
T.B.M.M. B : 106 22 . 5 . 2001 O : 1 

naf sokakta artık. Çiftçiyi o kadar fakirleştirdiniz ki, hangi birindeki fiyat farkını sayayım; buğdayı 
mı, pamuğu mu, fındığı mı, tütünü mü, mazotu mu, traktörü mü, gübreyi mi?!. 

Bunların hepsini yapıyorsunuz, sonra, devlet adına çıkıp, bütün bunların vebalini çiftçiye yük
lüyorsunuz. Kanun kaçakları, hırsızlar afla dışarı salınıyor; ama, şimdi, evinin, ocağının geçimini 
sağlamak için kredi alan gariban çiftçiyi içeri atıyorsunuz. Sizin, adalet anlayışınız bu mu?!.(DYP 
sıralarından alkışlar) Eğer, bu ise, vatandaşın da adalet anlayışını sandıkta göreceksiniz. 

Üretim durdu, ihracat durdu, ondan sonra diyorsunuz ki: " Biz, çiftçiye artık, destek ver
meyeceğiz." Girmeye çalıştığınız Avrupa Birliğinin, IMF kanalıyla, sizden çiftçiye verilen desteği 
çekmenizi ve çiftçiyi ezen programı uygulamanızı isterken, kendi ülkelerinde hâlâ, ürünlerin yüzde 
62'sine destek verdiğini biliyor musunuz? 

Elinizde devlet imkânları var, Mecliste yeterli çoğunluğunuz da var, ülkemiz koşullarına uyum 
için hızlı ve etkili işleyen ar-ge sistemlerini oluşturun bir an önce; adamlarınız halkın içine girsin, 
halkın halini bir görsün. Tarım üretici birlikleri kanununu en kısa zamanda yasalaştırın, tarımsal 
destekleme ve yönlendirme kurulu kanununu yasalaştırın, tavan fiyat ve taban fiyat arasındaki den
geyi adil kurun. Ülkemiz, gün geçtikçe toprak kaybediyor; böylece, kullanılan girdilerden yeterli 
verim alınamıyor, istenilen teknoloji kullanılamıyor. Bunun örnekleri dünyada var. Küçük araziler
den çok büyük verim alıyorlar. Kendiniz yapamıyorsanız gidin, sistemleri öğrenin. 

Tarım ürünleri sigorta sistemi gereken düzeyde değil. Devamlı meydana gelen doğal afetlerden 
çiftçimiz zarar görüyor ve bunu tazmin edemeyip sürekli fakirleşiyor. Arazi koruma ve toprak 
koruma kanununun bir an önce çıkarılması gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çukurova'da buğday hasadı başladı ve hızla da devam 
ediyor; üretici, sabırsızlıkla taban fiyat bekliyor. Geçen yıl, dünya fiyatlarının üzerinde şu kadar ver
dik diye övünüyordunuz, buğdaya verdiğiniz fiyat 150-160 dolara tekabül ediyordu. Bu yıl da çift
çimiz, 160 dolar karşılığı fiyat bekliyor, fazla bir şey istemiyor, sadece hakkını istiyor; ama, peşin 
para vermedikten sonra, ne kadar verirseniz verin, yine de çiftçiye faydası yok; çünkü, çiftçimiz 
borçlu, borcunu karşılamak için elindeki malını yok fiyata tüccara satacak, yine zarar edecek. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, mısır taban fiyatları da hububatla birlikte açıklanıyor. 
Çukurova üreticisi, ikinci ürün mısır ekmek için fiyatları bekliyor. Şayet, fiyatlar tatminkâr olmaz
sa ikinci ürünü ekemeyecek. Ne olacak o zaman, mısır açığını kapatmak için, kendi çiftçinize ver
mediğiniz, dışarıdan el açarak, bin bir taviz karşılığı aldığınız dolarları, yabancı ülkelerin çift
çilerine iki katı olarak vereceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, lütfen tamamlayın Sayın Dağlı. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) - Özetle, çiftçinin satın alma gücü, girdiler yönünden 
çok düşmüş, çiftçimiz üretemez duruma gelmiştir. Çiftçinin maliyet unsurlarını oluşturan tarımsal 
girdi fiyatlarındaki artışlar, ürünlerin destekleme fiyatları tespit edilirken yeterince dikkate alın
mamıştır. Böylece, çiftçi mağdur edilmiş ve fakirleştirilmiştir. Bu fakir çiftçilerimizin gözü, kulağı, 
sabırsızlıkla Ankara'yı gözlediğini tekrar ifade eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dağlı. 
Gündemdışı konuşmaya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Gökalp cevap verecektir. 
Buyurun efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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