O. Senatosu B : î
Kendilerinin de beyan buyurdukları gibi,
Hfükümet ve Tarım Bakanlığı memleketimizin
tarım veriminin birinci derecede yükseltilme
sinde âmil olan gübre konusuna hususi bir
ehemmiyet vermiştir. Bunu bir politika olarak
yerleştirmiş ve tatbikatına geçmiştir. Tatbika
tından da ilk senede müsbet neticeler almış
tır. Değerli arkadaşımız da bâzı cümlelerle bu
hususa işaret etmiş bulunuyorlar.
Şunu arz edeyim ki, kendilerinin de ifade
ettiği gibi, Türkiye tarımının geri kalması se
beplerinden birisi de, topraklarının bilgisiz ola
rak kötü metotlarla aşırı derecede kullanılmış
olması ve bu kullanma şeklinin de asırlar bo
yunca devam etmiş bulunması sebebiyle, top
raklarımızın verimlilik kabiliyetinin azalması,
hattâ verimsiz bir hale gelmiş olması ve tafbiri
caiz ise, suni gıdalar ile kuvvetinin iade edil
miş olmasından ileri gelmiştir. Yani başlıca se
beplerinden birisi de budur. Bu hususu göz
önünde tutan Hükümetimiz, vazifeye başladığım
günden itibaren gübre mevzuunu ele alarak
bunu bir rejime bağlamıştır. Ve hakikaten bu
yurdukları gibi Türkiye'de dekar başına düşleri
gübre miktarı, Yunanistan'da 30 kiloya muka
bil 1 kiloyu bulmaktadır. Biz gübre mevzuunu
çeşitli vesile ile muhterem heyetinizin ıttılaına
vâsıl olduğu üzere, bir rejime bağladık. Bu re
jimin icabı kısaca şudur: Suni gübre Zirai
Donatım Kurumu tarafından tedarik edilecek
tir. Tedarik içerde imâl eden fabrikalardan alı
nacak, yetişmediği takdirde eksiği dışarıdan ge
tirilecektir. Bu suretle tedarik edilen gübre,
zamanında memleketimizin her yerinde bir ne
vi tekel maddesi gibi tek fiyatla vatandaşa sa
tılacaktır. Bu suretle tevzie amade bulunan
gübreler vatandaşlar tarafından kolaylıkla te
min edilmek üzere kredi ile verilecektir. Bu
maksatla da Ziraat Bankası nezdinde müstah
silimizin bu rejimin ihdasına kadar mevcut olan
kredilerine ek bir kredi şeklinde 150 milyon
liralık bir fonla desteklenecektir.
Ana hatlarını böylece arz ettiğim gübre
tatbikatımıza, bu yılfbaşmdan itibaren başla
dık. Ve biraz övvel rakam olarak arz ettiğini
gibi, plânın ilk yılı 'olan 1963 yılı programında
406 bin ton olarak derpiş edilen gübre prog
ramı tahakkuk etmektedir. Yine biraz evvel
arz ettiğim gibi, gübre bugün mevcuttur. Ya
ni, programın tahakkukundan başka 1964 yı-
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İma devredilecek gübre miktarı da mevcuttur.
Arkadaşımın ifade buyurdukları gibi, bir
alım münasebetiyle, şu veya bu şekilde bir mu
amele olmuş, bu muamele zımnında lehte veya
aleyhte bâzı zararlar tevellüdetmişse onları Iher
zaman tetkike amade bulunduğumuzu söyle
meye lüzum yoktur. Yalnı/z 'memleketimizin
gübre meselesi müemmendir. Demin söyledi
ğim rejim talhtmda istimali kolaydır.
Gübre politikamız, yıldan yıla artmak su
retiyle, beş yıllık devrenin sonunda 1 milyon
2 yüz bin tona çıkarılacaktır/Yani 19G4 yılın
da 600 bin ton, 196'5 yılında şu kadar ve saire
olacaktı; şimdi bununla ilgili bütün
senelik
rakamlar hatırımda değil. Fakat ilk rakam
466 bin tondan başlıyan ıgübre istihsali, 1967
yılı sonunda 1 milyon 2 yüz bin tion olacak ve
memleketimizin ziraatinin verimliliğine tahsis
edilecektir. îlâveten arz ederim, hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.
14, — Cumhuriyet
Senatosu tzmir
Üyesi
M. Hilmi Onat'm, Orman Genel Müdürlüğü teş
kilâtı hakkında sözlü sorusu ve Tarım Bakam
Mehmet İzmen'in cevabı (6/198)
BAŞKAN — Boru sahibi burada. Bakan bu
rada. 'Soruyu 'okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu! Başkanlığmu
Aşağıdaki sorulari'nım Tarım Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim.
13 Haziran 1963
izmir O. Senatosu Üyesi
M. H. Onat
1# — Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtın
dan, beklenen hizmeti .görebilmesi için bir tev
sii teşkilât düşünülmekte midir1?
2. — Bu hususta Ormancılık Hizmetleri Şû
rasını teşkil eden Fakülte Profesörlerinin gö
rüşleri nedir?
3. — Orman Fakültesinde bir ihlısaslaştırıima düşünülmekte midir1?
4. — Orman Mühendislik branşı ile Teknik
Üniversite birleşmeli midir1? Bu husus düşünül'müş müdür1?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gi
resun) — Mulhterem üyeler, Hilmi Onat arka
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