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zuhur eden aksaklıkların, tekerrür etmemesi
için bu mevzu üzerinde hassasiyetle durduğu
mu yakînen müşahede ettiğim için kendilerini
bu yolda buradan teşvik ve tahrik etmek ve
böylelikle millî eğitimin esas felsefe ve pren
sibi dâhilinde memleketin kalkınmasında lü
zumlu plânları kanunlaştırıp bu Yüksek Mec
lise getirdikleri takdirde her zaman Meclisin
takdirleri ve tasviplerini kendileriyle beraber
bulacaklarını burada ihsas etmek için bu ko
nuşmayı yaptım. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
6. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm,
Konya ovasında vukuhulan fırtına ve şiddetli
rüzgârdan mütevellit meydana gelen hasarın
mahalleriyle miktarının tesbit edilip edilmediği
ne dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral'm
sözlü cevabı (6/245)
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada, sesleri) Sayın Bakan da burada. Soruyu
okutturuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ederim.
2 Nisan 1962
Konya Milletvekili
Faruk Sükan
1. Konya ovasında Mart ayının son hafta
sında vukua gelen fırtına ve şiddetli rüzgârdan
mütevellit ekim sahalarındaki hasarın mahalleri
ve miktarı tesbit edilmiş midir, edilmişse ne ka
dardır?
2. Zarar gören çiftçilere ne şekilde bir yar
dım düşünülmektedir1?
3. Orta - Anadolu ovasında fırtına ve rüz
gârların yaptığı erozyon Türkiye ölçüsünde zi
raat sahalarında hasar ve kuraklığa sebebiyet
vermekte ve netice itibariyle büyük mikyasta
zirai istihsalin düşmesine âmil olmaktadır. Rüz
gâr erozyonlarının önlenmesi hususunda Tarım
Bakanlığınca ne gibi tedbirler düşünülmekte ve
bu işe ait program ve çalışmalar hangi safhada
bulunmaktadır? Tedbir ve tasavvurların realize
edilebilmesi için dış yardımlardan faydalanıl
makta mıdır?
4. 1962 yılı faaliyet programına hangi mın- |
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takalar dâhil edilmiştir ve ne miktar tahsisat
ayrılmıştır?
BAŞKAN — Buyurun, Tarım Bakanı.
TABIM BAKANI CAVİT OBAL (Adana)
— Konya Milletvekili Sayın Faruk Sükan'm
sorularına arzı cevabediyorum :
Sual : 1 in cevabı :
Konya bölgesinde Mart aymm son haftasın
da vukua gelen fırtına ve şiddetli rüzgârlardan
mütevellit ekim sahalarındaki hasarın mahal
leri, genişliği ve hasar durumları Konya Vali
liğince ve Topraksu Bölge Müdürlüğünce tesbit
edilmiştir. îlk alınan malûmatlara göre Kon
ya'nın Karapınar, Karaman, Çumra, Ereğli ve
Cihanbeyli mmtakalarmda ceman 434 690 de
kar arazideki hububat ekimi ve nadas arazisi
rüzgâr erozyonu sebebiyle zarar görmüştür. Bil
hassa Karapınar kazasında öteden beri vukua
gelen rüzgâr erozyonu arazinin zirai kıymetini
kaybettirdiği gibi bu kasabanın ve civardaki
17 köyün insan ve hayvan hayatını tehdidetmektedir. Bundan başka Kırşehir vilâyetinde
15 000 dekar arazinin de bu fırtınadan zarar
gördüğü tesbit edilmiştir. Niğde ve Eskişehir
vilâyetlerinde de rüzgâr erozyonu zararı mev
cuttur. Netice itibariyle Orta - Anadolu'nun bü
yük bir kısmı rüzgâr erozyonu zararına mâruz
kalmıştır. Bu cümleden olarak Bâlâ Devlet Çift
liğinde 4 000 dekar; Malya Devlet Çiftliğinde
ise 2 300 dekar arazide hububat büyük hasara
uğramıştır.
Sual : 2 - 3 ün cevabı :
Orta - Anadolu'da fırtına ve rüzgârların
meydana getirdiği erozyonun ehemmiyetli nisbetlerde hasar ve kuraklığa sebebiyet verdiği
ve netice itibariyle zirai istihsalin düşmesine
âmil olacağı tabiîdir. Büzgârın erozyona sebe
biyet vermesi takibedilen ziraat sistemi, ziraat
tekniği, hayvancılık, hayvan otlatma tarzı baş
ka bir ifade ile arazi kullanma şekliyle alâkalı
bir mevzudur. Büzgâr erozyonu daha ziyade ku
rak ve yarı kurak bölgelerde meydana gelir.
Memleketimizin büyük bir kısmı ise bu karak
terdedir.
Son on sene zarfında makinalı ziraatle bir
çok mera arazisinin ziraate açılmasiyle toprağı
tutan bitki örtüsünün ortadan kalkması, takib
edilen nadas sisteminde geniş arazi sathının
çıplak olması ve ekili sahalardaki hububatın

