır. Bir öğretmen de halen
(Bu okuldan alman 1962 yılı bütçe teklif cet
raporludur. Paporlu öğretmen raporun hita
veline göre lisede 220 aded öğrenci sırası var
mında vazifesine başlıyacağına göre okulun öğ
dır. Bununla beraber yeni binasına geçecek olan
retmen sayısı 13 tür.
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gesi olduğunu kabul etmek ve bu bölgede çalı
şacak öğretmenlerimize teşvik edici maddi ve
mânevi' tedbirler almak lâzımdır.
4. Bir tarafta büyük şehirlerde vazife ya
parak ek görevlerle muhtelif yerlerden maaş
almak gibi avantajlı bir vaziyet duruken, ayda
300 - 400 liralık cüzi bir maaşla yüksek tahsil
yapmış bir öğretmeni Mardin gibi bir vilâyete
göndermekte Millî Eğitim Bakanı elbette güç
lük çekecektir.
5. Kanaatimizce bir gün
öğretmen sıkın
tısı çoğalıyorsa, yetişmiş öğretmenlerimizin az
lığından ziyade, öğretmenlik meslekine gerekli
kıymetin verilmeyişinden ileri gelmektedir.
6. Geçmiş devrin hükümetleri millî eğitime
önem vereceklerini bildirmiş , ve Millî Eğitim
Bakanları kısır imkânlar ile idare yolunu ter
cih etmişlerdir.
7. Kuruluşu milletimize hayli pahalıya mal
olan ikinci Cumhuriyetin ilk Millî Eğitim Ba
kanından' temenni ve ricamız, millî eğitim dâ
vasını, varlığımızı koruması dâvası olarak te
lâkki etmesi ve müsait şartlarına rağmen hiç
bir iktisadi yatırımın yapılmasına lüzum hisse
dilmiş bulunan: mahrumiyet bölgelerine hiç de
ğilse eğitim sahasında müşfik nazarlarla bak
masıdır. (Alkışlar)

bu okulumuza sıra, masa, dolap gibi zaruri tesis
malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle
1961 yılı bütçesinin 751 nci bölümünden 30 000
liralık ödenek de yollanmış 'bulunmaktadır.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar.
ESAT KEMAL AYBAR ( Mardin ) —
1. Mardin'de 1932 - 1933 yılında okul açılmış.
ve mülkiyeti özel idareye ait bulunan binada
tedrisata başlanmıştır. 1951 yılında lise açılmış
ve aynı binada tedrisata başlanmıştır.
2. 1957 yılında yeni lise binası ihaleye ve
rilmiş ve mukavelesine göre 15 Ekim 1961 de
biteceği nazara alınarak bu bina Mardin öğ
retmen Okuluna icara verilmiştir. Ancak yeni
lise binası 2 - 3 aya kadar bitecektir. Eski lise
binasının bir kısmı öğretmen okuluna teslim
edilmiştir.
3. Lise bu durum karşısında ortaokul kıs
mı öğleden evvel Gazipaşa ilkokulunda ve lise
'kısmı öğleden sonra Atatürk ilkokulunda ted
risat yapmakta ve idare kısmı eski binada
bulunmaktadır.
4. 42 öğretmen kadrosunun 12 si asıl ve ge
risi vekil öğretmenlerle doldurulmuştur. Asıl
öğretmenlerden 2 si de raporludur.
5. 1 015 talebe mevcudu vardır. Buna mu
kabil 300 kişinin oturabileceği 150 ye yakın
BARKAN — Savın Bakan.
sıra vardır.
MİLLÎ EÖÎTÎM BAKANI HİLMÎ İNCESU
6. öğretmen okulunun 201 talebe mevcudu
LU (Çorum) —. Muhterem arkadaşlar, muhte
vardır. 120 si leylîdir. Eski lise binasının yı
rem soru sahibi; Mardin Lisesinin daha iyi bir
kık çatı kısmında yatmaktadırlar. Yemekhane
hale getirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldü
de tedrisat yapmakta olduklarını söylemek,
ğünü biraz evvelki beyanımda bulamamış ol
okulun durumunu arz etmeye kâfidir.
duğu için tekrar söz aldım.
Muhterem arkadaşlar,
Takdir buyururlar ki ilk iş, hali inşada bu
1. Bu durum yalnız Mardin Lise ve öğ
lunan binanın inşaatını süratlendirmek ve en
retmen Okulu için bahis mevzuu olsaydı, soru
kısa bir zamanda teslim etmektir. 15 güne ka
mevzuu yapmaya lüzum bile hissetmiyecek ve
dar bina teslim edilecek ve bilâhare gönderdi
şahsan müracaatte bulunacaktım. Eminim ki
ğimiz ödenekle, kırık ve hurda vaziyetlerde olan
bütün Şark vilayetlerimizdeki okulların duru
,sıra. alet, edevat yenilenerek yeni binaya lâyık
mu Mardin Lisesi ve öğretmen Okulunun va
bir hale getirilecektir. Bunun için gayret sarf
ziyetine çok yakındır.
edildiğini ve 30 bin lirayı da gönderdiğimizi be
2. Memleketin her tarafında kurulmuş bu
yan ettim,
lunan eğitim müesseselerinin aynı seviyede tu
tulmaları, Millî Eğitim politikamızın temelini
Muhterem arkadaşımın milli eğitim ve öğ
teşkil etmeli, bu esaslar dairesinde öğretmenle
retmenler hakkında söylediklerine ben de işti
rimizin tâyinleri icra kılınmalıdır.
rak ediyorum, ancak bu, 'sadece bir Millî Eği
3. En çok bu esasları tesbit ederken Ga
tim Bakanlığı meselesi değil, bir umumi politi
ziantep vilâyetinden Trabzon'a çekilecek bir
ka meselesidir. Yeni Hükümet programında bu
hattın şarkında kalan kısmın mahrumiyet bölnu derpiş ettiği için 1962 bütçesinde öğretmen
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yetiştirilmesi için lüzumlu tedbirler alınmış ve
rakamlar kabul edilmiştir. Umarım ki, okulu
kendilerinin ve bizim istediğimiz seviyeye çı
karmak için lüzumlu adımlar atılacaktır. Mâru
zâtım bundan ibarettir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
6. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, kuraklık ve fiyat düşüklüğü sebebiyle Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Tarım Kre
di kooperatiflerine borcunu ödemiyen müstahsıllara ne gibi bir kolaylığın düşünüldüğüne dair
sorusuna Ticaret Bakanı İhsan Gürsanhn sözlü
cevabı (6/50)
BAŞKAN — Sayın Sofuoğlu buradalar mı?
Buradalar. S.oruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususun Ticaret Vekili tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu
rica ederim.
«IBu sene bâzı bölgelerde devanı eden ku
raklık yüzünden ve geçen yılda her türlü zirai
mahsulün fiyatlarındaki anormal düşüklük se
bebiyle Ziraat Bankası ile Tarım Kredi koope
ratiflerine borcunu ödiyemiyen müstahsıllara
Ziraat Bankasınca ne gibi bir kolaylığın düşü
nüldüğü hakkında sözlü olarak cevaplandırıl
masını.»
Saygılarımla.
29.11.1961
Kocaeli Milletvekili
Süreyya Sofuoğlu
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı.
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım, Kocaeli Mil
letvekili muhterem arkadaşım Süreyya Sofuoğîu'nun sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere gereikli tetkikleri yapmış bulunuyorum.
Kuraklık ve sair sebepler dolayısiyle borçla
rını ödiyemiyeeek vaziyete gelmiş olan çiftçile
rimizin borçlarını tecil etmeyi mümkün kılacak
bir kanun hükmü bulunduğunu, zannederim,
kendileri de bilirler. 3202 sayılı Kanunun 47 nci
maddesi hükmüne istinaden şimdiye kadar mün
ferit ve müötemi taleplere karşı borçlan erte
lenmiş olan çiftçilerimize taallûk eden miktar
ları a y n ayrı takdim ediyorum.
Ziraat Bankasının bünyesine aidolmak üze
re şimdiye kadar tecil edilmiş' olan borçlann
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yekûnu; 45 milyon 642 bin liradır. Tanm Kredi
kooperatiflerine aidolmak üzere 32 milyon 783
bin lira olarak ceman yekûn 78 milyon liralık
bu kabil borçlannı ödiyemiyeeek durumda olan
çiftçilerimizin borçları tecil edilmiş bulunuyor.
Zannediyorum ki, bu maruzatım arkadaşımı
zı tatmin etmiştir. Eğer bu mevzuda sormak is
tedikleri başkaca noktalar
varsa emirlerine
amade olduğumu arz ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Sofuoğlu.
SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Çok
muhterem arkadaşlarım; memleketimizin siyasi
sıkıntılarına muvazi olarak tabiî âfetler de maal
esef memleketin her bölgesinde halkı, bilhassa
müstahsili fena halde sarsmış bulunmaktadır.
Şarktaki azîm kuraklığın ot fiyatını et fiyatının
üstünde bir rakama doğru yürütmekte olduğu
nu maalesef göstermektedir. Bugün 130 kuruş
tan otun kilosu satılmaktadır. Marmara bölge
sindeki müstahsilin büyük bir kısmı tütüncülükle
iştigal etmektedir. Bu tütüncülerin ektikleri tü
tünlerin yüzde 30 u, geçmiş Hükümetin Tekel
Vekilinin bir tasarrufu olarak imha edilmiş ve
böylece esasen düşük olan fiyat, yüzde 30 tütü
nün yakılması, imhasiyle, 3 lira gibi bir fiyata
inmiştir. 13 ay geceli gündüzlü bir çalışma istiyen, tütünün kilosunun, ortalama üç - dört lira
ya satılması neticesinde, tütünle iştigal eden köy
lünün ne duruma düşeceğini tasavvur edersiniz.
Meyva müstahsıllarınm, fiyat anormalliği yü
zünden, sıkıntıları da, zaman zaman matbuat yo
lu ile efkâra aksettirilmiştir.
Bu sene tütün mahsulüne musallat olan mavi
küf hastalığı, bizim bölgemizde olduğu gibi, İz
mir bölgesinde de, mahsulü çok fecî şekle doğra
götürmektedir. Talimin ediyorum ki, rekolte yüz
de 40-50 gilbi bir düşüklükle 1961 senesini idrak
edecektir. Bütün bu hâdiseler karşısında koope
ratiflere ve Ziraat Bankasına borçlu olan köylü
nün, müstahsilin borcunu ödiyemez bir şekilde
bulunduğu ve hattâ yiyecek ekmeklik buğdayını
ve mısırını alamıyacak bir vaziyette olduğu göz
önüne alınırsa, kendilerine yapılmış olan ödeme
emirleri karşısında düştükleri sıkmtılan, aldığı
mız mektuplardan ve seçim bölgelerimizde yap
tığımız tetkikattan yakın şekilde görmekteyis;.
Muhterem Vekil Beyefendinin (buyurdukları
kanunu biliyorum. Yalnız bu âfet ve felâketler
karşısında acaba Hükümet olarak başka bir ted-
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ıbir düşünülmesine ihtiyaç Hissedilmiyor mu?
Edilmediği takdirde köylü hayvanını, tarlasını
satacak ve müstahsil durumundan çıkacaktır. Bü
yük bir facia köylüyü karşılamaktadır. Onunla
âdeta göğüs göğüse gelmiş bulunuyor. Bendeniz
sorumda bu hususu belirtmek istemiştim. Hür
metlerimle.
(BAŞKAN — Saıym Bakan.
TİCARET VEKÎLÎ İHSAN GÜftSAN (İz'mir) — Muhterem Süreyya Sofuoğlu arkadaşı
mızın mütemmim iza'hları ile tenevvür etmiş bu
lunuyorum. Bugünkü mevzuat karşısında yapıl
ması mümkün olan muamelelerin neticelerini
kendilerine arz etmiştim.
ıBakanhkta mesuliyet aldığım tarihte, üzüle
rek arz edeyim, memleketimizin Doğu bölgesinde
ve diğer bir kısım bölgelerinde kuraklık ve tabiî
âfetler dolayısiyle karşımıza çıkan şu fecî man
zara karşısında ne yapacağımızı düşündük. Mev
zuatımızın imkânları nispetinde yapılacak mua
mele yapılmıştır, çiftçilerimizin (borçları tecil
edilmiş bulunmaktadır. Münferit ve müştemi ta
lepler karşısında mer'i kanunun hükümlerine
istinaden tecillerin yapılmasına da devam edil
mektedir. Ayrıca, bunun dışında çiftçilerimizi
tazyik eden birtakım muameleler varsa bunların
da durdurulmasını kendilerine tazyik yapılma
ması için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi koope
ratifleri nezdinde lâzımgelen teşebbüsleri yapmış
bulunuyoruz. Bunun neticesini kısa zamanda
kendileri, de öğrenmiş olacaklardır.
!
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Ayrıca, gerek hayvan için lüzumlu olan yemlik,
gerekse ekmeklik hulbujbat mevzuunda, Doğu böl
gesine imkânlar aradık. Toprak Mahsulleri Ofisi
yardımlarını muayyen bir kredi bağlamak ve hiz
metin köylünün ayağına götürülmesini temin et
mek suretiyle, bugün, bir imkân sağlamış bulu
nuyoruz. Ayrıca; Doğu bölgesinde hayvan muba
yaa kredisi açılmış, 15 milyon liralık kredinin 5
milyon lirasının, gene çiftçiye imkân vermek için,
kredi karşılığı olarak kalmasını sağlamış bulunu
yorum. Yine bu mevzuda, çiftçilere lâzımgelen
yardımların temin edilmesi hususunda, diğer im
kânları da aramaktayım. Bunları buldukça ken
dilerine ve sizlere arz edeceğim. Hürmetlerimle,
(Alkışlar).
iBAŞKAN — Sayın soru sahibi.
SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Muh
terem Vekil Beyefendinin verdikleri mütemmim
••malûmattan öğreniyoruz ki, memleketin dört bu
cağındaki Tiürk köylüsüne çekilmiş olan ödeme
ve haciz emirleri Ziraat Bankasına ve kooperatif
lere gönderilen bir tamimle durdurulmuştur, in
şallah bunun haberlerini, muamelelerin tekem
mül ederek durdurulduğu haberlerini biz de se
çim bölgemizden alırız. Huzurunuzda kendilerine
arzı teşekkür ederim.
iBAŞKAN -— Soru. cevaplandırılmış ve gün
dem soıia ermiştir.
15 Aralık 1961 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 16,48
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