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zatta bulunmanı mümkün bulunmamaktadır. Hu
ni etlerimle arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Oğuz.
TİCARET BAKANİ AHMET OOUZ (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşımızın suallerine
arzı cevap edeceğim. Zikri geçen bölgelerde istih
sal edilen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
1962 - 1963 kampanyasında ki buğdayların mu
bayaa olunan ekmeklik buğdayların kilo gramın
da ortalama olarak teshil- edilen poleni ir mik
tarı şunlardır, bunları Beş Yıllık olarak da büy
üyebilirim:. Batman'da ortama kilogramda 96,
Beşiri'de 100, Kurtalan'da 256, Sinan'da 104,
Siirt valiliğinin talebi halinde Toprak Mah
sulleri Ofisince Kurtalan, Beşiri,* Batman kasaba
ları yemeklik buğday ihtiyacı için ekmeklik hubu
bat tanzim satışı yapılmaktadır. Sinan bucağı ih
tiyacı için Valilikçe ekmeklik hububat talep
edilmemektedir. Kurtalan, Beşiri ve Batman ka
sabaları ekmeklik ihtiyacı 1963 yılı hasından
beri Ofisin Malatya ajansından karşılanmakta
dır. Yapılan ekmeklik tahsislerinde polenıirin
beher kiloda 2 gr. mı ve adedeıı 120 ilâ
140
adedi aşmaması gerekmektedir. Bu itibarla 3
kasabada, yani Batman Beşiri ve Sinan kasaba
larında ekmeklerin bozuk çıkmasının ekmeklik
paçalından ileri gelmeyip, un ve ekmek imâla
tına bağlı bulunduğu tahmin edilmektedir. Zira
bütün Türkiye'de değirmenlerde üğütülen buğ
daylarda ki pelemir adedinin 120 ye kadar ol
ması tabiî addedilmektedir. Esasen gerek gıda
maddeleri nizamnamesi, gerek ofis ve gerek üni
versite lâboratuvarında yapılan ilmî ve teknik
deneyler ile bu hususları tesbit etmiş bulun
maktadır. Bölgenin ekmeklik ihtiyacını karşı
lamak üzere mahalli buğdaylar, Malatya'ya
sevk edilen ithal buğdayları ile de paçal yapı
larak verilmektedir. Ekmek evsafını iyileştir
mek maksadı ile paçal yapmak için İskende
run'dan Kurtalan'a münhasıran ithal buğdayı
sevk edilmesi halinde beher kg. buğday için 7,5
kuruş Malatya'ya şevki için o,85 kuruş civarın
da, Elde ihtiyaçtan fazla kalacak buğdayların
İskenderun'a tekrar nakli için de keza kiloda
7,5 kuruş masraf yapmak gerekmektedir ki,
münhasıran paçal yapmak ise 18,85 kuruş kilo
başına masraf ihtiyarına sebep olacaktır. Bu
da işin iktisadilik prensibine uymamaktadır.
Talep vâki olduğu takdirde Malatya'dan aylık
olarak Batman'a 100 Kurtalan'a 25 ve Beşiri'ye de
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3 ton ekmeklik buğday satılmaktadır. Maruzatım
bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Öner.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın arkadaş
larım, sayın Tarım Bakanının izahatında beyan
ettikleri veçhile, Siirt'in âdeta zahire ambarı
mesabesinde olan bu bölgelerdeki tohumluk
buğdayın zamanla dejenere olduğu ve işe yara
maz bir hale geldiği anlaşılmıştır. Filvaki bu
bölgeler Siirt'in tahıl merkezidir. Zaten diğer
bölgeler dağlık ve çorak arazi olduğu için bu
ralarda kayda değer ziraat yapılmamaktadır.
Binaenaleyh, en mühim mmtakamız, burasıdır.
Burada maalesef tohum zamanla iklim şartları
na bağlı olarak bozulmuştur. Sayın Tarım Ba
kanı hu realiteyi müşahede etmişler ve ıgerekli
teşebbüslere girişildiğinden bahis buyurdular ki,
bundan sadece memnuniyet duymaktayız. Yal
nız sayın Ticaret Bakanı kilogramda ihtiva
tanesinden bahis buyurduktan sonra ekmeğin
esmer veya iyi bir şekilde çıkmaması sebebinin
imalât hatasından doğduğu ileri sürülmektedir.
Öyle zannediyorum ki, bu kendilerine Ofisten
yanlış malûmat verilmesinden doğmaktadır.
M'aalesef bendeniz üniversite ve ilgililer tara
fından verilen malûmata ve alman raporlarda
bu şeylerin imalât hatası olduğundan değil, ta
mamen yabancı maddelerin çokluğundan ekineklik buğdayın yenilemeyecek kadar bozuk
olduğu tesbit edilmiştir. Ama maalesef Toprak
Mahsulleri Ofisine bu realiteyi anlatmak müm
kün olmamıştır. Sayın Bakana da zanediyorumki, yanlış bilgi vermişlerdir. Bir imâlat hatası
asla mevzubahis değildir. Bittabi bu durum ek
mek fiyatlarına tesir etmektedir.
Şimdi bu nımtaka bütün vilâyetin ihtiyacını
karşıladığına göre Siirt vilâyeti dahi ekmeklik
ihtiyacını Malatya'dan, hattâ Konya'dan temin
etmek mecburiyetinde kaldığı için, kilo başına
oldukça mühim bir meblağı fakir vatandaşa
yüklemek zaruretinde kalınmaktadır. Esasen bu
mıntakanın buğdayları pelemirli ve iyi vasıflı
olmadıkları için zaten Toprak Mahsulleri Ofi
sinin burada yaptığı satışlardan elde edilen de
polanan miktar ^onuna kadar ofisin elinde bu
lunduğu için yeni mahsul idrak edileceğine ya
kın zamanlarda tekrar başka yerlere gönderil
mek zarureti hâsıl olmakta ve dolayısiyle bir
nakliye masrafı hâsıl olmaktadır. Binaenaleyh,
bu duruma meydan vermemek için hiç. değilse
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