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I Ç I N D E K I L E R 

Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1. - RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 

Şener'in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son 
gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/56) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
- . ' • * . • 

1. - Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in Libya'ya yapacağı 
ziyarete katılacak milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1675) 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN "rçELEN DİĞER İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/771; 1/754,3/1580; 1/772; 1/755, 
3/1581) (S. Sayıları: 747,750,748,749) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. -Tarım ve Köşişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
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Sayfa 
2. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 771,864 
a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 771,864 
1.-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 771,864 
2.-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 771,865 
B) ORMAN BAKANLIĞI 866 
1.-Orman Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 866:905 
2.-Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 866,905 
a) Orman Genel Müdürlüğü 866,905 
L-Orman Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 866,905 
2.-Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 866,906 
C) ÇEVRE BAKANLIĞI 906 
1.-Çevre Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 906:945 
2.-Çevre Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 906 945 
V. - SORULAR VE CEVAPLAR 946 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 946 
1. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Bolu'da bir fabrikanın 

çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı 
cevabı (7/5423) 946 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bursa-İznik-Tacir Köyü'nün iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/5457) 947 

3. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
yayınladığı Diyanet Aylık Dergisine (7/5459) 948:952 

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yayınında Alevîlik aleyhtarlığı yapıldığı 
iddiasına (7/5460) ' , 948:952 

ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
4. - Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Zonguldak'ta bulunan iş 

makinalarının Muş'a gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5465) 953 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kumlu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 19 

uncu sırasında bulunan, İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısının (S. Sayısı: 691) görüşmelerine, Genel Kurulun 16.12.1994 Cuma 
günü, bütçe programının bitiminden sonra başlanmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin DYP Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra kabul edil
di. ' 

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/771- 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747,748,750,749), görüşmelerine de
vam olunarak; 

Danıştay Başkanlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1995 malî yılı bütçeleri ve 1993 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Yargıtay Başkanlığı bütçe görüşmeleri sırasında, Ankara Milletvekili M. Seyfı Oktay, İstan

bul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü 
kendisine atfettiği iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanu
nu Tasarısının (1/720) (S. Sayısı : 691), 1 inci maddesi üzerinde verilen değişiklik önergelerinin 
oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı 
bulunmadığı anlaşıldığından, 

17 Aralık 1994 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 02.30'da birleşime son veril
di. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

İlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 
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Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya 
Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

17 .12.1994 CUMARTESİ 
Sözlü Soru Önergesi 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1386) (Başbakanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, orduda laiklik karşıtı güçler bulunduğu iddiala

rına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5614) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.12.1994) 

2. - Manisa Milletvekili Faruk Saydarn'ın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının verdiği reklam ve 
ilanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5615) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/5616) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, özel okullarda mescit yapma zorunluluğu getirildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5617) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kaynak Destekleme Fonu'ndan basın organlarına 
verilen yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5618) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.12^1994) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Seydişehir Aliminyum Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5619) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in, ilçe ve köylerinin içme suyu sorunları
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları id
dia edilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sanatçıların telif haklan ile ilgili çalışmalara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

10. -Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Bosna-Hersek olaylarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

İ l . - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Ordu-Korgan-Niksar yoluna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

12. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsüne 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5625) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1994) 

13. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Hac hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

14. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Turhal'ın hava kirliliği sorununa ilişkin Çev
re Bakanından yazılı soru önergesi (7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1994) 

15. - Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Trabzon Galeria Projesine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

16. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.12.1994) 

17. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bakanlıkta çalışan bazı personele ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 
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18. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, terör sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/5631) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 
19. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya İlinde kapanan işyerlerine ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 
20. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya İlinde gerçekleştirilen gölet projelerine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

21. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'ya bağlı köylerin elektrik ihtiyacına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

22. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'ya bağlı köylerin yollarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

23. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'ya bağlı köylerin telefon santrali ihtiya
cına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.12.1994) 

24. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-İstanbul uçak seferlerine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

25. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, köylerde alkollü içki satışının serbest bırakıldığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.12.1994) 

Genci Görüşme Önergesi 
1. - R.P. Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Çeçenis-

tan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/56) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 
© — : ' 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu Tasa
rıları ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; an
cak, görüşmelere başlamadan önce, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 

L- RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abclüllatif Şener'in, Çeçenistan 
ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/56) 

BAŞKAN- Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde Çeçenistan'da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Rusya, karadan ve havadan sal

dırılarını sürdürmektedir. Türkiye, Çeçenistan ve tüm Kuzey Kafkasya'daki gelişmelere ilgisiz ka
lamaz. 

Çeçenistan'ın nüfusu 1 800 000'dür. Bunun, yüzde 90'dan fazlası Çeçendir ve Müslümandır; 
aynca, Sovyet komünizminin İslamî değerleri yıkamadığı ender bölgelerden birisidir. Çeçenler, üç 
yıl önce bağımsızlıklarını ilan etmişler; ancak, Rusya tarafından tanınmamışlardır. Tüm Kuzey 
Kafkasya özerk cumhuriyetleri, Çeçenistan'daki gelişmeleri yakından takip etmekte olup, 5 000'in 
üzerinde gönüllüyü daha şimdiden Grozni'ye göndermişlerdir. 

Kuzey Kafkasya'daki tüm gelişmeler, Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Her şeyden ön
ce, bu bölge insanlarıyla Türkiye arasında tarih bağı vardır; din ve kültür bağı vardır; akrabalık bağ
ları vardır. Özellikle, geçen yüzyılda meydana gelen Rus saldırıları sonucunda, yüzbinlerle ifade 
edilen Kuzey Kafkasyalı, Osmanlı ülkesine göç etmiştir. Bu insanlar, Kurtuluş Savaşında hayatla
rını ortaya koymuşlardır. 

İkinci bir nokta, bu bölge, Türkiye açısından stratejik önemi haizdir. Türkiye'nin, Orta Asya 
Türk cumhuriyetlerine açılan kapısı burasıdır; Karadeniz kıyısındaki Abhazya'dan başlayıp, Dağıs
tan'la Hazar Denizine ulaşarak, Orta Asya'ya uzanmaktadır. Ayrıca, kuzeydoğumuzda Rusya'ya 
karşı bir güvenli bölge oluşturulmaktadır. 

Hal böyle iken, Dışişleri Bakanlığının, Çeçenistan'a yönelik Rus saldırıları karşısında, olayı, 
"Rusya'nın toprak bütünlüğü" çerçevesinde değerlendirmesi yanlış bir vurgudur; hatadır. 

Çeçenistan'da ve tüm Kuzey Kafkasya'da yüzelli yıldır insan hakları ihlalleri yapılmaktadır; 
hâlâ, hava saldırılarıyla, siviller katledilmektedir; bölge insanlarına yönelik soykırım devam etmek
tedir. Bu olaylar, bölgede, uluslararası hukukun çiğnendiğini, Paris Şartına ve ÂGİK ilkelerine ay
kırı hareket edildiğini göstermektedir. 

Olaylar karşısında Türkiye'ye düşen, uluslararası kuruluşları harekete geçirmek, konuyu dün
ya gündemine taşımaktır. 
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Tüm bu gelişmeler ışığında, Kuzey Kafkasya'ya yönelik Türk dış politikasının yeniden göz

den geçirilmesini sağlamak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme aç ılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sı

rasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in Libya'ya yapacağı ziyarete katılacak mil

letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1675) 
BAŞKAN- Anayasanın 82 nci maddesine göre, Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in, TUrkiye-Libya Karma Ekonomi Komisyonunun, 
14-24 Aralık 1994 tarihleri arasında, Trablus'ta yapılacak 18 inci dönem toplantısına katılmak üze
re, bir heyetle birlikte Hükümetimizi temsilen, adı geçen ülkeye yapacağı ziyarete, Adana Millet
vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Baş
kanı Muhammet Kaymak'ın da iştirak etmesi uygun görülmüştür. . 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
BAŞKAN- Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. - 7995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (1) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. - Tarım ve Köy işler i Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yilı Kesinhesabı 

. a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, programa göre, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının; 1995 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının müzakereler
ine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, gruplar ve şahısları adına söz talep 

eden arkadaşların isimlerini okutuyorum : 

(1) 747, 748, 750, 749 S.Sayılı Basmayazılar 12.12:1994 Tarihli 50 nci BirleşimTutunağına ek
lidir. 
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Grupları adına söz isteyenler : 

Anavatan Partisi Grubu adına Hamdi Eriş, Faruk Saydam, Nevşat Özer; Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Evren Bulut, Tevfik Türesin, Osman Özbek; Refah Partisi Grubu adına, Musa Demir
ci, Zeki Ünal; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Mehmet Alp. 

Şahısları adına söz isteyenler: 

Lehinde, İsmet Gür; aleyhinde, Ali Er; üzerinde, Gürhan Çelebican'. 

BAŞKAN- Değerli milletvekileri, bütçelerimizin müzakere süreleri, sizlerin de takdir buyura
cağı gibi, epeyce uzundur. 

Bütçe müzakerelerinin başladığı günden bu tarafa, görüşmelerin her gün, ertesi güne taşarak, 
saat 02.00 03.00'e kadar devam ettiği gözlenmektedir. Tabiî, biz, milletvekilleri olarak bunlara ta
hammül gösterebiliriz. Bizden bu tahammül beklenmelidir, beklenebilir; ancak, takdir buyurursu
nuz ki, bürokratlar, memurlar ve müstahdemler de bizimle beraber her gün sabahlıyorlar. Bunu 
söylemekteki maksadım şudur: Rica ediyorum; grup sözcüsü veya kişisel olarak söz talebinde bu
lunan değerli arkadaşlarım, sürelerine lütfen riayet etsinler. Konuşma süresini, birden fazla sayın 
üyenin, aralarında taksim imkânı vardır. Eğer, daha önce, Başkanlığa, sürenin "şu kadarını ben, şu 
kadarını şu arkadaşım kullanacak" şeklinde uyarıda bulunulursa, biz kendilerini, sürenin bitimine 
2 dakika kala ikaz edeceğiz; ama, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, 45 
dakikanın sonunda, sözü, mutlaka keseceğim. Bundan dolayı, Başkanlığı yanlış anlamamanızı rica 
ediyorum. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Başkan, izin verirseniz, ANAP Grubu adına öncelikle 
ben konuşacağım; Hamdi Bey benden sonra konuşacak; arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum, takdir sizin efendim. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerini ifa

de etmek üzere, Sayın Faruk Saydam; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşleri
ni açıklamak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1995 yılı bütçesi, 13 trilyon lira civa
rında gerçekleşecektir. Böyle bir bütçenin, 30 milyon Türk çiftçisinin hangi derdine çare olacağı
nı, cefakâr Türk çiftçisinin her geçen gün büyüyen, hatta imkânsızlaşan üretim sorunlarını nasıl çö
zebileceğini anlamak mümkün değildir. 13 trilyonluk bütçe hazırlayacaksınız; bunun 11 trilyonu
nu zorunlu, yani, personel masrafı gibi giderlere ayıracaksınız, geriye kalan 2 trilyonla hangi yatı
rımı gerçekleştireceksiniz? Hangi gelişme ve üretim artışını hedefleyeceksiniz bilemiyorum?! Gö
rülüyor ki, bu bütçe, çiftçimizi kaderine terk etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1993-1994 yıllarında tarımda kalkınma hızı yüzde -3'ler düzeyindeyken, 
gayrî safi millî hâsıladan aldığı pay yüzde 20'lerden yüzde 13'e düşmüş bulunmaktadır. Siz, hâlâ, 
çiftçiyi ve tarımsal üreticiyi de perişan eden enflasyon yerine, tarım sektörüyle meşgul olanların 
belini kıracak uygulamalarda ısrarlısınız. Zira, tarımsal ürün ithalatında, canlı hayvanda, ton başı
na 800 dolar dan, 500 dolara; dondurulmuş ette 1 500 dolar dan, 1 000 dolara; tereyağında 900 do
lardan, 500 dolara; beyaz peynirde 250 dolardan 100 dolara indirilen ithalat fonlarının, Türk çift
çisine indirilen en büyük darbe olduğundan şüphesi olan var mı? 

Hükümet, üreticiyi yok etme planlarını büyük bir başarı ile gerçekleştirmektedir. İşte ispatı : 
Ege tarımsal ürün piyasasındaki en büyük sanayi kuruluşlarının açıklamasında "Hükümet, sanayi
ciyi değil, üreticiyi cezalandırdı. Hiçbir ülke, çocuklarının sağlıklı beslenmesini, ithalat politikaları 
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üzerine kuramaz. Dolayısıyla, fon indirimleri, Türkiye'yi ve Türk çiftçisini telafisi imkânsız du
rumlara düşürmüştür" denilmektedir. Oysa, en büyük koruma, tarım ürünlerinde olmalıdır. 

Tarım sanayicisini bile çileden çıkaran bu uygulamaların mantıklı bir izahını yapabilmek im
kânsızdır. Hükümet.pnflasyondan doğan çaresizliğinin faturasını, fon indirimi darbeleriyle üretici
ye ödetirse, 30 milyon Türk çiftçisinin, önüne gelen ilk sandıkta, kendisine gereken dersi vereceği 
tabiîdir. 

Tarım ve özellikle destekleme politikalarında, uygulamada meydana gelen istikrarsızlık ve 
belirsizliklere bir misal vermek gerekirse; üzümde 17 bin lira olarak verilen taban fiyat, tüccarın 
oluşturduğu piyasayla 30 bin liraya çıkınca, Hükümetin verdiği fiyat gülünç kalmıştır. Yaş üzüm-
deyse, verilen düşük taban fiyat yüzünden, üretici zarara uğramış., TARİŞ ortaklarıysa, taban fiyat
lardan dolayı mağdur edilmiştir. Bu nedenle, tarım kesimini önemli sıkıntılarla karşı karşıya bırak
mış durumundasınız. 

1995 yılında, tarımsal ürün rekoltesinde büyük düşüşler yaşanacaktır. Elimde,15 Aralık tarih
li bir gazete kupürü var, onu arz ediyorum : "Tarımda kriz yeni başladı" başlıklı yazıda şöyle de
niyor: "Sapeksa Genel Müdürü Necati Çelik, Hükümetin taban fiyatlarını düşük tutması nedeniy
le binlerce dönüm arazinin boş bırakıldığını ve tarım sektöründe ekonomik krizin yeni başladığını 
söyledi." 

Bütün bu sorunların ana nedeni, tarım kesimindeki örgütlenmenin yetersiz oluşudur. Bilindi
ği gibi, ülkemizde, gerek meslekî yönden gerekse kooperatifler yönünden, örgütlenme konusunda
ki yetersizlikler, çiftçinin kendi hak ve çıkarlarını yeterince koruyamamasına neden olmaktadır. 

Her ekonomik faaliyette olduğu gibi, tarımda da insan, en önemli faktördür. Bu gerçek göz 
önüne alınarak, çiftçimizin eğitimi, ağırlıklı konu olarak ele alınmalıdır. Üretimden pazarlamaya 
kadar, çiftçinin ihtiyaç duyduğu bilginin, becerinin, teknolojinin, araştırma ve yayın hizmetlerinin, 
her çiftçiye mutlaka ulaştırılması, çiftçi örgütlerinin de desteklenmesi gereklidir. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, dünyadaki örneklerine benzer çiftçi eğitim merkezleri kurma
lıdır. Nakit sübvansiyon ve ucuz mazot temin edildiği takdirde, çiftçimizin gelir düzeyinin biraz da
ha artacağı kanaatini taşıyoruz. Esasen, mazot fiyatı -ki, 21 günde ikinci zam gelmiştir- çiftçiyi ka
rasabana muhtaç edecektir. Dolaylı sübvansiyonlar yerine, çiftçimizin kullandığı mazotun, fatura 
ibrası üzerine, yüzde 50 veya yüzde 40 gibi bir oranda devletçe karşılanması, ucuz ve kaliteli to
humluk, gübre ve ilaç temini gibi konuların çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Özellikle, il ve ilçe tarım müdürlüklerimizde, mutlaka, toprak haritalarının yapılıp, çiftçinin 
müracaatı beklenmeksizin, analizleri yapılmak suretiyle, birim başına en fazla verimin, hangi mah
sulün ekimiyle elde edileceğinin önceden tespit edilip, bu doğrultuda çalışmalar yapılmasının ya
rarlı olacağına inanıyoruz. 

Bütün çiftçilerimizin, Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
ödenmesinde, bölge şartlarının dikkate alınarak, kolaylıklar sağlanmasının şart ve zaruri olduğuna 
inanıyoruz. Ziraî kredilerin ihtiyaca cevap verir hale getirilmesi gerekmektedir. Hayvancılığa özel 
önem verilmelidir. Ferdî hayvan kredisi verilmeli, kuzu kesimi önlenmelidir. Aksi halde, köylerde, 
hayvan bulmak imkânsız hale gelecektir. 

Bugün, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Erzurum'da, veba ve şap hasta
lıkları bulunmaktadır. Yanlış personel politikalarından ve yeterli veteriner olmadığından dolayı, 
maalesef, bu sorunlarla baş edilememektedir. 

Seçim bölgemde, özellikle Gediz Nehri ve diğer nehirlerimizin etrafında açılan kum ocakları 
nedeniyle, verimli tarım arazilerinin israfı ve çevre kirliliği önlenmelidir/Tarım yapılan arazilerin 
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Alım-Satım Vergisinden ve diğer vergilerden muaf tutulmasında fayda mülahaza ediyoruz. Köylü
müz, genel sağlık sigortası kapsamına alınarak primleri devletçe ödenebilmelidir. Ziraat Bankası, 
köylü ve çiftçi bankasına dönüştürülmelidir. Et, süt, yapağı üretiminde özel projeler mutlaka des
teklenmeli, köylümüzün ve çiftçimizin yeniden teşkilatlanmasına önem verilmelidir. Ekonomik, 
sosyal, kültürel imkân ve hizmetlerin vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ulaşmasını sağlayacak tedbir: 

ler acilen alınmalıdır. Tarım kredi kentleri projesi geliştirilmeli, köy yardımlaşma sandıkları kuru
larak bütün köylerimizin organize olmaları teşvik edilerek verimli zirai alanların başka amaçlarla 
talan edilmeleri bilhassa önlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin, Türkiye'yi, cumhuri
yet tarihimizin karşılaşmadığı bir ekonomik krize sokması sonucu, özellikle İ993-1994 yıllarında 
tarım kesimimiz yüzde 3.3 küçülme göstermiş ve son ofı yıllık dönemde, ortalama yüzde 3.5 büyü
me gösteren tarım sektörü, bir küçülme yaşamış, dolayısıyla, tarıma dayalı 30 milyon vatandaşı
mız, son iki yılda yüzde 14 fakirleştirilmiştir. 

Banka kredi faizleri yüzde 100'lerin üzerindedir. Tefeci faizleri yüzde 400'lerdedir. Mazotun 
fiyatı bu yıl 3 kat artmıştır. Geçen yıl 279 milyon olan traktör bu yıl 679 milyon liraya alınabilmek
tedir. Ayrıca, üretimdeki girdi fiyatlarındaki artışlar, özellikle gübredeki fiyat artışı.gübrenin, za
manında temin edilememesi, 1995 yılında ciddî bir biçimde, hatta başta buğday olmak üzere, mı
sır, ayçiçeği ve diğer birçok üründe rekolte düşüklüğüne sebep olmuştur; sadece buğdayda 4 mil
yon ton üretim düşüşü bulunmaktadır. Nüfus artışı yüzde 2.2 olarak devam ederse, Türkiye 2020 
yılında açlıkla karşı karşıya kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, anlatmaya çalıştığım bu yanlış ve bilinçsiz uygulamalar yüzünden, ta
rımsal üretimimiz çöküş aşamasına gelmiştir. Bu gidişle, önümüzdeki yıllarda, üretimimiz iç tüke
timimizi karşılamayacaktır. Buğday, pamuk, ayçiçek yağı, et ve süt ürünlerini ithal eden ülke ko
numuna düşmek üzereyiz. 

Türkiye'de, yıllar itibariyle, temel tarım ürünlerinde üretim miktarının nasıl azaldığını, huzur
larınızda arz etmek isterim: 1991 yılma göre 1993 yılında, buğday üretiminde yüzde 6.8; arpa üre
timinde yüzde 6.4; nohut üretiminde yüzde 8.7; şeker pancarı üretiminde yüzde 3.1 ve çay üreti
minde yüzde 20 oranlarında azalış kaydedilmiştir. Tarım ürünlerinin gerilemesi, köylümüzün eline 
geçecek gelirin azalması, dolayısıyla fakirleşmesi değil midir... 

Sayın milletvekilleri, seçim bölgem Manisa'da son yıllarda yaşanan ve bölgeye çok ağır za
rarlar veren kuraklık sebebiyle, tarım kesiminde çok ciddî sıkıntılar meydana gelmiştir. Özellikle, 
Merkeze bağlı Yunt Dağı köylerinde yazın, büyük kuraklık ve susuzluk yaşanmaktadır. Bölge hal
kımızın kuraklıkla mücadelesi için, ANAP döneminde hazırlanmış, elektirik hatlarının, yeraltı su
lama sahalarına ulaştırılması projesinin hayata geçirilmesini, köylülerimiz ve çiftçilerimiz bekle
mektedir. Projenin 1993 ve 1994 yıllarındaki gerçekleşme faaliyetleri, maalesef, yok denecek ka
dar azdır. Kuraklık yetmiyormuş gibi, bir de tütünle ilgili yaz boz tahtasına çevrilen kota kısıtlama 
uygulaması ve üstelik, bizim, 6 dolar verdiğimiz tütüne, bu Hükümetin, 2 doları bile çok görmesi, 
çiftçimizi çileden çıkarmıştır. 

BAŞKAN-Sayın Saydam, 2 dakikanız kaldı. 

FARUK SAYDAM (Devamla)-Peki Sayın Başkanım, sağ olun efendim; bitiriyorum. 

Şimdi soruyorum: Manisa'da, 1994 yılında, kota ve kısıtlama sonucu tütün ekmeyen, ekeme-
yen, ektirilmeyen çiftçimizin, ekemediği tütünden dolayı uğradığı zararı nasıl telafi edeceksiniz; bu 
hem Manisalı çiftçinin hem de millî gelirin bir kaybı değil midir... Tütün ürünleri için, düşük taban 
fiyatı yerine, bir tütün borsası ile genel tarım borsaları kurulmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, DYP-SHP Koalisyonu ile oluşan bu Hükümetin olağanüstü gayretleriy

le iflas eden ekonominin, cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyonun, başta ce
fakâr çiftçimiz olmak üzere, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, köylümüz üzerindeki dayanılmaz 
baskısı sürerken, hâlâ ANAP dönemini eleştiren, bu Hükümet üyelerini ve Sayın Başbakanı anla
mak mümkün değildir. Körfez Savaşının yaşandığı 1991 yılında bile, ülkemiz, başta tarım kesimi 
olmak üzere, her sahada, bugünden çok daha iyi durumda bulunmaktaydı. 

Sizlere, 1991-1994 yıllarına ilişkin bazı mukayeseli rakamlar vererek konuşmama son vermek 
istiyorum. Enflasyon, 1991'de yüzde 55 iken, 1994'te yüzde 37'ye; dolar, 4 990 lira iken, 38 050 
liraya; mark, 3 115 lira iken, 24 150 liraya; mazot, 2 700 lira iken 15 300 liraya; gübre, 35 bin lira 
iken 650 bin liraya çıkmıştır. Şimdi, bu fiyat artışlarıyla, bu enflasyonla, bu destekleme politika
sıyla, bu gübre politikasıyla, bu hayvancılık politikasıyla, kısacası, bu tarım ve ekonomi politika
larıyla, işçiler yollara dökülmüş hak ararken; memur, işçi, köylü, alay edilir gibi yapılan son zam
larla perişan olurken, tarım üretimi eksilere düşen Türkiye'yi, bu koalisyonun başarıyla idare etti
ğini iddia ve ifade etmek mümkün müdür arkadaşlarım?.. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Arjantin'den buğday ithal ettiğinizi unuttunuz mu?! 

FARUK SAYDAM (Devamla) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçemizin, milletimize hayır
lı olması dileğiyle, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Saydam, teşekkür ediyorum. 
Sayın Eriş, zatı âliniz de 15 dakika mı konuşacaksınız? 

HAMDİ ERİŞ (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim, ben sizi uyaracağım. 
ANAP Grubu adına, Sayın Hamdi Eriş; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HAMDİ ERİŞ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun bazı hu
suslardaki görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Grubum âdına hepinize say
gılar sunuyorum. 

Türkiye'nin toprak kaynaklarının büyüklüğü ve iklimsel özelliği, topraklarında her cins hubu
batın, sebzenin, meyvenin, tarımsal sanayi ürünlerinin ve orman ürünlerinin çok çeşitli ve bol mik
tarda elde edilmesi, bizler için büyük bir kazançtır. Artan nüfusumuzun beslenmesi ve millî ekono
miye olan büyük katkısı dolayısıyla, tarımsal üretim, ülkemiz için özel önem taşımaktadır. 

Dünyamız, üzerinde yaşayan nüfusunu tam olarak besleyememekte; gıda açığı, nüfusun gide
rek artışıyla daha da büyümektedir. Türkiye, beslenme ihtiyacını tamamen kendi üretiminden kar
şılayan ülkelerden biridir. Dört mevsimin bütün özellikleriyle yaşanması, topraklarının tarıma çok 
elverişli olması, ülkemizin önemini ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1927 yılında, nüfusumuzun yüzde 75'i kırsal kesimde, yüzde 25'i de 
kentlerde yaşarken, zamanımızda bu oran, yani kırsal kesimde yaşayanların oranı yüzde 42'ye düş
müştür; ancak, tarım sektöründe çalışan nüfusun oranını daha da azaltmak için, bugünkü İktidarın, 
tarım girdilerini makul seviyede tutmasına, ek ürün ekimi, sulama, tarım aletleri ve kimyasal güb
re kullanımının artırılmasına ve tohum ıslahının daha çok yaygınlaştırılmasına günümüz Türkiye-
sinde zaruret vardır. Ayrıca, tarım sektöründe verimliliği artırmak için, su kaynaklarını çok iyi kul
lanmalıyız. Anavatan Partisi İktidarlarının önemle üzerinde durarak yüzde 98'ini gerçekleştirdiği 
Güneydoğu Anadolu Projesinin tam manasıyla hayata geçirilmesi, hepimizi mutlu edecektir. 
Bu proje, milletçe gurur duyduğumuz önemli bir projedir; çünkü, buradaki arazide sulu tarım 
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yapılacak, dolayısıyla verimlilik en az 5-6 kat artacaktır. Buriun için, İktidarın, ara seçimler nede
niyle göstermelik olarak açılışını yaptığı Atatürk Barajı, bir an önce hayata geçirilmeli, önümüzde
ki sezonda bu araziler mutlaka sulanabilmelidir. Böylece, trilyonlarca lira harcanarak yapılan bu 
eser, çiftçimizin hizmetine sunulabilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal üretimi artırmak için, kaliteli tohum, fide ve fidan kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. Hükümet, tarımda, kimyasal gübre kullanımını teşvik etmelidir. 

Ülkemizde, gübrenin satış fiyatının son bir yılda yüzde 400 civarında artması, gübre kullanı
mını olumsuz yönde etkilemiştir. Gübre tüketimindeki bu azalma, önümüzdeki sezonda üründeki 
verimi de olumsuz yönde etkileyecek; dolayısıyla, çiftçimiz her bakımdan mağdur olacaktır. 

Tarımsal üretimde, hastalık ve zararlı böceklerle.mücadele ile verim ve kaliteyi yükseltmek 
için kullanılan ziraî ilaçların fiyatlarındaki aşırı artışlarda -gübrede olduğu gibi- çiftçimizi zor du-
rumada bırakmış, çiftçimiz ziraî ilaç kullanamaz hale gelmiştir. 

Tarım ürünlerinde verimliliği artırmak, ürün kayıplarını asgariye indirmek için, tarımsal alet 
ve makinelerin kullanılmasının gerekliliğini, hepimiz biliyoruz; ancak, köylümüzün traktör ve di
ğer ziraat aletlerini alması imkânsız hale gelmiştir. Bu bakımdan, çiftçimiz, mevcut tarım alet ve 
makinelerinin bakımı için eğitilmeli ve bu konuda, Hükümet, gerekli tedbirleri almalıdır. 

Tarım alet ve makinelerinin üretimini yapan Türkiye Ziraî Donatım Kurumunun, şu anda yü
rekler acısı durumda olduğunu, ilgili kurumun Genel Müdürü açıkladı. Hükümet, bu devlet kuru
luşu ile zarar eden tarım kredi kooperatiflerine en kısa zamanda el atmalı; çifçimizin, zamanında, 
tarım aletleri ve gübre temin edebilmesi için, bu kurumlarla birlikte, gereken önlemi almalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılıkta ıslah çalışmalarına hızla devam edilmeli, 
sayıca fazla hayvan yerine, yüksek verimli kültür ırkı hayvan sayısı artırılmalı, sunî tohumlama ça
lışmaları yaygınlaştırılmalıdır. 

Tarımla yakın ilişkisi ve üretime büyük katkıları olan ziraat mühendislerinin masa başından 
kurtarılması, Türk köylüsüyle arazide çalışması, ülkemiz için büyük kazanç sağlayacaktır. Büyük
baş hayvan, et ve süt hayvancılığı ile kümes hayvacılığındaki çalışmaların ilçe tarım müdürlükle
rince takip edilmesi, bu müdürlüklerin üreticiye yardımcı olması, verimliliği daha da artıracaktır. 

Özellikle İç Anadolu Bölgesi için söylüyorum; tarımdaki en önemli girdiler, gübre, mazot ve 
tarım aletleridir. Üzülerek söylemek zorundayım ki, çiftçimize, seçim zamanı, meydanlarda, bütün 
bunları ucuzlatacağınızı vaat ettiniz; Buğday ile gübrenin kilosunun, süt ile suyun litresinin, buğ
dayın kilosu ile mazotun litresinin fiyat karşılaştırmasını yaptınız; "benim köylüm, benim çiftçim" 
diye diye iktidara geldiniz; fakat, uygulamalarınızla, maalesef, çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü Hükümet, iktidarda olduğu üç yıl içerisinde, 
Anavatan İktidarından devraldığı zaman 640 lira olan bir kilo gübrenin fiyatını 20 kat artırarak 13 
bin liraya, 16 600 lira olan bir teneke ziraî ilacın fiyatını 23 kat artırarak 388 bin liraya, litresi 2 
320 lira olan mazotun fiyatını 6 kat artırarak 16 bin liraya çıkardı. Böylece, çiftçinin aldığı girdile
rin fiyatı ortalama 15-20 kat artarken, Hükümet, üç yılda, buğdayın fiyatını ancak 5-6 kat artırabil-
di. 

Sonuçta, bugünkü İktidarın muhalefette yaptığı karşılaştırmayı şimdi yapacak olursak; Anava
tan İktidarı döneminde, bir kilo buğdayla bir kilo DAP gübresi alırken, bugün, çiftçi, bir kilogram 
DAP gübresi almak için 3-4 kilogram buğday, bir litre mazot almak için de 4-5 kilogram buğday 
satmak zorundadır. 

Çiftçi, tarım aletlerinde de aynı durumla karşı karşıyadır. Dolayısıyla, şunu açıkça ifade ede
bilirim: Köylümüz, üç yıllık bu İktidar döneminde, Anavatan İktidarı dönemine göre dört beş kat 
daha fakirleşmiştir. 
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Seçim meydanlarında "benim çiftçim, benim köylüm" diyerek istismar ettiğiniz o fedakâr in

sanlar, şu anda perişan durumdadır. Tabiri caizse, çiftçinin anasını ağlattınız, babasını da yalancı 
çıkardınız...Ev et, bütün bunları siz yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Türkiyemizin nüfusunun her yıl artmasıyla birlikte ihti
yaçlarımız da artıyor. Peki, Türk köylüsü ve çiftçisi üretmezse, bu ihtiyaçlarımızı nasıl karşılaya
cağız, ülkemizin bu acıklı hali ne olacak, Hükümet bu konuda hangi tedbirleri düşünüyor? 

"5 Nisan kararları" deyip çiftçimizi beş kat fakirleştirirsek, "Ekonomik Tedbirler Paketi" de
yip milletimizin sırtına yeni vergiler yüklersek, dar gelirlilerin bu yükü nasıl taşıyacağını hiç dü
şündünüz mü? İşte, ben, buradan, İktidara sesleniyorum: Çiftçimizin feryadına kulak veriniz; Türk 
köylüsü ve çiftçisinin sabrını taşırmayalım. 

" Benim çiftçim, benim köylüm " diyen bir Başbakanın, şu andaki Cumhurbaşkanımızın, Baş
bakanlık yaptığı partinin milletvekili olanlar, yani sizler, bizler için, gece gündüz, yaz kış demeden 
çalışıp, üreten, eli ayağı nasırlı çiftçimizin ve köylümüzün derdine derman olacak çareler üretiniz. 
"İktidarlar çözüm bulma yeridir" diyenler sizler değil miydiniz? 

Hükümet olarak, İktidara geldiğiniz günden beri mazeret üretiyorsunuz. Ne zaman çözüm üre
teceksiniz, vatandaşımız bizlerden bunu soruyor. Hükümete geldiğinizin birinci yılında, "bu bütçe, 
geçiş bütçesi" ikinci yılında "iyileştirme bütçesi" üçüncü yılında "hamle bütçesi" olacak demişti
niz... Doğrusu, öyle bir hamle yaptınız ki, son bir yılda gübreye beş defa, mazota da son bir ayda 
iki defa zam yapmakla hamle yaptınız... Böylece, çiftçimizi de, köylümüzü de »maalesef perişan 
ettiniz. 

ANAP Hükümetini, 800 liraya mal olan mazotu 2 300 liraya satıyor diye, köylüye şikayet et
tiniz. Siz, üç yılda, mazotu 6 kat artırarak 16 bin liraya çıkardınız. Bunu çiftçimize nasıl izah ede
ceksiniz?.. Fakat, şunu iyi biliniz ki, köylümüz kendisine çektirdiğiniz bu çileyi unutmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletin resmî kurumlarının her ay yayınladığı rakam
lardan, çiftçimizin her geçen gün fakirleştiği, hayat seviyesinin gittikçe düşdüğü anlaşılmaktadır. 
Enflasyonun yüzde 140'lara ulaştığı günümüzde hayat pahalılığından en çok etkilenen, memur, iş
çi ve emeklinin yanında.Türk köylüsüdür. 

BAŞKAN-Sayın Eriş, 1,5 dakikanız var. 
HAMDİ ERİŞ (Devamla)-Tamamlıyorum efendim. 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
HAMDİ ERİŞ (Devamla)- Devamlı fakirleşen çiftçinin millete yararlı olması mümkün değil

dir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, hem tarımsal üretimde gerileme olacak hem de çiftçimiz 
fakirleşmeye devam edecektir. Bu gerçeği Hükümetimiz görmelidir. Tekrar ediyorum, çiftçinin 
feryadına kulak verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu olarak, Türk köylüsünün ve çiftçisinin hizmeti
ne, ihtiyaç duyduğu şekilde cevap veremeyeceği şimdiden belli olan bu bütçenin, ülkemize, mille
timize ve özellikle Türk köylüsü ile çiftçisine hayırlı olması dileğiyle; hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Eriş, teşekkür ediyorum. 
Sayın Özer, bakiye süreyi tamamlamak üzere; buyurun efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sayın Başkan bana biraz anlayışlı davranır herhalde... 
BAŞKAN- Ben herkese karşı anlayışlı olmaya gayret ediyorum da, akşam saat 21.00'i geçtik

ten sonra arkadaşlarım bunu kabullenemiyorlar... 
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Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
sözlerimin başında Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Türk çiftçisinin, tarımımızın bütçesinin görüşüldüğü bugün, kendisinin köylünün, çiftçinin ya
kını, kendisinin kırsal kesimin yakını olduğunu iddia eden bir siyasî partinin, yani Doğru Yol Par
tisinin, bu bütçeyi izlememiş olmasını, köylüm, çiftçim ve milletim adına üzüntüyle ifade ediyo
rum. ' 

Değerli arkadaşlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğümü
zün 1995 yılı bütçesinin Türk çiftçisine, milletimize, tarım camiamıza ve devletimize hayırlara ve
sile olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörümüz, planlı döneme geçtiğimiz 1963 yılından beri, eko
nomik sektörler içerisinde daima ilk sıralarda yer almıştır. Ancak, ülkemiz için bu denli önemli 
olan bu sektörümüzün, sadece ekonomik bir sektör gibi, sadece kâr getiren bir sektör gibi değer
lendiriliyor olmasını doğru bulmadığımı; zira, ülkemiz nüfusunun yüzde 50'ye yakınının istihdam 
edildiği bu sektörümüzün, aynı zamanda, sosyal sektör içerisinde de ön sıralara çekilmesi lazım 
geldiğini, huzurlarınızda, önemle ifade ederek sözlerimi sürdürmek istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan Partisi İktidarları, 1983 yılından 1991 yılına kadarki se
kiz yıllık dönemde, ülkemizi, her yıl, üst üste, ortalama yüzde 5,1 seviyesinde büyütmüştür; ancak, 
1991 yılında Körfez Krizi nedeniyle artı yarım seviyesindeki büyümeyi çok düşük gören, bu cılız, 
bu başarısız iktidar; maalesef iktidarının ilk günlerinde, ilk yıllarında, büyümesi durmuş, daralan, 
büzülen, küçülen bir Türkiye'den bahsetmiş; ama, kadere bakınız ki, üç yılını doldurmadan, bu cı
lız İktidar, bu kötü yönetim, 1993 yılında, benim ülkemi, tarım kesimini, köy kesimini, ormancı
lık kesimini yüzde 2 seviyesinde daraltmış, küçültmüş, yani negatif (eksi) konumuna getirmiştir. 
Yine, geliniz görünüz ki, bu cılız İktidar, 1994 yılında tarım kesimini yüzde 6 seviyesinde gerilet
tiği gibi, tüm sektörleri de yüzde 7 - 8 seviyesinde gerillettiği, bugünden anlaşılmaktadır. Dolayı
sıyla, bugün, kırsal kesimde ve tar'ım kesiminde büyüme olmadığı gibi; daralan, büzülen, küçülen 
bir Türkiye'yi, daralan, büzülen, küçülen bir köyü ve çiftçiyi yaşamakta ve görmekteyiz;'teessürü-
rriüz de bundandır. 

Değerli arkadaşlar, bunun yanı sıra, yine küçülmeyi ifade eden bir başka konuyu da söyleme
den'geçemeyeceğim. Ülkemizin sabit sermaye yatırımlarına bakıldığı zaman, bu yönde de önemli 
eksikliklerin olduğu görülecektir. Zira, 1991 yılı Türkiyesinde, bizim bıraktığımız Türkiye'de, sa
bit sermaye yatırımları içerisinde tarımın payı yüzde 7,5 seviyesinde idi. Gelin, görün ki, üç yıl içe
risinde, yine bu İktidar, bu Hükümet, bu rakamı da yüzde 4'lere çekmiş bulunmaktadır. 

Yine, muhalefet yıllarında, gerek SHP gerekse DYP sözcüleri, gayri safî millî hâsıla içerisin
de tarımın, köyün, çiftçinin payının küçüldüğünü ısrarla söylemişler, biz, bunun, bir medeniyet 
göstergesi olduğunu iddia etmiş olmamıza rağmen, bunu çok kötü şekilde kullanmışlar ve vatanda
şımızı, maalesef, bu yönde de aldatmışlardır. Kadere bakınız ki, gayri safî millî hâsıla içerisinde bu 
kesimlerin payını yüzde 17,5 olarak bu İktidara bıraktığımız halde, Türkiye'de, bugün, tarımın, 
çiftçinin, köyün, ormancılığın payı maalesef yüzde 14'lere düşmüştür. Bu da ikinci bir acımızdır. 
Daha değişik bir ifadeyle, tarımın, çiftçinin, köyün, bütün kırsal kesimin küçüldüğünün üç basit ör
neğini, size. kısaca ifade etmeye çalıştım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün argümanları, bütün teknikleri, bütün girdileri mü
kemmel seviyede kullansanız da, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri yanında, kârlılıkta, daima çok 
küçük kalacaktır. Dolayısıyla, tarımın karakteri burada yatmaktadır ve hükümetlerin olaya buradan 
bakması lazım gelmektedir. 

- 7 7 8 -



T.B.M.M. B : 55 17 .12 .1994 O : 1 
Türkiyemizde, nüfusun yüzde 41'i -27 milyon kadarı- tarıma dayalı nüfustur. İstihdam itiba

riyle yüzde 43 kadar nüfus da, tarım alanında istihdam edilmektedir. Bugün, gelişmiş ülkeleri göz
den geçirecek olursak, Amerika Birleşik Devletlerinde tarıma dayalı nüfusun yüzde 2,5-3 seviye
sinde olduğu; girmeyi arzu ettiğimiz Avrupa Birliği devletlerinde ise -ki, 350 milyona yakın nüfus
ları vardır- tanma dayalı nüfusun yüzde 7-8 seviyesinde olduğu ve bunun da takriben 22 milyon 
kadar olduğu gözlenecektir. Dolayısıyla, ülkenin beslenmesinde önemli olan; fakat kârlı olmayan 
bu sektörde o nüfusun tutulabilmesi için gelişmiş ülkelerin aldığı tedbirler oldukça fazladır; Türki
ye'de ise bunun tam tersi yaşanmaktadır. O itibarla, buradan, kısaca, tarım sektörünün, kırsal kesi
min ve bu kesime götürülecek tüm hizmetlerin mutlak anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu söyle
mek ve sözlerimin önemli bir bölümünü de bu destekleme konusuna ayırmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarımın önkoşulu olan toprak ve bilhassa sulamadan ve bunların geliş
tirilmesinden kısaca bahsetmek istiyorum. 

Ülkemizin sulanabilir alanı 8,5 milyon hektar kadardır. 50 nci Hükümetin 1995 yılı progra
mındaki hedefini de hesaba katacak olursak, bugün, sulanabilir alanın ancak 4 milyon 300 bin hek
tar olduğunu görürüz; yani, cumhuriyetin 71 inci yılında, sulanabilir alanın henüz yüzde 50'sine 
gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla, burada, Sayın Bakanın ve Hükümet yetkililerinin dikkatini 
çekmek ve yatırımlarda, sulamayı, mutlaka öncelikli yatırımlar birimine almaları ve bu konuya 
önem vermeleri lazım geldiğini, önemle ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Uruguay GATT toplantılarında, tüm dünya ülkeleri, çiftçilerini destek
leyebilmek için âdeta yarışmakta, GATT müzakerelerinden, kendi ülkelerinin çiftçileri için paylar 
ayırabilmektedirler; ama, geliniz, görünüz ki, 50 nci Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye'de, Türk çift
çisini IMF'ye esir etmiş ve maalesef, buğday, pancar ve tütünde desteklemeyi, IMF'nin direktifi 
doğrultusunda kabul etmiş; daha sonra da siyasî baskılara karşı koyamamış, ürün çeşitlerini ve mik
tarlarını artırmış ve maalesef, tüm ürünlerin desteklenmesinde yeterli desteği sağlayamamış, artan 
enflasyon karşısında, sabit gelirlileri, çiftçimizi bu ağır şartlara mahkûm etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım ifade etmiş olmasına rağmen, gübre, yem, mazot, 
tohum ve ilaçtan da kısaca bahsetmek istiyorum. Özet olarak ifade etmek lazım gelirse, tarımsal 
girdilerde, yüzde 100 ilâ yüzde 1 000 seviyesinde bir artış olduğu görülecektir. Ancak, burada, ib
reti müessire olsun diye, belki Sayın Bakanı uyandırabilirim diye, gübreyi çok önemli gördüğüm 
için, size onu arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ifadelerimde, ilk rakamlar 1991 yılı, son rakamlar 1994 
yılı rakamlarıdır ve ton bazındadır. Bizim bıraktığımız Türkiye'de, 1991 yılında, amonyumsülfat, 
645 bin lira iken, 1994 yılı ekiminde 5 milyon 355 bin Türk Lirası olmuş, artış yüzde 657; amon-
yumnitrat, 815 bin Türk Lirası iken 5 milyon 675 bin Türk Lirası olmuş; artış yüzde 695; TSP 
(Triplsiiperfosfat) 1 milyon 20 bin Türk Lirasından, 7 milyon 300 bin Türk Lirasına çıkmış, artış 
yüzde 700; DAP (Diamonyumfosfat) 1 milyon 400 bin Türk Lirası bırakmışız, bugün 11 milyon 
Türk Lirası, artış yüzde 785; kompoze gübreler, 1 milyon 50 bin Türk Lirası bırakmışız, 9 milyon 
Türk Lirası olmuş, artış, yüzde 857; üre, 700 bin Türk Lirası bırakmışız, bugün 7 milyon Türk Li
rası; artış, yüzde 1 000. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, gübrede üretimin ve ithalin... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)- Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Sayın Özer, Genel Kurula hitap eder misiniz; Sayın Bakan takip buyuruyor efen
dim. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla)- Hayhay Sayın Başkanım. 
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Üretimin ve ithalatın yüzde 85'inin dolara dayalı olduğunu, dünyadaki konjonktürel dalgalan

maları ben ve benim Partim çok iyi bilmektedir; azotlu gübrelerde, Bağımsız Devletler Toplulu
ğundaki menfi oluşumları da çok iyi bilmektedir; ancak, 50 inci Cumhuriyet Hükümeti, bunları, 
Türk çiftçisine, hiçbir zaman mazeret olarak ifade edememelidir. Zira, gerek DPT'ce gerek Bakan
lığınızca gerekse kamuoyu oluşturan müesseselerimizce, gübre tüketiminde önemli azalmaların ol
duğu kayden sabittir. Sayın Bakan, hiç değilse, 1995 ilkbahar gübresinde çiftçiye lütfen yardım edi
niz. Dolarla ABD çiftçisini, dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu çiftçisini, dolarla Avrupa Birli
ği çiftçisini destekleyeceğinize, lütfen, Türk Lirasıyla Türk çiftçisini destekleyiniz. Kısa bir örnek 
vermek istiyorum: 100 milyon dolarlık gübreyi sübvanse ettiğiniz takdirde, 4 trilyon Türk Liralık 
gübreyi sübvanse etmiş olursunuz; ama karşılığında alacağınız 50 trilyon liralık gelirdir. Ülkemi
zin beslenmesi, çiftçimizin kalkınması ve verimliliğinin artırılması yönünde önemli yardımlarını
zı, çiftçimizden, milletimizden esirgememeniz lazım geldiğini önemle ifade ediyorum. 

Yine, sonbaharda yayımladığınız kararnamenizin yanlış olduğunu ifade ediyorum. Efendim, 
gübrede yaptığımız sübvansiyonu, desteği çiftçimize izah edemiyoruz düşüncesiyle, üç beş milyon 
çiftçimizi ziraat odaları kapılarında, Ziraat Bankası kapılarında, ziraat idareleri kapılarında lütfen 
israf etmeyiniz, onları çarçur etmeyiniz, onları zorlamayınız; süratle, Anavatan İktidarlarının«getir-
diği disipline uymanızı tavsiye ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada yeri gelmişken, tütün, zeytinyağı, pamuk, pan
car, anason ve buğday fiyatlarına da kısa kısa değinmek istiyorum: 

Zeytinyağında verilen 43 bin lira, toplama bedelini bile karşılamamaktadır. Çiftçi çok zor du
rumdadır. Bu fiyat, mutlaka, yeniden gözden geçirilmelidir. Zira, toplama ücretini dahi karşılama
maktadır. 

Maalesef, kamuoyuna deklare edilmiş olmasına rağmen, kütlü pamukta, kilogram başına veri
lecek 2 bin Türk Lirasının ödenmemiş olmasını ve bu yönde açıklama yapılmamış olmasını, Hü
kümet adına, önemli bir nakise kabul ediyorum. 

Yine, pancar ve buğday üretiminde, çiftçimizin, enflasyon ve girdiler karşısında, çok önemli 
noksanlarının olduğunu -bu rakamların detayına girerek zamanınızı israf etmek istemiyorum- buğ
day ve pancar üreticilerimizin çok zor şartlarda olduğunu ifade ediyorum. 

Burada, tütünden de kısaca bahsetmeden geçemeyeceğim. Üç yılda... 

BAŞKAN- Sayın Özer, 2 dakikanız kaldı... Rica ediyorum... Uzatma imkânım yok. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla)- Tütünde, üç yılda, üç defa politika değiştiren, verdiği taban fi
yatlarla ve destekleme fiyatlarıyla çiftçimizi israf eden ve verdiği fiyatları da zamanında ödemeyen 
bu Koalisyon Hükümetlerinin; üç yıldan beri, ziraî üretimi bir yılı aşan tütün üretiminde, tütün üre
ticisine, iki yılı aşan bir zamandan sonra bedel ödediği anlaşılmaktadır. Oysa, çiftçimiz, gerek ve
rilen bu fiyatlarla gerekse bedel ödemeleriyle israf edilmiştir. Bu bedel ödemelerinde gecikilmiş 
olunmasına rağmen, çiftçimize tazminat ödenmesi hiç düşünülmemiştir. Anavatan Partisi İktidarı 
zamanında bu bedeller bir gün dahi eksik ödendiğinde tazminatı da mutlaka ödenmişti. Bu Hükü
met zamanında ise tazminat ödenmemiştir. 

Beyefendiler, geliniz, görünüz ki, çiftçimiz, sadece bunların eziyetini çekmiyor... Çiftçimiz, 
aynı zamanda, Ziraat Bankası kredilerinin yıllık olması hasebiyle, yılı dolunca, mürekkep faizler 
altında eziliyor. Çiftçi borçlarını affedeceğini söyleyen bu Hükümet, alacağını alamadığı için bor
cunu ödeyemeyen çiftçiye, maalesef, faizler ilave etmektedir. 

Bir de, üstüne üstlük -Sayın Bakanın, ilgili Kurulun üyesi olması itibariyle ifade ediyorum-
1993 Aralığında koyduğunuz Tütün Kurulu kararına, 1994 Ocağında "hayır" dediniz; seçimlerden 
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korktunuz; ama, geliniz, görünüz ki, seçimler bitti ve hemen tütünde kota uygulamasına geçtiniz. 
Heyhat, benim çiftçim, tütününü dikmiş, yol almıştı. Dikilen tütüne kota koydunuz. Kota koymak
la da bırakmadınız, gradı yüksek tütüne de kötü tütüne de ceza' getirdiniz; dolayısıyla, verdiğiniz 
bedel düşük oldu. Tütün bedelini zamanında ödemiyorsunuz; tazminat vermiyorsunuz, faizleri 
durdurmuyorsunuz; ayrıca, hem iyi hem de kötü tütüne zamansız kota koyuyorsunuz 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Özer, süreniz tamamlandı efendim; lütfen, Genel Kurula teşekkür eder mi
siniz. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla)- Türkiye'nin, hayvansal üretimde de çok geride olduğu bir vakı
adır. Ziraî mücadelede de, hakeza büyük yanlışlar vardır; ama, sorular bölümüne geldiğimiz zaman 
inşallah bunları anlatırız. 

Sayın Bakan, Türkiye, personel politikanızı beğenmiyor; ayrıca, bazı kurumlarınızla ilgili 
önemli ihbarlar, önemli şikâyetler de var; lütfen bunları gözden geçiriniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 yılı Tarım Bakanlığı bütçesinin çiftçimize, Yüce 
Milletimize, Bakanlığımıza ve devletimize hayırlı olmasını diliyor; Yüce Heyetinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

. Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN- Sayın Özer, teşekkür ediyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Bulut; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 
yılı Tanm Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk tarımı, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana tartışılagelmiştir. Ben, burada, birtakım do
kümanlarla, bazı bürokratlann verdiği rakamlarla konuşmak istemiyorum. 

Son üç sene içerisinde dünyada, komünist bloklar yıkıldı. Güney Amerika ülkelerindeki tarım 
kesimleri bir araya gelmeye çalışıyor. Biz de, Gümrük Birliğine girmeye çalışıyoruz. Türkiye'de 
bugün yaşanan nedir?.. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden ve Hükümetimizden, Tarım Ko
misyonunun, Doğru Yol Partisi Grubuna mensup çiftçi milletvekilleri olarak ne istiyoruz? 

Çiftçinin partisi olmaz; çünkü bu, bir millî menfaattir. Bugün Türkiye'de buğday üretiminin 
kaliteli olması -her ne kadar bundan çiftçi istifade ediyor olsa da- millî bir politikaya bağlıdır. 

Ben burada, Anavatan Partisine mensup arkadaşlarımızın, konuşmalarından, bazı şeyleri bil
mediklerini; yani sormakla, bürokratlardan aldıkları rakamlarla bu işlerin olmadığını gördüm. 

Şimdi, 1984 ile 1994 arasındaki on seneye bir göz atalım. Biz, Tarım Komisyonunda kabul 
edilen yasa tasarı ve teklifleriyle, bilhassa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığını igi-
lendiren tasarıları Meclisten geçiremedik; ama, bu, 1995 senesinde bizim idealimiz olacaktır. 

, Ben, şimdi, arkadaşlarımızın sağduyusuna sığınıyorum. "Biz, on senedir Hazineden Türk köy
lüsüne 670 trilyon lira destekleme yaptık" denilen bu konuda, rakamlara geçiyorum: Bu destekle
ri, çiftçi, direkt olarak almamıştır. Bu desteklemeler, devlet bütçesinden, tarım satış kooperatifleri, 
ofisler, Ziraî Donatım, ziraat araştırmaları ve çiftçiye hizmet eden kuruluşlar kanalıyla yapılmıştır. 
Eğer bu 670 trilyon liralık desteklemeyi Türk çiftçisi direkt olarak alsaydı, bugün, Türk çiftçisi, 
üretimde, Fransa, Almanya ve Yunanistan çiftçilerini bile geçerdi. 
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Hadise nereden kaynaklanıyor? işte, Türkiye'nin bütçesini sömürüyor dediğiniz KİT'lerin 

özelleştirilmesiyle ilgili yasa çıkarıldı -ki, bu, Anavatan Partisi İktidarının fikriydi- işte aynı şekil
de, çiftçi kuruluşlarının da bu rantları sömürdüğünü herkes biliyor; ama, gelin bunları düzeltelim 
dediğimiz zaman da kimse düzeltmiyor. Açın bakın, siz, 282 milletvekili olarak, şu Mecliste, 1984 
yılından 1994 yılına kadar tarımla ilgili hangi kanunu çıkarmışsınız? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Sen neyi çıkardın? 

EVREN BULUT (Devamla)- Buradan, 1984 ilâ 1994 arasında çiftçilerle ilgili hiçbir kanun 
çıkarılmamıştır. 27 milyon olduğunu söylediğiniz, "Türk çiftçisi" diye tarif ettiğiniz insanların bu
rada 20 temsilcisi ya var ya yok. İşte, bunlar buraya geldiği zaman bu iş düzelecek. Sayın Nevşat 
Özer de bizi burada temsil etmeyecek. O, orman kesimini temsil edecek, biz toprak kesimini tem
sil edeceğiz; çünkü, ben, şimdi, azotlu gübreleri burada üst üste koysam, Nevşat Özer arkadaşıma 
sorsam, bunları gelip ayıramaz; hangisi 20-20'dir, hangisi 3-15'dir... Desem ki, 100 kilo çeltikten 
Edirne'de kaç kilo pirinç çıkar; Antalya'da kaç kilo çıkar; onu da bilmez; çünkü, bu, toprak yapı
sına göre değişir. Antalya'da 100 kilo çeltikten 52 kilo, Edirne'de 73 kilo veya 65 kilo pirinç çıkar; 
bu bir olaydır. Biz, otuz senedir bu işi yaşayan insanlarız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Ben senin kadar çiftçi olamam tabiî. 

EVREN BULUT (Devamla)- Ben, şimdi şunu soruyorum: Bu Bakanımızdan da istiyoruz, Ti
caret Bakanımızdan da istiyoruz, Hükümetimizden de... Hazırladığımız yasa tekliflerinden birisi 
zorunlu tarım sigortasıyla ilgili. Her sene, 30 vilayette, 50 vilayette afatlar oluyor. Ne yapıyorsu
nuz; Hükümet çıkıyor, "yaralar sarılacak, tohum verilecek, şu verilecek, bu verilecek" diyor; kay
nak var mı; yok. Bu, bir sosyal devlete yakışmaz. Bugün, seracısından açık tarım yapanına, Edir
ne'den Kars'a kadar bütün çiftçilerimizin afata maruz kalan ürünleri için, dünyanın yaptığı gibi, zo
runlu tarım sigortasını çıkarırsın; o sigortayı da işletirsin; ondan sonra da, burada, "buğday tohumu 
verdim, faizsiz verdim; bunu muhtarlar, azalar aldı; çiftçiye gitmedi" hesabı ortadan kalkar. 

Ziraî Donatım Kurumu, Türkiye'de devrini tamamlamıştır. Değerli arkadaşım, pulluktan, şun
dan bundan bahsetti. Bugün, artık, Türkiye'de her kazada, tarım aleti yapan, o bölgenin toprakları
na kadar uzanan fevkalade sanayi kuruluşlarımız ve ufak sanayi sitelerimiz var. Ziraî Donatım Ku
rumu Adapazarı'nda pulluk yapacak, ta Kars'a pulluk yollayacak; o pulluğu üç misline mal ede
cek; bugün, kurumun 2 milyar lira zararı var. Ziraî Donatım Kurumu zamanla çiftçiye çok iyi hiz
met yaptı.' Anavatan Partisi, bayilik sistemini getirdi; bu kuruluşu devreden çıkardı. Bugün, 2 mil
yar lira günlük zararı var; çiftçiye de hiçbir faydası yok. 2,5 milyon ton kapasiteli kapalı deposu 
var, bu depolar kullanılmıyor ve bunların birsürü rantları, arazileri var; 7 bin de çalışanı var. 

ALİ DİNÇER (Ankara)-Niye kullanılmıyor? 
EVREN BULUT (Devamla)- Ziraî Donatım Kurumu gübre işinden çıkmış; gübre işi özelleş

miş. Gübre yapmaya artık ihtiyacı yok. Ziraî Donatım, gübre devresini kapamış; gübreyi bugün, 
özel sektör yapıyor, birlikler alıyor piyasadan, tarım kredi koperatifleri yapıyor. Ziraî Donatım Ku
rumunun, pulluk yapma, araba yapma, gübre satma işi bitmiştir. Gidin sorun bölgelerinize hiçbir 
çiftçi -burada 30 milyona yakın insan dinliyor- Ziraî Donatım Kurumuna gitmiyor. Demek ki, Zi
raî Donatım Kurumunu tekrar canlandırmanın anlamı yok. Bunu siz bozdunuz; çünkü, o gün baş
ka bir düzen getirdiğiniz için bugün Ziraî Donatım Kurumu çalışmıyor. 

Biz, şu yasaların çıkmasını istiyoruz: 
1. Biz, ormandan çıkmış Hazineye ait tarım arazilerinin, Anayasamıza uygun olarak Türk 

köylüsüne verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili yasa teklifini arkadaşlarımız hazırladı. 

2. Zorunlu tarım sigortasının çıkmasını istiyoruz. 
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3. Biz, artık, devletin bizi desteklemesini, fiyat vermesini istemiyoruz. Biz aynı medenî dün

yadaki gibi, ürün bazında desteklenmek istiyoruz, pamukta başlandığı gibi. Süte, buğdaya, çeltiğe, 
ayçiçeğine, hangi ürüne yönlendirmek istiyorsan, hangi ürünün fazla üretilmesini istiyorsan, çıkar
sın yılbaşında, işte bu ürün bazlarını, o ürünün primini açıklarsın. 

Bu sene, gübrede, Tarım Bakanlığımızın yaptığı önemli bir iş vardı; gübreyle ilgili bir karar
name çıkardı. Tabiî, gübreciler bunu önledi. Bu kararname altı ay çıkmadı. Bu kararnamenin uy
gulanmasıyla, mart ayında, ithal gübrelerden nitrat gübresinin, piyasadan en az 1 000 - 1 500 lira 
ucuz olacağını göreceksiniz, hem de 33'lük nitrat gübresinin...Tabiî, Türkiye'de bazı rantlar var, 
bunları kırmak mümkün değil; ama, gübreyle ilgili kararname, ilkbahar gübresini bir baza sokacak
tır; ama, bugün buğday ekimi zamanında, çiftçiyi zora sokmuştur. 

Bu sene, buğday dönemi kurak gitti. Tabiî, biz, sulu tanm-kuru tarım diyoruz. Bugün Kırşe
hir, Eskişehir, Kars, Kırklareli gibi yerlerde su yoktur; Türkiye, akarsulanmızın ancak yüzde 
10'unu kullanıyor. Tabiî, Sayın İbrahim Halil Çelik arkadaşım yağmur dualarım bu sene yapmadı, 
çiftçi bu sene bir kuraklık gördü!.. İstanbul'da yaptılar, tarlalarda yapmadılar!.. 

Şimdi, Sayın Nevşat Özer'in susuzlukla ilgili sözlerine cevap vereyim. Biz, Türkiye'de ne ka
dar akarsu varsa, ne kadar yeraltı suyu varsa, çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ama, -bir siyasî tercih
tir- Anavatan İktidarı, on sene evvel, 400 trilyonu otobanlara yatırdı. Ben, Edirne'den İstanbul'a 
kadar otobanla geliyorum; ama, orada, bir araba 3 kilometre gidemiyor. Demek ki, o öncelik yan
lışmış. 

Bugün Edirne'nin Meriç Nehri hududu 200 kilometredir. Bu nehirden, 9 milyar metreküp su 
akıyor. Bu miktar, GAP'ın su miktarının üçte biridir; ama, biz, bu suyun bir metreküpünü bile tu
tamamışız. Tabiî böyle yatırımlar... Anadolumuzda da sulama sorunu vardır, Manisa'da da vardır, 
Adana'da da vardır. Geçmiş hükümetlerin bize devrettiği miras bu. 

Şimdi, et meselesini söylediniz. Sizin zamanınızda, 90 milyon olan hayvan sayısı 60 milyona 
inmiş. Et ithalatlarını, köpek mamalarını unuttunuz mu? Koruma kontrol dediğiniz, Tarım Bakan
lığından alınan ruhsatla yapılan bu ithalatlarda, hangi gümrük kapısını ayarladıysanız oraya indir
diniz, 100 ton et yerine 500 ton et getirdiniz. 670 trilyon lira devlet destekleme zararı dediğiniz pa
ra, köylüye gitmedi. Bu paranın büyük kısmı, tarım satış kooperatiflerinde korropsiyon (corrupti-
on) oldu. Biz, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve ziraat odalarıyla ilgili kanu
nun bir an evvel çıkmasını istiyoruz. Bize hürriyetimizi vermiyor bu Meclis! 

Tarım satış kooperatiflerinin 1,5 milyon üyesi... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- İktidarda değil misiniz, muhalefette misiniz siz?! 
EVREN BULUT (Devamla)- Yok... İktidar ve muhalefete söylüyorum. Ama, bunları siz yap

tınız; 1984'te, Sayın Hüsnü Doğan yaptı bunları; yedi sene bürokratlarla idare ettirdiniz... 
1986 senesinde, tarım kredi kooperatiflerine, 570 bin ton gübre aldınız, -ben o zaman Trakya 

Birliğin Başkanıydım- biz, aynı ihalelerde gübreyi 300 liraya aldık, 340 liraya sattık, onlar 540 li
raya sattı. Bunların hesabı görülmedi. 

Ben, burada, 1991 senesinde, üç şey söyledim: Toprak Mahsulleri Ofisi -Sayın Ahmet Özgü-
neş'in dönemi- konusu, tarım kredi kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri konusu... 

Mustafa Taşar'ın kardeşinin 7 milyar liralık fıstık olayını ne zaman unuttuk biz?.. (CHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu memleket, yemin ettiği gibi kalacak... 

ALİ ER (İçel)- Ayıp!.. Yapma. 
EVREN BULUT (Devamla)- Evet Sayın Ali Er, bugün de varsa, burada yemin ettiğimiz gibi, 

bugün de bunun karşısındayım. Bu memleketin hakkını... Yetim hakkı dediğin en yerinde yetim 
hakkı, tarım kesiminin hakkıdır. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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ALİ ER (İçel)-Doğrudur. 

EVREN BULUT (Devamla)- Bugün, solcu basın yazıyor; çiftçi, 37 gün çalışıyormuş; oysa, 
bir çeltik üretimi süresi 150 gündür. Bir pamuk üretimi süresi kaç gündür, bir tütün üretimi süresi 
kaç gündür? Sen Türkiye'de, 10 trilyon liralık tütün yak, ondan sonra da kalk, bu insanlara Barley 
tütünü yetiştir" de... Böyle politika olmaz! 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- "Siz ne verirseniz; biz, 5 bin lira fazlasını vereceğiz" diyen ben de
ğilim!.. ,••.'"'• 

EVREN BULUT (Devamla)- Virjinya tütününü biz denedik. Bakın, Türkiye'de Virjinya tütü
nü yetişti; Kırklareli'nde yetişti, Gönen'de yetişti, Adapazarı'nda yetişti. Bugün, Afrika'daki bir ül
ke 200 bin ton Barley ve Virjinya tütünü yetiştiriyor ve bunu da ihraç ediyor; sen, geçen sene 360 
bin ton tütün yakıyorsun. Bu, üreticinin kusuru değil, buna yön veren hükümetlerin, bürokratların 
kusurudur. Bu olay, ilk defa bugün olmadı; tütün senelerdir yakılıyor. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Yine ithal ediyorsunuz, sizin bakanınız şimdi Zimbab-
ve'de; bunları o da söyledi. 

BAŞKAN- Sayın Bulut, 2 dakikanız var efendim. 
EVREN BULUT (Devamla)- Şimdi biz, komisyonda, Tarım Bakanlığımızla ilgili kanun tasa

rılarını hazırladık -bunun görüşmelerinde karar yetersayısının aranmasını da isteyemezsiniz; çün
kü, bu televizyondan sizi seyredecekler- bırakın, Hükümetin bu tasardan kanunlaşsın. 

Çiftçinin sorunları, burada üç beş dakikada, on dakikada bitmez; mazotu da konuşalım, güb
reyi de konuşalım. Türk çiftçisi, bugün, DYP-SHP İktidarı zamanında, mal dökerken de, para alır
ken de bir gün sırada beklememiştir. 

Biz, Ziraat Bankasıyla ilgili bir kanun çıkardık, bu kanunu ben hazırladım ve Coşkun Ulusoy 
uyguladı. 

HAMDİ ERİŞ (Ankara)-Üç yıldır ne yapıyorsunuz da, bundan sonra yapacaksınız?! 
EVREN BULUT (Devamla)- Çiftçi, şimdi, senede bir kere bankaya gidiyor, bir defa ipotek 

veriyor ve "İşletme Kredisi" adı altında parasını alıp, seneden seneye de faizini ödüyor. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Ağlama! Ağlama yeri değil orası. 
EVREN BULUT (Devamla)- Bunu, tarım kredilerinde de uygularsak, yolsuzluklar kalkar. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Yapma yeri, icraat yeri orası. 
EVREN BULUT (Devamla)- Sen, çiftçiye gübre kredisi verme, mazot kredisi verme, yem kre

disi verme; ver çiftçinin eline parayı, hem istediği kalitede hem de istediği şartlarda alsın, biz, pa
rasını, çiftçinin eline verelim. On senedir, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğine bağlı 2 400 koope
ratifin 1 milyon 800 bin insanının tarımla ilgili ihaleleri burada olacak!.. Böyle bir düzen olmaz! 

Ziraat Bankasının işletme kredilerini ve bu kredi sistemlerini inceleyin. Hayvancılıkla ilgili 
olarak hazırlanan bir kanun tasarısı var; Birlikler Kanunu... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Mazota gel efendim, mazota... 
EVREN BULUT (Devamla)- Bugün, Edirne'nin bütün ilçelerinde köy ve süt birlikleri kurul

muştur. Köy birlikleri, artık, devletten bir yardım istemiyor. Bir köy birliğinin, 200 kilometre as
falt, yolu olan 500 tonluk yem fabrikası, bin tonluk süt fabrikası, 150 milyarlık bütçesi var. 

Gelin, bu kanunları bize verin... Birlikler Kanunu var, Hayvan Soy Kütüğü Kanunu var, Sunî 
Tohumlama Kanunu var. Bunları, biz, üç senede hazırladık. Tabiî, bu Mecliste, karar yetersayısı ve 
sair sebeplerle gündeme gelmiyor. Ben, Doğru Yol Partisinin bir milletvekili olarak, Türk tarımı
nın 1996 senesinde, devletten elini kurtarmış, demokratikleşmiş... 
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Sosyaldemokrat arkadaşlarımız da bizim yakamızı bırakmıyor. İşte, birlikler kendilerine bağ

lı. Sayın Tahir Köse, bu kanunu çıkarmadı. Ben, demokratikleşmenin ne olduğunu daha anlamış 
değilim. Eğer, insanlara siyasî hakkını vcrcmezseniz, ekonomik gücünü bulamaz; ekonomik gücü 
olmayanın, siyasî gücü de olmaz. Bu, ülkeler için de böyledir, şirketler için de böyledir, şahıslar 
için de böyledir. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Benim, Trakyabirlikte 500 milyon lira param olacak, ortak olacağım -bu paranın hiç hesabı 
yok, faizi yok- gelecek bakan, bir genel müdür atayacak, o da istediği muameleyi yapacak; nasıl 
demokratlık bu?! 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Siz İktidarda değil misiniz? 
EVREN BULUT (Devamla)- Bunları, Anavatan İktidarı yaptı. 

ALİ ER (İçel)-Bırakın şunu yahu! Üç yıldır İktidardasınız; ne yaptınız? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- İktidardasınız, yapma mevkiihdesiniz. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)-230 milletvekiliniz yok mu?! 
EVREN BULUT (Devamla)-Biz, şimdi, değiştirelim diyoruz... 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Yahu, siz şimdi iktidarda değil misiniz?! 

EVREN BULUT (Devamla)-İktidardayız. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Niye yapmıyorsunuz; yapın! 
EVREN BULUT (Devamla)-Siz yaptınız, biz düzeltemiyoruz. 
ALİ ER (İçel)-Bırak bunları!.. 
EVREN BULUT (Devamla)- Şimdi, bakın, başka bir şey söyleyeyim. Ben, tarım satış koope

ratifleri ve Ofisle ilgili Araştırma Komisyonu üyesiyim; Ali Er, gel, sana dosyaları vereyim. 
ALİ ER (İçel)- Yahu kardeşim, çiftçinin meselesi politik değildir. Bugün, çiftçiye sahip çıkan 

yok! 
EVREN BULUT (Devamla)- Çiftçinin meselesi politik değildir. Bugün, çiftçinin durumu -id

dia ediyorum-sizin zamanınızda olduğundan daha iyidir. 

Memlekete 143 çeşit buğday tohumu soktunuz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- 16 bin liraya mazot satıyorsunuz; 700 liraya satmaya "gü

nah" diyordunuz!.. 
ALİ ER (İçel)- Bırakın bunları yahu!.. 
HAMDİ ERİŞ (Ankara)- Doğruyu söyle... , 
BAŞKAN- Sayın Eriş, Sayın Er; rica ediyorum. 
EVREN BULUT (Devamla)- Tabiî, tabiî; sen yalnız fırından ekmek almayı bilirsin. Ben, çift

çiyim, çiftçi!.. (DYP sıralarından alkışlar) 
ALİ ER (İçel)- Çiftçiye bu Mecliste sahip çıkan olmadı. 
EVREN BULUT (Devamla)- Sen ancak pazardan portakal alırsın, onu bilirsin. 

BAŞKAN- Sayın Bulut... Sayın Bulut... 
ALİ ER (İçel)-Yine partizanlığınız tuttu; doğruyu söyleyelim burada. 
EVREN BULUT (Devamla)-Partizanlık değil... 
ALİ ER (İçel)-Bu Mecliste, çiftçiye sahip çıkan olmadı. 
BAŞKAN-Sayın Er, rica ediyorum... 
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ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- On sene evvel, 1 dönüm yerden ne kadar ürün alıyordu

nuz?.. Anavatan yaptı bunları. 

BAŞKAN-Sayın Bulut... Sayın Bulut, beni duyuyor musunuz siz?! 

EVREN BULUT (Devamla^ Duyuyorum efendim, sizi dinliyorum. 

BAŞKAN- Efendim, dönün bakın ki, kime başınızı salladığınızı anlayayım. Karşılıklı mı ko
nuşuyorsunuz?.. 

Süreyi aştınız efendim, arkadaşınızın süresini kullanıyorsunuz. Toparlayın ve teşekkür edin 
efendim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Söyleyecek bir şeyi yok ki Sayın Başkan; bizim sayemizde idare 
ediyor vaziyeti. 

BAŞKAN-Sayın Özer, rica ediyorum... 

EVREN BULUT (Devamla)- Efendim, çiftçi sağduyuludur. Siz, çeltikçiyi perişan ettiniz. Bu
gün, gidin, çeltikçinin durumunu sorun. 

Bazı şeylerimiz kötü, bazı şeylerimiz iyi; ama, hiçbir kanun çıkarmadınız; şu Meclis, çiftçi için 
hiçbir kanun çıkarmadı diyorum. Niye müdahale ediyorsunuz?.. 

ALİ ER (içel)-Mesele o. 

EVREN BULUT (Devamla)- Sevgili arkadaşlarım, bütçemiz, Tarım Bakanlığımıza ve men
suplarına hayırlı olsun diyorum. Türk çiftçisinin demokratikleşmesini ve rantının artırılmasını, an
cak buradan çıkaracağınız kanunlarla sağlayabilirsiniz; yoksa, bunlar yalnız zabıtlarda kalır. 

Saygılar sunarım. (DYP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bulut, teşekkür ediyorum. 

DYP Grubu adına ikinci konuşmacı olarak.Sayın Türesin; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TEVFÎK TÜRESİN (Bolu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmama 
başlamadan önce, Yüce Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, tarım ürünleri alanında kendine yetebilen dün
yanın sayılı ülkeleri arasında bulunmakla iftihar ederken, 1987 yıllarında hayalî ihracatın aşırı bo
yutlara ulaşması sonucu, cazip hale getirilen yeni ithalat rejimiyle, ucuz olarak gelen kalitesiz bir
çok mal yanında, canlı hayvan, çeşitli etler, süt tozu, peynir, tereyağı gibi birçok hayvansal ürün
lerin de ithal edilmesi neticesi, üretim düşmüş ve hayvancılığımız büyük kayıplara uğramıştır. 

İthalat sonrası, fiyatların, maliyetlerin çok altına düşmesi, üreticileri zarar ettirmeye başlamış, 
bu zarara dayanamayan çiftçilerimizin büyük bir bölümü, geçim sıkıntısına düşmüşler ve dışarıdan 
döviz karşılığı getirilen kıymetli damızlık ineklerini düşük fiyatlarla kasaplara satarak şehirlere göç 
etmeye başlamışlardır. Hayvan sayısının yüzde 50'ye varan oranda süratle azalmasının, süt üreti
mini düşürmesi yanında, beside kullanılacak erkek buzağıların yok olması yüzünden materyalsiz 
hale gelen besicilerimiz de darboğaza girmiştir. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri "tarımda sübvansiyonları kaldırıyoruz, siz de buna uyun" demele
rine rağmen, miadı dolmak üzere olan stoklarını eritmek, üreticilerini ayakta tutmak ve başta Tür
kiye olmak üzere, topluluk dışı kalan ülkelerin ekonomik düzenlerini bozmak için, üreticilerine, 
süttozunda, ton başına 1 436 dolar; peynirde, ton başına 1 317 dolar; tereyağında, ton başına 1 900 
dolar; kırmızı ette, ton başına 1 270 dolar; piliç etinde, ton başına 850 dolar; yumurtada da, 1 000 
adedinde 27 dolar ihracat teşvik pirimi ödemektedirler. 
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Bu ürünler kendi ülkelerine girdiğinde ise, süttozundan, ton başına 2 590 dolar; tereyağından, 

ton başına 2 868 dolar; peynirden, ton başına 2 043 dolar; kırmızı etten, ton başına 1 839 dolar; pi
liç etinden, ton başına 650 dolar ithalatta fon alarak, kendi üreticilerini, iki yönlü ve maliyetlerin 
üzerinde korumakta ve bu suretle, yüzde 100'e yakın sübvansiyonlar sağlamaktadırlar. Ülkemiz
de 24 milyon kişiyi ilgilendiren hayvancılık, tarımın temel taşıdır. Çiftlik gübresinin yerini hiçbir 
gübre tutamaz. 

Yurdumuzda, gıda açığı olmasa bile, kişi başına 16 gram hayvansal protein açığı vardır. Bu 
sektörün gerilemesi, işsizliği artırdığı gibi, yapılan ithalat da büyük döviz kaybına neden olmak
tadır. Bu sebeblerle, hayvancılığın hayatî önemini bilen Hükümetimiz, 1992 yılından itibaren, im
kânlar nispetinde, gerekli önlemleri almaya başlamıştır. 1992 yılında, ithalattan alınan düşük dere
celi fonlar, süttozunda, tonda önce 1 200 sonra 1 300 dolara, tereyağında, tonda 900 dolara, çeşit
li peynirlerde, tonda 1 550 dolara, beyaz peynirde, tonda 250 dolara; sığır etlerinde, tonda 1 500 
dolara; canlı hayvanlarda, 800 dolara çıkarılmış; böylelikle, hayvan ve hayvansal ürünlerin ithali 
frenlenmiştir. 

İthalatta alınan fonların artırılmasıyla ithalatın önlenmesine ait iki örnek gösterecek olursak; 
kırmızı ette, 1991 yılında 32 milyon dolara yaklaşan ithalat, 1994 yılında 8 milyon dolara düşmüş; 
yine, 1990 yılında 17 milyon dolar, 1992 yılında da 27 milyon dolar olan süttozu ve süt mamul
leri ithalatı, 1994 yılında 9 milyon dolara inmiştir. Böylece, bu iki kalem ürünün ithalatında 42 mil
yon dolarlık bir döviz tasarrufu sağlanmıştır. Hükümetimiz, 120 lira olan beyaz et teşvik primlerini 
1 500 liraya, 140 lira olan süt teşvik primlerini 2 bin liraya, 600 lira olan kırmızı et teşvik prim
lerini 4 bin liraya çıkarmıştır. Ayrıca, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında ödenemeyen et ve süt teşvik 
primlerinin tamamı 1994 yılında ödenmiştir. 

Besicilerimize de 1 trilyon lira civarında sıfır faizli kredi verilerek, üreticilerin finansmanı kıs
men sağlanmaya çalışılmıştır. 1995 yılında, tarım ürünleri ihracatına verilecek teşvik primlerinin 
ödenmesinde mahsup işlemi uygulaması yapılacaktır. 

Hayvancılıkta bozulan düzenin tekrar iyileştirilmesi çok zordur. Bilhassa büyükbaş hay
vancılıkta bu husus, uzun senelerimizi alacaktır. 

Hayvancılığın temel ürünü süttür. Her şey sütle başlar, sütle biter. Yurt dışından, is
tediğimiz kadar .damızlık inek getirip bedava verelim, istenildiği kadar sıfır faizli kredi verelim, 
eğer sütü yeterince değerlendiremezsek, bu ineklerin hepsi kesilir; ancak, sütten para kazandırmayı 
sağlayabilirsek, besicilerimiz, kendi imkânlarıyla, 1 ineğini 2, 2 ineğini 4 yaparak üretimi ar
tırabilirler. 

Bazı Avrupa ülkelerinde kişi başına yıllık 160 kilograma yaklaşan süt tüketimi, bizde ancak 
12 kilogramdır. Bu rakamın muhakkak yükseltilerek en az 20 - 25 kilograma çıkarılması, hayvan 
sayımızı süratle artıracaktır. Bunun için de, süt, tüketici bazında da sübvanse edilmelidir. 

Burada önemli olan husus, süttozu ithalinin kesinlikle yapılmamasıdır. Çünkü, süttozu, man
dıracılar ve süt işletmelerince, sütten daha ucuz bulunduğu için, 1 kilogram süttozu 9 kilogram suy
la çoğaltılıp, peynir ve yoğurt imalinde 10 kilogram süt yerine kullanılmaktadır; bu da hayvan- • 
alığımıza en büyük darbeyi vurmaktadır. 

Eğer süttozu şimdiye kadar ithal edilmeseydi ne olurdu: 1990 yılında ithal edilen 12 bin ton 
süttozu baz alınarak incelenirse, bu süttozundan 120 bin ton süt elde edilmiş olunur. Günde or
talama 10 kilogram süt veren ineklerden, 12 bin baş ineğin sütü kullanılacak,ve 12 biri inek kesil
meyecek; böylelikle zarar da söz konusu olmayacaktı. Bu uygulamayı beş sene müddetle devam et
tirdiğimizde, beş senede kesilmeyecek inek sayısının 60 bin baş olacağını görürüz. İneklerin, on 
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senelik periyotla kesilmeden çoğalacağını da düşünecek olursak, bugün, bu ineklerden 1 milyon 
dişi, 1 milyon erkek hayvanımız mevcut olacaktı. Dolayısıyla süt ve et sıkıntımız da olmayacağı 
gibi, millî ekonomimiz de büyük kayıplara uğramayacaktı. 

1994 Eylül ayından itibaren aldığımız tedbirler neticesinde, süt birazcık para etmeye baş
ladı. Sütten kâr edebilme paritesi, 1 kilogram sütle en az 1,5 kilogram yem alabilmektir. îşte, bu 
imkân başlarken ve hayvancılığın geleceği için de olumlu sinyallar verilirken, eylül-ekim ayların
daki enflasyon artışının, Habur sınır kapısının açılmasıyla yapılan tarım ürünleri ihracatına bağlan
ması yanlıştır. Mevsim icapları ve aracıların fahiş fiyatlar uygulamasıyla artan bu fiyatları birazcık 
indirmek için, bazı tarım ürünlerinin ithalinde alman fonların geçici olarak düşürülmesiyle ilgili 
hazırlanan kararnameden, Grubumuzun uyarısıyla, süttozu tamamen çıkarılarak, eskiden beri 
yapılmış olan hatalar tekrarlanmamış oldu. 

Türkiye'de, 1993 yılında 1 milyon 700 bin tonu kanatlı yem olmak üzere, 4 milyon 600 bin 
, ton karma yem üretimi yapılmaktaydı. Birkaç senedir, yem üretiminde önemli bir artış görül

memektedir. Süt maliyetinin düşmesinde en büyük etken, yemin ucuz olmasıdır. Yem hammad
delerinden, bilhassa ayçiçeği, mısır ve soya fasulyesinin ekimi teşvik edilerek üretim artışının sağ
lanması, süt fiyatlarının düşmesini olumlu yönde etkileyecektir. Tüketici açısından, kalite ve fiyat
ların ucuzluğu da çok önemlidir. Maliyetlerin asgariye indirilmesi ve yüksek verim, fiyatları 
aşağıya çekeceğinden, tüketim artışı da böylelikle sağlanmış olacaktır. 

Yüksek Verim ve kalitesiyle Konya İlimiz büyüklüğündeki Hollanda'nın, tarıma dayalı ih
racatı, yıllık 30 milyar dolardır. Bu değer, bizim tüm ihracatımızın iki katına eşitttir. Hollanda'da 
hayvan başına yıllık süt verimi 7 500 litre/baş iken, bizde 1 200 litre/baştır. Yine, orada karkas 
et ağırlığı 360 kilogram/baş iken, bizde 120 kilogram/baştır. Ülkemizde de verim artışının muhak
kak sağlanması şarttır. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik ve daha sağlıklı olması, yapılan yatırımların 
kısa zamanda verime dönüşmesi açısından, tavukçuluğun da önemi büyüktür. Ülkemizde tavuk-. 
çuluk, verim, kalite ve teknoloji bakımından Avrupa'yla eşdeğerdedir. Gümrük birliğine girmemiz 
halinde, bu sektörde, dış ülkelerle rahatça rekabet edebilecek durumumuz vardır. Şu anda, yılda 
350 bin ton piliç eti üretimi, 8,5 milyar adet de yumurta üretimi yapılmaktadır. Dış pazarlarda rek
abet imkânı bulunduğunda, bu rakamların kısa bir sürede iki misline çıkarılması mümkündür. 
Halen, çeşitli ülkelerin, Türkiye'dendi milyar dolarlık yumurta ve piliç eti talebi vardır. Gerekli 
şartlar sağlandığında, bu talebi karşılama potansiyelimiz mevcuttur. Yeter ki, bu imkânlar sağ
lanabilsin. 

5 Nisan ekonomik tedbirleriyle tekrar gündeme gelen ihracat seferberliği için, piliç etine dış 
pazarlarda rekabet edecek düzeyde verilen teşviklerle, 3 ay içerisinde, Azerbaycan, Gürcistan, Rus
ya, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna, Bulgaristan, Kuveyt vç Bahreyn'e 10 bin tonun 
üzerinde piliç eti ihraç edilmiş ve Türkiye, bir anda dünya tavuk pazarında ön plana çıkmıştır. An
cak, teşvik primlerinin ödenmemesi, ihracatı biraz ağırlaştırmakla birlikte, gerek piliç eti gerekse 
yumurta ihracatı halen devam etmektedir. Teşvikler devam ettiğinde, bu ihracat yükselerek devam 
edecektir. Son aylarda kırmızı etin fiyatının hızla yükselerek 150 bin liranın üstüne çıkmasına kar
şılık, bugün, tavuk etinin, ihracatla artan üretim nedeniyle fiyatı artmayarak, perakende olarak 
beher kilogramı 70 bin lira civarında satılmaktadır. 

BAŞKAN- Sayın Türesin... 

TEVFİK TÜRESİN (Devamla)- İşte; ihracatın, üretim nedeniyle enflasyonu nasıl düşür
düğünün tipik bir misali. 
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BAŞKAN- Sayın Türesin, bağlar mısınız. 
TEVFİK TÜRESİN (Devamla)- Bağlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiyemizin geleceği için bu kadar önemli olan hay
vancılığımızın gelişmesi açısından lüzumlu olan tedbirleri kısaca özetleyecek olursak: Öncelikle, 
ne yapıp yapıp, sütün, değerinden satılmasını temin ederek, çiftçimizin, sütten para kazanmasının 
sağlanması; hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalinin kısıtlanmasr,ülkemizin, ekonomik krizden 
kurtulmasının üretim ve ihracat artışına bağlı olduğu görüşüyle, dış pazar ve ülkelerle rekabet ede
bilecek oranlarda teşvik primlerinin verilmesi ve bu primlerin, ihracatın tahakkuku sonunda acilen 
ödenmesinin sağlanması; yem hammaddelerinin üretiminin teşvik edilmesi ve burada büyük 
ümidimiz olan Harran Ovasında, ekonomik değeri çok yüksek olan, mısır ve soya fasulyesi eki
minin şimdiden planlanması; Avrupa Topluluğu standartlarına uygun tarımsal sanayi yatırımlarının 
teşviki, makine.ve malzemelerin gümrüksüz ithali; damızlık hayvan yetiştiriciliğinin ve sunî 
tohumlamanın desteklenmesi; mevcut et ve süt teşvik primlerinin, günün şartlarına göre artırılarak, 
zamanında ödenmesi; et, süt ve yumurtadan alınan KDV oranlarının yüzde l'e indirilmesi; başta 
sığır vebası olmak üzere, salgın hastalıklarla anında mücadelenin yapılması; süt tüketimini artırmak 
için, devlet televizyon kanallarından sütün faydalarını içeren eğitici programların yapılması; gıda 
kanunun çıkarılması; hayvancılık müsteşarlığının kurulması olduğunu görürüz. 

Kısaca izahını yaptığım bu hususları, hayvancılığa çok müsait olan yurdumuzda tatbik ederek, 
hayvancılığımızı zenginleştirdiğimizde, sağlıklı bir neslin geliştiğini, milyonlarca kişiye iş bulun
masıyla, işsizliğin önlendiğini, en az 1 milyar doların üzerinde döviz sağlandığını ve sonuçta, enf
lasyon ve anarşinin önlenerek, millî ekonomimizin büyük değerler kazandığını göreceğiz. 

BAŞKAN- Sayın Türesin, Sayın Özbek'in süresini kullanıyorsunuz efendim. 

TEVFİK TÜRESİN (Devamla)- Sözlerime burada son Verirken, 1995 malî yılı bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisimize saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Türesin teşekkür ediyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Osman Nuri Özbek; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya)- Sayın Başkan, sayın milletvekili ar

kadaşlarım; 1995 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde Grup adına üçüncü konuşmacıyım. Konuş
maya başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konumuz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi. Bakıyorum, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
tahsisatı, 1995 malî yılı genel bütçe içinde, yüzde l'den bile az. Bunu, tespit etmek, benim için borç 
oldu; çünkü, geniş bir kitlenin temsilcisi olarak, bu Meclise geldim. İktidarımızın, Tanm ve Köyiş
leri Bakanlığı tahsisatı ile çiftçimize götüreceği hizmetlerin, bu malî sıkıntılar içinde, yeterli olma
dığını ifade etmek gereğini duydum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz tarım, tükenmez bir kaynaktır. Sanayî ve hizmetler sektö
ründe olduğu gibi tarımda da sürekli bir değişime girilmiştir. Yeni tohumlar, yeni teknolojiler, ye
ni üretim sistemleriyle ve mekanizasyon araçlarıyla, dünya ülkelerinde tarım, güç kazanmaktadır. 

Toprak, sermaye ve emek; yani, insan gücünün bir araya gelmesiyle yaratılan varlık, dünya
daki tüm insanların hizmetine sunulmaktadır; biz de, tarım babında birçok alanda, işte bunu yapı
yoruz ve kaliteli tohumlarımızla ürettiğimiz meyveyi, sebzeyi, hububatı ve çeşitli hayvan ürünle
rini gerek iç piyasada gerek dış piyasada, vatandaşlarımıza, ticaretimize ve sanayimize sunmaya 
çalışıyoruz. 

Bu konuda, tabiatıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın eğitim projeleri sayesinde, özel sek
törün öncülüğünde, mesafe aldığımıza inanıyorum. 
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Dünya nüfusu, hızlı bir artış içindedir. Bugün 5,5 milyar olan nüfus, 2000'li yıllarda, aşağı yu

karı 7 milyarı geçecektir. Bu insanlar, bizden gıda beklemektedir. 
Türkiye, iklimiyle, toprağıyla, istifade edilebilir sularıyla, bu konuda büyük bir potansiyele sa

hiptir; ama, işte, bu toprağı, bu suyu, bu teknoloji ve bu gelişmiş sistemleri, Türk çiftçisinin hizme
tine sunmadıkça, bu fonksiyonunu icra edemeyecektir. 

Zamanım azaldığı için sizlere her şeyden bahsetmek imkânına sahip değilim, ama şunu söyle
mek istiyorum: Türkiye tarımı daima hava şartlarına-bağlı olmuştur, bu bağımlılıktan bir türlü kur
tulamadık : Dolayısıyla tarımda büyüme hızımız kalkınmamızın genel rakamlarına da etki yapmak
tadır. 

Bana verilen rakamlara göre, 1991 yılında tarımdaki büyüme hızımız yüzde 1 idi; 1992'de 
yüzde 3.5 oldu; 1993'te yüzde eksi 2••; içinde bulunduğumuz 1994 yılında ise eksi 2.5 ve Önümüz
deki sene de -hava şartlarının ne göstereceğini bilemiyoruz- ne olacağını hep birlikte göreceğiz. 

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: İhracatımız içinde tarımın yeri halen önemli bir seviye
dedir. Şöyle ki : İşlenmiş ürünler ve tekstil dahil olmak üzere, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi 
yoluyla ihracatımızdaki tarımın payı yüzde 59 seviyesini bulmuştur, ama sosyal yönden, çalışan 
nüfusun yüzde 50'sini ve toplam nüfusumuzun keza yüzde 50'sinden fazlasının, tarım sektörü için
de yer aldığını hepimiz biliyoruz. Türkiye her yıl yüzde 2.2 seviyesindeki nüfus artış hızıyla, on yıl 
sonra 80 milyona gidecek bir nüfusa şimdiden kaliteli gıda yetiştirmek, sanayiine mal yetiştirmek 
mecburiyetinde olduğu için, tanının bazı tedbirlere ihtiyacı olduğunu ifade etmek bir borç oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir kurak yıl yaşadık. Elimde Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları 
var; burada, birçok ürün rekoltelerinde önemli miktarlarda düşüklüklere şahit olduk. İşte, bu sene 
buğday, arpa, mısır, çeltik, bakla, fasulye, nohut, yeşil mercimek; endüstri bitkilerinden tütün -bir 
politika sebebiyle- ayçiçeği, patates, antepfıstığı rekoltesinde düşüşler var; şekerpancarı üretimin
de de büyük bir düşüş görüldü. Üretimi artan ürünlerimiz içinde, sadece, kütlü pamuğu, soğanı, fın
dığı ve kayısıyı sayabiliyorum. Çayda, bir miktar artış vardır; Nevşat Beyin dediği gibi, düşük de
ğildir. Rakamlarını hiç söylemiyorum, hepsi var. 

Şimdi, bu rakamlara göre, bu sene, 1994 senesinde, gayri safî yurt içi hâsılasında, yüzde eksi 
2.8, gayri safî millî hâsılada da yüzde eksi 3.8'lik bir gerileme bekliyoruz. Bu beklenti, kötü hava 
koşullarından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla, bu hesaplara göre, tarım sektörünün, gayri safî yurt içi 
hâsıla içindeki payı; yani, millî gelirden aldığı pay, gittikçe düşmektedir. Bu 1991'dc, yüzde 
15.2'ydi, bu sene yüzde 13.2'ye düştü, önümüzdeki 1995 yılında da yüzde 13 olarak hesaplanmak
tadır. Bu pay çok azdır; 30 milyon çiftçi için, büyük bir noksanlıktır. 

Gelişmiş ülkelerde, millî gelir içinde en yüksek payı, hizmet sektörü almaktadır. Bizde de ay
nı şekilde, hizmet sektörü, payını gittikçe artırmaktadır. Dünya bilgi çağma girmiştir. Artık, tarım
dan sanayie, kaynak transferi durmuştur ve Türkiye'de de bu, durdurulmalıdır diyorum. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; dışticaret içinde de tarımın payından bir nebze bahset
mek istiyorum. 1993'te ihracatımız, 1992'yegöre, yüzde 4.3 artmıştır; yani, 1993 ihracatımız, 15.3 
milyar dolardır. Bunun yüzde 47'lik bir kısmı, Avrupa Birliğine yapılmıştır ve bunun içinde ham 
tarım ürününün oranı yüzde 15.4'tür. Tabiatıyla, tekstili koyuyoruz, işlenmiş tarım ürünlerini de 
koyduğumuz vakit, tarımın payının, yüzde 59,5-60 seviyesinde olduğunu söylemek mümkündür. 

İhracatımız, 1994 yılında, yine, yüzde 14 seviyesinde artacak ve 17,5 milyon dolara çıkacak
tır. Nitekim, yedi aylık ihracat rakamları artışında da, aynı oranı tespit ediyoruz. Tarım da, aynı hız
la, bu ihracattan payını alıyor. 

İthalattta ise, gittikçe düşme trendine girdik. Geçen sene 29,4 milyar dolarlık bir ihtalat yapar
ken, bu seneki ithalatımız 23 milyar dolarlık seviyeye düşmüştür. Burada, yine, tarımın, ithalat pay
ları yükseliyor. Çünkü, Türkiye nüfusunun, Türkiye sanayisinin, bazı ürünlere ihtiyacı var; ama, 
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biz, bunu, çiftçiler olarak üretmek durumundayız; yeter ki, bazı tedbirlerle, bu işleri gündeme ge
tirmiş olalım. Tarım .ürünleri ithalatının risklerini geçmişte, -özellikle, 1986 ve 1987 yıllarında-
gördük. Gıda maddesi ithalatıyla, hayvancılığımızın bittiğini hep birlikte yaşadık. 

Sayın Tevfik Bey, 2 Aralık 1994 tarihinde ilan edilen ithalat rejimi hakkında konuştular. Ümit 
ediyorum ki, bu, kısa süreli bir tedbirdir ve Hükümetimiz, bunu devam ettirmeyecektir. 

Tarımdaki destekleme politikalarından bahsetmek istiyorum. Hükümetimiz, bu sene, serbest 
piyasa şartları içerisinde, yalnız, hububat, şeker pancarı ve tütün üzerinde bir destekleme politika
sını ele aldılar. Diğer ürünleri ise, kooperatifler, dünya piyasaları dolayında bir fiyatla, serbest re
kabet şartları içerisinde satın aldılar. Hububatta, 1992,1993 ve 1994 yılında çiftçilere paralarını ta
mamen peşin verdik. Tarım kooperatifleri de, çiftçilerden satın aldıkları ürünlerin paralarını peşin 
verdiler. Çiftçilerimiz, hali hazırda, ürettiği 17 trilyon liralık tarım ürünü bedelinin 9 trilyon lirası
nı almıştır ve hâlâ, 8 trilyon lira civarında alacağı vardır; ama, bunun çoğu pancar bedelidir. Bildi
ğiniz gibi, pancar bedelleri de daima mart ayı sonuna kadar ödenir. 

Hububat borsası çalışmaları devam etmektedir ve Hükümetimiz, borsada satılan tarım ürünle
rinin stopajlarını yüzde 4'ten, yüzde 2'ye düşürmüş bulunuyor. Tütünde prim sistemi devam edi
yor ve tütün üretimimiz artık yakma safhasından çıkmış durumdadır. Fındık fiyatları dolara endeks-
lenerek verildi. İlan ettiğimizin üzerinde fındık fiyatları... 

BAŞKAN- Sayın Özbek, 1 dakikanız var efendim. Lütfen, teşekkür edin Genel Kurula. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla)-Peki, Sayın Başkanım. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Buğdayda düşünülmüyor mu Sayın Özbek? 
BAŞKAN- Lütfen hatibin sözünü kesmeyin Sayın Gökalp. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla)- O, Hükümetin bileceği bir iştir Sayın Gökalp. 

Değerli arkadaşlarım, sübvansiyon politikalarından bahsetmek istiyorum: Amerika Birleşik 
Devletlerinde 35 milyar dolar, OECD'de 141 milyar dolar, Avrupa Birliğinde de 55 milyar dolar
lık bir sübvansiyon vardır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla)-...bizde ise 1 milyar dolardır... 
BAŞKAN- Sayın Özbek, size Genel Kurula teşekkür için süre verdim efendim. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla)-Efendim, konuları bu kısa sürede bitirmek mümkün de
ğil. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1995 yılı Tarım Bakanlığı bütçemizin memleketimize, 
milletimize ve çiftçilerimize hayırlı olması temennisiyle saygılarımı arz ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Özbek, teşekkür ediyorum efendim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Demirci; buyurun. 

Sayın Demirci, süreyi Sayın Ünal'la birlikte kullanacaksınız. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakan

lığımızın kıymetli temsilcileri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Re
fah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek istiyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının temsil ettiği camia Türkiye'nin yarısı
dır. Rakam olarak söylersek, 27 milyon insanı ilgilendiren bir Bakanlıktır. Türkiye'nin 1995 yılı 
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bütçesi, 1 katrilyon 331 trilyon olarak belirlenmiştir; ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ayrı
lan bütçeye baktığımızda, 12 trilyon 842 milyar TL'dir. Bunun, aşağı yukarı 10 trilyon TL'si cari 
harcama olarak ayrılacak, geriye kalan 1 trilyon 834 milyar TL de yatırım harcamalarına gidecek-
tir. ., ' 

Bakanlığın, Türkiye'nin yatırım bütçesi içerisindeki payına bakıyoruz, 1,4 gibi fevkalade dü
şük bir rakamdır. Türkiye bütçesinin, büyük bir kısmının, aslında Türk köylüsüne ve çiftçisine ay
rılması gerekirdi; ama, biraz önce arz ettiğim gibi, rakam fevkalade küçüktür. Dolayısıyla, Tarım 
Bakanlığı daha ilk rauntta kaybetmiştir. Tarım Bakanlığı bu bütçeyle tadat edilen görevlerin hiçbi
rini Türk çiftçisine götüremez, götürmesi de mümkün delildir. 

' Tarım Bakanlığının görevleri bitkisel liretimi geliştirmek, bitkisel ve hayvansal hastalıklarla 
mücadele etmek, hayvancılığı geliştirmek, tabiî ve sunî tohumlama hizmetlerinde bulunmak, hay
van hastalıkları hizmetlerini karşılamak, ayrıca, kimyasal ve biyolojik mücadelede bulunmak, su 
ürünleri hizmetlerini yapmak, kooperatiflerin iyileştirilmesi konusunda hizmetlerde bulunmak, gı
da kodeksini tutmak, araştırma yapmak ve bunların dışında da kontrol hizmetleri yapmak şeklinde 
sıralanabilir. Bu saydığım hizmetler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bir kısım hizmetleridir. An
cak, biraz önce söylediğimi tekrar arz ediyorum; bu hizmetlerin ve buna benzer diğer hizmetlerin, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ayrılan bütçeyle, köylülere götürülmesi mümkün değildir. Bu hiz
metleri, ayrılan bu bütçeyle yapamayacaksınız. 1994 yılına baktığımız zaman da bu hizmetleri bü
yük ölçüde yapamadığınızı görüyoruz; demek ki, 1994 yılı, tarım açısından fevkalade başarısız bir 
yıl olmuştur. Bu nedenle, 1995 yılının da, çiftçilerimiz açısından yine, başarısız bir yıl olacağı, şim
diden, açık seçik görülmektedir. 

1994 yılı hakkında Sayın Bakanımızdan şunlan öğrenmek istiyorum: 

1994 yılında, bitkisel üretimde, hangi artışları meydana getirdiniz? 

1994 yılında, ziraî mücadelede başarılı oldunuz mu? 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde veba salgını oldu; bu konuda tedbir aldınız mı; 
hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın bu yarasını sardınız mı? 

Ziraî araştırmalara gereken önemi verdiniz mi? 

Üç yıllık Hükümet döneminizde, ziraî araştırma merkezlerinin size sunduğu önemli projeler 
var mı veya siz, hedef göstererek önemli projeler verdiniz mi? 

Çiftçi eğitimi ve bununla ilgili yayımlarınızda bazı teknikler geliştirdiniz mi? 

Ayrıca, bu üç yıllık döneminizde, tarımla ilgili hangi kanun tasarısını Meclisin huzuruna ge
tirdiniz ve onu savunup çıkardınız? 

Maalesef, bu sorularımın büyük bir kesimine olumlu cevap alamayacağımızı biliyorum; an
cak, inşallah, Sayın Bakan bunlara cevap verecektir. 

Sayın milletvekilleri, biz, Refah Partisi Grubu olarak, 1991, 1992 ve 1993 yılında, bu Bakan
lığın bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz ederken devamlı yapıcı olduk, tenkitlerden uzak olduk. Biz, 
şu bilinç içerisindeyiz: Tarımın bugün başlayan bir yatırımının neticesi elbette ertesi günü alına
maz, elbette bir sene sonra alınamaz. Biz, sabırla 1992'yi bekledik, 1993'ü bekledik ve 1994'ün de 
şu günlerde sonuna geldik; maalesef, Tarım Bakanlığında, bitkisel yönden, hayvansal yönden, araş
tırma yönünden ve mücadele yönünden mükemmel hizmetlerin çiftçiye gittiğini söylememiz müm
kün değildir. 

; Muhterem milletvekilleri, Tarım Bakanlığında hizmetlerin mükemmel olarak götürülebilmesi 
için mutlaka insana gereken önemin verilmesi lazım. Şimdi, acaba, Tarım Bakanlığımız, personelj 
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politikası açısından, kendi personeline gereken önemi vermiş midir? Tarım Bakanlığı bünyesinde 
çalışan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, kendi ihtisasları dahilinde gerekli yerlerde kulla
nılmışlar mıdır? Bunları incelediğimizde, evet, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, bu ihti
sas bakanlığında, kendilerine layık olan konuma getirilmişler ve hizmetlerde kullanılmışlardır, sö
zünü söylememiz mümkün değildir. Bunu, merkezde de görüyoruz, taşrada da görmemiz mümkün
dür. Taşrada partizanca tayinler yapılıyor ve hâlâ da buna devam ediliyor; maalesef, mesleği bil
meyen tecrübesiz insanlar göreve getirilmektedir. Tarım Bakanlığında doku, yılların dokusu bozul
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, bizim bir hadisi şerifimizde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar 
ki : "Siz çobansınız, güttüklerinizden sorumlusunuz." Öyleyse, şu gün, kış kıyamette yerinden yur
dundan ettiğiniz inşalardan sorumlusunuz ve yine Cenabı Hak buyuruyor ki : "Siz, emaneti, ehline 
tevdi ediniz." Peki şimdi siz, emaneti ehline mi tevdi ettiniz? Kış kıyamette, bu nasıl çobanlıktır ki, 
insanları böyle yerinden yurdundan ediyorsunuz. Bu bakımdan, Sayın Bakanımızın, kendisine ya
kıştıramadığımız bu davranışları, neden sürdürdüğünü bir türlü anlamamız mümkün değildir. Bel
ki, kendisine ulaşamıyoruz; fakat, ulaştığımız insanlar da maalesef şu milletvekillerinin telefonla
rına çıkmıyorlar. Kim bu personel genel müdürü, altı aydır telefona çıkmıyor. 

Biz, elbette, muhalefet milletvekiliyiz ve bunun bilinci içerisindeyiz. Kendilerine götüreceği
miz bir teklif, her şeyden önce bu milletin evlatlarını perişan ettikleri için veya bazı özlük hakları
nı alamadıkları içindir. Bunların dışında herhangi bir şey söyleyecek değiliz; yeni yeni şeyler gö
türecek değiliz; ama, buna rağmen, maalesef, milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan Sayın Ba
kanları vardır. 

Muhterem millletvekilleri, bu davranışı, maalesef üzülürek söylüyorum, Sayın Bakana yakış
tıramıyorum. Sayın Bakanın şahsını şurada tanımasak diyeceğiz ki, Tarım ve Köyişleri Bakanı ger
çekten anlaşılmaz bir insandır; dolayısıyla, yaptığı tayinlerde isabetsizlik olabilir; ama, kendisini 
tanıyoruz. Bu personel politikasında sizi yanıltan kimdir? Elbette, müsteşarınızı kendiniz tayin ede
bilirsiniz; yardımcılarınızı getirebilirsiniz; ama, ta şube müdürüne kadar... Bu ihtisas Bakanlığında, 
veteriner hekim, ziraat mühendisi yok mudur ki, bu şekilde bir yanlışlığa giriyorsunuz. Bu, fevka
lade yanlıştır ve Tarım ve Köyişleri Bakanımız olarak, bu tutumunuza da hiçbir zaman size yakış
mıyor. Bakınız, bu Bakanlıkta, emek veren, yıllarını veren çok kıymetli teknik elemanlar vardır; 
ama, bu yetmiyor, zatı âliniz daha önceki çalıştığınız, genel müdürlük yaptığınız koridorlardan, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden insanlar getiriyorsunuz. Mutlaka bunların içinde kıymetli 
insanlar vardır; ama, siz, dokuyu bozamazsınız; bozduğunuz takdirde, 25 bin ziraat mühendisinin, 
10 bin veterinerin hakkını nasıl vereceksiniz. Ben, size, Peygamber Efendimizin de, Cenabı 
Hakk'ın da emirlerini hatırlatıyorum. Bu bakımdan, bu vebalin altından bir an önce kalkmanız la
zım. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, Tarım Bakanlığımızda, personel politikası bakımından bir 
yanlışlık daha var. Yine söylüyorum; bakınız, yurt dışında tarım ataşeliği görevinde bulunanların 
arasında meslekle alakalı olmayan insanlar vardır. Diyelim ki, siz, ziraat mühendisi ve veteriner he
kim olarak lisan bilen kabiliyetli insanlar bulamadınız; peki, araştırma enstitüleri ve üniversiteleri
miz var, oradan seçip gönderin. Bu insanlar, size, o ülkelerin tarımından ne getirdiler, hangi yeni
liği getirdiler, hangi araştırma bulgularını getirdiler de, şunu ülkemizde uygularsanız tarımımız bir 
yere gider dediler. Onu getiremezler, getirmeleri mümkün değil. O arkadaşlarımızı tanıyorum, çok 
da kıymetli insanlardır; ama, kıymetli insan olmak başka, tekniği bilmek başka, ülkeye tekniği 
transfer etmek başka. 

Bu bakımdan, Sayın Bakanımızdan, bunları düzeltmesini ve bu yanlışlıklarda devam etmeme
sini özellikle rica ediyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, ülkemizde damızlık ve tohum ihtiyacını karşılayan kurumlardan bir 

tanesi de TİGEM'dir. TİGEM, biraz önce söylediğim, yanlışlardan, personel politikasından,, yan
lış hareketlerden dolayı, yanlış işlerine devam etmektedir. 

Sanki, o bakanlıkta tabiî afet olmuş gibi, bakanlık tuvaletlerinden başlamak suretiyle, yeniden 
söküme başlanmıştır. Böyle, nereye gidiyorsunuz?.. 

Sizin Başbakanınız, bizim Başbakanımız, tasarruf genelgesi yayınlamıştı; hani nerede?.. Bu 
genel müdürler, bundan önceki genel müdürler oturmuşlar da, şimdikiler oturamıyorlar mı?! bekâr 
olan bir genel müdür muavininiz, 150 metrekarelik bir lojmana sığmıyor, alttaki 150 metrekarelik 
yeri de katmak suretiyle, böyle bir israfa, böyle bir lüzumsuzluğa gidiyor. Yani, sizin, belki bura
ları kontrol etme şansınız yoktur; ama, sizin müşavirleriniz yok mudur ki, bunu engellemiyorlar ya
hut da bunu engellemek için bunları size söylemiyorlar?.. 

Bakınız, aynı genel müdürlükle ilgili olarak bazı söylentiler vardır: Bundan önce devlet üret
me çiftliklerinin bütün ihtiyaçları; gübresinden giyimine kadar, tamamen, işletmelerin kendi bün
yesinde yapılırdı; ama, bugün bakıyoruz ki, işte, getirdiğiniz bir kişi, bu görevi işletmelerin elinden 
almış; ama, buna rağmen, kendisinin yakını olduğu söylenen birilerine menfaat temin etmek sure
tiyle, o işleri yapmıştır; merkezde yapılmıştır. Peki, siz, bunlara nasıl göz yumabilirsiniz?! 

Ayrıca, son zamanlarda öğrendim; o işletmelerin gübre yolsuzlukları vardır. Bu gübre yolsuz
luklarının arkasında -çok üzülerek söylüyorum- DYP'nin ve SHP'nin milletvekilleri vardır. Dün 
öğrendim ki, bunlar Yüksek Denetleme Kuruluna intikal etmiştir. Bunu, belki, dün öğrenmiş olma
saydım, birkaç gün önce öğrenmiş olsaydım, konuyu buraya getirmezdim; ama, üzüldüğüm için, şu 
Tarım Bakanlığını bildiğim için ve bu Tarım Bakanlığında böyle işlerin olmaması lazım geldiğini 
bildiğim için, elemanlarını tanıdığım için bu üzüntümü, maalesef, dile getirmek durumunda kal
dım. İnşallah... 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)- Bir de, o isimleri açıklasanıza, savunma hakkı doğsun. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Evet, evet... İsimleri bize açıklayın. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla)-Efendim, benim elimde dosya var; Sayın Bakana takdim edece
ğim. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)-İsimleri söyleyin. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Evet, söylesin! 

MUSA DEMİRCİ (Devamla)-Efendim, bakınız, Sayın Tarım Bakanımız burada... 

BAŞKAN-Müsaade buyurunuz! r • 

Sayın Demirci, siz konuşmanıza devam edin efendim. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla)-Sayın Tarım Bakanımız burada. İşte bazı gazetelere ve basının 
bazı kupürlerine, bunlar intikal etmiştir. Milletimizin meçhulü olan şeyler değildir. 

Bakınız, bir gübre yolsuzluğu söylendi; ben, kendilerini tanıyorum; Tarım Kredi Kooperatif
leri Genel Müdürü, çok şerefli bir insandır; onun bir başka kurumundaki -TAREKS'teki- Genel 
Müdürü, çok şerefli insandır; ama DYP'den bir milletvekili, bu arkadaşlarımıza, maalesef... 

Ben gittim, onların dosyalarını da inceledim ve gördüm ki, itham edilen şeylerle uzaktan ya
kından ilgileri yoktur. 

Öyleyse, böyle şerefli insanları, şerefle görev yapmış insanları da, bizim buradan söylemek 
hakkımızdır ve borcumuzdur. Bunun için de, o genel müdürlere teşekkür ediyorum, Bakana teşek
kür ediyorum -ki, hiçbir zaman konuyu kale almamıştır, ciddiye almamıştır- ama, şunu beklerdim: 
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O şerefli insanlar gelip, buradan haklarını müdafaa etsinler, "Bakanlığımızda böyle sözler söyleni
yor, böyle sözler var; ama, bu gerçekle alakası yoktur" desinler, bunu da kendilerinden beklerdik. 
Belki şahsen gitmişlerdir; ama, milletvekillerinin bundan bilgisi olmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, yine bir konuyu üzülerek arz etmek istiyorum: Bu sene, el
bette kuraklığın etkisinden dolayı, buğday rekoltesi düşük olmuştur; bunu kabul ediyoruz; ama, bir 
konu var ki, ziraî mücadele noksanlığından dolayı, maalesef ve maalesef, bugün Toprak Mahsulle
ri Ofisinde bekleyen buğdaylar, vuruktur ve bekleyen bu buğdayların, ekmeklik un için randımanı 
düşüktür. 

İnceliyoruz ve bakıyoruz ki, Tarım Bakanlığı ne diyor: "Biz, bu sene süneye karşı 15 bin de
kar sahada mücadele yaptık." Doğru söylüyorsunuz, yapmışsınızdır; ama, bakınız ben, 1993 yılın
da Plan ve Bütçe konuşmalarında, Sayın Bakanı ikaz ettim, dedim ki " bakınız, uzmanlar, aldığı
nız ilaçların, süneye karşı etkili olmadığını söylüyorlar. Sayın Bakanımızın bilgisi dışındadır." Bi
rileri, o uzmanları, "sizi, İzmir'de bir yere süreriz" diye tehdit ettiler -maalesef bugün de görevden 
aldırdılar- bunun sonucunda onlar da, gerçeği bile bile saklamak durumunda kaldılar. 

Bunun neticesinde ne oldu: Bunun neticesinde, 150 cc kullanmanız gereken alfa cypermetri-
ni, 180 cc kullandınız, buna rağmen yine de etkili olmadı. Bunun yanı sıra, mücadelenin zamanını 
geçirdiniz. O bakımdan bakınız, ülke, fevkalede zarar gördü ve bugün, ülkemiz, maalesef, buğday 
ithal eder duruma geldi. Sayın Bakanımız teknik eleman olmadığı için yapılan bu yanlışlıklan bil
meyebilir; ama, müşavirleri var; müşavirleri, bunları, kendilerine neden intikal ettirmiyorlar? Sa
yın Bakan, bunları duyduktan sonra üzerine gitti mi? Elbette gitmiş, inşallah hesabını da sormuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, ziraî araştırma kurumları var. Ziraî araştırmalara gereken 
önemi vermezseniz, ziraî araştırma kurumları gereken ilgiyi görmez ve eleman yönünden de des
teklenmezse, bu ülkenin tarımım, birilerine emanet edersiniz. Nitekim, ziraî araştırma kurumları 
yıllardır yeni eleman atanmadığından fonksiyonlarını yitirdikleri için, bugün, Adana'da, Ege Böl
gesinin muhtelif yerlerinde, ülke dışından gelen ve buralarda çiftçilik yapan firmalar kurulmuştur; 
bu, fevkalade yanlıştır. 

Bakınız, size söylüyorum : 10 gramlık domates tohumunun bugünkü fiyatı 5 milyon Türk Li
rasıdır ve bunun da 1 kilogramı 500 milyon Türk Lirası eder. Bu çiftçinin, bu milletin parasını, gö
türüp bir fincan dolusu tohuma vermeye hakkınız var mıdır? Peki, fakültelerden mezun olmuş ve 
bu kadar hizmet vermiş bu insanlara, haklarını neden iade etmiyorsunuz? Bunları, araştırmalara ne
den sevk etmiyorsunuz da, ülkeyi, bu duruma düşürüyorsunuz? 

O bakımdan, ziraî araştırma kurumlarının sıkıntıları fevkalede çoktur. Ege'de, bir pamuk araş
tırma enstitüsü var; fevkalade buluşları oldu. Bu enstitü, pamuk tohumunda Türkiye'yi verimlilik 
bakımından üstün seviyelere getirdi; kendilerine teşekkür ediyorum; ama, gelin görün ki, yetkili
ler, bu araştırmaların yapıldığı bu müesseseyi kapattılar ve üniversiteye terk ettiler. Bu milletin, el
bette üniversiteye ihtiyacı var. Müesseseyi, hem de nereye, hangi üniversiteye terk ettiler : Yeni 
kurdukları ziraat fakültesine. Kardeşim, ülkedeki ziraat fakülteleri, kendi mezun ettikleri insanlara 
iş bulamıyorlar. Siz, müesseseyi götürüp üniversiteye terk etmek suretiyle tohumculuğu mahvetti
niz ve ülkenin ve Ege'nin tohumculuğunu sıfıra indirdiniz. 

Adana ve Antalya'da, pamuk tohumluğu konusunda fevkalade disiplinsiz uygulamalar var; 
Ege'yi de, bu disiplinsizliğe iteceksiniz. Bunun neticesinde ne olacak? Ege'de öyle iplik fabrikala
rı var ki, kendisini tamamen Ege pamuğuna göre dizayn etmiştir. Siz, tohumculuğu mahvededip, 
bu tohumculuğu Hollanda'ya, Amerika'ya bağlarsanız, b fabrikaları ne yapacaksınız. Bugün teks
tilde ileri seviyedeyiz. Belki, Gümrük Birliğinde başarılı olacağımız alan, yalnız tekstildir. Peki, 
siz, bu tohumculuğu mahvederseniz; yarın o fabrikalara pamuğu nereden bulacaksınız. O bakım
dan, fevkalade sıkıntılar olup, bu sıkıntıların halledilmesi lazımdır. 
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Bazı arkadaşlarımızın da söyledi gibi; hayvancılık, ülkemizde maalesef bitmiştir. Doğu Ana

dolu'da veteriner hekim yok ki, hayvanlarımızı aşılama programına çıksınlar. Erzurum'un 18 ilçe
sinin yalnızca 5'inde veteriner hekim var, 13'ünde ise yoktur. Bir yanda, Ankara, istanbul ve İz
mir'de kurumlara doldurup, sayısını bile unuttuğunuz, her gün kahvehane köşelerinde oturan vete
riner hekimler; diğer yanda, Kars'ta, Erzurum'da bulamadığınız veteriner hekimler... 

BAŞKAN- Sayın Demirci, süreyi arkadaşınızla yarı yarıya kullanacaksanız, 1,5 dakikanız kal-
' d ı . • " . ' . • ' 

MUSA DEMİRCİ (Devamla)-Peki efendim. 

Bakınız muhterem milletvekilleri, Kars, Nevşehir, Sivas, Adana, Ağrı ve vŞanlıurfa'dan aldı
ğım bazı raporlar var. Bu raporlarda -mesela, patates tohumculuğu Nevşehir'de yapılır- destekle
me alamadıklarını, açılan kuyulara maalesef elektrik bağlayamadıklarını belirtiyorlar. 

Kars'ta süt fabrikası satıldı. Sütün kilogramının 3 bin lira olduğunu, dolayısıyla Et ve Balık 
Kurumunun bugünlerde satılmış olacağını ve Kars'ın hayvancılık yönünden bitmiş olduğunu açık
lıyorlar. 

GAP'ı, çiftçilerimizin büyük bir müjdeyle beklediğini ve suyun bu sene Harran Ovasıyla ku-
caklaşacağını, ama; buna rağmen, çiftçi eğitim yayımının, tarımsal mekanizasyonun noksan oldu
ğunu ve sıfır faizli hayvancılık kredisinden istifade edemediklerini söylüyor Urfalılar. Sivaslı çift
çilerimizin gönderdiği raporda ise, yem sıkıntısı çektiklerini, hayvancılığın perişan olduğunu, kır
sal kalkınma projelerinin maalesef 4 senedir uygulanmadığını söylüyorlar. Ağrı, aynı dertlerden 
mustarip. 

Bu şekilde sözlerimi tamamlarken, DYP sözcüsü Sayın Bulut'a şunu söylüyorum : Bakınız, 
biz, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesiyiz. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, 
hiç bir kanun tasarısı muhalefet görmemiştir ve o kanun tasarılarının Genel Kurula inmesini biz 
kendimiz arzu ettik. Siz, Başbakanınız bu sıralarda oturduğu zaman, buraya geliyorsunuz, bu mil
letin hayrına olmayan kanunları çıkarıyorsunuz; ama... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Evvela, kuruluş kanununu gctirsinlar. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla)-... maalesef, bu milletin hayrına olan kanunları hem Genel Ku
rula getirmiyorsunuz hem de suçu bize atıyorsunuz. 

. Mera kanununu neden çıkarmıyorsunuz? Gündemin 7 nci sırasında Tarım ve Köyişleri Bakan
lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname var; bunları, gündeme neden 
getirmiyorsunuz? Neden hayvan ıslahı kanunuriu çıkarmıyorsunuz? "Birlikler kurulacak" diyorsu
nuz, neden getirmiyorsunuz? Biz, bunların, teknik yönden konuşmalarını yaparız; ama, muhalefet 
etmeyiz; bunlar, milletin hayrına olan kanunlardır. Daha, Osmanlı döneminde çıkan kanunlarla, bu 
milletin tarımını yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bunları, bu geceden itibaren getirin. Neyi getiri
yorsunuz; insan hakları bakanlığını. Yahu, Türkiye'de insan haklan mı var ki, bakanlığını getiri
yorsunuz! 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- İnsan hakları olmadığı için getiriyoruz. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla)- Yani, Devlet Bakanlığı olarak, insan haklan bakanlığı görevi
ni yürütemeyen bir bakanlık, bakanlık olduğu zaman mı yürütecek? (RP ve ANAP sıralarından al
kışlar) Getirin kanunları; eğer, tarımla alakalı kanunları bir gecede çıkaramazsak, hakikaten o za- . 
man suçlarsınız. O takdirde, suçlamaya hakkınız yoktur. 

Sözlerimi tamamlarken, diyorum ki, siz çiftçiyi gübresiz bıraktınız ve bu sene çiftçi tarlasına 
tohumunu gübresiz atmak mecburiyetinde kaldı. Traktörü fevkalade pahalandırdınız. Güneydoğu 
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Anadolu'da yetişen antepfıstığınm parası konusunda, Sayın Bakan "benimle alakalı değil" diyebi
lir; fakat, araştırmalara önem vermediğiniz için, antepfıstığınm kalitesini ve çeşitini değiştirmedi
ğiniz, îran tipine geçmediğiniz için, antepfıstığı şimdi çiftçinin deposunda veya Güneydoğu Ana
dolu Kooperatifleri Birliğinin deposunda bekliyor. Bakınız, bugün yaptığınız hata, Anadolu'nun 
her tarafını fevkalade perişan etmiştir. 

Ben, 1995 yılı bütçesinin çiftçimize, köylümüze ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanları
na hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Demirci, teşekkür ediyorum. 

NEVZAT ERCAN(Sakarya)-Sayın Başkan, sayın sözcü, konuşmalarının bir bölümünde, güb
re yolsuzluğunun arkasında bir kısım DYP milletvekillerinin bulunduğunu ifade etti. 

BAŞKAN- Dinliyorum efendim. (Gürültüler) 

Bir dakika müsaade buyurun... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Varsa belgen, Müslüman 

olarak, getirirsin. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Sen de Müslümansın, niye alınıyorsun? 

BAŞKAN-Sayın Dikici.,. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Hepimiz Müslümanız. Ne ilgisi var bunun Müslümanlık
la? Herkes Müslüman bu ülkede. 

BAŞKAN-Sayın Dikici... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- İlgisi yok da, belgesiz ve 
iddiasız bir şekilde milleti suçlamak ayıptır, günahtır. 

HASAN DİKİCİ(Kahramanmaraş)- 60 milyonun hepsi Müslüman. 
BAŞKAN-Sayın Dikici... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-İtham ediyorsun burada. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Her konuda Müslümanlığı ileri sürüyor; elhamdülillah 

hepimiz Müslümanız, sen de Müslümansın. ' 4. . 

BAŞKAN-Sayın Dikici... 
Sayın Bakan, bütçeniz görüşülüyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- İsrail'e giden heyetteki in
sanların başlarına takke taktığını iddia ediyorsun. 

BAŞKAN-Sayın Bakan... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sen de Müslümansın, ben de Müslümanım, her konuda 

Müslümanlık, Müslümanlık... 

BAŞKAN-Sayın Dikici... 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Tabiî onlar da kullanacak, bundan sonra Müslümanlığı herkes kulla
nacak. . • 

MUSA DEMİRCİ (Sivas)- Ezbere konuşuyorsun... Belgeleri burada. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Getir belgesini... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Sayın Bakan, bu hareket sana yakışmıyor. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Siz de aynı şeyi yapıyor

sunuz. ' 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Yakışmıyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Size yakışmıyor aslında; 

ayıp-
BAŞKAN-Sayın Dikici... Sayın Bakan... 
Sayın Bakan, efendim siz Bakansınız, rica ediyorum... : 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Evet, öyleyiz, ama... 
BAŞKAN- Sayın Bakan, bütçeniz görüşülüyor, rica ediyorum... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Dikici, elde olmayan 

bir belgeyle, buraya çıkıp, milletin önünde, namuslu ve şerefli insanları rencide edici konuşmak si
ze yakışmaz. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, biraz sonra size, söz vereceğim efendim; o zaman çıkar konuşursu
nuz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Efendim, söz vereceksiz; 
ama... Buraya çıkıp, bu tür sözlerin söylenmesi yakışmıyor diyorum. 

BAŞKAN- Sayin Bakan "elimde belge var; onu takdim edeceğim" dediler. Bunları, aranızda 
konuşursunuz. Zamanı kullanmayın efendim; müsaade buyurun... 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Elde belge varsa, açıklık getirilsin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Doğru Yol Partisi ve Sos-

yaldemokrat Halkçı Partinin şerefli milletvekilleri zan altında bırakılıyor; buna haklan yoktur. 
Elinde belge varsa, çıkar burada açıklar. Kürsüye çıkıp, insanları zan altında bırakacak sözler söy
leyemez. Milleti, "böyle bir şey var mı" diye de şüpheye düşüremez. 

BAŞKAN- Efendim, siz gelip burada konuşacaksınız, o zaman söylersiniz. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Bakan, konuşursunuz, bunlara bir şey demiyoruz; 

ama, her konuda "Müslümanlık" diyorsunuz. 60 milyon Müslüman, siz de Müslümansımz. Size ya
kışıyor mu bu? 

BAŞKAN- Sayın Dikici... 
BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Sana "Müslüman değilsin" demiyor, "Müslümanca açıklayın" 

" diyor. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Aynı şey efendim. 
BAŞKAN- Sayın Dikici... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Siz, İsrail ziyareti sırasın

da, oraya giden heyetteki kişilerin başında, İsrail takkesi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu yakışıyor 
mu size? 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Ben, sizi seviyorum; ama, size yakıştıramadığım için, bu
nu söylüyorum. 

BAŞKAN-Sayın Dikici... Sayın Bakan... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Siz değerli bir insansınız; size yakıştıramadığım için söy

lüyorum, çıkışım bundandır. 
BAŞKAN- Sayın Dikici, insaf edin... Sabahlayacağız burada. (DYP ve ANAP sıralarından gü

rültüler) 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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Buyurun Sayın Ercan. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)- Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi sözcüsüne, kürsüde söz 
verin efendim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sen mi öğretiyorsun bize, ne yapılacağını Sayın Öğütcan. 

BAŞKAN- Efendim, onu ben takdir ederim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Sayın Ercan; buyurun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, sayın sözcü, bu gübre yolsuzluğunun arkasında, 
bilemiyorum, kim varsa, hangi partiliyse; gerek partimize gerekse diğer partilere mensup şu kür
süde asılsız bir şekilde itham ve iddiada bulunan sözcünün yapacağı tek şey, elinde bilgi ve belge 
varsa, bugüne kadar ilgili bakanlığa ve ilgililere teslim etmesi gerekirdi. Bu Meclis kürsüsünü kul
lanırken de çok dikkatli olmak lazımdır. Türk siyasetini ve siyasetçisini böyle olur olmaz şekilde 
karalamaya, kötülemeye ve onu zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. O bakımdan, söz
cüyü, bu iddiasını ispat etmeye davet ediyorum ve elinde ne tür bilgi ve belge varsa, onu da ilgi
lilere tevdi etmesini istiyorum; burada da açıklaması lazım, aksi takdirde kendisini müfteri ilan 
ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan, Doğru Yol sözcüsünün söylediklerine aynen katılıyo
ruz. 

BAŞKAN- Katılıyorsunuz; tamam efendim,zabıtlara geçti. 
Buyurun sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, riyaset buyurduğu

nuz Meclisin onuruyla ilgilidir. Burada görev size düşer.Lütfen kendisini davet ediniz; yolsuzlu
ğun arkasındaki kimseyi gelsin, söylesin burada? 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
Buyurun. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sayın Başkan, Doğru Yol Partisinin sözcüsü Evren Bulut, Anava

tan Partisi Grubundan geçmiş dönemde bazı arkadaşlarımızın yolsuzluk yaptıklarını, arkadaşımın 
ifadesinden daha ağır bir şekilde ifade ettiler.Biz olayı "Kem söz sahibine aittir"diye cevap verme 
lüzumunu hissetmedik. İşin ucu kendilerine dokununca mı acaba Doğru Yol Partisi rahatsız ol
maya başladı? Biz Anavatan Partisi olarak görevimizi gereğini yaptık.(DYP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN -Sayın Özer, buyurun. 
Sayın Ünal, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN- Sayın Eler, biz burada bir bütçe görüşmesi yapıyoruz, rica ediyorum... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Mecliste zabıtlara "çoban" olarak geçen bir söz var, düzel

tilmesi lazım. 
BAŞKAN- Efendim sayın sözcü kürsüde bekliyor. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Efendim önemli bir hususu . 
BAŞKAN - Nedir o önemli olan ?(Gürültüler) 
Efendim müsaade edin... 
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HASAN BASRÎ ELER (Devamla)- Biraz önceki sayın sözcü -Müslümanlık hepimizin hakkı 

olması gereği- Meclise atıf yaparak çobanlardan bahsetti. -Meclisin saygınlığına ve ettiği yemin dı
şında- Meclis içinde çoban yoktur. Bu konudaki sözlerini düzeltsin, yanlış anlamalara sebebiyet 
vermesin. 

BAŞKAN- Efendim, ben düzelteyim. O söz, bir Hadisi Şerif mealidir; tahkir ve tezyif anla
mında kullanılmış değildir. "Küllüküm rain ve küllüküm mes'ûlün an raiyyetihi."; Burada alına
cak, düzeltmeyi gerektirecek bir şey de yok. > 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, ne oldu... Sözcü tekrar gelip düzeltsin. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Ünal. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının 1995 yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere, Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 21 inci Asra girerken, dünyada açlıktan ölen insanların mevcutiyeti, bir 
insan olarak bizleri fevkalade üzmektedir. Bugün, dünya üzerinde 6 milyar insan yaşamaktadır ve 
bunun onda biri; yani 600 milyonu açlık tehlikesiyle ve tehdidiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Sırf 
gıdasını tam olarak alamadığından dolayı, bir yılda 10 milyon çocuk, 1 yaşını doldurmadan haya
tını kaybetmektedir. Dünya üzerinde yaşayan ve özellikle, çağdaş ve modern dünya dediğimiz bu 
dünyada yaşayan insanların bir ayıbı olarak, bu konuyu gündeme getirmekte bir sakınca görmüyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, açlık, yoksulluk ve sefaletin, zannedildiği gibi, üretim kaynaklarının az
lığından, yetersizliğinden değil, dünyadaki ekonomik kaynakların rahtabl ve rasyonel bir şekilde 
kullanılmamasından ve adilane bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklandığı kanaatindeyim. Ay
rıca, israf, ölçüsüz tüketim çılgınlığı, egoizm, dışgüdümlü, çapsız yönetimler de, bu durumu doğu
ran ana faktörler içerisinde sayılabilir. 

Konuyla ilgili olarak, Afrika ülkelerinden Sudan'ı bir misal olarak gösterebiliriz. Bilindiği gi
bi, Sudan, 1989 yılına gelinceye kadar, açlıktan ölen insanları ülkesiydi; ancak, 1989 yılından son
ra, Hasan Turabi başkanlığında gelen İslamî yönetim, Sudan'ın durumunu düzeltmiş ve açlıktan 
ölen insanlar ülkesi kimliğinden çıkararak, gıda yönünden kendi kendine yeterli bir ülke haline sok
muştur. Hatta bugün, Sudan, Bosna-Hersekli Müslümanlara buğday yardımı yapabilecek bir sevi
yeye gelmiştir. Sudan eski cumhurbaşkanı Süvari Ez-Zehep Türkiye'ye geldiği zaman, bir dergiye 
vermiş olduğu beyanatta, çok enteresan açıklamalarda bulunmuştur. Beyanatından öğrendiğimiz 
kadarıyla, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Sudan'da on yıldan beri araştırma yapmaktır. On yıllık bir 
araştırma sonunda, Sudan'da bulunan 840 bin kilometre karelik sahanın, verimli ve tarıma çok el
verişli, bunun yanında, dünyadaki insanların gıda ihtiyacım karşılayabilecek büyüklükte olduğu or
taya konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Rabbimize çok şükürler olsun ki, şu anda, Türkiye'de, herhangi bir aç
lık sorunu yoktur, böyle bir tehlike söz konusu değildir ve sürekli olarak ifade ettiğimiz bir gerçek 
vardır: Türkiye, dünya üzerinde kendi kendine yeterli yedi ülke arasında kabul edilmektedir; anr 

cak, yıllardan beri, tarım sektörü üzerinde çok ciddî bir şekilde durulmadığından dolayı, arzu edi
len netice alınamamış ve özellikle tarım sektörünün, diğer sektörler içerisindeki yeri ve pozisyonu 
giderek düştüğünden, Türkiye'nin de önümüzdeki yıllarda, bir gıda açığıyla karşı karşıya buluna
cağı kanaatini taşıyorum; bu konudaki üzüntülerimi belirterek, Hükümetin de dikkatini çekmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Türkiye, 1963 yılında planlı döneme girmiştir ve bugü
ne kadar 6 tane beşer yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır. İlk kalkınma planı 1963 ilâ 1967 yılları
nı kapsamaktadır. Bu plan dönemini incelediğimiz zaman, maalesef, hiçbirinde de tarım sektöründe 
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öngörülen büyüme hedeflerinin tutturulamadığını esefle görmekteyiz. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde tarımdaki büyüme hedefi yüzde 4,2 olarak alındığı halde, gerçekleşme oranı yüz
de 3,1 olmuştur. İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlerinde de hedefler, yine çok 
az farkla tutturulamamıştır. 1978 yılı çok kötü bir yıl olmuştur. Bunun yanında, ara dönem olarak 
1984 yılında, hedef yüzde 3,5 iken, gerçekleşme yüzde 3,5 olarak tahakkuk etmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı; yani, 1985 ilâ 1989 yıllarını kapsayan plan döneminde ise, 
tarımdaki hedef yüzde 3,6 olarak alındığı halde, gerçekleşme ancak yüzde 1,9 olmuştur. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi ise, bilindiği gibi, bu sene son bulacaktır. 1990 yı
lında başlayan ve bu senenin sonuna kadar gelen beş yıllık plan döneminde, tarımdaki hedef yüz
de 4,1 olarak alınmış olmasına rağmen, maalesef, dönem sonunda, Devlet Planlama Teşkilatının 
yapmış olduğu hesaba göre, gerçekleşme oranı yüzde 1,2 olacaktır. 

, Değerli arkadaşlarım, şunu arz etmek istiyorum ki, 1995 yılı hedefi yüzde 2,5 olarak alınmış
tır. Halbuki 1994 yılında, hedef, artı yüzde 3 olarak alınmış olmasına rağmen, gerçekleşme, bu se
nenin sonunda, yine Devlet Planlama Teşkilatının tahminlerine göre, eksi yüzde 2,5 olacaktır. Bu 
durumda, 1995 ara dönemi için, geçiş dönemi için, 1995 yılı programında yüzde 2,5 olarak öngö
rülen hedefin tutturulması, şu anda hayal olarak gözükmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, halbuki, ülkemiz, arazi varlığı, insan gücü, ekolojik şartlar, yeraltı ve 
yerüstü zenginlikleri itibariyle büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Türkiye'deki tarımsal faali
yetler, genelde tabiat şartlarına bağlı olarak yapıldığı için, her sene, tabiî olarak da, ürün rekolte
sinde büyük dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu dalgalanmalar, ister istemez, ülkemizin, sos
yal, ekonomik ve ticarî, hatta siyasî hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Yanlış politikalar, kö
tü iklim şartlarına inzimam ettiği zaman, maalesef karşımıza çok iyi bir tablo çıkmamaktadır. Ör
nek vermek gerekirse; maalesef, siyasal iktidarlar, toplam sabit sermaye yatırımları içerisinde, ta
rım sektörüne ayırmış oldukları payın çok düşük olması sebebiyle, tarımda, reel gelirde ciddî bir 
düşme gözlenmiştir. 1991 yılında, toplam sabit yatırımlar içerisindeki tarımın payı yüzde 7,5 iken, 
1992 yılında bu rakam yüzde 6,2'ye, 1993 yılında yüzde 5,2'ye, 1994 yılında da yüzde 4,8'c kadar 
inmiştir; 1995 yılındaki hedefse yüzde 4.8'dir; ancak, bugünkü ekonomik tabloya bakılacak olur
sa, bu hedefin de tutturulamayacağı ve bir hayal mahsulü olduğu ortaya çıkacaktır. 

Teşvik belgelerinin durumuna baktığımız zaman da, 1991 yılında 142 tane teşvik belgesi ve
rilmiş ve proje tutarı 575 milyar olmuş; 1992 yılında teşvik belgesi adedi 24'e inmiş, proje tutan 
da 663 milyar olmuş; 1993 yılnda ise 56 teşvik belgesi verilmiş, proje tutarı 2 trilyon 475 milyar 
olmuş; 1994 yılına geldiğimiz zaman -ocak ve ağustas ayı itibariyle- belge adedinin 13'e düştüğü
nü, proje tutannın ise 1 trilyon 605 milyar lira olduğunu görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlanm, belge adetlerinde bariz bir düşme, proje tutarlannda ise nispî bir yüksel
me görülmüştür; ancak, bunlar nominal değerlerdir, gerçek değerler değildir. Bu enflasyonist or
tamda reel değerler giderek düşmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'de tarım sektörünün gayri safî yurtiçi hâsıla içerisindeki payı
nın nominal olarak düşmekte olduğunu görerek, özellikle sanayi ve hizmetler sektörlerine bir kay
ma olduğunu ifade edebiliriz. Bu rakam, 1991 yılında yüzde 15'in üzerindeyken, 1992'de yüzde 15 
olmuş, 1993 yılında yüzde 14,4'e inmiş, 1994 yılıda yüzde 13,2 olmuştur; 1995 yılı için ise yüzde 
13 olarak hedeflenmiştir. 

Bunun manası nedir; bunun manası, gayet açıktır; 1923 yılında gayri safî yurtiçi hâsıla içeri
sinde tarım sektörünün payının yüzde 40 olduğu düşünülecek olursa, aslında, tarım sektörünün 
gayri safî yurt içi hâsıla içerisindeki payının giderek azalması, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke 
olduğunu ortaya koyması lazım gelmektedir; ancak, gerçek hiç de böyle değildir; çünkü, gelişmiş 
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ülkelerde, tarım sektörünün, gayri safî yurt içi hâsıla içerisindeki payı yüzde 5 ilâ yüzde 10 arasın
da değişiyor; ancak, istihdam yönünden de aynı paralellik ortaya konulmuş olduğundan dolayı, ta
rım kesiminde çalışan insanların gelirlerinde de reel olarak bir artış söz konusudur. 

Türkiye'de ise, gayri safî yurt içi hâsıla içerisinde, tarım kesiminin payı yüzde 13'lere kadar 
düştüğü halde, istihdam yüzde 45'lerde seyretmiş olduğundan dolayı, tarımın millî gelirdeki reel 
payı da, maalesef, açık bir şekilde düşme göstermiştir. 

Ayrıca, ihracat tablosuna baktığımız zaman da, 1923 yılında, tarımın ihracatımızdaki payı yüz
de 78 iken, 1993 yılında bu rakamın yüzde 15 olduğunu görmekteyiz. Buna bakarak, kafanızda 
"acaba, Türkiye sanayileşti mi" şeklinde bir soru işareti belirebilir; ancak, şunu ifade etmek istiyo
rum ki, 1993 yılı rakamlarına baktığımız zaman, ihracatımızın kompozisyonu içerisinde direkt ta
rım ürünlerinin payı yüzde 15 olmakla beraber, endirekt olarak, işlenmiş tarım ürünü olarak, sana
yie dayalı tarım ürünü olarak meseleye baktığımız zaman, yüzde 83 olarak gösterilen sanayi payı
nın içerisinde, yüzde 45'in de yine tarım sektörüne ait olduğunu görürüz; bu durumda, direkt ve en
direkt olarak, ihracat kompozisyonumuzdaki yeri yüzde 60 seviyesinde bulunmaktadır. Bunu dik
kate aldığımız zaman, sanayi sektörünün ihracatımız içerisindeki payının gerçekte yüzde 83 olma
dığını, yüzde 38'lere inmiş olduğunu görmekteyiz. Geride, yüzde 2'lik bir bölüm vardır ki, bu da 
doğrudan doğruya madencilikle ve taş ocağıyla ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, genelde, bir ülkenin, dünya standartlarına göre gelişmiş ve sanayileşmiş 
olup olmadığını ortaya koyabilmek için bazı göstergelere bakmakta fayda vardır. 

Bugün, gelişmiş ülkelerede, kesinlikle genel ihracat içerisinde direkt, sanayi ürünü ihracatının 
payı yüzde 75'lerin üzerindedir. Bunun yanında, gelişmiş ülkelerde, tarım sektöründeki istihdam 
oranı yüzde 25'in altındadır. Bu konuda, Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman, şu anda bu ra
kamın yüzde 45 civarında olduğunu görürüz. 

Örnek vermek gerekirse, bu oran, bugün Amerika'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 3,4, İngilte
re'de yüzde 2,2 ve Fransa'da yüzde 5,4'tür; yani, istihdam oranı bu kadar az olmasına rağmen, bun
lar, hem o ülkedeki insanların gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılamakta, karınlarını doyurmakta hem 
de tarım sektöründeki bü İnsanların geçim düzeyleri, hayat standartları da vasatın üzerinde bulun
maktadır. Türkiye'deki duruma baktığımız zaman, aynı şartları görmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tabloyu şunun için vermek istiyorum: Her şeyden evvel, biz, hükü
metlerin icraatlarını, ortaya koymuş oldukları aksiyonları gene kendilerine bağlı olan bazı dairele
rin yayımlarına bakarak tablolar halinde ortaya koyuyoruz, Devlet Planlama Teşkilatı olsun Hazi
ne olsun, bütün bunların ortaya koymuş oldukları rakamlara ve verilere dayanmak suretiyle bir tab
lo çiziyoruz ve diyoruz ki, gerçekten yüzde 60'ı direkt ve endirekt ihracatımızı teşkil eden tarım 
sektöründen oluşmaktadır. 

Bu rakamları, 27 milyon insanın yaşadığı tarım kesiminin değil, 60 milyon insanımızı ilgilen
diren bir Tarım ve Köyişİeri Bakanlığının durumunu ortaya koymak açısından veriyoruz. Sözleri
min arasında hemen şunu ifade etmek istiyorum, Tarım Bakanlığının, şu anda önümüze getirmiş 
olduğu bütçeyle, bu sorunların üstesinden gelmesi kesinlikle mümkün değildir. 1994 yılı bütçesi 9 
trilyon, yatırımlara ayrılan para 1,2 trilyonmuş; şu anda Genel Kurulda görüşmekte olduğumuz 
1995 yılının bütçesi 13, 2 trilyon, yatırım tutarı 1,8 trilyondur. 

BAŞKAN- Sayın Ünal, iki dakikanız kaldı; lütfen, son cümlelerinizi ifade buyurun efendim. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu tabloya baktığımız zaman, maalesef, yüz
de 47'lik bir nominal artış olduğunu görmekteyiz; gerçekte, bu, artış değildir, küçülmedir; bunu 
Sayın Bakanımız da gayet iyi değerlendirmektedirler. Bunun da ötesinde, zaten, Maliye Bakanı, 
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bütün bu bütçelerden de kırpıntı yapmaktadır ve yaklaşık 1/3'ünü de o şekilde kesmektedir. Eğer, 
Bakanlık, kendi çalışanlarının maaşlarını bu bütçeyle verebilirse, ufak tefek cari masraflarını kar
şılayabilire, , şahsen biz, kendisini, başarılı bir Bakan olarak tebrik ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında, süb
vansiyon miktarını 1 Kasım 1994 tarihi itibariyle vermişler ve 6,3 trilyon lira olarak takdim etmiş
ler; yıl sonuna kadar, gübreye tanınan sübvansiyonla birlikte 8,6 trilyon olacağını ifade etmişlerdir. 
Bunun yanında, kaynak kullanımı destekleme priminden gelecek para da 394 milyar liradır, sıfır 
faizli hayvancılık kredisi de 377 milyar liradır. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsini topladığımız zaman yaklaşık 10 trilyon civarında para 
yapmaktadır. Peki, biz, 1994 yılı içerisinde, bitkisel ürünler olarak ne kadar ithalat yapmışız, ne ka
dar dolar vermişiz; 1994 yılı içerisinde -9 aylık rakamları söylüyorum- bitkisel ürünler için 471 
milyon dolar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Ünal, süreniz bitti efendim. Kusura bakmayın, 1 dakikadan fazla vereme
yeceğim. Lütfen toparlar, teşekkür eder misiniz... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- ...hayvancılık ürünleri için 255 milyon dolar, su ürünleri için 26 mil
yon dolar, sanayie dayalı tarım ürünleri için de 557 milyon dolar ödemişiz; yani, toplam 1 milyar 
309 milyon dolar ödemişiz. Bu, yaklaşık 50 trilyon lira etmektedir değerli kardeşlerim. Hükümet, 
dışarıya bu kadar döviz ödeyeceğine sübvansiyon miktarını artırmış olsaydı, belki daha isabetli ha
reket etmiş olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Avrupa Birliğinin ehemmiyetini, Gümrük Birliğine girmenin 
mahzurlannı bir iki cümleyle ortaya koymak istiyordum; fakat, sürem bittiği için sadece şu sorula
rı sormakla yetineceğim: Gümrük Birliğine girdiğimiz zaman, bundan tarım sektörünün avantajı 
ve dezavantajı ne olacaktır; bunun, dolar bazında hesabı yapıldı mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Hükümetin bu konuda dikkatli davranacağı ümidiyle, hepinizi sev
gi ve saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Ünal. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)- Bravo Sayın Başkan, kendi partinden olmasına rağmen ha
tibin sesini son dakikada kestin, tarafsızlığınıza teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Pehlivanoğlu, dikkat buyurursanız, bütün gruplara mesafemiz aynıdır, ister
seniz ölçün. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Beyefendi de onu söyledi, Sayın Başkan. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- Demek ki, bize en yakınsınız. 

BAŞKAN- Niye zorluyorsunuz, "maalesef mi dedirteceksiniz?.. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- Gerçeği inkâr edemezsiniz. 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Alp'te. 

Sayın Alp, sürenizi yalnız mı kullanacaksınız? 
MEHMET ALP (Kars)-Sayın Köklü ile birlikte kullanacağız. 

BAŞKAN- Peki efendim. 
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Değerli milletvekilleri, sabahki oturuma ait çalışma süremizin, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubuna ait sürenin bitimine kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Alp, buyurun efendim. , 

• SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun düşün
celerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız mevcut nüfusumuzun yüzde 40'ınm geçimini sağlayan sek
törün temsilcisidir; takdir edersiniz ki, tüm Türkiye çapına yayılan çalışma alanıyla büyük bir nü
fus kesimini yönetmekte, kazançlarını ve gelirlerini düzenlemektedir. 

Ülkemizde maalesef, (tarım sektörünün potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanılamamakta-
dır. Sektör, halen büyük ölçüde, iklim şartlarına bağımlılığını sürdürmektedir. Birim alandan ve bi
rim baş hayvandan elde edilen ürün, ileri teknoloji ve modern girdiler kullanılan ülkelere göre dü
şük düzeyde kalmıştır. Örneğin, buğdayda, dekar başına, Fransa'da 668 kilogram, Almanya'da 677 
kilogram ürün alınırken, ülkemizde bu rakam; ancak, 212 kilogram düzeyindedir. Bir başka ürün 
değeri sunmak istiyorum. Pirinç üretimimiz, 1989 yılında 190 bin ton iken, 1991 yılında 120 bin 
tona, 1993 yılında 135 bin tona kadar düşmüştür. 

Tarımsal verim bir yandan düşük düzeyde kalırken, tarımın millî gelirden aldığı pay -özellik
le 1980'li yıllardaki, tarımı ihmal edici politikalar neticesinde- etkin olarak giderek düşmektedir. 
1980 yılında tarımın millî gelirden aldığı pay yüzde 26 iken, bu pay 1993'te yüzde 14'lere varan 
bir gerileme göstermiştir. Bu eğilim, toplam yatırımlarda tarıma ayrılan payda da görülmektedir; 
1995 yılında öngörülen pay, 1993'teki düzeyinin az da olsa gerisinde kalmıştır. Söz konusu pay, 
1993 ve 1994 yıllarında, sabit fiyatlarla, sırasıyla, yüzde 5,2'ye, sonra da yüzde 4,9'a kadar düş
müştür, 1995'te ise, yüzde 5 olarak görülmektedir. 

Hiçbir zaman "sanayiieşiyoruz, bu yüzden tarımın payı düşüyor" ifadesini kullanamayız. Dün
ya örnekleri göstermektedir ki, gelişmiş ülkeler, geldikleri noktaya tarımı ihmal etmeden gelmiş
lerdir. Aksi geçerli olsaydı, sözünü ettiğim ülkelerde, yüksek verimlilik rakamlarına ulaşılabilinir 
miydi. 

Tarım işletmelerimiz, İkinci Dünya Savaşı sonrası, gerçekten, ülkemiz üretiminde büyük bir 
katkı sağlamışlardır/Bugün, özelleştirmenin yapıldığı Türkiye'de, artık tarım işletmelerimizin de 
ele alınması gerekmektedir. Alınan verilere göre birçok tarım işletmemiz, son on yıldan bu yana, 
büyük ölçüde zarara yönelmiştir. Devletin yapısı ele alınırken, devletin, artık tarımda da üretici ol
ması arzu edilmemektedir. Ben de, bunu, toprak bazında gerçekleştirmemiz gerektiği inancında
yım. 

Devletin ve tarım işletmelerinin elinde, Hazineye ait, büyük miktarlarda tarıma elverişli top
raklarımız vardır. Bu topraklarımızın, yükseköğrenim görmüş ve yetişkin kadrolarla donatılarak, 
bir sistem içerisinde, örnek teşkil edecek şekilde, kredilendirilerek, borçlandırılarak, 20 yıl, 40 yıl 
veya 50 yıl vadeli bir borçlanma sistemiyle, yeniden tarıma kazandırılması gerekiyor. Merkezî köy 
projesi, bu düşünceyle çok iyi organize edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bize göre, Ziraat Bankası, artık çiftçinin bankası olmak
tan çıkmış ve ticarî bir banka niteliğine bürünmüştür. Gelişmiş ülkelerde her çiftçinin bir kredi li
miti var; faturasını ibraz ettiği takdirde, kredi limitleri içerisinde, istediği kadar parayı kullanabili
yor; ne zaman parası varsa, günübirlik, götürüp bankaya geri yatırıyor ve yüksek kredi faizlerinden 
kendini kurtarabiliyor. Bizde ise, ziraî krediler, yıllık veya birçok yıllık verilir ve ödeme planı 
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yapılır, buna göre paranı yatırırsın. Örneğin, gübre veya tohum alacaksan, kredi tarihini bekleme
den alamazsın; çünkü, kredilerin verileceği belli bir zaman dilimi var. Bu tarihten önce, kesinlikle 
kredi alamazsınız. Bankanın ağır işlemleriyle, çiftçi, parayı beklerken, gübrenin de tohumun da 
mevsimi geçer; sonra, çiftçi, eline geçen gübreyi ve tohumu, götürür, tüccara, zararına satar. Ziraî 
kredilerimiz, işte, böyle bir sistem içerisinde. Bunun için, Ziraat Bankasının yapısı mutlaka düzel
tilmelidir. 

Geçen ay, GAP'ın önemli ayağı Şanlıurfa Tünelinin tamamlanarak, Harran Ovasına su veril
mesini sevinçle gördük, izledik. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)- Verilen su ertesi gün kesildi! Kandırmaca o. 

MEHMET ALP (Devamla)- Unutmamalıyız ki, şimdilik, 30 bin hektarlık alan sulanacaktır. 
GAP'ın tamamlanmasıyla sulanacak alan, 1 milyon 700 bin hektara çıkacaktır. İşte, o zaman, hem 
yörenin hem ülkenin kaderi değişecektir. 

Doğu Anadolu Bölgesinde de benzeri bir projeyle, böyle bir kalkınma hedefinin başlamasını 
dilemekte, başlamasında yarar görmekteyim. Yaratılacak zenginliğin adil bölüşümünü sağlayacak 
bir toprak reformu, bugünden planlanmalı ve hazırlıkları tamamlanmalıdır. Toprağı bölüp dağıt
mak yerine, toprakların verimliliği esas alınarak, çiftçi topraklandırılmalıdır diyoruz. Umarız, Hü
kümetimiz, bu çalışmayı sahiplenir. Uygulanmakta olan toprak reformu çalışmaları güzel; ancak, 
yetersiz ve marjinalleşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılık, köylerde yaşayan 24 milyon yurttaşımızı doğrudan ilgilen
dirmektedir. Özellikle 1980'li yıllarda uygulanan ekonomik politikalar sonucu, Türkiye hayvancı
lığı darboğaza girmiştir. 1983 yılında 510 milyon dolar olan hayvansal dış satımımız, aradan geçen 
onbir yıl zarfında, yılda 200 milyon dolara inmiştir. Üretimden pazarlamaya kadar tüm sorunları 
çözümleyebilecek bir hayvancılık politikası oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Hayvancılığa ve hay
vansal üretime verilen kredi ve finansman olanakları mutlaka yeterli ölçüde artırılmalıdır. 

Hayvancılığımızın, Avrupa Topluluğu ülkeleriyle rekabet edebilmesi ve ülkemizin, Toplulu
ğun ürün pazarı haline gelmemesi için, başta, yapısal sorunlar, üretim ve pazarlama sorunları çö
zülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmişte et ithalatına izin verilmesi yanlıştı; bugün de 
yanlış olur. 

Özejleştirmeye, gelişmiş bölgelerden başlanmalıdır diyoruz. 
Tarımda sorun çok, çözüm yolları da çoktur; bunların hepsini bütçeyle ilgili bu konuşma sü

resine sığdırmak zordur; ama, az da olsa, dile getirmeye çalışıyoruz. 
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, bir değerlendirme yapalım. Tarım alanları incelen

diğinde, ekili tarla alanlarının son beş yılda arttığı, buna karşın, nadas alanlarının ise, giderek azal
dığı görülmektedir. 

Tahıl ürünlerinde ise, en fazla artış, buğdayda görülmüştür. 1989 yılında 16 milyon 200 bin 
ton, son dört yılda da 20 milyon ton seviyesinde bir üretim meydana geldiği görülmektedir; artış 
çok azdır. Üretimi artan ürünler içinde şekerpancarı, tütün, elma ve üzüm de vardır. Ayçiçeği, so
ya Ve çay ürünlerinin üretiminin ise, son beş yılda, azaldığı görülmektedir. 

Hayvan sayımıza, et ve süt üretimine de bir göz atmakta yarar görmekteyim. Hayvan sayımız, 
1989 yılında 70 milyonken 1990 yılında 65 milyona inmiş, 1991 yılında yine 65 milyonda seyret
miş, 1992 yılında 64 milyona, 1993 yılında da 61 milyon küsura inmiştir. 

Et üretimi ise, 1989 yılında 544 bin ton, 1990 yılında 507 bin ton, 1991 yılında 467 bin ton, 
1993 yılında 432 bin ton olmuştur. 
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Görülüyor ki, son beş yılda toplam hayvan sayımızda yüzde 12,4'lük bir gerileme; et üretimin

de de, yüzde 20,6'lık bir azalma olmuştur. Bunlara karşın, süt üretimimizde, hayvan ıslah çalışma
larıyla, yüzde 8'lik bir artış sağlanmıştır. 

Kümes hayvanlarımızda da iyi bir artış gözlenmektedir. Su ürünleri üretimimizde ise, son beş 
yılda, yüzde 21,6'lık artış görülmektedir. 

Tarımdaki en önemli sorunlardan biri de, kırsal kesimde yaşayan nüfusun çok olmasıdır. Ja
ponya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada gibi sanayileş
miş 7 ülkede, tarım nüfusunun toplam nüfusa oranı, 1990 yılı itibariyle yüzde 3,8 düzeyindedir. 
Aynı yıl, Türkiye'de tarımla geçimini sağlayan nüfusun; yani, 24 milyon insanımızın toplam nüfu
sumuz içindeki oranı yüzde 41'dir. Bu, 10 katı bir artış demektir. Bizim tarımla uğraşan nüfusu
muz, gelişmiş ülkelere göre, 10 katı daha büyüktür. Bu, şunu göstermektedir: Toprak işleyerek ve 
kırsal kesimde tarımla uğraşarak gelir sağlayan nüfusumuz fazla oldukça, aile başına yılda gelirin 
de az olacağı kaçınılmazdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, nüfusumuzun büyük bölümünü sana
yi ve hizmet gibi sektörlere çekersek ancak, çiftçilik yapan ve tarımla uğraşan nüfusun geliri de art
mış olur. Çiftçimizi refaha ancak bu şekilde kavuşturabiliriz. 

Kıymetli arkadaşlarım, tarımda, bir diğer sorun da destekleme politikalarıdır. Tarım ürünlerin
de fiyat ve çiftçi gelirinin istikrarını sağlamak, talebe göre üretimi yönlendirmek, verimi, dolayısıy
la üretimi artırmak, böylece çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek, desteklemede esas amaçtır. 

Tarımda, ucuz girdi temini, ürün alımında teşvik primi verilmesi, vergi muafiyetleri ve ihracat 
teşvikleri uygulanmaktadır. Destekleme konusu, siyasî iktidarların ve hükümetlerin önemli ve zor 
politikalarını teşkil etmektedir. Özellikle serbest pazar ekonomisinin uygulandığı koşullarda çift
çiyi destekleme ve onu, fiyat değişikliklerinde korumaya alma, çok büyük önem arz etmektedir. 
Hükümet ve Sayın Tarım Bakanımızın tarımda desteklemeye verdikleri önem ve sıcak yaklaşım
ları memnuniyet vericidir. Bunun devamını fazlasıyla diliyor ve bekliyoruz. 

Bir diğer sorun da, tarım işletmelerinin çok hızlı bir şekilde parçalanmasıdır. Herkese toprak, 
herkese su siyaseti artık önemini yitirmiştir. Çok çocuk yapan aile yapımız yüzünden, araziler, mül
kiyet paylaşımı yoluyla parçalanmakta; bu yüzden, bir ailenin elinde ancak 20 ilâ 50 dönüm ara
sında toprak kalmaktadır. Bu kadar az bir toprak parçası, traktörle işlenmeye, gübrelemeye ve na
dasa bırakılmaya müsait olmadığından, kendisine yapılan hiçbir yatırımın karşılığını veremez; do
layısıyla, 5-6 nüfuslu bir ailenin yıllık gelirini verimli şekilde sağlayamayacağından, çiftçi sefil ve 
perişan olmakta, sürekli göç etmektedir. Daha sonra da, bu topraklar, ran tabi bir şekilde işletileme
diği için üretim dışı kalmaktadır. Çözüm; devletin, çiftçileri, toprağın verimliliğine göre asgari 100 
ilâ 500 dönümlük çiftliklere yönlendirerek teşvik etmesidir. Böylece, hem verimlilik artar hem iş
letmelerde istihdam ortamı yaratılmış olur. 

Tarım ürünlerinin borsa sistemine oturtulması da zorunlu hale gelmiştir. Bakanlığımız bu ko
nuya önem vermelidir. Gereksiz ve fazla ekilen ürünlerin devletçe desteklenmesinden vazgeçilme
lidir. Geçmişten gelen bu politika mutlaka terk edilmelidir. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Niye terk etmiyorsunuz? 

MEHMET ALP (Devamla)-Acele etme ANAP'lı arkadaşım, cevap vereceğim size. 

Bakanlığımız, dış ülkelerdeki tcmsilcilikleriyle, uluslararası pazar fiyatlarını günü gününe iz
leyip ticarî borsalara ve firmalara ileterek, pazar bulunmasına yardımcı olmada etkin ve öncü ol
malıdır. Devlet desteğindeki kuruluş ve şirketler tarafından, son üç yılda, tarım ürünlerinin, peşin 
ödeme esasıyla alınması memnuniyet vericidir. Hükümetimizden, bu uygulamanın devamını dili
yoruz . 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, toplam 25 bin tarım mühendisinden 15 bini işsizdir. İşsiz 

veteriner hekim sayısı da binleri aşmıştır. 25 bin hayvana 1 veteriner hekim düşen ülkemizde, sığır 
varlığımızın yüzde 65'i, koyun varlığımızın da yüzde 90'ı düşük verimli ırklardan oluşmaktadır. 
Son beş yıldır, gereksinme bulunmasına karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tarım mühendisi 
ve veteriner hekim alınmamıştır. Eğer, tarımda ve hayvancılıkta verimliliği artırmak istiyorsak, bu 
elemanlarımızı işe almalıyız ve bu yetişkin kadrolarla verimliliği artırıcı önlemleri almak zorun
dayız. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız, bugünkü idarî yapısını, çağdaş, teknolojik gelişmeler ve hiz
metin etkinliği esas alınarak yeniden organize etmelidir. Meclisimizin gündeminde bulunan ve iki 
yıldır bekleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat Yasası, bu görüşlerle güçlendirilerek, bek
letilmeden çıkarılmalıdır. Yapılacak bu düzenlemeye parti gözetmeksizin destek vermeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, 1995 yılı bütçesinin program hedeflerine bir 
gözatalım. 1995 yılı için hedeflediğimiz büyüme hızımız yüzde 4,4; tarım sektörünün büyüme hızı 
ise yüzde 2,5 olarak belirlenmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar dikkate alın
dığında, istikrar hedeflerinden, 1995 yılı büyüme hızının yüzde 4,4 olarak belirlenmesi iyi görül
mektedir; ama, çok iyidir demiyorum. Sektörel bazda, tarım sektörünün büyüme hızının yüzde 2,5 
olarak hedeflenmesini şahsen az görmekteyim. Çünkü, ziraatle ilgili birçok sorunumuz acil çözüm 
beklemektedir. 

1995 malî yılı bütçesi 1 katrilyon 335 trilyon 978 milyar 100 milyon liradır. Genel bütçe top
lamı içerisinde 13 trilyon 102 milyar 700 milyon lira Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi olarak 
ayrılmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki oranı yüzde 1 civarın
dadır, 1994 yılına göre Bakanlığın bütçesindeki artış, yüzde 49 civarında olmaktadır. Gönül arzu 
eder ki, bu önemli Bakanlığımızın etkin hizmeti için daha fazla ödenek ayrılsın; ancak, bu yıl uy
gulanan ekonomik istikrar programı çerçevesinde öngörülen rakamlarla yetinmek zorundayız. 

Tarımımızı konuşurken, eleştiri ve dileklerimizi hep birlikte söyleyerek, daha iyiye varmayı 
hedefleyerek, arayışımızı sürdürüyoruz. 

" Diğer taraftan, ülkemizde, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, işlenen tarım arazisinin 11.7 
milyon hektardan 28 milyon hektara yükseldiğini, yani 2.5 katı arttığını; yine 1920'lerde 10.5 mil
yon iken, şimdi 60 milyona ulaşan, yani yaklaşık 5.5 kat artan nüfusumuzun, tarımda, gelişen tek
nolojiyle verimliliği artırdığını ve gıda maddeleri yönünden dünyada kendine yeterli az sayıda ül
kelerden biri olduğumuzu belirterek, fazla karamsar olmaya gerek olmadığını da vurgulamak is
tiyorum. Ülkemiz, tarımsal zenginliği çok iyi olan bir ülkedir. Bu varlığımızı, Avrupa Gümrük Bir
liğine girerek de, mutlaka değerlendirmeliyiz. 

Tarımda kısa vadeli politikalara yer yoktur. Türkiye'de, geçmiş hükümetler döneminde, kısa 
vadeli politikalarla tarımı yönlendirmenin sakıncaları görülmüştür. Üç yıldır, Koalisyon 
Hükümetince uygulanan orta vadeli istikrar programları, ekonomik darboğaza rağmen, ödün veril
meden sürdürülmektedir. Tıkanıklıklar, ancak bu şekilde aşılabilir. 

BAŞKAN-Sayın Alp, süreyi yarı yarıya mı kullanacaktınız? 
MEHMET ALP (Devamla)-Hayır efendim. 
BAŞKAN- Peki, buyurun efendim. 

~ MEHMET ALP (Devamla)- Kıymetli arkadaşlarım, kendi ilimle ilgili olduğu için, burada, 
eleştirilerden birisine cevap vermek istiyorum. 

Refah Partili sözcü arkadaşım Sayın Musa Demirci "Kars Süt Fabrikası satıldı, kapalı bek
liyor" dediler; doğrudur; ama, biz satmadık. 1985 yılında, Anavatan Partisi İktidarı döneminde bir 
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firmaya satılmıştı ve o günden bugüne kapalı beklemişti. Koalisyon döneminde, valiye bağlı il özel 
idaremizin müdahalesiyle, fabrikanın tapusu tekrar geri alındı, içerisindeki bütün makine ve ekip
man çürümüştü; bunlar, fonlardan verilen ödeneklerle yeniden monte edildi, yeniden yapılandırıl
dı ve bu dönem hizmete açılacaktır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- İyi ki sığınacağınız bir ANAP İktidarı var. 
MEHMET ALP (Devamla)- "Kars Et Kombinası satılıyor" dediler. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümetimizce, özelleştirme programı içerisinde, geri kalmış böl
gelerimizin gelişmekte olan et kombinalan en son satılacaktır; öncelikle, gelişmiş bölgelerdeki 
zarar eden kuruluşlarımızın satışı gerçekleştirilecektir. 

Refah Partisinin bu eleştirilerini anlamak mümkündür; ama, anlayamadığım ve anlamakta zorr 
luk çektiğim, Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşlarımın eleştirileridir. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- İktidardan düşünce anlayacaksınız. 

MEHMET ALP (Devamla)- Daha üç yıl öncesine kadar, 290 milletvekiliyle 8 yıl boyunca ik
tidarda kalan Anavatan Partisi, tarıma ne yaptı, onları, gelsin, burada anlatsın; 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)-Siz üç yıldır ne yaptınız? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Mazotu 2 bin liradan devraldınız, gübreyi 35 bin liradan devrettik, 
daha ne yapalım? 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)- Vatandaş o donemi arıyor, merak etme. 

MEHMET ALP (Devamla)- Ama, ben söyleyeyim bazı şeyleri. Et ithalatını serbest bıraktınız, 
hababam sınıfı gibi başıboş bıraktınız, cumhuriyet döneminde elli yılda istikrara kavuşan hayvan
cılığı mahvettiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Onları siz nereden biliyorsunuz?.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-15 bin lira mazot, 15 bin lira... Traktörler çalışamaz hale 

geldi. i 
MEHMET ALP (Devamla)- Köylü, bu sekiz yıl boyunca dışarıdan getirdiğiniz ucuz et fiyat

ları karşısında, maliyetini kurtarmadığı için, ahırındaki bütün hayvanları sattı. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Siz neyi değiştirdiniz?! 

MEHMET ALP (Devamla)- Tarım, öyle, sandığınız gibi, altı ayda bir, buzdolabı fabrikası 
kurarak, buzdolabı üretmeye benzemez. 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Mazot 15 bin lira; traktör 1 milyar lira; ne diyorsunuz siz?!. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... 
MEHMET ALP (Devamla)-Lütfen dinleyin arkadaşlarım. 
Tarım, bir çocuğun büyütülmesine benzer... arkadaşlarım. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-İkiniz de zalimsiniz. 

MEHMET ALP (Devamla)- ...Çocuk, 18 yaşma gelmeden üretime katkıda bulunamaz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Alp, efendim, sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica edeyim; sayın millet
vekillerinin konuşması bir bitsin. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Gübre fiyatlarından bahset... Mazottan bahset... Traktör
den bahset...Tohumdan bahset... 
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BAŞKAN- Bitti mi efendim? (ANAP sıralarından gürültüler) 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Çiftçinin derdi biter mi Sayın Başkan. Biz kendiliğimiz

den mi söylüyoruz bunları... 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Meşru müdafaa var. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sayın Özsoy, her grubun sayın sözcüsü çıkar, görüşlerini 

ifade eder. Yoksa bu, şekilde programımızı bitiremeyiz. Rica ediyorum... 
Sayın Alp, devam edin efendim; sürenizi başlattım. 
MEHMET ALP (Devamla)- Kıymetli arkadaşlarım, etinden muzuna kadar, Türkiye'yi üretim

den alıkoyarak, ithal ucuz etle, ithal muz getirerek çiftçiyi mağdur edenlerin, bu kürsüde beş yıl 
konuşmamaları gerekirdi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Aynı uygulamaya siz de devam ediyorsunuz; kaldırdınız mı? 
MEHMET GEDİK (Bursa)-Siz kaldırdınız mı? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Halka ucuz et yedirmek suç mu oldu?!. Kurban Bayra

mından Kurban Bayramına et yediriyorsunuz millete! 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Memleketi bitirdiniz, bunu kabul edin. 
MEHMET ALP (Devamla)- Daha başka ne yaptınız; bir tanesini daha söyleyeyim: Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığındaki genel müdürlükleri şube müdürlüğü seviyesine indirerek, ziraî mücade
leden bizleri yoksun bıraktınız, Çiftçiyi, toprağın korunmasından, sulanmasından mahrum bıraktı
nız. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Siz ne yaptınız, siz?.. Yaptıklarınızı anlatın. 
MEHMET GEDİK (Bursa) - 45 milyon liraydı traktör 1 milyar liraya çıkardınız. Buna kim da

yanır?.. 
MEHMET ALP (Devamla)- ...Veteriner hizmetlerinden yoksun bıraktınız çiftçiyi. Su ürünle

riyle ilgili genel müdürlüğü, şube müdürlüğü seviyesine indirerek, çiftçiye destek sağlayan ve yön
lendirici görevi yapan Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü, bu kadar su ürünleri potansiyeli olan bir 
ülkede, yok saydınız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Siz de, bakanlık mı yaptınız Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü? 
MEHMET GEDİK (Bursa)- 2 bin liradan bıraktığımız mazotun litresini, 15 bin liraya çıkardı

nız; buna kim dayanır?.. Bırakın bu işi! 
MEHMET ALP (Devamla)- Sevgili arkadaşlarım, sizin koşullarınızda, biz, sekiz yıl iktidar. 

olursak; bunun hesabını size çok iyi bir şekilde veririz. (ANAP sıralarından "Allah korusun!" ses
leri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle,.Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesinin, ülkemize, milletimize ha
yırlı olmasını, önümüzdeki yılın, çiftçimize bolluk ve bereket getirmesini diliyor, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Alp, teşekkür ediyorum. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Hâlâ muhalefette sanıyorsunuz kendinizi. 
BAŞKAN- Sayın Köklü, buyurun efendim. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Hiç olmazsa siz gerçekleri söyleyin Sayın Köklü. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla

rım; ben burada, hiçbir hükümete çatmayacağım, peşinen söyleyeyim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 
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EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Kendi Hükümetine çat. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Beni dikkatle dinlerseniz, bazı gerçekleri anlatabildiğimi kabul 
edeceğim ve sevineceğim. 

En azından on yıldır tarım kesiminde uğraşan bir çiftçiyim ve çiftçi olarak huzurunuza geliyo
rum. Tarımın sorunları halledildiği zaman, Türkiye'nin sorunlarının en azından yüzde 80'inin, yüz
de 90'ının çözüleceğine inanan bir zihniyetteyim. 

Bugün, memleketimizde, inşalarımızın yüzde 50'sinden fazlası tarımla uğraşmaktadır. Eğer 
bunlara, büyük kentlerin varoşlarında yaşayan, gecekondularda yaşayan, köylerinden yeni kopmuş 
gelmiş olan insanlarımızı da katacak olursak, gerçekten, bu oranı yüzde 60'lara da, yüzde 60'ların 
üzerine de yükseltmek mümkündür. Bu toplumda, köylüsüyle, işçisiyle, memuruyla, hepimiz, bi
rinci sınıf vatandaşsak ve tarım kesiminde nüfusun yüzde 60'ını oluşturan insanlarımızı gerçekten 
çağdaş bir seviyeye getirirsek, o zaman, Türkiye'nin sorunlarının da, en azından yüzde 70'ini hal
letmiş olduğumuza inanabiliriz. 

Bugün, devletin, bir insanı, sanayi kesiminde veyahut endüstri kesiminde istihdam edebilme
si için, o insana, iş bulabilmesi için, 2 milyar lira harcaması gerekiyor. Hal böyle iken, insanları-. 
mızm, köylerinde, yerlerinde istihdam edilmesi, onlara arka çıkılması, destek verilmesi en akıllı ya
tırımdır; devletimize, daha ucuza mal olacak bir yatırımdır; sağlıksız gecekondulaşma ve kentleş
menin önüne geçilebilmesini sağlayacak olan akıllı bir yatırımdır; memleketimizde demokrasinin 
gelişmesi açısından akıllı bir yatırımdır; ekonominin güzelleşmesi açısından, akıllı bir yatırımdır. 
"Tarımı, akıllı bir yatırım diye neden bu kadar övüyorsun; tarımla nasıl kalkınılır" diyen zihniyet
lere itibar edilmemesi gerektiğini de anlatmak istiyorum. 

Her ülkenin kendine has bir özelliği vardır. Biz, coğrafi konumu itibariyle, dünyada konuşlan
dırıldığı yerde; iklim bakımından, su bakımından, hava bakımından, bitki türü bakımından, hayvan 
türü bakımından Allah'ın verebileceği bütün nimetlerin, zenginliklerin üzerinde oturan bir ülkeyiz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN ÇAKIR (Antalya)-Doğru da, biz değerlendiremiyoruz. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- İyi yöneticilerimiz yok. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Böyle bir zenginliğin değerlendirilmesi, insan sayesinde olur. İn

sanlarımızın imkânlarını geliştirmek gerekir. Böyle bir zenginliğin üzerinde oturan ve tarım kesi
minde çalışan bu insanlarımıza, gereken eğitimi vermemiz gerekir. 

Bakın, bu zenginlikler, kendi başına, zenginlik olarak açığa çıkarılıp, insanların sofrasına hiz
met olarak sunulmuyor. İlk önce insanlara yetenek kazandırmak; doğayı, insanlık lehinde kullana
bilecek düzeyde eğitim vermek lazım. Onun için, biz, tarım kesiminin sorunu derken, tarım alanın
daki eğitimimizin aksak ve çağdaş olmayan taraflarını yok edip* tarım eğitiminde, daha çağdaş, da
ha üretken, daha bilinçli bir şekilde olanaklar hazırlamalıyız. 

Bugün, gerek bitkiyle gerek hayvanla uğraşan, veterinerlerimizin, mühendislerimizin, üretim 
alanına girdikleri zaman, becerikli olduklarını söyleyebilmek kesinlikle mümkün değildir; çünkü, 
uygulamanın içerisinden gelmiyorlar. Ben, bunu, bizzat yaşadığım için söylüyorum. 

Ben, on yıl, hem seracılık hem tütüncülük hem de hayvancılık yaptım. Bunun yanında, ilçe ta
rım müdürlüğünden, Allah rızası için 25 kuruşluk faydalanmadım, faydalanamadım. Ben üniversi
te mezunuyum; öğretmenim, on yıl görev yaptım; 1978'de görevimden istifa ettim. Aile ziraati 
olarak, on yıl tarımla uğraştım. O ilçe tarım müdürlüğünde en azından 25 kişi oturuyor ve devlet 
bunlara maaş veriyor; gözümüz yok; fakat, üretken olsunlar. Bu insanlar, eğitilmiş gelmiş, teorik 
olarak bilgileri var. Bana ilaçsal mücadele hakkında bir şeyler anlatıyor; ama, tarlaya girdiği zaman 
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şaşırıyor. Yani, burada, uygulamalı eğitimin önemini vurgulamak istiyorum. Atıl halde olan zen
ginliklerimizi kazanmak, soframıza aş olarak getirebilmek için, bu konuda, gerçekten, uygulama
ya dönük iyi bir eğitim yapmak zorundayız. Uygulamaya dönük eğitim yapmak için de, veteriner
lerin , ziraat mühendislerinin, teorik bilgilerin yanında, uygulama bakımından, kesinlikle, devlete 
ait birtakım üretme çiftliklerinde, tarım istasyonlarında uygulamalı olarak yetiştirilmesinin daha 
sağlıklı olacağı kanaatindeyim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Özel sektörün yanında da yetişebilir. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Tabiî, orada da yetişebilir. 

Burada, vurgulamak istediğim konu, toplam nüfusumuzun yüzde 60'ına varan bir kısmını 
oluşturan bu insanlarımızın imkânlarını, işlerini, aşlarını artırmak yönünde bir devlet politikası iz
lemek gerekir. Senin partin, benim partim; şu yaptı, bu yaptı diye kavga etmemize hiç gerek yok. 
En azından, bu memleket hepimizin. Zaten, biz partiler olmazsak, hiçbirimiz olmayız; hepimiz bir
birimiz sayesinde varız. 

Tarım kesiminde yapılması gereken reformların, tez elden ve bir devlet politikası olarak, -ge
lecek hükümetler açısından- devamlılık arz eder şekilde; plan ve program anlayışı içerisinde uygu
lanmasında fayda vardır. ! • 

Eğitim konusunda belirttiklerimin haricinde, tabiî ki, toprak reformu yapılmalı ve vatandaşı
mızın sulu tarım yönünden eğitilmesi, bilgilendirilmesi yanında, kuru tarımla uğraşanların suya ka
vuşturulması, toprağına, ayağına kadar su götürülmesi de eğitime paralel çalışmalardır. 

Bu tür imkânları biz köylümüze götürdüğümüz zaman, yeter ki bizim istasyonlarımız olsun -
yeter ki, bizim onlara gösterebilecek örnek yerlerimiz olsun; köylümüz çok zekidir, kesinlikle ta
rım kesiminde çalışan insanlar çok zekidir- kısa zamanda çağdaş teknolojiyi uygulayarak, en bol 
üretimi hemen sağlayacaklardır. 

Şunu söylemek istiyorum: Türkiye olarak bu kadar zenginliklerin içerisinde olduğumuz halde, 
bu sorunlarını aşmış olan memleketler, tarımla uğraşan nüfusumuzun onda biriyle, hem ürün sayı
sı ve hem de ürün miktarı olarak bizim ürettiğimizin on katını üretiyorlar. Bunun adı teknoloji, eği
tim, bilim, başka bir şey yok... Yani, elimizi Allah'a açıp yağmur duası yapmanın ötesinde, yerin 
altında, yerin üstünde nerede su varsa, kaynak varsa, toprak varsa bunları bulup, çağdaş teknolo
jileri, en sağlıklı bir şekilde, çevreyi kirletmeden uygulamak zorundayız. 

Elbette bu konuda neler yapmamız gerektiği hususunda kürsüye çıkan her arkaşımız bazı fi
kirler söylemişlerdir. Ben geç geldiğim için, bazı konulara kısa kısa değineceğim. 

Eğitimin önemini vurguladıktan sonra, devletin, çiftçimize, üreticimize sahip çıkması, onları 
teknolojiyle tanıştırması, tarım kesiminde çalışan insanların organize olması açısından da onlara 
katkıda bulunması, eğitmesi, rehberlik yapması gereklidir. Ürün bazında olsun, bölge bazında ol
sun, o vatandaşlarımız, kooperatifler kurmalı, köylü birlikleri kurmalı, üretici birlikleri kurmalıdır. 
Bunun sayesinde, hem eğitilirler hem birlik bilincine ulaşırlar hem de memleket sevgisine, birlik 
beraberlik duygusuna ulaşırlar, daha sağlıklı bir ürün elde ederler ve kazançlarını da tüccara, ara
cıya, tefeciye kaptırmadan daha ekonomik, daha refah bir yaşam tarzını elde etmiş olurlar. 

Hemen yapılması gereken tedbirlere değinmek istiyorum. Bakın, biz, tarım kesiminde çok ilaç 
tüketen üreticileriz. İlaç hakkında bilgimiz yok. Türkiye'de, ziraî ilaçlar, korsan ilaçlar, miadı dol
muş ilaçlar, formülasyonunun ne olduğu belli olmayan ilaçlar, denetimsiz ilaçlar kol geziyor ve bu
nun yanında, ehliyetsiz ilaç satan insanlar da kol geziyor. Yani, bu insanlarımızın, ürün elde eder
ken en başta gelen girdilerden olan ilaç konusunda ödedikleri paralar, gerçekten çok büyük meb
lağlardır. 
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Bu paraların ötesinde, bu ilaçların bilinçsiz kullanımıyla, çevreye verdiği rahatsızlıklar, mey

dana gelen çevre kirlilikleri; diğer taraftan, insan sağlığına getirdiği birtakım kalıcı hastalıklar çok 
korkunç boyutlardadır; bu, başlıbaşına bir sorundur. Bu konuda, gerek Bakanlığımız gerekse dev
let olarak, hem ilaçların ve piyasanın denetlenmesini hem de vatandaşlarımızın daha bilinçli ilaç 
kullanabilmesi açısından eğitilmesini sağlamak için, kısa zamanda tedbirler almak zorundayız. Me
sela, tütün konusunda -ben, tütüncülükten gelen bir insanım- yıllardır, canavarotu olarak bilinen, 
tütünü mahveden bir ot vardır ve çaresi bulunamamıştır. Bu konuda, kimyasal mücadelelerin öte
sinde, muhakkak, biyolojik bir mücadelenin yapılması gerekmektedir. İlaçlı zirai mücadele konu
sunda Bakanlığımızın labaratuvarlarında yapılan çalışmalarla, parazit olaralc tütünden yetişen bu 
canavarotunun üstesinden gelindiği zaman, muhakkak ki, memleketimizin elde edeceği kazanç, 
hem ilaç israfı yönünden hem de üreticinin kazancı yönünden iki misli artacaktır. Tütüncülerin en 
büyük başbelası budur, ilaç konusunda söyleyeceklerim bundan ibaret. 

Tohum konusuna geliyorum. Benden önceki arkadaşlarımın da söylediği gibi, bizler piyasa
larda geziyoruz. Yurt dışından gelen tohumlar, karaborsa olarak satılıyor; çünkü, standartlara ulaş
mış, güvenilir yerli tohumlar bulmak mümkün olmuyor. Yerli tohumu, alıp götürüyorsun, yoz çı
kıyor, bozuk çıkıyor; ama, yabancı firmalardan'-Hollanda, İsrail gibi memleketlerden- gelen, ara
nıp da bulunamayan tohumlar, süper fiyatlardan alınmak zorunda kalınıyor. Demin bir arkadaşımız 
bahsetti, bu konuda gerçekten kendisine katılıyorum. Nedir yani; bu memlekette, bu kadar bitki tü
rü, bu kadar canlı türü olması nedeniyle. Tohum ıslah etmek, tohumlarımızdan yerli hibrit cinsle
rini üremek, vatandaşımıza, her gün, televizyondan, kara kutudan -daha önce de bahsettiğim gibi 
başka konulara seferber etmekten ziyade- bu konuda uyarılarımızı yapmak ve onları sağlıklı to
humlar kullanmaya yöneltmek görevimizdir, Bakanlığımızın görevleri içerisidedir diyorum. 

Bu konu çok önemli; çünkü, tarlaya attığın tohum avaraysa, yandın, bir yılın gitti, bütün emek
lerin, hepsi heba oldu... Onun için, ilk başlangıçta "bismillah" dedin mi, iş, tohumdan başlıyor, top
rak tahlillerinden başlıyor, sağlıklı mücadeleden başlıyor, bilinçli üretimden başlıyor. Yani, o bit
kiyi, o türü; ister hayvan, ister bitki, ne olursa olsun, -onun ağlaması yok, onun sızlanması yok-
onun neye ihtiyacı olduğunu bilerek, zamanında müdahale edeceksin. Bir gün gecikirsen milyar
larca lira zarar vardır, anında müdahale edersen, elde ettiğin ürünle çok büyük zenginlikler elde 
edersin. Bu kadar önemli bir zamanlama meselesidir, saat dahi önemlidir. Bu konuda, biz, üretici
lerimizi bilinçlendirmek zorundayız. Kredilere kavuşturmak zorundayız. İlaç, tohum konusunda 
bunları söyleyeceklerim bunlardır. 

Krediler konusunda, artık, şu uygulamadan vazgeçelim Benim yaşım 47, 20 senedir hâlâ aynı 
şeyleri görüyorum. Ziraat Bankasının önüne, koca köylü geliyor, 50 kişi 100 kişi, 500 kişi; kadın
larımız, kızlarımız, analarımız oturuyor, sabahtan akşama kadar çömelip bekliyorlar. Verecekleri 
paranın miktarı da bellidir. O gün alırlarsa sevinip gidiyorlar, alamazlarsa, öbür gün yine geliyor
lar, Ziraat Bankasının önünde oturuyorlar, O kredileri alıp gidiyorlar. O köyün içerisinden 5-10 kişi 
bu parayı ödeyemezse, o köylüler yandı... 

BAŞKAN-Sayın Köklü, 1 dakikanız kaldı efendim. 

URÂL KÖKLÜ (Devamla)- Bağlayacağım efendim. 

...kredi vermiyorlar. Kimin parasını kime vermiyorsunuz yahu... Parasını vermeyen varsa, baş
ka türlü yöntemleri var bunun. Koca köylüyü cezalandırmanın bir anlamı yok ki... Daha hâlâ bun
ları yaşıyorum ben. Bu konuların da tez elden, artık düzeltilmesi lazım. Köylü kadar herkes dürüst 
olsa bu bankalarımızın hiçbirisi batmaz. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Köylüye mesaj gönderiyorsun. 
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URAL KÖKLÜ (Devamla)- Hiçbir yere mesaj göndermiyorum. Bilebildiğim şeyleri söylüyo

rum, tecrübelerimi söylüyorum. 

Biz, Türkiye'nin sorunlarının giderilmesini, yüzde 100 değil; ama, yüzde 80 ağırlıklı, yüz
de 70 ağırlıklı olarak, tarımdaki sorunlann giderilmesinde görmekteyiz. Bu hedefe yönelerek, bir
lik ve beraberlik içerisinde, bu yönde bir devlet politikası veyahut da belli bir global pozisyopda 
bir tarım projesini, programını uygularsak, bu memleketin sorunlarının halledilmesinde en büyük 
adımı atmış olacağız. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Köklü teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, programımızın ikmalini sağlamak maksadıyla ve saat 14.15'te yeniden 
toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.26 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.15 

BAŞKAN: Başkanvcküi Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNGEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 
• _ © _ . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

IV - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1.-- 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 11754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) ((Devam) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1.- Tarım ve Köşişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. -Tarım ve Köy işler i Bakanlığı 1993MalîYılı Kesiiıhesabı 
a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

. 1. - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 malî yıli bütçesi ile 1993 
malî yılı Keşi nhesabının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı, 

Sayın Bakan, şimdi mi söz almak istersiniz, bir sayın üyeden sonra mı istersiniz?.. 

Sayın Bakan, uygun görürseniz, bir üyeden sonra söz alın. 

BURHAN KARA (Giresun)- Sayın Başkan, Sayın Bakanın parti arkadaşları teşrif etmemişler, 
biraz bekleyelim. 

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Efendim, arkadaşlara söz 
verdim; ben, son olarak konuşacağım. 

BÂŞKAN-Benim takdir hakkım yok orada. Ben arzu ettim ki, sizi ve değerli bürokratlarınızı 
fazla tutmayalım . 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Biz de fazla konuşmayacağız, müsaadenizle efendim. 
BAŞKAN-Peki, Sayın Çelebican; zatı âlinizin, özellikle süreye hassasiyetini bilirim. 

Şimdi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili ve lehinde olmak kaydıyla, Sayın İsmet 
Gür; buyurun efendim. 

Sayın Gür, süreniz 10 dakikadır. 
İSMET GÜR (Aksaray)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, televizyonları karşısında bizleri 

izleyen değerli vatandaşlarım; sözlerime başlarken, en içten saygılarımı sunuyorum. 

Bir ülkede, tarım sektörünün problemlerini çözmeden, sanayi toplumu haline gelmemiz müm
kün değildir. Ülkemizde, nüfus artışına paralel olarak tarımsal üretimin aynı oranda artırılamama-
sı ve tabiî kaynakların tahribatı, günümüzün en önemli problemlerindendir. 

- 8 1 4 -



T.B.M.M. B : 5 5 İ7 .12 .1994 0 : 2 
Açlık sorununun çözümünde başlıca iki yol etkilidir. Bunlardan birincisi, tarım alanlarının ge

nişletilmesi, ikincisi ise, birim alanda üretimin artırılmasıdır. 

Toprağın veriminin artırılması için, kaliteli tohum, gübreleme, ilaçlama, sulama ve toprağın 
iyi işlenmesi gibi modern tekniklerin kullanılması, elbette şarttır. Bunlar, tarımın alfabesi duru
mundadır. Bugün, tarımın bu alfabesini aşarak, işletme mantığını geliştirmek mecburiyeti vardır. 
Çiftçimizin, dünya çiftçilerine ve sanayie entegre hale gelebilmesi için, yeni teknik ve taktiklerin 
geliştirilmesi mecburiyeti vardır. Öyle ki, çiftçimiz, gerektiğinde tek başına, ürününü, dünya piya
salarına pazarlayacak noktaya getirilmek mecburiyetindedir. Tabiî, bunların uygulanması sırasında 
da, insan ve hayvan sağlığına, çevrenin bozulmamasına özen gösterilmesi mecburiyeti vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, yıllardan beri tarım politikaları açısından, ma
alesef, dünya standartları ölçüsünde, yeterli seviyeye henüz ulaştırılamamıştır. İstikrarlı, sürekli ge
liştirilen bir tarım programı, sağlıklı bir yapıya oturtulamamıştır. 

Sayın Tarım Bakanımızın, en çok takdir ettiğimiz bakanlar arasında olduğunu özellikle ifade 
etmek istiyorum; çünkü kendileri, istişareye açık olan bir bakandır; ancak, burada bir şeyi de ifa
de etmek istiyorum: Ülkemizde, sadece tarım alanında bir tıkanma söz konusu değildir; ülkede, sis
tem tıkanmıştır. Sistem, hukukta, ahlakta, ekonomide, idarede, siyasette, hatta sanayide tıkanmış
tır. Tabiî ki, tarım da bundan nasibini almaktadır. 

Ülkenin çiftçisi tarafından üretilen pek çok ürün, Tarım Bakanlığı kapsamında değildir. Pa
muk, şeker pancarı, yerfıstığı, ayçiçeği, zeytin, fındık, çay, üzüm, tütün, yani pek çok ürün, çiftçi 
tarafından üretilmesine rağmen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hatta üzüm, çay ve tütün bir Devlet 
Bakanlığı tarafından deruhde edilmektedir. Bu, tarım politikaları açısından fevkalade sakıncalı ve 
yanlıştır; tarımın da belli bir düzeye oturtulamamasının en önemli sebeplerinden olsa gerektir. 

Bunların belirli bir programa alınabilmesi için, özellikle, Tarım Bakanlığı teşkilat kanununun 
bir an evvel Meclisten geçirilmesi mecburiyeti vardır. Bu tasan, aşağı yukarı birbuçuk yıldan beri, 
gündemin altıncı sırasında beklemektedir. 

Bütün bu dağınıklıklar, Tarım Bakanlığının statüsünün düzenlenmesinde zorluklar getirmek
tedir. 

Çiftçimiz, teknoloji her gün gelişmesine rağmen, refah düzeyi ve hayat standartları açısından, 
maalesef, arzu edilen noktaya getirilememiş ve borçsuz yaşamaya hâlâ geçememiştir. Çiftçilerimi
zin, kaldıracakları üründen daha çok borcu olduğu ve bu yönden birçok sıkıntılarının olduğu aşi
kârdır. Özellikle, son bir yıl içerisinde, çiftçi ürünlerine enflasyonun altında zam gelmesine karşı
lık; gübredeki altı kat ve mazottaki üç kat artış, çiftçimizi fevkalade zor durumda bırakmıştır. 

Çiftçimiz, sonbaharda 2,5 milyon ton gübre kullanması gerekirken, ancak 1 milyon ton kulla
nabilmiştir. Tabiî ki, bu da, hububat rekoltesinin, 1995 yılı içerisinde, arzu edilen standartların al
tında kalacağı endişesini vermektedir. 

Bu arada, Özellikle şeker pancarı rekoltesinde, 15 milyon tondan 11 milyon tona doğru bir iniş 
mevcuttur. Bu da, şekerin, ülkemizde, 600-650 bin ton daha az üretileceği sonucunu doğurur. Bu 
konu tamamen Sanayi Bakanlığının mevzuudur, Tarım Bakanlığını ilgilendirmez diyebilirsiniz; 
ama, çiftçiyi ilgilendiren her şeyin Tarım Bakanlığını ilgilendirmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Çiftçimizin en önemli sorunlarından bir tanesi, Bağ-Kur meselesidir. 
Çiftçilerimizi Bağ-Kur'a resen üye yapmamıza rağmen, Bağ-Kur aidatlarını da çiftçilerimizin 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve diğer teşkilatlara verdiği ürün bedellerinden doğrudan doğruya tahsil 
etmemize rağmen, çiftçimiz, sağlık sigortası kapsamına henüz alınamamıştır; yani, Bağ-Kur'a üye
dir; ama, sağlık sigortası kapsamında değildir. Aynı şekilde, Bağ-Kur'a üye olanlar, yeşil kart ala
mamaktadır. 
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BAŞKAN - Sayın Gür, 2 dakikanız var efendim; lütfen toparlar mısınız. 

İSMET GÜR (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
Yeşil kart almak için müracaat edenlere, belli bir toprak miktarına sahip olmalarından dolayı 

yeşil kart verilmemekte ve bu insanlar, hastane kapılarında fevkalade zor durumda kalmaktadırlar. 

Sürenin çok kısa olması dolayısıyla, bu meselelerin hepsinin çözümlerini ortaya koymam 
mümkün olmayacak; ama, bu acil meselelerin bir an evvel çözümlenmesi lazım. 

Türkiye'de tarımın altyapısını hazırlayacak en önemli potansiyel hayvancılıktır. Hayvancılı
ğın, bir an evvel dünya standartları ölçüsüne çıkarılması mecburiyeti vardır. Bunun için, Meclis 
gündeminde bekleyen hayvan ıslahıyla ilgili kanunun ve serbest veterinerlerle ilgili kuralların ve 
kanunların çok acil olarak çıkarılması gerekmektedir. 

Ülkemizde devam eden şap ve sığır vebası hastalıklarının tamamen erodike edilebilmesi için, 
hayvan sağlığına ayrılan bütçe çok yetersizdir. Sadece Şap Enstitüsünün organizasyonuna yetecek 
kadar bir bütçenin hayvan sağlığına ayrılması, tarım politikalarının zamanında ve yeterli olarak ge
liştirilmesine engeldir. 

Sayın Milletvekilleri, bu arada... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Gür, lütfen son cümlenizi söyleyiniz efendim. 
İSMET GÜR (Devamla)-Sayın Başkan, o zaman, son olarak bir cümle ifade etmek istiyorum. 
Türkiye'nin, bir an evvel, dünya standartlarında toprak ve tarım reformuna geçmesi mecburi

yeti vardır. Halkımızı 35 dekara mahkûm ettik; çiftçimizin sokağa düşmesini beklemeden, çiftçi
nin problemlerini halletmek mecburiyetimiz vardır; ülkenin geleceği buna bağlıdır. 

Saygılar sunuyorum.(MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Gür, teşekkür ediyorum. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Ali Er. buyurun. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Er, aleyhinde başlayıp, aleyhinde bitireceksiniz, değil mi efendim? 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Bütçenin tümü üzerinde lehinde konuşmuştu; şimdi bü bütçenin 

aleyhinde konuşuyor; bu nasıl oluyor?.. < 
BAŞKAN-Efendim, biraz stres atalım istiyoruz; izin veriniz!.. 
ALİ ER (İçel)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkanım, İçtüzük -demek ki, İçtüzükte bir hata var- buraya çıkan milletvekiline "aley

hinde ya da lehinde konuş" diye dayatıyor; milletvekili ikisini de söyleyecektir. Onun için, o ko
nuşmayı, bu İçtüzüğü düzeltelim diye yaptım; inşallah bundan sonra düzelir. 

BAŞKAN-Efendim, "ezzarûrât tubihhül mahzurat" (Zaruretler mahzurları ortadan kaldırır) 
demişler... 

ALİ ER (Devamla)- Muhterem arkadaşlar, nüfusumuzun yüzde 50-60'ı çiftçi. Tarım ve Kö
yişleri Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payı yüzde 1 'dir. Şimdi, nüfusunun yüzde 50-60'ı 
çiftçi dediğimiz Türkiye'de, eğer biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, genel bütçenin yüzde 
l'ini tarım kesimine ayırırsak, yüzde 2-3'ünü Köy Hizmetlerine ayırırsak, toplam yüzde 4-5 eder. 
Aslında, Yüce Parlamentomuzun, İ923'lerden bu tarafa bütçelere baktığımızda, maalesef, köylüye 
ve çiftçiye pek fazla önem vermediği bellidir. Niçin; köylünün ve çiftçinin örgütü yok, kuruluşu 
yok, hakkını savunacak insanı yok. Parlamentoya bakıyorsunuz, çiftçiyi temsil eden milletvekili 
sayısı çok az. . 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sen savunuyorsun ya!.. 

ALİ ER (Devamla)- Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 450 milletve
kili arkadaşımızdan kaçı çiftçi? Bir benim savunmam, bir sizin savunmanız yetmiyor ki. Bu işi çöz
mek için, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çiftçi milletvekili sayısını artırmamız lazım; işin doğ
rusu bu. 

Tabiî bizim çiftçimiz, köylümüz sessiz insanlardır; bizler, zaman zaman, köy kahvelerinde hü
kümet kurar, hükümet yıkarız; ama, yukarıya sesimizi pek fazla duyuranlayız ve onun için de sı
kıntı çekeriz. 

Yine samimiyetimle söylüyorum; elli altmış yıldır Türkiye'de eziyeti çeken hep Türk çiftçisi 
olmuştur, "Vurun abalıya, nasıl olsa tozar" denmiştir, "sesi de çıkmaz garibanın" denmiştir. 

Bu konuşmayı yapmadan önce, diğer partilere mensup bazı arkadaşlarımızla, bu konuda bir 
mutabakat sağlayalım, işin doğmsunu söyleyelim diye yer yer sohbet etmiştik; fakat, bu kürsüye 
çıkıldığı zaman "sen mi iyi yaptın; ben mi iyi yaptım" diyerek, hep birbirimizle münakaşanın içi
ne giriyoruz. 

Doğru Yol Partisine mensup bir arkadaşımız burada konuşurken, ben de dinledim. Bugün, çift
çinin tükettiği her şey ateş pahası olurken, üç yıldır iktidarda olan bu insanlar, hâlâ "bu, Anavatan 
Partisinin kabahati" diyorlar; el insaf!.. 

Muhterem arkadaşlar, balanız, iktidara geleli üç yıl olmuş; hatta, üç yılı da geçmiş. Anavatan 
Partisinin geçmişteki uygulamalarını -iyiydi veya kötüydü- köylü yaşadı. Bugüne kadar siz ne yap
tınız Allahaşkma, Allah rızası için onu söylemeliydiniz burada; siz ne söyleyip, ne yaptınız onu 
söylemeliydiniz. 

El insaf!., hangi anlayış ki, Anavatan Partisini suçluyorsunuz "Anavatan Partisi İktidarı zama
nında litresi 2 200 olan mazotun litresini 700 liraya satacağız" deyip, köylüden oy alıyorsunuz, bu
gün mazotun litresini 14-15 bin liraya çıkarıyorsunuz ve hâlâ Anavatan Partisini suçluyorsunuz!.. 
Ben bu anlayışı anlayamadım, bu nasıl anlayış ki!.. 

Köylünün, Anavatan Partisi döneminde 40 milyon liraya aldığı traktörü 400 milyon liraya çı
karıyorsunuz...(ANAP sıralarından "600-700 milyon" sesleri) 

MEHMET GEDİK (Bursa) - 1 milyara almıyor. 
ALİ ER (Devamla)-...600 milyon liraya çıkarıyorsunuz, ondan sonra "Bunda siz suçlusunuz" 

diyorsunuz!.. 
Bir kere, şundan kurtulun: Siz, hâlâ, Anavatan Partisini iktidarda, kendinizi muhalefette zan

nediyorsunuz. Bu anlayıştan bir kere kurtulun. Eğer bu anlayıştan kendinizi kurtaramazsanız, bir 
yere varamazsınız. 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Ya ilaç!.. Ya gübre!.. 
ALİ ER (Devamla)- Yüzde 1.40' lara yükselen enflasyon karşısında, memurun, işçinin, hiç 

kimsenin durumunun iyi olmadığı bir ülkede, çiftçinin durumunun iyi olması mümkün mü; müm
kün değil. 

Anavatan Partisinin 50-58 bin liraya bıraktığı bir çuval gübreyi 1 milyon 155 bin liraya yük
seltiyorsunuz, "Anavatan Partisinin kabahati bu" diyorsunuz; el insaf!.. Anavatan Partisinin 3 200-
4 000 liraya bıraktığı bir kilo naylonun fiyatını 90 bin liraya çıkarıyorsunuz; dönüyorsunuz "Ana
vatan Partisi kabahatli" diyorsunuz!.. 

Peki, siz bu kabahati işlerken, Anavatan Partisi de muhalefetteyken bu suçu siz kabul etme
yip bu suç Anavatan Partisinin olacaksa, iktidar koltuğundan çekilin, biz oturalım o koltuğa ve ba
ri biz suçu kabul edelim. (ANAP sıralarından alkışlar) Enteresan!.. 
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Muhterem arkadaşlar, çiftçi çok dertli.v.Bakın, samimî söylüyorum, çiftçi çok dertli..Çiftçi, 

bizim dönemimizde de dertliydi, bizden önceki dönemde de dertliydi; bugün, bizim dönemimizden 
daha çok dertli. Yarından hiç ümidim yok; bu çiftçiye böyle baktığımız sürece, yarın daha dertli 
olur... 

Anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Şimdi, bakıyorum: Yazık! Derdini anlatamayan çiftçinin 
ürettiği domates 30-40 bin liraya fırladı diye, Başbakan hemen müdahale ediyor; gazetede yazdı
ğına göre "domatesi ithal ederek sizi terbiye ederim" diyor!.. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)-Hayır canım! 
ALİ ER (Devamla)- Yani, gazetede böyle yazıyor. Başbakan böyle demediyse, bu gazete de 

yazmazdı; öyle yazıyor. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)- Her gazetede yazmıyor ki. Bazı gazeteler yalan haber yazıyor. 

ALİ ER (Devamla)- Bakın, kimi terbiye edecek; çiftçiyi. Neyle; domatesi ithal edecek, çiftçi
yi terbiye edecek. Evvela, Sayın Başbakanımızın, bir kere çiftçinin tükettiği ilacı, gübreyi, mazo
tu; bunları terbiye etmesi lazım. Biz, tüketiciyi koruma kanununu çıkarıyoruz burada; üreticiyi ko
ruma kanunu diye bir şey çıkarıyor muyuz; hani var mı?.. < 

Siz "sekiz yıl iktidarda kaldınız, bir şey çıkarmadınız" deyin. Siz, üç yıldır, buraya, çiftçi için 
bir tasan getirip çıkardınız mı? Ha seninki kara, ha benimki!.. Hepimiz böyleyiz. Ne yapalım, çift
çinin kaderi bu. Onun için, ben buradan, Parlamentodaki konuşmalarımızı televizyondan seyreden 
çiftçilerimize sesleniyorum: Bu Parlamentoya, çiftçileri, sizin hakkınızı savunacak insanları gön
deriniz. Seçim zamanı herkes çiftçi olur, oy ister; hatta "mazotu 700 liraya satacağım" diye söz ve
rir, ondan sonra buraya geldiği zaman, mazotu 14 biri liraya, gübrenin çuvalını 1,5 milyon liraya, 
traktörü 700 milyon liraya çıkarır! 

BAŞKAN-Sayın Er, 1,5 dakikanız var. 
ALİ ER (Devamla)- Muhterem arkadaşlar, çiftçinin bu dertleri var; çiftçinin bir derdi daha var: 

Ormandan çıkan arazilerin çiftçilere tapulaiıması konusu. Bunun için biz bir kanun çıkardık; hâlâ 
askıda kaldı, hâlâ duruyor. 

Hazine arazilerinin çiftçiye verilmesi.;.Bakın, Hazine arazilerinin durumu nasıl; vatandaşın, 
babadan dededen kalma tapusuz mülkü var; tapu memuru gelmiş, burası Hazinenin demiş, yaz
mış, gelmiş geçmiş. Şimdi, siz geldiniz; ihaleyle, çiftçiye ve çiftçinin dışındaki -onu alabilecek-
insanlara da, vatandaşın elindeyi tarlayı satmaya kalkıyorsunuz. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Öyle değil Ali, değiştir. 
ALİ ER (Devamla)-Bunların düzeltilmesi lazım. Burada, birbirimizi suçlamayla bir yere vara

mayız. 
' Bakın, samimî bir düşüncemi size ifade etmek istiyorum : Çiftçi her devirde ihmal edilmiştir. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)- Pamukçu memnun, tütüncü memnun, herkes memnun. 
ALİ ER (Devamla)- Ama, şunu da açıklıkla söylemek istiyorum : Çiftçinin en çok ihmal edil

diği dönem, Doğru Yol Partisi iktidarı dönerindir; bu dönemdir. (SHP sıralarından "SHP yok mu" 
sesleri) 

Şimdi, sizi saymıyorum; sizi iktidarda falan saymıyorum. Aslında, size 8-10 bakanlık vere
cekler... Zaten, Sayın Genel Başkanınıza bir insan hakları bakanlığı verilse, ona bile razı; gerisini 
elinizden alsalar dahi fark etmez!.. Onun için, sizi ben şey yapmıyorum... (ANAP sıralarından al
kışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
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MEHMET GEDİK (Bursa)- "Şey yapmıyorum" ne demek? 

BAŞKAN- Sayın Er, size kaç dakika yeter? 

ALİ ER (Devamla)- 1 dakika yeter efendim. 

BAŞKAN-Peki, buyurun. ' 

ALİ ER (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlar, bu iktidar, çiftçiyi perişan etmiştir; açıklıkla 
söylüyorum, bizden daha çok perişan etmiştir. 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Ölüme mahkum etmiştir, ölüme! 

ALİ ER (Devamla)- Şimdi bakınız; siz, Anavatan Partisinin, Türk çiftçisinin, Türk köylüsü
nün yolunu yapmak için aldığı dozere .greydere mazot bulamayan bir iktidarsınız; neden bahsedi
yorsunuz siz bana?! (ANAP sıralarından "Bravo Ali" sesleri; DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET GEDİK (Bursa)-Doğru... Doğru... 

ALİ ER (Devamla)-Anavatan Partisinin aldığı dozere, greydere mazot bulamayacaksınız; 
Anavatan Partisinin getirdiği elektriğe lamba bulamayacaksınız, ondan sonra buraya gelip politika 
yapacaksınız... Öyle yağma yok! (ANAP sıralarından "Bravo Ali" sesleri; DYP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Hazineyi boşaltınız gittiniz; yok işte bir şey! 

BAŞKAN- Sayın Er, teşekkür edin; yoksa, teşekküre zaman bulamayacaksınız. 

ALİ ER (Devamla)- Muhterem arkadaşlarım, Türk çiftçisinin hali çok acı; ama, anlatmak için 
zamanımız yok. 

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Er, teşekkür ederim. • 

Hükümet adına, bütçesiyle ilgili olarak, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakam; buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini, tenkitlerini 
(eleştirilerini) ve tavsiyelerini ortaya koyan değerli sözcülerin yapmış oldukları bu değerlendirme
ler için kendilerine teşekkürümü sunarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

21 inci Asra girmekteyiz. Sektör olarak enerjinin, ürün olarak da petrolün, stratejik anlamda, 
20 nci Asrın pek çok siyasî ve ekonomik olaylarına neden olduğu, bir gerçektir. 21. inci Asra gir
diğimiz bugünlerde konum değişmiştir; 21 inci Asırda, stratejik sektör, artık, tarım sektörü, gıda 
sektörü olacaktır. O itibarla, bütün dünyada hızla artan nüfusun üretimle dengelenmesi konusunda 
başarıya ulaşamamış ülkelerde, açlığın, hatta daha da ötesinde, ölümlerin söz konusu olduğu, bir 
gerçektir. O itibarla, dünyada, tarımsal alanda, özellikle ileri ülkeler, bir yandan yeni buluşlarla 
üretimi artırırken, bir yandan ürün kalitesini yükseltmeye ve diğer yandan da sağlıklı besin üretme
ye çalışmaktadırlar. O nedenle, bu alanda en önemli gelişme, dünyada ileri gitmiş ülkelerin, özel
likle kimyasal gübre ve ilaç kullanımından yavaş yavaş vazgeçmeye çalışmalarıdır. 

Türkiye, coğrafî konumu ve sahip olduğu iklimi itibariyle, dünyanın, sadece stratejik ve siya
sî bakımdan değil, tarım açısından da önemli bir ülkesidir. Aynı anda dört mevsimin yaşandığı, 
dünyada benzeri olmayan bitkisel ve hayvansal ürünlerin yetiştiği ülkemiz, âdeta, büyük bir tarım 
laboratuvarı gibidir; ama, ülkemizde tarım konusundaki gelişmeler, çalışan nüfusun yarısına yakın 
insanımızın bu sektör içerisinde yer almasına rağmen, bütün dönemler itibariyle istenilen düzeyde 
olmaktan uzak kalmıştır. Bunun nedeni şudur; Türkiye'nin, cumhuriyetten bu yana gelişme süreci 
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içerisinde, tüm cumhuriyet hükümetleri, elbette ki, nüfusun yansını kapsayan bu büyük sektöre -
çiftçilerimize- ciddiyetle, önemle eğilmişlerdir; ama, aralarında metot, üslup, uygulama ve hizmet 
anlayışı farkı olmuştur. Doğrudur veya yanlıştır; önemli olan gelinen noktadır. Türkiye'nin tarım 
konusunda geldiği nokta, hiçbir zaman "Türkiye tarımda geridir" anlamında değildir. Bugün, Tür
kiye, dünyada kendi kendine yeterli, tarım ürünü ve yiyecek ithal etmeyen ülkelerin başında gel
mektedir ki; bu ülkelerin sayısı 6-7 civarındadır. . 

Demek ki, 1923'lerde, cumhuriyetin ilk yıllarında, has ekmek yapmak için beyaz un ithal 
eden Türkiye ve yine amerikanbezi ithal eden Türldye, bugün, makarnacılıkta italya'dan sonra 
dünya ikincisidir, tekstil sanayiinde de, dünyada hemen hemen rakipsiz konumdadır. Demek ki, 
geldiğimiz nokta fena değil, kötü değil. Geçmişte, hükümetler* tarıma büyüklüğü itibariyi^ gerekli 
ciddîyeti ve önemi göstermişler ve hepsinin kendi çapında hizmetleri, değerli katkıları olmuştur. 
Geçmişi tenkit etmiyoruz, geçmişteki hizmetleri, yapılan verimli, başarılı ve olumlu çalışmaları te
şekkürle karşılıyoruz; ama, eksiklikleri, yanlışlıkları ve kusurları da titizlikle tespit ederek, tekrar
lanmaması gerektiğini ve tarımın dünyadaki çağdaş seviyesinin, ileri ülkeler düzeyinin ne olduğu
nu bilerek, Türkiye'yi oraya götürmek zorunda ve mecburiyetinde olduğumuzu da kabul ediyoruz. 

Şu anda Türk tarımının sorunu nedir? Bana göre, Türk tarımının birinci sorunu topraktır, top
rağın dağılımıdır. Miras yoluyla 50 dekarın altına düşmüş olan topraklar -ki, Türkiye'deki toprak
ların çoğunluğu böyledir- modern ve çağdaş tarım yapılmasına imkân verecek durumda değildir. 
Yani, burada mekanizasyonu uygulayamıyorsunuz, sulama getiremiyorsunuz. Büyüklüğü 50 de
kar ve onun altında olan arazilerde, kaliteli tohum, ilaç ve gübre kullanmak durumunda kalın
dığında, masraf ve verim arasındaki dengesizlik, tarım yapmayı ekonomik kılmıyor. Öyleyse, Tür
kiye'nin en önemli sorunu toplulaştırma; yani toprakları bütünleştirme sorunudur. Bunu, başka ül
keler, özellikle tarımda ileri gitmiş ülkeler gerçekleştirmişler; toprağın bölünmemesi için bir sis
tem, uygulama, prensip koymuşlar ve devlet, bu bölünmeme imkânını sağlamak durumunda ol
muştur. Türkiye artık bundan sonra, bölünen topraklarını bütünleştirme gibi bir çalışmanın için
de olmak durumundadır ve nitekim toprak ve tarım reformu, bu çalışmanın yüzde 60'ını tamamla
mıştır. 

• • • • ' • " / 

ikinci konumuz, sulu tarım meselesidir. Bugün, Türkiye'de sulanabilir tarım arazisi, yaklaşık 
olarak 8 milyon hektar civarındadır. Bugün, bu miktarın ancak yarısı sulanabiliyor. GAP devreye 
girdiğinde 1,7 milyon hektar arazinin daha sulanabilme imkânı ve şansı olacak. Ayrıca, Konya 
Ovası Sulama Projesi hayata geçirilirse -ki, sadece Konya için değil, Türkiye için de çok önemli
dir; orası ikinci ambar durumunda olacaktır- 2 milyon hektar arazi daha sulanabilecektir. Yani, 
Türkiye'de, sulanabilir toprak miktarını, 8 milyon, 8,5 milyon, 9 milyon hektara ve daha büyük ra
kamlara çıkardığımız zaman; tabiat şartlarına bağlı kalmaksızın, kuraklıktan etkilenmeksizin, su
yun az olduğu yerlerde damla sistemi ve terleme sistemi gibi çağdaş sulama sistemlerini de uygu
lamak suretiyle, yüksek kaliteli ve bol ürün alma şansına sahip olunacaktır. 

Türkiye'de, 1994 yılı itibariyle yaşadığımız kuraklık, birkısım ürünlerimizde -tamamında de
miyorum; özellikle tahıla yönelik ürünlerimizde- yüzde 30'a varacak nispetlerde ürün düşüklüğü 
meydana getirmiştir; yani, 21 milyon ton civarında olan buğday üretimi, 18 milyon ton civarına 
düşmüştür. 

Zaman zaman gazetelerde, Türkiye'de buğday kalmadığı, buğday sıkıntısı çekileceği, buğday 
ithal edileceği şeklinde haberler çıkıyor. Şu anda, Türkiye'nin elindeki stok buğday, Türkiye'nin 
ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Türkiye'nin, ekmeklik buğday ithal etmek gibi bir durumu 
söz konusu değildir. Türkiye, elindeki stokla gelecek buğday mevsimine rahatlıkla çıkacaktır. 

Yalnız, bir nokta var; Türkiye kaliteli buğday ithal ediyor. 21 milyon ton buğdayımız olduğu za
man da, makarnacıların isteği üzerine, dünya piyasalarındaki pazar payını muhafaza etmek üzere, 
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buğday ithal ettik. İthal ettiğimiz buğday, durum buğdayıdır; yani, sert makarnalık buğdaydır. Bu
gün, un ve un mamullerini dünyanın her tarafına pazarlıyoruz. Amerika'daki süpermarketlerde 
Türk makarnasını görmeniz mümkündür. Bütün bu gelişmeler, elbette ki, bu alandaki başarılı sa
nayicilerin ulaştığı bir noktadır ve kendilerini kutluyoruz. 

Bundan böyle, Türkiye'de üretimin artırılması konusunda, başka ne gibi tedbirler lazım gele
cektir; toprakta toplulaştırma ve sulama dedik; ancak, sulamada çağdaş sistemlerin uygulanması 
kayıt ve şartıyla. Zira, kuraklık döneminde gördük ki, tarım kesiminde kullanılan yeraltı ve yerüs
tü suları, önemli miktarda ve birden çekilmiştir. Ege'de 1,5 metrede su çıkarken, 80 metreye, Kay
seri'de ise 300 metreye inilmiştir. Demek ki, Türkiye, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını korumak 
ve idareli kullanmak mecburiyetindedir; çünkü, dünyanın sorunu, bundan sonra sudur. Bu konuda 
yasalar olmasına rağmen, maalesef, gelişigüzel uygulamalar sonucu, topraklarımızın korunması 
konusunda istenilen hassasiyet ve titizliğin gösterilmediğini ortaya koymaktadır. Toprak o kadar 
önemlidir ki, yarın, insanları, o toprağın üzerindeki binaları kaldırmaya mecbur bırakacaktır. Ta
rım arazileri üzerindeki gelişigüzel sanayileşme, yapılaşma veya başka maksatlı her türlü işlem do
layısıyla, bundan böyle suyun kullanımı gibi, toprağın da titizlikle muhafaza edilmesi mecburiyeti 
vardır. Artık, yapılaşmanın ve sanayileşmenin, tarım arazileri üzerinde değil, tarım dışı araziler 
üzerinde yapılması gerekir. 

Bir başka nokta ise şudur: Tarımda, toprak, su ve bunların idareli kullanılmasından sonra, en 
başta gelen girdi tohumdur. Arkadaşlarımız "ne yasası çıkardınız" diye ifade ettiler. Tohum Serti-
fikasyonu Yasasını çıkardık. Bu yasa çıkıncaya kadar, Türkiye'ye tohumlar kaçak geliyordu. Ka
çak gelen tohumun -bir arkadaşımızın dediği gibi- menşeinin ne olduğu belli değildi. Menşei belli 
olmayan veya garantisi olmayan, arkasında firmasının damgası bulunmayan bu tohumlar yüzün
den çiftçimiz çok zarar etmiştir, çok sıkıntı çekmiştir. Dünya Tohumcular Birliği Türkiye'ye tohu
mun gönderilmesini yasaklamıştı- çünkü, ülkede yasa yoktu. Hem bu tohumculuk yasasını çıkar
dık hem yönetmeliğini çıkardık. Bugün Türkiye'de 60'ın üstündeki tohum firmaları da, hem To
hum sertifikasyonu yoluyla haklarını koruyor hem -yabancı ülkelerden Türkiye'ye birkaç çeşit to
hum geliyor, diğerlerinde kendi kendimize yeterliyiz- yılda 3 bin ton civarında tohum ihraç ediyo
ruz. 

Dolayısıyla, en önemli konulardan bir tanesi de tohumdur. Bakınız, dünya, tohumculuk üze
rindeki araştırmalarıyla çok enteresan sonuçlar almaktadır. Domates tohumu üzerinde yapılan bir 
çalışmada, hem rengini hem de yeşil domates şeklinde katılığını temin eden bir tohumla, Amerika, 
domates elde etmiştir ve bunu her yere, bozulmadan göndermektedir. Bu tespit edilen, temin edi
len yahut meydana getirilen tohumu, Türkiye'nin de domates üretiminde kullanması gerekir. De
mek ki, sadece gen çalışması, üretimin kalitesi veyahut dayanıklılığı açısından değil, diğer taraf
tan, ona musallat olan zararlar açısından da önemli çalışmalar var. 

Amerikan Piner Firması ile Türkiye, pamuk tohumu üzerinde müşterek çalışma yapıyor. Pa
muğun, meşhur, beyaz sinek olayı vardır -Sayın Ali Bey burada mıdır?..Burada değil. O daha iyi 
bilir- bu beyaz sineğe, ilaçla değil de, tohumun geni üzerinde çalışma yapılarak çözüm bulunmuş
tur. Bu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde pamuk ekiminde uygulanacaktır . Ne yapılmıştır; beyaz si
neğin geni ile tohum geni birleştirilerek, artık, o beyaz sineğin pamuğa gelmemesi temin edilmiş
tir. Bunlar buluşlardır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyadaki buluşları, gelişmele
ri takip ederek ve bu konudaki ilerlemeleri ülkede uygulayarak, hem tohumculuk açısından hem 
mekanizasyon açısından hem de toprağın değerlendirilmesi açısından çağdaş tarım ülkeleri seviye
sinde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bakanlığımız, bu konudaki takipleri titizlikle yapmak
tadır. 
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Tarımın bir başka önemli konusu da gübredir. îzniniz olursa, gübre konusunda eski uygula

mayla Bakanlığımın şu andaki uygulaması hakkında kısaca izahat vermek istiyorum. Gübre, 1986 
yılına kadar, Ziraî Donatım Kurumunun yüzde 90 ithal edip dağıttığı bir tarım girdisiydi. Bu ko
nu, 1986 yılında libero edilmiş, dolayısıyla, genişlemiş, kadrolaşmış olan Zirai Donatım Kurumun
dan özel sektöre geçmiştir. Özel sektöre geçince, Ziraî Donatım Kurumunun payı yüzde 10'a düş
müş ve Ziraî Donatım Kurumunun kaderi, buradan ters dönmeye başlamış. 

Bir başka konu da, Ziraî Donatım Kurumunun Sakarya'daki traktör fabrikası: 300 işçiyle ça
lışması lazım gelen bu fabrikada, 1 400 işçi çalışır olmuş. Bu fabrika, traktörü 700 milyon liraya 
mal ediyor, 300 milyon liraya satıyor. Bu konular, Ziraî Donatım Kurumunun sırtında yükken, 
1986'dan sonra Ziraî Donatım Kurumunun durumuna kimse bakmamış. Ne olacak o kuruluş? Ni
tekim, Ziraî Donatım Kurumunun zararları katlanmış ve zarar eden bir kuruluş haline gelmiş. 

Gübre konusunda bir de şunları söylemek istiyorum: Ziraî Donatım Kurumu, her sene, uzun 
vadeli ve yüksek faizle aldığı pahalı gübreyi, peşin ve ucuza satarak senede -ben Bakanlığa geldi
ğim zaman- 588 milyar lira zarar ediyordu. Bakanlığa geldiğimde "Allah'ınızdan korkun, siz dev
leti zarar ettirmek için mi yüzde 10'luk piyasaya gübre alıp satıyorsunuz" dedim ve onu kaldırdım. 
Ziraî Donatım Kurumu ne olacak; yüzde 60'ını küçültmek üzere karar aldık ve Başbakanlığa "Zi
raî Donatım Kurumunu yüzde 60 küçültüyorum, gerisini de siz özelleştirin" diye yazdım. O çalış
malar devam ediyor. 

Gelelim gübre politikasına. Biz Hükümeti devraldığımız zaman, gübrenin ithalatında fon ve 
KDV vardı; yani "biz çiftçiye ucuz gübre temin edeceğiz, çiftçi bunu alıp kullanacak, vergi neyin 
nesi, fon neyin nesi" deyip eski kararnamedeki fon ve vergiyi kaldırdık. Artı, gübre ithalatını belli 
firmalara vermişler; 5 milyar lira ödenmiş sermayeniz olacak, 3 bin tondan aşağı getirmeyeceksi
niz, getirdiğiniz 3 bin tonun karşılığında bankaya teminat yatıracaksınız. Ondan sonra, gübre Tür
kiye'ye gelecek, 30 trilyonluk o gübre pazarında, sübvansiyonu da, getirenler alacak. Bu şartlarda, 
elbette ki çiftçi pahalı gübre alır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Kim yapmış bunu Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Kimin yaptığı önemli 

değil. Bu yanlıştı; biz, bunu düzelttik. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Ucuzladı mı Sayın Bakan? 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Evet, ucuzladı. Anlatı

yorum efendim, dinleyin lütfen. 
Bunu yaptıktan sonra, gübrenin ithalatını, satış ve dağıtımını serbest bıraktık, fon ve vergiyi 

kaldırdık. Şimdi, 30 trilyonluk gübre pazarına sahip olan Türkiye'ye dünyanın her tarafından güb
re gelecek. Üçüncü dünya ülkeleri, OECD ülkeleri, fon vermeyecek, vergi vermeyecek ve Türk 
köylüsüne daha ucuz gübre sağlama konusunda rekabet edecekler. Bu fon ve verginin gübrenin 
üzerindeki genel etkisi yüzde 15'tir. 

Bakınız, size bir şey söyleyeyim: Gübre 13 500 liraya çıktı; çıkış sebebi de şudur: Dolar de
valüe edildiği zaman, Türk parasına karşısında, aşağı yukarı yüzde 300 değer kazandı. Bir de, ay
nı tarihlerde, dolar, yerinde yüzde 80 artış yaptı; toplam değer artışı, yüzde 380 oldu ve DAP güb
resi 13 500 liraya fırladı. Bu durum karşısında, devlet, çiftçiyi mağdur etmemek, çiftçinin daha çok 
gübre alıp kullanmasını temin etmek için, ilkbahar gübresinde 7.2 trilyon, sonbahar gübresinde de 
5.4 trilyon sübvansiyon kullanmıştır ve o sübvansiyonla 13 500 liralık fiyat 8 600 liraya düşmüş
tür ve biz yüzde 30'ları uyguladık. Önümüzdeki ilkbahar için gübre ihalesi yaptık, gübrenin fiyatı 
7 bin küsur liraya düştü. Bize, DAP gübresi için 7 bin küsur liralık geldi. Bu 7 400-7 500 liralık 
fiyatın içerisinde, ithalattaki fon ve verginin hesabı yok. Ayrıca, bizim, 1995 yılında uygulayaca
ğımız destek de yok. 
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Bakınız, serbest piyasa ekonomisi şartlan içerisinde, hele, çiftçinin en önemli girdisi olan 

gübre üzerine siz kayıt getiremezsiniz, vergi koyamazsınız; 5 milyarlık sermaye, 3 bin ton ithalat 
ve bankaya şu kadar teminat gibi engeller koyduğunuz zaman, tekel meydana gelir, başka birşey 
olmaz ve bundan bazı kişiler istifade eder; ama, şimdi, çiftçi istifade edecek. Bizim için önemli 
olan çiftçinin menfaatiydi... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) -Çiftçi, bugün gübrenin tonunu 13 milyon liraya aldı. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Çiftçinin menfaatinin 
gerektirdiği usul neyse onu ortaya koymaktı. 

FAİK ALTUN (Antalya) - Siz böyle söylüyorsunuz; ama, köylü gübre bulamıyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Müsaade edin.. Müsa
ade edin lütfen. 

Şimdi, gübrenin fiyatının çıkış sebebini size söyledim; yalnız, gübrenin fiyatının bu çıkış se
bebi, elbette ki, ülkenin ekonomik şartlarından kaynaklanan bir nedenledir; bu, bir geçiş dönemi
dir. Türkiye'nin her kesiminde olduğu gibi, bu sıkıntıyı elbette çiftçi kesimi de yaşayacaktı. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- "Ekonomik zorluk" deyince bu mu aklınıza geliyor? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)-Nitekim, bu sıkıntıyı 

atlattık, bu sıkıntıyı geçtik diyorum. Önümüzdeki yıllarda, ilkbahar ve sonbahar gübresinde, çiftçi
nin daha çok gübre kullanabileceği, daha ucuz gübre kullanabileceği şartları ve imkânları ortaya 
koyduk. 

Değerli milletvekilleri, benim Bakanlığım, bana ait bir bakanlık değildir, Partimize ait bir ba
kanlık da değildir, koalisyona ait bir bakanlık hiç değildir; Türkiye Cumhuriyetinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bakanlığıdır. Varsa daha iyi bir teklif, bir öneri getirin, eğer uygulamazsak o 
zaman bizi tenkit edin ve bu anlattığınız yanlıştır, bu anlattığınız eksiktir, bu anlattığınız doğru de
ğildir, şöyle yaparsak daha iyi olur deyin; bu önerileri, biz, dikkate alırız, bunları değerlendirir, or
taya koyarız. (DYP sıralarından alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Biz, Hükümet miyiz; biz muhalefetiz. 

^-TATtfM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Değerli milletvekille
ri, bu konuda, elbette ki haklı bir şikâyetiniz varsa, kayda değer bir teklifiniz varsa, düzeltilmesi la
zım gelen bir aksama görmüşseniz, bir yanlışlık görmüşseniz, onu düzeltmek bizim görevimizdir; 
görevimizi yapmıyorsak, gelin, bizi burada eleştirin. Elbette ki, eleştirilerinize açığız, yapıcı tenkit
lerinizi her zaman bekliyoruz; ama, bu tenkitlerin de bir üslubu olmalıdır. Hiçbirimiz, sen şöyle 
yaptın, ben böyle yaptım; sen şu kadar yaptın, ben bu kadar yaptım şeklinde bir konuşmayla, be
yanatla, inatlaşmakla bir yere varamaz. Bizim burada çözmek istediğimiz, 30 milyon çiftçinin so
runudur ve Türkiye'nin, gelecekte, tarım ürünlerinden elde edeceği imkânlar, sağlayacağı zengin
liklerdir; biz, bunun peşindeyiz. Dolayısıyla, bunun için de, hepinizin değerli görüşlerini, değerli 
tenkitlerini, değerli tespitlerini, değerli katkılarını bekliyoruz. Amacımız, hiçbir zaman, hiçbir şe
kilde, meseleleri, şu kötüydü, bu yanlıştı şeklinde değerlendirmek değil, kötü olanı düzeltmek, ek
sik olanı tamamlamaktır, daha iyisini yapmaktır. Daha iyisini yapmak için, biz iktidar olduğumuz 
müddetçe bize destek vermek, muhalefet olarak sizin görevinizdir... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Onu da mı biz yapacağız! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Bakınız, arkadaşları
mız buraya geldiler "siz bu konuda Meclise tasarı getirmediniz" dediler; tasanlar Meclisin günde
mindedir. Bu tasarılar Meclisin gündemine geldiği zaman, bunlar, sadece Doğru Yol Partisi veya 
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SHP'nin gündemde olan tasarıları değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasarılarıdır. Eğer tarım 
teşkilatı yasa tasarısında hassassanız, grup başkanvekillerini zorlayın, grup başkanvekilleri toplan
dığı zaman, onun öne alınması konusunda ricanızı yerine getirirler... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Çok zorladık. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Destekleriz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Diğer kanun tasarı ve 
tekliflerinin kanunlaşması için de bunu yapmaya çalışın; yani siz de duyarlı olun, siz de bu tasarı
ların bir an evvel yasalaşması konusunda Mecliste ısrarlı olun... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Evvela siz ısrarlı olun Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Israrlı olun ki, biz de 
bu konularda niye yasa çıkmadı, diye bundan yaktnmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmayalım. 

FAİK ALTUN (Antalya) - Vergi affını ne çabuk çıkardınız!.. Biraz da çiftçilerle ilgili yasal 
düzenlemeleri çıkarın!..(CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Orası ağlama yeri değil. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Şimdi, gündeme bak
tığımız zaman, hangi tasarıların bizler için -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türk çiftçisi için-
önemli olduğunu; bunlardan hangisinin ele alımp, sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle Meclisten 
çıkarıldığını, hangisinin ise daha henüz çıkmamış olduğunu görmek mümkün. 

Tarım Sigortası Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır ve bu kanunun çıkarılması lazımdır; bunu di
le getiren arkadaşlarıma gönülden katılıyorum. 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununda değişiklik yapan 2 maddelik Sunî Tohumlama, Özel
leştirme ve Yetiştirici Birlikleri Kanunu Tasarısı Meclisin gündemindedir. Aslında, 904 sayılı Ka
nunun tamamı gündemdedir; ama, bu çok önemli iki konu, ilk fırsatta çıkarılmak için paket olarak 
sıraya konulmuştur. Yüce Meclisin ve tarıma destek ve ilgilerini her zaman bildiğim, beklediğim 
arkadaşlarımın bunları desteklemelerini istiyorum. 

Hayvan hastalıkları ve bitki hastalıklarıyla mücadele konusuna -yine sizlerin sayesinde- önem
li bir kaynak yaratmak için, Akaryakıt Tüketim Vergisinden binde 2 oranında kesinti yapılmakta-
dıarak,r. Bir kaynaktan bu konuya para aktarılması güzel bir şeydir ve Tarım Bakanlığının bu ko
nudaki hizmetlerini kolaylaştıracaktır. 

Bakanlık Teşkilat Yasası, 7 nci sıradadır; bu yasanın bir an evvel çıkarılması konusunda hasa-
siyetinize katılıyor, bu yasa, mutlaka, elbirliğiyle çıkarılmalıdır diyorum. 

3285 sayılı Kanunda, şap hastalığının tazminatlı hastalıklar kapsamına alınmasını sağlayan ya
sa değişikliği, yine bu Yüce Meclisten, sizlerin oylarıyla çıkmıştır. 

Tohum tesciliyle, çeşit koruma ve ıslahçı haklarını belirleyen Yasa -bu yasaya dayalı olarak 
çıkardığımız yönetmelik- yine sizlerin oylarınızla buradan çıkmış ve biraz evvel izah ettiğim gibi, 
bu, çok önemli bir yasaydı. Su ürünlerinin, üretim ve kontrol hizmetlerini tesis eden yönetmeliği 
çıkardık. . 

Şimdi elimizde önemli bir yasa daha var, bu yasa yıllardan beri sürümcemede durmakta; bu
gün hayvanları koruyan yasa var, bitkileri koruyan yasa var, insanlarımızı koruyan bir yasa yok; 
yani, gıda kanunu eksik. Gıda kanununu tasarısını hazırladık, Parlamentoya sevk edeceğiz. Bu gı
da kanunu, yıllardan beri çıkmamıştır; çıkması lazımdır; yani, bu ülke insanının, ürünlerin faydalı 
veya zararlı, hileli veya hilesiz olma durumunda zarar görmelerini engelleyecek, insan sağlığını 
tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir kanun eksikliği, boşluğu var. Bunu 
da, birlikte çıkaralım istiyoruz. 
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Ayrıca, Tarım Kredi Birliklerinin -Sayın Evren Bulut izah ettiler- şu anda sadece 30 trilyon 

lira Ziraat Banlcasına borcu var. Sayın Evren Bulut'un dediği gibi, devletin 10 senede sübvansiyon 
olarak Hazineden verdiği para 663 trilyon, bunun 63 trilyonu çiftçiye gitmiştir, gerisi, işte bu bir
liklerin zararıdır, banka borcudur, faizidir. Devlet bu kadar parayı sokağa atmıştır; yazıktır. Bu ka
dar para çiftçiye gelseydi, çiftçi bugün, elbette, Avrupa seviyesinde bir çiftçi olurdu ve aynı zaman
da da, dünyanın en ileri seviyesinde tarım sektörüne sahip olurdu. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Hangi hükümet zamanında? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Önemli değildir kimin 
yaptığı; ama, bunun mutlaka bu Mecliste çözümlenmesi lazım. O birlikler çiftçi kuruluşlarıdır, o 
birlikleri devletin yönetmesi yanlıştır, o çiftçi birlikleri kendi kendilerini yönetsinler, genel müdü
rünü de kendileri tayin etsinler, kendi ayaklan üstünde dursunlar, devlete yük olmasınlar, devlete 
yararlı üretimlerle çiftçi olarak bu ülkenin tarım politikasında gerçek yerlerini alsınlar; önemli olan 
budur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bunlar eksikliktir, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanununda yapılacak düzenlemelerle bunların giderilmesi gerekir, bunların üzerinde ciddi
yetle duruyoruz. 

Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük bakanlığıdır, her kesime hitap ediyor, 100 bine yakın 
da personeli var; kolay idare edilen bir bakanlık değildir elbette; ama, mademki tarım hepimizi il
gilendiriyor, mademki Tarım Bakanlığı nüfusun yarısının bizzat ilgili olduğu bir bakanlıktır, nüfu
sun tamamını doyuran, hatta, Balkanlara ve Türk Cumhuriyetlerine de ekmek gönderen bir bakan
lıktır, o zaman, bu konuda, bu bakanlığa hepimizin destek vermesi, bu bakanlığın sorunlarını çöz
me konusunda hepimizin işbirliği yapması lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen yıl ülkemizde çok önemli bir kuraklık yaşadık. Bu 
kuraklık, elbette ki ürünlerimizi büyük çapta etkiledi, üretim miktarları düştü. Son zamanlarda ya
ğan yağmurlarla, Türkiye'nin her tarafını beyazlatan karla, inşallah, gelecek sene, kuraklık ve su
suzluk çekmeyeceğiz. 

Aynı zamanda, çiftçimize, kaliteli, dayanıklı ve yüksek verimli tohumun yanında, ucuz gübre
yi de intikal ettirdiğimizde, Türkiye'nin tarımsel üretimi, inşallah çok çök fazla olacaktır. Bunun, 
böyle olmasını diliyoruz; o konuda, gerekli çaba ve gayretleri harcama hususunda elimizden gelen 
titizliği gösteriyoruz; sizlerin de desteğini bekliyoruz. 

Yaygın Çiftçi Eğitimi Programını (YAYÇEP) devam ettiriyoruz. Bu YAYÇEP içerisinde, 
yirmi bin çiftçi, Anadolu Üniversitesine müracacaat ederek, buradan eğitim görmektedirler. Ana
dolu Üniversitesiyle yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde, televizyondan bu eğitimi yapıyor
lar. Geçen sene, bu yayınlardan yararlanan çiftçilerimizle ilgili yapılan sınavdan başarıyla diploma 
almış olan 700 çitçiye 15'er milyon lira ödül verdik. Gene, müracaat edenler içerisinden 1 200 çift
çiye de 10'ar milyon liralık ödül vereceğiz. 

Televizyonla eğitim konusu bu şekilde değerlendirildiği gibi, ayrıca çiftçilerimize değişik ko
nularda 300 bin kitap gönderilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye'de, parçalanmış topraklar üzerinde, çiftçilerimizin daha 
başarılı, daha verimli ve kendini tatmin edecek türde bir tarım yapabilmesi için seracılığı teşvik et
mekteyiz. Seracılık, Türkiye'nin her tarafına yayılmıştır. Bu sera çalışmaları artık Sakarya'nın, Kı-
zılırmak'ın, Yeşilırmak'm kenarında bulunan köylüler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Sera
cılıkla ilgili olarak Bakanlığımızın yapmış olduğu destekler sürmektedir. Bu sera konusunda bun
dan böyle de bu destekler sürecektir. Türkiye'nin her tarafında seralarda, çiçekten domatese kadar, 
bitkiler, ürünler elde edilmekte ve bu seracılık, çiftçilerimiz tarafından kârlı ve gerçekten önemli 
görülmektedir. Bunların devamı konusunda destek sürdürülecektir. 
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Burada, değerli arkadaşlarımız, haklı olarak bütçenin eksikliği konusunda temasta bulundu

lar; kendilerine katılıyorum. Türkiye'nin yansını bizzat çiftçi olarak ilgilendiren, tamamının besin 
ve gıdasını hatta dışarıya ihraç ederken de ihracatımızın beşte birini teşkil eden tarım sektörünün, 
önemli bir sektör olarak daha büyük paylar içinde olması konusunda arkadaşlara aynen katılıyo
rum. Tabiî, bu eksikliğin giderilmesi için bütçe kaynak ve imkânlannın tarıma daha fazla tahsisi la
zım gelir. Bu konuda yaptığımız çalışmalar kısıtlı çalışmalardır. Nitekim, geçen sene kuraklık ol
du, tohum için bütçeye konulan para 94,5 milyar liraydı ve bizden talep edilen miktar, bunların kat 
kat üstündeydi ve tam 594,5 milyar liralık tohum dağıttık. 

Milletvekili arkadaşlarıma soruyorum, tohum konusunda ihtiyacı olup da alamayan var mı, ek
sik giden var mı; yok. Çiftçilerimize 594,5 milyar liralık tohum dağıttık; 94,5 milyar lirayı kâfi gör
medik, 500 milyar lirayı da Hazineden isteyerek, bu konunun çözümünü sağladık. 

Ayrıca, her zaman için Sayın Gökalp'in haklı olarak şikâyet ettiği, süne ve kımıl mücadelesin
de, ciddî olarak çalışmalar yaptık. Ben, Sayın Gökalp'e her zaman teşekkür ediyorum; beni gayre
te ve şevke getiriyor, eksiklikleri tespit,cdip zamanında bana ulaştırıyor; ben böyle istiyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Biz, biz... ' 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHÎN (Devamla)- Evet. Teşekkür ediyo

rum, herkese teşekkür ediyorum. 
Bir arkadaşımız da benim için, "uzlaşmaya açıktır" dedi; hakikaten açığım. Arkadaşlar, tabiî 

her konuyu getireceksiniz, biz de onları değerlendirip yapılabilir olanları yapacağız, bilmedikleri
mizi bilir hale geleceğiz, neticede Türk tarımına hizmet etmiş olacağız. Bunun kıvancı, sevinci, ba
şarısı hepimize ait olacak. 

Bakınız, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri yöreleri kımıl ve süneden büyük oranda zarar 
gördü. Kımıl ve süneyle mücadele için bütçedeki ödenek miktarı da 84 milyar liraydı. Bu ödenek
le tüm ülkede kımıl ve süneyle mücadele etmek mümkün değildi. Toprak Mahsulleri Ofisinden 150 
milyar lira kaynak aktararak süneyle mücadele yaptık. Trakyalı arkadaşlarım buradalar, onlara ses
leniyorum: Trakya'da süneyle mücadelede yüzde yüz başarılı olunmuştur -Sayın Eler de kendini 
gösteriyor- ama, asıl mücadelenin yapılması lazım gelen yerde tam olarak başarılı olamadık. Önü
müzdeki sene orada da tam başarılı olmak amacındayız. Gerçi çok büyük bir alanı ilaçladık, gerçi 
çok ciddî çalışmalar yaptık; ama, o bölgede zamanla o kadar tahribe uğranılmış ki, süne oraya öy
lesine yerleşmiş ki, o çalışmalara rağmen yüzde yüz başarıya ulaşamadıysak bile, gene de başarılı 
sonuçlar elde edildi. İnşallah önümüzdeki sene onu da halletmek durumunda olacağız. 

Değerli milletvekilleri, uygulamasına ilk defa geçen sene başladığımız ve Tarım Bakanlığı 
bütçesi dışından ayırdığımız 12 trilyon liralık destekleme ödeneği, bu sene 20 trilyon liraya çıka
rılmıştır. Bu ödenek, desteklemeden, ilaçlamadan tutunuz da gübre, tohum ve sair konulara kadar 
tüm ihtiyaçları karşılamak için konulmuştur. Bu, Tarım Bakanlığına tahsis edilmiş bir paradır. 

FAİK ALTUN (Antalya)- Yetmez Sayın Bakan, yetmez. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- 6 da yetmez. Daha ço

ğunu Tarım Bakanlığı bütçesine birlikte koyalım. 
Bir tespiti, arkadaşlarıma katılarak, sizlere tekrar arz etmek istiyorum. 
Tarım konusu, hakikaten önemli bir konu. Tarım ürünlerinin hepsinin Tarım Bakanlığının iş

tigal sahasında olması lazım. Bunların başka bakanlıklarla ilgilendirilmesi, o konuda çok başlılık 
yaratıyor, o konuda koordineli çalışma imkânı sağlamıyor. 

Diğer taraftan, Tarım Bakanlığı kendi ürünlerinin her türlü meselesiyle ilgili olarak, gerek ku
ruluşlarla gerek çiftçilerle karşı karşıyadır. Bunların sorunlarını, isteklerini ve taleplerini tespit edi
yor, onlara çözümler buluyor ve bunları uygulamaya koyacağı zaman da, o uygulamada kararlı 
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Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı oluyor. Öyle şey olmaz. Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının ka
ran ile Tarım Bakanlığının talebi çelişki içerisinde oluyor. Dolayısıyla, çok başlılık, karar almada, 
bu kararlan uygulamada müspet ve tatminkâr sonuç almada ve meseleleri çözmede, maalesef, ko
nuyu geciktiriyor, bazen de başarısız hale getiriyor. O zaman yetkinin de, sorumluluğun da, tek 
yerde toplanarak -bütün imkânların oraya tahsis edilmesi suretiyle- daha pratik, daha çabuk, daha 
aktif, daha iyi sonuç alınacak şekilde uygulama yapılmasında, düzenleme yapılmasında yarar var
dır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmanın sonu geldiği zaman -eskiden öyle yapar
dım- bir an evvel bitmesi temennisinde bulunurdum, herhalde herkes aynı temennide bulunuyor. 
Yalmz bir hususu daha burada belirtmek istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, bakanlığımız sizlerin denetimindedir. Noksan, kusurlu ve yanlış gör
düklerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana iletiniz. Memurları -zaman zaman olmaktadır- muhatap al
mayınız. Memurlar yerine ilgili bakana müracaat ediniz. Bir memurun kusurunu, yanlışını, kaba
hatini, eksikliğini tespit ctmişseniz, onu bana bildirin. Eğer işlem yapmazsam, onu değerlendirmez-
sem, o konuda gerekli olanı yapmazsam; o zaman bu Meclisin denetim imkânlarından, o milletve
kilimiz şahsen veya grup olarak istifade ederek, benim hakkımda da gerekli soruşturmayı ve araş
tırmayı yapmalıdırlar. 

Bugün, burada bizler millet adına görev yapıyoruz. Hepimizin vicdanı,var, yüreğimizde Allah . 
korkusu var, mesuliyet duygusu var. Burada, şerefimizle, haysiyetimizle görev yapıyoruz. Hepini
zin de şerefi ve haysiyeti, benim şerefim ve haysiyetim kadar önemlidir. Değerli milletvekilleri, bu
raya çıkarak, ithamınızı belgesiz, desteksiz, tespitsiz söylemeyin lütfen; çünkü, o incitiyor insanı. 

Bu Mecliste, iki söz beni incitmiştir: Bir tanesi, Sayın Başbakanımızla İsrail'e yaptığımız ge
ziyle ilgilidir. İsrail'e yaptığımız gezi, değişen Ortadoğu'nun şartları içerisinde Türkiye'nin duru
mu ne olacaktır gezişidir. Gezinin amacı, kimseye taviz değildir; hiç kimsenin yanında ne Türki
ye'yi ne de Türklüğü küçük düşürmek değildir. Türkiye büyüktür, güçlüdür, kudretlidir; herkesin 
milletinden de devletinden de üstündür. Bunu, her yerde, her zaman şerefle savunurum. (DYP, SHP 
ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer biz İsrail'e gitmişsek, Ortadoğu'nun, Türkiye'nin ve Müslümanların çıkarı için gittik. 
Arafat'ın ayağına kadar gittik. Arafat "lütfen, orient house'a, şarkeyine de uğrayın" diye Başbaka
nıma ricada bulundu; âdeta yalvardı. Başbakanım, bütün kuralları çiğneyerek orient house'a gitti; 
Filistin Dışişleri Bakanıyla görüştü; Filistin Dışişleri Bakanı da, ona, sedef kakmalı Ayet-el-kürsî 
hediye etti. 

Şimdi, arkadaşım "yüz kişilik heyetle -ki, heyette ben de vardım- İsrail'e gittiniz. İsrail takke
sini kafanıza takıp, Kudüs'te öyle gezdiniz" diyor. Mümkün mü bu? Bunun, bir sürçülisan olduğu
na, yanlış bir söz olduğuna inanıyorum. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Öyle söyleyen olmadı... Sizlere değil o söz... 
BAŞKAN- Sayın Dikici, lütfen bırakın; Sayın Bakan ifade ediyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Müsaade edin... 
Şimdi, oraya giden, Müslüman gitti Müslüman geldi; Türk gitti Türk geldi; bir şey değişmedi 

ki. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Konuyu çarpıtıyorsunuz... Rica ediyorum... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Diğer konu, benim teş

kilatımda uzun müddet çalışmış, değer verdiğim arkadaşım Musa Demirci, buraya bir konu getir
di. Musa Demirci arkadaşım, bu konuyu bana getirebilir; varsa bilgisi, varsa belgesi getirebilir; biz 
onu değerlendiririz. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Getireceğiz Sayın Bakanım, getireceğiz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Bakınız, gübre konu
sunda "yolsuzluk oldu" deniliyor. Biz, bunun üzerine gidiyoruz; hatta, sizi temin ederim ki değer
li milletvekilleri, bana imzasız, adressiz gelen her ihbarı, teftişe havale ediyorum, inceletiyorum; 
yani, altında adres yok, imza yok. Hele, sizin gibi, değerli milletvekillerini bana bir şey verirse, ge
ce gündüz, ben, bunun peşinden koşarım. Sizin, haklı olarak, ortaya koyduğunuz hususun takipçi
si olmak, benim görevimdir; ama, bunu yaparken de lütfen, kimseyi kıracak, incitecek şekilde de
ğil de, bunu, vesikaya belgeye dayandırarak söyleyin, bana getirin -bana, daha bir şey gelmiş de
ğil- ben, onu değerlendireyim. 

Diğer taraftan, yapılmış olan işlemlerden dolayı, varsa kusur, varsa noksan, bunu, takip ede
riz, gereği neyse yaparız; ama, burada, bunu böyle talihsizce beyan etmeyi de bir sürçü lisan ola
rak kabul ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; burada, Sayın Refah Partisi Sözcüsü konuşurken, haklı olarak, konuşması içerisin-
de, hadisten bahsettiler; Sayın Başkanımız da o hadisin Arapçasmı söyledi. Ben de oradan, yerim
den, bu tür talihsiz bir beyanata karşı, müdahale ettim; bu da bir hadise dayalıdır; ne diyor Yüce 
Peygamber Efendimiz: "Haksızlık gördüğünüz zaman, karşı çıkın; eğer, hiçbir şey yapamazsanız, 
buğz edin." Ben de öyle bir hadise dayanarak, böyle bir hareket yaptım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarken, bütçenin, vatanımıza, milletimize, tarıma hayırlı olmasını 
diliyor; saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 

Şahsı adına, bütçenin üzerinde, Sayın Gürhan Çelebican. 

Sayın Çelebican, Sayın Bakan, size imkân sağladı; buyurun efendim. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Sayın Başkan, hem size hem Sayın Bakanıma teşekkür 
ediyorum. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi ve hizmet sektörüne ağırlık veren Türkiye'nin, bir tarım ülkesi 
olduğu gerçeği, son yıllarda gözardı edilmektedir. Sanayinin, sadece, metal ve kimya alanlarından 
ibaret olduğunu kabul etmiş görünen; hizmet sektörünü de sadece turizm zanneden Hükümet, gı
danın, cn|önemli sanayi dallarının başında geldiğini unutmuş intibaını vermekte, sanıyorum, yak
laşan açlık tehlikesine rağmen, durumu fark edememektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda kendi kendine yeten 7 ender ülkeden biri olan Türkiye'nin, bu 
niteliğini tarih olmaya zorlayan, istatistiksiz, verisiz, plansız ve politikasız, bittabiî verimsiz tarım
sal üretimde azalma hızla devam ediyor. Ulusal gıdamız kuru fasulyeyi bile ithal etmek zorunda 
kalan ülkemizde, elbette yaklaşan tehlikeyi göremeyenleri acilen uyarmak ve tüketicinin feryatla
rını dinlemekten, üzüntüsünü paylaşmaktan daha başka yapacak bir şeyler olduğunu düşünmek zo
rundayız. 

Tarımın, artık, aile tipi işletmelerden oluşan çiftçimizin umut kapısı olmaktan çıkmak üzere 
olduğunu, üzülerek müşahede etmekteyiz. Tarım sorunlarına gecikmeksizin çözüm getirilmesi za
ruretine inanmalıyız. Tarım politikalarının başarısını, her sene verilen fiyatlarla ve birbirine kıyas
lama suretiyle değerlendirmemeliyiz. 

- 8 2 8 » 



T.B.M.M. B : 5 5 17.12.1994 0 : 2 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gümrük Birliğine katılmamızla ilgili çalışmalar, bu yıl 1 

Ocakta nihayetleneccktir. Anlaşmanın imzalanmış olmasının, Avrupa Birliğiyle ortak ticaret ve or
tak tarım politikalarına sahip olmamız, gümrük vergilerine ve rekabet politikalarına uymamız de
mek olacağını; Avrupa Birliğinin tarımsal ürün fiyatlarını, politikalarını kabullenmemiz manasına 
geleceğini hafızamıza iyice yerleştirmeliyiz. Çiftçimizin ürettiği, sanayimizin işlediği tarım ürün
lerinin iç ve dış piyasalarda sunulmasını hedeflerken, üretici ve tüketicinin düşlerinin, kâbusa dö
nüşmemesi için doğru politikalar uygulamalı, etkin kararlar almalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, belirtmekte yarar var: Ülkemizin 77.8 milyon hektar olan topraklarının, 
23.5 milyon hektarı orman ve fundalık, 21.2 milyon hektarı çayır ve mera, 3..6 milyon hektarı bağ 
bahçe ve zeytinlik, 24.6 milyon hektarı tarla ve 5.3 milyon hektarı ise nadasa terk edilen tarla sını
fına girmekte; tahıl, endüstriyel bitki ve bakliyat ekimi için 19,3 milyon hektar tarla ayrılmış bu
lunmaktadır. Bu alanın 2.3 milyon hektarında ise, sadece bakliyat ekimi yapılmaktadır. 

Ben, burada, tarım ürünleri içerisinde önemli bir yeri olan; fakat, üzerinde konuşulmayan bak
liyat üretimine ve bazı sorunlarına özellikle değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, daha ayrıntıya girilirse, bakliyat üretimine ayrılan alanın 1 milyon hek
tarında mercimek, 800 bin hektarında ise, nohut yetiştirildiği belirlenecektir. Bu iki ürün, bakliyat 
ihracatının en önemli ilci kalemini oluşturmaktadır. İthalat yapmak zorunda kaldığımız küm fasul
yenin üretim alanı, sadece 150 bin hektar olup, buna, barbunya ve börülce ekim alanları da dahil
dir. tç tüketiminin yüzde 55'i ithalata bağımlı hale gelen pirince ayrılan alan ise, azala azala 30 bin 
hektara kadar inmiştir. Gruba adını veren; her nedense, mutfaklardan uzaklaşan ve en değerli bak
liyat olan bakla ise, 40 bin hektarlık bir alanda ekilmektedir. Ekili alanların yüzde 25'inin bakliya
ta ayrılması gerekmektedir; ama, bakliyat ekili alanların oranı, uygun ekim nöbeti ve uluslararası 
normlara göre, bunun çok altındadır. 

Artık, ayan beyan görülüyor ki, ciddî bir tarım politikamız bulunmamakta; çağdaş olmayan 
metotlarla ve programsız ekim yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk insanının beslenmesinde tahıldan sonra, en önemli gıda olan ve etin 
yokluğunu unutturan; ancak, son yıllarda, üretimi hızla gerilemeye başlayan bakliyatın üretim mik
tarlarına ilişkin, resmî ve gayri resmî veriler, oldukça farklı değerler içeriyor. Devlet İstatistik Ens
titüsü, Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği gibi çeşitli kaynaklardan üretim miktarlarına ilişkin bilgiler bir araya ge
tirildiğinde ve piyasaya ulaştırılan bilgiler ışığında değerlendirildiğinde, ortalama rakamları bul
mak ancak mümkün oluyor. , 

Kayıt dışı ekonominin önemli ölçüde hakim olduğu bakliyat ticaretinde, ürünlerin, borsa dışı 
kaynaklarla, pazara girdiği açıkça görülüyor. Dolayısıyla, üretim miktarına ilişkin kesin bilgi sahi
bi olmak güçleşiyor. 

Mevcut verileri incelediğimiz zaman, 1991 yılında 210 bin ton olan fasulye üretiminin, 1993 
yılında 121 bin tona, nohutun 710 bin tondan 600 bin tona, yeşil ve kırmızı mercimeğin 950 bin 
tondan 680 bin tona, baklanın 75 bin tondan 65 bir tona, pirincin 205 bin tondan 198 bin tona düş
tüğünü; buğday üretiminin 17 milyon ton, börülcenin ise, 4 milyon tonda sabit kaldığını görüyo
ruz. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere, nüfus artış hızı yüksek olan Türkiye'de, bırakınız ihracatı, 
iç talebe bile yetmeyecek bir üretimle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Son 10 yılda fasulye, mer
cimek ve bakla üretimi gerilerken, börülce ve buğday üretiminin yerinde saydığını; pirinçte dışa ba
ğımlılığın kronikleştiğini tespit ediyoruz. Bu gidişle, kendi kendine yetemeyen ülkeler arasına gi
receğimizden endişe duymaya başlıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, devletin ilgi ve desteğinden yeterince faydalanmaması ve özellikle bilgi 

açısından yoksun kalması, Türk tarımının, üretime ortaçağ yöntemleriyle devam etmesine yol açı
yor. Dönüm başına elde edilen cüzi verim, üretici köylüyü bedava çalışmaya hatta zararına üretim 
yapmaya mecbur bırakıyor. 

1975 ve 1980 yıllarında maksimum seviye gösteren bakliyat üretimi, son yıllarda azalmaya 
başlıyor; 1985 yılında dekar başına 153 kilogram olan fasulye üretimi, 82 kilograma; nohut 100 ki
logramdan 75'e; bakla 174'ten 163'e; pirinç 261'den 238'e; börülce 98'den 78'e; mercimek 
103'ten 68'e; buğday ise, 182'den 168 kilograma düşüyor. Verimliliğin tehlike sınırları içine gir
diği görülüyor. Dekar başına 1 200 kilogram çeltik üreten Amerika'dan, ne sebeple ithalat yaptığı
mızı merak etmeye gerek bile kalmıyor. 

En verimli üretim alanı olan Trakya'da bile dekar başına eri çok 600 kilogram çeltik alınıyor; 
verim düşüklüğü ürün kalitesinden fiyata, tarlanın hazırlanmasından ihracat ve tüketici fiyatlarına 
kadar her alanı olumsuz olarak etkiliyor. 

Kaliteli ve uluslararası standartlarda ürün elde etmek, Türk tarımı için giderek olanaksız hale 
geliyor. Her yıl 10 ilâ 40 santimetre derinliğinde kazılan toprak, kalitesini ve dolayısıyla verimlili
ğini yitiriyor. Aynı toprağa hep aynı Ürün ekilmesi, ve hep aynı tarz gübreleme yapılması, toprağı 
zaaf a uğratıyor. Ürün kalitesini, tohum kalitesi de etkiliyor. Bilinçsizce ve kulaktan dolma yöntem
lerle seçilen, hatta son yıllarda tohum firmalarının reklam gücüyle tercih ettirilen tohumlar her ha
sat döneminde üreticiyi hüsrana uğratıyor. 

BAŞKAN- Sayın Çelebican, sözlerinizi bağlar mısınız efendim; lütfen... 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 

İlaç, gübre ve mazot fiyatları neredeyse her gün artarak arş âlâya yükseliyor. 

Bir başka etkili faktör ise, su ihtiyacının tesadüflerle karşılanması oluyor. Zira, Hükümet, ba
raj ve göletlere yapılacak yatırımın ekonomiye hızla geri döneceğini bir türlü kavrayamıyor. 

Ayrıca, son yıllarda, neden, neye karşı ve ne zaman kullanılacaı doğru dürüst bilinmeyen ve 
zamanında finanse edilmeyen ilaçlama da ürün kalitesinin bozulmasında ayrıca bir etken olarak 
kendisini gösteriyor. Görülüyor ki, Hükümet, teknik yardımda bile yetersiz kalıyor. Tabiî, bir de 
hasat biçiminin hâlâ çağ dışı aletler ve araçlarla yapılması da ürün kalitesinde menfi rol oynuyor. 

Değerli arkadaşlarım, üretim alanlarından ekime, kaliteden gübrelemeye kadar her şeyin plan
sız ve hesapsız olduğu bir alanda fiyatlar nasıl belirleniyor? Eğer ürünü Toprak Mahsulleri Ofisi 
gibi devlet kuruluşları alıyorsa fiyatlar, üreticiye siyasî iktidarın oy cinsinden ihtiyacına göre en-
deksleniyor. Yok, eğer ürünü toptancı veya tüccar alıyorsa, sıcak parayı elinde tutan spekülatörler
le, stoklama olanağı olan büyük üreticilerin veya yerel toptancıların yaptığı hesaplara endeksli olu
yor. Her iki durumda da fiyatlar gerçek değildir; dolayısıyla, piyasa sağlıklı oluşmuyor, üretici ve 
tüketici mağdur ediliyor. 

Maalesef, piyasada gerçek fiyatlar oluşmamakta, fasulye gibi birçok bakliyat ürünü girdileri, 
dünya fiyatlarının çok çok üstünde olmasına rağmen, üreticiden, yıllardır dünya fiyatlarının çok 
çok altında bir fiyatla alınıyor ve piyasada satılıyor; ama, hiçbir kontrol ve tanzim mekanizması ça
lışmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef görülüyor ki, millî yemeğimiz.kuru fasulye ile pilav artık fa
kirin tüketimi olmaktan çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ihracata gelince.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Çelebican, size, Genel Kurulu selamlamanız için sadece 1 dakika veriyorum. 

Buyurun. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin, başarı
sız ekonomik ve tarımsal politikaları neticesinde, son derece azalan halkımızın temel gıdası bakli
yat üretimini eski seviyesine yükseltmek için gerekli desteğin verilmesi ve en önemlisi, ülkemiz 
şartlarına uygun bir tarım politikası belirlenmesi gereğini özellikle vurguluyor ve sözlerimi burada 
bitirirken, bu bütçenin, Türk köylüsüne, çiftçisine hayırlı olmasını diliyor; hepinizi tekrar saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Çelebican, teşekkür ediyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesiyle ilgili müzakereler tamam
lamıştır. Şimdi, soruları tespit edeceğim. 

Daha önce kürsüye vaki müracaatları okuttuktan sonra tamamlayacağım efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanın konuşmasından sonra 
"son söz milletvekilinindir" gerekçesiyle bir kıymetli arkadaşımıza söz verdiniz. Arkadaşımız da 
biraz önce kürsüden indi. Müzakereler, arkadaşımızın sözünü tamamladığı noktada bitti. Ancak 
müzakereler bittikten sonra, soru için başvurulabilir. Önceden alınmış olan soru sorma müracaat
ları, İçtüzüğün açık hükümlerine aykırıdır. Onun için, soru sorma konusunda, lütfederseniz, el kal
dıran arkadaşlarımızı sırayla tespit buyurun. 

BAŞKAN- Efendim, bundan önceki uygulamalarda böyle yaptık Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- O yanlış bir uygulamaydı Sayın Başkan. Lütfen, İçtüzü
ğün 61 inci maddesini tekrar okuyun. 

BAŞKAN- Efendim, süremiz uygundur; soruları alacağım; müsaade buyurun. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Değerli Başkanım, eğer, bu usulü ittihaz ederseniz, sizden sonra 
da bu uygulama bu şekilde devam eder ve yazılı olarak verilen sorular, salonda bulunan arkadaşla
rımızın soru sormalarını engeller. Bu konuda, lütfen, yazılı soruları dikkate almayınız, el kaldıran 
arkadaşlarımıza soru sormaları için bir fırsat veriniz efendim. 

BAŞKAN- Efendim, yazılı soruları aldık; daha önce uyarsaydık olurdu; ama, aldık. Zaten, faz
la bir şey yok. Süremiz müsaittir, hepinizin sorularını sırayla alacağım efendim. Bir iktidardan, bir 
muhalefetten isim alacağım. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Usul hakkında bir hususu belirteceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Amacımız, tüm parlamenter arkadaşlarımızın tartışmalara katılabil
melerini sağlamak. Grubu olan partiler doğal olarak söz hakkına sahipler, onlar geniş bir şekilde 
görüşlerini dile getirebiliyorlar; ama, burada, grubu olmayan partiler ve bağımsız milletvekili arka
daşlarımız var. Hem bağımsız arkadaşlarımıza hem de grubu olmayan partilere öncelik tanımak, 
tartışmaya daha geniş bir katılımı sağlayacaktır, daha demokratik olacaktır. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Saat 19.00'dan sonra neredesiniz Sayın Dinçer? 

BAŞKAN- Her sayın milletvekilinin soru sorma en tabiî hakkıdır efendim. 

Yazılı müracaatları okutuyorum: 
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Abbas înceayan, Coşkun Gökalp, Hasan Akyol, Mehmet Sevigen, Ali Dinçer, Hasan Basri 

Eler, Yasin Hatiboğlu, Haydar Oymak, Faik Altun, Mustafa Doğan, Cafer Keseroğlu, ibrahim Öz-
diş, Mehmet Elkatmış, Abdiillatif Şener, Halil ibrahim Özsoy, Kemal Başaran, Rauf Ertekin, Saf-
der Gaydalı, Mustafa Balcılar, Mustafa Dağcı, Kadir Bozkurt, Elaattin Elmas. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, yarım saattir söz istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Tayan. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, Meclis, birkaç gruptan müteşekkil. İstirhamım ; 
Grubumuza da biraz soru sorma hakkı lütfedin bir kerecik. Burada bir tek arkadaşımızın sual iste
ği var. 

BAŞKAN-Gayet tabiî efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Ama, efendim, hep muhalefet tarafına bakıyorsunuz, bu tarafa 
bakmak âdetiniz değil; bunun bir sırası Vardır. Bir arkadaşım yarım saattir istirham ediyor. 

BAŞKAN- Sayın Tayan, böyle peşin hükümle kalkarsanız, bu yanlış olur. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Siz söylemiştiniz, soru sorma taleplerini bir o taraftan alın, 
bir bu taraftan diye. Talepler yazılı mı sözlü mü verilecek belli değil. 

BAŞKAN- Onu uygulayacağım ben de Sayın Özkaya, müsaade buyurun efendim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan, daha önceki bütçe görüşmelerinde, bir baş
kanımız, konuşmalar bitmeden verilen yazılı soru taleplerini kabul etmedi ve konuşmalar bittikten 
sonra parmak kaldırarak soru soracakları tespit etme usulünü getirdi; belki sizin bu uygulamadan 
malumatınız yoktu. Bu uygulamanın bir kaide olduğunu ifade ediyor, buna uyulmasını rica ediyor, 
bütün parmak kaldıranlara da soru sorma hakkını vermenizi diliyor, saygılarımı sunuyorum. ("Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Süreyi iyi kullanacağım efendim. 

Buyurun Sayın Güner. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz, ben de aynı mealde konuşa
caktım. Sizden önceki uygulamada yazılı soru verilmemesi ve müracaatların yazılı olarak yapılma
ması hususu karara bağlanmıştı. O bakımdan, soru sormak isteyen arkadaşlanmız da yazılı olarak 
müracaat etmemişlerdi. Eğer yazılı müracaatları dikkate alırsanız, haksız bir durum doğacaktır. 

Bunu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN- Oradan ifade edildi, şimdi bir de sizi dinledim Sayın Güner. (Gürültüler, "Sayın 
Başkan" sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, bütün soruları alacağım; süreyi uzatacağım, hepsini alacağım... 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, müracaatları, Genel Kurul Salonu
nun bir ön sıralarından, bir arka sıralarından alalım efendim. 

BAŞKAN- Telaş buyurmayınız efendim, 428 kişiye soru imkânı sağlayacağım; müsaade bu
yurun. Hepsini alacağım, lütfen acele etmeyin... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Bravo Başkan,çok adil bir yönetim sergiliyorsunuz. 

BAŞKAN- Efendim, şimdi, soru sormak isteyenleri okutacağım; soru sormak istediği halde 
yazılamayan bir sayın üye varsa, onu tekrar yazacağım. 

Değerli arkadaşlar, daha önce ismi okunanları takip buyurdunuz; ilave listeyi okutacağım; ya
zılmayan arkadaşım varsa ve hâlâ musirr ise, işaret buyursun, onu da yazacağım. 
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Şimdi ilave listeyi okutuyorum: 

Hannan Özüberk, Saffet Topaktaş, İlhan Kaya, Mehmet Gedik, Cevat Ayhan, Yaşar Eryılmaz, 
Fecri Alpaslan, Engin Güner, Nedim Budak, Kemalcttin Göktaş, Hasan Dikici, Hüsamettin Korku-
tata, Refik Arslan, Osman Develioğlu, Hüseyin Erdal, Hacı Filiz, Mehmet Kerimoğlu, Gazi Barut, 
Mustafa Kul, Hasan Korkmazcan, Ahmet Cemil Tunç, İbrahim Gürsoy, Recep Kırış, Gaffar Ya- -
kın, Ali Oğuz, Hilmi Yükselen, Mehmet Özkaya, Şerif Bedirhanoğlu, Erdal Kesebir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Çok adil davranıyorsunuz Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN- Efendim, yalnız, siz Başkanlığa adil davranmıyorsunuz. 
Önümdeki listeye göre isimleri okuyacağım; yalnız, bu defa -hep olduğu gibi- bir ricam var. 

Ne olursunuz, sorularınızı kısa ve net sorun; gerekçeye girmeyin; rica ediyorum. 
Sayın Milletvekilleri, üç tane yazılı soru var; önce, onları okutuyorum: 

Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz 
ederim: 

Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
1. Sayın Başbakan, açıklamalarında, gübrede bedellerinde yüzde 30 geri ödeme yapılacağını 

ifade etmişlerdi; bugüne kadar, çiftçimize ne kadar geri ödeme yapılmıştır? 
2. Ödemelerin düzenli yapılması için, fonda ne kadar para mevcuttur? 
3. Gübrede geri ödeme için fon kaynaklarının kullanımı, tasarruf tedbirleri içine giriyor mu? 
4. Gübrede, sütte, ette, 1994 yılında yapılamayan prim ödemeleri, 1995'de çiftçimize düzenli 

olarak devam edecek midir? 
5. 1994 yılında, kuraklık dolayısıyla yeterli üretim yapamayan çiftçilerimizin mazot alacak pa

rası yoktur. Köylümüze, çiftçimize, ekim ve sökümde kullandığı mazotta da yüzde 30 destekleme 
yapmayı düşünüyor musunuz?" 

BAŞKAN- Sayın Bakan, takip buyurdunuz efendim. Uygun görürseniz hepsini okuyalım; son
ra, gerekli biçimde cevaplarsınız. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması ricasıyla Yasin Hatipoğlu'nun soru

sunu tevcih ediyorum: 
Çorum'da 200 civarında faal tavuk çiftliği vardır. Çorum'da çiftlik sahipleri kendi imkânlarıy

la bu başarı ve beceriye ulaşmışlardır; tek handikapları pazarlamadır, stoklar şişmektedir. Pazarla
ma ve destek için ne düşünüyorsunuz? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN- Diğer yazılı soruyu okutuyorum: 
Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana aşağıdaki soruyu tevcih ediyorum: 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

Malum olduğu veçhile, 1994 yılı kurak geçtiğinden, zarar eden çiftçilerimizin, Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi yolunda yasal düzenlemelerin 
hazır olup olmadıklarını öğrenmek istiyorum. Hazır ise, icra takiplerinin başlatılmaması hususuda 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

- 8 3 3 -



T.B.M.M. B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 2 
BAŞKAN- Sayın Gökalp, buyurun efendini. 

Sayın Gökalp, politikacıyla mikrofon yan yana gelince zamanın farkına varılmaz; rica ediyo
rum... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma, aşağıdaki sorularımı tevcih edeceğim; yâlnız, 
daha önce, tarım konusunun böyle ayaküstü sorularla çözülecek bir konu olmadığını belirtmek is
tiyorum. Buradaki tüm arkadaşlarım bu fikirdedir. Somlarıma başlamadan önce şu hususu da be
lirtmek istiylorum: Geçen seneki süne ve kımıl mücadelesi ve özellikle bunun Kırşehir'deki uygu
lamasından dolayı, Sayın Tarım Bakanımıza ve başta Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olmak 
üzere bakanlık personeline teşekkür etmeyi bir görev bitiriyorum. 

BAŞKAN-İltifat teatisi bittiyse, sorunuzu sorun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- İltifat değil... Şimdi eleştiri bölümüne geliyo rum efendim. 

1994 yılı bütçesine, süne ve kımıl mücadelesi için 80 milyar lira, zeytin sineği mücadelesi için 
20 milyar lira ödenek konulmuştur. Bu ödenek yetmediği için, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğünden 150 milyar lira alınmıştır. 1995 yılı bütçesi içinde, süne, kımıl ve zeytin sineği müca
delesi için 270 milyar lira ayrılmış ve giderlerin karşılanması yönünde, ilgililer tarafından 677 mil
yar lira ödenek istenmiştir. Hayvan hastalıkları için de, bütçeye 100 milyar lira ödenek konulmuş
tur; ilgili kurumun isteği ise 460 milyar liradır. 

Süne, tarlaya girdikten yahut hastalık kapıya geldikten sonra, o parayı çiftçi ne yapacak; köy
lü ne yapacak; üretici ne yapacak? Bu paraların, bütçe içerisinde olması gerekir. Bu paraların, tez 
elden bütçeye konması yönünde atılması gereken adımların, şimdiden atılması gerektiği kanısında
yım. . 

BAŞKAN- Sayın Gökalp... . . 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sorum işte bu, söylüyorum... 

İkinci önemli konu ve sorum şh: Ziraat Bankasının çiftçilere uygulamış olduğu kredilerden do
layı, geri ödemenin yüzde 20'ler oranında, nisan ve haziran ayında yapılması öngörülmektedir. Bu, 
çiftçiyi sıkıntıya sokmuştur ve sokmaktadır. Bu hususta, Sayın Bakanın, çiftçi lehine yeni bir dü
zenlemesi var mıdır? 

Burada, tüm arkadaşlarımın üzerinde hassasiyetle durduğu... 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, soruya gelir misiniz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Efendim, sorumu sordum işte!.. 
BAŞKAN- Bakın, 60 arkadaşımız daha soru soracak; rica ediyorum... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Tamam efendim, biliyorum; ben de zamanı fazla kullanmak 

istemiyorum. 
Üçüncü konu, gübre konusu. Sayın Bakanım, daha önceki beyanlarında ve biraz önceki ifa

delerinde "gübre bedelinde üreticiye yüzde 30 iade, ilk defa bu Hükümet zamanında yapıldı" de
di. Ben de şimdi, Sayın Bakana soruyorum; sizin Hükümetiniz döneminde, gübreye yüzde kaç zam 
yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Tamam mı Sayın Gökalp?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Hayır efendim, az kaldı. (ANAP ve RP sıralarından "Oo-

oo!.." sesleri) 
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H.FECRÎ ALPARSLAN (Ağrı)- Sözünü kesin Sayın Başkan!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Efendim, isterseniz son sorumu sorayım, isterseniz şimdi bı
rakayım. 

BAŞKAN-Sayın Gökalp lütfen sorunuzu sorar mısınız... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- 1980 öncesine kadar gübre fiyatları, akaryakıt fiyatları, buğ
day fiyatları -yani, hububat fiyatları- eşit giderdi. Şu anda, akaryakıt ve gübre fiyatları, hububat fi
yatlarının yaklaşık 4-5 misline çıkmıştır. Bu hususta, Sayın Bakanın bir çalışması var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum Sayın Gökalp. (Gürültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun)- Sayın Başkan, soru sorma işlemine bir süre tahditi getirseniz... 

BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun... Toparlarız. 

Buyurun Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, başka bir bütçeyi daha görüşeceğiz. Zamanın da
ralması nedeniyle, ben soru hakkımdan vazgeçiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sırası gelince, Sayın Kul'u listeden silelim efendim. ^ 

Süreyi başlatıyorum. 

Sayın Bozkurt, lütfen, sorunuzu kısa, net ve gerekçesiz sorun. 

Buyurun. 
KADİR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma aşağıdaki soru

mu arz ediyorum : 
Son günlerde, medyada Sinop İli Erfelek ve Ayancık ilçelerinde yetişen kestanelerin kanser 

hastalığı yaptığına dair iddialar vardır. Bu iddialara katılmak mümkün değildir. Acilen bir ekip ku
rularak gerekli incelemelerin yapılması sonucunda gerekli açıklama, kamuoyuna ne zaman yapı
lacaktır? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Akyol, rica ediyorum... Daha sırada 50 arkadaşımız var. 

HASAN AKYOL (Bartın)- Benim sorum çok kısa efendim. 
BAŞKAN- Yani, sayı itibarıyla 50 arkadaşımız var. 

HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorumu tevcih 
ediyorum : 

Türkiye'de her yıl, Kıbrıs adası kadar toprak parçasının erozyona uğrayıp, seller ve nehirler 
yoluyla denizlere akması nedeniyle ülkenin hızla çölleştiği gerçeği yanında, Söke Ovası ve Çuku
rova'da olduğu gibi verimli, münbit tarım arazileri sanayi bölgesi haline getirilip mahvedilirken, 
Bakanlığınızın erozyonu ve tarım arazileri üzerinde sanayileşmeyi önlemeye yönelik proje ve fa
aliyetleri var mıdır; varsa, bu çalışmaları yeterli ve etkili buluyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 
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Sayın Sevigen, buyurun efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Bakanıma iki sorum var. 
Sayın Bakan, biraz önceki konuşmasında, söz işçiye, çiftçiye, memura, köylüye gelince, he

men ekonomik zorluklardan bahsetti; çiftçiye, köylüye gelince "para yok" diyor. Merak ediyorum, 
Hükümet, holdinglere, batık şirketlere parayı nereden buluyor? 

İkinci sorum: Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz sıfır faizli krediden büyük oranda faydala
namadılar. Bu sıfır faizli kredileri kimler almıştır? Sayın Bakanımdan bunların cevabını rica edi
yorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Dinçer* buyurun efendim. 
ALİ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, değerli hemşerim Coşkun Gökalp, tarım konularına en 

fazla eğilen milletvekili olarak biraz uzun konuştu; ama, onun hakkıydı. Ben, hemşerimin aldığı za-
' manı geri vermek için, kısa soracağım. 

Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye bir ta
rım ülkesi, Türkiye'de hemen hemen her üniversitenin ziraat fakültesi var; pek çok üniversite de, 
faaliyete, önce ziraat fakültesiylc başladı; ama, şu anda Türkiye'de 20 bine yakın ziraat mühendisi 
işsiz. Bunlar hepimizin çocukları. Tarım Bakanlığının, bu kardeşlerimizin iş sorununu çözmekle il
gili projeleri var mı? Örneğin, devlet üretme çiftliklerinin arazilerinin bir kısmında bu arkadaşları
mıza, üniversite sonrası pratik eğitim de verilerek, çiftçilik yapma imkânları sağlanamaz mı? Dev
let arazilerinden, uygun yerlerde, yine bu arkadaşlarımıza, modern çiftçiliğin örneklerini verebile
cekleri çiftlikler kurmaları imkânı sağlanamaz mı? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Eler, buyurun efendim. 
Sayın Eler, lütfen, net ve kısa sorunuz. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
1935 Cenevre Anlaşması gereği, hayvancılık ve su ürünleri bakanlığı kurulması gerekiyor. Sa

yın Bakanımın bu hulustaki görüşleri nedir? • 
Tarımı kalkınmış ülkelerde, tarım, hayvancılığa endekslidir. Yem bitkilerinin arazide ekim 

oranı onlarda yüzde 40 iken bizde yüzde 1,5'tir. Bu düşündürücü bir durum değil midi? Bakanlı
ğın bu konudaki tedbirleri nelerdir? 

1977 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, 2090 sayılı Kanunla, yangından, afetten za
rar gören çiftçileri korumak için, bir fon oluşturmuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ismi 
altındaki o günkü bakanlığın bütçesinin yüzde 10'u kadar bir paranın bu fona ayrılması gerekiyor
du. Bugüne kadar, bu fona ayrılan para, nerede kullanılmıştır? Bu konuda, Sayın Bakanımın bilgi
lerini istirham ediyorum. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruşuludur. Bu kuru
luşa, 1980 yılına kadar, yasal harcamaları için para ayrılmasına rağmen, Bakanlık, bu konuda niçin 
ödenek ayırmamaktadır? 

Birlikler ye ofisler hasat zamanı açılmayınca, üretici, mallarını tüccara verdi; o zaman, yapı
lan zamlar kime yaradı? 

Son sorum : Bugün, zamlar sebebiyle, gübresiz ekim yapılan arazinin ve çiftçinin sayısı yüz
de 60'ı bulmuştur. Verim düşmüyor mu? Dünyada kendi kendini besleyen 7 ülke içerisinde olma
mıza rağmen, yağı, eti, sebzeyi, meyveyi, pirinci ithal hale getirmemi zdeki sorumlular bu Hükümet 
değil midir? • 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Oymak; buyurun efendim. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum; aracılığınızla, Sayın Ba
kana, aşağıdaki sorularımı tevcih ediyorum. 

Ülkemizde, sel baskını, dolu düşmesi gibi tabiî afetler sık sık yaşanmaktadır. Tabiî afetlerden 
zarar görenlerin bu zararlarının telafisini gidermek amacıyla, geçmişte, yasal düzenlemeler yapıl
mıştı. Bu yasal düzenlemelerden yararlanmak için, diğer şartlar yanında, zararın, yüzde 40'ı aşma
sı gerekiyor. Yürürlükteki mevzuata göre, bu yüzde 40 oranının hesaplanmasında, ahır, samanlık, 
traktör gibi sabit değerler de hesaplamaya dahil ediliyor ve dolayısıyla, çiftçilerimizin zararının te
lafisi mümkün olamıyor. Bu durumun ortadan kaldırılması için; 

1. Bu oranın hesabında, ahır, samanlık, traktör gibi sabit değerlerin hesaba dahil edilmemesi 
yönünde, mevzuatta değişilik yapılması öngörülüyor mu? 

2. Ayrıca, bu yüzde 40 oranı, bize göre oldukça yüksektir. Bu oranın yüzde 30, yüzde 25'lere 
düşürülmesi daha uygun olmaz mı? En azından, kademeli hale getirilebilir. Hele, üst üste yapılan ... 

BAŞKAN- Sayın Oymak... Efendim, ,50 aradaşımız daha var... Rica ediyorum. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Zarara uğrayanlara, tohumluk verilmesi, kredi borçlarının ertelenmesi gibi yardımlar yapılı
yor; ancak, bunlardan faiz alınıyor; sadece, icraî takibattan vazgeçiliyor. Tabiî afetler nedeniyle er
telenen kredi borçlarından faiz alınmaması, tohumluğun bedeline de faiz uygulanmaması daha uy
gun olmaz mı? 

Başka sorularım vardı, onları yazılı halde soracağım, size yazılı olarak intikal ettireceğim, 
efendim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Efendim, tabiî, o, her zaman mümkün. Arkadaşlarımız, sorularını yazılı ulaştınr-
larsa Sayın Bakana, doğrudan; çok iyi olur. 

Sayın İlhan Kaya, buyurun efendim. 

Efendim, lütfen kısa. Yani, o kağıdın tamamını okumak mecburiyetinde değilsiniz... 

Buyurun. , 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını istediğim sorularımı sormak istiyorum. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1994 yılında, kaç ürünü destekleme programına almış ve 
uygulama kaç üründe cereyan etmiştir? Yeterli destek sağlanmış mıdır? 

2. Gübrede uygulanan desteklemede, yüzde 30 seviyesinde, vatandaşa yapılan ödemeler geci
kiyor. Aynı zamanda, vatandaş, vergi daireleri ve banka kapılarında rezil olmaktadır. Ödemeleri 
hızlandıracak mısınız;? Bu sistemi, değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

3. ANAP döneminde 27 bin lira olarak bıraktığımız etin kilosu, bugün 200 bin lira olmuştur, 
kilosu 20 bin lira olarak bıraktığımız peynir, 200 bin lira olmuştur. En önemlisi, 2 300 lira olarak 
bıraktığımız mazot, 16 bin lira olmuştur. Ben, şimdi, Sayın Bakanımdan öğrenmek istiyorum, bun
ların müsebbibi kimdir? En önemlisi, Sayın Bakanım, köyleri gezdiği zaman, vatandaşın karşısına 
çıktığı zaman, bu zamların sebebini nasıl anlatmaktadır? 
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Teşekkür ediyorum. . 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 

Sayın milletvekilleri, soru sahipleri soru sormaktan vazgeçemez diye bir kural yoktur; izni
nizle hatırlatmış olayım. 

Sayın Altun; buyurun efendim. 

FAİK ALTUN (Antalya)- Aşağıdaki sorularımın S.aym Bakan tarafından cevaplandırılmasını 
istiyorum efendim. 

1. Artan gübre fiyatları karşısında, ekim alanlarındaki daralma nedir? 

2. Gübre tüketimindeki düşüş geçmiş yıllara göre nedir? , 

3. Gübre kullanan çiftçilerin, devletten alacakları ojan trilyonlara varan paralar ne zaman 
ödenecektir? 

4. Akaryakıt fiyatları hızla artmaktadır, çifçiye ucuz akaryakıt temini ve desteğini düşünüyor 
musunuz? 

5. Birliklerin, ürünlerini değerlendirme politikalarında bağımsız olmalarını düşünüyor musu
nuz? 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Altun, teşekkür ediyorum. 

Sayın Doğan, buyurun. 
Efendim, lütfen kısa... 
MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep)- Sayın Başkan, aracılığınızla aşağıdaki sorularımı Sayın 

Bakana sormak istiyorum. 
1. Her ülke, çiftçisini, üreticisini destekleyip korurken, Gümrük Birliğine girmek üzere oldu

ğumuz, şu günlerde, fonlar, et ve diğer et mamullerinde ve sütte önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu uy
gulama, çiftçimize ve tarım üreticimize vurulan bir darbe değil midir. Bu konuda, ne gibi önlemler 
düşünüyorsunuz? 

2. Hayvancılık, gerek Amerika Birleşik Devletlerinde ve gerekse Avrupa ülkelerinde, koruma 
altında tutulduğu halde, neden Türkiye' de koruma altında değildir? Bakanlık olarak, bu konuda bir 
projeniz var mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Ben, teşekkür ederini. ; 
Sayın Özdiş; buyurun. 

Lütfen, sorularınız kısa olsun... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)- Sayın Başkanım, hemen sorularıma geçiyorum. 
1. Adana bölgesinde Toprak Mahsulleri Ofisi şube müdürlükleri, hububat alımlarına, hasat 

mevsiminin sonuna doğru başlamıştır. Bu nedenle, üreticilerimiz, elindeki hububatı, düşük fiyat
tan, tüccara vermek zorunda kalmıştır. 1995 yılında da, üretecimizi mağdur eden bu uygulamaya 
devam edilecek mi? Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

2. 4 Aralık seçimlerinden önce, çiftçi borçlarının affıyla ilgili olarak, basında, Hükümet kana
dı tarafından, çeşitli defalar açıklamalarda bulunuldu. Bu hususta da bir çalışmanın olduğu da bilini
yor. 4 Aralık seçimleri yapılmadı diye, çiftçilerimizin borçlarının atlarıyla ilgili çalışmalarınız ertelen
di mi, ne oldu? Bu affın çıkması için yeni bir seçim mi gerekli? Sayın Başbakan, açıklamalarında 
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"1996'dan önce seçim yok" diyor; bu açıklaması, çiftçilerimizin borçlarının affı da 1996 seçim dö
nemine kadar gündeme gelmeyecek şeklinde değerlendirilebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Özdiş, ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Elmas, buyurun efendim. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakana sorularımı soru

yorum: 

1. Ülkemizde, son yıllarda 200 ayrı bölgede sığır vebasına rastlanmıştır. Bu üzüntü verici du
ruma kamuoyuna altı ay sonra duyurdunuz; niçin geç duyurdunuz? Sığır vebasının önlenmesi için 
ne gibi tedbirler aldınız? 

2. Halen yürürlükte bulunan mera kanunu, ihtiyaçlara cevap vermemektedir; yeni bir mera ka
nunu taslağı hazırlığınız var mıdır ? 

3. Suni tohumlama, yıllık, 800 binden 650 bine düşmüştür. Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Elmas. 

Sayın Özkaya, buyurun efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Sayın Başkanım, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımın, 
aracılığınızla, sorularıma cevap vermesini arz ederim. Saygılarımla. 

1. Gaziantep'in Suriye ile bitişik arazilerine, oradan, sürü halinde gelen fareler, ziraî ürünleri
mizin -üzüm de dahil olmak üzere- tümüne zarar vermekte, hatta tahrip etmektedir. 1994 yılında, 
il müdürlüğümüz kanalıyla mücadele yaptınız; bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil
dir. 1995 yılında, devlet mücadele programına göre, yine mücadele yapılacak mı? 

2. Eğer bu mücadele yetersiz ise, hiç olmazsa, bu konudaki ödeneği yeterli miktarda artırma
yı düşünüyor musunuz? 

3. Destekleme Genci Müdürlüğümüzün çeşitli dallarda uyguladığı verimlilik çalışmalarını tak
dirle karşılıyorum; süt hayvancılığı, halı dokuma gibi alanlarda üretim yapan kooperatiflerin öde
neğini de artırmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ederim. 
Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)-Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma, şu soruları 

sormak istiyorum: 
Bir kısım tohumlar gibi, patates tohumu da dışarıdan ithal edilmektedir. İthal tohumlar çok pa

halıdır ve ülkemize kontrolsüz olarak girdiğinden, bazen hastalıklara sebebiyet vermektedir ve bu 
nedenle de çiftçimiz büyük zarara uğramaktadır. 

1. Patates tohumlan ve diğer tohumlukların ülkemizde yetiştirilmesi için bir çalışmanız var 
mıdır? 

2. Patates tohumları ve diğer tohumlukları, çiftçinin bu fiyatlarla alması mümkün olmadığın
dan, üretimin artırılması, çiftçiye tohumluk yardımı veya tohumlukların faizsiz krediyle satılması 
düşünülmekte midir? 

3. İthal tohumlukların yurda girişinde, menşe, kalite ve sağlık kontrolü ciddî olarak yapılmak
ta mıdır? 
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4. Hormonun, kanserojen etki yaptığı; ancak, bütün gıda maddelerinde de yaygın olarak kul

lanıldığı, herkes tarafından bilinmektedir. Bunun önlenmesi için, etkili bir kontrol yapılmakta mı
dır? 

5. Ülkemizde hayvancılık yok olmuş ve etin fiyatı, 200 bin lira sınırına dayanmıştır. Hayvan
cılığın desteklenmesi için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN- Sayın Elkatmış... 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)-Son sorum, Sayın Başkanım. 

6. Çiftçiye "gübreyi sen al, evraklarını getir, üç ay içinde ben sana öderim" demek, bir çözüm 
değil, çiftçiye işkencedir. Gübrenin ucuzlatılmasından başka da çare bulunmamaktadır. Bu konuda 
ne düşünülmektedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Elkatmış. 

Sayın Şener; buyurun efendim. 

Sayın Şener, lütfen, kısa... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sıvas)-Sayın Başkamın, Tarım ve Köyişleri Bakaramızın cevaplan

dırması dileğiyle, aşağıdaki sorularımı arz ediyorum. 
1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri arasında, tarımın geliştirilmesi ve bu konudaki 

çabaların desteklenmesi vardır. Bölgedeki şeker fabrikalarıyla tarımın gelişmesi arasında da yakın 
ilişki vardır. Her ne kadar, şeker fabrikaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı ise de, özellikle 
Sivas Şeker Fabrikası proje tutarı, 1994 yılı maliyetleriyle, 2,1 trilyon lira olduğu halde, dört yıldır 
çok az miktarda ödenek ayrılmakta ve bitirilmesi bir türlü mümkün olmamaktadır. Bu konuda, böl
gedeki tarımın gelişmesine yönelik olarak, Sivas Şeker Fabrikasının tamamlanması için, Sayın Ta
rım ve Köyişleri Sayın Bakanımızın, yeterli ödeneklerin ayrılması konusunda destek verip yerme
yeceklerini öğrenmek istiyorum. 

2. Bu sorum, Sivas'ın yıllardır beklediği bir hizmetle ilgilidir. Her gelen hükümetin, Sivas'ın, 
kırsal kalkınma projesi kapsamına alınacağıyla ilgili vaatleri vardır; bu Hükümetin de var; ama, bu 
konudaki çalışmalar yavaş seyretmektedir. Bunun hızlandırılması için, Hükümetin, ne gibi tedbir
leri bulunduğunu ve vaatlerini hangi takvimde gerçekleştireceklerini öğrenmek istiyorum. 

3. 1994 yılında hayvancılıkla ilgili teşvik kredilerinin toplam miktarı ne kadardır? Bu teşvik
lerden Sivas'a çok az miktarda gittiğini bilmekteyim. Bu sebepten dolayı, bu teşvik kredilerinden, 
Sivas'a verilen miktar ve toplam teşvikler içerisindeki payı ne kadardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

4. Çiftçilerin, Ziraat Bankasıha ve tarım kredi kooperatiflerine olan borç faizlerinin affıyla il
gili bir kanun teklifimizi, Genel Kurula, İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince indirmiştik. Sayın 
Bakan, bu teklif burada reddedilirken, kendi tasarılarını kısa bir süre içerisinde Genel Kurula geti
receklerini söylemişti. Aradan iki ay geçtiği halde bu tasarı gelmedi. Bu bakımdan, bu tasarının ne 
zaman geleceğini tekrar sormak istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Buyurun Sayın Özsoy, buyurun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanın cevaplaması umuduy

la, birkaç soru tevdi edeceğim. 
1. İl tarım müdürlüklerine bağlı gıda kontrol laboratuvarları hemen hemen her ilde vardır. Bu 

işlevi, belediyeler ve Sağlık Bakanlığına bağlı halk sağlığı laboratuvarları da görmektedir. Her üç 
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müessesenin verdiği raporlar zaman zaman ayrı çıkmakta ve hukukî sorunlara sebep olmaktadır. 
Bu üç laboratuvan, veteriner veyahut da gıda kontrol laboratuvan adı altında toplamayı düşünü
yor musunuz? 

2. Halk arasında sıfır faizli besi kredisi olarak bilinen kredi, gerçek besiciye intikal etmemiş 
ve birçok kombinaya faizsiz kredi kullanma imkânı sağlanmıştır. Bu paraların yüzde kaçı geri gel
miştir? Halen bu parayı kullanan kombina sayısı ne kadardır? 

3. Ziraat teknisyeni olarak çalışan lise muadili okul mezunu gençler, ÖSYM imtihanıyla zira
at fakültelerini kazanmaktadırlar ve'tayinlerini ziraat fakültesi bulunan illere istemektedirler. Ba
kanlık olarak buna imkân olmadığının bilincindeyiz; ancak, bu gençlere ziraat fakültelerinde oku
ma imkânı sağlamak için, özlük hakları saklı kalmak üzere, süresiz veya ücretsiz izin verilme im
kânı araştırılmakta mıdır? 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başaran, buyurun efendim. 

Sayın Başaran, sizden sonra 20'ye yakın arkadaşımız soru soracaklar; Sayın Bakan, haklı ola
rak sözlü cevap verme isteğinde; ben rica ediyorum... 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Bakanımızdan, şu so
ruları sormak istiyorum: 

1. Basında çıkan, kardeşinizle ilgili eleştiriler doğru mudur? 
2. Müteahhit Mehmet Öztürk, evvela Danışmanınız, sonra da Toprak Mahsulleri Ofisi Yöne

tim Kurulu Üyesi midir? Yine basında çıkan haberlere göre, bu müteahhidin Bakanlığınızla ilgili 
bir ihale işine girmiş... • 

BAŞKAN- Sayın Başaran, kupürden mi okuyorsunuz efendim; yoksa... 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Hayır efendim, hayır... 
30.7.1992 tarihinde, Yağcıoğlu ikili lojman tevzii, artı kanalizasyon ve yol betonu inşaatını al

mıştır. Bu inşaatın çok eksik ve kusurlu olmasına rağmen, 3.1.1994 tarihinde, Ankara Bölge Mü
dürlüğünde kesin kabulü yapılmıştır. Bu doğru mudur? 

3. Yine bu müteahhidin, Sincan'da yapılacak hipodrom ihalesine girdiği, kendi karnesi yetme
diği için, bir Doğru Yol Partisi milletvekili ve bir şirketle anlaşarak, ihaleyi komisyon karşılığı al
dığı, alman bu ihalenin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu doğru mudur? 

BAŞKAN- Sayın Başaran, toparlar mısınız efendim. 
ALÎ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- 4. Bir hastanede kendisine ve yakınlarına özel ilgi gös

teren bir hemşireyi, bakan danışmanı yaptığı, bu hemşirenin daha sonra, Toprak Mahsulleri Ofisin
de bir daire başkanı olarak ödüllendirildiği doğru mudur? 

Bu sorularımın yanıtlanmasını istiyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Ertekin, buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Değerli Başkanim, bir şey arz etmek istiyorum. Az önce, Doğru 

Yol Partisi ve SHP Grupları olarak Başkanlığınıza bir müracatta bulunduk. 
Danışma Kurulumuzun aldığı tavsiye kararı, Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiş ve 

yürürlüğe konulmuştur. Alınan bu karara göre, her bütçe hakkında tanınan konuşma süresi kadar, 
soru ve cevaba süre ayrılmıştır; yani, soru ve cevaba bir sınır getirilmiştir. Tarım Bakanlığına ge
tirilen sınır da 45 dakikadır; ancak, bu 45 dakika, sadece suallere değil, sual ve cevaba aittir. 
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EDtP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sual sorulmasından rahatsız mı oluyorsunuz? 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Şu anda, 32 nci dakikayı geçtik ve 32 dakikadır sual soruluyor. 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Sayın Tayan yanlış mesaj veriyor... 

BAŞKAN- Müsade buyurun efendim. Genel Kurulun aldığı bir kararı konuşuyoruz. 

Sayın Tayan, siz buyurun efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- 32 dakika süren suale Sayın Bakan cevap vermeyecek midir. 

Şu anda, ekranda, uluorta mahalle dedikoduları, kamuoyuna, ciddî, birer isnat olarak...(ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Tayan, ben sizin maksadınızı anladım efendim. 

MEHMET GEDÎK (Bursa)- Sayın Başkan, yanlış mesajlar veriyor; mahalle dedikodusu yap
mak kendisine ait bir ifadedir. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) -Sayın Tayan, mahalle dedikodusu yapmak size ait bir ifadedir. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bu isnatlara, Sayın Bakanın cevap verebilmesi için, bu sürenin 

cevap için de tahsis edilmesi gerekir.(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Tayan, söylediğinizi ben anladım. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Bizim müracaatımıza rağmen, hâlâ bu uygulamaya devam edi
yorsunuz. Lütfen müdahale ediniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun... 

Ben, Sayın Bakana, cevap verme imkânı süresi taniyacağım. Müsaade buyurun... Onu söyle
dim ben size. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Ama, Sayın Başkan, bu süre. 32 dakika olmuş. Bu süreyi mutla
ka değerlendirmeniz gerekir. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bu'arada 10 arkadaşımız soru sorardı. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, ben, süreyi durdurdum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tayan'ın ifade ettiği husus doğrudur. Daha önce Danışma 
Kurulunun önerisi üzerine... 

MEHMET GEDİK (Bursa) - Ama, biz, mahalle dedikodusu yapmıyoruz. Biz, Sayın Bakana, 
halkı ilgilendiren sorular soruyoruz. ' 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Onu siz yaparsınız, Sayın Tayan. 

MEHMET GEDİK (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Tayan, bizim sorularımızdan etkilendiği 
için, çıkıp, Grup Başkanvekili olarak, oradan, halka yanlış mesaj veriyor. Bizim söylediklerimizin 
hepsi, halkın ilgilendiği, halkı ilgilendiren sorulardır. Sayın Bakan da bunları dinleyecek... Biz mil
letvekiliyiz. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili, kendisine 

ve Grubuna yakışmayacak bir beyanda bulundu. Hiçbir milletvekili burada mahalle dedikodularını 
esas alarak sual sormaz. Eğer, muhalefet görevini yapmayacaksak, bizim burada bulunuşumuzun 
hikmeti sebebi nedir... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
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H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Meclisten özür dilemeli ve beyanını düzeltmelidir; yakışıksız 

bir ifade kullanmıştır. ' 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Alpaslan... 

Sayın Başaran, Sayın Alpaslan beyanda bulundu, zabıtlara geçti. 

Ben, Sayın Tayan doğru söylüyor derken, usulle ilgili beyanını kastederek doğru söylüyor 
dedim. Bir Danışma Kurulu önerisi vardır; Genel Kurul da bunu kabul etmiştir. Her bakanlık büt
çesi için, gruplara tanınan süre kadar soru ve cevap süresi vardır; doğrudur; ama, şimdi, lütfen, bu 
Bakanlığın bütçesini, şöyle veya böyle, süreyi uzatarak veya uzatmayarak, bitireceğiz. 

Benim ricam, grup başkanvekilleri olarak, buyurun bir araya gelin ve bunu çözün. Ben ne 
yapayım yani. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Müsaade buyurun Sayın Tayan. 
BESTAMİ TEKE (Hatay)-Kahveye çevirdiler Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun. 

Arkadaşlarımız soru sormak için kalkıyor, elinde 60 tane soru var; ben bunun neresinde sözü 
keseyim; bir yerde kestiğim zaman sıkıntıya düşüyorum. 

ERTEKİN DURUTÜRK (Isparta)-Sayın Başkan, televizyon yayınını kesin, sorun biter. 
• BAŞKAN-Müsaade buyurun Sayın Durütürk. 

Şöyle bir yol bulunabilir mi diye düşünüyorum: İleride vereceğimiz bir arada, grup başkan
vekilleri olarak bir araya gelseniz; mesela "her gruptan 3 kişi 5 soru, 2 soru, 4 soru; grubu olmayan
lar için yine 1 soru, 2 soru, 3 soru" şeklinde bir tespiti, centilmenlik olarak, belirleseniz bize de 
kolaylık olur efendim.(ANAP sıralarından "devam, devam" sesleri) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Sayın Başkan, devam edelim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, şu anda müzakerelerin soru bölümüne 

gelinmiştir ve bu süre devam etmektedir. 45 dakikalık süre içerisinde, soru sormak isteyen arkadaş
larımız, İçtüzüğe uygun olarak, sorularını, aracılığınızla Sayın Bakana yöneltecekler. Bu süre yet
mezse, ondan sonraki ihtiyaca göre, Sayın Bakan "ben, bu soruları cevaplandırmak için ek süre is
tiyorum" derse, biz, grup başkanvekilleri olarak bir ek süre için anlaşabiliriz; o süre ile mesele 
çözümlenir. 

BAŞKAN-Efendim, onu bendeniz de ifade ettim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Aksi halde, soru hakkını kısıtlayacak bir anlaşma İç

tüzüğe aykırı olur; onu yapamayız; ama, Sayın Bakanın cevap vermesine imkân hazırlamak için, 
ilave süreyi, Doğru Yol Partisindeki arkadaşlarımız kabul ediyorlarsa, biz imzalamaya hazırız. 

BAŞKAN-Tcşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Sayın Ertekin; buyurun. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanın cevaplaması 

istemiyle sorularımı yöneltiyorum. 
1. Benim köylüm, benim çiftçim diyerek iktidar olan... 
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BAŞKAN- Sayın Ertckin, soru sorun lütfen. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Soruyu yöneltiyorum efendim. 

...bu Hükümet, 1992 yılı başında petrole ve diğer şeylere yapılan zamları kucaklarında bulduk
larını ifade etmişlerdi; acaba, çiftçiyi mağdur eden bu son zamları nerede buldular? (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

i 
2. Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve Ziraî Donatım Kurumundan aldığı 

kredilerde, birbirine müteselsil kefil olmakta ve bu kefalet dolayısıyla da, köydeki bir insanımızın 
ödeyemediği borç nedeniyle, diğer köylüler de, çiftçiler de mağdur olmaktadırlar; dolayısıyla, 
Tarım Krediden, Ziraî Donatım Kurumundan ve Ziraat Bankasından alacağı hizmetlerden fay
dalanamamaktadırlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, bunun düzeltilmesiyle ilgili bir çalışma var 
mıdır? 

3. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Kütahya ili Simav ilçesinde seracılık yapılmaktadır. 
Kütahya ili, jeotermal açısından fevkalade önemli bir kaynağa sahiptir Bu seracılak çalışması 
Simav ilçesine ilaveten, Gediz'de, Emet'de, Tavşanlı'da ve Kütahya'nın Ilıcak ve Yoncalı Termal 
Kaplıcalarında da yapılabilir mi? Böyle bir çalışma var mıdır? Yoksa, yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Buyurun Sayın Gaydalı. 
Sorularınız kısa olsun lütfen. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanımdan soru

larımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
1. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki yaylalar kapatılarak hayvancılık ağır darbe 

yemiştir ve hayvancılık bitmiştir. Tütüne de kota konarak üretim sahaları daraltılmıştır. Sayın 
Bakana soruyorum : Hayvancılık ve tütüncülükten başka geliri olmayan bu insanlarımıza, geçim
lerini temin etmek için Hükümet olarak neler yapacaksınız? 

2. Boşaltılan köylerimizin tümü tarımla uğraşan kesim olduğuna göre, köylerinden, evlerinden 
ve geçim olanaklarından mahrum kalan bu kesim için, 50 nci Cumhuriyet Hükümeti olarak ne gibi 
kalıcı yardım yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Teşviklerle yapılan ahırların yüzde 90'nı işletme kredisi yokluğundan çalışamamaktadır. 
Hayvancılığın bittiği bu zamanda, bu yatırımları ekonomiye katmak için ne gibi tedbirler aldınız ve 
alacaksınız? 

4. Elazığ ve Bingöl'den özel olarak bizi arayan besiciler, 23 milyar tutarındaki alacaklarını 
yedi aydır alamamaktadırlar. Besicilerin bu alacaklarını ne zaman ödeyeceksiniz? 

5. 20 bine yakın ziraat mühendisi işsiz beklemektedir. Bunlar için ne gibi tedbirler düşünüyor
sunuz? 

Ayrıca Van Golüyle ilgili bir sorum vardı, onu da başka bir arkadaşıma bırakıyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Ziraat mühendisleriyle ilgili mesele daha önce bir arkadaşımız tarafından sorulmuştu, siz tek

rar ettiniz. 
Sayın Dağcı, buyurun efendim: 
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MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana birkaç soru 

yöneltmek istiyorum. 

1. Muz ve et ithalatını durdurmak için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

2. Yıllık et ve canlı hayvan ile muz ithalatımıza son üç yılda ne kadar para ödenmiştir? 

3. Hastalıklı ve hormonlu gıda ithal edildiğine dair iddialar vardır, doğru mudur? 

4. Türkiye genelinde hayvancılığımız maalesef zor günler yaşıyor. Kayseri İlimizde de hay
vancılıkla uğraşan vatandaşlarımız perişandır. Bilhassa Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Felahiye ve 
Develi ilçelerimizde... 

BAŞKAN- Efendim, Kayseri ilçeleri dediniz. Sayın Bakan, hangi ilçeleri olduğunu bilir. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkan, burada 4 dakika soru soranlar var. Benimki 
daha 35 saniye oldu; müdahale ediyorsunuz. Adil düzen bu mudur?! (Gülüşmeler) Grubu olanlar 
burada 45 dakika konuşuyor. 

BAŞKAN- Sayın Dağcı, lütfen... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- İstirham ediyorum... 
Sayın Bakanımızın, bu ilçelerimizin pilot bölge ilan edilmesiyle ilgili sözü vardı. Bu söz ne 

zaman gerçekleşecektir? 

5. Et ve Balık Kurumuyla, Süt Endüstrisi Kurumunun Bakanlığınıza bağlanacağı söyleniyor; 
doğru mudur? v 

6. Et ve Balık Kurumuyla, Süt Endüstrisi Kurumu, öncelikle özelleştirilecek yerler arasın
dadır. Bu kurumlan, acele etmeden, tedricen özelleştirmek, her bölgede en az bir tanesini bırak
mak; böylece, üreticiyi desteklemek ve piyasayı kontrol etmek düşüncesine katılıyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Balcılar; buyurun. Lütfen kısa olsun efendim. Yani, ne olur, biraz da siz adil olun da, şu 
Başkana yardımcı olun! 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan bir tek 
sorum var efendim. 

BAŞKAN- Hay sağ olasınız; aman ne güzel! 

Buyurun. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- 1991'den bu yana gübre fiyatları, devletin yapmış ol

duğu sübvansiyonu nazarı dikkate almasak dahi, on misli civarında artmıştır. Enflasyona göre de 
hesaplasak, döviz artışlarına göre de hesaplasak, bu kadar artış olmaması gerekir. Bizim yaptığımız 
hesaplara göre, DAP gübresinin, bugün, enflasyon ve döviz artışına göre, 5 606 lira civarında ol
ması gerekir. Yani, Sayın Bakanın kürsüden ifade ettiği, "ucuzlattık gübreyi" sözüne katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Balcılar, bir soru; ama, pir soru! Lütfen, sorunuzu sorun efendim. Yani, san
ki kişisel konuşma yapıyorsunuz. -

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Bitiriyorum efendim. 

Vatandaşın alım gücünün düşüklüğünden dolayı, Türkiye'de gübre kullanımı, fevkalade düş
müştür; 2 milyon ton civarında eksik gübre kullanılmıştır. Bu da, önümüzdeki yıl, eksik üretime 
sebebiyet verecektir. Bu konuda, sayın bakanlık bir hazırlık yapmış mıdır? Hangi ürünlerde, eksik 
üretim söz konusu olacaktır? 

- 8 4 5 -



T.B.M.M. B : 5 5 17.12.1994 0 : 2 
Dünyada, tarım ürünlerinde, kendi kendine yetebilen yedi ülkeden birisi olan Türkiye, 

önümüzdeki yıl... 

BAŞKAN- Saym Balcılar, maalesef,.sözünüzü keseceğim efendim. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-...hangi tarım ürünlerini ithal edecektir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Keşke bana, bu sözü söyletmeden bitirseydiniz. 

.'• Sayın Er, siz, bugün, bu bütçe üzerinde konuşma yaptınız. Rica ediyorum, lütfen kısa sorun. 

ALİ ER(İçel)-Sayın Başkan, som sormak milletvekilinin hakkıdır. 
BAŞKAN- Ama efendim, 45 dakika içerisinde, hepsini toplamak da benim mecburiyetim için

dedir. 

ALİ ER (İçel)- Saym Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıda soracağım sorulara 
cevap vermesini rica ediyorum. 

1. Bir gazete beyanından öğrendiğime göre, domates fiyatlarını fazla bulan Başbakan* domates 
ithal edeceğini söylemiştir; bu, doğru mudur? 

2. Yedi yıldır narenciyeye verilen destek fiyatının, 31.12.1994 tarihinde sona ereceği söy
leniyor; bu doğru mudur? 

3. Mut İlçemiz, sofralık kayısı yetiştirir. Bu kayısı, her zaman ucuza gidiyor. Bu kayısıya des
tek verecekler mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Biz hiç görmedik Sayın Er. 

Teşekkür ediyorum Sayın Er. 

Sayın Topaktaş; buyurun efendim. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)-Sayın Başkanım, sorularımı, aracılığınızla, tevcih 

ediyorum. 

1. Gıda kontrol yetkisi, bugün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler 
tarafından kullanılmaktadır. Bu yetkiyi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında deruhte etmeyi, Sayın 
Bakanımız düşünüyor mu? 

2. Birinci sınıf tarım arazileri, sanayi kuruluşları ve onların atıkları sayesinde yok ediliyor. Bu 
konuda tedbir almayı düşünüyor mu? 

3. Afşin-Elbistan Termik Santralı bir açık işletmedir. Bu açık işletmeler tarafından taşınan top
rakların, tarıma kazandırılması hususunda bir çalışma yapmayı düşünüyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Gedik, lütfen, kısa ve net olarak; buyurun efendim. 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Sayın Bakanım, bizim sorduğumuz sorular.her ne kadar mahal

le dedikodusu olarak adlandırılıyorsa da, yine biz... 

BAŞKAN- Sayın Gedik, sorunuzu sorun, rica ediyorum. 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Sayın Başkanım, siz, bizlere, "Soru sormak isteyen bütün millet

vekillerine bu imkânı sağlayacağım" dediniz, biz de sıramızı bekledik. Siz, bize müdahale ediyor
sunuz ve biz de bu yüzden sorumuzu soramıyoruz. 
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BAŞKAN- Bu hakkı uygun kullanmazsanız, bir daha yapamayız. 

MEHMET GEDİKİ (Bursa)-Hayır efendim. 

BAŞKAN- Buyurun. 

MEHMET GEDİK (Bursa)- 1. Sayın Bakanım, canlı hayvan, et, süttozu, peynir, tereyağı it
halatındaki fonları düşürdünüz. Hayvansal üretimin artırılması ve hayvan yetiştiricilerinin destek
lenmesi ve korunmasıyla igili olarak, ithalattan alınan bu fonları, yükseltmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2. Bugün yapılan analizler sonucunda, yaklaşık 6 bin liraya mal olan mazot, 15 300 liraya 
satılmaktadır. Yine, üreticimizi destekleme bakımından, tarımda kullanılan mazotun fiyatını indir
meyi düşünüyor musunuz? 

3. Anavatan Partisi, 1991 yılında Hükümeti devrettiği zaman, traktörün fiyatı 45 milyon liray
dı. Şimdi ise, ortalama 672 milyon liraya çıkardınız. Sayın Bakan, bu insafsız zamları durdurmayı 
düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Sağ olasınız Sayın Gedik. 

v Sayın Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, sorularımı arz ediyorum: 
1. Aşağı Sakarya Projesi olarak, Sakarya-Adapazarı Ovasının, sulama ve direnaj projesi, 1986 

yılından beri programlara, yılda 1 milyon lirayla girmektedir. Bu proje, uygulama safhasına ne 
zaman intikal edecektir? 

2. 1994 yılında, gübre tüketiminde büyük düşüş olduğu görülmektedir; bunun sebebi nedir? 

3. Köylerin tarla yolları, bakımsızlıktan dolayı, köylülerin tarım yapmasını engellemektedir. 
Köy tarla yollarının inşaası için köy bütçelerine yardım düşünülmekte midir? Soruyu, konu, Köy 
Hizmetlerinin dışında kaldığı için arz ediyorum. 

4. 2 Aralık 1994 tarihinde, et, canlı hayvan tereyağ, peynir, fasulye, pirinç gibi bazı tarım ürün
lerinin ve süt mamullerinin ithalatındaki fonlar düşürülmüştür. Bu, çiftçiyi, üreticiyi mağdur 
edecektir. Bundan geri dönülmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN- Sayın Ayhan... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Bitiriyorum efendim. 
5. Sakarya'daki mısır üreticisini mağdur eden, mısır ithalatından vazgeçilmesi düşünülmekte 

midir? 
6. Şeker fabrikalarının, özelleştirme çerçevesinde, pancar ekicilerine devri düşünülmekte 

midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekileri, 45 dakikalık süremiz doldu. Bundan sonra soru soracak arkadaş

larımızın haklarından mahrum kalmamaları için, rica ediyorum, birer, tek soru seçilsin... 
. M. GAZİ BARUT (Malatya)-Olur mu?!. 

BAŞKAN- Efendim "olur mu"su yok!.. Yoksa, burada bitiririm. 
Her arkadaşımız, bir tek soru sorabilir. 
Sayın Eryılmaz, lütfen, bir soru... 
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YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana tek sorumu soruyo

rum: 

Ağrı'da, sonbahar gübre kullanımı son derece azalmıştır. Nedeni de, son günlerde gübre fiyat
larında meydana gelen artıştır. 1995, ilkbahar gübre kullanımı için, gübrede yeni destekleme 
düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 

Sayın Alpaslan, lütfen bir tek som... 

Buyurun. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Başkanım, et fiyatlarının 200 bin Türk Lirası sınırına 
dayandığı, buna mukabil besicinin cebine çok az paranın girdiği ve hayvancılığın can çekiştiği 
günümüzde, Ağrı'da, sığır vebası iddiaları doğru mudur? Eğer... 

BAŞKAN-Tamam. 
Sayın Alpaslan, teşekkür ederim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- ...doğruysa, bu konuda ciddî bir tedbir alınmış mıdır? Hayvan
ları imha edilen üreticiye, ne kadar para ödenmiştir? Ne kadar hayvan imha edilmiştir? Sığır 
vebasının küçükbaş hayvanlara bulaşma ihtilali var mıdır? Yok ise, küçükbaş hayvanların Ağrı'dan 
nakline niçin engel olunmaktadır? (DYP sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Efendim, istirham ediyorum, müsaade buyurun; arzu eden arkadaşımız bir tek soru sorar, ar
zu etmezse vazgeçebilir. 

Sayın Güner buyurun; yalnız, bir tek soru efendim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başkanım, burada sorduğumuz soruların amacı; 
sorularımıza, Sayın Bakan tarafından cevap alarak, görüşülmekte olan bütçe hakkındaki kanaa
timizi tam olarak belirlemek ve o yönde oy kullanmak içindir; ama, bu'kadar çok ve bu kadar uzun 
soru sorulunca, Sayın Bakan haklı olarak cevap veremiyor. 

Ben, bu mekanizmanın yararına inanmadığım için, sorumu sormuyorum. ( DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Sayın Budak buyurun; lütfen, bir tek soru efendim. 
MEHMET BUDAK (Ankara)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımın şu soruyu 

cevaplamasını diliyorum. 
Kültür Bakanı Timurçin Savaş, geçtiğimiz hafta Trakya'da, çağdaş ahır ve mezbahaların 

açılışında bulunarak, kültür hayvancılığı ve inekçiliğinin faziletleri konusunda yüksek fikirlerini 
açıkladı!.. İnsanla ilgili bakanlığın başında bulunmasına rağmen, hayvan kültürüne ilgi duyan sayın 
bakanın bu davranışı, medyada çeşitli yorumlara sebep oldu. Bakanlığınızın, hayvancılık ve veter
iner bölümü için, Sayın Kültür Bakanının yüksek fikirlerinden arasıra istifade etmeyi düşünüyor 
musunuz?. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Sayın Budak, teşekkür ediyorum efendim. 
ABDULLAH KINALI (Hatay)- Yorum yok, soru sor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Sayın Başkan, soru mu bu?! 

BAŞKAN-Sayın Göktaş, buyurun; lütfen, bir tek soru... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, zaten 45 dakika karşılıklı konuşmalarla 
geçti. Burada 3-4 tane çok kısa sorularım var, müsaade ederseniz onları sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Tek soru lütfen... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, tek sorumu Sayın 
Bakana sormak istiyorum. 

Trabzon'da tarım ilçe müdürlüklerinin, köylere kadar gelerek, köylüye, arı, cins inek ve ipek 
böcekçiliğini teşvik için dut fidanı verileceğini söylediklerini ve taliplilerin de isimlerinin yazıl
dığını biliyoruz. Bugüne kadar, bu talepler yerine getirilmedi. Bu talepler ne zaman yerine 
getirilecektir? Cevap verilmesini saygıyla arz ediyorum, 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 

Sayın Dikici, lütfen, bir soru... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, sorularımı arz ediyorum. 

BAŞKAN-"Sorularımı" değil efendim, lütfen tek soru... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Bir dakika sürmez efendim. 

BAŞKAN-Lütfen tek soru... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sormuyorum o zaman. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Olur mu efendim? Deminden beri herkes beşer dakika 

soru sordu. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Efendim, aslında soru sorma süresi bitti. 

HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale)-Konuştuğun zaman sorsana. Konuşma hakkını kullan
dığın zaman sorsan olmaz mı?. (RP sıralarından gürültüler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Siz idare edin o zaman , 

BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim, zaman kaybediyoruz. 

HAMDİ ÜÇPINARLAR(Çanakkale)- Allah Allah!.. Konuşurken sor burada. 

BAŞKAN- Sayın Üçpınarlar, lütfen... 

HAMDİ ÜÇPINARLAR(Çanakkale)- Konuşma yapan zatı muhterem, konuşma sırasında 
sorusunu da sorar. . 

BAŞKAN- Sayın Üçpınarlar, lütfen... 

Sayın Korkutata, tek soru rica edeyim. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA(Bingöl)- Sayın Başkanım, araştırma ve geliştirme istasyon
larının kaç tane olduğunu, bunlarda kaç ilim adamının çalıştığını, araştırma ve geliştirme için, 

" tohum ve hayvancılık için bu yıl ne kadar para ayrıldığını öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

M. SEYFİ OKTAY(Ankara)-Sayın Başkanım... 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

M. SEYFÎ OKTAY(Ankara)- Müsaade ederseniz, usule ilişkin bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Sayın Başkan, bakınız, soru ve cevap için ayrılan 45 dakikalık 

süre biteli... 

BAŞKAN-Efendim, onu ben anladım, biliyorum, gerekçesini de söyledim. 
M. SEYFİ OKTAY(Ankara)- Müsaade buyurun efendim. 
BAŞKAN- Buyurun. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Usule ilişkin söz istiyorum, sözümü niye kesiyorsunuz efendim? 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Oktay: 

M. SEYFİ OKTAY(Ankara)- Rica ediyorum... 
45 dakikayı 5-6 dakika da geçti. Bakın, burada saati durdurdunuz. 
BAŞKAN-Tabiî. 

M. SEYFİ OKTAY(Ankara)- Bir arkadaşımızın söz hakkının veya soru hakkının kısıtlanma
sını bizim de gönlümüz istemiyor; ama, bu Yüce Meclis, bir karar almış, bu süreyi 45 dakika ile sı
nırlamıştır. Şimdi, siz, bu 45 dakikayı da geçtiniz. Bu tarz, usule uygun davranış oluyor mu? Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin almış olduğu, bu ilke kararına uyuyor musunuz? Bu tarz yönetim biçimiy
le, bu bütçenin görüşülme disiplini haleldar olmuyor mu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN-Sayın Oktay... Zaman kaybediyoruz efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-İzin verir misiniz Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Sayın Saraçlar; buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, zaman başka şekilde kaybedilmiştir; hatta, za

manı, başka şekilde israf ettik. Sayın Oktay'ın sözlerine tamamen katılıyorum; artı, sizden, Sayın 
Bakana da, değerli hatip arkadaşlar kadar söz hakkı tanınmasını istiyoruz 

BAŞKAN- Efendim, onu zaten söyledik, zatı âliniz burada yoktunuz, söyledik... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Olur mu efendim! Alınan karara ne oldu Sayın Başkan, bana 

onu söyler misiniz? Siz, alınan kararı uygulamakla yükümlüsünüz. Bunun dışına çıkamazsınız. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Bir sefer ihlal etmekle bir şey olmaz L 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Şimdi mi geldi aklınıza!.:. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Develioğlu. Bir soru lütfen... 
MEHMET CEBİ (Samsun)- Soru sorma hakkı Sayın Develioğlu'na geçince, neden bir tek so

ru oluyor. 
BAŞKAN-Sayın Cebi, hep bir soru sordular efendim. Siz burada yoktunuz. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, gruplar adına 45 dakika konuşuluyor. 

Burada söz istiyoruz... (Gürültüler) 
BAŞKAN-Sayın Sevimli... . 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-... ama, yapmayın Başkanım. Arkadaşımız, oraya çı

kıp 10 dakika konuşuyor; ama, sıra, arkadaşımıza geldiğinde, bir tek soru sorun diyorsunuz Sayın 
Başkan. Adalet bunun neresinde? 
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BAŞKAN- Efendim, sizden önce de bir tek soru soranlar oldu. , 

Sayın Develioğlu; buyurun efendim. 

Lütfen, bir tek soru efendim... ' 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanımın cevapla
masını istediğim sorumu arz ediyorum: Patateste taban fiyat uygulaması, üreticimizin yüzünü gül
düren çok önemli bir gelişmedir. Elma, armut, ayva gibi diğer meyvelerde de veya bazı sebzelerde 
de, taban fiyat uygulaması düşünülüyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Erdal, bir tek soru efendimi 

Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, aslında haksızlık oluyor;ancak,sorumu sora-
yım.sonra sizinle görüşeceğim. 

Soracağım soru çok fazla idi; ama, mademki sorularımızı teke indiriyorsunuz.ne yapalım! 
Sayın Bakan konuşmasında "gübrenin yüzde 90'ı dışarıdan ithal ediliyor ve bundan dolayı pa

halı oluyor"dediler. Bu pahalılığı önlemek için, Türkiye'de gübre fabrikaları kurup, yerli gübre 
üretimini düşünüyorlar mı? Bunun başka çaresi yok. 

Madem "tek sual olsun"dediniz, bunu soruyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Erdal. 

Sayın Filiz, bir tek soru efendim 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Sayın Başkan.bu yanlış uygulama nedeniyle soru sorma, anlamını 

yitirmiştir; bölgelere mesaj ve reklama dönüşmüştür.Bu yüzden, soru sormuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Kerimoğlu,buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- O, senin kendi görüşün;halkm istediğini nasıl duyuracağız bura

dan ?(Gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Yakın
sayın Kerimoğlu, siz buyurun ben takip ediyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Ama, olmuyor böyle Sayın Başkan. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- 65 dakika konuştular.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayın Başkanım, bazı arkadaşlarımız soru sorma adına 
nutuk attılar;'buna göz yumdunuz; ama, bizi bir tek soruyla bağlıyorsunuz. Bu tutumunuzu protes
to için soru sormaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN- Benim tutumumu... Evet. Ne yapalım!.. 
Teşekkür ediyorum. 
M.GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, sorum; memleket ekonomisine büyük katkıda bu

lunan ve 50 bin ailenin geçimini sağlayan Malatya kayısısının çiçeğinin soğuk almaması, kalitesi-
.nin yükselmesi ve üretiminin artırılması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yapmış olduğu bir 
araştırma ve çalışma var mıdır? 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 

Sayın Keşebir; buyurun. 

Bir tek soru... Lütfen... 
ERDAL KESEBİR (Edirne)- Sayın Başkanım, ben de Yüce Meclise -saygılarımı sunarak Ba

kanıma soru yöneltmek istiyorum. Yalnız, grubu olan partilerin grubu olmayan partilere karşı bü
yük bir haksızlığı var. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen... Onu bana söylemeyin ve sorunuzu sorun... 
ERDAL KESEBİR (Edirne)- Şimdi, kürsüye çıkıp 45 dakika konuşuyorlar. Bizim, burada bir 

tek hakkımız var; soru sorma hakkımız. Refah Partisinden 20 kişi, ANAP'tan 40 kişi, Doğru Yol 
Partisinden 60 kişi, SHP'den 20 kişi soru sordu; ama, bir Demokratik Sol Partiden, bir Millet Par
tisinden, bir Milliyetçi Hareket Partisinden, bir Büyük Birlik Partisinden, bir Yeni Partiden bir ki
şi soru sormak istediği zaman keselim bitsin diyorsunuz. Bu, büyük bir yanlışlıktır. 

BAŞKAN-Sorunuzu sorun efendim. Lütfen... 

ERDAL KESEBİR (Edirne)-. Efendim, ben, Sayın Bakanımdan şu sorumun cevaplanmasını 
istiyorum: Ülkemizde, ANAP Hükümetleriyle başlayan, Doğru Yol ve SHP ortak Hükümetleriyle 
süren tarım politikaları, başta Trakya çiftçisini felç etmiştir. ! 

BAŞKAN-Soru sorun efendim. 
ERDAL KESEBİR (Edirne)- Ülkemizin yüzde 40 olan köylü nüfusunu, 2000 yılında yüz

de 10'lara indirmeyi amaçlayan düşünce varken, köylümüzün, gelecek yıllarda daha da kötü duru
ma düşeceğinden endişelerimiz vardır. Köylümüzü kentleştirme yerine, büyük kentlere göçe zorla
yacak olan bu hedeften vazgeçmeyecekseniz, çiftçimizin rahatı, mutluluğu mümkün değildir. 

Bunu, açık açık köylümüze anlatmak varken, hâlâ, köylümüze, çiftçimize çok şeyler yaptık 
demeyi doğru buluyor musunuz? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, Sayın Erdal Kesebir, bir haklı konuyu dile ge

tirirken, Doğru Yol Grubundan 60 arkadaşın sual sorduğunu söyledi. Şimdi, televizyonları başın
da bizi seyreden vatandaşlarımız, böyle bir haksızlığı içlerine sindiremez. Oysa, Grubumuzdan bir 
tek arkadaş soru sormak istemiştir, o da henüz konuşmamıştır. Bunun böylece bilinmesinde ve du
yulmasında fayda mülahaza ediyorum. 

BAŞKAN-Tabiî efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Sayın Başkan, Mecliste grubu bulunan parti mensubu arkadaş

larımızı, bizleri itham ettiler. 

BAŞKAN- Sayın İnceayan... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Sayın Başkan, bir saniye... Bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN-Buyurun. 
ABBAS İNCEYAN (Bolu)- Bütçe üzerindeki görüşmelerde söz almak isteyenlerin müracaat

ları sırasında, bu arkadaşlarımızdan hiçbiri, lehte, aleyhte veya üzerinde söz almak istemediler; 
ama, bugün, burada, bizi itham ediyorlar. 

BAŞKAN- Sayın İnceayan, anlaşıldı efendim, teşekkür ediyorum. 
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Arkadaşlar, müsamahanızı rica ediyorum. Sekiz arkadaşımız kaldı, sekiz soru eder; rica edi

yorum... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, bitirin artık. 

BAŞKAN- Efendim soruyorum: Sayın Mustafa Kul, feragat ediyor musunuz? Sayın Kul yok. 

Sayın Korkmazcan, feragat ediyor musunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Evet efendim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Cemil Tunç, feragat ediyor musunuz? 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)-Sayın Başkan, çok kısa... 

BAŞKAN-Kısa değil efendim, tek soru lütfen... 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan bir soru
nun cevabını istirham ediyorum. 

Bir taraftan, hayvancılık desteklenirken, öbür taraftan, devlet güvencesinde, Et ve Balık Ku
rumunda kesilen hayvanların bedellerinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Elazığ Et ve Ba
lık Kurumunda kesilen hayvanların bedelleri yedi aydan beri ödenmemiştir. Bunu, Sayın Bakanın 
dikkatine arz ediyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Gürsoy, feragat ediyor musunuz? 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Evet efendim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, kesin artık, 70 dakika oldu. 
BAŞKAN- Efendim, rica ediyorum... Gruptan soru soran arkadaşlarımıza söyleyin onu. 
Sayın Kırış, soru soracak mısınız efendim? v 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Evet, soracağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Tek soru, lütfen... 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanın şu sorumu ce

vaplandırmasını rica ediyorum. 

Sayın Bakanım, çiftçinin satmış olduğu mallar, nedense yıllardan beri hep ucuz olmuş; ama, 
aldıkları hep pahalı olmuştur. Enflasyon, en çok çiftçiyi etkilemiş ve onu bir yok oluş tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakmıştır. İmkânlarımız sınırlıdır; ancak, buna bir çare bulunması ve üreticinin ma
lının iç ve dış piyasalarda en iyi şartlarla pazarlamasına devlet olarak katkı sağlanmasını... 

BAŞKAN - Sayın Kırış, tek soru rica ettim efendim... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, cümlem bitmedi! Bir soru dediniz, ben 
onu saygıyla karşılıyorum; ama, cümlem bitmedi, bu kadar da tahammül gösterin lütfen!.. 

Sayın Başkanım, burada dört tane beş tane soru soran arkadaşlarımız oldu. 

BAŞKAN- Efendim, buyurun; lütfen... 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Ama, o zaman baştan başlamam lazım Sayın Başkanım... 

Lütfen... Ben size saygı duyuyorum; ben sizin ricanızı reddedecek bir milletvekili değilim. Arka
daşım, "Sayın Başkan araya girdi; sorunuz anlaşılmadı" diyor. 

BAŞKAN- Efendim, o zaman, lütfen sorunuzu sorun!.. 

- 853 -



T.B.M.M. B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 2 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, özetle, çiftçinin enflasyondan menfi ola

rak etkilenmesini önleyecek, çiftçinin sattığı mallan daha iyi bir şekilde satması ve maliyetini dü
şürücü tedbirler alması konusunda yapılabilecek fazla bir şey yok mu? Mesela, tanm ve hayvancı
lıkla meşgul olan vatandaşlarımıza, daha ucuz gübre, daha ucuz makine ve ekipman, daha ucuz 
akaryakıt ve elektrik, daha ucuz yem sağlamanın bir imkânı yok mu? 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kırış. 

Sayın Yakın, vaz mı geçtiniz?.. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, beni Afyon'dan gönderen insanlar, burada şov 
yapmak için göndermediler. Köye gittiğimde, kendi dertlerini burada dile getirmediğimi söyleye
rek yakama yapışıyorlar...(DYP sıralarından "bölgeye mesaj" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen sorunuzu sorun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ben, burada, onların bana sorduklarını Sayın Bakana sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN-Bir soru lütfen... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bugün, Afyon; Ankara, İstanbul ve izmir'i, hayvancılık ürünle
rinde beslemektedir. Afyon ile ilgili şu önerilerimi Sayın Bakan gerçekleştirebilir mi, onu öğren
mek istiyorum. 

Üreticiye direkt faizsiz kredi verebilirler mi? 
Yozgat'ta ve diğer illerde olduğu gibi, Dünya Bankasıyla birlikte, hayvancılık projesini ger

çekleştirmek, Afyon'daki Mandacılık Enstitüsünü, hayvancılık araştırma enstitüsü haline getirmek, 
yumurta üreticilerine destek yermek; yumurta satış birliği kurmak ve gübrede olduğu gibi yemde 
de teşvik sağlamak üzere bir çalışmanız var mı? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Oğuz; lütfen bir soru... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımın; kızmadan, alınma

dan şu soruma cevap vermesini istirham ediyorum; bugün kızdı çünkü... 

BAŞKAN - Efendim, siz önce sorunuzu sorun lütfen. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Buğday, et, süt istihsalimiz gerilemiş, bunlar ithal edilir hale gelmiş
tir. Ayrıca, sebze ve meyve de ithal ediyoruz. Bir ziraat ülkesi olarak, bu üç senelik zaman içinde 
aldığınız tedbirler fayda vermedi; bundan sonra ne yapacaksınız? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Bedirhanoğlu, tek soru lütfen. 

ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van) - Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Bakanımıza tek soru so
racağım. 

Van Gölü ve Erçek Gölü su seviyelerinin yükselmesiyle çiftçilerimizin binlerce dönüm arazi
si sular altında kalmıştır. Bugüne kadar, bu çiftçilerimize herhangi bir yardım yapılmamıştır. Mağ
dur olan bu çiftçilerimize yardım ellerini uzatacaklar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
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Sayın Yükselen; buyurun efendim. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 

Son olarak, buyurun Sayın Esengün. 

HAMDİ ERİİŞ (Ankara)- Soru soracaklar içinde benim de ismim olacaktı Sayın Başkanım... 

BAŞKAN- Son soruyu soracaklar; bitti efendim... 

HAMDİ ERİŞ (Ankara)- Sayın Başkanım, benim de ismimin yazılı olması lazım. Bir sorum 
var; sormak istiyorum. 

BAŞKAN- Efendim, listede isminiz nerede?.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Efendim, Sayın Eriş'in ismi de listede var... 

BAŞKAN-Sayın Eriş, siz konuştunuz efendim. 

Sayın Esengün; buyurun. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkanım, sorumu arz ediyorum: Erzurum'un Ilıca il

çesinde bulunan ziraî aletler fabrikasının akıbeti ne olacaktır? 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum; akıbeti hayır olacak. 

Sayın Bakan, soruları aldınız... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, bu uygulamanın uygun olmadığını... 

BAŞKAN- Ben de ifade ediyorum... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- ...zatı âliniz de kabul ediyorsunuz; bu uygulamanın uygun olma
dığını temas ettiğim bütün gruplar da kabul ediyor ve Yüce Meclis, efkârıumumiye önünde renci
de oluyor, şu manzara, hiç hoş olmayan bir manzaradır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olmama
lıdır; halk önünde bu Yüce Meclisi korumak sizlerin ve bizlerin görevidir. 

Ben, az önceki ifademde de arz etmeye çalıştım, İçtüzüğün verdiği yetkiye dayanarak, millet
vekili arkadaşlarımızın soru sorması doğaldır; haklarıdır. Biz, 182 kişilik Doğru Yol Partisi Grubu, 
muhalefete, eleştiri yapmak, sual sormak imkânını tanıyabilmek için sual sormuyoruz; ama kamu
oyundan tepki alıyoruz; bize telefonlar ediliyor, "182 kişi, siz, niye sual sormuyorsunuz; niye ko
nuşmuyorsunuz" diye soruluyor... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sen iktidarsın, ne soracaksın?! 

TURHAN TAYAN (Bursa)- ...Oysa, bizim tutumumuz, muhalefete bu hakkı tanımak, bu im
kânı tanımak içindir. Bu, haksız bir işlemdir. Bu haksızlığı düzeltmenin yolu, İçtüzüğün amir hü
kümleri çerçevesinde ve Danışma Kurulunun tavsiye kararına göre, Genel Kurulun aldığı prensip 
kararlarını zatı âlinizin uygulamasıdır. 1,5 saat oldu; bu uygulamada hâlâ ısrarlısınız. 

Tekrar arz ediyorum, istirham ediyorum... 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Tayan, bundan sonraki bütçelerde, diyelim ki bakanlık bütçesinde, gruplara, Danışma 

Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü istikametinde yarım saatlik süre ayrılmışsa... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-15 dakika soru... 
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BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim. 

Bütün arkadaşlarımın huzurunda ifade ediyorum; yarım saatin 15 dakikasını somlara ayıraca
ğım... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Tam 1,5 saat oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun*.. 

15 dakikasını da Sayın Bakana ayıracağım. Ben ayırmıyorum, Genel Kurul ayırmıştır. 

Şimdi, böyle bir tespitte, göreceğiz, Genel Kurulda neler olacak... Bunu, lütfen, aranızda, an
layış içerisinde... (DYP sıralarından "Hiçbir şey olmaz" sesleri) . 

BAŞKAN- Efendim, tamam, anlaşıldı... 
KADİR BOZKURT (Sinop)- Genel Kurulda ne olabilir ki?.. 
BAŞKAN-Efendim... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, bu konuda, geçen gün, Sayın Kalemli çok gü
zel bir uygulama yaptı; yani, bu konuda, gayet prensipli davrandı ve bu uygulama en az şikâyetle 
tamamlandı. Yani, bu konuda ideal yolu bulmanın ve uygulamanın zor olduğunu biliyoruz, takdir 
ediyoruz; ancak, böylesine, 45 dakika yerine, yüzde 50 artışla 70 dakikayı bulan bir süreyi sadece 
sualle geçirirsek, bu Meclisi tahrip etmiş oluruz. 

BAŞKAN-Tamam Sayın Tayan... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Bu konuda, tekrar istirham ediyorum... 

BAŞKAN- Tamam efendim, tamam... 

ABBAS İNCEAY AN (Bolu)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Efendim?.. 

ABBAS İNCEAY AN (Bolu)-Arkadaşımız soru soracak; yazılmıştı efendim... 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Eriş. 

Bir tek soru efendim, bir tek... 

Belki ölümcül bir sorudur; mahrum etmeyelim. 

HAMDİ ERİŞ (Ankara)- 49 uncu ve 50 nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, çiftçiye, enf
lasyonun üzerinde taban fiyatı vereceklerini söylemişlerdi. 1994 yılı içinde, buğdayda ve pancar
da, 1994 yılı enflasyonuna göre ne kadar artış sağlandığını Sayın Bakanımızdan öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın Bakan, hangi soruları sözlü hangilerini yazılı cevaplamak istiyorsanız; takdir sizindir.. 
HAMDİ ERİŞ (Ankara)-Yalnız, bana haksızlık yaptınız, mikrofonu vermediniz. 

BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun... 
Buyurun efendim. 
HACİ FİLİZ (Kırıkkale)-4,5 saatlik bütçe 6,5 saat sürdü. 

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; aslında arkadaşlarımızın sordukları soruların büyük bir kısmının cevabı, konuşmaya başla
madan önce dağıtılmış olan şu bütçe konuşması kitabi içinde var; hatta, ekinde de mukayeseli 
cetvelleri var. Zahmet buyurup, okusalardı, burada, bana sorulan her türlü sorunun cevabını bulur
lardı; ama, biraz da şahsî olduğu için, biraz da televizyon yayınlarının canlı olması sebebiyle, 
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arkadaşlanmız, seçmene selam şeklinde, bizim oradaki konuşmalarımızı da bir kenara atarak, bir 
sürü sual sordular. Bu suallerin bir kısmının da, burada, maalesef, sual olarak sorulmaması lazım 
gelmekteydi. 

Sayın Başkanım, izniniz olursa, ben de arkadaşlarımın kullandıkları soru haklarına karşılık ce
vap hakkımı kullanarak, teknik olan, rakamsal olan, değerlendirmeyi icap ettiren birkısım cevapla
rın da yazılı olarak verileceğini ifade ederek, saygılarımı sunuyor, sözlerime başlıyorum. 

Bu kitaplar arkadaşlarımızda var, lütfen incelesinler; burada bir yanlışlık varsa, eksiklik var
sa, onu bana lütfen bildirsinler, birlikte bunu düzeltelim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başaran, konuşurken, biraz da yüzü kızararak, utanarak, çok ta
lihsiz bir beyanda bulundu. Müsaade buyurun, evvela, bu beyanı, kendilerinin Parlamento Mecmu
asından okuduğunu söyleyeyim. Parlamento Mecmuası nedir?..Ne hikmetse, sahibi veya onun kad
rosu tarafından, bizim ismimiz kullanılarak, Parlamentonun yüce ve kutsal adı kullanılarak, bir mü
teahhit tarafından çıkarılan bir mecmuadır, dergidir ve bu dergiyi, tamamen kendi şahsî ticareti için 
bir baskı aracı olarak kullanmaktadır. 

Bu şahıs, Beden Terbiyesinden 7 ihale almıştır. Aldığı ihalelerin bir kısmından da haksız -ki, 
araştırılıyor- kazanç elde etmiştir. Elmadağ'da yapılacak bir inşaat için, 11,5 milyar lira, yer tesli
mi yapılmadan, avans olarak verilmiş ve bir sene kullandırılmıştır. , 

Şimdi, bu arkadaşımız, o mecmuanın sahibi, nedense benden kuşkulanıyor. Bu arkadaşımız, 
. Sayın Başaran'ın da benim de hemşerimdir. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Sayın Başaran onu 

mutlaka tanıyor ki, onun mecmuasını keserek aldı, getirdi ve burada soru olarak sordu. Arkadaşı
mız, mecmuadan okurken de zorlukla okudu, onu kabul ettiğini zannetmiyorum; 

Şimdi, cevap veriyorum: Bu mecmuanın sahibinin bana düşmanlığı ne; bilmiyorum, ben ona 
bir şey yapmadım, onu tanımıyorum; ama, bu ihalelerle ilgili kendi hakkında ve başkaları hakkın
da yapılmış olan soruşturmadan rahatsız olmuş. Açın bakın bu arkadaşın mecmuasına, bir sayısın
da beni kötüler, bir sayısında kardeşimi. 

Ara seçimlere Ordu'ya gitmiştim, bir sayısında altına resmimi koymuş, yazıyor, "gitti 
MHP'ye çalıştı" diyor. Ben, Doğru Yol Partisinin kurucusuyum, milletvekiliyim, bakanıyım. Bir 
şey demedik, bunları yuttuk; ama, en sonunda, yapılmamış olan Ankara Hipodrumu ihalesini, -ki, 
bu çarşamba günü yapılmıştır- yapılmış gibi göstererek, burada, benim usulsüzlük veyahut yolsuz
luk yaptığımı iddia etmiştir. 

Ayrıca, Sayın Başaran'ın da dile getirdiği iddiaların içinde, Mehmet Öztürk ismi geçiyor. 
Mehmet Öztürk, TMO üyesi değildir. Mehmet Öztürk, Anavatan Partisi zamanındaTMO'dan iş al
mış, işini bitirmiş, kapatmış ve bizim partimizden de milletvekili adayı olan bir arkadaşımızdır, 
Yüksek mühendistir; bizim dönemimizde bakanlık müşavirliğine razı olup, benim Bakan Müşavi
rim olarak çalışan bir arkadaşımdır. Oradaki ihalelerin, muvakkat ve kesin kabulleri yapılmıştır ve 
bu konuda, bize, imzasız ve tarihsiz bilgi geldi, duyum geldi. Ben de onu müfettişliğe verdim, so
ruşturdum; müfettişlikten de, en ufak bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü olmadığı ortaya çıktı. 

Şimdi, aynı konuyu bu mecmuaya yazan arkadaşımızın, onu mecmuaya yazması kasıtlıdır, 
yalandır ve nitekim, bu mecmuada yazdığı yazıdan dolayı, gerek Mehmet Öztürk tarafından gerek
se tarafımca kendisi mahkemeye verilmiştir. 

Sayın Başaran'ın, bir Tarım Bakanlığı bütçesinde,, böyle bir konuyu buraya getirip de soru 
yapmasını esefle karşıladım. Bunu, beklemiyordum, kendisine teessüf ediyorum. 

Diğer bir konuya geçiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, burada tarımı, zamanımızın, imkânımızın yettiği kadarıyla değerlen

dirdik, konuştuk, görüştük. Elbette ki, bu konularda arkadaşlarımızın değerli görüşleri oldu, değer
li katkıları oldu, değerli tavsiyeleri oldu, telkinleri oldu; hepsi, dikkate alacağımız, hepsi, üzerinde 
duracağımız hususlardır. Yalnız, şunu arz etmek istiyorum: Arkadaşlarımızın sordukları soruların 
hiçbiri cevapsız değildir; genel politikalar hariç; çünkü genel politikalar elbette ki bir günde icra 
edilmez, genel politikaları bir günde yerine oturtup uygulamak veya neticelendirmek mümkün de
ğildir... Elbette ki tarımın da bir politikası vardır, politikasız tarım olmaz. 

Bizim politikamız nedir?.. Bizim politikamız, kırsal kesimde yaşayan ve sayıları 30 milyona 
yaklaşan çiftçinin yaşam standardını yükseltmektir; onu, köyünde mutlu etmek, memnun etmektir; 
oraya altyapı götürmektir; onun, tarımda yüksek verim alarak zengin olmasını temin etmektir; yok
sa, ürününe yüksek bedel vererek, bunun karşılığını, bunun ceremesini Hazineye çektirerek, tekrar 
milletten vergi olarak geri almak değildir. Nitekim, tarım politikası olarak geliştirdiğimiz sistem, 
çiftçinin ürünlerini dünya fiyatları üzerinde satın almak, dünya fiyatları altına düşerse prim vererek 
onu teşvik etmek, dünya fiyatlarının üstüne çıkarsa buna karşı tedbir almak gibi çözümleri içeriyor. 
Bizim ,ürün taban fiyatlarına uygulamış olduğumuz sistemin esasında bu yatıyor. 

Fransız çiftçisi tarım girdisini kaça alıyorsa, Türk çiftçisi de aynı paraya almalıdır; Fransız 
çiftçisi, Amerikan çiftçisi buğdayını dünya piyasalarında kaça satıyorsa, Türk çiftisi de aynı fiyata 
satmalıdır. 

Borsa sistemini, inşallah, 1995 yılında uygulamaya koyacağız. 

ÎLHAN KAYA (İzmir)-Dört senedir koymadınız Sayın Bakan... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Üzerinde çalışıyoruz; mü
sâade buyurun, üç günde uygulamaya geçirilecek bir konu değil bu. Üzerinde çalışıyoruz; çünkü, 
teknik bir konudur bu ve bu konunun altyapısını hazırlamaktayız. Bu konu, üç vilayette pilot böl
ge seçilerek uygulandı, alınan neticeler müspettir. 

1995 yılında da Konya merkez qlmak üzere, tahıl borsa işlemi, yani futures market işlemi uy
gulamaya konulacak. Dünya fiyatlarıyla Türk çiftçisinin fiyatları bir düzeye gelecek. Bunun dışın
da eğer çiftçinin desteklenmesi gerekiyorsa, destekleyeceğiz -ki, özellikle girdiler konusunda, ta
rımın altyapısı konusunda, sulama konusunda, mekanizasyon konusunda, tohum konusunda bunlar 
yapılacaktır, yapılmalıdır da; dünyanın hiçbir ülkesinde tarım ve çiftçi desteksiz kalamaz- Bu bi
linçteyiz. Bu desteği de yapabilmek için, her şeyden önce bu konuyla ilgili uygulamaların devletin 
ve hazinenin üstüne yük olmadan yapılması lazım. Konuşmamda izah ettim, 663 trilyon, devlet 
sübvansiyon olarak para vermiş, bunun buraya 63 trilyonu geçmiyor... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Bakan, bu, sorulara cevap olmuyor... (DYP sıra
larından gürültüler) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Hepsine cevap veriyorum 
efendim; nasıl?!. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, böyle bir usul var mı?! Yerine otursun efen
dim! (DYP sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Korkmazcan, rica ediyorum efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, süre yönünden itirazım yok; ama, Sayın 
Bakanın, kullanacağı sürede, sorulan sorulara açık, net cevap vermesi gerekir. Ayrı bir konuşma 
hakkı yoktur. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-Senden mi öğrenecek?! 
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BAŞKAN- Efendim, sayın milletvekillerinin sorularının biçimini... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sorulan her soruya cevap verilir, sorulara genel bir ko
nuşmayla cevap verilmez. 

BAŞKAN-Onun takdiri Sayın Bakanındır... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sorulara yazılı ya da sözlü olarak cevap verebilirler. 
Hangi soruya cevap verdiklerini ortaya koymalıdırlar. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın Bakan, siz devam edin efendim. ' ,• • 

BAŞKAN- Sayın Bakan, siz buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, sorulara ce
vap verme hakkını kullanıyorum. Sayın Korkmazcan bundan neden rahatsız oldu, anlayama
dım...(DYP sıralarından "devam edin Sayın Bakan" sesleri) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Rahatsız olmadım efendim; ama, sorulara cevap vermi
yorsunuz; cevap hakkınız usule uygun olsun efendim; genel bir konuşma yapıyorsunuz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu)-Peki. 
Sayın Özdemir, gıda tahlilleri laboratuvarı, gıda kanunu tasarısı, faizli krediden geriye dönen 

kısmın miktarı, ziraat teknisyenlerine fakülte izni şeklinde sorular sordu. Gıda kanunu tasarısını ha
zırladık; inşallah, Meclisin gündemine gelecektir. 

Ayrıca, ziraat teknisyeni olup, fakülte kazanmış olan herkesi -kazandığı fakülteye devam ede
bilmesi için- kazandığı fakültenin bulunduğu yere tayin ediyoruz. 

Sayın Oğuz, buğday, et, süt, sebze, meyve ithal ediyoruz; bununla ilgili ne yapacaksınız dedi
ler. 

Bakınız, Sayın Oğuz, geçen sene, kuraklıktan dolayı ürünlerde azalma oldu. Üretim düşüşle
ri, buğdayda yüzde 16, arpada yüzde 6,7, mısırda yüzde 26, çeltikte yüzde 11,11, mercimekte yüz
de 7,89, nohutta yüzde 7,43, ayçiçeğinde yüzde 9,20'dir. Bunlar, tamamen, kuraklığın etkisiyle 
meydana gelmiş düşüşlerdir. 

Diğer taraftan, bazı ürünlerin üretimi artmıştır. Pamukta yüzde 4,6, susamda yüzde 11,76, kol
zada yüzde 11,11, kayısıda yüzde 73,91, zeytinde yüzde 118,18, turunçgillerde yüzde 10, fındıkta 
yüzde 47,54 artış olmuştur. 

Demek ki, 1994 yılı tarımında kuraklık etkili olmuştur. Dolayısıyla, bazı ürünlerde azalma 
meydana gelmiştir. 

" Türkiye'nin tarım ürünleri konusunda sorunu, daha fazla arazisini sulu tarıma sokmak, daha 
bol gübre kullanmak,.ilacı yerinde ve etkileyici kullanmak, mekanizasyonu kullanmaktır. Bunlar 
halledildiği takdirde, Türkiye kendi kendisine yeterli olduğu gibi, dışarıya da tarım ürünü ihraç 
edecektir. Yalnız, serbest piyasa ekonomisi şartlarına göre, "sadece satarım, almam" diyemezsiniz. 
Türkiye sattığından azını alacaktır; yani, aldığından çoğunu satacaktır. Dolayısıyla, ihracattaki ta
rım payını, bugünkü beşte bir nispetinden, beşte ikilere, beşte üçlere çıkaracaktır; çıkarmalıdır da. 
Dolayısıyla, tarımda, buğday üretimi düşük olmasına rağmen, bir noksanlık söz konusu değildir. 
Yalnız, makarnacılıkta dünya ikincisi olduğumuzu söyledik. Makarnalık, kaliteli durum buğdayı 
(sert buğday) ithal ediyoruz. Bunların ithalatının durması için de, kaliteli durum buğdayının daha 
yüksek bedelle desteklenmesi lazımdır, , 
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ALÎ OĞUZ (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Bedirhanoğlu, 
Van'da gölün yükselmesi münasebetiyle, sel felaketine uğrayan çiftçilere ne gibi bir yardım yapı
lıyor demektedirler. Çiftçilere, afete uğradıklarında, yasa gereği, zararları yüzde 40'j aştığı zaman, 
yardım yapmaktayız. Suyun yükselmesi konusunda; eğer, tarla su altında kalmışsa, tabiî, onun, il
gili valilik tarafından hükümete iletilmesi, ayrıca bir çözüme kavuşturulması lazım gelir. Biz, sa
dece, tarım ürünlerinde meydana gelen zararları tazmin şeklinde yasal bir uygulama yapmaktayız. 

Sayın Esengün, Erzurum Ilıca'daki ziraî mücadele alet fabrikasını sordu. Böyle bir fabrika 
yok. Ziraî Donatım Kurumunun, bu şekilde, ziraî alet satan yerleri var. Ziraî alet satımında, Ziraî 
Donatım Kurumu, özel sektörün çok gerisinde kalmıştır. Özel sektör bu konuda önde olduğu için, 
Ziraî Donatım Kurumu, ziraî alet üretiminde faaliyet gösterememektedir. Ayrıca, traktörü yüksek 
bedelle mal ettiği için -700 milyon liraya mal edip, 360 küsur milyona sattıkları için- traktör satış
ları da durgunluk saflıasındadır. Dolayısıyla, Ziraî Donatım Kurumu, yüzde 60 küçültülecek, daha 
sonra da özelleştirme şeklinde bir işleme tabi tutulacaktır. 

Sayın Alpaslan, Ağrı'da sığır vebası var mı diyor; itlaf ve ödemeler ile küçükbaş hayvanlara 
bulaşıp bulaşmadığını soruyor. Türkiye'nin doğusunda, Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde, sığır ve
bası, sık sık ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık, gerek Tiflis üzerinden gerekse İran üzerinden gelen 
kaçak hayvanların bulaştırmasıyla meydana gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, teşkilatımız, her 
türlü tedbiri almış, bu konuyu takibe çalışmıştır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Paralar ödendi mi?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Müsaade edin; şimdi ora

ya geliyorum. • 
Bu konuyla ilgili, Bakanlığımız için, bir arkadaşımızın sorusunda vardı "altı ay bunu sakladı

lar" diyor... Bu gibi şeyler saklanmaz; çıktığı zaman, hemen işleme koymak mecburiyetindesiniz, 
aynı zamanda, uluslararası teşkilata da bu hastalığı bildirmek mecburiyetindesiniz. Şu anda, Trak
ya âri bir bölgedir. Türkiye'nin doğusunda olan meseleyi, doğuda tutarak, daha berilere getirme
mek suretiyle, bunu önlemek mecburiyetindeyiz; aksi takdirde, Türkiye'nin ihraç edeceği ürünler 
üzerinde sıkıntı yaratabilir. 

İtlaf Yasasını, arkadaşlarımızın desteğiyle çıkardık. İtlaf edilen hayvanların, eğer menşe şaha
detnamesi gösterilcbiliyorsa, kaçak değilse, parası kendilerine anında ödeniyor. Küçük baş hay
vanlara bu bulaşmaz... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Ama, küçükbaş hayvanların Vilayet kanalıyla nakli engelleni
yor. 

BAŞKAN-Sayın Alpaslan, lütfen!.. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Çok önemli bir konu Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Bakan, soruyu aldı efendim; müsaade buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Bakanın yardımcı olması gereken bir husus var, onu 

söylemem lazım; Sayın Bakan da alaka gösteriyor; lütfen... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Efendim, bu hayvanlarda 

meydana gelen hastalığın diğer hayvan cinslerine de bulaşacağı nedeniyle, böyle bir tedbir alınmış 
durumda. Yani, kanunda böyle yazıyor; onun için, uygulama da böyle yapılıyor. Tabiî, buna bir çö
züm bulmak lazım gelir; çünkü, bu hastalığa maruz kalmayanların naklinin ve ticaretinin serbest 
olması lazım; doğrudur... 
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Sayın Göktaş, Trabzon'daki dut fidanı talebini söylemiş. Bu dut fidanı talebi bir hayli fazla... 
KEMALETTlN GÖKTAŞ (Trabzon)- İnek ve arıcılık konusu da var. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu)- Tamam, inek, arıcılık ve 

dut fidanı konusunda talepler fevkalade çoktur. Dut fidanı, yetiştirilerek veriliyor; gerek arıcılık 
için fennî kovan verilmesi gerekse hayvancılık konusundaki destekler, kooperatifler nezdinde de
vam etmektedir efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFÂİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Domates ithali söz konusu 

değildir; bu sene yurt dışına fazlasıyla domates ihraç edildi; özellikle Sovyetler Birliğine çok mik
tarda. 

Gıda kontrolü yetkisinin bir yerde toplanması lazım. Bunun yasa tasarısını hazırladık, Yüce 
Meclise getireceğiz; onu desteklerseniz, Türkiye'de gıda kontrolünün bundan böyle bir yerden ya
pılması söz konusu olacaktır. « 

Tarım Bakanlığının, fonlardaki yükselme -alçalma konularındaki politikası, yurt dışından ta
rımsal ürünlerin ithal edilmemesi şeklindedir; yani, yurt dışından ürün ithal edilecekse, bu, ancak 
ve ancak, Türkiye'deki eksiklik ile fahiş olarak yükselmiş olan fiyat dengesizliğinden dolayı söz 
konusu olabilir... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir)- Sayın Başkan, şu yaptığınıza bakın; kaç saattir sorular görü
şülüyor! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu)- Yani, şimdi, bir yandan 30 
milyon çiftçimizin korunması düşünülürken; öbür taraftan 60 milyon tüketicinin de, önemli ve ha
yatî gıdaları uygun fiyatla almasını temin etmek, elbette ki, bir hükümet politikası gereğidir. Dola
yısıyla, ürünlerin ithali ve ihracı konularında, Bakanlığımın, "fon konulsun, konulmasın" şeklin
deki talep ve yazılarına rağmen, bunun takdirini, daha ziyade, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
yapmaktadır; ancak, bizim tavsiyelerimizi de dikkate almaktadır. Yalnız, bu fonların, içerideki 
tüketi ile üreticiyi dengede tutması, tüketicilerin aleyhine olmaması lazımdır. Bir yerde, üreticilerin 
de bundan zarar görmemeleri lazımdır. Burada, demin bahsetmiş olduğumuz, dünya fiyatları sis
temini düşünmek lazımdır. 

Bir kısım arkadaşlarımız köy yollarından bahsettiler. Onlar, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüyle ilgili konular olduğu için, burada cevaplayamayacağım... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Bakan, cevapları yazılı olarak verirsiniz; çok geç ol
du... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu)- Tamam... 
Kestane kanseriyle ilgili bir soru soruldu... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Onu geçin efendim; o olay sizinle ilgili değil. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFÂİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Kestane kanseri, Bursa ve 

çevresinde görülmüştür. Kestane, Bursa'nm, önemli miktarda gelir elde ettiği bir ürünüdür. Biz, bu 
virüsten âri kestane fidanı yetiştirilmesi konusunda îtalya ile müşterek bir çalışma yaptık. Orman 
Bakanlığının bize vermiş olduğu, virüsten âri yeni fidanlarla da, bu kanserden etkilenmeyecek kes
tane fidanları yetiştirmeye başladık. Yalnız, Sinop'ta böyle bir olay yok. Bu, sadece Bursa ve çev
resinde görülen bir durumdur. Tabiî, arkadaşımızın talebi üzerine oraya da eleman göndererek, 
oradaki durumu da inceleteceğiz. 

Diğer önemli bir husus da şudur: Arkadaşlarımız "bu gübre bedellerinin yüzde 30'unun iade
si konusunda ne yaptınız" dediler. Gübre bedellerinin yüzde 30'unun iadesi için ayrılmış olan para 
5,4 trilyon liradır. Bu 5,4 trilyondan gübre bedellerinin iadeleriyle ilgili ödemeler devam etmektedir 
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ve nitekim, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından 983 milyar 
liralık destekleme talebinde bulunmuş, bu talebin tamamı bankaca karşılanmıştır. Çiftçiler ise, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 600 milyar liralık talepte bulunmuş ve bu miktarın da tamamı 
ödenmiştir. Şu ana kadar ödenen para 1,7 trilyon liraya ulaşmıştır. Geriye kalan para da talep gel
dikçe ödenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer soruların cevaplarını burada tek tek okuyarak geç
miş olan zamanı daha fazla uzatmak istemiyorum. Yalnız bu arkadaşlarımızın sorulan da cevapsız 
kalmayacaktır. Birkısım sorular, teknik bilgileri ve rakamları da ihtiva ediyor; bunların hepsine, 
sırasıyla ve titizlikle cevap verilecektir. Cevabını alan arkadaşımız tatmin olmamışsa, tekrar müra
caat etsinler ve biz de kendilerine bilgi verelim. 

Geri kalan soruları yazılı olarak cevaplayacağımı arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarında alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN- Sayın Başaran, gecenin bu saatinde... 
Buyurun efendim. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkan, Sayın Bakanın sözlerinde şahsıma 

hakaret mahiyetinde bazı şeylerin olduğunu zannediyorum. 
Sayın Başkan, şunu söylemek istiyorum Ben, Bakanı çok severim. 
BAŞKAN-Allah muhabbetinizi artırsın. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Bakanımıza yönelik olarak basında çıkan bu tarz beyan

lardan dolayı üzüntü duyuyorum. 
Gönlüm isterdi ki, sorularıma verdiği cevaplar, hem kamuoyunu hem de Meclisi aydınlatmış 

olsun; bu düşünceyle sormuştum; ama, yok benim yüzüm kızarmış, yok şöyle olmuş böyle olmuş 
gibi sözleri, kendilerine iade ediyorum. 

BAŞKAN-Sayın Başaran, sözleriniz zabıtlara geçti efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, beride bir şey söyleyebilir miyim... 
BAŞKAN- Sayın Gökalp, rica ediyorum... 1 
Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamam

lanmış, sorular sorulmuş, bir kısmına cevap, verilmişybirkısım soruların cevapları da yazılı olarak 
verilecektir. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümleri okutuyorum: 
/ . — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 474 251000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Tarımın Korunması Geliştirilmesi ve 
Araştırılması Hizmetleri 2 022 979 000 000 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu noktada verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin, aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Selahattin Karademir Halil Başol Hannan Özüberk 

Kahramanmaraş Tekirdağ Gaziantep 

Mehmet Özkaya Ömer Lütfü Coşkun 

Gaziantep Balıkesir 

Program Alt Program Ödenek Türü Faaliyet Proje Harcama Kalemi Önerilen Miktar 

111 ~ Öl 2 ÖÖİ 7ÖÖ Dipnot değişikliği 

Gerekçe: Yukarıda program, alt program, ödenek türü ve faaliyeti belirtilen su ürünlerinin 
yetiştirilmesi ve geliştirilmesi hizmetleri bölümünün 700 harcama kalemi hizasında, parantez için
deki " Bu ödeneğin 16 milyar 500 milyon Türk Lirası Beymelek ve Kepez tesislerindeki muhtelif 
inşaat ve çevre düzenlemesi için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2510 sayılı 
Kanunla kurulmuş Özel İskân Fonuna aktarılır" dipnotunun kaldırılması, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 25.10.1994 tarih ve 5900 sayılı yazısında 1995 yılında Özel iskân Fonuna para ak
tarılmasının istenmediği bildirilmiştir. Bu nedenle, yazılan bu dipnotun kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. . 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Prensip 
olarak katılmakla birlikte, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet katılıyor mu? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon, çoğunluğu olmaması nedeniyle önergeye katılamadı; Hükümet 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. . 

Şimdi, bu bölümü, kabul edilen değişiklik önergesi doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutmaya devam ediyorum: 

A - CETVELİ 

Program 

Kodu Açıklama 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 

Transferler 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiı 

Lira 

273 102 000 000 

422 370 000 000 

13 192 702 000 000 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2.-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A - C E T V E L İ 
Genel Ödenek Toplam iptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
TOPLAM 5 662 569 174 000 5 845 788 962 000 421 141 970 000 606 301 571 000 1 939 813 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölüm

leri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1.-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yüi Bütçesi 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri,Tafım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyonım: 

A - C E T V E L İ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 55 841000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 227 159 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 35 310 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 318 310 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : , 

- 8 6 4 -



T.B.M.M. B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 2 
B-CETVELİ 

Gelir 
Türü •_ Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 2 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 315 810 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 318 310 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2.- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A - C E T V E L İ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama 

TOPLAM 134422598000 90 227 584000 44241777000 46 763 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : ' 

B - CETVELİ 
Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM 120 221000 000 104 031541000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1995 malî 

yılı bütçeleri ile 1993 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, Genel Kurulumuz programda bir değişiklik yapmıştı. Bu 
değişikliğe göre, Orman Bakanlığı bütçesini ve kesinhesabını görüşeceğiz; ancak, şu tebrikat faslı 
bitene kadar, saat 17.55'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.43 

, © _ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.55 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

—— ® 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rı (11771; 11754,311580; 11772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ORMAN BAKANLIĞI 
1. — Orman Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.— Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız gereği, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Değerli milletvekilleri -burada bulunan arkadaşlarım ifadelerimi takip buyuracak, zannediyo

rum dışarıdaki arkadaşlarım da takip ediyorlar- Sayın Korkmazcan'm uyarısı yerindeydi. 
1. Soruları müzakerelerden sonra alacağım. 
2. Danışma Kurulunun önerisi ve Yüce Kurulunuzun da onaylarıyla, bu bakanlık bütçesiyle il

gili sorularla cevaplarının toplam süresi 30 dakikadır; bu sürenin 15 dakikası sorular için, 15 daki
kası da cevaplar içindir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, cevaplar için 15 dakika fazla. 

BAŞKAN — Fazla mı efendim?.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Tabiî, 15 dakika içinde bu kadar soru sorulacak, 15 dakika 

da cevap... 
BAŞKAN- Sayın Erdal, ona ben karar veremem ki, bu karar, Genel Kurulun aldığı karardır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Yanlış almış efendim. 

BAŞKAN — Yanlış almışsa... 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Böyle olmuyor Sayın Başkan, demin yanlış tatbikat yapıldı. 
Som soracak her arkadaşımıza 1 dakika zaman vereceksiniz; 1 soru sorar, 2 soru sorar veya hiç so
ru sormaz; ama, 1 soru soracaksın derseniz olmuyor. Bazı arkadaşlar çok uzun soru soruyor, çok 
zaman alıyor; sorulara ayrılan zaman bitince de, geri kalan arkadaşlara soru sordurmuyorsunuz. 
Usul yanlış. Zamanı böleceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, 60 arkadaşımız soru sormak istedi ve 60'ı da sordu. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Her arkadaşımız l'er dakika süre kullansa, 60 dakika eder. 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Genel Kurulun aldığı karar, soru ve ce

vap bölümünün, gruplara ayrılan konuşma süresiyle sınırlı olması şeklindedir. Bu duruma göre, 
usulüne uygun ve İçtüzüğe uygun soru ve cevap müessesi şöyle işleyebilir: Başkanlık Divanında-
ki değerli arkadaşlarımız, görüşmelerin bitiminden sonra, sırayla, soru soracak üyeleri tespit eder
ler. Bu arkadaşlarımız, sorularını sırayla sorduklarında, Sayın Bakanlar da her soruya cevap verir
ler. Sayın Bakanın cevabı, "yazılı cevap vereceğim" şeklinde de olabilir; aynen kanun tasarı ve tek
liflerinin sonundaki sorular gibi bir uygulama yapılabilir. Böylelikle sorulan soru o anda cevaplan
mış olur ve ikinci soru sahibine sıra gelir; o soruya da cevap verilir. Böylece, süre iyi kullanılmış 
olur; ama, zatı âlinizin biraz önce buyurduğu gibi, toplam sürenin 15 dakikası sorular için, 15 da
kikası da cevap için verilirse, o zaman soru-cevap müesesesinin özelliği kalmaz. 

BAŞKAN — Peki, uygundur Sayın Korkmazcan. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, bir istirhamım var. 
BAŞKAN — Sayın Eler, usul tartışması açmadım. 
Sayın Korkmazcan, demek oluyor ki, bu 30 dakikalık süre, bir soru-bir cevap şeklinde kulla

nılacak, 30 dakikanın bittiği yerde mesele de bitmiş olacaktır. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, nasıl cevap vereceği Sayın Bakanın takdiridir; 

ama, benim bir itirazım var. Zatı âlinizin de buyurduğu gibi, içtüzük gereğince, üyeler soruyu Baş
kana sorar, Bakan dinler ve not alır. Yalnız, arkadaşlarımız -beni bağışlarlarsa- soru sormuyorlar, 
kendi fikirlerini söylüyorlar, sonuna da bir soru işareti koyuyorlar. Bu soru değil. Soru, İçtüzükte 
tarif edilmiş, kısa, öz, net ve açık... Böyle işlese, 30 kişi 40 kişi soru sorar; ama, öyle işlemiyor. So
ru müessesesini sizin işletmeniz meselesi, takdir meselesidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eler, söz vermesem de oraya kadar gelmişsiniz; buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, bizim bu sorularımız seçmene selam veya 

dedikodu şeklinde... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Doğrudur. 
BAŞKAN — Bakanlık geçti efendim; o konu... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Efendim, ben o bakımdan konuşmuyorum. İktidar, soru

larımızı bu şekilde mütalaa ediyorsa, bu şekilde söylüyorsa bundan üzüntü duyarız. 
BAŞKAN— Sayın Eler, oturur musunuz lütfen. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Efendim, müsaade edin arz edeyim. 

- 867 -



T.B.M.M. B : 55 17 .12 .1994 O : 3 

BAŞKAN — Efendim, ben anladım. Siz, yerinize buyurun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Efendim, bizim amacımız, burada, grubu olmayan parti
lerin de değerlendirilmesidir. Sadece bunu söyleyecektim. 

BAŞKAN — Efendim, siz buyurun; zamanı gelince tespiti yapacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelerimize geçiyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımın isim

lerini okutuyorum: 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları adına söz alanlar: Refah Partisi Grubu adına Ha

san Dikici, Musa Demirci; SHP Grubu adına Abuzcr Tannverdi; ANAP Grubu adına Refik Arslan; 
DYP Grubu adına Adil Aydın, Kadri Güçlü. 

Şahısları adına söz alanlar: Lehinde, Hasan Basri Eler; aleyhinde, Kemalettin Göktaş; üzerin
de, NevşatÖzer. 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Dikici; buyurun. 
Sayın Dikici, Grubunuza ayrılan süreyi yan yarıya mı kullanacaksınız? 
RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Evet efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman. Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, bu Bakanlı

ğın program, faaliyet ve umumi vaziyetiyle ilgili bir değerlendirme yapmak, sınırlı süremi, öze dö
nük bilgilerle kullanmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Refah Partisi Grubumuz 
adına Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Özellikle belirteyim ki, neresinden tutarsanız elinizde kalan ve sistemsizliği sisten edinmiş bir 
işleyişin yanlışlığını, ormancılık politikaları konusunda da yaşamamız mukadder olmuştur. 

Nitekim, bütçe görüşmeleri ya da değişik vesilelerle dile getirdiğimiz birçok yanlışın, hâlâ, ar
tarak devam ediyor olması, geçmişte yaptığımız birçok tenkidin tekrarını zorunlu kılmıştır. 

..." • 
Ülkemizin dörtte birini kaplamakla birlikte, genelde, verimsiz yapı ve dağılım arz ettiğinden 

ve de daha önemlisi yanlış idarenin bir sonucu olarak gereğince yararlanamadığımız ormanlarımız, 
Cenab-ı Allah'ın âdemoğluna büyük bir ikramıdır. 

600 civarında kullanım kaleminin ötesinde, çevreye, iklime, su rejimine, kısacası kolektif ni
ce hizmete zemin oluşturan ormanlarımızı korumak geliştirmek ve en akılcı metotlarla işletmek zo
rundayız. Ülke nüfusunun en yoksul 13 milyonluk kesimini barındıran ormanlarımızı sosyo ekono
mik boyutuyla acilen devreye sokmalıyız. Yine, çölleşme sürecine giren Türkiye için, ormanlarına 
sahip çıkmak, geleceğine sahip çıkmaya eş bir millî mesuliyettir. 

Türkiye topraklarını, orman servetini korumak, geliştirmek ve en akılcı metotlarla işletmek 
durumunda olan Orman Bakanlığının 1995 yılı bütçesini tenkitten önce, özellikle, 1994 yılı başta 
olmak üzere geçmişteki uygulamaları özetle tahlil etmek istiyorum. 

Ülke ormanlarını, orman - halk ilişkilerini yürütmeyi üstlenen Orman Bakanlığının, üzerine 
dtlşen hizmetleri layıkıyla yürütmenin çok uzağında, günü kurtarmaya yönelik bir faaliyet sınırın
da kaldığını görüyoruz. Sektörün özelliği gereği, makro planlama ye yatırımları yapması gerekir
ken, günü kurtarma çabası, zaten yetersiz olan ormanlarımızı daraltmaktadır. 

Bu daralma, çok yönlü kayıpların ötesinde ve özellikle erozyonla toprak kaybı neticesini ver
mektedir. Erozyona maruz 18 milyon hektar sahanın yaklaşık dörtte biri orman toprağıdır. 

•- 868 -



T.B.M.M. B : 55 17 .12 .1994 O : 3 

Bu alanların büyük programlarla ve seferberlikle ağaçlandırılması yönünde henüz ortaya mü
şahhas bir şeyler konulamamıştır; sözü edilmiş, fakat hayata geçirilememiştir. Nitekim, yılda asga
ri 300 bin hektarın üzerindeki ağaçlandırma hedefi, son üç yılda giderek azalan program ve gerçek
leşmelerle, maalesef, 20 bin hektara düşürülmüştür. Mesleğin geleceğini bu denli alakadar eden bir 
sektör, tasarrufa kurban edilen ilk sektör addedilmiştir. 

Ormana ve orman içi nüfusa aktarılması gereken yatırım ve kaynaklarda kapanma noktasına 
gelinmiştir. 

Bu cümleden olarak, 1994 yılı tahlile tabi tutulduğunda, başlıklar halinde durum şudur: 

Giderler içerisindeki yatırımın payı yüzde 15'lerin altında programlanmıştır. Söz konusu oran 
içerisinde, gerçekte tesise dönüşme oranı oldukça düşüktür. 

200 bin kilometre zorunlu orman yolu ihtiyacının yarısına bile ulaşılamamış iken; yıllık prog
ram 2 bin kilometrelerde programlanmış, bu rakam dahi gerçekleştirilememiştir. 

Gelir - gider dengesizliği çözüme kavuşturulamamış, yatırımlardaki kısıtlamaya rağmen, or
man işçisinin hakedişleri zamanında ödenememiştir. Bakanlığın, özellikle de Orman Genel Müdür
lüğünün, Sosyal Sigortalar Kurumu ve vergi dairesine olan çok büyük borcu nedeniyle, yüzsüzler 
listesinde ilk beşe girmiştir. Mezkûr borçlar ve bu konuyla ilgili mevzuat nedeniyle, ilgili birimin 
taşradaki yetkilileri, şahsî haciz tebligatına maruz kalmışlardır. 

Ormanların en büyük zararlısı olan orman yangınlarına karşı, tam anlamıyla çaresiz kalınmış
tır. 1994 yılı, orman yangınları açısından bir utanç yılı olmuş ve böylesine önemli bir konuda dahi 
Orman Bakanlığının ne denli tedbirsiz bir idare içinde olduğu gözler önüne serilmiştir. Orman yan
gınlarında görülen bu arstronomik artışın, terör ve sabotajlarla izahı mümkün değildir. Böylesine 
önemli bir konuda, "tasarruf tedbirleri" adı altında yangın müdahale ekipleri asgari ve sembolik 
düzeye indirilirken, .hiçbir teknolojik imkânın tckşilata mal edilmemiş olması, sonuçta, onbinlerce 
verimli ormanın kül olması neticesini vermektedir. 

1994 yılı içerisinde yapılan çok önemli bir yanlış da Bakanlık bölge müdürlükleri ihdasıdır. 
Bilindiği gibi, ülke genelinde 28 adet orman bölge müdürlüğü mevcuttu. Orman Genel Müdürlü
ğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlü
ğü ve Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüklerinin taşra hizmetlerini, bölge müdür
lükleri marifetiyle organize etmek mümkündü. Ancak, 7 Temmuz 1994 gün ve 21983 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan Bakanlar kurulu karanyla, Orman Genel Müdürlüğüne ait 28 orman böl
ge müdürlüğü, 27'ye indirilirken, diğer genel müdürlüklerin taşra birimini kapsamak üzere, her 
coğrafî bölgeye birer, toplam 9 Bakanlık bölge müdürlüğü ihdas edilmiştir. Tasarruf uygulandığı
nı iddia eden bir yönetim, maliyeti trilyonlara ulaşacak olan bu anlamsız karanyla, bir taraftan çok 
başlılığa sebep olurken diğer taraftan çarpık bir idareye yol açmıştır. Şöyle ki, Elazığ İlinde Orman 
Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü mevcutken, aynı ilde, Bakanlığın mevcut diğer birimleri, en 
basit bir konuda bile bağlı oldukları Şanlıurfa Bakanlık Bölge Müdürlüğüne gitmek zorunda bıra
kılmıştır. Yine, Kahramanmaraş ilinde bir Bölge Müdürlüğü mevcut iken, Bakanlık ana birimleri
nin işi, Adana Bölge Müdürlüğünde yürütülmektedir. Bu çarpık zihniyetin, çarpık uygulamaları, 
sonuçta, işlerin tıkanması, vatandaşın mağdur edilmesi, yapının daha da hantallaşması neticesini 
vermektedir. 

Orman Bakanlığının 1995 yılı bütçesi, yaklaşık 3,3 trilyondur. Bunun, sadece, 897 milyarı ya
tırıma ayrılmıştır. Bununla, nerede, hangi yatırımı yapabileceksiniz? Bu bütçeyle, yarım kalan ik-
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mal inşaatlarını mı tamamlayacaksınız? Erozyonu mu önleyeceksiniz? Ağaçlandırma mı yapacak
sınız? Yangınlara mı mani olacaksınız? Kısacası, bu bütçeyle, yine ormanlarımız kaderiyle başba-
şa kalacak demektir. 

Orman Bakanlığının, daha verimli yönetimi ve orman halk ilişkilerinin en iyi bir düzeye gel
mesi için alınması gereken tedbirlerden söz etmek istiyorum: 

1. Orman Bakanlığı, hantal ve cari gideri çok yüksek idarî şemasını mutlaka yenilemelidir. 
2. Eğer, ormanların özelleştirilmesi tasarlanıyor ise, çok tehlikeli sonuçları, hesaba katılmalı

dır. Lokal ve özellikli sahalarda, özellikle, doğu ve güneydoğuda belki yeni bir idare tarzı getirile
bilir. Bu durumda dahi, yöre köylüsünden başkasına hak tanınmamalı ve denetimi her halükârda, 
orman teşkilatında olmalıdır. 

3. Her ile bir müdürlük kuran yaklaşım terk edilerek, bizzat hizmeti yürütecek, ağaçlandırma 
mühendisliği, kavakçılık şefliği gibi, sade birimlere indirgenmelidir. 

4. Şahsî menfaat temini amaçlı siyasî baskıların, bu büyük servetle ile idarecilerin üzerinden 
kaldırılmasına yönelik ciddî düzenlemeler, mutlaka, gün geçirilmeden yapılmalıdır. 

5. 1994'te de, daha önceki yıllarda da âdet edinilen, yıl sonu birim ücreti zammı uygulaması 
kaldırılıp, zammın, enflasyonun altında kalmayacak şekilde, bir defada ve yılbaşlarında yapılması, 
hem işçilik zammının doğrudan orman işçisine intikalini hem de idare satış fiyatına alındı yansıya
rak, idarenin zarara girmesi önlenecektir. 

6. Millî ağaçlandırma seferberliği derhal başlatılmalıdır. 
7. 1994 yılında yanan alanları bile ağaçlandırmaktan aciz programlar yerine, 1995 yılı prog

ramı 200 bin hektar olarak bağlanmalıdır. 
8. Makineli ağaçlandırmanın yanısıraî insan gücüne dayalı sahalar da programlanarak, orman 

köylüsüne sigortalı iş imkânı sağlanmalıdır. 
9. Orman içi ve bitişiği köylere, Or-Köy Genel Müdürlüğünce sembolik krediler değil, işe ya

rar vüsatta faizsiz krediler verilmelidir. Orman işletmeciliğine dayalı geliri çok düşük seviyelere 
inen orman köylüsüne, yeterli Or-Köy hizmetleri götürülerek, orman tahribatını önleyici sosyoeko
nomik tedbirler acilen alınmalıdır. 

Orman köyü kalkındırma kooperatifleri, bazı kanunî hakları almaya yarayan paravan yapıdan 
kurtarılarak, düzenleme ve kredilendirmelerle orman ürünü işleyen ciddî işletmeciliğe kavuşturul
malıdır. 

10. Millî Park ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce, yerleşim birimleri çevresinde ve or
mana bitişik olmayan alanlarda tesisler kurarak hem kolektif hizmetler sunmalı hem de böylece or
man yangınlarının önemli bir sebebi bertaraf edilmelidir. 

11. Ormancılık araştırma birimleri, daha etkin bir yapıya kavuşturulmalı, ormancılık şûra ne
ticeleri mutlaka hayata geçirilmelidir. 

Geçimi büyük oranda ormana dayalı bir seçim çevresinin temsilcisiyim. O nedenle, özej ola
rak vurgulamak durumundayım ki, Andırın ve Göksün İlçelerimizin ormancılık sektör geliri çok 
alt düzeye inmiştir. İyi işletilmeyen ormanlarla kaplı bu ilçelerimizin ekonomik hayatı, tarıma uy
gun arazi yokluğu nedeniyle durma noktasına gelmiş ve nüfus kaybı başlamıştır. 

Yegâne gelir kaynağı olan orman işçiliğinden geçimini sağlayamaz duruma düşen orman köy
lüsünün göçü, mutlaka engellenmelidir. Hayat pahalılığı altında giderek daha fazla ezilen insanı
mıza yeni iş imkânları, yeni faizsiz krediler sağlanmalıdır. 
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Elbistan, Ekinözü, ve Nuruhak'ta toprak kayıplarını önlemek, insanımızı iş ve imkân sahibi 
yapmak için, makro ağaçlandırma projeleri, enerji ormanı tesisi ve Or-Köy projeleri düzenlenip, 
hayata geçirilmelidir. 

Özet olarak söylemek gerekirse, orman tahribatının da, göçün de en önemli sebebi olan, terte
miz orman içi insanını suça iten fakirlik illetine, bir çare bulunmalı ve arkasından da mutlaka eği
time ağırlık verilmelidir. , 

BAŞKAN — Sayın Dikici, 2 dakikanız kaldı efendim. 

HASAN DİKİCİ (Devamla) — Bitiriyorum, Sayın Başkan. 
1995 malî yılı Orman Bakanlığı bütçesinin, aziz milletimize ve bütün orman camiasına, hayır

lı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikici. 

Grup adına, bakiye sürenizi tamamlamak üzere, Sayın Demirci; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah 

Partisi Grubu adına, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi, arz etmek istiyorum. Yüce 
Heyetinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ormanlar, millî varlıklarımızdır, milletin hayat kaynağıdır. Ormanları
mız, canlılarımızın barınak yeri ve su kaynaklarımızın deposudur. Ormanlar, aynı zamanda oksijen 
fabrikalarımızdır; yani ormanlar, hayatımızın bir parçasıdır ve beşikten mezara kadar muhtaç oldu
ğumuz önemli varlıklarımızdır. 

Böyle önemli bir bakanlığın bütçesine bakıyoruz; gerçekten, yıllar itibariyle, tatmin olmadığı
mız ve milletimizi tatmin etmeyen, edemeyen bir bütçeyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. 

Yıllar itibariyle, 1993, 1994, 1995 yıllarına baktığımızda şunları görüyoruz: 1993 bütçesine 
baktığımızda, yatırımlara yüzde 67, carî harcamalara da yüzde 16 bir pay ayrıldığını müşahede etli-
yoruz; 1994 yılında -yatırımda aşağı yukarı aynı rakamı görüyoruz- bütçenin yüzde 69'u yatırımla
ra, yüzde 24 ise carî harcamalarda kullanılmış. 

1995 yılına baktığımızda, tablonun tamamen ters döndüğünü görüyoruz. Carî harcamalar yüz
de 69'a yükselmiş, yatırım harcamaları ise birden bire yüzde 27'ye düşmüş. Bu tablo gelecekte de 
böyle devam ederse, ormancılığımızın bir felaketle karşı karşıya olduğunun bir işareti demektir. 

Sayın Orman Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonundaki -çok dikkatle inceledim- konuşma
sında, hedeflerin belli bir oranda artırıldığını, fakat hizmetlerin layıkı veçhile yapılamadığını; hiz
metlerin bu bakımdan daha geriye gittiğini ifade etmişlerdir. 

Sayın Bakan yine "bu ödeneklerle hedefleri yakalamamız gerçekten mümkün değildir" diye
rek, gerçekleri vurguluyor. Sayın Bakanın 1994 yılındaki bu beyanatı, daha yeni yıl başlamadan, 
teslim bayrağını çektiğinin ifadesidir. 

Verdiğim rakamlarda bir yanlışlık varsa Sayın Bakanın beni uyarmasını rica ederek, yıllar iti
bariyle yatırımların durumuna bakıyoruz: 1985-1989 yılları arasında 555 bin hektar ağaçlandırma 
yapıldığı görülüyor ; 1990 yılında 78 bin hektar; 1991'de 54 bin hektar, 1992'de 24 bine düşüyor, 
1993'te 27 bin ve 1995'e geldiğimiz zaman, trend birdenbire aşağıya iniyor; 1995 yılı hedefi 6 900 
hektar. Bu da gösteriyor ki, maalesef, Türkiye'de orman ağaçlandırması, yangın felaketleri karşı
sında, umulan seviyede olmayacaktır. 
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Mera ve erozyon çalışmalarının aynı yıllarda, ne durumda olduğunu, takip ediyoruz; 1985-
1989 yılları arasında ortalama, 92 bin hektar görülüyor, 1990'da 9 bin hektar, 1991'de 2 bin, 
1992'de 3 bin, 1993'te 7 bin hektara kadar bir sıçrama yapıyor ; fakat, 1995'e geldiğimiz de; yine, 
trend birdenbire aşağıya iniyor, 2 bin hektara düşüyor. 

Bu da gösteriyor ki, maalesef, bu bakanlık gerek ağaçlandırmada gerekse erozyon ve mera ıs
lahı çalışmalarında, gölecek yıllarda umulan çalışmayı gösteremeyecektir. 

Tabiî, bu bilgileri, "Cumhuriyetimizin 50 nci yılında Orman Bakanlığı" adında bir kaynaktan 
tespit ettim; yani, Cumhuriyetimizin 50 nci yılında, bu tabloyla karşılaşmak, bizi fevkalade üzmek
tedir. -

Bu yıl, Orman Şûrasının toplandığını ve bu Orman Şûrasında, çok kıymetli kararlar alındığı
nı, yayımlanan bu kitapçıktan öğreniyoruz. 

Bu kitapçığın 40 inci sayfasında, 1950 yılında, 55 adet orman fidanlığı olduğu söyleniyor. 
1993 yılında, bu orman fidanlıklarını sayışım, 172 adede ulaşmış ve bunların fidan üretme kapasi
tesi de, aşağı yukarı 760 milyon adet. Bu kapasiteyle çalıştığı takdirde, yıl içerisinde, 250 bin hek
tar saha ağaçlandırması mümkündür ve fevkalade güzeldir. 

1995 yılındaki hedefi, biraz önce sizlere takdim ettim. Geriye dönüp baktığımızda, bir yandan, 
orman fidanlıklarının adedini yükseltiyoruz; Konya'nın iki ilçesinde, Sandıklı'da ve başka yerler
de fidanlıklar açılıyor; ama, buna rağmen, fidanlıklarda üretilen fidan sayısı fevkalade düşük olu
yor. Yani, bir yandan fidan sayısını, fidanlık sayısını artırıyorsunuz- orada çalışan işçilerin, insan
ların cari ihtiyaçları, elbette bunun üzerine yükleniyor- ancak, dönüp baktığınızda, fidan üretiminin 
1950 yılı seviyesinde dahi olmadığını görüyorsunuz; bu fevkalade yanlıştır. 

Cumhuriyetimizin yetmişinci yılında, sayın bakanlarımızın, yetkililerimizin telaffuz ettikleri 
ve kaydettikleri bir rakam var; orman varlığımız 20.1 milyon hektar ve bunun yüzde 56'sının da bo
zuk vasıflı orman olduğu... 

Millet, gerçekten şu kürsüde veya muhtelif mahfillerde bir sayın bakan, bir sayın yetkili bek
liyor. Şu 20.1 milyon hektar orman varlığını ben, 23 'e çıkardım, ben, 25'e çıkardım diyebilecek bir 
sayın bakan bekliyor, inşallah, bu sayın bakanın göreve gelmesi çok yakındır ve Türkiye'ye, bu in
sanın, bir gün geleceğinin müjdesini verebiliriz. 

Bu Bakanlık, 1991 yılında müstakil olarak yeniden kuruldu; ama -biraz önce söylediğim gibi-
faaliyetler her gün aşağıya doğru gidiyor. Şimdi, insanın aklına acaba, bu Bakanlığı kurmasaydık, 
sanki bu teknik işler daha mı iyi gidiyordu diye, bir soru geliyor. Oysaki, o Bakanlıkta tanıdığımız 
çok kıymetli teknik elemanlar var. Kar, kış demeden hayatlarını ortaya koyan insanlar var; ama, 
buna rağmen, hâlâ "5,4 milyon hektar ağaçlandırılması gereken düşük vasıflı orman var" diye te
laffuz ediyoruz. O bakımdan, ben bir hesap yaptım; eğer, Türkiye'yi, verilen ağaçlandırmaya çalı
şırsak, 783 yıl gibi bir zaman lazım; yani, yedi sekiz asırlık bir zaman lazım ki, bu kadar sahayı 
ağaçlandıralım. Bu tablo, bizi fevkalade ürpertmektedir. 

Yine, Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sı
rasında müjdesini verdiği, komisyonlarımızdan geçen Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Ta
sarısı var. Bu kanun tasarısı neden Genel Kurula gelmiyor? Tarım Bakanlığının bütçesinde de gö
rüştük; DYP'li sayın sözcüler çıktılar "efendim, kanun tasarı ve teklifleri gündemde; ama, çıkarmı
yorsunuz, etmiyorsunuz..." dediler. Bakınız, burada tasarı ve tekliflerin görüşmelerine geçildiği za
man, oturumu idare eden Sayın Meclis Başkanımız sırayla okuyorlar "Komisyon?.. Yok. Hükü-
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met? Yok." bu nedenle görüşülmeden atlıyorlar, geçiyorlar, bu kanun taşanları veya teklifleri gö
rüşülmüyor. Bunların görüşülmesini maalesef iktidar engellemektedir. Söylediklerim teknik ka
nunlardır, millî kanunlardır. Onun için, lütfen getiriniz... Nasıl ki, dün akşam görüşülmek üzere İn
san Haklan Teşkilatının Kunıluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanun Tasarı
sını gecenin saat 03.00'ünde getiriyorsunuz; öyleyse bunları da getirin, gecenin saat 05.00'ine ka
dar çalışalım; ama, o millî kanunlan çıkaralım. Bu millî kanuni an çıkarmama, tamamen Hüküme
tin ve yetkililerin vebalindedir. 

Yine "Kuruluşunun Yüzellinci Yılında Orman Bakanlığımız" isimli bir kitap var. Takip edi
yoruz, orada "yılda 300 bin hektar ormanı ağaçlandırdığımız takdirde, biz, meselemizi 10 yılda hal
lederiz" deniliyor ve Sayın Bakan da Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının bütçesinin gö
rüşmeleri sırasındaki konuşmalarında bunu teyit ediyorlar. Bu, fevkalade güzel bir şeydir. Ben he
sap ettim, gerçekten Sayın Bakan bu projeye sahip çıkarsa, aşağı yukarı maliyetini de hesap ettim, 
tahmini olarak bir dekarın maliyetini 50 milyon lira olarak kabul ederseniz, bırakın 300 bin hek
tarlık ağaçlandırmayı 100 bin hektarlık ağaçlandırma yaparsanız, hesabınızı da buna göre oturtur
sanız, Türkiye'de, aşağı yukan 40 bin insana bu ağaçlandırma müddetince iş bulacaksınız. Bir yan
da insanlanmız işsizken, diğer yanda neden bu hesap yapılıp da ortaya getirilmiyor. 

Bir de, gerçekten, katrilyonluk bütçe içerisinde, 10 trilyonu bulamamanın ve bunu ormancılı
ğın hizmetine vermemenin vebali büyüktür ve ilgililerin bu vebal altından kalkması mümkün de
ğildir. 

Biraz önce söylediğim gibi, Bakanlıkta fevkalade kıymetli insanlar vardır; hatta, bugün kah
vehane köşelerinde iş bekleyen ziraat mühendislerimiz vardır. O bakımdan, projeler üretmek sure
tiyle, insanlanmızı istihdam edebiliriz. Bütçedeki israflan kısmak suretiyle, oluşturulacak kaynak
lan, ormancılığımıza aktarabiliriz; ama, maalesef, dediğim gibi, bunlar yapılamıyor. Niye yapıla
mıyor; bunun hesabını ilgililer mutlaka vereceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, orman içinde ya da bitişiğinde yaşayan köylülerimiz vardır. Bu köylüle
rimizin sosyal ve ekonomik yönden durumlan hiç de iç açıcı değildir. Yine, Sayın Bakan "1995 
yılında, fon bütçeden aynlan para fevkalade yetersiz" diyor. Tahmin ediyorum, 35 milyar veya -
yanılıyorsam beni bağışlasınlar- buna benzer bir rakamdır. Bu rakamla siz, 17 bin köyü, 10 milyon 
nüfusu bir yere götüremezsiniz. Bu da demektir ki gelecek yıllarda orman köylüsü yine perişandır 
ve sefaletine devam edecektir. 

Kredi dağıtımında haksızlıklar vardır. Geçen yılki bütçeyi de inceledim... Bendeniz, Aydın 
Tarım İl Müdürü olarak çalıştığım zaman, bu konu üzerinde de -o zaman destekleme şube müdür
lüklerine bağlıydı- çalışmalarım oldu. Adaletin olmadığı yerde mutlaka sıkıntı yardır ve biz diyo
ruz ki, adalet mülkün temelidir. Buna rağmen, elbette Sayın Bakanımız; bakandır "bal tutan parma
ğını yalar" hesabı vardır; Artvin'i düşünecektir; ama, bu, parmaktan daha Öte bir duruma gitmiştir. 

Köy sayılarını inceliyorum; Artvin'in köy sayısıyla, Sakarya'nın, Kütahya'nın, kendi vilaye
tim olan Sivas'ın -Sivas, Türkiye'de, Konya'dan sonra ikinci büyüklükteki bir vilayettir- köy sayı
larına bakıyorum; Artvin'in 290, Adana'nın 440, Kütahya'nın 466, Sakarya'nın 311, Sivas'ın 266; 
ama, dağıtılan ödeneklere bakıyorum; Artvin 5-6 milyardan başlarken, mesela, Sivas'a dağıtılan 
ödenek 1 milyar; bu fevkalade yanlıştır. Dolayısıyla, biz, Sayın Bakanın, bu adaletsizliği 1995 yı
lı bütçesinde gidereceğine inanıyoruz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Artvin de çok mağdur, senelerdir Artvin'e kimse bakmadı. 
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MUSA DEMİRCİ (Devamla) — Efendim, Artvin de, bir başka yer de bizim memleketimiz. 
Ben, diyorum ki, bu ödenekler adalet çerçevesi içerisinde dağıtılsın. Tabiî, oranın dilimi fazla ola
bilir. Bakınız, Aydın'da 500 köy var, bunun 300'ü dağ köyüdür; Ege şehri dediğiniz Aydın'ın, aşa
ğı yukarı 50 köyünde içme suyu yoktur. Yani, Erzincan'da, Sivas'ta, Kars'ta öyle değil mi; bütün 
her taraf öyle. Öyleyse, bu ödeneklerin tamamının adilane bir şekilde dağıtılması lazım. 

Benden önce konuşan kardeşimizin de arz ettiği gibi, Bakanlık il müdürlükleri kurulmuştur. 
Bakınız, bu müdürlükler nasıl dağıtılmış: Trabzon, Bolu, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ankara 
-nasıl isabet etmişse- doğuda Erzurum ve GAP Bölgesi olduğu için Şanlıurfa var. Hepsi sahilde bir
leşmiş ve bunların olduğu yerde birer tane de Orman Bölge Müdürlüğü var; bu, fevkalade yanlış
tır. 

BAŞKAN— Sayın Demirci, son 1 dakika efendim, lütfen... 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne 2 Ankara Orman Böl
ge Müdürlüğüne 10 vilayet bağlı. Buna rağmen, başmühendisliklerin dağıtımında da fevkalade 
adaletsizlikler var. Biraz önce söyledim; kendi vilayetime, -İç Anadolu'nun en büyük, Türkiye'nin 
ikinci büyüklükteki vilayeti-bir başmühendislik dahi reva görülmemiştir. 

Orman yangınları fevkalade büyük felaketlerdir. Orman kayıplarında kaybettiğimiz varlığımız 
30 trilyondur. Orman Genel Müdürlüğünün istihsali 30 trilyondur; oysa, orman varlığından 32 tril
yon kaybediyoruz. Bu bakımdan, geçen yıl orada şehitler verdik; ondan önceki yıl da Dilek Yarı
madasında erlerimiz şehit oldu/Şehit olan ormancı kardeşlerime bu vesileyle Allah'tan rahmet di
liyorum. 

Ormancı arkadaşlarımızın, özlük haklarıyla alakalı dün bir toplantıları vardı -Sayın Bakana, 
başlıklar halinde arz edeceğim- o personelin de özlük haklarının iyileştirilmesi için kendilerinden 
yardım bekliyoruz. 

Bakanlığın bütçesinin, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum ve saygılar su-
nuyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Demirci. 

Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Abuzer Tanrı verdi; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1995 malî yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum adına konuşmak üzere huzu
runuza çıktığım bu kürsüden Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılarımı iletiyorum. 

Orman Bakanlığı, ülkemizin, en önemli ve çok yaygın hizmet alanı bulunan birkaç bakanlı
ğından birisidir. Önemi, her nedense, yıllardır gözardı edilen bu Bakanlığımızın -bütçe ödenekleri
nin trilyonlarla ifade edildiği gücümüzde- bütçesinin 3,5 trilyona ulaşması ve geçtiğimiz yılın büt
çesine göre payında fazla bir değişiklik meydana gelmemiş olması düşündürücüdür. 

Üzülerek söylüyorum ki, Orman Bakanlığına ayrılan ödenekle ne Bakanlık düşündüğü işleri 
yapabilecek ne de orman köylülerinin beklediklerini karşılayacak düzeydedir. Ormanların korun
masını, geliştirilmesini, orman köylülerinin kalkındırılmasını, orman ürünleri sanayinin geliştiril
mesini amaçlayan Orman Bakanlığımızın, zaten çok ağır olan görevi, kendisine ayrılan bu ödenek
le daha da zorlaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım alanlarının korunmasını sağlayan ve genel doğa 
dengesinin bozulmamasının sigortası durumunda olan Orman Bakanlığının işi çok zor. 
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Türkiye'deki ormancılığın, gelişmiş ülkelerdeki ormancılıktan çok farklı yönleri bulumaktadır; 
çünkü, gelişmiş ülkelerde, orman içinde yaşayan halk yoktur. Oysa, son nüfus sayımına göre, ül
kemizdeki orman köylüsünün nüfusu, 10 milyonu aşmıştır ve ülkemizin en düşük gelir düzeyine 
sahip olan bu 10 milyon orman köylüsünün, ormanlarımıza zarar vermeden refaha ulaştırılması ge
rekir. Ülkemizde, yılda erozyonla taşınan 500 milyon ton toprağın olduğu düşünülürse, tarımımı
zın sigortası olarak, ormanlarımızın önemi çok daha iyi anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Türkiye, orman yönünden çok yoksuldur 
ve bu yoksulluk artarak sürmektedir. Görünüşte, orman alanlarımız, 20 milyon hektara ulaşmış ve 
ülkemizin yüzde 25'ini kapsamaktadır; ancak, ülkemizde ormanlaştırılması gereken 190 milyon dö
nüm arazi bulunmaktadır ve bunun ancak, 32 milyon dönümünde orman yetiştirilebilmiştir. Bu ek
sikliğe rağmen, var olan ormanlarımıza dahi sahip çıkamamaktayız. 

Ülkemizde, bir facia haline gelmiş olan orman yangınlarının önüne geçmek; her yıl yok olan 
ormanlarımıza, en kısa sürede tekrar kavuşmak ve her geçen gün artan, orman terörünün önlemini 
almak zorundayız. Özellikle, Güneydoğu Anadolu'da yakılan, yok edilen ormanların yerine, en kı
sa sürede yeniden ağaçlandırma yapılmalıdır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde, yöremizin ekolojik dengesinde doğal olarak deği
şiklik olacaktır. Var olan bu çalışmalar, Orman Bakanlığıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmeli
dir. Böylece, güneydoğuda var olan ağaçlandırma çalışmaları daha da hız kazanacaktır. Tüm bun
lar yapılırken, ekilebilir ve tarıma elverişli alanlarda da gözetilmek zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, ormancılıkla ilgili vahim bir durumu gözlerinizin önüne getirmek isti
yorum. Orman içi ve kıyısında yaşayan köylülerimiz, zor koşullarda ve perişan bir halde yaşamak
tadırlar. Eğer ormanlar tahrip ediliyor ve yakılıyorsa bunun altında perişanlık, sahipsizlik ve ilgi
sizlik yatmaktadır. Dolayısıyla bunu önlemenin yolu, orman köylüsünün ekonomik durumunu iyi
leştirmekten geçer. Bu bağlamda, Orman Bakanlığının, orman köylüsüne daha fazla istihdam ve 
gelir sağlaması gerekmektedir. 

Ulusal varlıklarımız ve doğal kaynaklarımız arasında ormanlarımız çok önemli bir yere sahip
tir. Aynı zamanda doğanın denge unsuru, ülke ve köylerimizin gelir temin ettikleri varlıklardır. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığımızın bünyesinde bugüne kadar sürdürülen ağaçlandır
ma, erozyonun denetimi, orman bakımı, gençleştirilmesi ve orman köylüsünün desteklenmesi ko
nusunda son ierece özverili ve iyi niyetli çabalar yardır. Bunları da takdir ve minnetle anıyoruz; 
ancak, bunların yeterli olmadığı, tatmin etmediği de açıktır; daha fazla hizmet bekliyoruz. 

Orman Bakanlığımızın bütçesi ve Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü bütçesi, tüm bu 
sorunların çözülebilmesi için yeterli olmamaktadır. Gümrük indirimleri dolayısıyla, Orman Genel 
Müdürlüğüm n gelirleri son yıllarda düşmüştür. Ayrıca, Avrupa Birliğiyle düşünülen Gümrük Bir
liği hayata go|çtiği anda, Orman Genel Müdürlüğünün gelirlerinde bir azalma gözlenecektir. Tüm 
bunlar gözönüne alınarak, Orman Genel Müdürlüğüne yeni gelir alanları sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorum ki, bütçenin şu ya da bu düzeyde artırılması, 
tek başına sorunun çözümünü oluşturmamaktadır. Hepsinden önemlisi, soruna yaklaşımımızdaki 
samimiyet, sorunların çözümüne getirdiğimiz çağdaş ve bilimsel yaklaşımlar her şeyden fazla 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, topluma orman sevgisi aşılanmalıdır; bunun yolu da, toplumsal 
eğitimden geçer. 

Ormanlarımızın, ilgisiz kişi, kurum ve kuruluşlar; vakıflar, mezarlıklar, camiler, maden ocak
ları ve beş yıldızlı beton yığınları tarafından yağma alanları haline getirilmesini görmezlikten ge-
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lemeyiz. İlgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. Yabancılardan bir an evvel hesap so
rulmalıdır. 

Sanayileşmek ve dolayısıyla gelişmenin ürünü olan refahtan pay almak insanların doğal hak
kıdır. Sanayileşirken tabiatı korumak, gelecek nesillerimizi de güvence altına almak demektir. 
Dünyamız küçülmektedir; artık, Latin Amerika'nın herhangi bir bölgesinde yok edilen orman, Av
rupa'nın herhangi bir yerinde yaşayan insanla, Amerika'da yaşayan insanı aynı düzeyde ilgilendir
mektedir. 

Çevre sorunu, tüm ülkelerde konunun bilincinde olan kimseler için birinci derecede öriem ta
şımaktadır. Çevre sorununun en önemli unsurlarından birisi ise, ormanlar olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla, ormanlara vereceğimiz önem, hem kendi milletimiz hem de insanlık için çok büyük 
önem taşımaktadır. Gelişmiş ve daha fazla şeyler verebilen, sosyal adaletin sağlandığı, demokratik 
ve laik bir toplumsal yapıda yaşamak özlemimiz, ancak, temiz bir çevre anlayışı ile süslendiği za
man, bir anlam ifade edecektir. İnsanı ve emeği, en yüce değer olarak algılayan Partim ve şahsım, 
insanı ancak, temiz bir çevre ile bütünleştirmektedir. 

Ormanlar, ondan gelir sağlayan ve geleceğini orman gelirleri ile temin eden insanlarımız için, 
iki kat daha fazla önem taşımaktadır. Bu olgu ile ormanlarımız, insanlarımıza hem ekonomik gelir 
sağlaması hem de tüm insanlarımıza soludukları temiz havayı sağlayan varlıklar olarak önem taşı
maktadırlar. 

Daha güzel bir çevrede yaşamak istiyorsak, ormanlarımızı daha etkin kullanmak istiyorsak, 
orman köylerimizin var olan tüm sorunlarına çözümler üretmek zorundayız. Böylece, hem köyle
rimizin refah düzeyi yükselecektir hem de ormanlarımızın daha etkin kullanımı sağlanacaktır. 

Orman politikasını, sadece çevre düzenlemesi olarak ele almıyoruz. Bunun yanında, sanayimi-
. ze gerekli olan hammaddeyi de sağlayan varlıklar olarak algılıyoruz. Dolayısıyla, ormanlarımız, te
neffüs ettiğimiz hava için ve aynı zamanda, endüstrimiz için de çok büyük önem taşıyorlar. 

Ormanlarımıza, hak ettiği önemi vermeliyiz. Ormanlara gerekli önemi vermek, vatanını ve 
milletini seven her kişinin boynunun borcudur. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ağaçlan
dırmayı, ülkenin ulusal amaçlarından biri olarak ele almaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman sorununun hem ülkesel bazda hem de dünya dü
zeyinde ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye sanırım gerek yoktur. Dünyamızın akciğerleri ola
rak adlandırdığımız ormanların, yaşlı gezegenimizin geleceği için, ne kadar büyük önem taşıdığını 
hepimiz biliyoruz. Temiz ve yaşanabilir bir ortamın temel koşulu olarak görebileceğimiz ormanla
rımız, gelecek kuşaklarımıza yani, kendi çocuklarımıza, atalarımızdan devraldığımızdan daha iyi 
bir şekilde bırakmak zorundayız. Aksi halde, tarih bizi affetmez. Tarihe ve gelecek kuşaklarımıza 
karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederken", Orman Bakanlığı bütçesinin, devletimize, 
milletimize ve Orman Bakanlığı personeline hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar su-
narım.(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tanrıverdi, teşekkür ediyorum efendim. 
SHP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka

daşlarım; benden önce konuşan arkadaşlarımın bahsettiği gibi, ormanın yararlarından uzun uzun 
bahsetmek istemiyorum. Orman; eşittir hayat, eşittir yaşam, eşittir zenginlik. 
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Orman sayesinde; havayı, suyu, toprağı, insan sağlığına uygun bir şekilde kullanabilir, hem in
sanların hem de ekonominin hizmetine sunabilir, doğal çevremizi de en güzel şekilde koruyabili
riz. Böylece, ekolojik denge kendiliğinden oluşmuş olur. Bu tarzda orman olan yerde; ot da biter, 
kuş da öter, kurt da yaşar, insan da yaşar. Orman olan yörelerde yaşayan vatandaşların sağlık mas
rafları, yarıdan daha aşağılara düşer. Çünkü, orman eşittir hayat demektir. Orman olan yerde, hay
vancılık gelişir, tarım faaliyetleri daha çok kazanç getirir, girdiler azalır. Orman olduğu için eroz
yon önlenmiş olur, erozyon önlenince de otlaklar çoğalır, otlaklar çoğalınca akan sularımız doğru
dan doğruya ırmaklara, denizlere kavuşmaz, toprak tarafından emilir, böylece, yeraltı ve yerüstü 
sularımız zenginleşir. Tüm bunlar, zenginlik demektir. Bunlar sayesinde bitkiye, insana can veren 
havanın oksijeni de havanın rutubeti de zenginleşir. Orman eşittir ne demektir; orman, zenginlik 
demektir. 

Ormanlarımızın bu kadar zenginlik .verdiğini, bu kadar değerli olduğunu anlattıktan sonra, ne 
yapmamız gerekli: Var olan ormanlarımızı, en akıllı bir şekilde korumak, onları, daha da fazlalaş-
tırmak gerekli. Bunun için ne yapmamız gerekli; bunun için hem ağaç dikmemiz hem de insanla
rımıza, yeni yetişen çocuklarımıza, ağaç sevgisini aşılayabilmek için eğitimde, ormancılık dersle
rine ağırlık vermemiz gerekli. Nasıl: Ormancılık derslerini, çocukları sınıftan çıkarmadan, onlara 
ağacı güzel güzel anlatarak değil; her çocuğumuza ikişer, üçer, dörder, beşer tane -en azından bir 
tane-ağaç verip, bu dünyaya ağaç dikebilecek, yetiştirebilecek düzeyde, uygulamalı bir eğitim yap
tırmak zorundayız. Böyle olmazsa, bir ağaç bile dikmeyen insana, ağaç sevgisini kesinlikle vere
mezsiniz. ( "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, eğer bir insan, ağaç sevgisine nail olduysa, insan sevgisine de nail olur; böylece, top
lumda, barış, huzur ve kardeşlik de kendiliğinden oluşur; insanların ufku genişler, canlıya ve insan
lığa olan saygınlığı artar. -

Ağacın, bu kadar zenginliğinin yanında, bir özelliği daha var. Bir ağaç, 30 sene, 50 sene, 100 
sene hizmet veriyor; ondan sonra alıyor bedenini, insanlara, "buyurun" diyor. Böylece, ağaç, en
düstride, sanayide, size, îki kat, üç kat daha hizmet veriyor. 

Bu kadar ekonomik olan bir alanda, var olan topraklarımızı daha iyi ağaçlandırmak, daha ye
şil bir çevre yaratmak, hayvancılığımızı ve tarımımızı, istenilen düzeye getirmek açısından, biz ni
ye ağaç dikmeyelim, niye ormanlarımızı geliştirmeyelim, niye bu alanda üstümüze düşen görevle
ri yapmayalım? 

Bunun için de ne yapalım: Var olan insan kaynağımıza, ağaç sevgisini, hem eğitim yönünden 
akıllıca kazandıralım hem de bulundukları yörelerde -demin de bahsettiğim gibi- ağaç yetiştirilme
sine hız ve destek verelim. Bu nasıl olur; okullarımız sayesinde olur. Bu nasıl olur; askeriyenin -
devamlı yaptığı gibi,- konuşlandığı yerleri, ağaçlandırmasıyla olur... 

Bu çalışmaların, daha hızlı, daha çok yapılmasını talep ediyoruz. Oralarda da, çevremizin bir 
an önce daha fazla ağaçlandırılması faaliyetlerine hız verelim derim. 

İkincisi, ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum; hepimiz övüne 
övüne söylüyoruz, otoyollar yapıyoruz, memleketimizin dört bir yanını ağ gibi örüyoruz. Bu yol
larımız, ağaç yetiştirmek için, su götürebilmek için bir altyapıdır. Hatta, bu yol kenarlarını ağaçlan
dırmamız, turizm açısından çok güzel bir faaliyettir ve ucuza mal olan, masrafsız bir ağaç yetiştir
me yöntemidir. Seyahatlarda gördüğümüz gibi, yol kenarlarının kuraklıktan kurtarılması için Or
man Bakanlığının bu yönde bir çalışma yapması gerekmektedir. Kesinlikle, bütün yol kenarları-
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miza, kısa zamanda, sağlı sollu 100'er metre arayla -ne kadar müsaitse; ben onun projesini üret
meyeceğim- ağaç dikilmesi kadar basit bir hadise yoktur. Çünkü, dağın tepesine çıkmıyorum; yol
da her zaman ulaşım var; su da gider, fidan da gider. 

Orman bu kadar güzel; ama, tabiî, en sonunda orman içerisinde yaşayan köylüye geliyoruz 
Yani, şimdi, ormanı şiirsel olarak anlatmak bu kadar güzel de, ormanın içerisinde yaşayan insanı 
görmezsek, bu ormanları kollayamayız, orman yangınlarını önleyemeyiz. Ormanı, kesinlikle orma
nın içinde oturan köylümüze teslim etmek, emanet etmek ve geçimini ormandan temin etmesini 
sağlamak zorundayız. Bu nasıl olur. Önce, ormanın sahibi olduğunun bilincine varması için, onun 
organize olması gerekir. Kesinlikle, orman köylülerinin kooperatifleşmesi gerekir. Kooperatifleş
menin ötesinde, bu orman köylerimize geçimini sağlasın, parası artsın diye hayvancılık teşvik kre
dilerinin kesinlikle bolca verilmesi gerekir.. 

Diğer taraftan, kesim, dikim ve ağaçlandırma hizmetlerinin orman köylüleri tarafından yürü
tülmesine ağırlık verilsin. O köylü, ormandan ekmek yediğini bildiği zaman, kesinlikle o ağacı 
hem kesmez hem de kestirmez. Aksi takdirde her ağacın başına bir tane bekçi diksen dahi, kesin
likle ormanların tahribatını önleyemeyiz. 

Ben burada sözlerime son verirken hepinize saygılarımı sunuyorum. (SHP, DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köklü, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Arslan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Orman denince, hemen aklımıza orman köylüsü gelmelidir. Ben, konuşmacı arkadaşlarımı 
takdirle karşılıyorum; fakat, arkadaşlarımızdan çoğunun orman köylüsüne yeterince değinmediği
ni gördüm. . ', 

10 milyon insan orman içinde yaşamaktadır. Bunların çok büyük dertleri, ıstırapları vardır. Bu 
insanları gözardı edemeyiz. Bakınız, bu insanlar ekmeğini orman içinden elde etmektedirler. Bun
ların kesim, sürütme ve taşıma ücretleri, son yıllarda çok kötüleşmiştir. Biz, Anavatan İktidarları 
döneminde -enflasyonu yüzde 55 olarak kabul edersek- bunlara enflasyonun üzerinde ve yüzde 
60 zam vermiştik. Bugün, enflasyon yüzde 140. Bütçeyi tetkik ettim, Sayın Bakana, 1995'te ne ve
receksiniz diye sordum; 1995'te yüzde 70 artış öngörmektedirler. Bu sene de yüzde 70 artış vermiş
lerdi. Şimdi, enflasyonun yüzde 140 olduğu bir dönemde, siz, orman köylüsüne yüzde 70 artış ve
riyorsunuz. Peki, bu seneki enflasyondan dolayı alacağı olan yüzde 70'lik fark nerededir? 

Ayrıca, orman köylümüzün, son üç senenin ortalamasından, her sene için yüzde 30 da alaca
ğı vardır. Lütfen, orman köylülerimize bu alacaklarının verilmesini ve daha fazla mağdur edilme-

. melerini istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Orman köylüsü dağ başında yaşıyor. 

BESTAMİ TEKE (Hatay) — ANAP zamamındaki orman kesim parasını DYP İktidarında 
ödedik. 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Değerli kardeşlerim, laf atıyorsunuz; ama, siz orman köylü
sünü bilmezsiniz. Siz Uludağ'a kayak yapmaya gidersiniz, İlgaz'a kayak için gidersiniz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Siz gidin de, oradaki bir orman köyüne, bakın. 
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Muhterem Sosyaldemokrat Halkçı Partili kardeşim, siz, sosyal demokratsınız, o insanlar na
sıl yaşıyor, oralarda hangi şartlarda yaşıyor, önce onları görün. (DYP sıralarından "Burası, SHP sı
rası değil" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, bu insanların kanunlardan doğan haklan vardır; bu hakları, yapacak ve 
yakacak ihtiyacıdır; bunlar zamanında verilmediği takdirde, bu insanlar perişan olur. Şu anda, be
nim orman köylüm perişan durumdadır. Bu ihtiyaçlarını, istedikleri yerlerden vermediğiniz gibi, 
"2-3 gün içinde, odununuzu, yapacağınızı, yakacağınızı kaldırın" diyorsunuz. 

Hükümete soruyorum; Acaba, şu anda orman köylerinden ne kadarının yolu açık, biliyor mu
sunuz? Benim seçim bölgem olan Kastamonu'da, 970 köyün yolu kapalıdır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, sizden bir şey istemiyoruz; sadece, bizim yaptığımız yolların açık tutulmasını, bakımını 
ve aynı zamanda da karda kışta açık tutulmasını istiyoruz; yeni yol filan yapılmasını istemiyoruz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yollar açık. Sen, hiç köye gittin mi! 
REFİK ARSLAN (Devamla) Değerli milletvekilleri, orman köylümüzün ve ormanlarımızın 

sorunları, bu söylediklerimle bitmemektedir. Orman köylümüzün ve işçimizin daha birçok sorun
ları vardır. Bakınız, şu arida, esnaf ve işçi de dahil tüm orman çalışanlarının 1 trilyon 600 milyar 
lira civarında alacağı vardır; bana gelen rakamlar böyledir. 

Sayın Bakanım, sizlerden yazılı olarak almış olduğum cevaptan da anlaşılacağı üzere -ben bu
rada afakî konuşmuyorum, belgelere istinaden konuşuyorum- orman köylüsü ve orman işçisi ih
mal edilmektedir; orman köylüsü ve orman işçilerini ihmal etmeyiniz. Ayrıca, orman işçilerimizin 
partizanlık uğruna sağa-sola gönderildiğini ve 40 bin orman işçisinin 18 bine indirildiğini, yine 
5 bin kişinin işe alındığını, ama bu alınan işçilerin hakkaniyet esaslanna göre alınmadığını biliyo
ruz. Partizanlık yapıyorsunuz; yıllarca emek verip çalışan insanları işten çıkartıyorsunuz, sonra da 
hiç ormanı görmemiş, ormanda çalışmamış insanları partizanca işe alıyorsunuz. Bunlar, bize ihbar 
halinde gelmektedir; Anavatan Partisi olarak bunlann takipçisiyiz. 
1 Değerli milletvekilleri, yine orman köylüsünün çok önemli ana sorunlarından birisi de mülki
yet sorunudur. ' 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — 300 bin adet mahkeme dosyası zaten sizin zamanınızda 
açıldı 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Evet; ama, 1989-1991 yılları arasında yaptığımız değişiklik
lerle tam 30 bin adet dava dosyası düşmüştür; size bunu her zaman ispat ederiz. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — 300 bin adet dosya devrettiniz. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırmalarının Destek

lenmesi Hakkında Kanun ve bazı maddelerini değiştiren 3763 sayılı Kanun Anavatan İktidarları 
tarafından getirilmiştir. Bu kanun, halen, orman rejimi dışına çıkarılan yerlerin orman köylülerine 
verilmesi yönünden uygulamaya müsait durumdadır; ancak, -üzülerek söylüyorum- Orman Bakan
lığı bu yönde üç senedir hiçbir tedbir almamıştır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Biz sana söz veriyoruz, sen bize laf atıyorsun.; ayıp yahu!.. 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Anayasa Mahkemesi, 3763 sayılı Kanunla ilgili olarak, or
man rejimi dışına çıkarılan yerlerin kullanılması değil, orman köylülerine verilmesi yönünde karar. 
almıştır. İşte, Anayasa Mahkemesi kararı burada. Dolayısıyla, 2924 ve 3763 sayılı Kanunların or-
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man köylüleri için uygulanmasında mâni bir hal yoktur. O halde, Hükümet ve Bakanlık üç yıldır 
görevini ihmal etmekte ve dolayısıyla orman köylümüzü mağdur etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Orman Bakanlığının ihmali ve gafleti bununla da bit-
memektedir. 3763 sayılı Kanunun bir cümlesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
üzerine, orman rejimi dışına çıkarılan, orman vasfını kaybetmiş yerlerin, orman köylülerimize ve
rilmesi için, Orman Bakanlığından ve Hükümetten, yeni bir yasa tasarısı beklenirken, bu yönde, İk
tidarca ve ilgili bakanlıkça hiçbir çalışma yapılamamıştır. Ancak, bir grup milletvekili bu eksiği 
görmüş ve kanun teklifinde bulunmuştur. Bu teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarından geçmiş bulunmaktadır; ancak, Devlet Bakanı Sayın 
Necmettin Cevheri tarafından, 50 inci Koalisyon Hükümeti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına imzalı bir görüş gönderilerek, ilgili komisyonlardan geçen bu kanun teklifinin ipta
li istenmiştir. Orman köylülerinin bu problemini çözmekle sorumlu olan Bakanlığı ortada göremi
yoruz. Sorumlu Hükümet de, konuyu çözeceği yerde, orman köylülerimiz aleyhine engelleme yap
maktadır. 

Bizim Anavatan Partisi olarak bir tavsiyemiz var: Kanun çıkarmak için boşuna uğraşmayın, 
zaten beceremiyorsunuz. Lütfen, elinizdeki mevcut kanunlara ve Anayasa Mahkemesinin değişik
lik kararına göre uygulamayı yapınız ve 10 milyon insanı ilgilendiren, 4-5 milyon dönüm araziyi 
hak sahibi orman köylümüze veriniz. 

Değerli milletvekilleri, şu anda 155 olan kadastro komisyonlarının sayısının 200'e çıkarılma
sını ve kadastro işlerinde çalışanların özlük haklarını düzenleyen yasa teklifiyle, orman muhafaza 
memurlarının tayın bedellerinin verilmesi hususunda 2 milletvekili arkadaşımla birlikte verdiğimiz 
yasa teklifinin kanunlaşması için bize yardımcı olmalarını Hükümetten ve Sayın Bakandan bekli
yoruz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sonuna kadar yanındayız; Kastamonu için can feda. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bu arada, Sayın Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum: 

Biz orman muhafaza memurlarının durumlarını düzeltmek üzere uğraşıyoruz; sağ olsun, Sayın Ba
kan da, iki senedir, seçim bölgem olan Araç Orman Muhafaza Okulunu kapatmıştır. Kendisine ağ
layayım mı, güleyim mi, teşekkür mü edeyim; ne yapayım bilemiyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Açılacak, açılacak.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Teşekkürü boş ver, teessüf et. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Sebebini öğrenmek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, mülkiyet konusundan sonra, yangınlardan da bahsetmek istiyorum. Or

man yangınları, Sayın Bakanımın bana gönderdiği yazılı cevaptan da anlaşılacağı üzere, son yıl
larda çok artmıştır. Sayın Bakanın bana verdiği yazılı cevaptan, orman yangınları hakkındaki mü
talaasını ve bilgilerini burada sizlere sunmak istiyorum: Bakınız, orman yangınları, 1993'te ve 
1994'te 21 bin hektarlara ulaşmıştır. Bu, çok büyük bir rakamdır. Orman yangınlarıyla mücadele
nin daha güçlü ve daha iyi bir şekilde yapılmasını istiyoruz. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - 1985'te kaçmış?!.. 1988'de kaçmış?!.. 

REFİK ARSLAN (Devamla) — 1985'te ve 1988'de bizim ortalamamız sizlerden çok daha aşa
ğıdadır. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - 1985?!.. Orada rakamlar var. 
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REFİK ARSLAN (Devamla) — 1983'ten önce çok büyük rakamlar var, isterseniz rakamları 
vereyim; ama, eğer rakamlara girersek, siz burada çok aldanırsınız. 

ALÎ ER (İçel)— Rakamlara girersek, işin içinden çıkamazlar... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Verdim canım; okusunlar... 
REFİK ARSLAN (Devamla) - Evet, verdiniz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... 

REFİK ARSLAN (Devamla) - 1984'te 7 358 hektar, 1988'de 18 bin hektar* 1987'de 10 bin 
hektar; ama, 1985'te 26 bin hektar olmuş; ama biz, ondan sonra tedbir aldık. Çeşitli alet, edevat ve 
makine aldık ve Türk Hava Kurumunun uçaklarını kiraladık; fakat, siz, çok büyük yanlışlıklar yap
tınız. Üç senedir Türk Hava Kurumunun uçaklarını kullanmadınız... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Allah Allah!.. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bir dakika, Sayın Bakan...Son yangınlarda kullandınız. Ge

libolu ormanlarının, millî parkının yanmasında bunun çok büyük önemi vardır. Eğer siz o uçakla
rı o yangınlarda kullansaydınız, belki o ormanlar o gün yanmayacaktı veya daha az bir zararla kur
tarmış olacaktık. Daha.sonra İstanbul'da çıkan yangınlarda bu uçakları kullanmaya mecbur kaldı
nız. Biz, ormanlarımızın muhafazası ve yangınların önlenmesi için her türlü desteğin verilmesin
den, her türlü önlemin alınmasından yanayız. Orman yangınları, bir an evvel önlenmelidir. Bu yan
gınlar Türkiye'de âdeta bir afet haline gelmiştir. Sayın Bakandan, bu konuya eğilmesini Önemle ri
ca ediyorum. 

Ağaçlandırma konusuna gelince; Sayın Bakanım, bana verdiğiniz rakamlara baktığımızda, 
ağaçlandırma konusunda çok zayıf olduğunuz gözüküyor. Bakınız, sizin söylediğiniz, 1994 sene
sinde 3 217 adet orman yangınında 21 bin hektar orman alanı yanmış. Bu rakamlar, son on yılın en 
büyük rakamlarıdır. 

Bakınız, 1991 yılından sonra, gözetleme kule ve kulübelerinde görevli ilk müdahale ve hazır 
kuvvet ekiplerinden toplam 17 500 kişi, yılda en az altı ay çalıştırılmak üzere istihdam edilmişti. 
Siz ise, 1994 yılında, tasarruf tedbirlerini orman yangını işçilerine de uyguladmiz. Bu işçileri, sa
dece temmuz ve ağustos aylarında, ancak orman yangınları afet haline gelmeye başladığı zaman 
çalıştırmaya başladınız. Bunun neticesinde, tabiî ki, orman yangınlarında artma olacaktır. Bizim 
tavsiyemiz, orman yangını işçilerinde tasarruf tedbiri uygulamamanız. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, zamandan tasarrufu düşünür müsünüz efendim? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Düşünüyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, bakınız, 200 bin kilometre orman yoluna ihtiyacımız 

vardır; fakat, bizim şu anda geldiğimiz nokta 120 bin kilometre civarındadır... 
ALİ ER (İçel) — Onun da çoğunu biz yaptık. 
REFİK ARSLAN (Devamla) - E v e t . . . 
İşte, bu 120 bin kilometre olan orman yolunun yarısından fazlası bizim dönemimizde yapıl

mıştır. 1984-1991 yılları arasında yılda ortalama 2 550 kilometre yol yapılırken, sizin döneminiz
de (1991-1994 arasında) bu rakam 1 600 kilometreye düşmüştür. Bu rakamları, hedefleri yeterli 
bulmuyoruz; çünkü, yol, ormana, vatandaşa hizmet, iş ve istihdam demektir. Böylesine önemli ve 
zorunlu olan ormancılığın altyapı yatırımından fedakarlık edemeyiz; yıllık programımızı mutlaka 
iki üç katına çıkarmalıyız. 
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M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Para nerede.. 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Bir hususa daha değinmek istiyorum. Üç yıldır emeğinin 
hakkını alamayan, her türlü zorluklara katlanan cefakâr orman işçilerinin, alacakları ve çalışmala
rı hakkındaki meseleyi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bizim dönemimiz de, her sene 45 bin 
işçi 6 ilâ 12 ay çalışmaktaydı; fakat, siz bunu 4 aya indirdiniz. Sonra, bir de bu yetmiyormuş gibi, 
götürü usulde, yani, vahidî fiyatla çalıştırmaya başladınız. 

Sayın Bakanım, size, buradan, şunu söylemek istiyorum: Bu götürü usul, vahidî usul çok teh
likeli bir yöntemdir; işveren için de, işçi için de tehlikelidir. "İşveren için hiçbir tehlikesi yok" der
seniz, yanılırsınız, işvereni mesuliyetten işçiyi de mağduriyetten kurtarmaz. Onun için, gelin, bu 
çalışan işçilerimizi sigortalı yaptıralım, onlar huzurlu şekilde işlerine devam etsin, siz de, her gün, 
nerede kaza olacak, ne olacak diye düşünmeyin. 

Ben, burada şunu söylemek istiyorum: Devlet, özel teşebbüse ve insanlarımıza örnek olmalı
dır. Eğer, biz, devlet olarak, insanları sigortasız, götürü istihdam etmeye kalkarsak, o zaman, özel 
teşebbüsten ne bekleriz, özel teşebbüs bunu yapar mı, sigorta ettirir mi... Biz örnek olmalıyız. 

Yurdumuzun her bölgesinde ve her şart altında çalışan işçilerimizin, bilhassa fidanlık işçileri
mizin, üç aydır maaş ve ikramiyelerini alamadıklarını söylüyor, bana verdikleri yazılı dilekçeyi de 
sizlerin bilgisine takdim ediyorum. Burada, işçilerimizin çok büyük problemleri vardır. Orman ko
nusu, orman işçisi ve orman köylüsünün sorunlarının yarım saat içine sığması mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak şunu söylemek istiyorum: Bizim, Anavatan 
Partisi olarak, bundan sonra politikamız şu olacaktır: B\ırada, Anavatan Partisinin grup sözcüsü 
olarak, Türkiye'ye, bütün arkadaşlarımıza ve bütün parlamenterlerimize ilan ediyorum; iktidara 
geldiğimiz takdirde, ormanlann işletilmesini orman köylüsüne vereceğiz ve onları sonuna kadar 
destekleyeceğiz, prensibimiz bu olacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi bağlamak istiyorum. Orman Bakanlığı bütçe
sini kısaca hulasa edersek; bu büt£e, konsolide bütçe içinde 450'de 1'dİr, yani bu da 3 trilyon lira 
etmektedir. Bununla, Orman Bakanlığının, ağaçlandırma, orman köylülerinin kalkındırılması, mil
lî park hizmetleri, yatırımları ve diğer hizmetleri yapamayacağı ortadadır. 

Orman Genel Müdürlüğünün, katma bütçe artışı sadece yüzde 23'tür. Enflasyonun yüzde 140 
olduğu bir ülkede, bu bütçe artışıyla, orman kadastro ve orman planlama çalışmaları, orman yan
gınlarıyla savaşın yapılması mümkün müdür? 

Türkiye'nin konsolide bütçesine olduğu gibi, bu Bakanlık bütçesine de itimat etmiyoruz, ha
yalî bir bütçe olduğuna inanıyoruz ve güven duymuyoruz. Öyle olmasına rağmen, gene de, Orman 
Bakanlığı bütçemizin, Türkiyemize, milletimize, memleketimize, orman çalışanlarına, orman işçi
lerine ve orman köylülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından " Bravo " sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Aydın, buyurun efendim. . 
Sayın Aydın, süreyi yarı yarıya mı kullanacaksınız efendim? 
ADİL AYDIN (Antalya) — Evet efendim. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Aydın. 
DYP GRUBU ADINA ADİL AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1995 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo-
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rum; Yüce Heyetinizi, Orman Bakanlığı mensuplarını, Grubum ve şahsım adına, saygıyla selamlı
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) > 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yerüstü ve kendi kendini yenileyebilen tabiî kaynaklarımızın ba
şında gelen orman varlığımız, insanlığın var olmasıyla birlikte tahrip edilmeye başlanmıştır. Tah
rip edilen ormanlarımızın yerine yenisinin tesisi, iklim, topografik yapı, yamaç meyli, yağışların 
genelde kış aylarında olması, uzun, sıcak ve kurak yaz mevsimleri nedenleriyle fevkalade zordur. 
Ayrıca, ormanlarımızın, yapısı, bölgelerimize dağılışı, mevcut ormanlarımızın verimi ve idare 
müddeti de arzu edilen seviyede değildir. Yurdumuz yüzölçümünün yüzde 26'sı ormanla kaplı 
olup, 20 milyon hektar orman sahamız mevcuttur. Bu orman varlığımızın ancak yüzde 44'ü, yani, 
8,9 milyon hektarı verimli ormandır. Bu oran, Akdeniz ülkelerinde ortalama yüzde 75, Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde yüzde 77 ve Amerika Birleşik Devletlerinde ise yüzde 65'tir. Yine, orman 
varlığı açısından, dünyamızın 1/3'ü ormanla kaplıdır. 

Bu genel değerlendirmeden sonra, yurdumuz ormanlarının 7 coğrafî bölgeye yayılışında da 
farklılıklar görülmektedir. Akdeniz Bölgesinin ancak yüzde 25'i Karadeniz Bölgesinin yüzde 26'sı, 
Ege Bölgesinin yüzde 18'i, Marmara Bölgesinin yüzde 13'ü, İç Anadolu Bölgesinin yüzde 7'si, Do
ğu Anadolu Bölgesinin yüzde 8'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de ancak yüzde 3'ü ormanlar
la kaplıdır. Dünya ortalamasının altında olan orman alanlarımızı dünya ortalaması seviyesine çıkar
mamız, onların verim seviyesini yükseltmemiz ve verimli orman alanlarını hiç zaman kaybetme
den çoğaltmamız şarttır; çünkü, yıllık nüfus artış oranımız yüzde 2,4 olmasına rağmen, orman ar
tış oranımız bunun çok altındadır. 

Orman ürünlerine olan ihtiyaç her gün artarak devam etmektedir. Bir taraftan aşırı otlatmalar, 
diğer taraftan orman yangınları, usulsüz kesimler, usulsüz açmalar, haşere zararları, kar, fırtına, çığ 
tahribatları sonucu ormanın tabiî yapısı, bitki örtüsü bozulmakta ve 3/4'ü erozyona maruz kalmış 
olan ülkemizde, sel baskınları, toprak taşımaları gibi sebeplerle ziraat arazileri molozlarla dolmak
ta, trilyonlara varan barajlarımızın ortalama 1000 yıllık ömürleri 100 yıla düşmekte ve nihayet, 
Çevre kirliliği, çevre problemleri nedeniyle sularımız ve hava kirlenmektedir. 

Toprak erozyonu, son yıllarda, terör gibi değerlendirilmektedir ve bunun bir an önce durdurul
ması, tahribatının önlenmesi gereğine inancımız artmıştır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; ormanlarımız ve önemi hakkındaki bu kısa bilgiden sonra, 
ormanın çok yönlü faydalan göz önünde bulundurularak, 1857 yılında yüksek orman mektebi ve 
1869 yılında da Orman Genel Müdürlüğü ve nihayet gelişen Türkiye'de orman köylümüze ve mil
letimize daha iyi hizmetler verilmesi amacıyla, büyük lider, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 
Demirel tarafından, 1969 yılında Orman Bakanlığı kurulmuştur. Tüm orman mühendisleri ve şah
sım adına, Sayın Demirel başta olmak üzere, o dönemin sayın hükümet üyelerine, sayın milletve
killerine ve tüm sayın bürokratlarına teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Orman Bakanlığı, 442 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bağlı kuruluş olarak Or
man Genel müdürlüğü, kuruluş kanununa göre anahizmet birimleri olarak da Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ve Millî Parklar 
ve Av Yaban Hayatı Genel müdürlüğü olmak üzere 4 genel müdürlükten teşekkül etmektedir. 

Taşra kuruluşları ise, 9 adet bakanlık bölge müdürlüğü, 11 adet araştırma, 8 adet toprak tahlil 
laboratuvarı, 46 fidanlık, 6 millî park müdürlüğü, 9 adet ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, 18 adet 
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ağaçlandırma etüt proje, 47 adet Or-Köy ve 29 adet millî park ve av-yaban hayatı başmühendisli
ği ile hizmet vermektedirler. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 27 orman bölge müdürlü
ğü, 243 orman işletme müdürlüğü ve 1 260 orman işletme şefliği, 17 orman tamirhane müdürlüğü 
ve 155 adet kadastro komisyonu mevcuttur. • 

Orman Bakanlığı, Türk ormancılığını ileri seviyeye yükseltmek ve yavrularımıza yemyeşil bir 
Türkiye bırakmak için planlı bir şekilde, mevcut ormanlarımızı korumak, işletmek ve yenilerini ye
tiştirmek, 10 milyonu aşkın onnan köylüsüne ormanı sevdirmek ve nihayet, erozyonu önlemek 
için, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün, özel ağaçlandırmalar, yeşil kuşak 
ağaçlandırmaları, 18 milyon hektara yakın ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışma sahası mev
cuttur. 

1994 yılı birim fiyatlarına göre, 1 hektarlık ağaçlandırma 25 milyon, 1 hektarlık erozyon kont
rolü ise yaklaşık 30 milyon Türk Lirasına mal olmaktadır. Yıllık 100 bin, 200 bin hektarlık ağaç
landırmayla neticeye ulaşmak çok zordur. Mutlak surette, Orman Bakanlığına, ağaçlandırma için 
para verilmesi ve millî ağaçlandırma seferberlik kanununun acele çıkarılması lazımdır. 

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü problemlerini, tek başına Orman Bakanlığının çözmesi 
mümkün değildir. Bunun için, baraj havzalarının ağaçlandırılmasına, erozyon çalışmalarının yapıl
masına Bayındırlık Bakanlığının; elektrik direği kullanan Enerji Bakanlığının; telefon direği kulla
nan Ulaştırma Bakanlığının; pırıl pırıl bir çevre, berrak su, temiz hava için Çevre Bakanlığının; 
yemyeşil bir Türkiye için -özellikle, ilkokullarda başlamak üzere- öğrencilere orman sevgisinin aşı
lanması bakımından Millî Eğitim Bakanlığının; dinî açıdan ormanın önemi, faydaları, orman yan
gınlarının ne kadar zararlı, günah olduğunu vaazlarla, hutbelerle halkımıza duyurması açısından 
Diyanet İşleri Başkanlığının; gerek birlik gerekse çevre ağaçlandırma çalışmalarına -rahmetli Tu-
ral Paşa döneminde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına- devam etmeleri yönünden Millî Savunma 
Bakanlığının katılması lazımdır. 

1994 yılında meydana gelen orman yangınlarının başında, kefensiz yatan 253 bin şehit verdi
ğimiz Gelibolu Yarımadası gelmektedir ve 25.7.1994 tarihinde, 4 049 hektarlık saha yanmıştır. 
Ben, burada, arkadaşlarımızın ihmal dediği hususlara, müsaadenizle, görmeyen, bilmeyen arkadaş
larımızın öğrenmesi açısından, aydınlatılması açısından, kısaca değinmek istiyorum. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) ~ Bilmeyenler gitti; hepsi kaçtı gitti. 

ALİ SU (İçel) — Sen ormancı mısın!.. 
ADİL AYDIN (Devamla) — Ben, iki yangına şahit oldum. Biri İstanbul Alemdağ'daki yan

gın, bir diğeri de 23 Ağustos 1994 tarihinde, Manavgat Sağırin'dc çıkan yangındır; her ikisine de 
şahit oldum, bizzat gözümle gördüm. Sayın Orman Genel Müdürü de bu yangının söndürülmesi ça
lışmalarına, bizzat iştirak ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Antalya'nın, güneyin uzun süren kuraklığı -sözlerimin başında da arz et
tiğim gibi- havanın 50 dereceye, hatta 60 dereceye varan sıcaklığı, yangınların nedenlerindendir. 
Bu yıl, 1994 yılında, terör belasının buna da bulaştığı bizzat tarafımdan görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, 2 dakikanız var efendim; eğer, yan yarıya kullanacaksanız; ama, 
isterseniz, tamamını kullanabilirsiniz. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Benim süremi de kullanabilirsin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 



B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 3 

ADİL AYDIN (Devamla) — Kepez'deki yangın özellikle çıkarılmıştır. Yangının çıkarıldığı 
yer, 4 kamu kuruluşunun dinamit deposunun bulunduğu noktadır. Ormancılar orada uğraşsınlar di
ye, Önce Sağırin'de yangın çıkarıldı, daha sonra da Kepez'deki depoların bulunduğu yer yakıldı. 
Yangın mahalinde, Antalya Valisi hazır, Antalya Emniyet Müdürü hazır, ormancı kuruluşların ta
mam» hazır. Yine, Sağırin'deki yangın saat 13.10'da çıkıyor, 7 dakika sonra Beşkonak'taki ilk mü
dahale ekibi yangına müdahale ediyor; fakat, az önce de söylemeye çalıştığım gibi, nispî hava ru
tubeti sıfıra yakın, rüzgânn hızı saatte 80-100 kilometre ve yangıncılar müdahale etmiş olmasına 
rağmen, bir saat içinde, yangın, 300 hektarlık sahayı kaplıyor. 

Arkadaşlarımızın hissî davranmaması lazım; az önce bir konuşmacı arkadaşımızın "işçinin, 
köylünün parası verilmiyor" dediği gibi. 1991 yılından 647 milyar lira devredildi ve bunlar öden
di. Verilen çeklerin, verilen senetlerin karşılığı çıkmadığı için, vatandaşlar bankalardan çok kovul
du. Yani, burada konuşan arkadaşlarımızın -burası seçim meydanı olmadığına göre, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olduğuna göre, en kutsal yerimiz, en kutsal kürsü olduğuna göre- gerçeği söy
lemesi lazımdır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1994 yılında çıkan bu yangınlar sırasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı, başta Sayın Ba
kanımıza, Sayın Müsteşarımıza ve tüm genel müdürlerimize, Orman teşkilatının değerli mensupla
rına, yangını söndürmek için, işini gücünü bırakıp, yangın yerine koşan orman köylülerine, huzur
larınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşımın, konuşma süresini daha fazla çalmamak için, konuşmamı burada keser
ken; gece gündüz demeden, vatanımızı bir uçtan bir uca yeşillendirmeye çalışanlara; ölüm pahası
na da olsa, orman yangınını söndürenlere; mevcut ormanlarımızı her türlü zorluklara rağrnen, ko
ruyanlara; orman köylülerimize iş, aş veren, güleryüz gösteren Orman Bakanlığının tüm mensup
larına, huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, Gelibolu Yanmadası'nda, yeşil için, vatan için şehit düşen değerli arkadaşım Talat 
Göktepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — PKK'ya da lanet oku bari. 
ADİL AYDIN (Devamla) — Evet, PKK'ya da, huzurlarınızda, dilimin döndüğü kadar lanet 

okuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
1995 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin, Orman Bakanlığı mensuplarına, Türk ormancılarına, 

memleketimize, asil milletimize ve orman köylülerimize, hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan ni
yaz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 
Sayın Güçlü, bakiye süreyi tamamlamak üzere, buyurun efendim (DYP sıralarından alkışlar) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Ne kadar süre kaldı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, hamiyyette endaze olmaz. Siz hele bir buyurun bakalım... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Zaten, ben, sizin, bana iltimas edeceğinizi biliyordum. 
BAŞKAN — Fakat, henüz ben bilmiyorum... 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; 1995 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi adına görüşlerimi belirt
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu münasebetle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Biz, şanssız bir saate denk geldik. Şanssızlığımız, Anavatan Partisinden kimsenin kalmama
sından kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlarımız bu bütçeyle ilgili, özellikle ormanın faydalan hak
kında gerçekten gayet güzel şeyler söylediler. Burada konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı, bu mes
leğin içinden gelen teknik düzeyde insanlardır. Bunların kimisi ziraat mühendisi, kimisi orman mü
hendisidir. Ben de, aşağı yukarı kırk seneden beri bu işle ilgilenen, bu işin içinde, bu işin pratiğin
de olan bir arkadaşınızım. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Allah için, doğru!.. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Vaktimi çok iyi kullanmak istiyorum; ama, bu söyleyecek ol

duğum şeyler için de bu vaktin çok az olduğunu biliyorum. 

. Refah Partili bir arkadaşım buraya çıktı ve Orman Bakanlığının son derece hantal bir yapıya 
sahip olduğunu söyledi. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sen anlamamışsın. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Hayır, kesinlikle reddediyorum. 
... Ondan sonra da yine aynı partinin sözcüsü, Orman Bakanlığının içerisinde son derece de

ğerli ve son derece bilgili insanların bulunduğunu ifade etti. Bilgili insanların olduğu yerde hantal
lık olmaz, Hantallık bilgisizlikten doğar. 

HASAN DİKİCİ' (Kahramanmaraş) — Allah Allah!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Bilgili insanın, becerikli insanın olduğu yerde hantallık olmaz. 

Sizin, orman hakkında hiçbir şey bilmediğiniz, seçim meydanlarındaki konuşmalarınızdan 
belli. Nedenini de söyleyeyim; sizin hocanız, çıkıyor, Türkiye'yi ormanın geliriyle kalkındırmaya 
çalışıyor. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Tabiî... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Neyle? 
ABDÜLİLAH FIRAT (Erzurum) — Ticaretten gelme... 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Hadi efendim, hadi... Onlar, lafü güzaf. Öyle, bilmeden, ez

berden konuşmak yok. Bakın, ben size bir rakam vereyim: Dünyanın en zengin ormanlarına sahip 
olan Rusya; Türkiye'nin yıllık üretiminin... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Rusya mı?.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Dinle bir dakika canım; sen avukatsan avukatlığını bilirsin, 
bu işi de ben bilirim; Allah Allah!.. 

Şimdi, ağaç olarak bizim yıllık üretimimiz ne kadar biliyor musunuz; tahmini 10, milyon met
reküptür. Yani, Türkiye topraklarının yüzde 26'sı ormanlıktır ta, tamamı verimli orman olsa bile, 
bunu ancak 20 milyon metreküpe çıkarırsınız. Rusya'nın 1989'daki üretimi 282 milyon metre
küp...Niye kalkınamamış Rusya?.. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Adil düzen yok da onun için!... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Rusya hâlâ dünyaya ağaç satıyor; niye kalkınamamış; altyapı
sı da var... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bakın, arkadaşınız cevabını verdi. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Bu işi bilmediğiniz belli... 
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BAŞKAN — Sayın Güçlü, sürenizi siz kullanın, lütfen... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Ben , Orman Bakanlığının, Türkiye'deki mevcut kuruluşlar 
içerisinde, çok iyi teşkilatlanmış, çok iyi yetişmiş, bilgili insanlardan müteşekkil olduğunu biliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, burada başka-şeyler arayın. Buraya geldiğiniz zaman önerile
riniz olsun; ama, bu önerileriniz de politik olmasın. Sizin önerilerinizden, şu anda bu işi yürüten in
sanlar istifade etsinler. 

HASAN DlKlCİ (Kahramanmaraş) — 12 tane önerge verdik; zabıtlara geçti. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Bakınız, Orman Bakanlığının şu anda son derece iyi bir teşki
latı var. Bir tek noksanı yar: İmkân... Bu ülke, beş senede 500 trilyon lira para harcamış teröre. Ne 
olurdu, bu 500 trilyonun 50 trilyon lirasını Orman Bakanlığına verseydik. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siyasî iktidarsınız, siz yapacaksımz. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Efendim, siyasî iktidar demeyin. Bu terörün içerisinde bir 
parça siz de varsınız herhalde. (RP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Haşa... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sözünü düzeltsin Sayın Başkanım. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Yok musunuz? 
BAŞTAFA BAŞ (İstanbul)-Haşa... 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Yoksanız mesele yok zaten. 
BAŞKAN — Sayın Güçlü, rica ediyorum... 
KADRİ GÜÇLÜ.(Devamla) — Bakınız, ben burada rakam verdim. Bu rakamlar sizde de var. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, hatip sözünü düzeltsin. Onun içinde 

biz yokuz. Lanet olsun teröre. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — O zaman, sizin, beni tasdik etmeniz lazım. 
BAŞKAN — Sayın Güçlü, rica ediyorum; "Terörün içerisinde biraz da siz varsınız" sözünü 

lütfen düzeltin. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sizi seviyoruz; ama, lütfen düzeltin. 

BAŞKAN — Sayın Dikici, müsaade edin. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Ama, bakınız, Sayın Başkanım, şimdi ben burada dedim ki... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, lütfen... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Bir dakika canım, patlama. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Patlayan sizsiniz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Bir dakika canım, sus... Dur canım kardeşim, dur, dinle bir... 

Eğer, noksanım varsa sözümü geri alacağım. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Noksan değil, hata... 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Ben, burada dedim ki, bu ülke, beş sene gibi bir zamanda 500 trilyon lira parayı terör için har

camış. Siz, itiraz ettiniz... 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Efendim, itiraz etmedik. "İktidarsınız, siz ortadan kal
dıracaksınız" dedik. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Neyi biz kaldıracağız?.. Terör, sadece, bir Hükümetin yapa
cak olduğu bir iş değil. Kesinlikle ona katılmıyorum; ama, bunun dışında, yanlış bir laf söylediy-
sem geri alıyorum. 

BAŞKAN— Peki, teşekkür ederim. Geri aldı efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Anavatan Partisinin sözcüsü değerli arkadaşımız, çıktı bura

ya... (RP sıralarından "işte Ncvşat Bey geldi" sesleri) 

O, bu işin genel müdürlüğünü yapmış bir kimse, o tarzda pek konuşmaz. 
Kastamonu köylüsüne şirin gözükmek için ne gerekiyorsa onu yaptı. O zaman televizyon da 

yayın yapıyordu. 

Bakınız, Anavatan Partisinin, Orman Bakanlığı konusunda uzun boylu söyleyecek sözü yok. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — İşte karşında, ona söyle. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Doğru, evet. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Söyleyeyim, söyleyeyim... 

1980 ihtilali, Orman Bakanlığını kaldırdı. Anavatan Partisi, Orman Bakanlığını lüzumlu gör
memiş ki, 1991 senesine kadar tekrar Orman Bakanlığını kurmadı. Daha sonra kunnasmın sebebi 
de şuydu: Bir değerli arkadaşımız o dönem İçişleri Bakanıydı. İçişleri Bakanı, seçim zamanında 
görevden alınıyor ya, o arkadaşımıza bir şey ihdas etmek için Orman Bakanlığının tekrar kurulma
sı fikrini ortaya attılar. O bakımdan, Orman Bakanlığı hakkında, Anavatan Partili arkadaşlarımızın 
buraya gelip de, öyle çok uzun boylu konuşmaya hakkı yok. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Mani olmanız lazım esasında. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sözümüze geldiniz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de orman azdır, ormanlık alan

lar azdır gibi sözlere kesinlikle katılmıyorum. Şöyle çevrenize bir bakın; Bulgaristan'da, bizimkin
den daha mı fazla orman var? 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Hayır. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — ... hayır, İran'da bizden daha mı fazla orman var; hayır. Bakı
nız Karadeniz ülkelerine, Rusya'dan ayrılan Ukrayna'da da bizimdinden fazla orman yok. Biz o ba
kımdan şanslı bir ülkeyiz. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Hocamız da öyle söylüyor. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Şu da bir gerçek ki, maalesef ve maalesef, Türkiye'de bugüne 

kadar uygulanan orman politikalarında, ormandan almışız ormana bir şey vermemişiz. Sadece Or
man Bakanlığını, kaderiyle başbaşa bırakmışız. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Kim yaptı bunları? Biraz da kereste tüccarları yaptı!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Kesinlikle, dünyanın hiçbir ülkesinde bu yok. Bakınız, Al
manya, 1945 senesinde Doğu Almanya bölümünde diktiği ağaçlan, 1990 senesinde kesmeye baş
ladı... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz hep yaktınız. 
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KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — ...ve Almanya gibi bir ülkenin orman ve orman ürünleri sa
nayimden, 1992 yılındaki ihracat geliri 10.5 milyar dolardı. 

Bizim ülkemizde, orman alanı, Allah'a çok şükür, yeteri kadar var. Ancak, şunu da ifade ede
yim: Bizim ülkemizin, Anadolumuzun büyük bir bölümü, bundan asırlarca önce, tamamen orman
la kaplıymış. Yani, bugün Polatlı'da gördüğünüz, tamamen kırsal, taşlık olan o yerler, hep orman-
mış. Bunu, tarihçilerin yazdığı kitaplardan öğreniyoruz. 

vŞimdi, burada, Orman Bakanlığını kendi başına bırakırsak, yani "kardeşim, sen, al, kendi ya
ğınla kavrul" diyorsak, bu istediklerimizin, bu iyi niyetlerimizin hiçbirinin olması mümkün değil. 

BAŞKAN — Son 1 dakika kaldı Sayın Güçlü; buyurun. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — Benim gönlüm şunu istiyor: Bu Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, 60-62 milyon insanın temsilcisi olan bizlerin, çok ciddî olmamız ve 50 sene, ekonomik alan
da, ormandan herhangi bir şey beklemeden, çok güzel bir program yapıp -konuşmamın başında ifa
de ettim, bu konuda yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız, insanlarımız var- o program çerçevesin
de, ülkenin en önemli sorunlannm.başında gelen bu konuya sahip çıkmamız lazım; yoksa, sadece 
Orman Bakanından, sadece müsteşardan, sadece genel müdürden bir şey beklersek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — ... hiçbir şey yapamayız. 
Bu duygular içerisinde, Orman Bakanlığı bütçesinin milletimize, memleketimize, Bakanlık 

mensuplarımıza hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum ve hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Güçlü. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Saym Güçlü'ye saygını sonsuz. Ben ko
nuşmamda -kesinlikle söylüyorum- Orman Bakanlığı bürokratları ve personeli için "hantal" tabiri
ni kullanmadım; ancak, "bu teşkilatın yapısı hantallıktan kurtarıl malıdır" dedim; yoksa, bürokrat
lara sonsuz saygım var. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dikici. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına, lehinde olmak Üzere, Sayın Eler; buyurun efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakanlığı 

bütçesi üzerinde, kişisel görüşlerimi arz etmek üzere, huzurunuzdayım. Öncelikle hepinize saygı
larımı sunuyorum. Bu arada, ormanlarımızın korunmasında canlarını esirgemeden feda eden tüm 
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sağlıklı yaşamın temel koşulu, çevre sağlığıdır. Günümüzde, metropol 
kentlerimizde, örneğin İstanbul'da, hava kirliliği çok tehlikeli boyutlara varmıştır. Dolayısıyla, 
park, bahçe, yayla, mera gibi yerleri ve akciğerlerimiz olan ormanlarımızı çoğaltma ve koruma 
için, artık, tedbirlerimizde gecikmemeliyiz. 

Korumanın en akıllı yollarından biri, kaynağı, talebi karşılayacak duruma getirmektir. Türki
ye'de, ormanlar, maalesef ülkenin odun hammadde ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Bunu, 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşıma söylüyorum. O halde, yapılacak tek şey, bo
zuk orman alanlarını süratle ağaçlandırarak üretime sokmaktır. 

Türkiye'nin orman varlığı, bildiğiniz gibi, 20 milyon hektardır. Diğer taraftan, orman içi ve bi
tişiğindeki 17 bin köyde, on milyona yakın yurttaşımız yaşamaktadır. Köylüyü ve ormanı birbirin
den ayrı düşünmek mümkün değildir. Birini, diğerine tercih etmek de doğru değildir; fakat, bugün, 
orman köylüsü, yanı başında, ülke menfaatlerine direkt tesir edebilecek bir endüstri varken bundan 
uzak kalmaktadır. Kısacası, orman zenginliğimizden yeteri kadar yararlanamamaktayız. 

Orman köylümüz, devletle sürekli davalı durumundadır. Halen, 350 bin civarında dava sür
mektedir. En kısa sürede, orman ürünlerini işletecek yan tesisler kurulmalı ve orman köylüsü de bu 
tesisleri ortak edilmelidir; orman köylüsü böyle korunur. 

Ormandan aldığımızı, orman köylüsüne ve ağaçlandırmaya verebilirsek, bugün, bütçeden bir 
kuruş dahi ayırmaya ihtiyaç kalmaz. Orman köylüsü, ormanların yabancısı değil, sahipleri olmalı
dır. Ayrıca, sıfır faizli hayvan kredisinin, partizanlık, kayırma yapılmadan gerçek ihtiyaç sahiple
rine verilmesi, köylümüzün beklentisi ve arzusudur. Bunun yanında, arıcılık, kanatlı hayvancılık, 
ipekböcekçiliği desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Bu bölgelerde, avcılık, balıkçılık ve turizm 
için yatırımlar artırılmalıdır. Tarım tedbirleri yanında, çamfıstığı, kestane, ıhlamur, ceviz, zeytin gi
bi türlerde çalışmalar yapması için köylüler desteklenmelidir. Zira, bu yıl, çiftçinin yüzde 60'ı pa
halılık nedeniyle gübre kullanamamıştır; dolayısıyla, verim düşük olacaktır. 

Orman köylümüzün en çok şikâyetçi olduğu konulardan mera ve yaylalar için de gerekli dü
zenlemeler yapılmalıdır. Dünyada, artık, başta tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörleri bir ara
da yürütülmektedir değerli arkadaşlarım; bunları birbirinden ayıramazsınız. 

İ995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, Orman Bakanlığı için 3,3 trilyon lira ayrılmıştır; 
ama, bunun 2,3 trilyonu carî giderler içindir. Bu bütçeyle, Orman Bakanlığı, ne ağaçlandırma ya
pabilir ne de orman köylüleri için yapılacak yatırımlara, millî parklara yeterli kaynak aktarabilir. 
Bu nedenle, orman köylüsünü direkt olarak suçlamayalım; bunu, ilk önce, bütçeyi ayıranlara sora
lım. 

Gündemde olan, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Yasa Tasarısı, ivedilikle Meclis Genel Kuru
luna getirilerek kanunlaştırılması gerekir. Türkiye'de erozyon problemi, gerçekten, bir seferberlik 
yaklaşımıyla çözülebilir. Dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum: "Toprağımızdan bir çakıltaşı 
vermeyiz" diyen bizler, her yıl, ülkemizden, 10 santimetre kalınlığında, Kıbrıs'ın yüzölçümünü kar
şılayacak kadar toprağı, maalesef kaybetmekteyiz; hem de savaşsız olarak. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, ülkemizde, 600 baraj planlanmış, bunların 200'ü bitiril
miştir; fakat, GAP dahil, havzalann ağaçlandırılma çalışması, maalesef yapılamamıştır. Avrupa'da 
1000 yıl olan barajların ömrü, bizde, azami 150 yıl olabilecektir. GAP için de bu endişelerimiz var
dır. Yanı başımızdaki Çubuk Barajı, çevresi ormansız olduğu için, yarı yarıya dolmuştur. Yaşı çok 
genç olan Keban Barajı için de aynı durum geçerlidir. 

Ormanlar, Anayasa denetiminde olmasına karşın, ormanın tarifinde yapılan yasal değişiklik
lerle, hudutları sürekli daraltılmaktadır. Yani, orman arazileri, çeşitli usullerle devamlı küçültül-
mektedir. Bu usullerden biri de, rant peşinde koşan mafyanın faaliyetleridir. Bunu, son günlerde 
basından takip ediyoruz; konuyu, kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. 

Bugün, istanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirleri çevreleyen ve buralardaki temiz ha
va ve temiz su kaynağı olan ormanlarımız için gerekli tedbirleri almak durumundayız. Aksi halde, 
yakın bir gelecekte, bu şehirlerde yaşamak mümkün olamayacaktır. 
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Bakınız, komşumuz Bulgaristan, su sorununu nasıl çözümlemiştir: Nehir, baraj ve göletlerin 
kenarlarını ağaçlandırmıştır ve aynı zamanda, buralan, turizm amaçlı olarak kullanmaktadır. Nehir 
kıyılarında, yeni göletler, barajlar yapmıştır, -iktidar partilerine mensup arkadaşlarımın dikkatine 
sunuyorum- kışın fazja olan suları burada depolayarak, yazın meydana gelebilecek olası bir kurak
lıkta, tarım için kullanmak üzere bekletmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Meriç Nehrinin kuruma tehlikesini önceden görmüş ve 1991 yılından bu 
yana, bu kürsüden defalarca ifade etmiştim. Artık, herkes "Hasan Basri, Meriç'ten, Enez'den bah
set'" diye alay etmeye başladı sanki. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Estağfurullah!.. Meriç senin sevdan. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Şimdi vurguluyorum; çözüm olarak, 
Bulgaristan'ın yaptığı gibi, kışın boşa akan bu suyun, yazın kullanılmak üzere depolanması 

için, Meriç Nehri boyunca, baraj ve göletler zinciri yapılmasını, öncelikle Sultanköy ve Karpuzlu 
bölgelerinde barajların bitirilerek kullanıma geçirilmesini söylemiştim; 1991 yılından bu yana, de
falarca bu açık tehlikeye işaret etmiştim. Ancak, bu uyarım maalesef dinlenmedi ve Meriç Nehri 
bu ikazımdan iki yıl sonra susuzluktan kurudu. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Meriç senin sevdan!.. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Bundan da kötüsü, deniz seviyesinden aşağıda kalan Me

riç yatağı, denizin tuzlu suyu ile doldu; yani, geri tepti. Zaten, geçmiş ANAP İktidarları dönemin
de, dışarıdan çeltik ithaliyle güç durumda bırakılan çiftçilerin çeltikleri, bu sefer de tuzlu suyla kav
ruldu. Tüm bunların üzerine, bir de, Bulgaristan'a kullanabileceği, denize akan suya, boşu boşuna 
para ödendi. Oysa, Bulgaristan'a ödenen bu para ile gölet ve barajlar yapılabilir ve şimdiye kadar 
çoktan bitirilebilirdi. 

Diğer taraftan, bizde, büyük şehirlerin su sorunu, günü kurtarmaya yönelik, geçici tedbirlerle 
halledilmeye çalışılıyor. Bu tedbirlerden birisi, Istırancalardan kanallar açarak İstanbul'a su getir
me çabasıdır. Peki, soruyorum; bir çözüm üretmek için, yeni bir sorun yaratmak mantıklı mıdır? 
Birincisi, kanal açmak için en az 20 milyon ağaç katledeceksiniz; ikincisi, bölge turizmi bundan 
yara almaktadır; üçüncüsü de, Trakya'da zaten azalmakta olan yeraltı sulan bu sebeple tükenecek
tir. Meric'in ardından Ergene'de ve derelerde de su kalmayacaktır, ileride İstanbul'da, hava kirliliği 
ve susuzluğun yanı sıra, yiyecek sıkıntısı da çekileceği endişesindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, yaklaşan yılbaşında, yine, 100 binlerce ağaç, bir günlük dekorasyon için 
maalesef kesilecektir. Türkiye, bu konuda dünyaya öncü olabilir. Kesilmiş ağaçları almak yerine 
bu yılbaşından itibaren, özellikle yılbaşlarında, çam ağacı dikimini özendirecek bir kampanya baş
latabiliriz. Ağaçları bir gecelik eğlence için heba etmek yerine, onları ait oldukları yere, fidanlıkla
ra dikerek çoğaltmalıyız. Kampanyayı devam ettirerek, düğün, doğum, ziyaret gibi önemli günler
de, belediyelerce "hatıra ormanları" için yer ayrılmalı ve Orman Bakanlığı desteğinde, insanımıza 
ağaç dikme ve sevme alışkanlığı kazandırmalıyız. 

Bunun yanında, bakanlıkça yurt genelinde, yılın başarılı orman köylüsü orman mühendisi ve 
personeli, ormancılık alanında bölgesinde başarılı çalışmalar yapan vali, kaymakam, belediye baş
kanı ve muhtarlar seçilmeli, bunlar ödüllendirilerek halka duyurulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 5 Nisan kararları ve tasamıf tedbirleri nedeniyle, amenajman planlarının 
yenilenmesi, kadastro çalışmaları istenilen düzeyde olmamış ve yangın mevsiminde çalışan işçi sa
yısı azaltırak, asgari seviyede tutulmuştur. Bu nedenle, çıkan yangınların söndürülmesinde yetersiz 

- 8 9 1 -



T.B.M.M. B : 5 5 17.12.1994 0 : 3 

kalındığı düşüncesindeyim. Zaten, Sayın Bakan, soru önergeme verdiği yanıtta bunu doğrulamış
tır. 

Şimdi, bu vesileyle, geçen yaz yaşadığımız acı bir olaya değinmek istiyorum. Gelibolu Millî 
Parkı orman yangınında, ne acıdır ki, 4 090 hektarlık orman arazisi yanmıştır. Bildiğiniz gibi, 35 
yılda yetişen orman, 27 saat içinde yok olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Eler, toparlar mısınız efendim; 1 dakikanız kaldı. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Efendim, sözüm kesilecekse, o zaman, benim bazı öne
rilerim var; ben lehte konuşuyoruni. 

BAŞKAN — Ben kesmiyorum efendim; 1 dakikanız var. 
Buyurun. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Orman muhafaza memurlarının yıpranmasıyla ilgili bir 
yasa çıkması gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, zaten çalışma süremiz de bitti. 

1 dakika daha veriyorum; buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla)— Orman hizmetlerinde çalışanlara fiilî hizmet zammı ve

rilmesi lazım. Orman görevlilerini silahları yeterli değildir, ormanda kendilerini koruyamıyorlar. 
Şimdiye kadar 200 tane şehit vermişlerdir. Orman görevlilerinin özlük haklarını düzeltmeli. Or
man mühendislerinin yüzde 55'ini İki yılda bir, sık sık başka yerlere tayin ediyorsunuz. Yöresini 
tanımayan insan nasıl görev yapacak? Bunlar, orman bölgesinde devamlı olarak kalmalıdır. 

Son olarak şunu söylüyorum: Saraçoğlu lojmanlarının bulunduğu yerde binlerce ağaç katliamı 
olacaktı. Bu katliamın durdurulması için, birçok defa Meclise çağrıda bulundum; kale alınmadı. 
Ben de Cumhurbaşkanının huzuruna çıktım, beni dinlediler. Buraya döndüm "veto edecek" dedim, 
inanmadınız; laf attınjz iktidar olarak. Sayın Cumhurbaşkanı, kanunu veto ederek 1945 yılında ya
pılan parktaki ağaç katliamını önlemiştir; ama, Sayın Orman Bakanımız, Kültür Bakanımız ve Çev
re Bakanımız, duyarsız ve ilgisiz kalmışlardır.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eler... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Ben, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanıma götürdüm; 

duyarlılığına, buradan teşekkür etmeyi bir görev bilirim ve bu kanun Cumhurbaşkanlığından geç
medi, bunu söylemem gerekir. Bu arada, basma, Sayın Taner Kışlalı ve Mimarlar Odasının sayın 
yöneticileri başta olmak üzere, beni destekleyen ve Saraçoğlu Mahallesini bu katliamdan kurtar
makta katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 

Bütçenin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eler, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, programımızı tamamlayabilmek için saat 21.00 de toplanmak üzere, bir

leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.01 

_____ Q _ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.08 
BAŞKAN : Başkanvelrili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. ^ 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rı (11771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ORMAN BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Orman Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.— Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1.—Orman Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî.Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki çalışmalara kaldığı

mız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, vaki talep üzerine, Hükümet adına, Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci; buyurun. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Or
man Bakanlığı bütçesi üzerinde değerli grup sözcülerinin ve Sayın Eler'in konuşmalarını dinledim. 
Değerli grup sözcüleri, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini belirtirken, hemen hemen 
tümü, ve bu Bakanlığın daha iyi olması için yapıcı önerilerde bulundular. Hepsine huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum; ancak, bazı ifadeleri ve belki yanlış anlamalara sebep olan rakamları dü
zeltmem gerekiyor. 

Refah Partisi sözcüsü Sayın Dikici, "ormanlarımızdan yeterince yararlanamıyoruz" diyor ve 
bunu, Sayın Erbakan da her zaman ifade ediyor. Türkiye'deki orman varlığı ortada; yani, Türki
ye'de ormanlardan yeterince yararlanmamız için, yıllık artım kadar üretim yapılıyor. 

Ormanların işletilmesi amenajman planlarıyla yapılır. Bu amenajman planları, yıllık üretimi 
belirler. Bu, artım demektir; yani, millî varlığımız olan ormanlarımızın yıllık artımı kadar ürün ala
biliriz; onun üstünde bir ürün aldığımız zaman, ormanların, Anayasa gereği olan devamlılığını teh
likeye sokmuş oluruz. Bu nedenle, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğündeki teknik ele
manlar, orman varlığımızın üretimini planlar dahilinde yaparlar. Bu planlar, amenajman planları
dır ve sadece yıllık artımı kadar ürün alabilirler; onun üzerindeki istihsal ormanlarımızın devamlı--
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lığını tehlikeye sokar ve bu rakam da, bundan onbeş yıl önce 2Q milyon metreküptü. Daha sonra 
yapılan amenajman planlarıyla, bunun 16 milyon metrekübe düştüğünü görmekteyiz ve yine, 1979-
1980'lerde 7 ilâ 8 milyon metreküp üretim vardı. Bugün de, yine o civarda bir üretim yapılmakta
dır. Yani, ormanlarımızın verim gücü giderek düşmektedir. O halde, bu varlığımızı önemli bir kay
nak olarak göstermek, son derece yanlış ve tehlikeli olur. O zaman ne olur. 

Çöl ülkelerinden geçişte bulunuyoruz. Örneğin; İran'da yüzde 8 orman var, Irak'ta yüzde 6 or
man, Suriye yine öyle ve diğer ülkeler de bizden çok çok daha fakirdir. Biz, esasen, coğrafik ko
num olarak, çöl ülkelerinden geçiş noktasında bulunuyoruz. Bu nedenle, orman varlığımız için, bu, 
bir servet kaynağıdır; bunu üretelim, değerlendirelim şeklinde ifade edersek, yanlış değerlendirmiş 
oluruz. Hem topraklarımız çölleşmeye doğru gidiyor diyeceğiz hem erozyon var diyeceğiz hem de 
millî varlığımızı yeterince değerlendiremiyoruz diyeceğiz. İşte bunlar, doğru olmuyor. Bunu ifade 
etmek istiyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Bakan, dikeceksin önce, dikeceksin. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Tabiî, tabiî... 
Bu tespiti yaptıktan sonra, Türkiye, orman varlığı açısından fakir mi, zengin mi, ona bakmak 

lazım. Topraklarının yüzde 30'unun üzerinde orman varlığı olan ülkeler zengin, onun altındakiler 
de fakir sayılmaktadır; buna göre, orman varlığı açısından gerçekten fakir bir ülkeyiz. 

O halde, orman varlığımızın devamlılığı için, Refah Partisi değerli sözcülerinin ve diğer söz
cülerin ifade ettiği gibi, bir millî ağaçlandırma seferberliğine girmemiz gerekiyor. Bu konuda, biz, 
Hükümet olarak, Millî Ağaçlandırma Yasa Tasarısını hazırladık ve Tarım Komisyonundan geçti. 
Bu Millî Ağaçlandırma Yasa Tasarısının amacı, daha çok ağaçlandırma, yani, 100 bin hektarlardan 
300 bin hektarlara çıkacak bir ağaçlandırma yapmaktır. 

Orman Bakanlığının elindeki teknik imkânlar ve makine imkânları, ağaçlandırma konusunda, 
300 bin hektar alanı da ağaçlandırabilecek seviyededir; Ancak, Orman Bakanlığının yeterince kay
nağı bulunmamaktadır. Bu Bakanlığın imkânları, kendisine bırakılmış olsa, 300 bin hektarlık bir 
alanda ağaçlandırma yapacak gücü var; ama, ne olmuş, ona bakmak gerekiyor: 

Orman ürünleri üzerinde âdeta bir ipotek konmuş; yani orman köylüsünün ürettiği sanayi 
ürünlerine ve diğer ürünlere yaklaşık yüzde 27 oranında fonlar konmuş; bunların hiçbirinin orman 
köylüsüyle ilgisi yoktur. 

Bunun ötesinde, hazine hissesi diye, yüzde 10'luk pay alınıyor; yani, Orman Bakanlığının ge
lirlerinden, senede yaklaşık 3,5 trilyon lira geriye alınmaktadır ve alman bu miktar, ormana ya da 
orman köylüsüne dönmemektedir. Hazırladığımız Millî Ağaçlandırma Yasa Tasarısı, ormandan al
dığımızı ormana, ağaçlandırma şeklinde geri vermeyi veya yine orman köylüsüne, ormancılık hiz
metleriyle geri vermeyi amaçlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, Millî Ağaçlandırma Yasa Tasarısıyla, daha çok 
ağaçlandırma yapmak amacıyla, halkımızı ve kamu kurum ve kuruluşlarını bu millî görevin içeri
sine sokmak hedefleniyor. 

Bu yasa tasarısının siyasî bir yanı yok; bütün siyasî partilerimizin destekleyeceği bir yasadır. 
Bugün kamuoyumuz, halkımız, orman varlığına karşı dünden daha duyarlıdır; daha çok özveride 
bulunuyor ve orman varlığına sahip oluyor. Elbette, burada bütün siyasî partilerimizin temsilcile
ri de halkımızın temsilcileridir. 
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Bugün, halkımız özellikle, daha çok ağaçlandırma, erozyonu daha çok önleme ve gelecek ne
sillere daha problemsiz, daha yeşil bir Türkiye'yi devretmek istiyor. Şüphesiz ki, onun temsilcile
rinin de tamamı, hangi siyasî görüşte olursa olsun, aynı kanaati taşımaktadırlar. 

Komisyonumuzdan geçen bu tasan -Meclisimize geldiği zaman- orman ürünlerine konan fon
ların ağaçlandırmaya aktarılması, orman köylülerinin kalkındırılmasına aktarılması şeklindedir ve 
bunun ötesinde, yeşili, çevreyi, özellikle ormanı tahrip eden kamu kuruluşlarına da, tahrip ettikle
ri ormanı yeniden kurma görevini vermektedir. Özellikle barajların çevresinin ağaçlandırılması ve 
de Karayollarının ve diğer kamu kuruluşlarının bozdukları doğayı onarma ve yeniden ağaçlandır
ma gibi bir görevi, bu yasa tasarısı vermektedir. 

Tasarı yasalaştığı anda, orman ürünleri bedellerinden alınıp, hiç ilgisi olmayan yerlere veri
len yaklaşık 1,5-2 trilyon kadar olan bu para, yine Bakanlığa verildiği zaman, 300 bin hektar alan
da ağaçlandırma yapılıp, yaklaşık her yıl 50 bin işçiye de iş verme imkânı doğmuş olacak ve bü
yük erozyon tehlikesi altındaki ülkemizde de erozyonu, şimdiden dizginleme imkânı doğacaktır. 
Bu tasarı, Orman Bakanlığının önemli bir ayağı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarımız, Orman Bakanlığı bütçesindeki ödeneklerin azlığından söz ettiler. Yal
nız, burada gözden kaçan, Orman Bakanlığının esas bütçesi, -Türkiye'de belki yalnız Orman Ge
nel Müdürlüğündedir- döner sermaye bütçesiyle çalışır. Döner sermaye bütçesi, bu sene 18 trilyon 
600 milyar civarındadır. Değerli arkadaşlarımız, yalnız katma bütçedeki rakamları ifade ediyorlar. 
Diğerleriyle birlikte topladığımızda, yaklaşık 24 trilyon lirayı buluyor. 

Döner sermaye gelirleri şöyle taksim edilmektedir: Bu döner sermâye gelirleriyle, yaklaşık 7 
milyon metreküp sanayi odunu, 12 milyon ster, yine yakacak ve sanayi odunu olmak üzere, üretim 
yapılmaktadır. Bu üretimin değerlendirilmesi suretiyle, ormancılık hizmetleri, orman yolu ve üre
tim yapılmaktadır. Mesela, 1994 yılı başından şu ana kadar üretilen ve yüzde 98'e varan üretim 
miktarları için, halkımıza yaklaşık 9 trilyon liranın üzerinde para ödenmiştir. Bu iş için, yaklaşık 
650-700 bin orman işçisi kendi nam ve hesabına çalışır ve bu parayı alırlar. Onun ötesinde, yıl so
nunda "kanunî haklar" dediğimiz hakları da kendilerine veriyor ve böylece, orman köylüsünün eli
ne daha çok paranın geçmesini sağlıyoruz. 

Refah Partili değerli arkadaşım, yeni bölge müdürlüklerinin kurulmasını israf gibi takdim et
tiler. Tersine, Türkiye'de daha önceden, Bakanlığa bağlı 17 bölge müdürlüğü kurmuştu. Bakanlık 
bölge müdürlüklerinin yerlerinin tespiti son derece yanlıştı. Bunlar, daha çok, orman olmayan yer
lerde, kuruluşumuzun olmadığı yerlerde, binalarımızın olmadığı yerlerde kurulmuştu ve bir hesap 
ettik, eğer bu yerlerde daha önce tertip edilen Bakanlık bölge müdürlükleri kurulursa, yalnız bina
ları için 3 trilyon lira gibi bir para gerekmekteydi. Halbuki, coğrafî bölgelere göre, Karadeniz'de, 
Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da, ormancılık kriterlerine uygun, Ormancılık 
Şûrasının kararlarına uygun ve ormancılık prensiplerine uygun bir şekilde 9 tane bölge müdürlüğü 
kurulmuştur. Bunların kurulma sebebi de, bu bölge müdürlükleri önce 28 başmüdürlük içerisinde 
düşünülmüştür; ancak, Orman Genel Müdürlüğü bütçesi döner sermayeli olduğu için, diğer genel 
müdürlüklerin bütçeleri de katma bütçeli olduğu için, bunları bir arada birleştirmek, bir arada bu
lunmasını temin etmek, hukuken de, fiziken de mümkün değildi ve ağaçlandırma gibi, Or-Köy gi
bi, millî parklar gibi, önemli hizmetleri görecek Bakanlık başmüdürlükleri, iklim kuşaklarına, or
mancılık kriterlerine göre kurulmuş ve oturtulmuş, hepsi de göreve başlamış, işler duruma getiril
miştir. Bu nedenle, kuruluş, gayet rantabl ve üstelik ekonomik bir şekilde kurulmuştur. 

Yine, gözden kaçan bir şey daha var: Ağaçlandırma, son yıllarda gerçekten istediğimiz boyut
ta değil ve arkadaşlarımız, bunu 20 bin hektar şeklinde ifade ettiler. Biz, ilk defa geçen sene, hazi-
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neden, maliyeden ve fonlardan yeterli para alamadığımız için... Ama, para alamadık, ağaçlandır
ma yapamadık diyemeyiz; biz Hükümetiz, çare üretmek durumundayız. İlk defa geçen sene, döner 
sermayeli Orman Genel Müdürlüğüne görev verilerek, ağaçlandırma hedeflerinin dışında, 50 bin 
hektar ağaçlandırma yapılmıştır, değerli arkadaşlarım bunu gözden uzak tutuyor. Belki de o bilgi
leri elde etme imkânını bulamadılar. Bu, 20 bin hektar değil... Yalnız 50 bin hektar alandaki ağaç
landırmayı, Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesiyle yaptık. 20 bini de eklerseniz, 70 bin 
hektar eder ve enerji ormanını da, orman içindeki sunî tensil ve tabiî tensili de ilave ettiğiniz za
man, 90 bin hektar gibi bir rakama ulaşıyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anavatan Partili arkadaşımız burada olsaydı, kendisine, rakamları yanlış aldığını ve... Sanıyo
rum, o anda da canlı yayın olduğu için, Kastamonu'ya selam vereyim diye, gerçeklere uymayan ve 
rakamları, tamamen... 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — "Rakamları ben verdim" dediniz Sayın Bakan, demek ki, siz 
yanlış verdiniz. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Tabiî, benim verdiğim rakamların hepsi 
doğru da, o rakamları takdim ederken, takdim tehir yaptı ve onun ötesinde, seçmene selam vere
yim derken bir hayli de hata yaptı, 

Özellikle, Refik Arslan arkadaşımız şöyle söyledi: "Orman köylüsünü ezdiniz, Kastamonu 
köylüsü ezildi, köylüsü memnun değil.." Bu köylü ezildiysc, Kastamonu'da 27 Martta niye bize 
yüzde 42 rey verdi? Kastamonu'da eğer biz bu köylüyü ezdiysek, prrrian köyleri, niye orada bize 
yüzde 49 rey verdi; bunu anlamak mümkün değil. Tabiî ki, bu bir memnuniyetin ifadesidir. 

Yine, arkadaşımız "1,5 trilyon borç varmış" diye bir ifadede bulundu. Orman Bakanlığı bu 
bütçe sonunda, Türkiye'de ilk defa hiç borcu olmayan bir bakanlık olarak huzurlanmzdadır. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Anavatan Partisinden 800 milyar lira borçla devraldık; şimdi ise yurt dışından ithalat yapma
yarak ve yurt içi fiyatları da 5 Nisan kararlarıyla daha iyi bir noktaya gelerek son derece iyi oldu. 
'Bu sene, orman köylümüz, verdiğimiz bu paraların üzerinde bir de bedel farkı alacak; çünkü, iha
leli satışlar iyi gitti. 

Yine "memnun olmadıklarım" ifade ettiği köylüler için, yeni bir karan da burada ifade etmek 
istiyorum: Sanayi için ürettikleri tomruk ve odunun yüzde 25'ini, kendilerine yasal hak olarak ve
riyoruz. Yalnız, bu yüzde 25'i verirken, idaremiz, bu bedelin yüzde 50'sini peşin alıyordu. Orman 
köylüsü kooperatifleri bu peşin parayı nereden bulsun? Bir kooperatif, yüzde olarak bin metreküp 
hak ettiyse, bu, 3 milyon metreküpte 30 milyar lira eder. Orman köylüsü, bunun yarısı olan 15 mil
yar lirayı orman idaresine peşin ödeyebilmek için, ya banka kaynağına müracaat edecek ya da ke
reste tüccarlarına ve sanayicinin eline düşecektir. Biz, o yüzde 50 peşin ödemeyi de, faizini de kal
dırarak hak ettiği yüzde 25'i bir yıllık vadeyle verdik ve böylece orman köylüsünün cebine daha 
çok kaynak aktardık.(DYP sıralarından alkışlar) 

Biz, orman köylerinin kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Biz biliyoruz ki, eğer, orman köy
lüsü kalkınmazsa göç olur, orman köylüsü kalkınmazsa orman-halk münasebetleri iyi olmaz ve her 
yıl binlerce ceza ve hukuk dosyası ortaya çıkar. O halde, orman köylüsünü işlendirmek, özellikle 
orman köylüsüne yüzde olarak ayrıca Or-Köy'den destek vermek gerekiyor. Bunun için, biz, geçen 
yıldan devam eden, yaklaşık 400 milyar lirası sıfır faizli, 300 milyar lirası yüzde 6 ve 12 faizli ol
mak üzere; 159 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan satın alarak sıfır faizle orman köylümüze; 17 bin 
aileye verdik. Orman köylüsü memnun. 
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KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kastamonu'da mı Sayın Bakan?:. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Hayır!.. Türkiye'deki bütün orman köy
leri memnun; 27 Martta -eğer bu, memnuniyeti ifade ediyorsa- orman köyleri, Doğru Yol Partisi
ne yüzde 46 rey vermiş. Bu demektir ki, orman köylüsü memnun. O halde, biz, orman köylüsün
den vazgeçemeyiz, bütün siyasî partiler olarak vazgeçemeyiz, devlet olarak vazgeçemeyiz. Orman 
köylerinin kalkındırılması ve göçünün önlenmesi için ağaçlandırma projesini getiriyorum; millî 
ağaçlandırma yasa tasarısını getiriyorum. 

Yine bir arkadaşımızın kanun teklifi vardır. 2/B maddesiyle orman dışına çıkan yerlerin değer
lendirilmesi sonucunda, orman köylülerine büyük ölçüde kaynak doğacaktır. 2/b maddesiyle, yak
laşık 371 bin hektar arazi, orman dışına çıkarılmış. Bu teklifi, Hükümet ve Bakanlık olarak des
tekliyoruz. Bu teklif, komisyonlarımızdan geçti, Genel Kurula inecek ve yasalaştığı anda orman 
köylerimize de yaklaşık 20 ilâ 40 trilyon arasında bir kaynak aktarılması söz konusu olacaktır. Bu 
da, bu Bakanlığın önemli ayaklarından biridir. 

Millî Ağaçlandırma, Orman Köylerini Kalkındırma ve bir diğer önemli genel müdürlüğü
müz de Millî Parklar ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğüdür. 

Eskiden, vatandaşlarımız, genellikle deniz kenarlarına giderlerdi; ama, son yıllarda vatandaş
ların büyük bir bölümü (yaklaşık her yıl 30 ilâ 40 milyon) ormana, doğaya, çevreye olan sevgiden 
ve ona olan yakınlıktan dolayı artık ormana gidiyor ve yayla turizmini geliştiriyor. Bunun için biz, 
millî parklan da 20'den 30'a çıkardık; şimdi de inşallah 50'ye çıkaracağız. Ormanlarımızı, daha çok 
sayıda insanımızın gidip geleceği tarzda halka açacağız. Tabiî, bunların da idare edilmesi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2,5 dakikanız var; toparlar mısınız lütfen. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Bunlar için de, yine, av ve yaban hayatıyla ilgili avcılık yasa tasarısı komisyonlardan geçti. 

Bu yasa tasarısıyla önemli bir kaynak temin edilecek ve bu suretle bu genel müdürlüğümüzün fa
aliyetleri daha iyi olacaktır. 

Tabiî konuşulacak birçok konular vardı, ama zaman darlığı nedeniyle bu konulan atlayıp, or
man yangını konusuna değinmek istiyorum. , 

1994 yılı orman yangınları açısından ülkemiz için talihsiz bir yıl olmuştur. Bu talihsizlik, Ge
libolu'da çıkan orman yangınında bir şehitliğin yanması ile meydana gelmiştir; fakat, her kötülük
ten de çok iyilik çıkarmak lazım; biz bunu yaptık. 60 milyon insan, Gelibolu orman yangınından 
sonra orman varlığıyla daha çok ilgili olmuştur. Gelibolu şehitliğindeki şehitlerimiz, vatan toprak
larını elde tutmak için kanlarını dökmüşlerdir. Bu yangın, 60 milyon insanımızın, orman varlığımı
za sahip çıkmasını sağlamıştır. 

Orman Bakanlığı olarak biz, Gelibolu orman yangınında yanan ormanın yaklaşık 30 katı 
ağaçlandırma yapıyoruz. Yalnız, bu şehitliği halkımızın örtmesini istedik ve bunun için bir kam
panya açtık. Vatandaşlarımız, bu kampanyaya çok büyük miktarda paralarla katıldılar ve bir yılda 
ağaçlandıracağız dediğimiz yer de, 3 ay gibi çok kısa bir zamanda tüm hazırlıkları tamamladık; 
bütün örtüyü kaldırdık, arazi hazırlığını bitirdik; dikim çalışmaları devam ediyor. Bu millî parkın, 
milletlerarası bir park, uluslararası bir barış parkı halinde düzenlenmesini sağlıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim. 
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ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Daha güzel bir Gelibolu, daha güzel bir 
şehitlik oluşmuştur. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyonım. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN— Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Bakanım, kesilen stopajlarla, akaryakıt zam
larını dikkate alarak, orman emvaline yüzde 10 zam verirseniz, orman bölgesi milletvekilleri ola
rak medyunu şükran olacağız. ı 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak, aleyhinde Sayın Kemalettin Göktaş; 
buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakan
lığımızın 1995 malî yılı bütçesi hakkında, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başla
madan önce, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, ormanlar en önemli doğal kaynaklarıdır; toplumların, yalnız ekonomik hayatla
rını değil, aynı zamanda, onların sağlık, sosyal ve estetik yanlarını da ilgilendirir. 

Ormanlar iyi değerlendirildiğinde, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı gibi, toprakla
rımızı, siı, yağış ve rüzgâr erozyonundan, heyelan ve çığ felaketinden korur; çevrenin güzelleşme
sini, turizmin gelişmesini sağlar, hava kirliliğini önler. Kirlilikle ilgili bir misal vermek gerekirse; 
yüz yıllık bir kayın ağacı, bir saatte 1,7 kilogram oksijen üretmekte ve 2,3 kilogram karbondioksit 
tüketmektedir. Ülkemizde orman alanlarının toplamı, 21,1 milyon hektardır; ama, bu alanların 8,8 
milyon hektarı verimli orman alanı, 11,3 milyon hektarıysa verimsizdir. Buna göre, ülke yüzeyinin 
yüzde 26 'sı, hukuksal olarak orman sayılan alandır. Bu alanın yüzde 56'sı son derece verimsiz, bo
zuk yapılı olup; yer yer ağaçsızdır. 

Topraksu Genel Müdürlüğünün raporuna göre, Türkiye'de, 25,4 milyon hektarlık bir alanın, 
kesinlikle orman alanı olarak ayrılması gerekir. Az önce Kadri Güçlü kardeşimiz "çok fazla orma
nımız vardı" demiştir. Oysa, raporda "orman varlığımızın, 25,4 milyon hektar olması gerekiyor" 
deniliyor. 

Ülkemizde orman varlığı, hem nitelik hem nicelik olarak dünya ortalaması altındadır. Dünya
da kişi başına 0,7 hektar orman alanı düşürken, Türkiye, 0,186 hektarla dünya ortalamasının altın
dadır. 

Ormanların ülke yüzeyine dağılımı da dengesizdir. Türkiye'de ormanların yüzde 41'i Karade
niz Bölgesinde, yüzde 9'u da Doğu Anadolu Bölgesindedir. Bölgelere göre kişi başına düşen orman 
alanı ise, Karadeniz'de 7,5 dönüm, İç Anadolu'da 1,3 dönüm, Doğu Anadolu'da ise 0,8 dönümdür. 
Bu rakamlardan çıkan sonuca göre, ülkemiz orman varlığı kesinlikle yeterli değildir. Oysa, ülke
mizin iklim ve coğrafi koşulları, nitelikli ve her yönüyle güzel ormanlar yetiştirilmesine uygundur. 

Öte yandan, Türkiye'de, hızlı bir ormansızlaşma süreci yaşanmaktadır. Yanlış uygulamalar ve 
ihmaller yüzünden ormanlarımız azalıyor, yok oluyor. 

"Düşmana bir karış toprak vermeyiz" edebiyatı yaparken, her yıl 470 milyon/ton toprağımız, 
denizlere gitmektedir. Toprak erozyonu sonucu aşınan toprak miktarı, Kuzey Amerika'nmkinin 7,3 
katı, Avrupa'dakilerin 19,5 katıdır. 

Ülkemizin 7,389'u orman içi ve 10 056'sı orman bitişiği olmak üzere, toplam 17 445 orman 
köyü olup; bu köylerde 1990 yılı nüfusu ise, takriben 9 milyondur. Son yıllardaki olumsuz ekono
mik koşullar nedeniyle, bu köylerden kentlere hızlı bir göç yaşanmaktadır. 
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Ülke genelinde, millî gelirden en düşük payı alan kesim, kırsal kesimdir ve bu kesim içerisin
de, orman içi ve bitişiğinde yaşayan vatandaşlarımızın aldığı pay daha küçüktür. Bunun sonucu, or
man köylüsü, kentlere göç etmekte ve büyük şehirlerde sağlıksız yapılaşma, gecekondulaşma, alt
yapı sorunları ve işsizler ordusu alabildiğine büyümektedir. Büyük umutlarla şehirlere gelen köy
lülerimiz hayal kırıklığına uğramakta ve sefil olmaktadır. Orman köylülerinin, altyapı ve sosyal ya
pı yatırımlarına hız verilerek, öncelikle yol, su, elektrik, okul vesaire gibi ihtiyaçlarının, süratli bir 
şekilde karşılanması zarurîdir. Ayrıca, orman köylüsünün istihsal bedellerinin, günün koşullarına 
uygun olarak yeniden belirlenmesi ve gecikmeye meydan vermeden ödenmesi gerekir. Orman köy
lülerini, ekonomik suç işler durumda bırakan şartlar ve yasalar yeniden gözden geçirilmelidir. Or
man köylüsü aileden en az bir kişiye, devlet olarak, iş imkânı sağlanmalıdır. Orman gelirlerinin bir 
kısmı orman köylüsüne tahsis edilerek, hem ormanların korunması hem de köylünün maddî yön
den desteklenmesi sağlanmış olur. • 

Orman muhafaza memurlarımızın durumu ise, yürekler acısıdır. Ormanlarımızın korun
ması için, orman muhafaza memurlarının yeterli hale getirilmesinde geç kalınmıştır. Bisikletle ve 
yaya olarak görev yapan orman muhafaza memurları mevcuttur. Sırtında devletin üniforması, be
linde demode 7.65'lik tabancasıyla, yanan, yakılan ormana, kesilen, kaçırılan orman ağacına, açı
lan, yerleşilen, işgal edilen, üzerinde mahalleler, oteller yükselen ormana, bu memurlarımız ne de
rece sahip çıkabilecektir. 

Ormanlarımızın korunabilmesi için, tüm hak ve yetkisiyle, araç, gereç ve teçhizatıyla ha
reket kabiliyeti mükemmel, işine uygun yetiştirilmiş zabıta konumunda güçlere ihtiyaç vardır. Tril
yonluk ormanların korumasını yapanların özlük hakkları olan seyyar görev tazminatlarının ödenek
sizlikten, mahkemeye gidiş, dönüş yol masraflarının ilgisizlikten, yüzde 30 ikramiyelerinin para
sızlıktan ödenmemesi, hakkını istemesine hakkı olmaması, izanla bağdaştırılamaz. 

Sözlerimin başında, ormanlar, bir ülke için, önemli ekonomik bir kaynaktır; ama, önem
li orman alanına sahip ülkemizde, ciddî ve millî bir orman politikası olmadığından ve birtakım par
tizanlıklar nedeniyle, ormanlarımızdan arzulanan ekonomik gelir sağlanamamıştır demiştim. Tür
kiye'deki orman alanlarını ve orman ürünü ihracatımızı, Balkan ve İskandinav ülkeleriyle kıyasla
mak istiyorum. Az önce, Sayın Bakanım burada "ülkemizde ormanı, ektiğimiz ve yetiştirdiğimiz 
kadar kesmek zorundayız" demişti. Acaba, yabancı ülkeler bugüne kadar böyle mi yapmıştır; bir 
bakalım: Türkiye'de 21 milyon hektar orman alanı olup bunun 8.8 milyon hektarı verimli orman
dır ve yılda 10,7 milyon dolar orman ürünü ihracatı yapıyoruz. Bulgaristan'da, 3,683 milyon hek
tar orman alanı olup, hepsi verimlidir. Bulgaristan, yılda 9,8 milyon dolar ihracat yapıyor. Roman
ya'da, 6,265 milyon hektar orman alanı olup, 6,190 milyon hektar verimli ormanı var ve yılda 89 
milyon dolar ihracat yapıyor. Danimarka'da, 466 bin hektar orman alanı olup tamamı verimli or
mandır ve yılda 70 milyon dolar ihracat yapabilmektedir. Finlandiya ise, 23,370 milyon hektar or
man alanı olup, 20,112 milyon hektarı verimli ormandır ve yılda 535 milyon dolar ihracat yapıyor. 

Bunlar bu işi yaparken, biz neredeydik, ne yapmışız Sayın Bakanım. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Onu, ANAP'a sorsana; bize niye soruyorsun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Onu, sizlere sormamız lazım; çünkü, bu ülke elli se

nedir sizin elinizdedir. 
Görüldüğü gibi, bizim kadar orman alanına sahip olup da, orman ürünü ihracatı az olan ülke 

yoktur. Orman kaynakları değerlendirilip, ekonomiye önemli katkılar sağlacak çalışmalar yapıla
mamıştır. v ' . 
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Yukarıda açıkladığım rakamlarda görüldüğü gibi, Finlandiya, orman ürünlerinde, 535 milyon 
dolar ihracat yapabilmektedir/Bizim onlardan neyimiz eksik? Para için IMF ve Batı kapılarında 
dolaşmak yerine, mevcut kaynaklarımızı harekete geçirebilseydik, bu duruma düşmezdik. 

Az önce Sayın Bakan, yine "Erbakan Hoca orman kaynaklarından bahsediyor" dedi. Sanki, 
Sayın Bakana, ormanları tümüyle keselim de, bunları satıp ve para kazanalım diyoruz. Biz, başın
dan beri, planlı, programlı, projeli orman yetiştirip, üretim yapalım ve ormanları harekete geçire
rek, ekonomiye katkı sağlayalım diyoruz. / 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Doğru, hep öyle!.. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Ormanları keselim demiyoruz. Bunu, bugüne kadar 

niçin yapmadık? Yapmadık da onun için, işçi, köylü, memur, emekli, esnaf, herkes şikâyetçi. Oy
sa, ne yapılmıştır; tarımımızı mı, madenlerimizi mi, ormanlarımızı mı, hayvancılığımızı mı, eko
nomiyi mi, yeterli katkı sağlayacak duruma getirmişsiniz. Hayır... 

Sayın Bakan konuşmasında, "bu durumda -Sayın Hocanın dediği gibi- ülkeyi, ormanları çöl
leştirmeye getirirsiniz" ifadesinde bulundu. 

BAŞKAN — Toparlar mısınız efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Zaten, Hocamın demesine gerek yok. Bakın, elimde NASA'nın bir raporu var; bu rapora gö
re ülke, sizin bu uygulamanızla, çölleşmeye doğru gidiyor. Bu, NASA'nın raporudur, tespitidir. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Coğrafyayı da bilmiyor. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — At sahibine göre kişner Sayın Bakanım. Ağaçlandır

mada, kavakçılıkta yapmış olduğunuz uygulamalar yetersizdir. 
Orman Bakanlığl bütçesi hakkında üç yıldır konuşma yapıyorum; tapu kadastro konusunda 

vatandaşın hakikaten büyük sıkıntısı vardır. Bu konudaki sıkıntıların, bir an evvel düzeltilmesini 
hasseten şahsım adına istirham ediyor; Orman Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza ve ülkemize 
hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Göktaş teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, soru sormak isteyenleri tespit edeceğim: Sayın Sancak, Sayın Dikici, Sayın Ayhan, Sa
yın Gürsoy, Sayın Kaya. 

Başka soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 
Soru soracak arkadaşların isimlerinin tespiti işlemi tamamlanmıştır. 
Şimdi suçluyu bulduk; demek ki, naklen yayınmış. 
İLHAN KAYA(İzmir) — Ben soruyordum. 
BAŞKAN — Sayın Kaya, sizinle alakalı değil. 
Bundan önceki bütçede 60 kişi soru sormuştu da. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Beni yazdınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN— Zatı âlinizi ben yazdım efendim. 
Soru soracak arkadaşlarımızın adlarını okuyorum: Sayın Sancak, Sayın Dikici, Sayın Ayhan, 

Sayın Gürsoy ve Sayın Kaya. 
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Sayın Sancak, sorularınızı kısa, gerekçe koymadan ve net bir şekilde sormanızı rica ediyo
rum; buyurun. 

Bana da öyle melül mahzun bakma, rica ediyorum. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Ancak, sorum biraz uzun olduğu için böyle mahzun baktım. 
Sayın Bakanımıza şunu sormak istiyorum: Orman köylüsünü koruduklarını ifade ettiler. Yak

laşık otuz kırk yıldır, ormandan açma olsun veya boş hazine arazisi olsun, köylü ekip biçmiş ve
ya ziraat yapmıştır. Devlet bu vatandaşlara müsamaha etmeseydi, bu gelişmeler olmazdı. Şimdiy
se "orman arazisini işgal etmişsiniz" denilerek, bu vatandaşlarımız, mahkeme kararlarıyla dışanya 
atılmaktadır ve tamamı mahkeme kapılarındadır. Devlet, her zaman olduğu gibi, burada da, mille
tin önünden değil arkasından gitmektedir. Bu vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir iyileştirme yap
ma düşünceniz var mıdır? ' 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Sancak. 
Sayın Bakan, şimdi mi cevaplayacaksınız, yoksa tüm sorulan aldıktan sonra mı cevaplayacak

sınız? 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Soruların hepsini alalım, ondan sonra ce

vaplandırayım. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Dikici; buyurun efendim. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, tek soru soracağım, o da çok kısa 

olacak. 
Afşin İlçemizdeki bazı köylerimiz, çok geniş arazileri, ağaçlandırması için, Orman Bakanlığı

mıza gönüllü olarak devrettiler. Bu arazilerin, bir an önce ağaçlandırılmasını talep ediyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Efendim, bu, soru olmadı. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Dikici, "ben, böyle bir talepte bulunacağım, gereğini yapabile

cek misiniz" diyorlar. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Sayın Başkan, soruları hep o taraf mı soracak. 
BAŞKAN — Sayın Filiz, isterseniz, size de soru imkânı veririm. 
Sayın Gürsoy, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın, Sayın 

Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum: 
Ülkemiz ormanlan, sık sık, yangın felaketiyle karşılaşmakta ve millî servetimizin büyük bir 

bölümü, bu talihsiz orman yangınları nedeniyle yok olmaktadır. 
Basınımızda okuyoruz: Bazı büyük orman yangınlarının ardından, bazı özel sektör temsilcile

ri, daha doğru bir deyimle holding sahipleri, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandınlması ko
nusunda çalışmalar yaptıklarını ve Bakanlığımızla işbirliği içinde bulunduklarını söylemektedirler. 

Bakanlığınız, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda, bu kesimden yar
dım gördü mü? Böyle bir yardım söz konusuysa, bu yardımın mahiyeti nedir? Bu yardımı gerçek
leştirenlerin, kimler olduğunu öğrenebilir miyiz? 
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, Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan; buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, seçim çevrem olan Sakarya'da, ziyaret ettiğim 
bölgelerde, bölge şefliklerini de ziyaret ederim, görüşürüm ve problemlerini dinlerim. Bir. müşahe
demi sunarak, bunun tedbirlerini Sayın Bakana sormak üzere arz ediyorum 

Orman bölge şefleri ve muhafaza memurları, kaçakçılarla mücadele ederken, bazen kaçakçı
ların taarruzuna da maruz kalmakta, yakalanan suçlular en yakın zabıtaya, oradan da mahkemele
re intikal ettirilmektedirler. Ancak, müşahedem ve kanaat odur ki, kendi teşkilatlarında da bakan
lığın hukuki birimleri veya sözleşmeli avukatları aktif olarak bunların takibine katılmadıkları ve 
mahalli politikacılar da umumiyetle kaçakçıları himaye ettikleri için bunlar, kolayca yakalarını sı
yırmaktadır. Bununla ilgili tedbirleri olacak mıdır? 

İkincisi, umumiyetle memleketimizin gelişmiş bölgelerinde, bilhassa Sakarya'da yeni otoyol 
çevresinde, orman arazilerinin iskân için tecavüze maruz kaldığını ve oralarda villalar, kaçak inşa
atlar yapıldığını ve bunların da önlenemediğini görmekteyiz;halk da şikâyet etmektedir. Bununla 
ilgili tedbirleri neler olacaktır? 

Arz ederim; teşekkür ederim. 
BAŞKAN— Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Buyurun Sayın Kaya; sorular net olacak. 
Feragat mı ettiniz?.. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Hayır efendim. 
BAŞKAN — O zaman, sorularınız net ve kısa olsun lütfen. 
İLHAN KAYA (İzmir) — İsterseniz feragat edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — O, aracılığı da, aslında, ben hiç beceremem doğrusu. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Delaletlerinizle diyeyim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sorularımı arz ediyorum derseniz yeter efendim. 
Buyurun. 
İLHAN KAYA (İzmir) — 1994 yılında kaç hektar orman alanı yanmıştır? Orman yangınla

rıyla ilgili yeni tedbirler aldınız mı? 
Birde, geçtiğimiz yaz aylarında, malumlarınız, sık sık, aynı anda yangın çıkan yerler vardı, 

yanan ormanlar vardı. Bu konuda, kamuoyunda, bu yangınların bir bölücü örgüt tarafından yapıl
dığı söyleniyordu. Bu konuda dava açılan olay var mıdır? Cezalandırılan terörist var mıdır? 

Anavatan Partisi Grubundan değerli Milletvekilimiz İsmail Sancak Bey, orman yangınlarının 
önlemesiyle ilgili bir kanun teklifi vermiştir. Bu teklife destek verecek misiniz? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. • . 
BAŞKAN— Ben teşekkür ediyorum. " ;. • 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
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ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Vereceğim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan sorulara kısa kısa cevap ve
receğim. 

Yalnız, ben yadırgadım; bundan 3-4 saat önce, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinde -sa
nıyorum yayından dolayı olacak- 60-70 soru vardı. Bize bu kadar az soru sorulmasının sebebi aca
ba, Orman Bakanlığı bütçesinden dolayı mı, yoksa yeşile olan sevginizden dolayı mıdır?! 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Yayından dolayı değil Sayın Bakan, siz meseleyi halletmiş
siniz. Problem yok. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sizin bakanlığınız başarılı. Bakanlığınızın başarılarından 
dolayı Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sağ olun, çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen siz soruları cevaplandırın efendim. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Efendim, Sayın Sancak "ormandan açma 

ve ekip biçme konusunda davalar açılmıştır ve ilgili vatandaşlarımız mahkeme kapılanndadır. Bu 
vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir iyileştirme getirecek misiniz" diye bir soru yöneltti. Kadastro 
çalışmalarımızın amacı budur. Kadastro çalışmalarıyla 2/B maddesi uygulanıyor. Anayasa hükmü 
gereğince, bu nevi yerleşme yerleri 2/B maddesiyle orman dışına çıkarılıyor ve kullananlara veri
liyor. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Orman dahiline alınanlar... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Orman dahiline alınananlara bir şey yapa

mıyoruz tabiî. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — 140 yıldır fındık dikilmiş bilmem ne... Çıkaracak mısınız 

efendim?.. • 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Şu anda o konuda bir çalışma yok. Yalnız 

31.12.1981 tarihi itibariyle, daha önce ilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmiş yer ise, za
ten 2/B ile dışarıya çıkarılıyor ve tapusu da sahiplerine veriliyor. 

Sayın Dikici Afşin'de bazı köylerin ağaçlandırılması konusundan bahsettiler. İnşallah, millî 
ağaçlandırma yasası çıkar da, kaynağımızı temin ettiğimiz anda yaparız. Ayrıca, biz ağaçlandırma 
yönetmeliği çıkardık. Herşeyi devletten beklememek gerekiyor. Vatandaşlarımıza, öncelikle köy 
muhtarlıklarına kredi, fidan ve teknik imkân da sağlayarak ağaçlandırmayı da yaptırıyoruz. Böyle 
bir talepleri olursa, her türlü yardımı yaparız. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Çok geniş bir saha Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - İyi, o zaman mesele yok. İnşallah, bu ya

samız gerçekleşince, ağaçlandırmayı yaparız. 
Sayın Gürsoy'un sorusunu cevaplandırıyorum: Bu yangınlardan sonra, gerçekten çok miktar

da para yardımı oldu. Şimdi isimlerini saymak istemiyorum. Kendilerine birer de teşekkür belgesi 
hazırladık. Bu belgeleri günlerce imzaladığım için, çok kimsenin para yatırdığını biliyorum; hatta, 
büyük holdingler arasında 10 milyar, 12 milyar, 15 milyar lira para yardımı yapanların olduğunu 
da ifade etmek istiyorum. Bunu da, burada, memnuniyetle tescil etmek istiyorum. 

Sayın Ayhan'ın sorusunu cevaplandırıyorum: Sakarya bölgesi, kaçakçılığı önleme bakımın
dan, maalesef bizim zor bir bölgemizdir. Kaçakçılık, bizim orman görevlilerinin gece-gündüz ver-
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dikleri bütün uğraşılara rağmen, eskiden beri devam eden bir olaydır. Memurlarımızın görevi, za
bıt tutmak ve mahkemeye intikal ettirmektir. Ondan sonraki durum, bizim görevimiz olmaktan çı
kıyor, adlî bir konu oluyor. Adapazarı'nda bununla ilgili davalar bir hayli çoktur. Bu davalara da, 
zaten, avukatlarımız ve Hazine avukatları giriyor. Ayrıca avukatlarımızın da, Hazine avukatlarının 
da, bir hayli maddî sorunları vardır ve sanıyorum, bunlar, bu işi 8 ila 12 milyon arasında bir maaş
la yapıyorlar. İnşallah bu konu da kurulumuza gelecek; onlara yardımcı olmamız gerekiyor. 

Otoyol kenarında bu nevi bir durum varsa, ben bunu bir ihbar kabul ediyorum; ilgililere tali
mat veriyorum. Böyle bir usulsüzlük varsa, bu durumu da araştırırız. 

Sayın Kaya'nın sorusunu cevaplandırıyorum: 1994 yılında 20.8 bin hektar orman yanmıştır. 
Bütün tedbirler alınmıştır. Sizin de İfade ettiğiniz gibi, bu senenin diğer senelerden farkı, terör ör
gütlerinin sabotajları olmuştur; ama, biz, uzun süre, bunların propagandasını yapmamak için bunu 
telaffuz etmedik; fakat daha sonra suçlular yakalanarak adliyeye sevk edildiler ve şu anda da dava
ları devam etmektedir. Tahminimize göre, yanan orman alanlarının 5-6 bin hektar kadarı, maalesef 
bu tarzda olmuştur. Aynı gün, aynı bölgede, bir kaç yerde birden yangın çıkmasının sebebi de bu
dur. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış, soru

lar tevcih olunup, cevapları alınmıştır. 
Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Şimdi, Orman Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerini okutuyorum: 
1. — Orman Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

• . A - C E T V E L İ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1694405 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 1041595 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 90 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 478 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 304 300 000 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Orman Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A - C E T V E L İ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama , Devreden Ödenek 

Toplam 1 375 025 300 000 1 154 128 596 000 235 943 082 000 15 342 045 000 295 667 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy-

lannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
Kodu , 

101 

111 

900 

A - CETVELİ 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ormancılık Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

Lira 
436 350 000 000 

2 345 650 000 000 

76 050 000 000 

2 858 050 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B-CETVELİ 

Gelir Türü : Açıklama 
2 Vergi Dışı Normal Gelirler 

v BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yadımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî YtlıKesinesabı 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A - C E T V E L İ • 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen 

Toplamı Harcama Ödenek 
Toplam 1 360 177 658 000 1 419 415 017 000 11 136 953 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM '• • 1173 000 000 000 1327 382 530 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçeleri ile 1993 ma
lî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

C) ÇEVRE BAKANLIĞI 

1. — Çevre Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
. 2. — Çevre Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız gereği, Çevre Bakanlığı bütçesinin müzake
relerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan milletvekillerinin 

isimlerini okutuyorum: 

Grupları adına: RP Grubu adına; Ankara Milletvekili Ömer Ekinci, Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici, SHP Grubu adına; Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen, ANAP Grubu adına; 
İstanbul Milletvekili İsmail Sancak, DYP Grubu adına; İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk, Es
kişehir Milletvekili Fevzi Yalçın. 

Şahısları adına: Lehinde; Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi 
İnceöz, aleyhinde; Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir, üze
rinde; İstanbul Milletvekili Doğancan Akyürek 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ömer Ekinci; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Muhterem Başkanım, değerli milletvekil
leri; 1995 yılı Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce.Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, artık trilyonlarla değil, katrilyonlarla konuştuğumuz bütçe
lerde, Çevre Bakanlığı gibi, 65 milyonu ilgilendiren bir bakanlığa 635 milyar lira bütçe ayırmak, 
komik denecek derecededir. Bazı bakanlıkların bütçelerine baktığımız zaman, bir genel müdürlü
ğün bütçesinin bile Çevre Bakanlığının bütçesi üzerine çıktığını görüyoruz. 

Türkiye'nin doğal kaynakları, kıyıları, gölleri, ormanları ve yeşil alanları heder olduktan son
ra kurulan Bakanlık, açık bir deyimle, bade harab-il Basra kuruldu; ama, dev gibi sorunlar karşı
sında, 635 milyarlık bütçeyle, değerli Bakanımızın ve personelinin, çok büyük çalışmalar yapaca
ğını beklememiz elbette mümkün değildir. 

Burada şunu vurgulamak istiyorum: Devletin kaynaklarını dağıtırken, öncelikleri ortaya koy
mak lazımdır. Herhalde siyasî görüşlerin en önemli ayrılık noktaları da buradan başlamaktadır. Bu 
çevre anlayışı, sanayileşmiş ülkelerle başladı, orada gelişti, onlarla gündeme geldi; bize de onlar
dan geçti. 

Şimdi, sanayileşmemiş, sanayileşmesini, kalkınmasını gerçekleştirememiş ülkelerin çevre 
problemleri çok farklı farklıdır. Sanki insana, sanayileşmiş ülkelerin problemleri üzerinde daha çok 
konuşuluyor gibi geliyor. Halbuki, çamurlu yoldan geçmek, sıhhatli olmayan gecekondularda ya
şamak bizim çevre meselelerimizdir. Ankara'nın nüfusunun yüzde 60'ı, İstanbul'un nüfusunun yüz
de 50'den fazlası gecekondularda oturduğuna göre, bunlar esas bizim gibi ülkelerin çevre mesele
leridir. 

Bütün şehir, kasaba ve köy yolları ve çevreleri bizim meselemizdir. Yoksa, çevre meselesi, sa
dece ozon tabakasının delinmesi meselesi değildir. Bize göre çevre, evimizin içinden başlar, ma
hallemize, köyümüze, şehirlerimize kadar gider. Şehirlerimizde yine ister istemez belediyelerle 
Çevre Bakanlığının ilişkilerini iyi tespit etmek lazım; ama, bu konuda hâlâ gerekli düzenlemeler 
yapılmamıştır. 

Bizde, çevre konusunda en çok sözü edilen, çöp konusudur. Gene sanayileşmiş ülkelerin çöp 
meselesiyle bizim çöp meselemiz tamamen farklıdır. Bırakın başka ülkelerle kıyaslanmamızı, Baş-

- 907 -



T.B.M.M. B : 5 5 17.12.1994 0 : 4 

kentimiz Ankara'da bile bu farklılık bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Eğer, bu uçurum farkını 
görerek meselenin üzerine gidersek, çözüm üretebiliriz, aksi halde çare mümkün değildir. Nedir bu 
büyük farklılık derseniz; Ankara'nın merkez semtlerindeki çevre sorunlarıyla, gecekondu semtle
rindeki çevre sorunları tamamen birbirinden farklıdır. Bu noktadan hareketle, bir Avrupa ülkesinin 
çöp analizini yaptığınız zaman, bir Ankara, bir İstanbul ve diğer büyük iller göz önüne alındığında 
bir gecekondunun merkezle olan farkından daha büyük fark ortaya çıkacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, sizlere, sektörlerin yol açmış olduğu çevre ve ha
va kirliliği hususlarını arz etmeye çalışacağım: Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi, gübreleme, 
tarımsal mücadele, ilaçlama, erozyon, tarım sektöründen kaynaklanan atıklar, kirlenmiş sularla su
lama, emisyonlardan kaynaklanan hava kirliliği, anız yakılmasıyla oluşan kirlilik, toprakların amaç 
dışı kullanılması, tarım topraklarının kullanım kabiliyetlerine uygun olmayan amaçlar için kullanıl
ması, çevre ve madencilik, açık işletmecilik faaliyetleri sonucu oluşan arazi bozuklukları, maden 
üretimi ve işletmesi sırasında ortaya çıkan sıvı, gaz ve katı atıkların sebep olduğu çevre sorunları, 
madenlerin stoklama ve taşınması sırasında meydana gelen çevre sorunları, madenlerin zenginleş
tirilmesi, işlenmesi sırasında tasarrufa riayet edilmemesi ve kazanılması mümkün olan madenlerin 
alıcı ortamlara verilmesi sonucu oluşan sorunlar, geri kazanımı mümkün olan madenlerin geri ka-
zanılmaması sonucu doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskılar ve bunun gelecek nesiller üzerinde
ki tehditleri. 

Hava kirliliğini meydana getiren endüstri dalları: Gübre sanayii, demir-çelik sanayii, selüloz 
kâğıt sanayii, şeker fabrikaları, çimento sanayii, petrokimya, petrol sanayii, deri sanayii, maden sa
nayiidir. 

Çevre kirliliğinin nedenleri ise, tuğla ve kiremit üretiminde birinci, ikinci, üçüncü sınıf toprak
ların kullanılması, toprakların yanlış ve yoğun kullanılması, çayır ve meraların tahribi, toprakların 
yoğun tarımsalkullanımla verimsizleşmesi, ormansızlaşma, erozyon, kuraklık ve çölleşme, sulak 
alanların kurutulması, su ürünlerinin zarar görmesi, mevsim dışı avlanma, yanlış teknikler ve araç
larla avlanma, su kaynaklarının ve su ürünlerinin ekolojik dengelerinin bozulması, hayvancılık ve 
besicilik tesisleriyle bunların işlendiği tesislerden kaynaklanan çevre sorunları, kirlilik önleme ve 
izleme çalışmalarında teknolojinin en son imkânlarından faydalanılmaması, kurumlar arasında ko
ordinasyonun iyi kurulmaması. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çevreyi koruma konusunda şimdiye kadar neler yapıl
mıştır: 

5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak tanımlanmış; insanlar, insan ve çevre konferansı, nasıl 
bir dünyada yaşıyoruz, çevre sorunları, çevre teknolojisi, doğa ve çevreye saygı yürüyüşü, poşet
lerle çöp toplama, su ve sulak alanların korunması gibi çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. 

Bütün bunlar yapılırken, başkentimizin yanı başındaki Hasanoğlan Beldesi, ani ölümlerin çok 
olduğu bir beldedir. Burada bulunan 22 kireç ocağı ve mucur tesislerinden çıkan karbondioksit ve 
kükürtdioksit, solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olmaktadır. 

Ankara'nın sayılı mesire yerlerinden Eymir ve Mogan Gölleri, aşın kirlenmeden dolayı özel
liklerini kaybetmektedir. 

Özel koruma bölgeleri: 
Özel Çevre Koruma Kurumu, Uluslararası Akdeniz ve Çevre Kanununun 9 uncu maddesine 

göre; Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilen bölgelerde, çevre değerlerini koruma çalışmaları ya-
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pılmaktadır. Bunlar nelerdir. Bunlar, tarihî, doğal, kültürel, ekolojik önemi olan yerlerdir. Bunlar 
nerelerdedir: Foça, Gökova, Datça, Bozburun, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Kekova, 
Belek, Göksu Deltası, Pamukkale, Gölbaşı, Ihlara'dır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunların yapılmasını tabiî ki, uygun buluyoruz; ancak, 
yıllardan beri Mamak'ta evlerinin lavabosundan çıkan ve kibrit çakıldığı zaman alevlenen gazdan 
vatandaşlarımızı kim koruma altına alacak? 

Yine yıllardan beri Mamak Hüseyin Gazi Harman Mahallesinde toprak kayması olduğu için, 
hizmet götürülmeyen ve yine her gün patlamayla yüzyüze bulunan NATO Yolu Çöplüğü çevresi
ni kim koruyacak, kim koruma altına alacak? Defalarca burada gündeme getirmiş olmamıza rağ
men, kimse buna aldırmadı. Öyleyse, aklımıza şu sualler gelmektedir: Yukarıda sayılan yerler Av
rupalı dostlarımız için mi koruma altına alınıyor? Eğer öyleyse, bizim garipleri kim koruyacak? 
Onları da Allah korusun diyoruz. 

Bu arada, Çevre Bakanımızın, konuk Alman bakanıyla Mamak Çöplüğünü gezip ve konuk Al
man bakanından, çöplüğün gereken şartlar içerisinde değerlendirilmesi için yardım istemelerini 
şükranla arz ediyorum. Şimdi, sorunların önlenmesi için alınacak tedbirler nelerdir; sizlere onları 
arz etmeye çalışacağım: 

Çevre Bakanlığı tarafından taslağı hazırlanan toprak kirliliği kontrolü yönetmeliğiyle ilgili ça
lışmalar memnuniyet vericidir. Toprak kirliliği sürekli izlenmelidir ve koruyucu önlemler alınarak 
hukukî düzenlemelere gidilmelidir. 

Kullanılmış maden alanlarının daha önce var olan veya ortama uyum sağlayacak bitki örtüsü
nün yeniden oluşturulması sağlanmalıdır. Arazinin yapısına uygun çevre düzenlemesinin yapılma
sı ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması; gerçekleştirilmesi planlanan ve mevcut maden tesisle
rinin işletilmesi sonucu oluşan artık ve atıkların, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilme
si; çevresel ve ekonomik değerlerin en uygun şekilde kullanılması için, sürekli ve dengeli kalkın
ma amacına hizmet eden teknoloji ve proseslerin seçilmesi; tüketim alışkanlıklarının, kalkınma he
defleri de göz önüne alınarak boyutlandırılması yoluyla, rhadenler üzerindeki baskının azaltılması; 
geri kazanım işleminin teşvik edilmesi; üretimi tamamlanmış kapalı işletmelerin, katı atık depola
ma tesisleri olarak kullanılması; ağaç kesimlerinin önlenmesi; arazi üretim planlamasının, akılcı ve 
etkin bir biçimde yapılabilmesi için üretimin denetlenmesi; ülke ihtiyaçlarının dikkate alınması; 
ürün desenlerinin belirlenmesi; gerektiğinde çiftçilerin faizsiz kredilerle desteklenmesi gerekmek
tedir. 

Tarım alet, makineleri ve toprak işleme teknikleri, toprak karakterlerine göre seçilmelidir. 
Sulak alanların korunması yönetmeliği acilen hazırlanmalı; kirlenmiş yeraltı ve yerüstü sula

rıyla, tarımsal sulama yapılmamalı ve bunun önüne geçilmelidir. 

Erken ve aşırı otlatma önlenmelidir. 

Tezeğin yakılması önlenmelidir. 
Orman köylüsüne parasal destek ve krediler sağlanarak, ormanların korunması lazımdır. 
İçeriği belirsiz arıtım çamurlarının topraklarda yığılmaması, depolanmaması ve gübreleme 

amacıyla kullanılmaması gerekmektedir.. 
Yapılacak drenaj çalışmalarında, ekolojik dengenin korunması dikkate alınmalı; partilerüstü 

bir politika uygulanmalı; dinamik ve aktif uluslararası bir politikaya geçilmeli; ekolojik dengeler 
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dikkate alınmalı; tüm yatırımlar, çevresel boyut dikkate alınarak yapılmalıdır. Dengeli kalkınma, 
ekoloji, ekonomi sentezi çok önemlidir. Koruma, kullanma, iyileştirme ve geliştirme ilkeleri be
nimsenmelidir. Mevcut durum tespiti yapılıp, kullanım politikaları benimsenmeli, çevre endüstri
sinin gelişimi sağlanmalı, temiz ekoloji seçimi yapılmalıdır. Kalkınma planlarında, çevresel boyu
tun entegrasyonu çok önemlidir. Nüfus ve kentleşme eğitim temel politikasına geçilmelidir. Her se
viyede ve her alanda, özel çevre eğitimi çok önemlidir. Bilimsel kuruluşlar güçlendirilmeli; üniver
siteler, çevre konusunda eğitime çok önem vermelidir. Artan çevre sorunları karşısında, kararlı ve 
dinamik bir politika uygulanmalıdır. Teşvikler ve patent konusunda, çevre çok önemlidir. Çevre 
konusunda, veri bankası oluşturulmalıdır. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ge
rekir. Çevre mevzuatındaki karmaşa giderilmelidir. Çevre konusunda, açıklık politikası izlenmeli
dir. Ülke çevre master planı, bir an önce hazırlanmalıdır. Çevre Araştırma Komisyonu daimi olma
lıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılında, Sayın Bakanımızın, halkımıza, bilhassa, 
İstanbul halkına vermiş olduğu sözlerden, basınımızda yer alan birkaç cümleyi, burada hatırlatmak 
istiyorum: 

"Her an, yeni bir çöp faciası yaşanabilir... Çöplüklerin hepsi, potansiyel bir tehlikedir... Top-
la-yok et-işlet modeli... Hedefimiz, dumansız, alarmsız bir kış... İstanbullu kışın duman solumaya
cak... İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'yla„konuyu, özel olarak ele alan Çevre Bakanı Sayın Ak
çalı, "İstanbul halkının bu kış duman solumayacağını" söyledi..." 

3-4 Haziran 1992 tarihleri arasında, Rio'da bir araya gelen, Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 
Konferansı deklare edilmiştir. Bu konferansta 27 ilke benimsenmiş ve yayımlanmıştır. Bu 27 ilke
den, 23 üncüsü aynen şöyledir: "Toplumlara destek; İşgal, baskı ve hüküm altındaki halkların do
ğal kaynakları ve çevreleri korunmalıdır." 

Söz buraya gelmişken, Batının hangi birimi olursa olsun -Birleşmiş Milletler, NATO, CEN-
TO, AGİK, Avrupa Birliği, Lahey- bunların her birinin Müslümanlara ve Müslüman ülkelere kar
şı nasıl çifte standart uyguladığı Rio Konferansıyla bir defa daha ortaya çıkmıştır. 

Çevre ve çevre sağlığı konularıyla -doğrudan ve dolaylı olarak: ilgili kanun sayısı 100'dür; tü
zük, yönetmelik, standart gibi diğer düzenlemeler de göz önüne alındığında, mevzuat çokluğu ve 
dağınıklığı görülmektedir. 

Çevre koruma ve geliştirmeyle ilgili kurum ve kuruluşların sayısı 40'a yakındır; bu da çevre 
konusunda büyük bir kargaşaya yol açmaktadır; bazen de bir görevin asıl sorumlusunun kim oldu
ğunun bulunmasında zorluk çekilmektedir. Bu açıdan, Bakanlığınızın, bütünleyici bir çevre huku
kuna ihtiyacı vardır. 

Çevreye karşı suç kavramının oluşturulup, bu tür suçların tanımı geliştirilmelidir. Çevre suç
larına verilecek para cezalarının, caydırıcılığı sağlanmalıdır. 

Bakanlığımız bütçesi üzerinde, Grubumuz adına bu görüşleri beyan ettikten sonra, Çevre Ba
kanımız Sayın Akçalı'nın ve personelinin kısa zaman içerisinde, yaptıkları büyük hizmetleri huzur
larınızda takdirle anıyor, Çevre Bakanlığımızın bütçesinin bütün milletimize, memleketimize, has
saten Çevre Bakanımız ve onun mensuplarına hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. v 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, teşekkür ederim. 

Sayın Dikici, buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA HASAN DÎKİCÎ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkiyemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak; yaşadığımız çevre sorunlarının sebep
lerini ve bu sebepleri ortadan kaldırmak için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi ve gerek
li önlemlerin alınması konusunda çok önemli görev ve sorumluluklara sahip olan Çevre Bakanlığı
nın 1995 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi dile getirmek üzere, Refah Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Günümüzde, dünyada yer alan çok önemli üç husus, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ül
kenin gündemini meşgul etmekte; ülkeler, bu konular için, yapısal değişikliklere gitmekte ve ana
yasalarını, bu anlamda yenilemektedirler. Bu konular; demokratikleşme, insan hakları ve çevre so
runlarıdır. 

Dünyada, çevrecilik hareketlerinin 1970'li yıllarda kurumsallaşmaya başladığını görüyoruz; 
ancak, çevreciliğin, bu kadar yeni olmadığını da bilmekteyiz. Peygamberimizin "temizlik imandan
dır" hadisi şerifi, çevre ile insan ilişkilerini topyekûn içine almak bakımından, önemlidir. Bu ne
denle, çevrecilik hareketlerinde, dinî değerlerden faydalanılabilmesi, özellikle toplum bilincinin ar
tırılması açısından, büyük önem taşımaktadır. Bunun önemine dikkat etmemiz gerektiğinin açık 
işaretleri de oluşmuştur. Dünyanın kirlenmesinde, gelişmiş ülkelerin daha fazla rolü ve sorumlulu
ğu olduğu, artık, açıkça ortadadır; fakat, bugün, dünyanın tekrar temizlenmesinde ve gelecek nesil
lere sağlıklı bir çevre devredilmesinde, bütün dünya ülkeleri, birlikte hareket etmek zorunda kal
maktadır. Bu açıdan baktığımızda, çevre sorunlarının, artık, bir dünya meselesi olduğu, sınır tanı
madığı ve hatta, sadece toplum sağlığını değil gelecekteki ekonomik gücü etkilemeye başladığı da 
kabul edilmelidir. 

Ekonomi, çevre ve teknoloji, insanın refahı için gerekli olan sistemin üç önemli çarkıdır. Bun
ların ancak aynı yönde dönmesi, birbiriyle çakışmaması halinde toplumun refahı yükselir; aksi tak-, 
dirde, bu çarklardan biri kırılır, bunun sonucunda da, tüm sistem çalışamaz hale gelir. O nedenle, 
plan ve programlanmızda şu ilkeyi göz önünde bulundurmak zorundayız: Ekonomik kalkınma için 
uygulanan ileri teknoloji, doğal yaşam koşullarında önemli ve uzun vadeli bir tehdit yaratıyorsa, o 
zaman, çevrenin korunmasıyla ilgili yaptırımlar, ekonomik uygulama karşısında öncelik kazanma
lıdır; çünkü, insanın ve tüm canlı varlıkların yaşam temellerinin tahrip edilmesi durumunda, eko
nomik kazançlar anlamını yitirir. 

Ülkemiz, uluslararası turizm pazarında, sahip olduğu bozulmamış doğayı, kirlenmemiş kıyıla
rı, zengin tarih ve kültür imajını kaybetme tehlikesiyle, giderek, karşı karşıyadır. Sahillerimizdeki 
betonlaşma tehlikesi ve deniz kirliliği, artık, ciddî problemler çıkaracak boyutlara ulaşmıştır. Bu
nun sebebi araştırıldığında, 1980'li yılların başından itibaren turizm sektöründe uygulanan yatırım 
teşviklerinin, önlemler alınmadan ve bu yönde programlar yapılmadan uygulanması olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Turizm girdilerinin getireceği ekonomik rantı, özellikle kıyılar ve hassas bölgelerde, 
özel koruma alanlarımızda sahip olduğumuz çevre değerlerini yok etme pahasına elde etmek yan
lış bir politikadır. Çevre değerlerimizi, turizmin var olan ya da yaratılmakta olan sermayesi olarak 
düşünmemeliyiz. 

Türkiye'de, enerji ihtiyacımızın yüzde 54'ünün termik santrallardan sağlandığını biliyoruz. 
Düşük kalorili ve düşük kaliteli linyit kullanmak zorunda oluşumuz, santral bölgelerinde çevre kir
liliğine neden olmaktadır. Bu noktada, Afşin-Elbistan Termik Santralının çevresel açıdan tehdit ol
duğunu, üzülerek, açıklamak istiyorum. Aslında, santralın, baca gazı desülfürüzasyon tesisi ve 
elektrofiltresi olduğunu biliyoruz; ancak, elektrofiltrenin randımansız çalışması ve süreklilik kaza-
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narı arızî durumu, bölgedeki köylerimizde uçucu kül problemi oluşturmaktadır. Kül çıkarma işle-
mindeki bu durumun giderilmesi ve iyileştirme çalışmalarının bir an önce ele alınması gerekmek
tedir. Bu konuda Çevre Bakanlığı ve TEAŞ'tan gereken hassasiyeti bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, çevre konusunda katedilen gelişmelere baktığımızda, özel
likle 1980'li yıllardan sonra, çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma tedbirlerinin alınması yönün
de çok yol alındığım görmekteyiz. Çevre mevzuatı genişletilmiş, idarî yapı güçlendirilmiş, Çevre 
Bakanlığı kurulmuş ve halkımız bilinçlenmeye başlamıştır. Ancak, bu derece çok boyutlu ve disip
linler arası bir konuda Türkiye'nin, yapması gereken hâlâ birçok çalışma vardır. Çevre sektörü, tüm 
sektörleri yatay olarak kestiğinden, disiplinler arası niteliği vardır. Bu durumda, Çevre Bakanlığı
nın hizmet ve fonksiyonları belirlenirken, uygulama ve denetim gücünün, teknik, bilimsel ve finan-
sal altyapısının, genç bir teşkilat olarak, bilinçli bir şekilde ve hızla artırılması lazımdır. 

Çevre Bakanlığının üstlendiği, birleştirici, koordinasyon sağlayıcı ve prensipler üretici fonk
siyonlarıyla, bugüne kadar elde ettiği ilerlemeler dikkate alındığında, Çevre Bakanlığının, Türki
ye'de, uygulamada, çevrenin denetiminde yerini alması lazımdır. Bu meyanda, gerek Çevre Bakan
lığının görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan kuruluş kararnamesinin gerekse hazırlanmakta 
olan çevre kanunu tasarısının bir an önce yasallaşması gerekmektedir. 

Çevre kanunundaki değişikliklerin, mevzuatı takip edip denetleyecek, izleyecek ve müeyyide 
uygulayacak sistemli bir yapıya elvermesini ümit ediyorum. Örneğin; Türkiye, halen, çevre sorun
larının çözülmesinde çok önemli konulardan biri olan, ülke çapında bir laboratuvarlar ağını kura
bilmiş değildir. Çevre Bakanlığının ve Devlet İstatistik Enstitüsünün bu yönde çalışmaları vardır; 
ancak, ülke çapında ölçme ve izleme ağını kuramazsak hiçbir mevzuatı sağlıklı olarak uygulaya
nlayız. 

Değerli üyeler, Türkiye, içinde bulunduğu bölgede, birçok konuda inisiyatif almak için çaba 
göstermektedir. Bu noktada, özellikle Orta Asya ve Balkan cumhuriyetleri ile Türkiye arasında, 
çevre alanında tesis edilecek işbirliğinin ve ülkemiz tarafından bu yönde alınacak inisiyatiflerin bü
yük önemi vardır. Çevre Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul'da düzenlenmiş olan Orta Asya ve 
Balkan Cumhuriyetleri Çevre Bakanları Birinci Konferansının bu konuları gündemimize getirme
si çok sevindirici olmuştur. 

Unutmamak gerekir ki, günümüzde, hızlı bir küreselleşmenin yaşandığı dünyamızda, her alan
da olduğu gibi ortak çevre değerlerimizin korunması konusunda da uluslarımız arasında dayanış
maya ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. 

Sayın milletvekilleri, toplum olarak, çevre konusunda tam anlamıyla bilinçlenmek zorundayız. 
Bu konuda birçok çalışma yapılıyorsa da, 7'den 70'e, hedefimizin daha duyarlı olması ve genç ku
şaklarımızı çevre konusunda doğru davranış edinebilecekleri şekilde eğitmemiz şarttır. Bugün ya
pılan uygulamada, ilkokullarda ayda bir çevre dersi verilmektedir. Bu uygulamanın yeterli olmadı
ğı bellidir. Aslında, çevreyi korumak bir ders değil bir yaşam tarzı, bir ahlak anlayışı olmalıdır. 

Bu konuda etkili olacak kesimin rolleri güçlendirilmeli, hedef kitleler belirlenerek, ülke çapın
da bir seferberlik anlayışıyla, Türk insanının çevre eğitimi, bilinci ve katılımı artırılmalıdır. Top
lumda köklü bir çevre bilincinin yerleştirilmesi için, başta anne ve babalar, eğitimciler, sanayiciler, 
din adamları, politikacılar, işadamları, yerel yöneticiler, gönüllü çevre kuruluşları bu seferberlikte 
yer almalıdır. Tüketici alışkanlıklarımızı gözden geçirip, çevreci alışkanlıklarımızı öne çıkarmalı
yız. 
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Üzerinde durulması faydalı bir başka husus da, ülkemizde, çevre alanında yer alan her konu
da çalışacak insan kaynağının arz ve talebinin irdelenmesi konusudur. 

BAŞKAN — Efendim, 1,5 dakikanız var; toparlarsanız... 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Sayın Başkanım, bitireceğim. 

Bugün, ülkemizde, nüfusun yaklaşık yüzde 34'ü 14 yaşında, yüzde 46'sı da 18 yaşının altında
dır. Çevre politikalarımızın benimsenmesinde hedef kitle olan bu 25 milyon genç nüfusun yaratı
cılığından ve dinamizminden yararlanmak zorundayız. Çocuklanmızı ve gençlerimizi, spor, sağlık 
ve en önemlisi, çevre bilincine sahip gençler olarak yetiştirmek hedefimiz olmalıdır. Gaye, bütün 
çocuk ve gençlerin, bedenî ve ruhî bakımdan en iyi şekilde yetişmiş, sıhhatli gençler olmalarını te
mindir. Parti programımızda, bu konuya geniş bir şekilde yer vermiş bulunmaktayız. 

Çevre korumasında önemli bir başka unsur da, bu konu için yeterince maddî kaynak ayırılma-
sı ve yaratılmasıdır. Başta Çevre Bakanlığının bütçesi olmak üzere, çevreyle ilgili diğer kurum ve 
kuruluşların bütçelerinde, gerek araştırma-geliştirmeye gerekse yatırıma yönelik birçok projeye 
Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı bitirirken, çevre konusunun, çok geniş kap
samlı ve değişik kullanımlara hitap eden niteliklere sahip olduğunu unutmayarak, çevreyle ilgili so
runları tek bir bakanlığa mal ederek çözüm beklemenin haksızlık olacağını vurgulamak isterim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım; son cümlelerim. 
Tabiî ki, Çevre Bakanlığına çok önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri yerine getirebil

mesi için, Bakanlığın hukukî ve malî yapısının güçlendirilmesi, teknik ve bilimsel kapasitesinin ar
tırılması ümidiyle, Çevre Bakanlığı 1995 yılı bütçesinin, aziz milletimize, Bakanlık personelimize 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor; Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici, teşekkür ediyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Yükselen; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1995 yılı Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşleri
ni açıklamak için kürsüdeyim. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Çevre sorunları, günümüzün en önemli sorunlarından birisi olarak karşımızda durmaktadır. İn
sanlığın doğayla sürdürdüğü savaşım öyle bir boyuta gelmiştir ki, havamız ve sularımız kirlenmiş, 
topraklarımız ve doğal kaynaklarımız tahrip olmuş, bitki ve hayvan türlerimizin nesilleri tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, dünyanın orman varlığı her geçen gün azalarak ormansızlaşma ve 
çölleşme süreci yaşanmaya başlanmıştır. Bütün bu tehlikelerle birlikte, insanlığın kendisi, yok ol
ma tehdidiyle karşı karşıyadır. 

En çok sevdiklerimiz için bile bir yenisini yaratamayacağımız biricik dünyamızı ve ortak de
ğerlerimizi tehdit etmeye başlayan çevre sorunlarına karşı duyarlı davranmak, bugünkü ve gelecek 
kuşaklara karşı önemli bir toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket et
menin, çevremizi ve geleceğimizi kurtarmanın yolu, çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak ve top
lum olarak özverili davranabilmekten geçmektedir. 
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Hızla değişen dünyanın gündemini, yaklaşık yirmi yıldır, giderek insanlığın en büyük ve or
tak endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevre sorunları oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
yüzyıl, birçok teknolojik imkân insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da, insanlığın ortak ma
lı olan çevreden, geri getirilmesi zor, hatta mümkün olmayan varlıkları da alıp götürmektedir. 

Sanayileşme ve şehirleşme sürecine giren ve bu süreci tamamlayan ülkeler, bu gelişme sıra
sında, doğayı, bitmeyen bir kaynak olarak kabul etmiş ve onu sorumsuzca kullanmışlardır; ancak, 
doğanın kendini yenileme kabiliyetinin sınırlı olduğu ve ekolojik dengenin bir daha düzelmemek 
üzere bozulduğu görülünce, geri dönüş mümkün olmasa bile, mevcudu korumak için çaba göster
me gayreti içine girmişlerdir. 

Stockholm Konferansından bu yana, çevre duyarlılığının gelişmesine sahne olunduğu Birleş
miş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan "Ortak Geleceğimiz" adlı rapo
run, çevre ve kalkınma ilişkilerini sorgulayarak kararlılıkla savunduğu "sürdürülebilir kalkınma" 
görüşü ise, gelecekte çevre ve ekonomi ilişkilerine yol göstermesi açısından, çok önemli bir ilerle
medir. 

Bugün, tüm dünya ülkelerinin benimsemiş olduğu temel ilke,-sürekli ve dengeli kalkınma il- . 
keşidir. Söz konusu kalkınmanın sağlanması, yapılacak olan tüm faaliyetlerde çevre faktörünün 
dikkate alınmasıyla mümkündür. Böyle bir yaklaşım, kalkınmayı engelleyici bir nitelik de taşıma
maktadır. 

Nitekim, Hükümet Programında da "gelişme, doğaya rağmen değil, doğayla uyum içinde ger
çekleştirilecektir; kalkınma sürecinde, insan sağlığı ve doğal denge korunacaktır" denilmektedir. 
Hükümet Programında yer alan, çevrenin korunarak sürekli ve dengeli kalkınma ilkesi uygulanma
lıdır. Ülkemiz çevre mevzuatına da giren bu anlayış, çağdaş.çevre politikalarının da temel ilkesi
dir. Rio'da yapılan Dünya Çevre Zirvesi de, evrensel anlamda çevre duyarlılığı tohumlarının ekil
mesi anlamında çok yararlı olmuştur; fakat, dünya ölçeğindeki eşitsiz gelişme ve hizlı nüfus artışı 
önlenemediği .sürece, çevre konusunda atılan adımların, söylevlerden öteye gidememesi ve somut 
adımlar atılamaması, tarihsel bir yazgı olmaya devam edecektir. 

Ülkemize gelince; zengin doğal kaynakları, tarihsel ve kültürel değerleri, bitki ve hayvan tür
lerinin çeşitliliği açısından şansı ve uygun iklim koşulları nedeniyle eşsiz bir doğa parçası üzerin
de yaşıyoruz. Ancak, bu zenginliklerimizi yıllardır kötü kullanmış, çevremize gereken önemi ver
memişiz. Son elli yılda, 1 milyon hektardan fazla orman alanımızı yangınlarda kaybetmişiz. 1994 
yılında, bu, daha da çoğalmıştır. Her yıl 10 milyon metreküpe eşit oranda kaçak ağaç kesimi yap
mışız. 20 milyon hektara yakın toprağımız erozyon tehdidi altında olup, her yıl 500 milyon ton top
rağımız erozyonla denizlere taşınmaktadır. 

1960'lı yıllarda 500 bin hektar olan yerleşim alanlarının kapladığı alan, 1990'h yıllarda 1,5 
milyon hektara ulaşmıştır; bunun, 500 bin hektarıysa, bir ilâ dördüncü sınıftır; yani, verimli tarım 
toprağıdır. 

Ülkemizin büyük kentlerinin karşı karşıya bulunduğu göç dalgasıyla düzensiz sanayileşme ve 
çarpık kentleşme olgusu da, yıllardır, önemli sorunları biriktirmiştir. Türkiye'de, 1950 yılından iti
baren, sanayileşme ve bunun doğal sonucu olarak kentleşme yaşanmaktadır. Sanayi tesislerinin, 
özellikle İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük kentlerimizin çevresinde ve hatta içinde ku
rulması, aşırı ve çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmiş, gecekonduların süratle arttığı, gece
kondularda yaşayan nüfusun çoğunlukta olduğu kent yaşamı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu, yeşi-
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lin yok edilişi, denizlerin ve suların kirlenmesiyle birlikte, hava kirliliğinin dayanılmaz boyutlara 
ulaştığı görülmüştür. Yapılan bu hatanın bundan sonra dikkate alınması yararlı olacaktır. Uzun va
deli programlarla, bu tesislerin kırsal alanlara taşınması sağlanmalıdır. 

Çevre Bakanlığı, içme suyu kaynaklarının ve havzalarının korunması amacıyla, havzadaki ka
çak yapılaşmaların tespiti ve takibi çalışmalarını süratle yapmalı, bu konuda valilik ve belediyeler
le ortak çalışmalarda bulunmalıdır. İçme suyu kaynakları çevresinde, su kirliliği kontrolü yönetme
liğine göre belirlenmiş olan koruma alanlarından mutlak koruma alanı içinde yapılacak kamulaştır
ma harcamaları için, bütçeden ödenek ayrılması gerekir. Hava kirliliği açısından yoğun illerimizde 
kirlilik haritaları çıkarılmalı, gerekli önlemlerin alınması,çalışmaları yapılmalı ve bunun kentsel 
planlarda dikkate alınması sağlanmalıdır. < 

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği de çok önemlidir. Motorlu taşıtlardan kaynak
lanan zararlı egzoz gazlarının etkilerini azaltmak için, kanunî yaptırımların, teknik ve ekonomik, 
araçların Türkiye'de uygulanabilirliği konusu büyük önem taşımaktadır. Avrupa Topluluğundaki 
gelişmelere paralel olarak, motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için gerek
li çalışmalar hemen başlatılmalıdır. Egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasında etkili olan kurşunsuz 
benzin üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Taşıt araçlarından.ile-
ri gelen hava kirliliğinin, üretim aşamasında alınan tedbirlerle önlenmesinden çok, kullanımı sıra
sında, yanma kusurlu, bakımı yapılmamış taşıtlardan kaynaklanan boyutu önem taşımaktadır. Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün, DSİ ile başlattığı sabit muayene istasyonu kurma çalışmaları hız
landırılmalıdır. 

Kırsal kesimlerde iş olanaklarının artırılmasıyla, kentlere akan nüfus yerinde kalırken, gece
kondu yapımı azalacak, çarpık ve aşırı kentleşme önlenecektir. Sahillerimizde yapılan inşaatların, 
son yıllarda, aşırı şekilde arttığı, altyapıdan yoksun beton yığınlarının sahilleri perdelediği, bunun 
sonucunda denizlerimizin giderek kirlendiği ve denize girilebilecek yerlerin hızla azaldığı gerçeği 
gözardı edilmemelidir. Kentlerimizde, bahçeli nizam inşaatların unutulması, bitişik nizam ve yük
sek katlı inşaatların ön plana geçmesi, nefes alma olanaklarını yok etmektedir. 

Bakanlığımız, kirlenmenin yoğun olduğu yerler ve özel koruma gerektiren göller, havza, koy 
ve körfezlerde gerçekleştirilen projeler çerçeveside, denetimleri yoğunlaştırmalıdır. 

2872 sayılı Çevre Kanununun yaptırım içeren 15 ve 16 ncı maddeleri sıkı şekilde uygulanma
lı; denetimler, deri, kâğıt, maya endüstrisi gibi, kirletme potansiyeli yüksek olan işletmeler üzerin
de yoğunlaştırılmalıdır. Bir yandan da, mevcut arıtma tesislerinin, istenilen limitleri sağlayacak şe
kilde çalıştırılabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Arıtma tesisi olmayan işletmelerin tesisle
rini derhal kurmaları için yaptırım uygulanmalıdır. Örneğin, Kırşehir'deki kireç fabrikasının arıtma 
ve filtre tesisleri çalıştırılmadığından, o yörede doğa ölmüş, her taraf kireç beyazına dönüşmüş, in
sanlar, göç etmeye başlamıştır. Bu konuda, Çevre Bakanlığımız elemanlarının kontrollerini sıklaş
tırması ve yaptırım uygulaması gerekir. 

Marmara Havzasında yapılacak evsel arıtım tesisleri için, Çevre Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve İller Bankası tarafından öncelik sıralaması yapılarak, söz konusu tesislerin, 1995 yılı 
sonuna kadar gerçekleştirilmesi, havzadaki tüm sanayi kuruluşları ile bunlara ait arıtma tesislerinin 
envanterinin yapılarak, arıtım tesisi olmayan fabrikaların arıtım tesislerini yapmalarının, arıtım te
sisi olup da kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çalıştırmayan fabrikaların ise, bu tesisleri çalış
tırılmaları, arıtma işlemi olarak bir fayda sağlamayan ön arıtımdan sonra derin deniz deşarjı uygu
lanmasına son verilmesi, deniz araçlarından kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için, gerekli yer-
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lere kabul tesislerinin yapılması, mevcutların ise, standartlara uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
Bu sorunları ise uzun dönemli ve gerçekçi bir kalkınma ve çevre politikasıyla ve bunlar arasında 
kuracağımız uyumla çözebiliriz. 

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu önemli çevresel sorunların, gerçekçi ve sabırlı bir çalış
mayla çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda, en büyük sorumluluk ise, Çevre Bakanlığına düşmek
tedir. Çevre Bakanlığının, bu zorlu uğraşta, çalışmalarını, ilgili alanlarda, diğer bakanlıklarla eşgü
düm içerisinde yürütmesi gereklidir. Çevre Bakanlığının, proje ve alan bazında, önceliklerini sap
taması ve sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde ve alanlarda kullanması gerekir. Kaynak kullanı
mında, proje ve alan bazında, korumaya öncelik verilmelidir. 

Arazi kullanım alanlarına çevresel boyutun katılması, KİT'lerin yatırımlarında, çevresel bakı
şın da dikkate alınması, Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının karşılaşacağı pratik zorluk
ların aşılması ve Çevresel Etki Değerlendirme uygulamasından olumlu rapor almış yatırımlara ko
laylıklar sağlanması gibi önlemler de, çevre politikasının başarısını artıracak unsurlardır. 

Tüm dünyada, tahrip edilmiş ve kirletilmiş bir çevreyi onarıp yeniden eski haline getirmenin 
ne denli pahalı ve güç bir iş olduğu anlaşıldıkça, kalkınmanın gereği olan faaliyetleri, çevreyi tah
rip etmeden ve kirletmeden yerine getirmenin en akılcı yaklaşım olduğu gerçeğine ulaşılmıştır. Bu 
gerçekten hareketle, kalkınma ve çevre ilişkisinin sağlıklı ve dengeli bir biçimde kurulmasına da
ha fazla özen gösterilmekte ve bunu sağlayıcı uygulamalara ağırlık verilmektedir. Bu amaçla, Çev
resel Etki Değerlendirmesi geliştirilmiş en etkin çevre koruma aracı olarak kabul görmektedir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesinin amacı, gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu 
çevre sorunlarına yol açabilecek kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmelerin yatırım 
kararlarının, çevre üzerinde yapabilecekleri tüm etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi, tespit edi
len olumsuz etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve al
ternatiflerin değerlendirilmesidir. Bu amaçla, gerçekleştirilecek Çevresel Etki Değerlendirmesi sü
recinde uyulacak idarî ve teknik esaslar düzenlenmelidir. 

Çevre planlama, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında, tabiî kaynakların aşırı ya da yanlış 
kullanım neticesinde tahrip edilmesinin önüne geçilmesi ve ekolojik dengeye uyumlu sosyoekono
mik çevresel gelişimin sağlanmasıdır. Sosyoekonomik çevresel gelişim sağlandıktan sonra, enerji 
tüketiminde, çevreye zararlı^ tükenen (fosil yakıtlar gibi) kaynakların yerine, kendini yenileyen (su, 
güneş gibi) kaynakların kullanılması, sanayi, tarım ve hizmet sektöründe enerjiyi yoğun olarak ve 
israf ederek kullanan teknolojileri yerine, enerji israfını önleyen? az enerji tüketen teknolojiler be-

[ nimsenmelidir. Enerji ihtiyacı için, yenilenebilir ve alternatif (güneş, rüzgâr, jeotermal gibi) ener
ji kaynaklarının kullanımı konusundaki çalışmalar desteklenmelidir. '[ 

Bakanlığımızın, Kırşehir ve Simav jeotermal merkezî ısıtma sistemi projelerine katkıları tak
dire şayandır. Çevre dostu olan jeotermal enerji ile hem şehirlerimiz ekonomik olarak ucuza ısıtı
lacak hem de hava kirliliği azalmış olacaktır. Bol miktarda petrole bağımlı maddeler (akaryakıt, 
yağ, lastik ve benzeri) tüketen çevre ortamlarının kirlenmesine neden olan ulaşım araçları ve tesis
ler yerine, daha fazla yolcu ve eşyanın ekonomik bir şekilde naklini sağlayan ulaşım araçları ve te
sisler tercih edilmelidir. 

Çevre standartları konusunda, sabit değerler değil, alıcı ortak kriterler esas alınmalıdır. Bir 
bölgeye çevrenin kaldıramayacağı ölçüde yükleme yaparsanız, bu durum mevzuata uygun olsa bi-
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le çevreye zarar vermiş olursunuz. Bu açıdan, alıcı ortam kriterlerinin baz alınması ve bir alana, 
ancak, çevrenin kaldırabileceği kadar yükleme yapılması gerekir. 

Çevre standartlarında, alıcı ortam kriterlerinin esas alınması için, ülkenin çevre kirliliği hari
tasının çıkarılması gerekir. Bunun yanında, Bakanlığın güçlü bir referans laboratuvarına da sahip 
olması gerekmektedir. 

Sanayi tesislerinden kaynaklanan çevre sorunlarının denetimi çok iyi yapılmalıdır. Gelecek 
nesillere, insana yakışır bir çevre bırakmak ve bugünkü nesillerin, sağlıklı, dengeli bir çevrede ya
şamasını sağlamak için, çevreye ayrılan kaynaklar artırılmalıdır. Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlı
ğıyla müştereken, su havzalarının korunması, erozyonun önlenmesi, peyzaj amaçlı yeşil alanların 
artırılması, biyolojik yaşamın geliştirilmesi ve ekolojik ortamın iyileştirilmesi için, özellikle büyük 
şehirlerimizin etrafında, çevre ormanı kurma çalışmalarına hız vermelidir. 

İşadamlarını, çevreyi korumaya özendirici önlemler alınmalı; işadamları, çevreyi korumaya 
özendirilmeli, çevreyi korurken para da kazanmalıdır. Çevre sorumluluğunu ticarete dönüştürebil-
mek, ancak, hem çevre dostu hem de ticarî mantıklı olmakla mümkündür. İngiltere'de, yıllık 140 
milyon ton kullanılmış kâğıdın 100 milyon tonu yeniden kazanılmaktadır; diğer kısmı da enerjiye 
dönüştürülebilir nitelik taşımaktadır. 

Çevre politikamızın bir diğer ilkesi de, hükümet programında belirtildiği gibi, çevrenin korun
masındaki birinci şartın, toplumun tümünde ve özellikle yönetenlerde çevre bilincinin geliştirilme
sidir. Bu amaçla, en önemli görevlerimizden birisi de, hiç kuşkusuz, toplumun her kesiminin çev
re konusunda bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine ağırlık vermek olmalıdır. Çevre bilinci, 
geniş kapsamlı bir eğitimden geçmelidir. Çevre eğitimi, ülkemizin gündemine yeni girmiştir. Da
ha pratik ve hızlı bir çözüm elde edebilmek için, Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yapılmalıdır. 
Türkiye'deki çevreci kuruluş ya da grupların küçük çaplı cam, plastik toplama kampanyaları, kamu 
sektöründe yıllardır sürdürülmekte olan kullanılmış kağıtların SEKA'ya gönderilmesi olumlu ör
neklerdir; ancak, bunlar yeterli olmayıp, bu işe ülke çapında işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, çöplerin, katı atıkların değerlendirilmesine evlerde, yani, 
kaynağında başlanılmalıdır. Bu da, atıkların ayrı ayrı kaplarda depolanması, ayrı araçlarla alınarak 
çöp işleme ünitelerine veya geri kazanma ünitelerine aktarma yapılmasıyla mümkündür. Bu işi, be
lediyeler özel sektöre ihale etmeli, denetimi ise, illerde kurulmaya başlanan çevre il müdürlükleriy
le koordine sağlanarak yapılmalıdır. Bu konuda başarılı olmak ve millî ekonomimize trilyonlarca 
lira katkıda bulunabilmek için, halkımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Cam, plas
tik ve metal endüstrisiyle uğraşan sanayicilerimizin bir kısmı bu bilince ulaştıklarından, ÇEVKO 
Vakfı adı altında birleşerek, atıkları geri kazanma yoluna gitmişler ve kısa sürede büyük başarı ka
zanmışlardır. 

Bugün, Türkiye'de kent nüfusları çok hızlı artmakta, altyapısı olmayan mahalleler oluşmakta
dır. Yerel yönetimlerin geliri ve hareket kabiliyeti, bunları önleyecek kapasitede değildir. Yurdu
muzda, katı atıkların sağlığa uygun şekilde idaresi ve değerlendirilmesi yönündeki çabalar, beledi
yelerin ilgisine, teknik ve maddî imkânlarına bağlı olarak düşük bir düzeyde kalmıştır. Bu da insan 
sağlığını etkilemekte, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. 

Katı atıkların toplanması ve bertarafından, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3030 sayılı Bü
yük Şehir Belediyeler Kanununa göre, belediyeler yetkili ve sorumludur. Çevre Bakanlığı, bu ko
nuda, projelerin uygunluğu açısından görüş verme ve denetim yapmakla yükümlüdür. Denetimle
rini çok sıkı bir şekilde yapmalıdırlar. 
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Öte yandan, bugün satın alınan hemen her şeyin, kağıt, plastik, metal ve cam ambalaj içinde 
olduğu, kentsel katı atıkların da yaklaşık 1/3'ünü ambalaj atıklarının oluşturduğu göz önüne alınır
sa, bu malzemelerin yeterince geri kazahılnıaması, konunun diğer olumsuz yönünü ortaya koymak
tadır. Katı atık yönünden bu olumsuz gelişmeleri gidermek, katı atıkların etkili ve verimli bir şe
kilde toplanması, taşınması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi konusunda yerel otoritelerin 
karşılaştıkları güçlükleri çözümlemek için, Çevre Bakanlığı gerekli yasal önlemleri almalıdır. Çev-

' re Bakanlığı, az atık üretilmesi, üretilen atıkların geri kazandırılması ve bu atıkların çevreye zarar 
vermeden bertaraf edilmeleri konusunda çalışmalarını sonuçlandırmalıdır. 

Özellikle, çöp olayı, ülkemizde büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bakanlığımız ciddî bir çöp 
projesi geliştirmeli; belediyeler, bu konuda, ciddî projeler üreterek katı atıkları hem kontrol altına 
almalı hem de bu katı atıkları ülke ekonomisine yeniden kazandırabilmelidir. Yoksa, bu sağlıksız 
kent gelişimleri, sık sık çöp dağlarının infilakına sebep olmaktadır. 

20 inci Yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan sanayileşme, teknolojik gelişme, nüfus ar
tışı ve teknolojik gelişmeye parelel olarak, gerek miktar gerekse içerik açısından, hızla artan katı 
atıkların olumsuz etkileri önemli bir çevre problemi haline gelmiştir. 

Öte yandan, bizim de katıldığımız Uluslararası Rio Konferansında, tüm ülkelerin 2000 yılma 
kadar, atık arıtımı ve b'ertarafı için, kalite kriterlerini, hedef ve standartlarını belirlemeleri, sanayi
leşmiş ülkelerin 1995 yılı itibariyle, gelişme yolundaki ülkelerin ise 2005 yılı itibariyle, katı atık
ların en az yüzde 50'sini arıtmaları konulan, hedefleri arasında yer almıştır. 

Bakanlığımız, katı atık sorununa yönelik şu üç atık grubu konusunda çalışmalarını titizlikle 
sürdürmelidir. Evsel katı atıklar, yani, çöpler; özel atıklar, yani, hastane atıkları; tehlikeli atıklar, 
yani, endüstriyel atıklar. 

Bütçelerinin, yaklaşık yüzde 40'ını temizlik giderlerine ayıran belediyeler, katı atık yönetimin
de kendilerine verilen görevleri -toplama ve taşıma konularında- yerine getirmeye çalışırken, de
ğerlendirme ve depolama da gereken önemi gösterememektedirler. Özellikle, katı atık depo alan
larının yer seçiminde yapılan hatalar, bugün, giderek büyüyen problemlere neden olmuştur. Bu çer-
çede, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik, uzun dönemli politika ve stra
tejileri belirlemek maksadıyla hazırlanacak ulusal çevre yönetim planına esas teşkil edecek çalış
maları hemen başlatmalıdır. 

Gelişen sanayi, çevre sağlığına bir yandan olumsuz etki yaparken, diğer yandan da, sadece 
kendi yarattığı kirliliği yok edecek sistemleri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda, tüm kirletici 
kesimler için de, teknolojik çözüm üretmelidir. Bakanlık, büyük yerleşme merkezleri çöplerinin 
bertarafı konusunda, tesis kurulması ve çöplerin ekonomik değer olarak geriye kazanılması için, 
yap-işlet-devret veya yap-işletTİşletmeye devam et modelleri çerçevesinde çalışmalar yapmalıdır. 

Çevrenin, daha etkin korunması ve doğal kaynakların rasyonel kullanımını temin etmek için, 
doğal kaynak fiyatlandırılması sistemi geliştirilmelidir. Sanayide çevre kirliliğini önlemek için en 
etkin yolun, kirliliği yaratmayacak üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ya da en azından, kirletici 
unsurların üretim tesisleri içerisinde izole edilmesidir. Çarpıcı örnekler verecek olursak, rafineri
mizde arıtma tesisleri yapılarak deşarj edilen su kalitesi, çevre standartlarına uygun hale getirilmiş, 
çevrenin kirlenmesi önlenmiştir. Aynı zamanda, tesislerde tutulan petrol, bir geri kazanım olduğun
dan, rafinerinin verimini artırmaktadır. Geri kazanılan petrolün maddî değeri, arıtma tesisini kısa 
sürede amorti etmek, daha sonraki yıllarda ise, rafineriye ek kazanç sağlamaktadır; SEKA'da da du- ' 
rum farklı değildir. 
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Çevrenin korunması için yapılan arıtma tesislerinin maliyeti, sanıldığı gibi, endüstriyel tesis
lere ek bir külfet getirmeyip, tam aksine, dolaylı veya direkt olarak geri dönen maddî ve manevî 
kazançlar sağlamaktadır. 

Bakınız, belediyelerle ilgili Devlet eski Bakanımız Sayın Erman Şahin ve Çevre Bakanımızın 
ortak çabalarıyla, Kırşehir'de, jeotermal suyu değerlendirilerek yapılan projeyle şehri ısıtma yolu
na gidilmiş; artık, bu şehirde odun, kömür gibi yakıtlar kullanılmadan, ilimiz sıcak suya kavuşmuş
tur. Böylece, çevre kirliliği kökten önlenmiştir. Ülkemizde bu tip olanaklar mutlaka kullanılmalı
dır. Bu tip çalışmaların devamım diliyorum. 

Herkesin sağlıklı ve dengeli yaşama hakkının bulunduğuna inanıyoruz. Biz, bu hakkın gerçek
leşmesi, önündeki engellerin kaldırılması, çevreıtıizin özenle korunması ve geliştirilmesi için, Çev
re Bakanlığının çalışmalarına destek olunması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu nedenle, Çevre Bakanlığının 1995 yılı bütçesinin ülkemize, halkımıza ve bütün Çevre Ba
kanlığı personeline hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yükselen, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sancak; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Çevre Bakanlığının 1995 yılı bütçesiyle ilgili olarak, Partim ve şahsım adına görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Çevre, dünyadaki ekolojik dengeler manzumesidir ve bu ekolojik dengenin bozulması halin
de, çevresel sorunlar başlar. Çevre, insanlarla kaimdir ye maalesef, insanların sayısı arttıkça, çev
re sorunları da artmaktadır. 

Türkiye'de bundan yirmi sene evvel, çevre sorunlarından bahsedildiğinde, belki hiç kimse, so
runa kulak aşmazdı; ama, yirmi seneden bu yana -hele geldiğimiz şu günde- çevre sorunları, tama
mıyla birinci plana geçmiş durumdadır. 

O bakımdan, bir İstanbul milletvekili olarak, özellikle çevre sorunlarının bizleri daha çok ilgi
lendirdiğini, hepimiz bilmekteyiz. 

Doğal dengenin kendi ahenkli işleyişine, dışarıdan ve tabiî ki, insanoğlu tarafından yapılan 
aşırı müdahaleler sonucunda, denge bozulmakta ve çevre problemleri ortaya çıkmaktadır. Çevre 
problemlerinin oluşma sebeplerinin başlıcası, sanayileşme, sanayileşmeye bağlı olarak hızlı ve 
yanlış şehirleşmedir. Bunun sonucu, ortaya çıkan sorunları, su, hava, deniz, kıyı, akarsu ve göl kir
liliği, toprak kirliliği; bitki örtüsünün ve hayvan neslinin tükenmesi, çöpler ve katı atıklarla, her 
türlü enerji kullanımından kaynaklanan problemler şeklinde sıralamak mümkündür. 

Türkiye'nin çevresel sorunları, son yirmi yılda, biraz evvel de söylediğim gibi, sanayileşme hı
zına ve nüfus artışına paralel olarak, ayrıca, çarpık şehirleşmeye paralel olarak artmıştır. Dünya 
nüfusu, 6 milyara yaklaşmıştır ve her yıl bu rakama, 90 ila 100 milyon kişi ilave olmaktadır, Dün
ya nüfusunun, 2000'li yılların ilk çeyreğinde, yaklaşık iki katına çıkacağı ifade edilmektedir. Ülke
mizde 1920'li' yıllarda 15 milyon olan nüfus, 1970'li yıllarda 30 milyona ve 1990'lı yıllarda da iki 
kat artarak, 60 milyona ulaşmıştır. Özellikle, son 20-25 yılda, iki katına çıkmıştır. 

Bunun doğal sonucu olarak, kentlerde yaşayan nüfus oranında, yine gelişme ve sanayileşme
ye paralel olarak, hızlı bir yükselme olmuştur. Bu hızlı sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte, kana-
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lizasyon, çarpık yapılaşma, yeşil alanların yok olması ve dolayısıyla, tabiî güzellik ve zenginlikle
rin azalması, hava, su ve toprağın kirlenmesi, gürültü gibi önemli çevre sorunlarıyla karşı karşıya 
gelinmiştir. 

Sanayileşme sonucu bugün dünyada, kimyasal maddelerde muazzam bir artış vardır. Bu kim
yasal madde atıklarıyla birlikte, verimi artırmak için kullanılan tarımsal gübre ye zirai mücadele 
ilaçları, toprakta, sulak alanlarda ve sularda kirlenmeye ve tarım alanlarında azalmalara sebep ol
maktadır. Sanayileşme vazgeçilmesi mümkün olmayan bir husustur. Eğer gelişmiş ve kalkınmış ül
keler arasında yer almak istiyorsak, mutlak surette sanayileşmeyi başarmamız gerekmektedir. Dün
ya üzerinde bulunduğumuz coğrafî bölgenin tarihî ve stratejik önemi, bize bunu zorunlu kılmakta
dır. Yine, dünyada güçlü bir ülke olmak istiyorsak, bunun da yolu sanayileşmeden geçmektedir. 

Tarihe bir göz atacak olursak, Batılı ve ileri ülkelerle aramızdaki farkın, sanayileşmedeki ge
cikmeden kaynaklandığını görürüz. Batı gelişmesini tamamlamış ve sanayileşmenin zirvesine çık
mıştır; ancak bir de bakmış ki, bu sanayileşmenin sonucunda doğal denge bozulma noktasına gel
miş, o halde, çevrenin korunması gereği ortaya çıkmıştır; ama, ne zaman; kendisi sanayileşmede 
zirveye ulaştığı zaman; artık, birçok sanayi dalının kendisine zarar verecek boyuta geldiğini anla
dıktan sonra... 

Nihayet, ilk kez, Birleşmiş Milletler 5.6.1972 tarihinde Stockholm'de, "İnsan Çevresi" adın
da bir konferans düzenlemiş ve her yıl 5 Haziran gününü, "Dünya Çevre Günü" olarak kabul etmiş
tir. 

İkinci konferans 1992 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yapılmış. Bu konferan
sa 176 ülke katılmış ve burada önemli ilke kararlan alınmıştır. 

Çevre sorunları, ülkelere göre, bazı küçük değişikliklere uğramakla beraber, hava kirliliği, su 
kirliliği, toprakla ilgili problemler, insanlar ve devletler tarafından çizilen sınırlan tanımamakta ve 
sınırötesi boyutlara ulaşmaktadır; dolayısıyla ülkelerin iç problemi olduğu kadar, uluslararası so
run olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, bu problem Batılı ülkele
rin gelişmelerini tamamladıktan sonra ele alınmaya başlanmıştır. v 

Batılı ülkeler, artık çevreyi kirletici zararlı teknolojileri kullanmamakta; bunları üçüncü dün
ya ülkelerine vermekte ve fason imalat diye tabir edilen üretim tarzını tercih etmektedir. 

Buradan şu noktaya gelmek istiyorum : 
Bazı çevrelerde "çevreyi olduğu gibi muhafaza edelim, hiçbir şeye dokunmayalım" gibi bir 

mantık bulunmaktadır. 
Ülkemiz, sanayileşmeyi, kalkınmayı başarmak zorundadır; ancak, kalkınmayı gerçekleştirme

de, "her ne şekilde olursa olsun başaralım" tarzında bir düşünceden çok "kalkmalım, sanayileşe-
lim; ama, çevreyi de muhafaza edelim, koruyalım, kollayalım" tarzından düşünmek ve hareket et
mek zorundadır. Yoksa, sanayileşmede yaşadığı gecikmeyi kapatması mümkün olamaz. 

Çevre sorunlarını, özetle şu şekilde sıralamak mümkündür: Hızlı nüfus artışı ve yanlış şehir
leşme en önemli sorun olarak gözükmektedir. Köyden kente göçün önlenememesi, bununla birlik
te, çarpık şehirleşme ve bunların önüne geçilmesi için herhangi bir tedbirin alınmaması veya alı
nan tedbirlerin yeterli olmadığı bir gerçektir. 

Batılı ülkelerin şehirlerinin hemen hemen tamamında -bizde olduğu gibi- altyapı eksikliği gör
mek mümkün değildir; ancak, biz hâlâ 20 nci Yüzyılın sonunda, su, kanalizasyon ve metro gibi iş-
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lerle uğraşmaktayız; hatta, bazılarına yeni başlamışız. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, dü
zensiz şehirleşmenin önüne geçilmesi, hızlı nüfus artışının kontrolü için her türlü tedbirin yanı sı
ra, eğitime büyük önem verilmesi, zorunludur. Şu durumda, maalesef, ülkemiz, eğitim fakiridir. 

Tarım ve orman alanlarımızın, mutlak suretle korunması gerekir. Her yıl erozyonla çok büyük 
miktarda toprak kaybettiğimiz; oysa, toprağın oluşması için çok uzun yılların geçmesi gerektiği, bi
linen bir gerçektir. Ancak, buna rağmen, mümbit tarım alanlarımız, çarpık şehirleşme ve sanayileş
meye kurban edilmekte ve hiçbir önemli tedbir alınmamaktadır. 

Özellikle, erozyonla korkunç miktarda toprak kaybı olmaktadır. Ülkemizin arazi yapısının eği
minin fazla olması, bunda artırıcı rol oynamaktadır. Erozyon neticesinde, Türkiye'de yılda ortala
ma 500 milyon ton toprak kaybı olmaktadır. Bu miktar, bütün Avrupa'da erozyonla kaybolan top
rağın 1.5 katına yakın bir miktardır. Bu, gerçekten çok korkunç ve ürkütücü bir durumdur. 

Keza, ormanlarımızın gün geçtikçe azalması, orman yangınlarının önlenememesi -bu konuda 
vermiş olduğum bir yasa teklifi var; hepinizden destek bekliyorum- çevre kirliliğini artırmakta
dır. Ormanlar doğanın akciğeridir. Akciğersiz yaşamak mümkün değildir. Bu konuda gerekli 
önemlemlerin alınması ve artırılması bir zarurettir. Orman alanlarının yanı sıra, otlaklarımızın da 
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Orman alanlarına eşit olan bu otlakların 
büyük bir kısmı tahrip edilmiş ve kirletilmiştir. ' 

Doğal kaynakların kullanılmasında çok daha titiz davranılması, duyarlı olunması ve israfın ön
lenmesi gereklidir. Enerji tasarrufuna gidilmeli, temiz ve ucuz enerji kullanımı tercih edilmelidir. 

Şehir içi ve şehirlerarası taşımacılıkta raylı sistemlere önem verilmelidir. Çevrenin bir bütün 
olarak ele alınması gerekir. Çevre deyince; tarihî, sosyal, kültürel ve ekolojik unsur ve özelliklerin 
bir arada korunması akla gelmelidir. 

Ülkemiz, tarihî, ekolojik ve kültürel açıdan çok önemli değerlere sahiptir. Bunlar, geçmişle ge
lecek arasında bir köprüdür. Bu mirası en iyi şekilde korumak, gelecek nesillere devretmek göre
vimizdir. Maalesef, bu konuda da yeterince hassas davranılmadığı, koruma ve kollamaya önem ve
rilmediği, âdeta seyirci kalınarak müsaade edildiği söylenebilir. 

Ülkemizdeki "flora, fauna" denilen tüm bitki ve hayvan türleri varlıklarımızın korunması, kay
bolma tehlikesiyle karşı karşıya olanlarının ıslah edilmesi için çok yoğun bir çaba ve çalışma içe
risine girilmelidir. 

Sanayileşme, belirli metropoller ve civarında olmaktadır. Bunlardan, İstanbul, İzmir, İzmit, 
Bursa, Adana, Kayseri ve Konya, önde gelenlerdir. Buralarda, özellikle, arıtılmadan, alıcı ortamda 
bırakılan sanayi atıkları çok büyük tehlikeler arz etmekte, alıcı ortamın kirlenmesine sebebiyet ver
mektedir. Nitekim, can alıcı örnekleri; Haliç, İzmir, İzmit Körfezleri ve Bursa'dır. Buralarda, geri 
dönülmesi mümkün olmayan çok önemli tahribatlar yaşanmaktadır. 

Bir diğer çevre sorunu avcılıkla ilgilidir. Bilinçsiz avlanma, çok zengin olan kaynaklarımızı 
tüketmektedir. Ülkemiz, hayvan türleri bakımından çok zengindir. Avrupa'da yaşayan 150'ye ya
kın memeli hayvan türünden 120'si ülkemizdedir. Bilinçsiz avcılığın mutlaka önüne geçilmelidir. 

Keza, bitki toplulukları bakımından da çok zenginiz. Avrupa'da bulunan 12 bine yakın bitki 
topluluğunun 9 bini ülkemizde yetişmekte ve sadece 3 bini yalnız ülkemizde bulunmaktadır. Bun
lar, Türkiye'nin bitki ve hayvan bakımından ne kadar zengin olduğunun istatistikî gerçekleridir. 
Bunlar da, gerekli korunmadan yoksundur. 
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Bir diğer problem, deniz, akarsu ve göllerimizin kirlenmesidir. Özellikle Marmara Denizi, 
dünyanın balıkçılığa müsait en mükemmel yerlerinden biridir; ancak, bu özelliğini yitirmiştir. Ha
liç, îzmir ve izmit Körfezleri geri dönülmeyecek bir şekle girmiştir. Sapanca, İznik, Eğirdir, Bey
şehir ve Manyas gibi göller de kirlenme,\tehdit ve tehlikesi altındadır. 

Kimyasal kanalizasyon arıtma tesisleri, ülkemizde yok denecek kadar azdır. Akdeniz'le ilgili 
olarak, komşu ülkeler arasında, nüfusu yüzbini aşmış olan kentlerde, kimyasal arıtma tesisleri yap
ma mecburiyeti getirilmiş. Karadeniz'i bizim dışımızdaki ülkeler, komşularımız/hatta Tuna Nehri 
vasıtasıyla Avrupa bile kirletiyor. Bükreş Konvansiyonuna göre, Karadeniz, ele alınmış, sekreter-
yası İstanbul'da kurulmuş, Genel Müdürlüğü rotasyonla değişecekti, ne oldu hâlâ başlayamadı, iki 
sene geçti bir ses duymadık. 

Marmara Denizi, bizim sınırlarımızda olduğu halde; kirlenmesi tamamen bizim hatamızdır. 
Çevreyle ilgili yasalarımız, ufak tefek eksikliklere rağmen yeterlidir; ancak, uygulama yok. Vatan
daştan, belediyeler tarafından temiz su ve atık su parası almıyor; bu para nerelerde kullanılıyor? 

Akarsularımız, maalesef, sanayicilerimizin kanalı olarak kullanılıyor. Örneğin Sakarya Nehri 
ve balık meselesi... Balıkların katilleri bulundu mu Sayın Bakanım? 

" Göllerimiz de farklı değil. İşte Sapanca içme suyu... Korkarız yakın zamanda kullanılmayacak 
hale gelecektir; çünkü, kaçak inşaatlar hızla artmaktadır. Tüm su havzalarımız tehlike altında. İs
tanbul'u örnek alırsak, bütün havzalar zaten tehlike altındadır. Bunlardan Sultanbeyli ve Sarıgazi'de 
evsel ve sanayi atıklarının nereye gittiğini biliyor musunuz? Mesela Sultanbeyli'yle, Sarıgazi'nin 
evsel atıkları, özellikle Sultanbeyli'de 7 tane dereye bağlı; bu dereler de, maalesef, Ömerli Barajı
na gidiyor, Ömerli Barajından da tekrar mutfaklarımıza dönüyor. 

Terkos, Alibeyköy havzalarının etrafı rezaletlerle doludur. Türkiye'nin çoğu yerlerindeki ne
hirlerinde benzer sıkıntılar vardır. Melen Çayı'ndari İstanbul'a su getirilmesi düşünülüyor. Siz suyu 
getirinceye kadar orası da elden çıkar., 

Dericiler, Kazlıçeşme'den çıkarıldı, bir kısmı Tuzla'da yerleşerek ve arıtma tesisleri yaparak 
büyük bir yatırım yaptılar. Diğerleri, Uşak, Menemen, Sakarya, Çark Deresi ve Bursa etrafında 
hiçbir arıtma tesisi yapmadan yerleştiler. Bu balıkların ölmesine sebep, Çark Deresi'ne yerleşen bu 
dericiler midir, yoksa, diğer sanayi atıkları mıdır; herhalde bunlardır. 

Televizyonlarımız, bu konuyla ilgili günlerce yayın yaptı, Sayın Bakanımız da gittiler, gördü
ler; ama, bu balıkların kimler tarafından katledildiğini bir türlü ortaya çıkaramadık. Oradaki yetki
liler vali, kaymakam, belediye başkanları, bunları görmüyorlar mı ve bunlar hakkında işlem yapıl
mış mıdır? Antma tesisleri yoksa, atık sularını nereye akıtıyorlar? Cezaî müeyyide uygulanmıyor 
mu? Sorumlular kimlerdir; kirletenler midir, yoksa kirletenlere göz yumanlar mı? 

Hava kirliliği, özellikle kış aylarında, büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde tehlikeli hal al
maktadır; hatta, artık, günlük hava kirliliği raporları sürekli yayınlanmaktadır. Başta İstanbul, İz
mir, Erzurum, Kayseri, Konya, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde, kirlilik, Dünya Sağlık Örgütü
nün belirlediği sınırların üzerine çıkmaktadır. Bu konuda alınmış ciddî bir tedbirin olduğunu söy
lemek mümkün değildir. 

Şu anda, hava kirliliğinden en çok etkilenen il İstanbul; bölge bazında ise, başta Marmara, Ege 
olmak üzere, kısmen de doğu ve güneydoğudur. Kalitesiz yakıtlar, kükürtü yüksek kömürler, pet-
rokok, kullanılmış yağ, kurşunlu benzin, süzülmemiş egzoz gazları, katalitik konvertörsüz otomo
biller; yani, egzozuna süzgeç takılmamış araçlar, ayarsız dizel belediye otobüsleri ve kamyonlar, 
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tüm kamu araçları, gemiler, sanayide kullanılan yakıtlar Ve baca kontrolsüzlüğü, acemi kaloriferci
ler; bunların hepsi birer etkendir. Bu problemlerin hepsini düzeltecek kanun ve yönetmelikler mev
cuttur; ancak, ne Hükümet ne de Sayın Bakan bu meseleye ciddî şekilde -kusura bakmasınlar- eğil-
memektedir. ' 

Bu Hükümet, 1993 yılının temmuz ayında , Meclise bir kanun tasarısı sevk etti ve bu tasarı, 
katalitik konvektörle tesis edilmiş otomobillerin Taşıt Alım Vergisi ve Yıllık Motorlu Taşıtlar Ver
gisini -bu iki vergiyi- yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisini Bakanlar kuruluna vermişti. Ne oldu; 
bu yasa uygulanıyor mu, kimler engel oluyor? 

Bakanlar Kurulu, 49 uncu Hükümet zamanında yine, böyle bir yetkiyi kullandı ve kurşunsuz 
benzini, vergisini düşürerek ucuzlattı. Neden, kullanılması için gerekli uyanlar yapılmıyor? Dün 
yanın hiçbir yerinde -sadece Sakarya hariç- Toyota, katalitik konvertörsüz araba üretemiyor. Ne
den; maliyeti 800 mark olduğu için mi uygulanmıyor? 

1995 yılından sonra, Avrupa'ya katalitik konvertörsüz araç giremeyecek. Ülkemizde, sadece, 
Opel, katalitik konvertörlü araç üretmektedir. 

Kâtı atıklar konusunda yönetmelik açık; büyükşehirde, büyükşehir belediyeleri kontrolü altın
da olacak ve çöpün imhası, büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacaktı. 

Temizlik ve Çöp Vergisi, başka hiçbir yere kullanılmayacaktı; ne oldu? Toplanan paralar ve 
yapılan projeler nerede? 

Çöp yakma fabrikalarını kurmayı ve kurdurtmayı düşünüyor musunuz? Bunun tek çözümü, 
çöp fabrikalarının kurulmasıyla mümkündür. Avrupa'da örnekleri çoktur. Çöp fabrikalarının mali
yeti ve getirdiği faydaları, burada, uzun uzun anlatmak istemiyorum, bu tamamen teknik bir konu
dur; ama, faydasına çok inandığım için söylüyorum. 

İstanbul, yaklaşık 3 trilyon lira civarında Temizlik ve Çöp Vergisi toplayabildiğine göre, bu 
çöp fabrikalarını da kurabilecek güçte olduğu kanaatindeyim. Eğer, İstanbul'a çöp fabrikası kurul
mazsa, artık, bundan sonra, bu çöpleri gömecek yer bulamayız. Gömsek de hiçbir faydası yoktur. 
İşte, Kemerburgaz Ormanının içerisinde çöp yığınları, oradan çıkan dumanlar ve oradaki rezalet... 
Bir kıvılcım, ormana sıçradığı takdirde, orman yangınını söndürmek mümkün değildir. Bunlar, göz 
göre göre halen devam ediyor. Buradan kaldırılmak istendiği yer yine, Kemerburgaz'ı geçtikten 
sonra Göktürk Köyüne yakın bir yerde yeni bir saha tahsis edilmekte; çünkü, Kemerburgaz doldu. 
Orası da yemyeşil, doğa güzeli bir yer; herhalde orası da gözden çıkarılmış olacaktır. 

Çöpün etrafında bin metre çapındaki alana yapılaşma yasaktır. Çöpü gömmek, sorunu çözmü
yor; aksine, diğer arazi de atıl hale geliyor. Buradan, sularımız, denizlerimiz ve topraklarımız ma
alesef kirleniyor; yeşil alanlarımız yok olup gidiyor; kokusu çekilmez bir hal alıyor. Yaşadığım şe
hir olan İstanbul, çöp yüzünden ve bu hava kirliliğinden dolayı çekilmez bir hal almıştır. 

Ne oldu; Ümraniye çöplüğüyle ilgili sorumlular bulundu mu? Bunun gibi her an patlayabile
cek yerlerle ilgili çalışmanız ve tedbiriniz var mı? Mesela, Mamak çöplüğü üzerinde 800'e yakın 
hane var. Geçen günlerde, çıkan gazdan bir çocuğun yüzü yanmış diye duyduk; inşallah o mahal 
de havaya uçmaz. 

İstanbul Valisinin, helikopterle, çöp imha sahalarını gezdiğini görmekten mutlu olduk. Büyük
şehir Belediye Başkanıyla birlikte, kavram karmaşasına düşmeden, İstanbul'un sorunlarını çözme
lerini bekliyoruz. Televizyonun bir kanalında, belediyenin bir yetkilisinin ifadelerini duydum; ta
mamen yetki karmaşası içinde olduklarını gördüm. İnsanlar, ölüm derecesinde hava kirliliğini ya
şarken, böyle kısır tartışmalar hiç kimseye yakışmaz. 
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Ancak, bu olumsuzluklar yaşanırken, Hükümetimiz, istanbullu Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Çevre Bakanımızdan hiçbir ses çıkmamaktadır. Bir İstanbul milletvekili olarak bu konuda sesleni
yorum: Eğer mevzuatlar yeterli değilse, çok acele çözüm için yeni teklifleri Meclise getirsinler; hep 
beraber bu önemli konuyu çözelim; insanlarımızın ölmesini beklemeyelim; bu işin çözümü için ne 
gerekiyorsa onu yapalım. ' 

Dünyada yeşil alan açısından en fakir ülke durumuna maalesef düştük. Birkaç mukayeseli ra
kam vermek istiyorum. Varşova'da kişi başına 10 metrekare, Nevv York'ta 8 metrekare, İstanbul'da 
0,5 metrekare; dünya ortalaması da 7 metrekaredir. 

Ülkemizden birkaç çarpıcı örnek daha vermek istiyorum: Konya'nın kanalizasyonu nereye akı
yor biliyor musunuz; Tuzgölü'ne. Afyon'un kanalı nereye akıyor; o da Eber Gölü'nc. Daha sayacak 
çok yerler var. Bunları, Sayın Bakan herhalde biliyor olmalı. Eğer biliyorsa* ilgili belediyelerle 
müşterek çalışmalar içerisine girip, bu meselelerin çözülmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Egzoz gazlarından biraz evvel bahsettim. Hem yaz için hem de kış için çok büyük bir tehli
ke olan egzoz gazlarının, özellikle büyük şehirlerde mutlaka önlenmesi lazım; ama, bu konuda da 
ciddî bir çalışma yoktur. 

Ülkemizdeki çevre problemlerini özetle yukarıdaki gibi belirtmek ve bunlara daha başka bir
çok problem ilave etmek mümkündür. Kaldı ki, bunlar, ilgili çevrelerce bilinen, sürekli konuşulan 
ve tartışılan; ama, sadece konuşulan problemlerdir. 

Yukarıda açıkladığım çevre problemlerinin çözüm yollan, hemen hemen herkes tarafından bi
linmekte ve kabul edilmektedir. Birlikte, somut adımlar atılmamakta veya atılan adımlar, alınan 
tedbirler yeterli olmamaktadır. Bu sebeple, önemine binaen, çözüm yollarını da bir kez daha belirt
mekte fayda olacağı kanaatindeyim. 

. 1. • Öncelikle, Türkiye'nin millî çevre politikası belirlenmeli, izlenmeli ve uygulanmalıdır. 
2. Çevrenin bozulması, ülke içi olduğu kadar, ülkelerarası da bir problem olduğu için, bu hu

susta, uluslararası politikaların takip edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. 
3. Önemli atıkların sebebiyet vereceği sanayi kuruluşların kurulmasından önce, Çevresel Et

ki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulup uyulmadığının sıkı bir şekilde de
netlenmesi gerekir. 

4. Kalkınma stratejileri bakımından, dengeli kalkınma, sürekli ve sürdürülebilir kalkınma po
litikalarının belirlenmesi, benimsenmesi ve buna uygun olarak coğrafi tespitlerin yapılması, tekno
loji seçiminin belirlenmesi ve hassas davranılması, temiz teknolojilerin tercih edilmesi gereklidir. 

5. Kalkınma planlarında çevre politikasına önem verilmelidir. 
6. Eğitim, her alanda olduğu gibi, çevre konusunda da çok önemlidir. Bu bakımdan, her fır

sattan yararlanılmalı ve her kademe eğitim kuruluşlarında çevre konusu gündeme getirilmelidir. 
7. Gönüllü çevre kuruluşlarına önem verilmeli, yardım ve destekte bulunulmalıdır. 
8. Çevreyle ilgili, yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel ve teknik çalışmaları içeren bir veri 

bankası kurulmalıdır. 
9. Çevrenin sosyal ve kültürel boyutu dikkate alınarak kültür ve turizmle yakın ilişkiye giril

melidir. 
10. Çevre konusundaki mevzuatın bir an önce sistematik bir şekilde düzenlenmesi, görev yet

ki ve uygulama alanlarının belirlenmesi ve denetime ağırlık verir bir hale getirilmesi gerekir. 
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11. Cezaların caydırıcı ve önleyici oranlara çıkarılması ve denetlenebilir nitelikte olması göz 
önüne alınmalıdır. Türkiye'nin çevre master planı hazırlanmalıdır. 

12. Çevreyle ilgili kurum ve kuruluşlarda çevre birimi oluşturulmalıdır. Belirlenecek millî 
çevre politikası uygulamasının bu birimler tarafından sağlanması ve birimlerarası koordinasyonu 
sağlayıcı politikaların izlenmesi gerekir. 

13. Çevre Bakanlığının bir tabela bakanlığı olmaktan çıkarılıp, çok daha etkili bir hale getiril
mesi lazımdır. Yetkilerle donatılmış, çevre konusunda etkin, düzenleyici, denetleyici, koordanisyo-
nu sağlayıcı hale getirilmesi gereklidir. 

Buraya kadar, Türkiye'nin çevre konusundaki genel problemleri ve çözüm yolları üzerinde kı
saca durmaya çalışılmıştır. Esasen, 1991 yılında -bizim dönemimizde- kurulan Çevre Bakanlığının, 

, yukarıda belirtilen ve hemen hemen ortak problemler olarak her yerde ve her zeminde dile getiri
len bu hususlara çözüm getirmesi gerekmektedir; çünkü, kuruluş amacı budur. Ancak, üzülerek be
lirtmek gerekir ki, hâlâ, Bakanlık, etkili bir şekilde çalışmamaktadır. 

Türkiye'nin öncelikli çevre sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 
Belediyeler bu konuya eğer eğilmiyorlarsa, Çevre Bakanlığı, belediyeler ve valilikler arasında ko-
ordineyi sağlayıp, özellikle büyük şehirlerdeki hava kirliliği başta olmak üzere, tüm sorunlara çare 
bulması çok zor olmasa gerek. 

Çevre Bakanlığı, yönetimi ve kadrosuyla bu sorunların üstesinden gelecek güce sahip görün
memektedir. 30 ilde Çevre Bakanlığı taşra teşkilatı kurulmuş olmakla birlikte, bunlar, araçsız, teç-
hizatsız ve ilgili valiliklerin ilgisi oranında işlev görür bir haldedir. 

Çevre Bakanlığı, çevre sorunlarının çözümü için gerekli çabayı göstermediği gibi, diğer ku
rum ve kuruluşlarla da gerekli koordineyi sağlayamamaktadır. Bakanlık, sanki, medyaya bağlı bir 
kuruluşmuş gibi faaliyet göstermekte; sansasyonel olaylarla ilgili söz üretmekte; ancak, çözüm ge
tirmemektedir. 

Katı, sıvı ve gaz atıkları üreten tüm kurum ve kuruluşların, bu atıkların çevreye zarar verme
mesi için tedbirler almaya zorlanması gerekirken, Bakanlık, hiçbir caydırıcı önlemi uygulamamak
tadır. Aynı şekilde, belediye ve icracı bakanlıklar da kendi haline bırakılmışlardır. Çevre Bakanlı
ğının, "bu konuda yetkim yok" demesi mümkün değildir. Çevre Bakanlığının, her bakanlıkla ilgili 
konularda yetkili olması gerekmektedir. Bu konuda gerekli mevzuatı oluşturmak zorundayız. 

Çevre teşkilatı, konularında ihtisas sahibi uzmanlardan oluşmalı; bu uzmanlar, hem dünyayı 
hem devleti tanımalı, bilim ve teknolojiyi rehber edinmelidir. Çevre Bakanlığının, bu konuda ye
terli çabayı gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Çevreyle ilgili laboratuvarlar mevcut değijdir; 
ölçme ve izleme sistemleri yoktur. Analiz cihazları alınsa bile, bunları çalıştıracak elemanları bu
lunmamaktadır. Bu eksiklerin bir an önce giderilmesi, yetişmiş, yetenekli kadroların bulundurul
ması gerekmektedir. 

Çevre Bakanlığı, yerel yönetimlere şirin görünebilmek, gelebilecek siyasî baskıları yumuşat
mak için, son derece plansız ve programsız olarak, Çevre Fonundan araç dağıtımı yapmaktadır; öl
çü nedir, belli değildir. ; 

Bütün ülke, çevre konusunda eğitim fakiridir. Çevrenin en önemli boyutu, her işte olduğu gi
bi, eğitimden geçmektedir. Her seviyede eğitim gören çocuk ve gençlerimize kaynak sunulama
maktadır. Acaba, eğitim, siyasî şova müsait olmadığı için mi böyle hareket edilmekte? Fon kay
nakları, tamamıyla, araç gerece aktarılmaktadır. ( 

- 9 2 5 -



T.B.M.M. B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 4 

Bakanlık ile mülkî idareler, tamamıyla kavram kargaşası içindeler. Yerel çevre sorunları Ba
kanlığa intikal ettiğinde, Bakanlık, havale memurluğu yapmakta, konuyu mülkî idarelere aktar
makta, mülkî idareler de bu işten oldukça rahatsızlık duymakta; bu işi, sadece ikinci bir iş olarak 
ve hatta çok önemsiz bir iş olarak görmektedirler. Bu hususun da, yine, mevzuatlarla düzeltilmesi 
yoluna gidilmesi gereklidir. 

Bakanlığın, sanayiye ve sanayiciye verdiği bir hizmet bulunmamaktadır. Örneğin, her plat
formda arıtma tesislerinin kurulması istenmekte; fakat, sorunu çözecek hiçbir yaklaşımda bulunul
mamaktadır. Acaba, bugün Bakanlığın elinde, sanayiciye hitap edecek örnek bir arıtma tesisi pro
jesi bulunmakta mıdır? Bakanlık, sadece görüntü ve slogan çevreciliği yapmakta, hiçbir ciddî ça
lışmada bulunmamakta; sadece laf üretildiği intibaı bırakmaktadır. 

Son olarak, Bakanlığın bütçesine de değinmek isterim: 1993 yılı bütçesi ile, 1994 yılı bütçesi 
arasında, menfi yönde bir harcama olduğu görülmektedir. Yani, 1994 yılında, 1993 yılından daha 
az bir harcama yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu da, mevcut enflasyon ve olması gereken gerçek du
rum göz önüne alındığında; 1994 yılında fazla bir çalışmanın yapılmadığı, bu yılın boşa geçirildi
ği kanaatini uyandırmaktadır. 

Keza, 1995 yılı bütçesindeki rakamlar da çok yetersizdir. Bu bütçeyle, ancak, personel gider
leri, yolluk ve harcırahların karşılanacağı, eğitim, laboratuvar gibi yatırımların ve araç-gereç alımı
nın gerçekleştirilmesinin güç olacağı kanaatindeyim. 

Sonuç olarak, çevre gibi çok önemli bir konuda hassas davranılmalı, mevzuatının bir an önce 
tamamlanması, koruyucu, kollayıcı, denetleyici, önleyici sistemlerin geliştirilmesi çabucak sağlan
malıdır. Çevre Bakanlığının kuruluş amaçlarının başında da bu gelmektedir; yoksa, birtakım kişi
lere kadro ihdas etmek için oluşturulmamıştır. Temennimiz, ülkemizin kalkınmasına ve sanayileş
mesine yardımcı olacak, tarihî, sosyal ve kültürel değerlerimizi, ekolojik yapımızı bir bütün olarak 
göz önünde bulunduracak çevre politikalarının ve sistemlerinin geliştirilmesidir. 

Özellikle büyük şehirlerdeki gürültü olayı çok önemlidir. İç içe karmaşık yapılaşmadan dola
yı -üstte binalar, altta işyerleri- üstte yaşayan insanlar, gerçekten canından bezdirilmektedir. Bu iş
lerin de, yerel yönetimlerle birlikte görüşülüp, insanları, sinirsel hastalık ve diğer hastalıklardan 
kurtarabilmek için, bu işyerlerini şehir dışına taşımak, Çevre Bakanlığının görevlerinden biri olsa 
gerek. 

Yine, geçenlerde bir gazetemizde bir yazı okudum; üzüldüğüm için buna da değinmek istiyo
rum. Hiçbir zaman şahıslarla ilişiğim yoktur. Biraz evvel, konuşmamda.Saym Bakanı, icraatından 
dolayı bazı konularda eleştirmiş olmama rağmen, şahsıyla hiçbir problemim yoktur, hatta kendisi
ni çok sevdiğimi ve saydığımı da buradan arz ediyorum. Yukarıda söylediğim gibi, gazetede yazı
lan bir husus beni rahatsız etti. 10 Aralık 1994 tarihli bir gazetede, "Konfeksiyon ihracatçıları, Al
manya'nın yasakladığı azo boyarın Türkiye'de de kullanılmaması için, Çevre Bakanlığına başvur
du. Bakan, ilgilenelim derken, Müsteşar, sanayici ne der diye itiraz etti" şeklinde bu konuyla igili 
olarak uzun uzun bir yazı yer almıştı. Eğer, böyle zararlı bir madde başka ülkeler tarafından yasak-
lanmışsa, ülkemizde neden serbest bırakılsın?.. Bizim sağlığımız, Avrupa'dakilerden, herhalde çok 
daha önemlidir. 

Netice olarak; bugün, Türkiye'de, çevre mevzuatı, yönetmelikler ve sahası dar da olsa -ki, çok 
geniş olması lazım- bir Çevre Bakanlığımız vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Sancak, lütfen toparlayın. 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Bu nedenle, mazeretler gereksiz ve geçersizdir; ciddî çalış
ma yapılırsa, meseleler çözülür kanaatindeyim. 

Çevre Bakanlığı 1995 bütçesinin, her türlü olumsuzluklara rağmen, başarılı ve hayırlı olması
nı diler, Yüce Meclise saygılar sunarım.(Alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Sancak, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Fevzi Yalçın. 
Buyurun Sayın Yalçın. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUAMMER FEVZİ YALÇIN (Eskişehir) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekileri; Çevre Bakanlığımızın 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyete saygılarımı sunuyo
rum. 

Artık, çevre konusu dünyada, giderek artan bir öneme sahip olmuştur ve sınır tanımamakta
dır. Bugün karşımıza çıkan tablo, bize, mevcut çevre sorunlarının ve görünen eğilimlerin ciddî bo
yutlarda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 20 nci Yüzyıldan 21 inci Yüzyıla taşınacak olan bu 
sorunların halli için küresel uzlaşma gerekli olmuş ve bu meyanda uluslararası düzeyde çalışmalar 
artırılmıştır. 

Dünya kamuoyunda, sorunlara yaklaşımda bazı temel ilkelerden hareket edilmiş; çevre sorun
larının, ortaya çıkmadan önce, alınacak tedbirlerle önlenmesi, her zaman ortaya çıktıktan sonraki 
tedaviden daha kolay ve ucuz olduğu ilkesi geniş kabul görmüş ve "hasta bir çevrede, sağlıklı bir 
ekonomik gelişme mümkün olamayacaktır" düşüncesi önem kazanmıştır. 

Türkiye'de, çevre politikaları, önceleri, sadece ortaya çıkan kirliliği giderici amaçlara dayanır
ken, sonraları^ kirlenmeyi önleyici politikalar ve giderek, sürdürülebilir politikaların üretilmesi şek
linde kendisini göstermiştir. Bu politikaların, sağlıklı bir şekilde tanımlanması için hazırlanan bir 
seri değerli çalışmanın yanı sıra, Türkiye'de, gerek kurumsal açıdan çevreden sorumlu merkez teş
kilatı olan Çevre Bakanlığının kurulması, gerekse hukukî açıdan, Çevre Kanunu, yönetmelikler ve 
taraf olunan uluslararası sözleşmelerin çeşitliliği gibi önemli yollar kat edilmiştir. Ancak, hepimiz 
farkındayız ki, çevre yönetimi konusunda, Türkiye'de, halen çözüm bekleyen planlama, uygulama 
ve özellikle denetleme mekanizmalarında bir seri darboğaz bulunmaktadır. 

Sayın milletvekileri, denetim mekanizmaları konusuyla ilgili olarak, özellikle, Türkiye'deki 
çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarına değinmek istiyorum. 

Bugüne kadar, Çevre Kanununa istinaden çıkarılan yönetmeliklerin tümünde, çevre kirliliğine 
yol açan mevcut tesislerde, kirlilik azaltıcı önlemlerin alınması hedeflenmiştir. Şubat 1993'te yü
rürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ise ülkemizde, özellikle sanayiden kaynaklanan çevre sorunlarının, 
daha planlama aşamasında önlenmesinin, en doğru yaklaşım olduğunu yasalaştırmış ve bir anlam
da, koruyucu hekimlik üstlenmiştir. İleride telafisi imkânsız büyük çevresel kayıpların önlenmesi
ne hizmet edeceğini düşündüğümüz bu uygulama, aynı zamanda, çevre boyutlu planlama ve risk 
yönetimi olarak da kabul edilmektedir. 

Türkiye'de ÇED uygulamalarının başlatılması, çevreyle ilgili veri bankalarının kurulması, kir
lilik izleme ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Tarım, sanayi, 
enerji, ulaşım, madencilik, turizm ve konut gibi her sektör için çevre veri tabanı uygulamaları baş
latılmalı ve mevcut uygulamalar, entegre bir yaklaşımla yapılmalıdır. 
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Gerek Devlet istatistik Enstitüsü gerek TÜBİTAK bünyesinde ve diğer bakanlıklarda sürdü
rülmekte olan konuyla ilgili çalışmaların birleştirilmesinin gerekli olduğuna dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. 

Çevre Bakanlığının başlattığı ÇED uygulamalarının, sayısal olarak arttığını görüyoruz; ancak, 
çok boyutlu bir değerlendirme gerektiren bu uygulamalarda, bakanlığın teknik kapasitesinin güç
lendirilmesinin, bilimsel kadroyla donatılmasının ve gereğinde yeni idarî düzenlemelere gidilmesi
nin ihtiyaç olduğunu vurgulamak isterim. ÇED yönetmeliğine, uygulamada daha çok işlerlik ka
zandırmak, kalkınma ve çevre- kaynak dengesini uzun vadeli bir bakışla tesis etmek durumunda
yız. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada, doğal olarak, yargı organlarının karşılaşmaya başladığı, 
çevreyle ilgili davalar ve bu yöndeki ihtiyaçlara da değinmek istiyorum. 

Bugün, dünyada, çevre yönetiminde mahkemelerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Çevre 
politikasının oluşturma ve uygulanmasına kadar her aşamasında, mahkemelerin incelemesine gidi
lebilmektedir. Dolayısıyla, kanun koyucu, politika oluşturucu, uygulayıcı ve halk, çevreyle ilgili 
olarak attıkları her adımda, mahkeme incelemesi durumunun doğabileceğini göz önüne almalıdır. 
Burada, üzerinde durmak istediğim, Türkiye'de yargı mekanizmasının çevre konularında sağlıklı 
kararlara ulaşabilmesinin, işte bu anlamda ihtisaslaşmasının gerektiğidir. Çevreyle ilgili ihtisas 
mahkemelerinin oluşturulması hakkında, Çevre Bakanlığının çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu 
konuda en önemli hususlardan birisi, biraz önce belirttiğim gibi, özellikle Bakanlığın bünyesinde 
olması gereken bilimsel ve teknik kadro meselesidir. Bu ihtiyaçların giderilmesi, doğal olarak çev
reyle ilgili birçok ihtisas alanında bilirkişi müessesesinin güvenilirliğini getirecektir. Bu çalışma
ların derinlemesine değerlendirilerek, bir an önce sonuçlandırılmasını temenni etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, çevre sorunlarının sınır tanımadığını, uluslararasında sınır aşırı etkile
re konu olduğunu, konuşmamın başında belirtmiştim. Meselaj Porsuk Çayı ile başlayan kirlenme, 
Karadeniz'e kadar gidebilmektedir. Bu açıdan, çevrenin koaınmasında, Çevre Bakanlığının havza 
modeli çalışmalarının önemini vurgulamak istiyorum. Bu konuda kurumsallaşma ihtiyacı düşünül
meli, mevcut yapı ve deneyimlerden faydalanılmalıdır. Örneğin, DSÎ su havzaları sistemi parale
linde uygulama yapılmalıdır düşüncesindeyim. 

Bu noktada işaret etmek istediğim husus şudur: Çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşım ge
rektiren böyle bir konuda, çevreyle ilgili kurumlarda halen mevcut diyalog eksikliğini yok etmeli 
ve verimli bir işbirliği ortamını sürekli kılmalıyız. Ayrıca, tüm kuruluşlarımızı, kendi program ve 
politikaları çerçevesinde ele aldıkları faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmeleri için, sorum
luluk almaya teşvik etmeliyiz. ' \ • ' ' \ 

Değerli milletvekilleri, yüklendiği görev ve sorumluluklar açısından bakıldığında, henüz ol
dukça genç bir teşkilat olan Çevre Bakanlığımızı, uygulama gücü, denetim mekanizmaları, teknik, 
bilimsel ve finansal altyapısı açılarından değerlendirdiğimizde, ülke çapındaki hizmetini ve fonk
siyonlarım iyi belirlemek zorunda olduğumuzu görüyorum. Çevre alanında kurumsallaşmanın 
amacına ulaşabilmesinin temel şartı, ülke çapında yaptırım gücünün tanımlanması, kayıtsız şartsız 
da uygulanmasıdır. Bunun için, yaptırım programlarında, öncelikle, sorumlulukların hangi ölçüde 
merkezî ve mahallî ölçekte yerine getirileceğine karâr vermemiz gerekmektedir. v 

Yaptırım programlarındaki merkeziyetçilik, bir anlamda, ülke ölçeğinde kabul edilebilir çev
re standartlarının uygulanması ve finansman sağlanması açısından önemlidir. Öte yandan, mahallî 
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idareler -bizzat, içinde yer almaları nedeniyle- sorunlara çözüm getirmeleri için, yetkilendirilmeli-
dirler. Bu noktada, temel görevi, çevre politikalarını tespit etmek, mevzuatı geliştirmek, koordinas
yonu sağlamak olan Çevre Bakanlığının, merkez ve taşra düzeyinde fonksiyonlarının ve yapılaş
masının çok dikkatle ele alınmasının gerekli olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bakanlığın, çevreyle doğrudan ve dolaylı ilgili tüm kuruluşlarla sürdürdüğü işbirliği ve koor
dinasyon çalışmalarının gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çevre sorunlarının çözümünde en etkin yolun, yerinden müda
hale etmek olduğundan hareketle, yerinden yönetim ve yerel yönetimlerin bu konudaki rolünü vur
gulamak istiyorum. Çevre Bakanlığının ülke çapında teşkilatlanmasını, bu açıdan da dikkatlice de
ğerlendirmeliyiz. 

Dünyanın birçok ülkesinde, çevre politikalarının uygulanmasında yetki ve sorumluluk mahal
lî idarelerdedir. Türkiye'de, çevre alanında, belediyelere mevcut yasalarla verilmiş görevler ve yet
kiler çerçevesinde uygulamaya bakınca; halen, bir belirsizlik ve karmaşanın yaşandığını görüyo
ruz. Belediyeler, çevre konusunu entegre bir yaklaşımla ele almamaktadırlar. Belediyelerin, çevre 
alamnda karşılaştıkları darboğazların, bize göre en önemlisi, çevre sorunlarının çözümünde etkin 
denetim ve yaptırım gücü yanında, yatırım gücünün de gereldi olduğudur. 

Günümüzde, çevre konusunda belediyelere verilen görev ile, bu görevlerin yerine getirilme
sinde ihtiyaç duyulan yaptırım gücü ve yatırım imkânı orantılı değildir. Bu nedenle, belediyelerin 
görevleriyle uyumlu imkânlara kavuşturulması gereklidir; ancak, burada değinmek istediğim 
önemli bir konu vardır: Türkiye'de, genel olarak belediye hizmetleri, devletin sağladığı nimetler 
olarak algılanmakta ve bu yönde istekler devam etmektedir. Günümüzde, artık, temiz hava ve te
miz suyun, kısaca, temiz çevrenin bir maliyeti vardır. Bu nimetlerden yararlananların, bunun mali
yetini da karşılaması gerekir. Bu açıdan yaklaşıldığında "kirleten ve kullanan öder" politikasının 
uygulanması.özellikle, büyükşehir belediyeleri için kaçınılmazdır. Belediyelerin vereceği hizmetin 
karşılığını alabileceği çağdaş ve uygulanabilir düzenlemelerin yapılması gereklidir. Yakın bir geç
mişte uygulaması başlatılan Çevre Temizlik Vergisi, bu arayışların olumlu bir göstergesi olarak or
taya çıkmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her alanda olduğu gibi, çevre sorunlarının da hallinde, fi
nansman kayaklarının önemi büyüktür. Ülkemizde, çevreyle doğrudan ve dolaylı ilgili kuruluşlara 
sağlanan malî imkânlar, yapılması gereken görevlerin gerektirdiği miktarların her zaman gerisinde 
kalmaktadır. Bunun sonucu, sorunlar birikerek, ağırlaşarak daha çok kaynağa ihtiyaç duyulur hale 
gelmektedir. 

"Türkiye'de çevre için yapılan yatırım miktarı nedir, ne olmalıdır?" sorularının cevabını sade
ce, Çevre Bakanlığının bütçesinde aramanın yanlış olduğu kanaatindeyiz. İcracı konumunda olan 
bakanlıklarımızın, çevreyle ilgili yatırımları vardır. Bir çimento fabrikasının elektrofiltresi, bir se
lüloz fabrikasının atık su arıtım tesisi, belediyelerin katı atık tesisleri, turizm ve kültür alanlarımız
da yapılan rehabilitasyon yatırımları da çevreyle ilgili yatırımlardır. 

Bu açıdan bakıldığında, çevre finansmanında, bütün bu projeler ve yatırımlar arasında kurula
cak sağlıklı bir yönetim mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu noktada, belediyelerin kanalizasyon ve atık su arıtım hizmetlerinin gerçekleşmesinde Çev
re Bakanlığı ile İller Bankasının bir arada çalışmaları gerektiğine işaret etmek istiyorum. İller Ban
kasının finansör ve kontrollük rolünün güçlendirilerek, böyle bir işbirliğinde, bir çevre bankası gi
bi çalışması düşünülebilir, bu meyanda çalışmalar da yapılmalıdır. 
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Bugün, Türkiye, çevreyle ilgili bir seri yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Buradan hareketle, çev
re için finansman imkânı yaratılması amacıyla, her türlü şartı derinlemesine incelemek zorundayız. 
Bu anlamda, özellikle uluslararası kuruluşlardan hibe ve düşük faizli kredi temini yönündeki poli
tikalarımızı belirlemeliyiz. Bu konu çok önemlidir. Türkiye, çevre alanında, dış kaynaklardan ön
celikleri doğrultusunda yararlanabilmesi için akılcı projeler hazırlamalı ve bu projeleri pazarlaya-
bilmelidir. 

Uluslararası çevre finansman imkânlarının artırılmasının, Türkiye'nin bu alanda pazar imkânı 
elde edebilmesinin yollarından biri de, çevre alanında yabancı yatırımcılar ve şirketlerle ortak giri
şimlerin artırılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmanın çekici gücünü oluşturan ekonomik faaliyetler, çevremiz 
üzerinde önemli bir baskı yaratmaktadır; ancak, çevreyi koruyucu politikaların da, kalkınmamızı 
olumsuz yönde etkilememesi için, uygulanabilir olması gerekmektedir. Bugün, dünyada, standart
ları, yasaklan, izinleri, kotalan, kullanım kısıtlamalarını içeren yasaların uygulandığı "emret ve 
kontrol et" yaklaşımının yanı sıra, "teşvik et- özendir-olustur" gibi, ekonomik teşvik mekanizma
ları da uygulanmakta ve piyasa bu yönde yönlendirilebilmektedir. Özellikle, gelişmiş ülkeler, çev
re alanında uyguladıklan ekonomik teşvik sistemleriyle, çevre kalitesinde üstünlük, maliyette hatı
rı sayılır tasarruf sağlamaktadırlar. Bu konuların, Türkiye'nin çevre gündeminde de yerini alması 
gerektiğine inanıyorum. 

Çevreyle ilgili kurum ve kuruluşların, tüketicilerin, üreticilerin, yatırımcıların, ortak çevre po
litikalarının üretilmesini bir arada düşünmeleri, birlikte hareket etmeleri; dolayısıyla gerçek anlam
da bir işbirliği ve koordinasyon ortamı yaratmaları gereklidir. 

Bu noktada, Çevre Bakanlığı ile özel sektör arasında oluşturulan gönüllü anlaşmaların çoğal
tılmasının faydasına inanıyorum. Ülkemizde, çağdaş bir çevre yönetim modelini çizmek için, gi
derek artan çabalarda özel sektöre çok önemli roller düşmektedir. Bu noktada çevreyle ilgili, özel
likle büyük yatırım projelerinin, özel've kamu ortaklıklarıyla müşterek olarak finanse edilmesi yö
nündeki mekanizmaların hayata geçirilmesi yararlıdır. 

Son zamanlarda, Türkiye'de, özellikle orta ve büyük ölçekli kentlerimizde, katı atıklarla ilgili 
sorunların çözümlenmesi amacıyla, atık yönetimi sorunlarının analizi, belediyelerin bu konudaki 
performansları ve hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi, üzerinde oldukça yoğun tartışılan konularda, 
uygulamada etkinliğin sağlanması için, özel sektörün potansiyel rolü incelenmektedir. Atık yöne
timi hizmetlerinin özelleştirilmesinde, hukukî, ihale, personel ve sendikal gibi kriterlerin belirlen
mesi için çalışmalar yapılmakta, bu hizmette, yabancı ülkelerin, yap-işlet-devret veya yap-işlet mo
delleri incelenmektedir. Bu çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını temenni etmekteyiz. 

Özel sektörün çevre hizmetlerindeki rolü ve çevre yönetimindeki yeri ele alındığında, Türki
ye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin (TOBB) çalışmalarını da 
yakından izlemek gerekir. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği, Milletlerarası Ticaret Odasının çevre alanında sürdürdüğü faaliyetlere aktif olarak katılmak
ta, Milletlerarası Ticaret Odasının önderliğinde hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma İçin Milletle
rarası Ticaret Odası İş Yasasında belirtilen çevre yönetim ilkeleri doğrultusunda, bazı çalışmalar 
yapmaktadır. Bu konularda Bakanlık ile Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği arasındaki mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, çevre konularında, özel sektör ve iş camiasının önemli yeri olan bir baş
ka konu da, çevre teknolojileri konusudur. Burada, kamu politikasının rolü, özendirici ve caydırıcı 
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tedbirler yoluyla, ticarî kuruluşların, teknolojilerde, çevre etkenlerini daha çok dikkate almalarını 
teşvik etmek olmalıdır. Avrupa Birliğinin, büyüme, rekabet ve istihdam konusundaki Beyaz Kita
bında, 21 inci Yüzyıldaki çevreci üretim nitelikleri tanımlanmaktadır. Burada, sanayi modellerine 
göre, doğal kaynaklara başvurunun en alt düzeylerde olması öngörülmüştür. Temiz üretim tekno
lojilerinin uygulanması ve her ürünün tüketim ömrünün uzun olması, temel stratejiler arasındadır. 
Gelişmekte olan Türk sanayiinin, bu konuları dikkate alması gerekmektedir. Bu konu, yatırımlar
da ekolojik maliyetlerin irdelenmesi konusudur ki, Türkiye bunu gündemine almalıdır. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Çernobil de var mı? 
MUAMMER FEVZİ YALÇIN (Devamla) - O yok. 
Çevre alanında önemle üzerinde durulması gereken konulardan bir diğeri de, çevre ve ticaret 

politikalarının birbirleriyle etkileşim halinde olmaları durumudur. Özellikle, GATT, (Dünya Tica
ret Örgütü) ve Avrupa Birliği camiasında, çevre politikaları ve uluslararası ticaret konularında, bir 
süredir aktif çalışmalar sürdürülmektedir. Uluslararası düzeyde alınan ticarî önlemler, kimi zaman, 
çevre korumaya yönelik düzenlemelerin etkilerini artırıcı yönde olmaktadır. Bu gibi düzenlemeler, 
çevre bozulmasının temel sebeplerine işaret etmeli ve ticaret üzerinde haksız bir sınırlamaya sebep 
olmamalıdır. Çevresel unsurlar, ticaret sınırlamalarında bir mazeret olarak kullanılmamalıdır. Ge
lişmiş ülkeler için geçerli olan bazı standartlar, gelişme yolundaki ülkelerde, sosyal ve ekonomik 
açıdan haksız bir maliyete yol açabilmektedir. Bu noktada, ülkemizin taraf olduğu ve birçok ticarî 
yükümlülüklerin yer aldığı, çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlere 
dikkat çekmek isterim. ' 

Türkiye'nin, çevre amaçlı koruma ticaret tedbirlerinden olumsuz yönde etkilenip etkilenme
mesi yolunda, sektör temelinde ayrıntılı değerlendirmeler yaparak, gerekli hallerde yeni politikalar 
üretmesi gerekecektir. 

Bu konular dikkate alındığında, Türkiye'nin, bir yandan ihracat rejiminde karşılaştığı veya kar
şılaşacağı çevre amaçlı uygulamalara ayak uydurabilecek bir rekabet ortamı sağlaması, bir yandan 
da ithalat rejimi çerçevesinde ülkenin çevre politikalarına uygun, ekonomik ve çevresel açıdan doğ
ru kararlar alabilecek mekanizmaları oluşturması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

1995 yılında, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine gidileceği yolundaki irade beyanını takiben, 
Türkiye'de çevre konusunda bazı çalışmalar başlatılmıştır. Bunlardan en önemlisi, ulusal mevzuat 
ile Birliğin mevzuatının uyumlaştırılması çalışmasıdır. Mevzuat konusunda yapılan çalışma, çevre 
mevzuatımızın gelişmiş olduğunu göstermektedir. Bu alanda, OECD ülkeleri arasında 4 üncü sıra
da olduğumuzu görmek sevindiricidir. 

Değerli milletvekilleri, yeni çevre konusunda, Türkiye'yi yakın gelecekte oldukça ilgilendire
cek bir başka konuya işaret etmek istiyorum. Çevre sektöründe işgücü konusu bilgilerimiz dahilin
dedir; ama, henüz Türkiye'de çevre ve istihdam ilişkisi kuran bir çalışma yoktur. Ancak, 1995 yı
lında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, belediyelerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve 
özel sektörün yer alacağı bir araştırma başlatılacağı söz konusudur. Bu çalışmanın bir an önce ya
pılmasını ve bu alanda mevcut durumu belirlemek kadar, gelecekteki istihdam ihtiyacının da orta
ya çıkarılmasını temenni etmekteyiz. Türkiye gibi, çevre alanında büyük yatırımlarını henüz ta
mamlamamış bir ülkede, bu alanda istihdam yaratmanın önemli olacağı düşünülmeli ve bu konuya 
eğilmeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer önemli bir husus da, Türkiye'nin içinde yer aldığı 
bölgede çevre alanındaki çalışmalarıdır. Türkiye'nin, bölgesel çevre sorunlarının çözümü için, 
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uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği faaliyetler dikkat çekicidir. Gerek Akdenizin gerekse Karade-
nizin korunması amacıyla, Türkiye, kayda değer, gelişmeler sağlamıştır. Karadenizde, son sekiz yıl
dır, kıyıdaş ülkelerle sürdürülen ortaklaşa çabalar, bugün somut bir neticeye ulaşmış bulunmakta
dır. Türkiye, Karadenizin kirliliğe karşı korunmasıyla ilgili sözleşmeyi onaylamış ve sözleşme uya
rınca yürütülecek faaliyetlerin hayata geçirilmesi için hazırlanan uluslararası bölgesel bir projeye 
öncülük etmiş, neticede, İstanbul, bu projenin koordinasyonu ve sekreterya hizmetleri için ev sahi
bi olmuştur. 

1993 yılında çevre alanında başlatılan Türk cumhuriyetleriyle ilgili ilişkiler, çok yalan bir geç
mişte yapılan Türk Cumhuriyetleri Çevre Zirvesiyle somut bir başlangıca kavuşturulmuştur. Zirve 
sonunda kabul edilen ortak bir deklarasyonla, önümüzdeki dönemde, uluslarımız arasında çevre 
konusunda yapılacak işbirliğinin, hangi öncelikli alanları kapsayacağı belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentomuzun çevreyle ilgili çalışmalarında, başta 
Çevre Bakanlığı olmak üzere, ilgili diğer kuruluşlar ile Çevre Komisyonu arasında yoğun bir bilgi 
akışı sürmektedir. Daimi Komisyonun yanı sıra, hatırlayacağımız üzere, çok yakın bir tarihte Ge
nel Kurulumuzda görüşülen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çevreyle ilgili kurulan Araştırma 
Komisyonu tarafından hazırlanan rapor tamamlanmış, tüm ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır. Söz ko
nusu çalışma, Türkiye'nin sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve so
nuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, bir seri tavsiye üretmiş, da
ha da önemlisi, Türkiye'nin 21 inci Yüzyılda çevre politikalarına ışık tutacak çok önemli konulara 
dikkat çekmiştir. Komisyonun hazırlamış olduğu raporun, Bakanlığın politikalarıyla uyum sağla
mış olması, Meclis ile Bakanlığın ortak çalışmalarına örnek gösterilebilir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı bitirirken, çevreyle ilgili bütün çalışmaların etkin bir şekil
de uygulanması için, toplumsal uzlaşmanın şart olduğunu vurgulamak istiyorum; bu uzlaşma ol
maksızın çevre adına belirlediğimiz hedeflere ulaşılması mümkün değildir. 

Bu nedenle, devletin tüm organlarının, yerel otoritelerin, iş ve endüstri camiasının, özel sektö
rün, meslek odalarının, akademik kurumların ve gönüllü kuruluşların, politika yapma ve karar ver
me sürecinden uygulamaya kadar her seviyede, çevre meselelerine dahil edilmeleri sağlanmalıdır. 

Bütçemizin, Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, teşekkür1 ediyorum. 
Çevre Bakanlığı bütçesinin lehinde konuşmak üzere, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Hocam, inşallah 3 dakikada bitirirsiniz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sizin hatırınız için, isterseniz hiç de konuşmam. Zaten kısa ko

nuşacağım, benim sürem de 30 dakika değil, 10 dakikadır. ' 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler, görüşmekte olduğumuz, Çevre Bakanlığımız bütçesi

nin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Muhterem arkadaşlar, çevre, yaşadığımız ortamdaki her şeydir -sularımız, hava, ormanlarımız, 

kuşlarımız- yani, bütünüyle tabiat dediğimiz, Cenabı Hakkın bize ihsan ettiği nimetler manzume
sidir. 

Çevre, bizim için gereklidir; ancak, bu şuur ve terbiyenin insana verilmesi de gerekir. Bu, ai
lede, ana kucağında başlar, mektepte, mabette, basın ve haberleşme ortamında ve toplum içinde de-
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vam eder; ancak, insan, diğerkâmdır -yani, diğerlerini düşünendir- aynı zamanda bencildir de. 
Onun için, çevreyi korumaya da mecburuz. 

Çevre kirliliği, sanayileşen ülkelerde ortaya çıkan temel meselelerden biridir; derelerimiz, çay
larımız, nehirlerimiz, göllerimiz, denizlerimiz, havamız, sanayileşip geliştikçe kirleniyor. 1950'li 
yıllarda, İngiltere'de güneşi görmek mümkün değildi; uzun bir çevre mücadelesiyle, bugün temiz 
hava imkânına kavuşmuş bulunmaktadırlar. 

Ben, bu konuşmayı yapmak için, çevre değerleri nedir diye baktım. OECD ülkelerindeki de
ğerlere şöyle bir baktığımızda, kirli su atıkları, muhtelif ülkelerde ne ölçüde tasfiye ediliyor; 1992 
yılını alırsak, kirli su atıkları; Almanya'da yüzde 86, Fransa'da yüzde 68 nispetinde tasfiye ediliyor 
-uzun etmeyim-bu, Türkiye'de yüzde 1 seviyesindedir; yani, biz, atık suları yüzde 1 nispetinde tas
fiye ediyoruz. Şehirlerimizde kanalizasyon var; ama, en büyük şehirlerimizde, başkentimizde bile 
tasfiye, arıtma tesisleri yoktur; yani, bu meselede çok geri olduğumuzu söylemek istiyorum. 

Yine, havayı kirleten kükürtoksitleri -kükürtdioksit- ve azotoksitleri -karbondioksit- değerle
rine baktığımız zaman, Türkiye'nin değerlerini bu ülkelerdeki değerlerle karşılaştırsak, kükürtok
sitleri bakımından, fert başına kilogram olarak Türkiye'deki değeri 29 kilodur. Bu değer, küçümse
necek bir değer değil, hatta bazı ülkelerin de üzerinde ve takriben Batı ülkelerine yaklaşmış durum
dayız. Bu değer, Fransa'da 23 kilogramdır, bizden daha azdır, bir Almanya'da 72 kilogramdır, bir 
İtalya'da 35 kilogramdır. Yani, tehlike sınırlarına ya da ö ülkelerdeki sınırlara doğru süratle yak
laşmaktayız. Tabiî, bu, yakıt politikamız içiri dikkate alınacak bir değerdir. 

Yine, azotoksitlerine baktığımız zaman, fert başına 3 kilogramdır. Bu değer, sanayileşmiş Bâ
tılı ülkelerdeki değerlerin çok çok altındadır, onların yüzde 8-10'u nispetindedir. 

Karbondioksite baktığımız zaman, bu oranın, sanayileşmiş Batılı ülkelerdeki değerlerin yine 
üçte biri, dörtte biri nispetinde olduğunu görüyoruz; ancak, tabiî, Türkiye'de sanayileşme ve şehir
leşme devam ettikçe, bu nispetlerin de artacağım dikkate almak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, kirlenme kontrolü için ne harcama yapılıyor diye baktım, kısaca arz edi
yorum: Hükümetlerin kirlenme kontrolü için araştırma ve geliştirme harcamaları, rakam olarak, Al
manya'da yıllık 625 milyon dolardır. Bu, sadece kirlenme kontrolü sahasında yapılan araştırma gi
derleridir. 

Tabiî, toplam kirlenme kontrolü için yapılan harcamalara baktığınız zaman dev rakamlar or
taya çıkıyor. Özel sektörün tamamının kirlenme kontrolü için harcadığı para, bir Fransa'da 13 mil
yar dolardır, bir Almanya'da 29 milyar dolardır, bir İngiltere'de 16 milyar dolardır. Bizim Bakanlı
ğımızın bütün harcamasını dikkate aldığınız zaman, tabiî bu sahada da imkânlarımız olmadığı için, 
çok çok gerilerde olduğumuz görülmektedir. 

Biz, kirlenme mevzuunda, 2872 sayılı Kanunu çıkarmışız, 1988 yılında Su Kirliliği Yönetme
liğini çıkarmışız, ondan sonra Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğini çıkarmışız. Bakanlığı
mız ve güzide teşkilatı bir çalışma içindedir. Şüphesiz, bu işi yapmak da istiyorlar, kendi mesele
lerini bizden çok daha iyi biliyorlar. Ben teknik meselelere girmeyeceğim; ancak, bazı tespitlerimi 
kısaca arz etmekte fayda görüyorum. 

Çevreyi kirletenlerde sorumluluk yok -tabiî, bu, caydırıcı müeyyide ve uygulama olmamasın
dan da kaynaklanıyor- belediyelerde sorumluluk yok, sanayide sonımluluk yok. Belediyeler, daha 
çok yeni çıkan Çevre Vergisini, başka, ilgisiz sahalarda kullanıyorlar. Tabiî, belediyelerin projele
rini finanse eden, projelerini yönlendiren İller Bankasıyla, muhterem Bakanlığımızın çok yakın iş-
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birliği içinde olması lazım, zira çevre, herkesle işbirliği halinde olma zorunluluğunu getiren bir di
siplin ve uygulamadır. Bir belediyeye kanalizasyon projesi verilirken, mutlaka, onun tamamlayıcı 
unsuru olarak, arıtma, tasfiye ünitesini de koymak gerekir; yani, arıtmasız, tasfiyesiz bir kanalizas
yon, nehirlerin, göllerin kirlenmesi demektir; bu da bir büyük felakettir. 

Bakanlığın, Su Kirliliği Yönetmeliği ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğiyle ilgili 
bütün gayretlerine rağmen ihlaller devam ediyor. Bir değerli valimizle, bir vesileyle, bir kirlenme 
meselesinde görüşmüştüm, "biz, yıkım karan alıyoruz; ama, maalesef, yıktıracak gücümüz yok; 
belediyeler de bunu, birtakım politik mülahazalarla erteliyorlar" demişti. Yani, burada belediye
lere cezaî müeyyideler getirmek lazım. Biz, bunu, Türkiye'de diğer bazı uygulamalarda getirdik; si
gortada vesairede yapıldı; burada da bunu getirmek lazım; yani, politik mülahazalarla toplumun bü
tününü ve geleceğini tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Ben, muhterem Bakanımıza ve Bakanlığımızın güzide zevatına şunu hatırlatmak istiyorum; 
Havza koruma ve kullanma -zaten kendilerinin programında da var, o yaklaşım içindeler- ölçme, 
değerlendirme ve önleme düzenini süratle getirmek lazım. Bir misaldir diye arz ediyorum, Sakar
ya Nehrinde balık ölümü, bütün Türkiye'yi bir ara meşgul etti. Tabiî, Sakarya Nehrine baktığınız 
zaman, Sakarya'da -Adapazarı'ndan geçen bu nehirde- bir ucu Kütahya ve Eskişehir'in Porsuk'la 
gelen şehir artıkları, öbür ucu 5 milyonluk Ankara'nın Ankara Çayı ile gelen atıkları. Ankara Çayı 
üzerinden geçerken burnunuzu tıkamadan geçmeniz mümkün değil. Başkentimizi bile ne hale ge
tirmişiz! Marmara Bölgesi ve Sakarya Havzası gibi belli bölgeler, kirlilik değerleri bakımından ön
celik arz ediyor. Buralarla ilgili bir büyük ve ciddî proje ele alınır da bunda başarılı bir netice elde 
edilirse, bu, hem Bakanlık için güzel bir örnek olur hem de çevreye destek bakımından güzel bir 
numune olur. 

istanbul için bir iki cümle söylemek istiyorum: Tabiî, İstanbul'un problemi bir iç göçtür. Niye 
iç göç var; iç göçün sebebi, istanbul'un iktisadî bakımdan cazibe merkezi olmasıdır. Şöyle geri dö
nüp hatırlarsak, 1980 öncesi istanbul'a teşvik ve yatırım kredisi verilmezdi, hatta teşvikle ilgili hiç
bir şey verilmezdi. Bunu çok iyi hatırlıyoruz; ama, 1980 sonrası bu disiplin bozuldu; istanbul, ser
mayenin ve birçok imkânın olduğu yer olup yatırımlar, Anadolu yerine İstanbul'da temorküz edin
ce, nüfus da oraya doğru akmaya başladı. Bunu, sanayileşme ve teşvik politikalarında, çevre me
seleleriyle entegre gitmeye mecbur olduğumuzu belirtmek için söylüyorum. 

Bakanlığımızın değerli personelinin ve Muhterem Bakanımızın da bunları azimle yapmak is
tediğine inanıyoruz. İnşallah imkânları artar ve başarılı numuneler ortaya koyarlar. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı; buyurun efendim. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gece

nin bu ilerleyen saatinde vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Meselelere satırbaşlarıyla değin
mek durumundayım. 

Öncelikle, grupları adına söz alan değerli konuşmacılara, çevre konusunu politika üstü tutarak, 
meseleleri derinlemesine teşhis etme doğrultusunda yaptıkları değerli katkılarından dolayı teşekkür 
etmek istiyorum. 

Gerçekten çevre, hepimizin elbirliğiyle üzerinde çalışarak çözüm aramaya çalışacağımız 
önemli bir konu; dünyanın gündeminde olan önemli bir konu ve Türkiye'nin gündemi J e de her 
geçen gün biraz daha önemini artıran bir konu. 
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Öncelikle, çevre kanunuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladığımızı, şu anda Bakanlar Kurulu
nun imzasında olduğunu ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
komisyonlarına ineceğini ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum ve daha sonra komisyonlarda 
görüşülerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine dahil edilecek olan bu kanun tasarısıyla 
ilgili olarak bütün grupların desteğini istiyorum; gerçekten, Türkiye'nin çevreyle ilgili meselelerin
de Çevre Bakanlığının günün ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yeniden görevlendirilmesiyle ve yet-
kilendirilmesiyle ilgili bu yasa tasarısının ivedilikle çıkarılması konusunda desteklerini ve gayret
lerini istiyorum. 

Ayrıca, yap-işlet-devret modeliyle ilgili kanun, Meclisimizin çıkardığı önemli kanunlardan bir 
tanesi idi ve bu kanun içerisinde, çevreyle ilgili altyapı projelerinin yer almasını sağladık; yani çöp 
tesislerinin, arıtma tesislerinin ve çevre kirliliğini önlemeye dönük her türlü altyapı projesinin yap-
işlet-devret modeliyle yapılabilmesini sağlayan yasadaki belirleyici hükümler, çevre adına ülke
mizde birtakım yatırımların yapılabilmesi açısından önemli bir adımdır; bunu ifade etmek istiyo
rum. 

Bir diğeri ise, Özelleştirme Yasasıyla birlikte el değiştirecek olan yeni birtakım firmaların eli
ne geçecek olan bu tesislerin, tabiî ki, birtakım yeni yatırımlarla, yeni teknoloji değişiklikleriyle da
ha kaliteliyi, daha ucuza üretme gibi bir atılım yapmaları söz konusu. Bunu yaparken de, bu yeni 
yatırımlar içerisinde, çevreyle ilgili, rehabilitasyonla ilgili altyapı projelerini yapmaları söz konu
su. Dolayısıyla bunu ülkemizdeki mevcut sanayi tesislerinin rehabilitasyonu yönünde bir şans ola
rak gördüğümü ifade ediyorum ve bunu teyit eden bir konu da, şu anda satışa sunulacak olan tesis
lere talip olan kuruluşları, bu tesislerin çevresel sorumluluklarıyla ilgili bir çalışmayı yapmak üze
re "ne gibi problemleri var; ne kadar sürede bunları yapabilmemiz söz konusu; ne kadarlık bir sü
re zorunluluğu var ve kaç paralık yatırımla bunu yapabiliriz" sorguluyorlar. Bu, önemli bir aşama
dır ve özelliştirmeyle birlikte, eski tesislerin kirlilik yüklerinden, ülkemizin, önemli ölçüde kurtul
ma şansını yakaladığını ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer yasa, teşkilat yasamızdır. O da aynı şekilde, daha etkin bir biçimde ülke genelinde 
hizmet görecek ve yeni ihtiyaçların gerektirdiği yetkileri de Çevre Bakanlığına verecek tarzdadır 
ve Çevre Bakanlığının, artık, bir tavsiye edici bakanlıktan çıkarılarak, koordine edici, kural koyu
cu, artı teknik vesayet sahibi bir bakanlık haline gelmesini sağlama istikametindeki yeni yetkileri, 
yeni yapılanmayı, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin katkılarıyla, çıkarma 
durumunda olacağız. 

Meclis Çevre Araştırma Komisyonu raporu gerçekten, ülkemiz için, ülkemizdeki çevre gele
ceği için önemli bir belgedir. Ülkemizin çevreyle ilgili meselelerini iyi tespit etmiş; uygulamanın 
nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgileri, teşkilatlanmayı, çevrenin kurumsal alyapısını iyi analiz 
etmiş; uluslararası yükümlülüklerimizi de gözden geçirerek, bunları, mevzuatımıza dahil edecek 
tarzda bir çalışmayı da içerisine koymuş çok önemli dokümandır Bu dokümanın, gerek çevre ka
nunu hazırlığı safhasında gerekse Çevre Bakanlığının teşkilatlanmasıyla ilgili yasa safhasında bü
yük yararları olacağını ve gerek komisyonlarda gerekse Meclisimizde, bu çalışmanın izlerinin, bu 
yasalara yansıyacağını ve bundan da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer yasa, acil önlem yasasıdır. Bu yasanın çıkarılması, 443 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle, bizim üstümüze, Çevre Bakanlığına, görev olarak verilmiştir. Herhangi bir kriz anın
da, herhangi bir tehlike anında, herhangi bir kaza anında, hangi kurumların, hangi çerçeve içerisin-
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de bir araya gelerek bunu önleyecekleriyle ilgili acil önlem yasa tasarısını da bu sene içerisinde 
Meclisimize sunuyoruz. 

Bir diğer konu, hayvanları koruma kanunuyla ilgili konudur. Ülkemizde eksikliği duyulan ve 
uzun zamandır istenen, kamuoyu tarafından da beklenen bir yasa; bununla ilgili çalışmalarımız da 
devam ediyor. 

Şimdi, bu kısa girişten sonra, Bakanlığımızın birimleriyle ye bu seneki programlanmızdala 
konularla ilgili çok kısa notlar yermek istiyorum. 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde, sektörlerle uyum protoko
lü çalışmalarımız var ve 1995 yılı içerisinde, kâğıt sektörüyle, deri sektörüyle, petrokimya, rnaya, 
tekstil, demir çelik ve enerji sektörleriyle bu protokolleri imzalayacağız. Bunların çoğunun işlem
leri tamamlandı, birkısmı imza saflıasına geldi, bir kısmının da görüşmeleri devam ediyor; ama, 
1995 yılında bitecektir. 

1994 yılı içerisinde, otomotiv sektörüyle protokol yaptık. Bu protokole göre, 1995 yılından iti
baren, Türkiye'de araçlar, 1999 yılında tamamlanmak üzere, kademeli olarak, kurşunsuz benzin ve 
katalitik konvertör kullanacak şekilde üretilmeye başlanacaktır. Bu yıldan itibaren, 1800 cc ve üs
tü motor hacmindekiler, katalitik konvertörle üretilmek durumunda; her sene, bu oran inecek ve 
1999 yılında, ,1300 cc ve altındaki motor hacmindeki bütün araçlar dahil olmak üzere, Avrupa Top
luluğunda onbeş yılda geçilen uyum sürecini, biz, dört yıl içerisinde (1995- 1999) tamamlıyoruz. 
1999 yılında, artık, Türkiye'de katalitik konvertörsüz hiçbir araç üretilmeyecek. Bu protokolü, 1994 
yılı içerisinde imzaladık. Tabiî, ithalatta da buna paralel olarak söz konusu olacak; yani, Tür
kiye'deki kısıtlamaya paralel, olarak, ithal edilen araçlar programında da aynı kısıtlama söz konusu 
olacak. 

Yine,10 bin nüfusun altındaki belediyelerimize çöp ve arıtma tip projeleri hazırlıyoruz; yani, 
10 bin nüfusun altındaki belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için, talep etmeleri halinde, 
kendilerine sunulmak üzere, çöp tesisleri, çöp deponi alanı tesisi ve sadece evsel atıklar için arıtma 
tip projesi hazırlıklarımız bu sene içerisinde tamamlanarak belediyelerin hizmetine sunulacak. 

Yine, GAFla ilgili bir çalışmayı başlatıyoruz. GAP, ülkemizin önemli bir yeni hamlesi ve 
burada çok hızlı bir gelişme, çok hızlı bir sanayileşme, çok hızlı bir tarım, artı, çok hızlı bir şehir
leşme söz konusu. Birtakım varsayımları, birtakım hedefleri, birtakım tahminleri ortaya koyarak, 
çevreye olacak olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere, bir çalışmayı -bir protokol çerçevesinde-
GAP İdaresiyle birlikte, bu yıl içerisinde başlatıyoruz; bunun için de ayrı bir kaynak ayırdık. 

Tehlikeli atıklar yönetmeliğimiz bu sene içerisinde çıkacak; şu anda ilgili bakanlıklarla yazış
malar tamamlandı, görüşlerini alıyoruz, önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır. 

Ambalaj atıklarıyla ilgili yönetmelikte birtakım revizyonlar yaptık, geri kullanım hedeflerini 
getirdik; sadece geri toplama değil, artı, toplanan ambalaj atıklarının belirli oranlarının geri 
kazanılmasını, 1995 yılından itibaren -ve yıllara göre artacak oranlarda- bu atıkları üretenlere 
zorunlu kıldık. 

Gölbaşı'nda, çevre referans laboratuvan inşaatımız devam ediyor. Bu, bütün Türkiye'ye hiz
met verecek ve laboratuvarlar arasındaki birtakım farklı değerlendirmeleri ortadan kaldırmak 
üzere, referans laboratuvan hüviyetinde, tartışmaları sona erdirecek hüviyette gündeme girecek bir 
laboratuvardır. Şu anda, bununla ilgili araçların pek çoğu -Avrupa Topluluğuyla yaptığımız anlaş
ma çerçevesinde- gelmiştir; birkısmı Hacettepe Üniversitesindcdir, birkısmı Bakanlığımızın bün
yesinde durmaktadır; bina tamamlanır tamamlanmaz oraya taşıyacağız. , 
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Bakanlığımızın fonlarından finanse edilen Eskişehir arıtma projesi vardır; Kırşehir jeotermal 
enerjiyle ısıtma projesi vardır; İstanbul Yakacık Çöplüğünün rehabilitasyonu projesi vardır. 

Ayrıca, bu sene, 130 milyon marklık Alman devlet kredisiyle ilgili anlaşma imzalanmıştır. Bu 
anlaşma içerisinde, Adana'nın antma projesi 70 milyon mark olarak yer almıştır. Ayrıca, Denizli 
jeotermalle ısıtma projesi 10 milyon mark, Kayseri arıtma projesine 40 milyon mark ve ayrıca, Tür-
kî cumhuriyetlerde yapılacak yatırımlarda Türk yatırımcılarına, oradaki kredi imkânlan için 10 
milyon mark ayrılmıştır. 

Yine, yap-işlet-devret modeliyle, İzmir büyük kanal projesi ve antma tesisinin ocak ayı 
içerisinde ihalesi tamamlanacaktır. Şu anda, ihale açılmış; fırmalann teklifleri toplanmakta; ocak 
ayının sonuna doğru değerlendirmesi yapılarak, müteahhit seçimi gerçekleşmiş olacaktır. 

Kocaeli entegre çevre projesinin temeli, geçtiğimiz günlerde atıldı. Bu da, yine 10 trilyon lira 
civarında (380 küsur milyon marklık) ve son derece önemli bir proje olup, Kocaeli'ndeki sanayi 
atıklarını bertaraf edecek; evsel atıkları, deponi alanlarında depolacak; ayrıca, doğu kısmının bütün 
evsel atıklannı ve endüstriyel atıklarını arıtacak bir tesise sahiptir; yani, yakma fırını, deponi alan
ları, artı, arıtma tesisi ile kollektör inşaatını içine almıştır. 

Ayrıca, İzmit Körfezini kuşaklayan bir kollektör ve arıtma tesisi de mart ayı içerisinde temeli 
atılacak projelerdendir. Bu da, İller Bankası vasıtasıyla yürütülen, o civardaki belediyelerin işbir
liğiyle yürütülen önemli bir projedir. İzmit Körfeziyle ilgili yatınm, bunların bitirilmesiyle, büyük 
ölçüde tamamlanmış oluyor. Şu anda bile, orada yaşayan balık cinsi sayısının 9'a çıktığı ifade edil
mektedir. İzmit Körfezi, hayatın tamamıyla söndüğü bir körfez halindeydi. Bu yatırımların tamam
lanmasından sonra, izmit Körfezini, İnşallah, tekrar eski haline getirmek imkân dahilinde olacak
tır. 

Aynca, şu anda, oradaki bütün sanayi tesislerinin yüzde 85'i arıtma tesisine kavuşturulmuş 
vaziyettedir. Bunun çalışmalan, kalanlarının da arıtma tesisi yapımlarıyla ilgili yükümlülükler ve 
bunların takibi, valilikler ile yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır... 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — İstanbul için de düşünüyor musunuz? 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — İstanbul çöp projesi, bildiğiniz gibi, geçen 

yıl ihale edilen bir projedir. Her iki yakadaki birer büyük deponi alanıyla devam etmektedir. Bun
ların bir tanesiyle ilgili bir hukukî problem söz konusudur. Burada yerle ilgili, hukuka aksetmiş bir 
konu var; bu konunun çözümüyle uğraşılıyor. Diğer taraftaki deponi alanı inşaatı devam ediyor; 9 
tane.transfer istasyonu inşaatı devam ediyor artı mevcut çöp deponi alanlarının rehabilite edil
mesiyle ilgili birtakım teklifler geldi; birtakım firmalar "biz bu çöplükleri alalım, buradaki metan 
gazından elektrik enerjisi üretelim, bunların üzerlerini kapatalım, sızdırmalarını önleyelim bunlan 
tahliye edelim ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bunlan rehabilite edelim" diye teklifte bulun
dular. Tabiî, bu çöplüklerin yasal sahibi belediyelerdir. Biz, bunları, geçtiğimiz sene ve bu sene 
belediyelere gönderdik. Ümitle bekliyoruz ki, belediyelerimiz, bu konuda bir girişimin içerisinde 
bulunurlar. Firmalar, bu projeyi, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirmek üzere geldiler ve "biz 
para istemiyoruz; sadece elektriği belirli bir fiyattan bizden almayı taahhüt edin" dediler. Böyle bir 
taahhüdü Türkiye Elektrik Kurumu vermeye hazır; yani, orada da herhangi bir problem yok. 
Önemli olan belediyenin bu konudaki inisiyatifini kullanması ve karannı vermesi ve bu niyet et
rafında masaya oturup bunu halletmcsidir. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Bakan, bunu siz mi organize edeceksiniz? ' 

- 9 3 7 -



T.B.M.M. B : 5 5 17.12.1994 0 : 3 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) —Bunu ben organize ediyorum; ama, 
belediyenin bu konuda herhangi bir niyeti olmazsa yasalar yönünden yapabileceğimiz bir şey yok; 
çünkü, çöpün sahibi belediye ve tasarruf etme yetkisi de belediyeye ait. Çevre Bakanlığının, onun 
üzerinde teknik bir vesayet kullanma yetkisi yok. Bizim yakındığımız konu da odur; istediğimiz de 
odur; yani, çevresel öncelikleri tespit edilmiş her kurum ve kuruluş, kendi programını, kendi 
yatırımını, kendi planlamasını mutlaka yapmalı. Bunlara müdahale söz konusu değil; ama, bu plan
lamaların Türkiye'nin belirli bir çevresel hedefine doğru yapılması lazım. İşte, bizim aradığımız bu; 
sektörler ve kuruluşlar arasındaki koordinasyondan, kuruluşlararasındaki işbirliğinden anladığımız 
mana budur. Her kurum ve kuruluş, kendi işini ayrı ayrı yapacak, buna müdahale yok; ama, bunu 
yaparken, bunun önceliklerini seçerken, ülkenin çevresel geleceğini hedefleyerek seçecek; bütün 
politikalarında, çevre hedefine yönelik olarak kendi alt programlarını yapacak. Dünyanın yaptığı 
budur. Yoksa, Çevre Bakanlığının bir yatırımcı bakanlık haline gelmesi, ülkede çevreyle ilgili 
bütün yatırımları yapmış olması fiziken mümkün değil, dünyanın hiçbir yerinde de yok; o zaman, 
başka bakanlıkların anlamı da yok. Çünkü, "çevre" dediğiniz zaman, ormanından sanayisine, arıt
masına, hava kirliliğine ve enerjisine kadar hepsini içine alan bir sektördür. Bunların hepsiyle ilgili 
yatırımları Çevre Bakanlığının yapması diye bir yol, bir yöntem aklî ve mantıkî değil; bu, pratik de 
değil, mümkün de değil. Dolayısıyla, her yatırımcı kuruluş kendi yatırımını yapacaktır; ama onu 
yaparken, onu hedeflerken; hedefleyeceği nokta bellidir. İşte, Çevre Bakanlığı orada, bir sektörler 
arası kesişim konumunda olacaktır; işte orada rol alacaktır; ama, sadece tavsiye edici olmayacak
tır. Tavsiye edici olduğu zaman netice almak zordur. Orada bir teknik vesayeti olması söz konusu. 
İşte, bunu sağlamalıyız. Eğer, ülkede bunu sağlayabilirsek, birtakım meselelerin daha kolay, daha 
rantabl ve daha düzgün işlediğini hep beraber göreceğiz. 

Ayrıca, Sakarya'daki balık ölümleri belki de bizim gündeme gelmemize vesile oldu. Yani, 
Türkiye'nin gündemi bir anda çevre konusuna karşı hassaslaştı. Nitekim, bugün İstanbul'da hava 
kirliliği oldu, kamuoyu bir anda hassas hale geldi. İşte, bu hassasiyet devamlı olmalı; ama devam
lı olmuyor: Bir müddet sonra, sanki her şey yoluna girmiş gibi unutuluyor. 

Böylesine bir dönemde biz yeni bir genelge çıkardık. Her zaman çıkardığımız genelgeler var
diyama nedense bu genelge biraz daha gündemde kaldı; çünkü, günün hassas konusuydu ve bütün 
valiliklere yazdığımız bu genelgede, deşarj izni olmayan bütün fabrikaları tek tek tespit ediniz, 
bunlara arıtma tesislerini yapmaları için süre veriniz, noter kanalıyla taahhütte bulunsunlar ve biz 
şu sistemle, şu şekilde arıtma tesisini, teknolojisine göre şu kadar ayda yapacağız desinler ve bu 
taahhütleri aldıktan sonra bunları takibe alınız; ayrıca, bu süreler içerisinde yatırımlarını yap
mayanların faaliyetten men edilmesi konusunda Çevre Kanunun İ5 ve 16 ncı maddesini harekete 
geçiriniz dedik ve düğmeye bastık. Bunların tespitleri ekim ayı sonuna kadar yapılmıştır. Şu an
da süre çalışmaktadır ve aldığımız bilgiler, 1995 yılı sonuna kadar, bu konudaki hemen hemen 
bütün taahhütlerin -sanayicilerimizin verdikleri taahhütnamelerin- yerine getirilmiş olacağı şek
linde. 

Şimdi "Kocaeli'nde Sakarya Nehrindeki balık ölümlerinin müsebbibi kim" sorusuna cevap 
vermek çok zor; çünkü, bu, bir bardağın dolup taşmasıdır. Bütün kirlilikler bir araya geliyor; 
pekçok kurumunki bir araya geliyor ve artık olay bir anda sona eriyor ve ölümler söz konusu 
oluyor. Dolayısıyla, bir tanesini sorumlu tutmak mümkün değil. Olay, bir toplam kirliliğin sonu
cudur. 
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İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Aynı kirlilik devam ediyor mu? 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) - Hayır... Biz, ondan sonra bunun kontrollü 
olarak işletilmesine müsaade ettik. Orada esas önemli nokta kuraklıktı; nehirde yukarıdan gelen 
suyun çok az olması, beşte bire düşmüş olması, arıtmadan gelenlerin veya arıtılmadan gelen sular
la nehirde akan suyun oranının kirli suyun lehine, temiz suyun aleyhine çoğalmış olmasıydı ve ok
sijensizlik nedeniyle balıkların ölümü söz konusuydu; Şu anda, tabiî, suyun akışı biraz daha fazla 
ve artı birtakım sınırlandırmalarla olay yönlendiriliyor; yani, daha kontrollü olarak yapılmakta. 

Bir başka konu da hava kirliliği konusu. Dün, valilerle yaptığımız toplantıda da söyledim. 
Hava kirliliği konusunda yetkiler belli, görevler de belli. Bu yetki ve görevlerin karşısında, yap
mayanlara uygulanacak müeyyideler de belli. Burada bir kargaşa söz konusu değil ve bu yetkilere 
ve görevlere baktığınız zaman, Çevre Bakanlığının dışında pekçok kurum ve kuruluşun yetki ve 
görevi olduğunu görüyorsunuz; Çevre Bakanlığının herhangi bir yetkisi yok. 

Şöyle ki, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, hava kirliliğiyle ilgili önlemler, yasaklar 
ve daha pekçok yaptırımla ilgili bütün yetkileri valilere vermiş. Mahallin en büyük mülkî amiri 
olan vali, bazı bölgeleri özel koruma bölgesi ilan etmeye, buralarda özel sistemler uygulamaya, 
buralardaki sanayi tesislerini kapatmaya, yakıt rejimlerini değiştirmeye, emisyon kontrolüne ve 
emisyon sınırlandırılmasına varıncaya kadar pekçok yetkilerle donatılmış. Doğru olan da budur; 
çünkü, bir yörenin insanı, orada yaşayanları, birinci derecede olayın içinde olanları, çözümle de 
yetkili olmalı ve o konuda görevli olmalı. Önemli olan, bizim genelgelerle gönderdiğimiz kriter
lere uygun hareket edilmesini sağlamak, temin etmek. Bunlar yapılmadığı zaman, yapmayanlar 
hakkında gerekli cezaî işlemleri, etkili, sürekli bir şekilde uygulamak, takibini yapmak, bunun 
dışında başka yolu yok. 

Eğer, herhangi bir sistem, herhangi bir önlem ortaya koyarsanız ve bu önlemin yapılması nok
tasında gerekli gayreti, özeni göstermezseniz veyahut da bunu ihlal edenler hakkında gerekli cezaî 
müeyyideleri getirmezseniz, o zaman bir başka önlem getirmenin manası yok. Getirilen önlemleri, 
harfi harfine riayet ederek uygulatmak, uygulamayanlar hakkında kamu düzenini sağlamak üzere 
gerekli cezaî yaptırımları tavizsiz bir şekilde uygulamak. İşte, bunun yapılması lazım. Bu yapıldığı 
andan itibaren, İstanbul'da da problemlerin çözüldüğünü göreceğiz. İşte, kömür kriterleri belli. Bu 
kriterlere uymayan kömürlerin, İstanbul'a girmesi yasaktır, diyorsunuz; eğer, bu kömür buraya hâlâ 
girmeye devam ediyorsa, yapacağınız başka bir şey yok, başka bir tedbir almaya lüzum yok, ted
bir o kömürün oraya girmemesini sağlamak. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — O zaman, valiyi görevden alacaksınız. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — O zaman, bunu yapmak üzere, sadece valin

in değil, belediye başkanının, oradaki bütün İstanbul halkının... İstanbul halkı eğer kötü kömür alıp 
yakma alışkanlığına devam ediyorsa, yanındaki komşusu yakarken bunu bir başka yere şikâyet ek
me sorumluluğunu göstermiyorsa ve bundan rahatsız olmuyorsa, ertesi gün çocuğu okula giderken 
kömürlü, isli dumanı yutmasından rahatsızlık duymuyorsa, başkasının yapabileceği çok fazla bir 
şey yok. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Milletvekillerinin de sorumluluğu var. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Hep birlikte, bir bütün halinde devletiyle, 

milletiyle, genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla, çocuğuyla çoluğuyla İstanbul'u kurtarmak inancı 
içerisinde meseleye sahip olmamız lazım. Yoksa, çözümünü bir kişiye, birkaç kişiye havale edip, 
ondan sonra meseleden kurtulmak mümkün değil ve İstanbul'un kaderi de değil. 
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İSMAİL SANCAK (istanbul) - Ama, Sayın Bakan... 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) - Müsaade edin... 

Doğalgaz kullanımı, zorunlu hale getiriliyor. Doğalgaz kapasitesi yeterli değil. 600 bin abone
lik doğalgaz var, 285 bin aboneye zorla çıkmış şu anda; ama, fiilen kullananların sayısı 68 bindir; 
doğalgazı bağlattığı halde, evinde kullanmıyor. 68 bin kişi doğalgaz kullanıyor, her ay faturası 
geliyor; ancak, 285 bin ilâ 68 bin arasında kalan rakam, sadece abone olmuş, gaz kullanmıyor. Bu 
mutlaka çözülmeli; doğalgaz oraya getirildiyse, o doğalgaz mutlaka kullanılmalı. Ne yapılması 
lazım; özendirilmesi lazım. Özendirilmesiyle ilgili tedbiri de aldık; Vakıflar Bankası, uygun koşul
larda bir tüketici kredisini İstanbul halkının emrine sundu. Belediyeyle yapılan protokol gereği, 
halk, bu krediden faydalanmak suretiyle konutlarının doğalgaz kullanımına geçişini hızlandıracak, 
kolaylaştıracak. Geçmişte, Ankara, bunu böyle çözdü; Ankara, doğalgazı zorunlu kıldı, doğalgazın 
gittiği yerlerde kömür tahsisini yasakladı, kapıları tuttu, kömürü sokmadı, daha sonra kaliteli ithal 
kömür getirdi. Bugün Ankara'da kaliteli ithal kömürün kullanılma yüzdesi, yüzde 99,85'tir; kaçak 
giriş yok. Bunu uygulayan yerel yönetimlerdir ve bunun yapılması lazım. 

İstanbul'la ilgili alınacak tedbirler bellidir ve bunlar bildirilmiştir, kriterleri de konmuştur; bu 
kriterlere uygun hareketin sağlanması lazım. 

Değerli milletvekilleri, çevresel etki değerlendirmesiyle ilgili yönetmelik yürürlüktedir. 
Bunun, birtakım aksaklıkları var; revizyon çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak, ve 
daha iyi işler bir yönetmelik haline döndürülecektir. Bu sene içerisinde, ÇED raporu almak üzere, 
bize, 34 adet müracaat olmuş. Bunlardan 24 tanesi sonuçlandırılmıştır; 10 tanesinin de incelemeleri 
devam ediyor, önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacaktır. 

Bu sene, tabiî ÇED Yönetmeliği çıktı; ama, ÇED raporu hazırlayacak kişilerle, kuruluşlarla il
gili kriterleri belirleyen bîr yönetmeliğe ihtiyacımız var. Kim hazırlayacak bü yönetmeliği, yeter
liği ne olacak, ne gibi vasıflara sahip olacak ki, bunun raporu kabul görebilsin; bununla ilgili bir 
eksiklik var, bunu tamamlıyoruz. 

Ayrıca, envanter çalışmalarıyla ilgili, 10 milyar liralık bir projemiz var. Bunun 4 milyarını, 
1994 yılı içerisinde kullanacağız. Yine, Mersin kıyı bölgesi entegre planlaması 1,5 milyar lirayla 
1995 yılında yapılacak. 

Türkiye'nin çevre parametrelerini havi, kirlilik haritalarını havi ve doğal kaynaklarını havi bir 
çevre atlasını da önümüzdeki günlerde baskıya Veriyoruz, hazırlıklarını tamamladık, gerekli çalış
malar yapıldı. Topografik özellikleri, coğrafî, nüfus, demografik pek çok parametreyi içinde barın
dıran bir atlas; yani, çevreyle ilgili aklınıza gelebilen her türlü bilgiyi içinde bulabileceğiniz bir at
las. . . t 

Çevre koruma; tabiî, "mutlak koruma" yoksulluğun diğer adı, mutlak koruma diye bir şeyi 
düşünmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Önemli olan, koruma-kullanma dengesi içerisinde 
kullanmayı başarabilmek; yani, sürdürülebilir kullanmayı başarabilmek, çalışmalarımız da bu is
tikamettedir. Bunun içerisinde, 20 milyar liralık bir proje portföyümüz vardır . / 

Bu önümüzdeki yıl, Avrupa'da, Doğayı Koruma Yılıdır, öyle ilan edilmiştir. Bununla ilgili, N 

Sulak Alanların Rasyonel Kullanımı (RAMSAR) Sözleşmesi çerçevesindeki bir uluslararası top
lantıyı, bu sene tertipliyoruz ki, bu Rio'da taahhüt edilen bir toplantıydı. Yine, Türkiye Erozyonla 
Mücadele Sözleşmesini imzalamıştır, çok taraflı bir sözleşmedir ve bu sözleşmede Türkiye, ulus
lararası kaynaklardan yardım alacak ülke statüsündedir. Akdeniz ülkeleri içerisinde, kuzey ül-

- 940 -



T.B.M.M. B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 4 

keleriyle beraber Türkiye, büyük boyutlardaki çölleşme problemleri dolayısıyla, yardım alabilecek \ 
pozisyondadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız kaldı efendim. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) - Biyolojik çeşitlilikle ilgili Gen Merkezleri 
Projemizin çalışmaları, Dünya Bankasıyla ortak bir şekilde sürüyor. Yine, biyolojik çeşitlilikle il
gili strateji hazırlanması projemizin çalışmaları da sürüyor. 

Ömerli Havzasıyla ilgili bir proje geliştirdik. Ömerli Havzasının koruma-kullanma dengesi 
içinde nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin projeyi hazırladık, ilgili birimlere gönderdik, bek
lediğimiz, bu projenin çok geç kalmadan uygulanması ve Ömerli Havzasımn kurtarılmasıdır. 
Belediyelere görevler düşmektedir, diğer kurumlara görevler düşmektedir, bunların bir araya 
gelerek bunun altyapısı oluşturulmalıdır. 

Özel çevre koruma bölgelerinde bu sene bir yatırım hamlesine başlıyoruz. Sekiz yerde kıyı 
düzenlemesi yapacağız; üç yerde günübirlik alan projemiz vardır; iki yerde kanalizasyon ve arıt
maları altyapı projesinin uygulanması vardır; üç yerde altyapı proje hazırlığımız vardır; üç bölgede, 
18 inci madde uygulaması için kaynak ayırdık; dokuz tane köyümüzün imar planını yapacağız; iki 
tane özel çevre koruma bölgesinin plan revizyonunu gerçekleştireceğiz; bir yerde yönetim planı 
çalışmamız vardır; dört ayrı bölgede de gönüllü kuruluşlarla, belediye ve bakanlığımızın üçlü iş
birliğiyle eğitim programı çalışmalarımız sürecektir. Bütün bölgelerdeki imar planları tamamlan
mıştır. Dalyan'da çöp projesi vardır, kanalizasyon projesi vardır, içme suyunun iyileştirilmesi pro
jesi vardır. Bununla ilgili, Alman KFW firmasıyla anlaşma yapılmıştır; 26 milyon marklık bu proje 
de bu yıl içerisinde harekete geçecektir. 

Dış ilişkilerimizi, değerli arkadaşlarımız anlatmaya çalıştı. Üç önemli stratejimiz var; Ak-
denizle ilgili ülkelerle birlikte yürüttüğümüz, Karadeniz ülkeleriyle birlikte yürüttüğümüz, üçün
cüsü de Balkanlar ve Orta Asya cumhuriyetleriyle beraber yürüttüğümüz bölgesel çalışmalardır. Bu 
çalışmalarda, Türkiye inisiyatif almıştır. Akdenizle ilgili çalışmada büro başkanlığı Türkiye'nin 
elindedir. Karadenizle ilgili çalışmada sekreteryayı ve GEF sekreteryasını İstanbul'da kurduk. 
Yine, bizim katkılarımızla, çalışmalar Türkiye'den yönlendirilmektedir. Orta Asya ve Balkanlarla 
ilgili yaptığımız Türk cumhuriyetleri toplantısında, olayın sekreteryasını Türkiye üstlenmiştir ve 
Türkiye'nin öncülüğünde, inisiyatifinde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde, Türk, Alman 
işadamlarıyla birlikte bu bölgelere giderek, hangi altyapı projelerini birlikte gerçekleştirebiliriz, şu 
anda bunun çalışması sürmektedir. 

Diğer ikili işbirliği anlaşmalarımız: Tunus, bu sene içerisinde yapacağımız ikili anlaşma 
üzerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakika daha verdim; lütfen, toparlar mısınız. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) - Peki efendim. 
Dünya Bankası, DPT ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile birlikte, şu anda, Türkiye Çev

re Stratejisi ve Eylem Planını -ki, 500 bin dolarlık bir projedir; hibedir- başlatıyoruz. Yoksa, ulus
lararası finans kuruluşları, böylesine bir stratejik plan olmazsa, bundan sonra artık ülkelere kredi 
vermeme noktasına doğru gitmektedirler ve projenin, Türkiye açısından, Türkiye'de yatırımların 
kredilendirilmesi açısından son derece büyük önemi vardır. Bu çalışmaya başladık. 
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Yine, Türkiye'yle ilgili katı atık projesi, METAP ekseninde ve kontrat aşamasındadır; bu da, 
500 bin dolarlık bir projedir. 

Ayrıca, Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi çalışmasını da, 1995'te tamamlıyoruz. 
Eğitimle ilgili hedef kitleler seçtik; aile, sanayiciler, yerel yönetimler, sürücüler, çiftçiler, din 

adamları ve işçiler. Bunlarla ilgili rehber kitaplar, broşürler hazırladık. Bunların baskısını bu sene 
içerisinde gerçekleştiremedik; ama, 1995 yılı içerisinde, bu kitapçıkları, bu broşürleri geliştirerek, 
bütün ülke sathına yaymak istiyoruz. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığıyla ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğiyle bir protokolü de, 
önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece, hem sanayicilerimizin problemleri ve bir
likte çalışma imkânlarım araştırıyor hem de ülkemizin her köşesine kadar gitmiş olan, her köyde 
bulunan din görevlilerinin, çevreyle ilgili konularda halkı aydınlatmalannı, birlikte birtakım ortak 
organizasyonları sağlamalarını öngören bir işbirliğini gerçekleştiriyoruz. 

Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu değerli üyelerinin katkılarıyla, bize ayrılan, 40 milyar lira 
civarında kaynak vardır. 

Yine Genelkurmayla yaptığımız bir protokol vardı; bununla ilgili çalışmalar da, okul ve kış
lada devam etmektedir. 

Son olarak da şunu arz etmek isityerum: Bir prestij kitabının hazırlığını yapıyoruz; ülkemiz 
için önemli bir prestij kitabı hazırlayacağız. 

Bu çerçeve içerisinde, bu saate kalarak Çevre Bakanlığının bütçesine göstermiş olduğunuz il
giden dolayı, şahsim adına, Bakanlığım adına ve bütün bakanlık mensupları adına değerli üyelere 
şükranlarımı sunuyorum ve bütçenin hayırlı olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) : ' ' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Çevre Bakanlığı bütçesiyle alakalı olmak kaydıyla ve bütçenin aleyhinde, Sayın Özdemir; 

buyurun efendim. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Değerli milletvekilleri, Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde, 

şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle/hepinizi saygıyla selamlarım. 
Temiz bir çevrede yaşamak, bugün, bütün insanlığın ortak arzusudur. Dünyanın herhangi bir 

yerinde yaşanan çevre kirliliği, sınır, ülke tanımadan bütün insanların harekete geçmesine sebep ol
maktadır; çünkü, kirlenen, dengeleri bozulan bir çevreden bütün insanlık zarar görmektedir. İnsan
lık âlemi, kendinin ve neslinin geleceğini tehdit eden, dünyayı yaşanmaz hale getirecek olan çevre 
kirliliğiyle dil, din, ırk farkı gözetmeksizin, birlikte mücadele etmek zorunda olduğunu anlamıştır. 
Bu amaçla, müşterek hareket etmek için uluslararasında çeşitli anlaşmalar imzalanmaktadır. Çev
re bilinci, her geçen gün gelişmektedir. 

Bugün, artık, sanayileşirken, aynı zamanda yaşadığımız çevreyi de korumanın önem kazan
dığını görmek sevindirici bir gelişmedir. Nitekim, ülkemizde, dünyadaki bu gelişmelere paralel 
olarak, çevre konusunda üstüne düşen sorumlulukların gereğini yapma gayreti içerisindedir. Çev
renin korunması ile hükümler, Anayasamızda yer almaktadır. Çevre sorunuyla ilgili konferanslar, 
paneller düzenlenmekte; dernekler faaliyet göstermektedir. Özellikle gençlerimiz, konuyla yakın
dan ilgilenmektedirler. 

Bütün bunlara rağmen, kâr etmek, maliyeti düşürmek uğruna, doğayı tahrip etmekten, çevreyi 
kirletmekten vazgeçmeyenler dün vardı, bugün de var, yarın da varolacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, doğayı dikkate almayan bir sanayileşme süreci sonunda, teknolojik 
gelişme sağlanmış; ancak, aynı zamanda, içtiği sudan, aldığı havaya kadar, insan hayatını da teh
likeye sokmuştur. 

Bugün, bizim de, özellikle, büyük şehirlerimiz aynı tehdit altındadır. İstanbul, İzmir ve Bursa 
gibi şehirlerimizde hava kirliliği standartların çok üstündedir. 

İçme suları kirlenmiştir. Geçmişte, Çorum İlinde yaşandığı gibi, içme sularımız salgın has
talıklara neden olmaktadır. , 

Marmara Denizimiz sanayi atıkları yüzünden, bir ölü deniz haline gelmiştir, karadeniz de hız
la kirlenmektedir. 

Gelişmiş ülkeler, zehirli atıklarını kendi topraklarında yok etmek yerine, başta, az gelişmiş ül
keler olmak üzere diğer ülkelere taşımaktadır. Nitekim, yakın bir geçmişte, yabancı bandıralı 
gemilerin zehirli varillerini Karadenize boşalttıklarına şahit olduk. Türkiye, gelişmiş denilen bu ül
kelerin çöplüğü olamaz. Çevre Bakanlığımız, bu tür ilkel ve sömürge zihniyetiyle davranan kişi, 
kurum ya da ülkeler nezdinde sert tedbirler almalıdır. 

Yeşil alanlarımızın sayısı giderek azalmaktadır. Erozyon nedeniyle Türkiye, yakın bir 
gelecekte, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, yeşil alanlar, özel.koruma bölgeleri 
kapsamına alınmalıdır. 

Ne pahasına olursa olsun, sanayileşmek düşüncesi, bugün geride kalmıştır. Artık, sanayileşir-
ken, aynı zamanda doğayı da korumanın gerekliliği anlaşılmıştır. Önce kirletip, sonra temizlemek 
değil; kirletmeden çevreyle uyumlu yaşamanın çareleri bulunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ekolojik dengeleri bozulan, tahrip olan bir çevrede yaşamak çok 
pahalıdır. Aslında, Çevre Bakanlığının bütçesini kısarak çok daha pahalıya gelecek olan, çevre kir
liliğine katkı yapmış oluyoruz. 

Bir diğer önemli konu da eğitimdir. Çevre konusunda bir devlet politikasının oluşturulması 
gerekmektedir. Medyada, çevreyle ilgili, öğretici yayınları yer verilmelidir. Çevre bilincini oluştur
maya dönük faaliyet gösteren derneklere destek olunmalıdır. Okullarımızda, çevre konulu derslere 
ve eğitici faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Çevreyi kirletenlerden, mutlaka bir bedel alınmalı; yani, 
cezaî müeyyide getirilmelidir. Denizlerimizdeki kirliliğin önüne geçmek için, Sahil Güvenlik 
Komutanlığının mücadelesi yeterli değildir; mutlaka ek tedbirlere ihtiyaç vardır. Kentlerimizdeki 
çarpık yapılaşmanın önüne geçilmeli, vatandaşlarımızın yeşil alan ihtiyacım karşılayacak, altyapısı 
tamamlanmış toplu konut alanları üretilmelidir. 

Bu vesileyle, 1995 yılı Çevre Bakanlığı bütçesinin Bakanlığa ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

Yalnız, bir konuyu daha hatırlatmadan geçemeyeceğim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Olmadı işte. 

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — "Olmadı" demeyin. Grupların konuşma süresini 30 daki
ka yerine 20 dakika yapabilirdiniz, 10 dakika olan şahsı adına konuşmayı da 5 dakikaya indirebilir
diniz, buna hakkınız vardı. Adalet de, demokratikleşme de buradan başlamalı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özdcmir, teşekkür ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Çevre Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Soru soracak arkadaşlarım varsa tespit edeceğim. 

Sayın Elmas. 

Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 

Soru soracakların isimlerini tespit işlemi tamamlanmıştır. 

, Buyurun Sayın Elmas. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Başkan aracılığınızla Sayın Bakandan çok kısa bir 
sorum olacak. 

Bir Amerikan firması, olağan yıllık genel kurul toplantısında, Doğu Avrupa'nın ilk hafif nük
leer atık yakan fırınını, bizim sınırlarımızın hemen ötesinde, Bulgaristan'da kurmak için anlaşmaya 
vardığını açıklamıştır. Doğu Avrupa'nın endüstriyel kirliliğinin, hâkim rüzgârlarla Türkiye'yi 
olumsuz etkilediği çok iyi bilinmektedir. Hal böyle iken, burnumuzun dibinde Amerikalıların inşa 
etmek istediği hafif nükleer atık yakan bu fırının Türkiyeye etkileri sizce ne olacaktır? 

Öğrendiğimize göre, aynı firmanın Amerika Birleşik Devletlerinde kurmak istediği hafif nük
leer atık yakan fırınlarının faaliyete geçmesini, o çevrede oturan Amerikan vatandaşları engel
lemektedirler. Bütün Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun olumsuz etkileneceği bu fırın dolayısıyla 
Sayın Bakanlığımızın tutumu ne olacaktır? 

İkincisi, Balıkesir'den bir ilçesinden alınan kömür, Tavşanlı'ya veya Gediz'e gidiyor; karış
tırılıp istanbul'a geliyor. Ben, bunu kömür alan bir vatandaştan duydum. İstanbul'a geldiği zaman, 
Gediz kömürü diye satılıyor . Bugüne kadar İstanbul'da böyle hava kirliliği görümüş değildir. Bu 
konuda bilginiz olsun diye söylüyorum. 

Üçüncüsü, Sayın Bakanım, siz, "katalizörle ilgili, yani filtreyle ilgili çalışmaları beş senede 
kademeli olarak yapacağız" dediniz; 1989 senesinde bu aleti imal eden fabrikanın genel müdürü 
Amerika'dan geldi; o zaman, bizim Sayın Bakanımızla görüştürdük; aynı sanayiciler "kurşunsuz 
benzin üretilmediği için, bu filtre takılmaz" dediler. Bakın, bugün beş sene bizi atlattılar, bugün, 
beş sene de sizi... 

BAŞKAN - Sayın Elmas, lütfen... 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Eğer, beş sene önce bu işe girseydik, bu iş tamamdı. 

BAŞKAN - Sayın Elmas... 

ELAATİN ELMAS (İstanbul) — Tamam Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan cevaplayacak mısınız efendim? 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) - Yazılı olarak cevaplayacağız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, sorular sorulmuş, cevaplarının yazılı verileceği ifade olunmuştur. 

Çevre Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutuyorum: 
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1. — Çevre Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 257 399 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 178 950 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 364 623 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. , • 

TOPLAM 800 972 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Çevre Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Çevre Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
A - C E T V E L İ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 

Toplam 899 592 138 000 848 849 113 000 53 215 111000 2 484 596 000 12 510 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın milletvekilleri, yarınki programda yer alan kuruluşlann bütçe ve kesinhesabını görüş

mek için, 18 Aralık 1994 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.59 

© '• 

- 9 4 5 -



t . • 

T.B.M.M. B : 5 5 17 .12 .1994 0 : 4 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Bolu'da bir fabrikanın çevreyi kirlettiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'mn yazılı cevabı (7/5423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Bolu ili sınırları içinde yer alan PAK Maya Fabrikasının çevreyi kirlettiği gerekçesi ile bir kaç 
kez faaliyetine son verildiği malumlarınızdır. Söz konusu fabrika her kapanışından sonra yeniden 
açılmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu sebeple; 

1. PAK Maya fabrikasının kapatılamamasının arkasında hangi isimler bulunmaktadır? 
2. Şu anda fabrikanın kimyasal artıkları sebebiyle neden olduğu çevre kirliliğinin yanı sıra, 

atıklarının Bolü Sakarya İl sınırlarında bulunan Melen deresine boşalttığını ve su ürünlerinin kay
bına neden olduğunu biliyor musunuz? 

3. Melen deresinin kurtarılması açısından söz konusu fabrika ile ilgili yeni bir işlem yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

. •• • T . C . • . • 

Çevre Bakanlığı 
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 14.12.1994 
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.03/2288-7525 
Konu : Bolu Pak-Maya Fabrikası v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.11.1994 tarih ve 5423-11939/44194 sayılı yazınız. 
İlgi yazıda, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Bolu İlinde yeralan Pak-Maya Fab

rikasının çevreye verdiği zarar ile ilgili ekte yeralan soru önergesinin cevaplandırılması istenmek
tedir. 

Soru önergesinde yeralan sorular ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan tespitler ve çalış
malar aşağıda verilmiştir. , 

Bolu Cumaova mevkiinde yeralan Pak-Maya Fabrikası ekmeklik hamur mayası üretmektedir. 
Maya üretiminde hammadde olarak, şeker fabrikalarında şeker pancarının işlenmesi sonucu artık 
madde olarak çıkan melas kullanılmaktadır. Melasın içinde yaklaşık % 50 oranında karbonhidrat 
bulunmaktadır ve dolayısı ile organik madde içeriği çok fazladır. Melasın fermantasyona uğraması 
sonucunda elde edilen maya üretiminde yine organik yükü çok fazla olan atıksular oluşmaktadır. 

Bolu-Çumaova Pak-Maya Fabrikası, 1990 yılında faaliyete geçmiştir ve 150 ton/gün kapa
sitelidir. Arıtma sistemi anaerobik ve aerobik arıtma sistemine göre dizayn edilmiştir. 1993 yılın
da fabrikanın atıksularını deşarj ettiği alıcı ortam olan Melen Çayında görülen balık ölümleri üzer
ine Bakanlığımız elemanlarınca fabrika atıksuyundan numune alınarak analiz ettirilmiştir. Yapılan 

- 9 4 6 -



T.B.M.M. B:55 17.12.1994 0:4 

analizler sonucunda biyolojik.oksijen ihtiyacı ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerlerinin Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliğinde Maya Fabrikaları için verilen standart değerlerin çok üzerinde olduğu 
görülmüştür. Bunun üzerine Bolu Valiliğine bir yazı yazılarak tesis hakkında 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılması istenmiştir. Fabrika, arıtma tesisinde 
gerekli iyileştirmeyi yapıncaya kadar, Bolu Valiliği tarafından 28.7.1993 tarihinden itibaren 
faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca fabrikaya 75 000 000 TL. para cezası verilmiştir. Fabrikadan 
arıtma tesisinde gerekli düzeltmeleri yapacaklarına dair 12.8.1993 tarihli noter tasdikli taahhüt
name alınmış ve bu taahhütname çerçevesinde fabrikanın faaliyetine şartlı olarak izin verilmiştir. 
Bunun sonucunda tesiste paslanan anacrobik reaktörlerin bakımının yapılabilmesi için yeni bir 
reaktör tamamlanıp, devreye alınmıştır. İkinci yeni reaktör de devreye alınmak üzeredir. Ayrıca es
ki teknoloji ile çalışan aerobik tesisin yerine yeni bir aerobik sistem yapılmıştır. 

Melen Çayına atıksularını deşarj eden Pak-Maya fabrikasının ve diğer fabrikaların arıtma 
tesisi kurma ve işletme ile ilgili faaliyetleri gerek Bakanlığımız gerekse Bolu Valiliğince büyük bir 
titizlikle takip edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bursa-İznik-Tacir Köyünün içme suyu sorununa 

ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/5457) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun köy hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 22.11.1994 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bursa İli İznik İlçesi Tacir Köyünün içme suyu konusunda büyük sıkıntıları vardır. Bu 
sıkıntının bir an önce aşılabilmesi için bakanlığınız bünyesince yapılan bir çalışma 1995 yılı 
içerisinde olacak mıdır? 

• T . C. 
Devlet Bakanlığı 13.12.1994 

Sayı: B.02.0.014/1462 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.11.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5457-12008/44540 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bursa - İznik - Tacir Köyününde içinde bulunduğu İznik - Ömerli - Tacir grup içmesuyu in

şaatı 1994 yılı yapım programında 6,24 milyar TL. keşif bedelle yeralmaktadır. Ancak, Başbakan
lığın 1994/17.sayılı genelgesi gereği ihalesi yapılamamaktadır. İhale izni verildiği takdirde ihalesi 
yapılarak inşaata başlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
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3. —İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsay'un, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 
Diyanet Aylık Dergisine (7/5459) 

— Diyanet İşleri Başkanlığının bir yayınında Alevîlik aleyhtarlığı yapıldığı iddiasına (7/5460) 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakam tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması arz olunur. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

1968 yılından bugüne Diyanet İşleri Başkanlığının çıkardığı Diyanet Ayık Dergi aylık dergi 
adlı yayınında çeşitli konularda hutbelere yer vermektedir. Başkanlığın yayınlarındaki iddialara 
göre, bu hutbelerle sadece gazeteyi okuyana değil, o sayısındaki hutbeyi cuma günü bütün cemaa
tine okuyan İmam Hatip vasıtasıyla her hafta 10 milyon kişiye mesaj ulaştırıldığı yazılmaktadır. 

Bu kadar çok sayıda insana ulaştırılan mesajın içeriği şüphesiz önem kazanmaktadır. Son 
zamanlarda ulusal değerlerimize yönelik, dinî içerikli saldırılar olduğu ve bu saldırıları gerçekleş
tirenlerin büyük ölçüde bu mesajın ulaştırıldığı varsayılan kesimden gelmesi dikkat çekmektedir. 
Bu nedenle; 

a) 1968'den bugüne yukarıda adı geçen yayında yer alan hutbelerin kaçı Atatürk, laiklik ve 
Ulusal Bayramlarımız ve Ulusal değerlerimizi konu edinmektedir? 

b) Bunlar sözkonusu derginin hangi tarihli sayılarında yer almıştır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması arz olunur. 

• İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Diyanet İşleri Başkanlığının görevi, insanlarımıza inançları doğrultusunda din hizmetlerini 
sunmaktır. Başkanlığın bu görevleri yerine getirirken buna uymadığı her zaman karşılaşılan bir 
durum haline gelmiştir. Özellikle Başkanlığın yayınladığı yayınlar, toplumumuzda inanç ve ibadet 
biçimleri farklı kesimler arasında ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. 

Aşağıda, "İlmi Dergi Diyanet" adlı derginin cilt: 30, sayı: 2'de yer alan "Hacı Bektaşi Veli 
ve Beştaşiliğin Mahiyeti" adlı yazıdan bazı pasajlar sunulmaktadır. 

"Bektaşiliği esasen iki döneme ayırmak gerekir. İlk dönem, Hacı Bektaş'in görüş ve fikirlerini 
sistem halinde ortaya koyan sünnî gelenektir. Bu sünnî çizgi Hacı Bektaş-ı Velinin yaşadığı XIII. 
asırdan XVI. yüzyıldan sonraki durum, Alevilik-Bektaşiük karışımı fikirlerin, Bektaşilik adına or
taya atıldığını ortaya koymaktadır." (S. 62) 

"Alevilik bir tarikat değildir. Tam manasıyla mükemmel bir mezhep de değildir. Çünkü usulü, 
furünu hiçbir vakit tespit edilmiş sayılamaz. Alevilik, olsa olsa iptidaî bir mezheptir. Yahut iptidaî 
bir dindir. (Gölpınarlı-bn) şeklinde ki izahından anlaşıldığına göre, Alevilik dağınık, sistemsiz, 
bölük pörçük harc-ı alem fikirler yığını ve hatta iptidaî bir mezhep bir dindir."' İlkel görüşlerde, Ali 
Tanrı olarak kabul edilebilir. Sazlı-içkili alemler, dinî ayinler sayılabilir, oniki-ondört imam ve 
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masumlara inanılabilir, hatta bunlar etrafında örülen hurafeler din diye kabul edilebilir. Bütün bun
lar Gölpınarlının ifadesiyle, ilkel bir mezhep veya din olan Alevilik için geçerli olabilir. Ancak 
böylesine iptidai fikir keşmekeşinin köklü bir Tarikat olan Bektaşilikle, hiçbir alakası yok
tur." (S. 64) 

"Görüldüğü gibi Hacı Bektaş'ı Veli büyük bir tövbe mutasavvıfıdır. Sünnet ve cemaat ehlin
den, ilim ve irfan sahibi bir filozodur." (S. 70) 

Çok daha uzun olan bu yazıdan bilimle, gerçekle ilişkisi olmayan bir yığın satır bulunmak
tadır. Diyanetin birçok faaliyetinde olduğu gibi bu ve benzeri yazıların yer aldığı yayınların bazı 
amaçlara yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı: 

1. Devletin bir kurumu olan Diyanetin çıkardığı bir dergide Alevî inanç biçimine yönelik kul
lanılan ve yukarıda bir örneği sunulan metinde de görülen sıfatları kendi inancınıza yöneltilmiş 
sayılsa nasıl yorumlardınız? Diyanet gibi bir kuruluşun bilimsel olduğu iddiasında bulunan bir der
gisinin bu tür bir yayında bulunmasının amacı nedir? 

. 2. Hacı Bektaş-ı Veli yüzyıllardan beri Alevî inancının hem savunucusu hem de sistemleş-
tiricisi olduğu hem kendi yazılarında, hem de tarihî belgelerde ve onun takipçilerinin bıraktığı tüm 
değerlerde belli iken onu s'ünnî göstermek, acaba Diyanet eliyle sünnileştirme politikasının bir par
çası mıdır? 

3. Devlete ait bir kurumun çıkardığı bir yayında farklı bir inancı konu edinen yazılarda o inan
cın aydınlarına danışılması, onların yazısına yer verilmesi daha doğru olmaz mı? Bugüne kadar 
çıkan yayınlarda neden bu yapılmamaktadır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 14.12.1994 

Sayı: B.02.0.002-3.04/08578 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 
-7/5459-12014/44568 sayılı yazısı. ' 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5460-12015/44569 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un Bakanlığımız bağlı kuruluşu Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile ilgili olarak Bakanlığımıza yönelttiği ilgi yazılar eki yazılı soru önergelerinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı herhangi bir mezhebin, bir tarikatın temsilcisi 
durumunda olmayan, Teşkilat kanununda belirtilen "Toplumu din konusunda aydınlatma ve ibadet 
yerlerini yönetme..." görevini yerine getirirken din, mezhep, tarikat, ırk ve renk ayırımı yapması 
düşünülemez. 

Başkanlığımızın süreli yayınları cümlesinden olmak üzere, Diyanet İlmî Dergi (Üç ayda bir), 
Diyanet Aylık Dergi ve Diyanet Çocuk Dergisi yayınlanmaktadır. 
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Sayın İbrahim Gürsoy'un soru önergesine mesnet teşkil eden "Hacı Bektaşi Veli ve Bek
taşiliğin Mahiyeti" başlıklı yazı Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlilerinden 
Filiz Şahin imzasıyla Diyanet ilmî Derginin 30. cilt, 2. sayısında yayınlanmıştır. 

Sözkonusu dergide yayınalanan diğer yazılarda ve Başkanlığımızca bastırılan kitaplarda ol
duğu gibi bu yazı da 416 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Din İşleri Yüksek Kurulunun 
"yayınlanabilir" mütaalası alındıktan sonra yayınlanmıştır. 

Yazar makalede Bektaşiliği; iki döneme ayırmakta ve tarihi seyri içerisinde incelemektedir. 
Diğer taraftan Alevîliği tasavvuf tarihi ve mezhepler tarihi açısından sistematik bir analize tabi tut
makta, kendisine göre bazı sonuçlara ulaşmakta ve ihtimalli ifadeler kullanmaktadır. Dolayısıyla 
bir kitle veya grubu suçlama yahutta küçük düşürme gibi bir ifade sözkonusu değildir. 

Ayrıca başından sonuna kadar makalede Hacı Bektaş Veli'nin Peygamberin sünnetine bağlı, 
müslüman cemaat içinde yer alan ilim ve irfan sahibi bir filozof, büyük bir mutasavvıf olduğu belir
tilerek medhü sena olunmakta ve hatta kendisinin bir dahî olduğu belirtilmektedir. 

Netice itibariyle sözkonusu makalede Hacı Bektaş Veli'yi küçümseme veya O'nu belli bir 
mezhebe mal etme amacı taşıyan ifadelere rastlanılmadığı gibi, belli bir grubu, onu seven ve ona 
bağlı oldukları iddiasında olan kitleleri tezyif ve tahkir edici herhangi bir amaç da sezilmemektedir. 

Diğer taraftan sözkonusu makale, Abdulbaki Gölpınarlı, Fuat Köprülü ve Ethem Ruhi Fığlalı 
gibi sahasında uzman ve otorite sayılan ilim adamlarımızın eserleri kaynak gösterilerek kaleme 
alınmış ilmî bir çalışmanın mahsulüdür. Dolayısıyla makaleye çıkarma ya da ilave yapma şeklinde 
bir müdahale sözkonusu olamamıştır. 

Bununla birlikte, Diyanet İlmî Dergi her kesimden ilim adamı ve araştırmacının dinî nitelikli 
makalesine açıktır. Dolayısıyla, soru önergesinde sözü edilen makalede ileri sürülen fikirleri 
çürütecek bir başka ilmî makalenin yayınlanmak üzere Başkanlığımıza gönderilmesi halinde bu 
makale de değerlendirilmeye alınacaktır. 

S. No,' 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

Hutbelerin Konuları 

Malazgirt Zaferinin 900. Yıldönümü 
Vatan Müdafaası Büyük Bir İbadettir 

Orduyu Teçhiz 
İslâmda Askerliğin Değeri ve 30 Ağustos Zaferi 
Donanmamızı Güçlendirelim 
Cumhuriyet Bayramı Münasebetiyle 
Vatan Sevgisi ve Yurt Müdafaası 

İslâmda Yardımlaşma ve Önemi 
İslama Göre Cumhuriyet İdaresi 
Kardeşlik ve Yardımlaşma 

Savaş (Kıbrıs Özel Sayısı) 
Barışın Sembolü Olan Bayramlar 
Birlik ve Ayrılık 

Sayı 
24'' 
26 

44 
49 
51 
53 
66 

68-69 
79 
86 

98 
103 
115 

Tarih 
Temmuz 1971 
Ağustos 1971 

Haziran 1972 
Ağustos 1972 
Eylül 1972 
Ekim 1972 
Mayıs 1973 

Haziran 1973 
Haziran 1973 

Şubat 1974 
Ağustos 1974 
Ekim 1974 

Nisan 1975 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

İslâm'da Birlik ve Beraberlik 
Çanakkale » 
Ahlâkî Değerlerimizi Koruyalım 
Millî ve Manevî Değerlerimizi Koruyalım 
İslâm'da Kardeşlik ve Yardımlaşma 
İslâm'da Birlik ve Dirlik 
Din Hürriyeti Nifakın Önlenmesine Vesiledir 
Örf ve Adetlerimiz Geleceğimizin Teminatı 
Anarşinin Sebepleri ve Yok Edilme Çareleri 
İnsanı Yücelten Ahlâkî Faziletler 
Birlik ve Kardeşlik 
İstanbul'un Fethi 
30 Ağustosta Destanlaşanlar 
30 Ağustos Zaferi 
Zafer Haftası 
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Önemi 
Yurt Sevgisi 
İstanbul'un Fethi 
Malazgirt Zaferi 
30 Ağustosta Destanlaşanlar 
Cumhuriyet 
Cumhuriyet 
İslâmiyette Bölücülük ve Hizibcilik Yoktur 
Vatan Sevgisi 
İslâm'da Birlik ve Beraberlik 
İslâm Dinine Bayraktarlık Öncülük Eden 
Türk Milleti Parçalanmak İsteniyor 
30 Ağustos ve Manevî Kaynağı 
Anarşi ile Mücadele 
Milletimizi Sevelim ve Vatanımızı Koruyalım 
Birimizin Derdi Hepimizin Derdi 
30 Ağustos ve İman 
İslâm'da İstişare ve Cumhuriyet 
Millî ve Dinî An'anelerimize Bağlı Kalalım 
Sorumluluklarımız 
Millî Vazifelerimiz 
Vatan Müdafaası 

»94 0 : 4 

122 Ağustos 1975 
137 Mart 1976 
155 Aralık 1976 
158 Şubat 1977 
161 Mart 1977 
224 Kasım 1979 
224 Kasım 1979 
227 Aralık 1979 
231 Şubat 1980 
257 Mart 1981 
259-60 Nisan Mayıs 1981 
261 Mayıs 1981 
266-67 Ağustos 1981 
266-67 Ağustos 1981 
266-67 Ağustos 1981 
266-67 Ağustos 1981 
277 Mart 1982 
291 Mayıs 1983 
294 Ağustos 1983 
294 Ağustos 1983 
296 Ekim 1983 
308 Ekim 1984 
310 Aralık 1984 
312 Şubat 1985 
312 Şubat 1985 

314 Nisan 1985 
318 Ağustos 1985 
320 Ekim 1985 
321 Kasım 1985 
329 Temmuz 1986 
330 Ağustos 1986 
332 Ekim 1986 
334 Aralık 1986 
336 Şubat 1987 
339 Mayıs 1987 
342 Ağustos 1987 
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,50 Millî Günlerimiz ve Cumhuriyet Bayramı 344 Ekim 1987 
51 • Örf ve Adetlerimize Bağlılık 346 Aralık 1987 
52 Çanakkale Zaferi ye Şehitlik 349 Mart 1988 
53 Vatan Müdafaası ve Zaferlerimiz 354 Ağustos 1988 
54 Millî Günlerimiz ve Cumhuriyet Bayramı 356 Ekim 1988 
55 Şehitlik ve Gazilik 361 Mart 1989 
56 Fetih ve Gençlik 363 Mayıs 1989 
57 Adalet Mülkün Temelidir 364 Haziran 1989 
58 Vatan Sevgisi 366 Ağustos 1989 
59 îslâmiyetin Millî Hayatımızdaki Yeri 367 Eylül 1989 
60 Cumhuriyet ' 368 Ekim 1989 
61 Gazilik ve Şehitlik 373 Mart 1980 
62 İçtimai Yardımlaşma 1 Ocak 1991 
63 islâm'da Sevgi ve Saygı 1 Ocak 1991 
64 Gençlerimiz 29 Mayıs 1993 
65 İlim ve irfanın Zaferi; İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1993 
66 • Tehlikelere Karşı Tedbirli ve Uyanık Olmak 31 Temmuz 1993 
67 islâm'da insan Hak ve Hürriyetleri 31 Temmuz 1993 
68 Küçüklere Merhamet Büyüklere Saygı 33 Eylül 1993 
69 İslâm'da ilim Öğretmenin Fazileti 34 Ekim 1993 
70 Kul Hakları 34 Ekim 1993 
71 Yılbaşı Eğlenceleri ve Millî Manevi Değerlerimiz 35 Kasım 1993 

Diyanet işleri Başkanlığı (Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) tarafından Taşra Teşkilatına 
Gönderilen Hutbeler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

M ' 
12 

Öğretmenler Günü 
Turizmin Önemi 
Vergi Vermek Vatandaşlık Görevidir 
Vergi Millî Bir Görevdir 
İstanbul'un Fethi 
Zaferler Ayı Ağustos ve Anadolunun İslâmlaşması 
Menfi Propagandalara Karşı Uyanık Olalım 
Cumhuriyet 
Şehitlik ve Gazilik 
Millî Birlik ve Beraberlik 
Anadolu Kapılarının Türk Milletine Açılışı 

Kurtuluşa İnanç ve Sabırla Ulaşılır 

4 
5 
21 
22 

Kasım 1982 
Nisan 1983 
Ocak 1986 
Mart 1990 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 

1994 
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4. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'mn, Zonguldak'ta bulunan iş makinalarının Muş'a 
gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5465) 

Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlığına 
\ . . . ; 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

1. Zonguldak'da yol yapımı için çalışan, Köy Hizmetlerinin kamyon ve grayderleri neden ani 
bir kararla Muş'a gönderilmiştir? 

2. Kasım ayının şu günlerinde Zonguldak'da mı yoksa Muş'ta mı hava şartlan yol yapımına 
daha müsaittir? -

3. Bu yapılan bir seçim yatırımı mıdır? 

4. Seçim yatırımı değilse eğer Muş'a şimdiye kadar neden yol yapım araçları gönderilmemiş
tir? 

5. Bu araçları Zonguldak'a tekrar gönderecek misiniz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 13.12.1994 

Sayı: B.02.0.014/1461 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 30.11.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5465-12035/44628 sayılı yazınız. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Necdet Yazıcı'nın yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 
1. Zonguldak'da çalışan iş makinaları İl Müdürlüğünün acil ihtiyacına binaen Ekim ayında 

Muş Ili'nde görevlendirilmiştir. 
2. Söz konusu araçların görevlendirildiği tarihte hava şartları yol yapımına herhangi bir engel 

teşkil etmemiştir. 
3. Yapılan işlem bir seçim yatırımı olmayıp Türkiye genelinde acil ihtiyacı olan illere bölgesel 

geçici çözümlerle öncelik tanınmasıdır. 
4. Muş îl Müdürlüğüne şimdiye kadar yol yapım aracı gönderilmediğinden bahsedilmektedir. 

Halbuki söz konusu îl Müdürlüğüne 1993-1994 yıllarında toplam 23 adet makina gönderilmiştir. 

5. Yukarıda bahsedildiği gibi söz konusu araçlar aciliyet nedeni ile geçici olarak gönderil
diğinden işlemin tamamlanmasını müteakip 9.12.1994 gün ve 11093 sayılı yazı ile kamyonlar es
ki yerine iade edilmiş olup, greyderler kar mücadelesi çalışmaları tamamlandıktan sonra iade 
edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 İNCİ BİRLEŞİM 

17 .12.1994 CUMARTESİ 

Saat: 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

. 2. — 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma 
tarihi: 7.12.1994) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi : 7.12.1994) 

4. — 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S, 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


