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4. Pek çok bölgelerde toprak mahsullerine
ait hububat muhafazası için yapılmış olan çelik
.siloların başka yerlere sökülerek nakledildiği mü
şahede edilmektedir. Sebebinin izahı?
5. Hükümet programında zirai istihsali ar
tırıcı tedbirlerin başiıcaları olan sulama iyi to
humluk ve gübrelemenin ön plâna alınacağı söy
lenmesine göre bu hususta ne gibi tedbirlerin
alındığının bildirilmesi:'
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Tarımı Rakam,
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gi
resun) — Sayın Çetimtaş arkadaşımızın tev
cih ibuyurdukları ve Baıkaniığiimı ilgilendiren
sorularına cevap arz edeceğim.
Sorunun 1, 2 ve 4 ncüsü Ticaret Bakanlı
ğına taalluk e'tlt'iği içlin, bu sına İleri cevaplandırmııyacağıım. Tahinin ederimi ki Ticaret Ba
kanı arkadaşımı, 'kendisine taallûk edenlere
cevap verecektir. Onlar üzerimde dürtmüyorum.
BAŞKAN — Sayın İzm en, Ticaret Balkanı
o donulan cevap: an di mı işti.
TARİM BAKAM MEHMET İZMEN (Devaımla.) — Peki, efendim. Sorularının birin
cisi, bu yıl rncmılelketmi'izin, geçen mahsûl yı
lında, - sorunun
sorahııasınldan uzun zaman
geçtiği için, ruznamıede uzum1 zamıan kaldığı
için, hhaz aikıtüalite'sini kaylbetti, - nıeimlelketimizde Ibâzi' yıllarda, bilhassa O uta. - Anado
lu'da, biimasısa geçen mahsul devresinde, ekil iş
devresini takibedem zarnanlarda
erozyondan
doğan tahribat ve 'kuraklık yüzümden mahsul
iyi olmamıştır. Eıı sebeple, buralarda, iyi
malhsul; ojmamıası dolayrsiyle sıkıntıya uğrıyan
vatandaşliaiım tohumduk ihtiyaçları 5254 sa
yılı Kamunua g'öıe tesbk ediîınıiş ve gerekli
yardımlar iller itibariyle vatandaşlara inti
kal ettir! lımişıtir. 13u sebepten, bu yıl 49 000
ton buğday ve 6 259 ton arpa1 tevzi edilmiştir.
«Bu yıl Hükümet Programımda, memleketimıizde zirai verimi artırmak üz'ere önemli fak
törler olarak mütalâa edildiğine işaret edilen
sulama, gübreleme ve tohum mevzuunda ne
ler yapılmıştır» şeklindeki suallerime cevaplarıımı arz ediyorum :
Evvelâ, sulama mevzuunda, geçmiş devir
lerde başlamış 'bulunan 1 480 proje üzerimde
etütler yapılmış hir kışımı ikmıal edilmiş, bir
kısmı ikmal edilmek üreredir ikmal edilen bu
proje ve etütlerle, 1962 yılında 2 379 de'kar
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arazimin sulammıaısıı için gerekli yatırımılar ya
pılmıştır ve yapılmasına devanı edilecektir.
Bu arada 10 'bin hektarlık ziraat sakasının
üzerinde de yemiden etütler yapılmaktadır. Yi
ne yapılmış olan etütlere istinaden 1962
malî yıb içinde, miGmlekotimizin muhtelif yer
lerimde, ibilhassa Onla - Anadolu sahasında, ıs
lah ve derenaj işlerine devamı edilecektir.
Bu -maksatla 1962 yılı içinde 5 632 000 lira
ısarf edilecek ve S6 500 dekar sakanın islam
ve deremajı yapılacaktır. Bu derenaj ve ıslah
işlerinin yapılması neticesinde yılda 8 milyon
liralık bir istihsal fazlası sağlana.cağı kesahedilimdktedir.
Yine biraz evvel
etütlerinin yapılmış ve
yapılmakta olduğuma işaret ettiğim projelerim
1963 «enesinde, yani önümüzdeki sene icrası
dolayısiyle şunu da arz edeyim; 1963 yılın
da. inşa ve keşif bedeli olarak 13 milyon 270
(bin lira 'drenaj işimde sarf edilecek ye bu meb
lâğ 213 projeye tahsis edilecektir.
Sorulardan
dadır.

mir diğeri tohumluk konusun

Memleketimizde zirai mahsullerimizin veri
mini artırmak için tohumun ehemmiyeti malûmdur. Tarım Bakanlığımca, Hükümet Programmdada, yer almış olan bu tohum mevzuunun halli için bir taraftan araştırma etütleri
çoğaltılmakta ve bunlar sayesinde memleketi
miz şartlarıma uygun tohum nevileri 'bulun
makta, diğer taraftan da burada yapılan araş
tırına neticesinde, memleketimiz şartlarına uy
gun olarak bulunan hu tohum cinsleri Ziraat
Umum Müdürlüğü teşkilâtı ve Devlet Üretme
Çiftlikleri vasat asiyle üretilmektedir. Yapılan
hesaplara s;'6ve Türkiye'nin hubu'bat tohum ih
tiyacı biı buçuk milyon tom kadardır. Bunun
her sene beşte birinin değiştirilmesi, yine tek
nik icaplardandır. Buna göre, senede 300 'bin
ton tohumluk tevzi etmek icabetmektedir.
Tanın Bakanlığı, o yıllık plân devresi içinde,
senelik 300 bin ton tohum tevzi edebilmek için
lüzumlu tertipleri almıştır. Bu tertipler şöyle
yapılacaktır : Tarım Bakanlığı tarafından iş
letilmekte olan Devlet Ürctnıo Çiftliklerimin
istihsal ettiği tohumluk hububat âzami dere
cede kullanılacak, diğer taraftan Devlet Üret
me. Çiftliklerine civar olan veya başka yerler
de bulunan tohumluk hububat yetiştirme im
kânına sahip çiftçilerle bir nevi mukavele ak-

