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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat lO.OO'da toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi kabul edildi. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen, 
18.12.1986 tarihli 45 inci Birleşimde Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanınca cevaplanmak. üzere ya
zılı olarak Başkanlığa sunduğu sorularının tutanağa 
geçmesi gerektiği konusunda geçen tutanak hakkın
da bir konuşma yaptı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş 
ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdareler Kesin-

hesap Kanunu Tasarılarınım (1/798, 1/799, 3/1150, 
1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510, 509) 
görüşmelerine devam edilerek : 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
.Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Yükseköğretim Kurulu, 
Ankara Üni ver sitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi', 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 

Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
100 üncü Yıl Üniversitesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge

nel Müdürlüğü, • 
1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesapları kabul edildi. 
20 Aralık 1986 Cumartesi günü saat lO.OO'da top

lanmak üzere birleşime' saat 19.56*da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Giresun Samsun 
Yavuz Köymen Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 12 . 1986 Cumartesi 

Rapor 
1. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 

26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 
12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/382) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
19.12.1986) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun 
Londra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel 
bir şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddia
sına ilişkin 'Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1496) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1986) 

»>-•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili AbduHıalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymeı> (Giresun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 inci Birleşimini açıyorum. 

IIL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler, ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarıları. (1/798, 
1/799, 3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 
500, 510, 509) (1) 

A) TARİM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BA
KANLİĞİ 

1. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı , 

A) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi . 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
B) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜR

LÜĞÜ 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlü

ğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
C) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR

LÜĞÜ 
1, — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 

Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma 

'Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarılarının müzakerelerine devam ediyo
ruz. 

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı , basmayazüar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Gündemimize göre, programda Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı bulun
maktadır. 

iKomisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi 

üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
milletvekili arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Bi-
çentürk, Sayın Erol Bülent Yalçınkaya, Sayın ih
san Gürbüz, Sayın Cengiz Dağyar ve Sayın İsmail 
Üğdül; 

iSosyaldemo'krat Halkçı Parti Grubu adına, Sa
yın Arif Toprak, Sayın Kadir Narin, Sayın Muhit
tin Yıldırım, Sayın Yılmaz Demir, Sayın Hayri Os-
manlıoğlu ve Sayın Yusuf Demir; 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz 
thsan Hastürk, Sayın Feyzullah Yıldırır, Sayın Ab-
durrezak Ceylan ve Sayın Murat Sökmenoğlü; 

Lehinde, Sayın Mehmet Zeki Uzun; aleyhinde, 
Sayın Kemal Gökçora ve Sayın Hilmi Nalbantoğ-
lu; üzerinde Sayın Yusuf Demir ve Sayın Musa Ateş 
konuşacaklardır. 

Efendim, Hüseyin Avni Sağesen ve arkadaşları 
saygı duruşu için müracaat etmişler. 

Saygı duruşu için İçtüzüğümüzün 54 üncü mad
desine göre Başkanlık Divanı kararı gerekmektedir. 
Başkanlık Divanı kararı aıîınmaisı 'için önergenizi Baş
kanlığa havale ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bu iş
lem ne zaman yapılacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Söz sırası, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Hikmet Biçentürk'ün. 

Buyurun Sayın Biçentürk. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

— 3 — 



T. B. M. M. B : 47 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET BİCEN-
TÜRK /(lîçel) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
nın 1986 yılı faaliyetleri ve 1987 yılı Bütçe Tasarısı 
üzerinde, Anavatan "Partisi Grubunun görüş ve dü
şüncelerini'* arz etmek üzere huzurunuzu işgal et
miş bulunmaktayım. Bu vesileyle sözlerimin başında, 
Grubum ve şahsım adına hepinizi hürmetle selam
larım. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü 1985 yılı ista
tistiklerine göre, cari fiyatlarla millî gelirimizin yüz

de 17,1'ini teşkil etmektedir. Ülkemizde sanayi ve 
hizmet sektörlerinin daha hızlı gelişmesi karşısında. 
Türk ekonomisindeki nispî önemi azalmış görünme
sine rağmen, tarım sektörü hâlâ diğer sektörlerin ge
lişimini sağlayan anasektör vasfını muhafaza etmek
tedir. 

Tarım sektörü tarıma dayalı sanayilere hammad
de temin etmekte, tarım girdisi ve tüketim maddeleri 
üreten sanayilerin en iyi müşterisi olmakta, sanayi
nin. döviz ihtiyacını karşılamakta ve hizmet sektörü
ne iş temin etmektedir. Tarım sektörü, dış ticaretimiz
de de büyük yer tutmaktadır; 1985 yılı istatistikleri
ne göre, ithalatımızın yüzde 3,3'ünü, ihracatımızın 
ise yüzde 21,6'sını tarım ürünleri teşkil etmektedir. 
Bu sektör, ayrıca çalışan nüfusun yüzde 60'ını da is
tihdam etmektedir. 

Nihayet, 52 milyona ulaşan ve her yıl bir milyo
nun üzerinde bir artış gösteren nüfusumuzun beslen
me, giyinme ve barınma ihtiyacı da bu sektörden 
karşılanmaktadır. Bilindiği gibi, tarımsal ürünler, • 
stratejik maddelerdir; bu nedenle de her ülke, ne ka
dar sanayileşmiş ve zenginleşmiş olursa olsun, ülke
sinin bu ürünlere olan ihtiyacını, asgarî miktarda 
kendi topraklarında elde etmek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Türk tarımının 
yapısından bahsetmek istiyorum: 

Arazi kullanım durumu: Mülga Topraksu Genel 
Müdürlüğünün, 1971 yılında tamamladığı, «Türkiye 
Geliştirilmiş Toprak Haritası» çalışmalarına göre, 
77 milyon 796 bin hektar olan toplam Türkiye sat
hının, 26 milyon 547 bin hektarını, yani yüzde 34'ünü 
tarıma uygun olan 1 ila 4 üncü sınıf araziler teşkil et
mektedir. Topraklarımızın yüzde 60'ı, pullukla işlen
meye müsait olmayan 5 ila 8 inci sınıf arazilerden 
olup, geri kalan yüzde 6'sı tarım dışı araziler ile su 
yüzeylerinden ibarettir. Aynı araştırma sonuçlarına 
göre; kuru tarım arazisi 22,6 milyon hektar, sulu 
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tarım arazisi 3 milyon hektar, bağ bahçe ve özel 
ürünler ekili arazi 2,2 milyon hektar, çayır mera ara
zisi 21,7 milyon hektar, orman ve fundalıklar 23,5 
milyon hektar, tarım dışı araziler ve su satıhları 4,9 
milyon hektardır. 

Bugün, Türkiye topraklarının yüzde 3,8'inde ço
raklık, yüzde 9'unda yaşlık, yüzde 13,6'sında taşlılık, 
yüzde 72's'inde su erozyonu ve yüzde 1,5'unda rüz
gâr erezyonu mevcuttur. Türkiye^de, bugünkü şart
larda ekonomik olarak sulanabilen tarım arazisi 8,5 
milyon hektardır. Bunun, 1984 yılı itibariyle kamu 
kuruluşları ve çiftçiler eliyle 3,2 milyon hektarı; ya
ni yüzde 38'i sulanabilmektedir. Güneydoğu Anado
lu Projesiyle sulanacak alanlarla birlikte, Türkiye'de 
ekonomik olarak sulanabilecek alanların yüzde 60'ı 
sulanmış olacaktır. 

işlenen tarım arazisi açısından, Türkiye Ortak 
Pazar ülkeleri arasında, Fransa ve ispanya'dan son
ra üçüncü sırada yer almaktadır. Sahip olduğumuz 
tarım arazisi, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslav
ya'nın sahip olduğu tarım arazileri toplamımdan da
ha fazladır. Ülkemiz, sulanabilen tarım arazisi ile or
man arazisi bakımından da, Ortak Pazar ülkeleri 
arasında ilk sırada yer almaktadır; 12 Ortak Pazar 
ülkesinde, mevcut sulanan toplam tarım alanının üç
te birine, ormanlık alanın ise, üçte birinden fazla
sına sahibiz. 

Nüfus yapısı 1985 yılı nüfus sayımı geçici sonuçla
rına göre, nüfusumuz 51 milyon 421 bindir. Nüfusu
muzun yüzde 54'ü il ve ilçelerde, yüzde 46'sı bucak 
ve köylerde yaşamaktadır. Son iki nüfus sayımı so
nuçlarına göre, nüfusumuz binde 27,85 oranında art
maktadır. 2000 yılında nüfusumuzun 70 milyonu aşa
cağı ve bunun yüzde 62'sinin şehirlerde, yüzde 38'inin 
bucak ve köylerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. 
12 Ortak Pazar ülkesiyle mukayesede, nüfusu en 
hızlı artan ülke durumundayız. Türkiye ayrıca, 12 
Ortak Pazar ülkesinin toplam tarım -nüfusu kadar 
tarım nüfusuna sahiptir. Bu durum, tam üyeliğe mü
racaatımızın söz konusu olduğu şu sıralarda, işçile-
rîmiziin serbest dalaşımı kadar, bütçesinin yandan faz
lasını tarımın sübvansiyonu için sarf eden Ortak Pa
zarın korkulu rüyası olmaktadır. 

Toprak Mülkiyet Dağılımı: Türkiye'de tarım iş
letmesi sayısı, 1963 ve 1970 tarım sayımlarına göre, 
3 milyon civarındadır; 1980'de 3 milyon 651 bine 
çıkmıştır. 1980 tarım sayımına göre, Türkiye'de orta
lama işletme büyüklüğü 6,2 hektardır. Tarım işletme
lerinin yüzde 94'ü 20 hektardan küçük olup bu iş-
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letmelerin işlediği tarım alanı, toplam işlenen alanın n 
yüzde 65'idir, 1 ila 5 hektar araziye sahip işletme
ler, toplam işletmelerin yüzde 62'sine eşit olup, iş
lenen alanın yüzde 20'sine sahiptir. Köy envanter 
etütlerine göre, Türkiye'de topraksız aile sayısı 1,7 
milyon civarındadır. 

İşletme büyüklükleri bakımından, Ortak Pazar 
ülkelerinde durum şudur: Ortak Pazar ülkelerinde, 
toplam 9 milyon 815 bin tarım işletmesi mevcut 
olup; bunlar, 132 milyon 880 bin hektarlık bir ala
nı işlemektedirler. Ortalama tarım işletmesi büyük
lüğü, İngiltere'de 63,7, Danimarka'da 23,8, Fransa' 
da 23,3, İrlanda'da 22,6, Federal Almanya'da 14,4, 
iBenelükş ülkelerinde 13, İspanya'da 10,7, İtalya ve 
Portekiz'de 5,6, Yunanistan'da 3,7 hektardır. Daha 
fazla yağış almaları ve hayvancılığa ağırlık vermele
rine rağmen, Ortak Pazarda ortalama işletme büyük
lüğü, Türkiye'nin iki katına eşittir. 

Gelir ve sermaye durumu: Türkiye'de, kendisine 
yeterli ve aynı zamanda gelişmesi için yeterli serma
ye birikimine imkân verecek (işletme büyüklüğü, 'ku
ru şartlarda 20 hektar, sulu şartlarda da 5 hektar 
olarak düşünülür ise, yaklaşık 23,8 milyon hektar 
kuru ve 3,2 milyon hektar sulu araziden ibaret ta
rım arazimizde ,ancak 1 milyon 830 bin işletme ku
rulabilir. Bir çiftçi ailesi ortalama 6 kişi kabul edi
lirse, bu sayıda işletmede 11 milyon nüfus barına
bilir. Halen nüfusumuzun yüzde 46,sı, yani yaklaşık 
24 milyonu kırsal kesimde yaşadığına göre, 13 mil
yon nüfusu tarımdan çekmemiz gerekmektedir. 11e-
riki yıllarda, ekonomik olarak sulanabilen alanın 
tamamının sulanması halinde, kendine yeterli işlet
me sayısı 2 milyon 625 bine çıkabilecektir. Bu du
rumda dahi, mevcut tarım işletmelerinden yaklaşık 
1 milyonunu;diğer bir ifadeyle 6 milyon nüfusu ta
rımdan çekmemiz gerekmektedir. Halen AET ülke
lerinde, tarım nüfusunun toplam nüfus içindeki payı 
yüzde 8*dir: Bu miktar, Yunanistan'da yüzde 35, Por
tekiz'de yüzde 25, İspanya'da yüzde 15, İtalya'da 
yüzde 10, Fransa'da yüzde 8, Federal Almanya'da 
yüzde 3,5, İngiltere'de 1,9'dur. Aynı oran, Birleşik 
Amerika'da yüzde 2, Japonya'da yüzde 9,5, Rusya'da 
yüzde 15'tir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümün
de, tarımsal üretimdeki gelişmelerden bahsetmek is
tiyorum: 

Tarım sektörü, planlı dönemde, yani 1963 - 1983 
yılları arasında ortalama yüzde 3 gelişme göstermiş
tir; fakat bu ortalama, iklim şartlarına göre yıldan 
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yıla değişmiştir. Nitekim, 1984 yılında elverişli hava 
şartları nedeniyle, tarımın gelişme hızı yüzde 3,5 iken, 
1985 yılında gelişme 2,4'de kalmış, 1986 yılında ise, 
son yıllarda ulaşılan en yüksek değere ulaşarak, yüz
de 7,1 olması beklenmektedir. Artış hızlarımız, bit
kisel üretimde yüzde 9,4, hayvancılıkta 4,2, su ürün
lerinde 7,1 olması beklenmektedir. Ormancılık sek
töründe ise, binde 5 oranında azalma beklenmektedir. 
Bilindiği gibi, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, tarım sektöründe yılda ortalama 3,6 katma değer 
artışı öngörülmüştür. Bu değer, planın ilk iki yıl or
talaması olan 4,8 ile büyük ölçüde aşılmıştır. 1987 
yılında tarımsal üretimin yüzde 2,5 oranında artma
sı programlanmıştır. Bitkisel üretimde yüzde 1,5, hay
vancılıkta 4,3, orman ürünlerinde yüzde 0,9, su ürün
lerinde 7,2 oranında artış hedef alınmıştır. 

1987 yılı yatırımlarında, toprak ve su kaynakla
rının geliştirilmesine önem verilmiş; ayrıca, mevcut 
sulanan alanlarda drenaj ve tarla içi geliştirme yatı
rımları öncelik almıştır. Bitkisel üretimde, ikinci 
ürün üretiminin teşviki, yüksek verimli standart bit
ki tohumlarının tedariki ve yurt içinde üretimi, na
das alanlarından yararlanma ve üreticilere zamanın
da ucuz, kaliteli girdi sağlanması programlanmıştır. 

Hayvancılık ıslah çalışmaları, hastalıklarla mü
cadele, aşılama ve ilaçlama hizmetlerinin geliştiril
mesi; ormancılıkta, aağçlandırma ve orman koruma 
tedbirleri; su ürünleri konusunda ise, balıkçı liman ve 
barınaklarının yapım, araştırma ve geliştirme hizmet
lerine ağırlık verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan ön
ceki izahatımda, Türk tarımının altyapısı ve tarım
sal üretimde mevcut gelişmeler konusunda genel bil
gi arz etmeye çalıştım. Şimdi de, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının 1986 yılında Türk tarımına 
yaptığı başlıca hizmetler ile 1987 yılında yapmayı 
programladığı işler hakkında bilgi sunmak istiyo
rum. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1986 yılı 
genel ve katma bütçe toplamı 342,5 -milyar liradır. Ge
nel ve kaltma 'bütçeden yapılan yatırımların toplamı 
ise, 201,4 milyar liradır. Bu miktara, döner sermaye 
ve KİT'ler de dahil edildiğinde, bakanlığın toplam ya
tırım tutarı 272,3 milyar lirayı bulmaktadır. 1986 yılı 
yatırım programı; halen yüzde 90'ın üzerinde gerçek
leşmiş dürumdadıır. 

Bakanlığın, 1987 yılı genel ve karma bütçe top
lamı, 1986 yılına göre yüzde 59,5 artışla 546,5 mil
yar lirayı bulmaktadır. Bu miktarın içerisinde, yatırım-
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ların payı yüzde 61 olacaktır; buna döner sermaye ve 
KİT'ler de dahil edildiğinde, Bakanlığın 1987 yılı top
lam yatırım miktarı 479,5 milyar liraya ulaşmakta
dır. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi : Top
lam tarım yatırımlarının yüzde 60'ını sulama yatırım
ları teşkil etmektedir. 1986 yılı sonunda 135 bin 800 
hektar alanın sulamaya açılacağı tahmin edilmektedir. 
Böylece, 1986 yılı sonu itibariyle toplam kamu keşli
mi sulama şebekesi alanı 2 milyon 440 hin hektara 
ulaşacaktır. 1 milyon hektar civarında olduğu tahmin 
©dilen halk su'lamalarıyla birlikte bu miktar 3 milyon 
440 bin hektarı bulacaktır. Bu suretle 8,5 milyon hek
tar olan toplam sulanabilir alanın yüzde 40,5'i sula
maya açılmış olacaktır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca, 1986 yılı 
Ekim sonu itibariyle 35 bin hektar 'alanda sulama, 49 
hin hektar atanda tarla içi geliştirme, 19 bin hektar 
alanda drenaj ve toprak ıslahı, 18 bin hektar alanda 
da toprak muhafaza hizmeti yapılmıştır. 

1987 yılı programında tamamlanması, öngörülen 
projelerle 142 hin hektar lalanda da su şebekesi gö
türülecek ve 57 bin 700 hektar alanda arazi develop-
manı yapılacaktır. 

Burada, sulamaya açılan alanlardan azamî fayda
nın temin edilebilmesi için, birkaç husus üzerinde 
önemle durmak isterim. 

Sulanan alanlarda sulama randımanı düşüktür. 
Bunda, ziraî yayım hizmetlerinin çiftçiye yeterince 
ulaşmamasının rolü büyüktür. Bu durum, su israfına 
sebep olmaktadır. 

Sulama projeleri hazırlanırken, sulu tarıma ge
çişte, sulanacak alanda daha çok gelir getiren bitkile
rin yetiştirileceği varsayımından hareket edilerek, pro
je fizibil olmaktadır. Halbuki, proje alanı sulamaya 
açıldığında, çiftçiyi, projede öngörülen bitki desenini 
oluşturmaya yönelecek hukukî müeyyide yoktur. Bu 
konuda DSt ile Bakanlığın yayın teşkilatı arasında da 
yeterli bir koordinasyon gözlenmemektedir. 

Büyük yatırımlarla sulamaya açılmış verimli ta
rım topraklarının tarım dışı maksatlara tahsisi, Türk 
tarımında tellafisi mümkün olmayan zararlara ne
den olmaktadır. Bu durumda üretim, daha problem
li ve verimsiz topraklara doğru itilmektedir; Bursa 
ve Çukurova misalinde olduğu gibi. 

Tarımda ileri ülkelerde devletin sulama yatırımla-' 
rina, projeden yararlanan üreticiler iştirak eder. Biz, 
hiç olmazsa sulanan alanların tarım dışı maksatlara 
tahsisinde, sulama yatırımlarının geri dönmesini sağ
layacak bir sistem getirmemiz gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, yurdumuzda ekile
bilir arazilerin sonuna gelindiği, hatta tarıma elveriş
siz arazilerin de ekime açıldığı hepimizin malumu
dur. Bu durumda, üretim artışı ancak verimi artır
makla mümkün olacaktır. Bunun için de, yoğun girdi 
ve ileri teknoloji kullanmak zorunludur. 

Tohumluk : Bitkisel üretimde yüksek verim elde 
etmek için, kaliteli tohum üretim ve tedariki konusun
da Bakanlık, çeşitli tedbirler almıştır. Bunların^birka
çını şu şekilde özetleyebiliriz : 

Kamu ve özel tohumculuk şirketleri tarafından, ül
kemizde ıslah edilmiş yüksek verimli tohumların üre
timine ağırlık verilmiştir. 

Tohumluk fiyatları serbest bırakılarak, serbest re
kabet ortamında, çiftçimize daha kaliteli ve ucuz to
hum sağlamak imkânı hazırlanmıştır. 

Bakanlıkça, teknoloji transferine imkân veren 
Türk ve yabancı müteşebbislerin teşvik edilmesi so
nucu, sayıları önceleri pek az olan tohum üreten ku
ruluş sayısı bugün 24'e çıkmıştır. 

Yurt içinde yeteri kadar üretilmeyen tohumların, 
kamu ve özel teşebbüsçe, Bakanlık kontrolunda yurt 
dışından ithali sağlanarak, hastalıklı, kaçak ve kara
borsa tohum ticareti önlenmiş ve çiftçimize yüksek 
verimli, kaliteli tohum sağlanmıştır. 

İthal edilen tohumlara gümrük muafiyeti uygu
lanmaktadır. 

Çiftçilerimizin yeni tohumlukları kullanmalarını 
teşvik amacıyla, yüzde 50 sübvansiyon uygulanmış ve 
şahıs kredi limitleri artırılmıştır.. Son üç yılda ithal 
edilen tohumluklar için, toplam 15 milyar 643 milyon 
lira sübvansiyon uygulanmıştır. 

Hibrit tohumların memleketimizde üretiminde de 
büyük mesafe kat edilmiştir. Mesela, 1985 yılında 107 
ton olan yerli hibrit ayçiçeği tohumu üretimi, 1986 
yılında 500 tonun üzerine çıkmıştır. 

Bakanlık, çiftçilerimizin ihtiyacı olan tohumluğun 
tedarik ve dağıtımına da büyük önem vermektedir. 

. 1985 yıında dağıtılan tohumluk miktarı 273 bin ton 
iken, bu miktar 1986 yılında 488 bin tona ulaşmış 
olup, 1987 programı 509 bin tondur. 

Gübre : (Toprakların verim gücünü devam ettirebil
mek ve yüksek verim elde edebilmek için, çeşitli şekil
lerde, azalan bitki besin maddelerinin toprağa iadesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizde, planlı dönemde, gübre tüketiminde bü
yük gelişmeler olmasına rağmen, tarımda ileri ülke
lerle yapılan mukayese sonucunda, bir hayli geride 

\ olduğumuz gözlenmektedir. Yakın bir gelecekte tam 
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üye olarak müracaatımızın söz konusu olduğu Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerde, 1983 yılında 
tarım alam itibariyle hdfltara kilogram olarak gübre 
tüketimi şöyledir: Hollanda 339,8; Belçika - Lüfcsem-
bung 301,6; Batı Almanya 259,7; Danimarka 241,7 
-bir kısmını atlıyorum- Yunanistan 69,4; Portekiz 
57,0; İspanya 46,7; Türkiye 43,1 (Kaynak: FAO fer-
tilizer yearbook Vol: 34) 

Yurdumuzda gübre tüketiminin azlığı yanında, 
topraklarımızın terkibini bilmemekten ve yanlış güb
re kullanmaktan dolayı verimde büyük kayıplar var
dır. 

Bu nedenle, bakanlık, gübrenin uygun kullanımı
nı salamak için, toprak tahlillerine büyük önem ver
mektedir. Nitekim, 1983 yılı sonu itibariyle 45 toprak 
tahlil laboratuvarı var iken, 1986'da bu sayı 61'e yük
selmiştir. 

Temennimiz, tüm tarım topraklarımızın tahlil edi
lerek, tarımsal bölgelerimize göre ve ürün bazında 
kompoze gübre imaline geçilmesidir. Bu sayede, güb
re kullanımında pratiklik ve kolaylık sağlanacak ve 
gübre israfı önlenecektir. 

1986 yılında, 8,3 milyon/ton olan gübre tüketildi
ği tahmin edilmektedir. Bu yıl da, çiftçiye 300 milyar 
lira sübvansiyon yapılması kararlaştırılmıştır. 1987 yılı 
kimyevî gübre tüketim programı ise, 8,7 milyon/ton 
olarak programlanmıştu". 

29 Haziran 1986 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
Para ve Kredi Kurulunun 86/11 sıra No.lu tebliğinde» 
kimyevî gübrelere kilogram başına 100 Türk Lirasına 
kadar varan destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ayrı
ca, kimyevî gübrede yapılan sübvansiyona ilave ola
rak, uygulanan faiz oranları da yüzde 34'ten yüzde 
22tye çekilmiştir. 

Yine, 5.6.1986 tarih ve 86/10715 sayılı Kararname 
ile gübre dağıtımında yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 
yerli gübre fabrikalarıyla, bunların pazarlama şirket
leri, Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri de, 
aktif olarak gübre pazarlamasına dahil edilmiştir. 

iBitki Koruma: Sayın Başkan, değerli üyeler; yur
dumuzda bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele bü
yük bir önem taşımaktadır. Mücadele yapılmadığı 
takdirde, her yıl üretimde ortalama yüzde 35 kayıp 
meydana gelmektedir. Bu kaybın malî portesi, ürün 
çeşidine göre, milyarlarca lirayı bulmaktadır. Bu se
beple, bitki hastalık ve zararlarıyla, yabancı otların 
meydana getirdiği zararları önlemek için, bitki koruma 
hizmetlerine başarı ile devam edilmektedir. -
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Kasım 1986 ayı sonu itibariyle 85,5 milyon dekar 
ekim alanı, 118,2 milyon adet ağaç, 16,2 milyon adet 
fidan, 4#5 bin ton tohumluk ve ambarlanmış ürün; 
63 300 adet sera ve 21 400 adet ambar ilaçlanmıştır. 

1986 yılında, projelere 3 milyar 985 milyon Türk 
Lirası ödenek ayrılmış, daha sonra 5 milyar 385 mil
yon Türk Lirasına daha ihtiyaç duyulmuş ve bu öde
nek Yatırımları Hızlandırma Fonundan karşılanmış
tır. Bu suretle, 9 milyar 370 milyon Türk Lirasına 
ulaşan 1986 yılı bütçesi, 1985 yılma nazaran yüzde 
193 artmıştır. 1987 yılında ise, 14,5 milyar Türk Li
rası olan ödenek miktarı, bir yıl öncesine nazaran yüz
de 54,7 artış göstermiştir. 

Netice olarak, 1986 yılında yurdumuzda ziraî mü
cadele çalışmaları yönünden, cumhuriyet döneminin 
en yüksek icraatı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 1987 
yılı program uygulamasında da aynı başarının tekrar
lanacağı inancı ile bakanlık yetkililerini kutluyoruz. 

Burada bir temennimi de zikretmeden geçemeye
ceğim. Bilindiği gibi, tarım ilaçları zehirlidir, bitkiler 
üzerinde tortu bırakır. Bu yüzden, dikkat edilmez ise, 
insan sağlığına zararlıdır. Bu ilaçları kullananlar, ye
terli tedbir almazlarsa, ölüme kadar varan tehlikeye 
düşerler. Yabanî ot mücadelesinde kullanılan ilaçlar, 
topraktaki besin maddelerini bitkinin alabileceği hale 
dönüştüren faydalı migroorganizmayı da öldürdüğün
den, bitkinin gelişmesine ve yavaşlamasına sebep olur. 

Bütün bu nedenlerle ileri ülkeler, «Biyolojik mü
cadele» denilen bir yöntem uygulamaktadır. Bunun 
aslı, bitki zararlılarını, laboratuvarlarda üretilip ço
ğaltılan faydalı böceklere yedirerek, yok etmektir. 
Bu usul, daha ucuz ye tehlikesizdir. Antalya'da da, 
bakanlığa bağlı, biyolojik mücadele yapan bir ensti
tümüz vardır. Sayın bakanlık ilgililerinden, bu konu 
üzerinde daha fazla gayret göstermelerini temenni 
ediyoruz. 

Tarımsal meÜanizasyon: Türk çiftçisi, tarımda ma
kineleşmenin yararlarım çok iyi bilmektedir. Çiftçimiz, 
ekonomik imkânları elverdiği ölçüde, tarımda maki
neleşmeye yönelmektedir. 

1982 yılı verilerine göre, 1 000 hektara düşen trak
tör sayısı bakımından, dünya ortalaması 16,4 iken, 
Türkiye'de 20,8'e ulaşmıştır. Bu oran, Yunanistan'da 
54, Yugoslavya'da 69,3; Batı Almanya'da 202,5; Fran
sa'da 89,4,tür. Bu verilere göre, ülkemiz tarımda ge
lişmiş ülkelerin bir hayli gerisindedir. 

Tarımımızın, çoğunluğu küçük işletmelerden olu
şan ekonomik yapısı, mekanıîzasyon için yeterli serma-
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ye birikimini önlemektedir. Bu işletmelerde mevcut 
alet ve makineler de rasyonel bir tarzda kullanılma
maktadır. Çiftçimiz arasında müşterek makine kul
lanma fikri yeterince gelişmemiştir. Ülkemizde traktör 
sayısında belli bir noktaya gelmemize rağmen, traktör 
başına düşen ekipman sayısı düşüktür. Makine kul
lananların bilgi seviyesinin noksanlığı da mekanizas-
yondan azamî istifadeyi sınırlamaktadır. Bütün bu 
olumsuz faktörlere rağmen, Bakanlık bu konuda da 
azamî gayreti göstermektedir. 

1984 yılında traktör parkı 516 781 adettir. Bu sa
yıya 1985 yılında 34 768 adet ve 1986 yılında 27 490 
adet traktör ilave edilmiştir. 1987 yılı programı ise 
31 000 adet olarak programlanmıştır. Halen traktör 
•başına 2 ton olan ekipmanların, 10 ton seviyesine çı
karılması için yoğun gayret gösterilmektedir. 

Bakanlıkça mekanizasyonda işgücü eğitimine de 
büyük önem verilmektedir. Bakanlığa bağlı 8 tarımsal 
mekanizasyon eğitim merkezinde her yıl traktör ba
kım - kullanma ve biçerdöver operatörleri yetiştirme 
kursu açılmaktadır. 1986 yılı 'Ağustos ayı itibariyle 
14 346 kişi, traktör bakım - kullanma ve 539 kişi biçer
döver operatör yetiştirme kursuna iştirak etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sizlere kısaca, hay
vancılığımızın mevcut durumu ve geliştirilmesi için 
yapılan hizmetlerden bahsedeceğim: 

Yurdumuzda yetiştirilen hayvanların büyük bir ço
ğunluğunu, düşük verimli yerli hayvan ırkları teşkil 
etmektedir. Hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay
van ürünlerinde üretim artışı sağlanabilmesi için tabiî 
ve sunî tohumlama ile bu ırkların ıslahı gerekmekte
dir. Bu maksatla çıkarılan bir yönetmelikle, sığır sunî 
tohumlaması yapan, kamu kurum ve kuruluşları dı
şındaki özel ve tüzelkişiler, sunî tohumlama desteklen
mesinden yararlandırılmaktadırlar. Destekleme öde
mesi miktarı, sunî tohumlama yapan ve gebe kalan 
beher inek başına, kalkınmada öncelikli illerde 4 bin 
TL. diğer illerde 3 bin TL.dir. 

1985 yılında 442 bin baş sığır sunî ve 162 800 baş 
sığır da tabiî tohumlamaya tabi tutularak toplam 604 
bin baş kültür ırkı elde edilmiştir. 

1986 yılında, Ağustos ayı sonu itibariyle 418 bin 
baş sığırda suni tohumlama, 205 bin baş sığırda ise, 
tabiî tohumlama'yapılmıştır. Koyunlarda da sunî to
humlama faaliyetleri devam etmektedir. 

1987 yılında ise 660 bin baş sığır ve 76 bin baş 
koyun sunî olarak tohumlahaacktır. 

Sunî tohumlama hizmetleri 1985 yılından itibaren 
özel sektöre açılmıştır. Bu sektörün ihtiyacı olan tüm 
girdi ithalatı, gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. 

Hayvansal üretimin en önemli girdisini yem teşkil 
etmektedir. Sanayi yemi satın alan veya kendi karma 
yemini hazırlayan yetiştiricilere, 1985 yılı başından 
itibaren yüzde 20 devlet desteği sağlanmıştır. 1986 yı
lında alınan yeni teşvik tedbirleri ile de hayvancılık 
ve su ürünlerinin kredi faizleri yüzde 34 t̂en yüzde 
22'ye düşürülmüştür. 

Ülkemizde üretimi son yıllarda hızla artan mısır 
ve soyanın da karma yem terkibinde daha yüksek 
oranda yer alması, yem kalitesini yükseltmiş ve hay
vanlarda verim yükselmesinde etkili olmuştur. 

Ülkemizde hayvan hastalıkları, zaman zaman bü
yük zararlara sebep olmaktadır. Bu nedenle hayvan 
hastalık ve zararlıları ile mücadele için ayrılan öde
nekler her yıl artmaktadır. 1985 yılında 2,9 milyar lira 
olan ödenek miktarı, 1986 yılında 4,4 milyar liraya 
yükselmiştir. 1986 yılı ödeneği ise 5 milyar liradır. 

Hayvanlarda çikması muhtemel hastalıkları önle
mek ve çıkan hastalıkları kısa sürede söndürmek için 
hayvanlar aşılanmaktadır. Bu maksatla, 1986 yılı Ey
lül ayı sonu itibariyle 57 milyon baş hayvan aşılan
mıştır. 

Tarımsal krediler: Sayın milletvekilleri, çoğunluğu 
sermaye birikimine imkân vermeyen, küçük işletme
lerden oluşan tarım yapımız içinde kredinin önemi 
büyüktür. Tarım kredileri, çiftçilerimize Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası vasıtasıyla ulaştırılmaktadır. 
Bankaca dağıtılan tarım kredileri 1985 yılında 1 tril
yon 283 milyar lira iken, bu rakamın 1986 yılı sonu 
itibariyle 2 trilyon 299 milyar liraya ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Ziraî kredi işlemlerinde büyük ölçüde basitleştirme 
temin edilmiştir. Bundan başka, çiftçilerimizin kredi 
ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankanın il mer
kez şubelerinin yetkileri artırılmıştır. Tüm krediler, 
girdilerdeki fiyat artışlarını karşılayacak ölçüde tespit 
edilmekte ve üreticinin kredi ihtiyacının tamamının 
karşılanmasına çalışılmaktadır. 

1986 yılında, Bakanlığın uygun gördüğü yerlerde, 
hibrit mısır, ve hitorit ayçiçeği yetiştirmek için tohum 
alan üreticilere, dekara 11 500 Türk Lirası nakit ye 
ilave olarak aynî kredi verilmesi imkânı sağlanmış, 
her türlü tohumluk ile altyapı tesisleri, alet ve ekip
man için gerekli yatırım ve işletme kredileri düşük 
faizle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kar
şılanmıştır. 
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Hayvancılık, su ürünleri ve kimyevî gübre konu- I 
larında, çiftçilerimize uygulanan kredi faizleri oranı 
yüzde 22*ye düşürülmüş, hayvan yetiştiricilerine ucuz 
yem sağlanması amacıyla, sanayi yemine yüzde 20 
sübvansiyon sağlanmıştır. Sanayi yemi sübvansiyonu ] 
1985 yılında 27 milyar 757 milyon Türk lirası olup, 
Kasım 1986 ayma kadar yapüan sübvansiyon ise 51 
milyarı aşmıştır. 

Elverişsiz iklim şartları ve diğer tabiî afetler ne
deniyle, borcunu zamanında ödeyemeyen çiftçilerimiz 
üzerinde bulunan banka alacakları ertelenmektedir. 

Çiftçilerimize, traktör alabilmeleri için, kredili sa
tış fiyatının yüzde 80'ine kadar kredi verilmeye baş
lanmış; ayrıca, akaryakıt kredisi, traktörü olmayan 
çiftçilere de verilmeye başlanmıştır. 

İhracatçıya, narenciye ihracatında Destekleme ve I 
Fiyat İstikrar Fonundan kilogram başına 30 Türk Li- I 
rası, Türk TIR'lanyla taşınması halinde, taşımacıya I 
40 Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Bu ödeme, Ege, I 
Antalya pamuklarında kilogramda 70 Türk Lirası, I 
Çukurova pamuklarında ise 95 lira olarak yapılmıştır. I 
Bu şekilde, üreticinin elinde malın kalmaması, satıcıya I 
geçmesi temin edilmiştir. I 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi tamamlamadan önce I 
Ortak Pazara tam üyelik için müracaatımızın arifesin- | 
de bu konuda da birkaç cümle ile düşüncelerimi ifade 
etmek isterim: I 

Ortak Pazar üyeliği için ilk adımızı attığımız 1963 
Ankara Anlaşmasından bu yana, tam üyelik için sü
regelen müzakereler ve tereddütler, hükümetimizin 
kararlı tutumuyla sona erimiştir, ilk defa bu yıl, hü
kümetimizde, AET işleri, devlet bakanlığı seviyesinde 
ele alınmış bulunmaktadır. Ortak Pazara tam üyeli
ğimiz halinde, müspet ve menfî yönde en çok etkile- I 
necek olan sektörümüz, tarım ve tarıma dayalı sanayi
miz olacaktır. Bakanlığımızın bu durumu dikkate ala- I 
rak, bakanlık bünyesindeki AET Grubunu güçlendir
mesi ve Türk tarımının AET tarımına uyum çalış
malarına büyük bir hız vermesini temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu uzun 
konuşmamızda, Türk tarımımın, uzun yıllar ötesinden I 
Ibu yana, süregelen problemlerinden bahsettik ve bun
ların çözümü konusunda bakanlığımızın 1986 yılı faa- I 
liyetlerini ve 1987 bütçe yılı için aldığı tedbirleri izaha 
çalıştık. Bu arada, konuşma süremize sığmayan birçok I 
faaliyetlerden de bahsedemedik, özet olarak, bakanlı
ğın bu faaliyetlerini, kendisine tanınan bütçe imkân- I 
lan Ölçüsünde başarılı buluyoruz ve 1987 yılında da [ 
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[ aynı başarıyı göstereceğinden emin olarak, Bakanlığın 
I değerli mensuplarını kutluyoruz. 

»Bu düşünce ve duygularla, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı Bütçesinin kabulü temennisiyle, büt-

I cenin memleketimize, milletimize, bakanlık camiasına 
ve özellikle aziz Türk çiftçisine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, grubum ve şahsım adına hepinizi en 

I derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP ve DYP sı-
I ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Biçentürk. 
I Sayın Erol Bülent Yalçınkaya, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADİNA EROL BÜLENT YAL-
I ÇINKAYA (Kastamonu) — Sayın Başkan, yüce par-
I lamentomuzun saygıdeğer üyeleri; 1987 Malî Yılı 
I Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesini tak-
I dim etmeden önce hepinizi şahsım ve Anavatan Par-
I tisi Grubu adına en derin saygılarımla selamlıyorum. 
I (ANAP sıralarından alkışlar) 
I Teşkilat bünyesinde, her kademede uzun yıllar 
I çalışmış olan 'bir arkadaşınız olarak, ayrıca Tarım 
I Orman Komisyonunun bir üyesi olarak ve özellikle 
I de memleketimin tüm sorunfliarının, bu bakanlık ça-
I iışmalarıyla yakından ilgli olması sebebiyle, bakan-
J hıkla iç içe, yakın dirsek teması olan bir arkadaşınız 
j olarak, sizlere realist bir görüşte, bakanlığımızın 1987 
I bütçe programı ve 1986 senesi içerisinde yapmış ol

duğu çalışmalar hakkında bilgi sunmaya çalışaca
ğım. 

I Biraz önce, aynı bakanlık bütçesi üzeninde, de-
I ğerli arkadaşım Türk tarımı ve hayvancılığıyla ilgili 

bilgi sundular. 'Ben de ormanlarımızın halihazır du
rumu ve geleceği 'ide ilgili bilgi sunmaya başlıyorum. 

Tarihî kayıtlardan elde ettiğimiz 'bilgilere göre, 
bugünkü Türkiye'mizin sınırlan içinde kalan alan 

I üzerinde, büyük bölümünde fillerin bile zorlukla ge-
I çebildiği -kayıtlardan öğrendiğimiz- 54 milyon hek-
I tar vüsatinde orman alanına sahip olmamıza karşı

lık, bugün maalesef yüzlerce yıldan beri düzensiz ve 
bilgisiz faydalanmalar, insan ve hayvan tahribatları, 

I yangınlar, yanlış müdahaleler ve, bunlara dayalı ola-
I rak tabiatın acımasız tokadı, şu, toprak ve rüzgâr 
I erozyonlarıyla 54 milyon hektarlık ormanımız kü-
I çüle küçüle 20,1 milyon hektar orman alanı içeri-
I sinde 8,8 milyon hektarlık bir bölümüne sığınmış

tır. 
Geriye* kalan 11,3 milyon hektar alanımız maa

lesef verimi sıfır ila 0,6 metreküp edvarında ağaç 
toplulukları, makilikler, orman özeliğini kaybetmiş 
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boş alanlar, büyük erozyon tahfibaftlarıyla bitkisel 
toprağını tamamen yitirmiş çıplak alanlar ve kaya
lıklarla kaplıdır. Her yıl, Yavruvatan Kıbrıs'ımızın 
üzerindeki bitkisel toprağım tamamına denk, 443 mil
yon ton toprağımız sellerle denizlere ve enerji üre
tim kaynağımız olan 'barajlarımıza taşınmakta, kanser 
gibi barajılarımızın kullanıİMİılk ömrünü süratle tü-
ketmektedlir. 

Bir tarafta, yakın gelecekte altın kadar değer ka
zanacak topraklarımız yok olurken, yer yer geniş 
ziraat alanlarımız da bu taşınmanın tahribiyle bü
yük zararlara uğramaktadır.; Yapılacak tek şey, 12 mil
yon hektara yakın 'bu alanın süratle en verimli kul
lanım amaçları paralelinde tefrikini yapmak, planla
masını yapmak ve bunu uygulayabilmektir. 

Yukarıda arz ettiğim karanlık tablo, bize korku 
yerine, geleceğe umuda bakacağımız, çalışmaiarımız-
dıa bize güç verecek bir doping vasıtası olmalıdır. 
Büyük kütleleri 'bünyesinde barındıran gelişmiş ülke
lerin tamamı, ormanlara tahsis edehildikler/i azamî 
alanlar üzerinde, ormancılık dçin yetişme muhiti şart
ları fevkalade üstün olmasına, en modern işletmeci
lik kuralları uygulanmasına, en verimli ağaç türle
rinin ikamesine ve binim alan üzeninden azamî hâ
sılayı iaümış olmasına rağmen, 1985 yılında odun ihaım-
maddesıindöki açıklarının yıllık 90 milyon metrekü-
bün üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu ihtiyaç, 
nüfus kesafeti ve kullanım alanılarını artışı oranında 
•büyüyerek devam edecektir. Önemli olan husus, pa
rasal 'imkânlar ne kadar mükemmel olursa olsun, 
odun hammaddesi satın alınabilecek ülke bulmak 
mümkün olmayacaktır. Bu da Türkiye'mizin en bü
yük şansıdır. 

Ormanlarımızı süratle genişletip, ıslah ettiğimiz 
ve verimini azamî seviyeye ulaştırdığımız takdirde, 
bu büyük odun hammaddesi açığını kapatabilecek 
tek ülke biz olabiliriz. Bir tarafta, ormanlarımızı op-
ıtiımal kuruluşa ulaştırma amacı, bir taraftan da ihti
yacımız olan odun hammıaddesli istihsalini yapabil
menin şartları, uzun seneler önce tespit edilmiş ve 
yıllık asgarî 300 bin hektar alan üzerinde ağaçlan
dırma yapılması gereği bdlirlenımiş olmasına rağmen, 
bugüne kadar hedefe yaklaşmak mümkün olamamış
tır. Ancak, memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, 
son iM yıl içerisinde temeldeki başarısızlığın sebep
leri tespit edilmiş, ve gerek mevzuat, gerek teşkilat, 
gerekse tatbikatlarla ilgili 'bütün tedbirler alınarak, 
geleceğe umutla ve ıgüvenle bakabileceğimiz bir dö
neme girilmiştir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, orman köy
lüsü ile orman ve orman teşkilatının iç içe münasebet
leri da'ima ikinci planda mütalaa edilmiş ve' bu mü
nasebetlerde insan faktörü, istekleri ve ihtiyaçlarına 
yeterince önem verilmemiştir. Orman köylüsü, istih
salde çalıştırılan işçi olarak; orman, sadece polisiye 
tedbirlerle korunması gereken devlet malı; orman teş
kilatı da, bu işletmeyi çalıştıran ve işveren devlet ku
ruluşu olarak görülmüş ve düşünülmüştür. Tahlildeki 
hata, bu üçlü kombinasyon arasında sıkışıp düğümlen
miştir. 

Zaman zaman orman mevzuatlarının tanzim ve 
tatbikatlarında da talihsiz dönemler yaşanmıştır. 1945 
senesinde çıkarılan 4785 sayılı Orman Yasasında, «Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte var olan gerçek 
veya tüzel, özel kişilere, vakıflara ve köy, belediye, 
özel klare, kamu tüzelkişiliklerine ilişkin bütün or
manlar bu kanun gereğince devletleştiriLmişiÜir. Bu or
manlar, hiçbir işlem ve 'bildirinle lüzum olmaksızın 
devlete geçer» ifadesini görüyoruz. 

Orman köylüsünün, asırlar boyu ecdadından inti-
kalen sahip olduğu, yeri geldiğinde hayatı pahasına 
koruduğu ve en az bugünkü teknik uygulamalar ka
dar itina ile faydalandığı orman mülkü, devlet ta
rafından gasp edilmiştir. «Gasp» kelimesini üzülerek 
kullanmak gereğini duyuyorum; çünkü, demokrasi ve 
cumhuriyet rejimiyle yönetilen hiçbir ülkede buna 
benzer bir tatbikat olmamış, olması da mümkün de
ğildir. Aynı kanunla, hemen her orman köyünün or
tak malı olan ve son derece titizlikle koruması ve 
'belirli kurallarla faydalanması yapılan köy koruluk
ları da köylünün elinden alınmıştır, işte orman köy
lümüzü, kendi öz vatanında, kendi öz malı olan or
manlarımıza devleti temsil eden ve köylüsüne en liyli 
hizmeti yapabilme düşüncesinden 'başka amacı bulun
mayan orman teşkilatına düşman eden, ilk nifak to-* 
humları bu uygulamayla atılmıştır. 

Buna bir de, o günlerdeki yanlış orman politika
sının son derece olumsuz teknik müdahaleleri eklen
miş; önce travers istihsali denilerek kalın kuturiu en 
düzgün ağaçlar kesilip alınmış, arkadan aynı alan içe
risinden maden ve tel direği istihsali diyerek, istikbal 
ağacı karakterindeki 20-kutur civarındaki kalem gibi 
ağaçlar çıkarılmış ve maalesef geriye azman karak
terde, odundan başka istihsal gayesi taşımayan vasıfta 
kovuk, çürük, tepesi kırık ağaçlardan oluşan 'bir or
man mezarlığı acıklı ve ibret verici bir tablo olarak 
orman köylüsünün gözleri önüne serilmiştirj 
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Büyük yangtn tahribatları, geriiş alanlarda tarla aç
ma çabası hep 'bu dönemlere isabet etmektedir. îçinde 
yaşayan insanımızı hiçe 'Sayarak, polisiye tedbirlerle 
uzun- süre ormanlarımızın koruması yapılmaya çalışıl
mış, ağır hükümler getirilmiş, korumada 'bir zaman
lar 'askerimize de görev verilmiş, muhafaza memuru 
ordusu 'kurulmuş, yine de ormanlarımıziın bugünkü 
görünümüne ulaşması önlenememiştir. 

Bakanlığımızın ne yapılması gerektiği hususunda 
almış olduğu tedbirler, ormancılık tarihimizin realist 
bir görüşle tetkikinden sonra yönlendirilmiş olmakta
dır. Aşağıda, tek tek inceleyeceğimiz bu tedbirler ve 
getirilen mevzuat değişiklikleri, orman köylüsüne or
manını sevdirmek, orman teşkilatının da, hem or
manları imar etmek, hem orman köylüsünün, hem 
de milletimizin orman emvalinden ve ormanın bizati
hi kendisinden, en iyi şekilde faydalanmailıarını sağ
lamakla görevli bir devlet kuruluşu olduğunu benim
setmek amacını taşımaktadır. 

1. öncelikle, 21 inci asrın arifesinde hâlâ ne dev
let, ne de orman köylümüz kendi malının sınırlarını 
tespit edebilmiş değildir. Mülkiyetin belli olmadığı 
yerde ne kanun uygulaması yapılabilir, ne de huzur 
ortamı yaratılabilir. Bakanlığımız ilk iş olarak, hu 
problemin halli için, orman kadastro komisyon
larının adedini iki misline çıkarmış, 1987 yılında ise 
bu rakamın 80'e çıkarılma kararı alınmıştır. Yakın 
zamana kadar, komisyon üyelerinin tamamı teşkilat 
'bünyesinden seçilmiş olmasına rağmen, kadastro ko
misyonlarının aldığı kararlara aynı teşkilatın muhte
lif üniteleri tarafından itiraz edilmek suretiyle, bin
lerce karar senelerce mahkemelerde sürünmüştür. Bu
nun neticesi olarak da, amaca ulaşılamamıştır. Son 
yapılan mevzuat değişikliği ile hem adilane bir ko
misyon teşkili sağlanmış, hem de teşkilatların karar
lara itiraz hakkı kaldırılmak suretiyle, kararların sü
ratle kesinlik kazanması temin edilmiştir. 2 ormancı 
üye, 1 ziraatçı üye, 2 adet de halkı temsilen köy veya 
belediyelerden bilirkişi olarak tayin edilen üyelerin 
vereceği karar, şüphe götürmeyecek şekilde hakikati 
yansıtmış olacaktır. Bu tatbikat çok kısa bir zaman 
içerisinde, ormancılığın anayasası hüviyetindeki mül
kiyet problemini tamamen ortadan kaldıracaktır. 

2. Getirilen yeni mevzuatla eski köy korulukları 
yeniden tesis edilecek; orman köylümüzün 1945'lirden 
gelen ıstırabına son verilecektir. 

3. Orman köylümüzün kendi tesis edeceği or
manlar için her türlü fidan temini ve teknik yardım 
devletçe sağlanacak; yetiştirilen ormandan faydalan

ma, belirli esaslar çerçevesinde tamamen orman köy
lümüze ait olacaktır. 

4. Bir tek ev yapacak yerleşme alam dahi bulun
mayan pek çok orman köylerimize, büyüme hızı na
zarı iti'bare alınarak, orman alanından yer tahsis edi
lecektir. 

5. Akdeniz sahil şeridi üzerinde; ne devletin, ne 
de milletin faydalanamadığı yüzbinlerce dönüm vüsa-
tindeki makilik ve traverten kayalarla kaplı ormansız 
orman alanı, öncelikle orman köylülerimize tahsis 
edilmek suretiyle; kapalı ve açık sera alanı ve naren
ciye bahçeleri tesis edilecektir. Bugün için bir dekar 
seranın, aile işletmesi olarak, bir köylü ailesine ge
liri, net bir milyon liranın üzerindedir. Demek olu
yor ki, bu tatbikat bir taraftan üretimi en yüksek dü
zeye çıkarmanın yanında, yüzbinlerce topraksız köy
lü ailesini, müreffeh bir yaşama imkânına kavuştura
cak bir nitelik taşımaktadır. 

6. Tapulu orman alanında bugüne kadar başını 
sokabileceği bir ev, bir tesis yaptırılması mümkün ol
mayan köylü ve çiftçimize; sahip olduğu arazinin yüz
de 6'sını geçmeyecek vüsatte her türlü tesisi yapabil
me imkânı getirilmiştir. 

7. Bugüne kadar «ster» hesabıyla ve bir ster 
odunun 500 kg. geldiği kabul edilerek; köylümüzün 
hakkını zayi eden, zaman zaman büyük huzursuzluk
lara kaynak olan bu satış tatbikatı yürürlükten kaldı
rılmak üzere; odun satışı yapılan yerlere kantar kon
ması ve satışların reel ton hesabıyla yapılması karar 
altına alınmıştır. Zannediyorum Türkiye çapında kan
tar tesisleri ihalesi bugünlerde ya yapılmış yahut ta 
yapılmak üzere olmalıdır. 

8. 1983 yılında yürürlüğe giren Orman Kanu
nunun 31 ve 32 nci maddelerindeki büyük adaletsizli
ğin giderilmesi için, gerekli mevzuat değişikliği bakan
lığımızca hazırlanmış olup, yakın bir zamanda Mec
lisimize sevk edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, düşününüz: (A) ve (B) köy
leri tamamen orman içerisinde yer alan iki orman kö-
yümüzdür. (A) köyünün ormanlarında istihsal vardır 
ve dolayısıyla köylümüz çalışma imkânlarına sahip
tir. Bu köy halkı, inşaatlarında kullanacağı tomruğun 
metreküpünü 12 bin liradan, tamiratlar için kullana
cağı tomruğun da metreküpünü 36 bin liradan satın 
alır. (B) köyü ise, istihsali olmayan, bozuk orman 
vasfı taşıyan bir alan içerisinde yer almaktadır. Dola
yısıyla orman içerisinde kendisine verilebilecek bir iş 
de yoktur. Yani (A) köyü halkına kıyasla geliri bir o 
kadar daha azdır. Mevcut mevzuat gereği (B) köyü 
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halkı, yeni inşaatları için tomruğun metreküpünü 36 I 
bin liradan; yani istihsali olan köy için belirlenen bi
rim fiyatın üç misline onarım için alacağı tomruğun I 
metreküpünü ise 65 bin liradan satın almak mecburi- I 
yetindedir. Böyle ters orantılı bir tatbikat, ancak or- I 
man köylerini görmemiş, orman köylüsünün yaşamım I 
yakından tanıyamamış insanların, masa başında kale- I 
me aldığı hükümden i eri gitmesi mümkün değildir. I 

öyle ümit ediyorum ki, yakın zamanda Meclisimi- I 
ze sunulacak olan bu kanun teklifi, değerli oylarınız- I 
la kesinleşecek ve bu adaletsiz tatbikat da son bula- I 
çaktır. I 

9. Mevcut mevzuata göre, atalarından kalma I 
asırlık ahşap yapılar, ahır ve samanlıklarını yıkmak I 
suretiyle bu enkazı başka bir yere nakletmek veya I 
satmak düşüncesinde olan orman köylümüzün, bu dü- I 
şüncesini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Herhan- I 
gi bir şahsa sattığı takdirde, bu sefer satın alan şahıs, I 
enkazı başka bir bölgeye nakledemez, mevzuat gere- I 
ği. Bu mevzuatın değişikliği de Bakanlığımızca hazır- I 
lanmış olup, yakın zamanda uygulamaya geçilecek- I 
tir. 

10. Devletin, arazisi bulunmayan vatandaşları- I 
miza dağıtmayı düşündüğü ziraat alanlarından fayda- I 
lanmada da orman köylüsüne öncelik tanınacaktır. I 

11. Küçük marangoz esnafına tanınan, yıllık 20 
metreküpün altındaki tahsis malından yapılan imalat- I 
lar, mevzuat gereği, ancak bulundukları ilçe hudutları 
içinde satılabilmektedir. İlçe dahilinde pazar bulama
dığı takdirde, esnaf, imalatının bekçiliğini yapmak I 
durumunda kalacaktır. Bu haksız tatbikat da 1987 se
nesinde ortadan kaldırılmış olacaktır. I 

12. önümüzdeki istihsal yılında, orman köylü- I 
müze ödenecek olan ücretler, emeğinin karşılığını ve
recek nitelikte tayin edilecektir. 

Yukarıda maddeler halinde saydığım tatbikatlar
dan sonra, artık orman köylüsüyle orman idaresi düş
man kardeşler olmaktan ziyade, ormanlarımızın gele- I 
ceğini hazırlayacak olan çalışmalarda, kader birliği I 
yapan iki arkadaş sıfatına bürüneceklerdir. I 

Değerli arkadaşlarım, sizlere 1987 yılı ve takip I 
edecek senelerin devasa ağaçlandırma plan ve uygula- I 
malarından da kısaca bahsetmek istiyorum : 

Türkiye'de ağaçlandırma tatbikatlarında, 1981 se
nesinde Sayın Sabahattin Özbek Hocamın bakanlığı I 
döneminde, ilk defa 90 bin hektarın üzerinde bir ger
çekleşme sağlanabilmiştir. Ancak, 1982 senesi başın- I 
da Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün kapatılmasıy
la, uzun bir süre duraklama dönemine girilmiştir. '1986 j 
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yılında, yeniden hız kazanan çalışmalar sonucu, 116 
bin hektar orman alanı ağaçlandırılmış, 1987 yılı için 
hedef 150 bin hektarın üzerinde tespit edilmiştir. 

Bakanlığımızın, aşağıda ifade edeceğim tedbir, teş
vik ve tatbikatları sonucu, 1988 yılı ve takip eden bir
kaç sene içerisinde, ana hedef seçilen yıllık 300 bin 
hektarlık rakama kolayca ulaşılabileceğini ümit edi
yorum : 

1. Köylümüzün teşvik ile ağaçlandırma faaliye
tine bizzat sokulması ve ağaçlandırılan alanın orman 
olarak muhafaza ve işletmesi kaydıyla kendisine ve
rilmesi. 

2. Orman içi ve dışı ağaçlandırmalarının, orman 
idaresi tarafından yürütülmesi paralelinde, büyük 
alanların ihale suretiyle yaptırılması. 

3. Bakanlığımızca hazırlanmış olan «Ağaçlan
dırma Fonu Tesisi Kanununu» kesinleştikten sonra, 
büyük alanların ağaçlandırma giderlerini karşılayacak 
güçlü ve istikrarlı bir finans kaynağı sağlanması. 

4. Gerek köylümüz, gerekse özel sektörün, fi
danlıklar kurup üretime destek olması yönünden, hem 
teknik, hem materyal, hem de parasal yönden destek 
olunmak; milyarları geçecek olan fidan ihtiyacının, 
mevcut fidanlıkların üretimi yanında, bu fidanlıklar
dan da satın alınmak suretiyle ihtiyaçların süratle te
min edilmesi. 

5. Kavak odunu istihsalini yıllık 1,5 milyon 
metreküpten hedef alınan 5 milyon metrekübe ulaş
ması için özel kavak fidanlıkları kuruluşunu teşvik ve 
Türkiye sathında büyük nehir ve dere havzalarında, 
yeni projeler geliştirerek geniş kavak plantasyonu 
alanlarının sağlanması. 

6. Her geçen gün artan odun hammaddesi ihti
yacını karşılamak yönünden, ormanlarımızın zorlan
maması ve zaman zaman belirli ölçülerin çok üzerin
de çıkan orman emvali fiyatlarının belirli seviyede 
tutulması amacıyla ve büyük bir isabetle Bakanlığı
mız dışarıdan ithal yoluyla tomruk getirtilmesi husu
sunda.da karar almış bulunmaktadır. 

Alınan tüm bu tedbir ve tatbikatların ışığı altında, 
önümüzdeki yıllar, hem Türk ormancılığının, hem de 
orman köylümüzün umut ve mutluluğu olacaktır. 

Bakanlık bünyesindeki Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğünün faaliyetleri de kıvanç vericidir. 
1986 senesinde, 1985 senesine nispetle yüzde 9 artışla 
390 bin metreküp kereste, yüzde 3 artışla 65 bin met
reküp yonga levha, yüzde 26 artışla 24 bin metreküp 
lif levha, yüzde bir artışla 10 bin metreküp kontrplak, 
yüzde 166 artışla 2 milyon 860 bin metrekare kapla-
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ma, yüzde 21 artışla 510 bin metrekare parke imali 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 12 bin metreküp direğin 
emprenyesi yapılmış, 550 bin adet de ambalaj sandı
ğı üretilmiştir. Yeterli hammadde temin edilebildiği 
takdirde, kurumun bugünkü yapı ve kapasitesi, bu ra
kamları yüzde 30 nispetinde artırabilecek niteliktedir. 

ORÜS'ün Arhavi de 3,5 milyar liralık yatırımla 
kurmuş olduğu, 27 bin metreküp/yıl kapasiteli çimen-
tolu yonga levha fabrikasında deneme üretimine baş
lanılmış olup, yılda 80 metrekare kullanım alanı olan 
3 650 adet tek katlı konut, beton veya çelik karkaslı 
blok konutların da kullanılması halinde beheri 80 met
rekare kullanım alanına sahip 6 200 adet konutun dış 
ve iç duvar bölmelerini yapabilecek kapasitede üretim 
sağlanacaktır. 

Şunu belirtmek isterim ki, Türk tarım ve ormancı
lığının özlenen hedeflere ulaştırılabilmesindeki en bü
yük şansımız, Sayın Hüsnü Doğan vasfında bir arka
daşımızın, hükümet bünyesinde böylesine önemli ve 
böylesine ağırlıklı bir bakanlığın başında görev al
ması ve başta müsteşarlık makamı olmak üzere, tüm 
kuruluşların yönetiminde son derece yetenekli, ne yap
tığını, ne yapacağını bilen kadrolara yer verebilme-
sindedir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ne yapacağını iyi 
bilir; onu biliyoruz! 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Tarımın çöküşü değil 
mi? 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Devamla) — 
Kendilerine Yüce (Heyetinizin huzurunda bir kere da
ha minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kan hangi ildendir? 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, düşüncelerimi, bilgilerime ve 
samimî inançlarıma dayaU olarak sizlere ifade etmeye 
çalıştım. Beni sabırla dinlemek lütfunda bulunduğu
nuz için, hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyor, bi
raz sonra çok değerli oylarınızla kesinlik kazanacak 
olan 1987 yılı Tarım Orman ve Köyleri Bakanlığı büt
çesinin, Türk köylüsüne, Türk çiftçisine ve yüce Türk 
Milletimize 'hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, büyük 
Atamızın ormanların memleketin doğal yapı ve eko
nomisindeki önemini ifade eden veciz bir konuşma
sındaki «Ormansız vatan olmaz» deyimini ben biraz 
daha vurgulayarak, 

«Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır, 
Toprak, eğer üzerinde orman varsa vatandır» 

diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yalçınkaya. 
Sayın ihsan Gürbüz, buyurun. (ANAP sıraların

dan alkışlar). 
ANAP GRUBU ADINA İHSAN GÜRBÜZ (Ha

tay) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 yılı 
bütçe tasarısı hakkındaki konuşmalarımı sizlere su
narken, Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının 1987 yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi 
grubunun görüşlerini huzurlarınızda arz edeceğim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye'de 
kurulu bulunan bütün bakanlıklar içerisinde son reor-
ganizasyon ile en büyük dev bir bakanlık cüssesine 
bürünmüş ve yaptığı hizmetlerle de bunu her zaman 
gösterecek bir kapasiteye ulaşmıştır. 

Bakanlığın bünyesi içindeki genel müdürlüklerin 
de aynı durumda, aynı büyüklükte ve aynı derecede 
büyük hizmetler yaptığı da bir gerçektir. Bunlardan 
bilhassa, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3202 sayılı 
Kanunla 1985 yılında kurulduktan sonra, bu genel 
müdürlük, merkezde 16 daire başkanlığı, taşrada 18 
bölge, 67 il, 11 araştırma enstitüsü, 4 makine ikmal 
3 proje ve 3 eğitim merkezi müdürü ile kendisine ve
rilen hizmetleri başarı ile yürütmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün köylerin 
ve diğer kırsal yerleşim birimlerinin en önemli alt
yapı hizmetlerinden olan devlet ve il yolları ağı dı
şında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin ağı
nı tespit etmek ve bu yollarla köy içi yollarını yap
mak, mevcutları geliştirmek. Tespit edilmiş olan or
man ve orman içi yollarını, sanat yapılarını yapmak, 
kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve 
politikalara uygun bir şekilde toprak ve su kaynak
larının verimli kullanılmasını, korunmasını ve geliş
tirilmesini sağlamak! Baraj, havaalanı, fabrika ve 
savunma ile ilgili, tesislerin yapımı, tarih ve tabiat 
kıymetlerinin korunması gibi, amaçlarla yapılacak 
kamulaştırmalar sebebiyle yerlerini terk etmek zo
runda kalan köyleri, göçmen ve göçebelerle orman içi 
köylerini iskân etmek, köy ve bağlı yerleşim birim
lerinin yol, içme suyu, 'kullanma suyu, elektrik ve 
kanalizasyon tesisleriyle askerî garnizonların içme ve 
kullanma suyu tesislerini yapmak, yabanî fıstıklık
ların, zeytinliklerin, sakızlik, harnupluk, makilik, 
çayır ve meraların imar, ihya-ve ıslahını yapmak Ta
nm alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanıl
masını sağlamak. Taşlı, asitli, alkali ve turbiyey top
rakları tarıma elverişli bir hale getirmek. Devlet su-
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lama şebekelerinin arazi tesviyesi, tarlabaşı kanalları, 
tarla grup yolları ve tarla içi drenaj tesislerini yap
mak. Bilhassa sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lit
reye 'kadar olan küçük sulama tesislerini yapmak ve 
işletmelerini sağlamak. 

Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik tesisleri 
kurmak. 

Kasaba ve köylerin imar planlarını hazırlamak. 
Kendi evini yapana tüp proje ve gerekli yardım

ları yapmak. 
Köy içi altyapıları ve sosyal tesislerini yapmak. 

Bilhassa aktif ve deprem kuşaklarında bulunan köy
lerdeki konut ve tarımsal tesisleri depreme dayanıklı 
hale getirmek. 

Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar 
gereğince iskânlı göçmenleri kabul etmek. 

Hazine arazilerinin çiftçilere kiralama işlemlerini 
yapmak. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ara
zinin tespit, tayin ve Hazine adına tescilli işlemlerini 
yaptırmak. 

Mera, yayla ve kışlakları tespit, tahdit ve tahsis
lerini yapmak üzere, kırsal kesimde yaşayan insan
larımızın bu konudaki girişim ve çabalarına yardım
cı ve destek olan yol gösterici ve eğitici çalışmalar
da bulunan bir kuruluşumuzdur. 

Bu kuruluşumuz, kendisine verilen bütçe ile aşa
ğıda «ayacağım kfsaca arzedeceğim hizmetleri de
vamlı surette memleket hizmetine ve Türk çiftçisine 
yapmak suretiyle .görevlerini yerine getirmek- duru
mundadır. 

1985 yılı nüfus sayımı neticesine göre, nüfusu
muzun 24 milyona yaklaşan kısmı kırsal yörelerde 
yaşamaktadır. Hal böyle olunca, gerek tarımsal ürün
lerin zamanında nakli, gerek pazarlanması ve gerek
se tarım nüfusumuzun sosyal ihtiyaçları bakımından 
ulaşımı önemli yer tutmaktadır. Ayrıca ulaşım, kır
sal yörelere götürülecek diğer sektör hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve ucuza maledilmesi açısından da 
yolu ulaşımı özel bir önem taşımaktadır. 

Kırsal yörelerin ekonomik ve sosyal bakımdan 
köy yolu ihtiyacı yanında, orman köyleriyle özel 
sorunu olan 'kırsal yerleşimler, tabii afete maruz yer
leşimler, asayiş ve askerî maksatlar açısından da köy 
yolu ulaşımı özel bir önem taşımaktadır. 

Bu bakımdan, eldeki mevcut kaynakları yerinde 
ve zamanında kullanmak, kaynak israflarından ka
çınmak suretiyle köy yolu ulaşım- sorunumuza en kı
sa zamanda çözüm getirmek zorunluğu da vardır. 

Türkiye genelinde bugüne kadar 129 bin kilo
metre stabilize, 60 bin kilometre tesviye, 12 bin ki
lometre asfalt yol yapılarak çiftçi ve köylümüzün 
hizmetine sunulmuştur. 

Köy yollarında; 1984 ve 1985 yıllarında 17 997 
kilometre stabilize yol kaplanmış, 3 900 kilometre 
yol asfaltlanmış, 14 959 kilometre yol tesviyesi ile 
13 645 kilometre yol onarımı yapılmıştır. 

Köy yollarında 1986 yılı programında 7 139 ki
lometre yol yapımı bulunmasına rağmen, kasım ayı 
itibariyle 9 bin kilometre yol yapılmıştır. Yine prog
ramda 8 500 kilometre olan stabilize kaplama ya
pımı 9 bin kilometre, 2 bin kilometre olan asfalt 
kaplama 3 bin kilometre, 4 bin kilometre olan ona
rım ise 5 bin kilometre olarak gerçekleştirmiştir. 
Böylece, son üç yılda, 24 bin kilometre tesviye, 27 
bin kilometre stabilize, 6 900 kilometre asfalt ve 
18 645 kilometre onarım yapılmıştır. Son üç yılda 
yapılan bu yol ağı ise, bugüne kadar yapılanların 
yüzde 30'unu teşkil etmektedir. 

Yurdumuz ekonomisi için orman yollarının ya
pımı da özel önem arz ettiğinden 1971 yılında yapı
lan çalışmalarda 144 424 kilometre üretim yolu plan
lanmış bulunmaktadır. 1983 yılı sonu itibariyle 96 
bin kilometre olan orman yolu yapılmış olmasına 
rağmen, daha bunun 48 425 kilometre yola ihtiyaç 
olduğu bir gerçektir. 1984 ve 1985 yıllarında 6 376 
kilometre yeni orman yolu, 2 372 stabilize kaplama 
ve 2 638 'kilometre de yol onarımı yapılmıştır. 

1986 yılında ise 2 150 kilometre tesviye, 1 700 
kilometre stabilize ve 1 100 kilometre orman yolu 
onarımı planlanmış, kasım ayı sonu itibariyle de 
1 600 kilometre yeni orman yolu, b'tn kilometre sta
bilize ve 700 kilometre de yol onarım gerçekleştiril
miştir. 

1987 yılında ise 8 500 kilometre stabilize, 2 bin 
kilometre asfalt 7 100 kilometre de tesviye yol ve 4 
bin kilometre de yol onarımı yapılacaktır. 

Genel müdürlüğün en mühim hzimetlerden bi
risi de, köy içme sularıdır. Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü; köy, mahalle, oba, mezra, kom gibi yerle
şim ünitelerine ve 178 sayılı Kanunla askerî garni
zonlara içme suyu götürmek ve çevre sağlığı ile ilgili 
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Kırsal kesim
deki yerleşim ünitelerinin sağlıklı içme suyuna ka
vuşturması, biraz sonra açıklayacağım envanter de
ğerlerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, çok 
büyük önem arz etmektedir. 
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1983 yılı sonu itibariyle 38 035 ünitenin sağlıklı 
ve yeterli içme suyu varken, 13 565 ünitenin içme 
suyu yetersiz olup, 56 591 ünitenin ise sağlıklı ve 
yeterli içme suyu ydktu. 1984 ve 1985 yıllarında 
7 300 üniteye 'içme suyu götürülmüştür. Susuz ve 
suyu yetersiz olan ünitelerin bir an önce sağlıklı iç
me suyuna kavuşturulabilmesi için yapılan hizmet
ler 1986 yılında da aralıksız sürdürülmüştür. 1986 
yılında 3 634 üniteye içme suyu yapımı program
lanmış olup, kasım ayı itibariyle 2 600 ünitesi tama
men suya kavuşturulmuştur. 

Aynı genel müdürlüğün iskân hizmetleri : 2510 ve 
buna ek 1306 sayılı tskân Kanununun ek 1 ve 2 nci 
maddeleri uyarınca devlet eliyle yapılacak kamulaş
tırmalar sonucunda, taşınmaz mallarını terk etmek 
zorunda kalan nüfus ile göçebeleri ve yerinde kal-
kındırılamayan orman içi köylerini tarım içi ve ta
rım dışı sahalara iskân etmefk, yerleşim yerinin 
elverişsizliği nedeniyle yerinde kalkındırılması imkâ
nı olmayan içme suyu ve elektrik gibi altyapı hiz
metlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen köyleri 
ldaba elverişli yerlere nakletmek veya mahalle, kom, 
mezra gibi dağınık yerleşimleri yeni bir yerleşim ye
rinde toplamak. 

Köy gelişme merkezlerinin kurulmasını amaçlayan 
projeler ile köylere imar planlarına dayalı köy içi 
altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratıcı eko
nomik tesisleri götürmek suretiyle köylünün konut 
ve tarımsal tesis ihtiyacını kredi ve teknik yardımla 
desteklemek, ihtiyacı olan köylere arsa vermek. 

Deprem riskinin en fazla olduğu deprem kuşak
larında bulunan köylerdeki nüfusa konut ve tarımsal 
tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek için kre
dileme yöntemi ile yenilemek ve bu nüfusun sosyal 
ve ekonomik yönden kalkınmalarını sağlamak. 

Serbest göçmen işlerini yürütmek ve özel yasalar 
uyarınca iskânlı göçmen kabul etmek gibi çalışma
lar yapmaktadır. 

1986 yılırida kırsal alan planlaması için verilen 
7 milyar 500 milyon lira ödenekle Afganlı göçmen
ler, yerleri kamulaştırılanlar, Atatürk, Altınkaya, Der
bent barajlarının baraj gölü altında kalanlardan gö
çebe ve gezginci nüfustan konutları bitenlerin iskân
ları tamamlanmıştır. 

Ayrıca, köysel alanda fiziksel yerleşim, dağınık 
yerleşimlerin toplulaştırılması, köyde sosyal ve eko
nomik tesislerin yapımı ile köy içi altyapıları ve büt
çe imkânları nispetinde uygulamalara konularak, 
yılı içerisinde mevcut programların yüzde 90Y bu 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Köy hizmetlerinin en bü
yük hizmetlerinden birisi de, toprak ve su kaynak
larının geliştirilmesiyle ilgili tarım sektörüdür. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar köyün altya
pı hizmetlerindeki hedefler ve uygulamaları size arz 
ettim. Şimdi de, köyün üretim politikasıyla doğru
dan ilgili olan, tarım sektöründeki uygulamalardan 
kısaca bahsedeceğim. Kırsal kesim'in kalkındırılmasın
da ekilebilir alanlarda üretimin artırılması ana he
deftir. Ülkemizde arazi kullanma kabiliyeti sınıflara 
göre 26,5 milyon hektarı bir ve dördüncü sınıf arazi, 
işlemeli tarıma uygundur. Ancak, işlemeli tarıma uy
gun olan 5 milyon hektar birinci sınıf arazi dışında, 
diğer arazilerde çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Tür
kiye topraklarının 1,5 milyon hektarında drenaj, 2,8 
milyon hektarında çoraklık, 28,5 milyon hektarında 
taşlık 57,1 milyon hektarında ise, su erozyonu ve 500 
bin hektarında da rüzgâr erozyonu vardır. 

Ayrıca, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinin kü
çük bir şerit dışında kalan kısımlarında, tarım arazi
sinin yüzde 96'sı, normal bir üretim için bitki geliş
me devresinde yeterli yağış alamamaktadır. Bu ne
denle sulamanın verime etkisi büyük olmaktadır. Ay
rıca sulama, entansif -tarıma elverişli önemli faktör 
olduğundan, işgücü talebini de büyük oranda artır
maktadır. 

Ülkemizin tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı 
sulanabilir özelliktedir. Ancak, havzaların su imkân
ları göz önüne alındığında teknik ve ekonomik ola
rak sulanabilecek toplam arazi miktarı 8,5 milyon 
hektardır. 1983 yılı sonu itibariyle, kamu sulamala
rının 803 bin 'hektarı Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 460 bin 
hektar alanda tarla içi geliştirme hizmetleri, 226 bin 
hektar alanda drenaj ve toprak ıslahıyla, 182 bin 
hektar alanda da toprak muhafaza hizmetleri yapıl
mıştır. 

1984 - 1985 yıllarında 100 bin hektar alanda su
lama, 79 bin hektar alanda tarla içi geliştirme, 42 bin 
hektar alanda drenaj ve toprak ıslahıyla, 40! bin hek
tar alanda da toprak muhafaza çalışmaları gerçek
leştirilmiştir. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilerek, çiftçinin 
hizmetine sunulabilmesi amacıyla, 1986 yılında 70 
bin hektar alanda tarla içi geliştirme hizmeti, 19 681 
hektar alanda drenaj, 6 998 hektar alanda gölet, 
21 542 hektar alanda toprak muhafaza ve 33 bin 
hektar alanda da küçük su hizmeti programlanmış
tır. 
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Bu programdan, kasım ayı itibariyle 35 bin hek
tar alanda sulama, 49 bin hektar alanda tarla içi ge
liştirmesi 19 bin hektar alanda drenaj ve toprak ıs-
lahıyla, 18 bin hektar alanda da toprak muhafaza 
hizmetleri tamamen bitirilmiştir. 

Bilindiği gibi, köy elektrifikasyonu, Türkiye Elekt
rik Kurumu tarafından yürütülmektedir. TEK enter-
konnekte sisteme bağlı olarak çalışmaktadır. Bu sis
temin dışında kalan köylerin elektrik sorununa çö
züm getirmek üzere, küçük akarsulardan faydalan
mak suretiyle, küçük hidroelektrik saritralları kurul
ması ve köylerin elektriklenmesi çalışmaları da Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir 
1986 yılında 1 milyar 150 milyon lira ödenekle, 37 
ünitenin elektriğe kavuşturulması için çalışmalara de
vam edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü yukarıda saydığım hizmetleri 1986 
yılında kendisine verilen ve yıl içerisinde yapılan ak
tarmalarla 330 milyarı bulan bütçe ödeneğiyle yü
rütmüş ve yüksek bir gerçekleşmeye ulaşmıştır. Ku
ruluşundan beri Türk çiftçisine hayırlı hizmetleriyle, 
kırsal kesime en müspet yatırımları götüren bu genel 
müdürlüğe ve bütün elemanlarına, Sayın Bakanın 
şallısında ve sayın genel müdürüne, huzurlarınızda te
şekkürü bir borç biliyorum. 

Şimdi de sizlere 1987 malî yılı bütçesiyle ilgili, 
köy hizmetlerirtin çalışmaları hakkında bilgi verece
ğim: 1987 yılı bütçesinin hazırlanmasında bilhassa, 
özellikle geçmiş yıllardan devam eden projelerin ta
mamlanması hedef alınmış, bunların gerektirdiği öde
nekler tam olarak konulmuştur. Kalkınmada önce
likli illerimizin ihtiyaçlarına öncelik verilerek; yol, 
içme suyu, sulama, elektrik, iskân gibi altyapı hiz
metlerinin tamamlanması yönünde projelere ağırlık 
verilmiş ve 1987 yılı bütçesinin yüzde 49'u kalkın
mada öncelikli illerin yatırım programlarına ayrıl
mıştır. 

1987 yılında ulaştırma sektörüne ayrılan 130 mil
yar lira ödenekle 7 100 kilometre yol tesviyesi, 8 500 
kilometre staiblize yol kaplaması, 4 bin kilometre yol 
onarımı, 2 bin kilometre asfalt kaplama ile orman 
yollarına da, 3 bin kilometre tesviye, 1 900 kilomet
re stablize, 1 300 kilometre yol onarımı yapılacak
tır. 

Kırsal kesime sağlıklı içme suyu götürebilmek 
için 1987 yılı bütçesine 47 milyar 400 milyon lira 
ödenek konulmuştur. Bu ödenekle 3 566 üniteye iç- I 
me suyu götürülecektir. j 
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Kırsal alan planlamasıyla Afganlı göçmenlerin ve 
yerleri kamulaştırılanların iskânına devam edilecek
tir. Bunların yanı sıra, göçöbe ve gezginci nüfusun 
iskânı ile dağınık yerleşim toplulaştırılması, sosyal ve 
ekonomik tesislerin yapımı da sürdürülecektir. Bu 
projelerin gerçekleştirilebilmesi için 1987 yılı bütçe
sine 10 milyar lira ödenek konmuştur. 

Türk köylüsüne götürülecek olan hizmetler tarım 
alanında da aynı hassasiyetle sürdürülecektir. 1987 
yılı bütçesine konulan 98 milyar 200 milyon ödenek
le, 34 562 hektar alana münferit sulama, 18 110 hek
tar alana toprak muhafaza, 7 122 hektar alanın gö
letlerle sulanması, 9 bin hektar alana da drenaj ve 
toprak ıslahı ile 52 941 hektar alana da tarla içi ge
liştirme hizmetleri götürülecektir. 

Ayrıca, 1 milyar 120 milyon lira ödenekle de 24 
yerleşim birimine elektrik götürülecektir. 215 milyon 
lira ödenekle teşkilat bünyesindeki personelin sosyal 
durumlarını iyileştirmek üzere lojman yaptırılacaktır. 

Bütün bu hizmetlerin uygulanmaya konulması es
nasında gerek duyulacak kamulaştırma bedelini karşı
lamak için de, 2 milyar 400 milyon lira ödenek ayrıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar açıklanan köye 
yönelik hizmetlerin optimum düzeyde gerçekleştirile
bilmesi için 1987 bütçesinden yatırımlarda kullanmak 
üzere, toplam 286 milyar 93!5 milyon lira ödenek ay
rılmıştır. Genel Müdürlük, uhdesine verilen 286 mil
yarı aşkın yatırım programını realize edebilmek için 
79.9 milyar liralık da cari harcalma ödeneği ayrılmış
tır. Böylece, genel müdürlük 1987 yılı bütçesinde, 
transfer harcamalarıyla beraber, 370 milyar liralık bir 
•bütçeye sahip olacaktır. 

Köye götürülmekte olan hizmetlerin büyük bir bö
lümünü yüklenen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
'bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 26 bin adet ma
kinesi bulunan geniş bir makine parkına sahip bulun
maktadır. Ancak, geçen zaMan içerisinde bu makine
lerin büyük bir bölümü, ekonomik ömrü tamamlanmış 
bulunduğundan verim güçleri de düşmüştür. Bu itibar
la, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görü
len makine yenileme ve dengeleme projeleri gerçekleş
mesi suretiyle makine parkının yenilenmesi, yeni iş ma
kinelerinin alımına gidilmiş ve 1986 yılında tamamı dış 
firmalardan temin edilen krediyle 1 935 adet muhte
lif iş makinesi alınmıştır. Bunların 990 tanesi dozer, 
810 tanesi greyder, 125 tanesi paletli yükleyici, 10 ta
nesi de paletli delicidir. Ayrıca, yurt içinden de 75 adet 
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çekici temin edilmiştir ve bunlar da illere, ihtiyaçları 
nispetinde, dağıtılmıştır. Alman bu yeni makinelerin 
Çalıştırılması için yeterli personel kadrosu alınarak ge
rekli eğitimden geçirilmiş ve 1987 yılına hazır hale ge
tirilmiştir. 

Ayrıca, montaj işlemi halen üç ilimizde devam 
etmekle olan telsiz sistemiyle yıl sonuna kadar bütün 
işyerlerine bağlanmış olacak, böylece kırsal kesimde 
alan şantiyelerle yapılacak seri haberleşme sonucu, da
ha verimli ve daha rasyonel çalışma imkânları sağ
lanmış olacaktır. 

Merkez ile taşra kuruluşları arasında etkin ve sü
ratli koordinasyonu temin için faksirnil (faxmile) sis
temiyle yıl sonuna kadar hizmete girecek olan bu şe
kildeki haberleşme sisteminde büyük bir etkinlik getir
miş olacaktır. 

Yine, çok sayıda ve yoğun olan genel müdürlük 
hizmetlerinin her dalında doğru ve süratli bilgi akı
mı sağlamak için bilgisayar merkezinin faaliyetleri de 
1986 yılında başlamıştır. 

Hizmete sürat ve etkinliği getirmek amacıyla yuka
rıda belirtilen çalışmalara ek olarak, şimdiye kadar 
merkezde yürütülen sanat yapılarının yapımı ve ilgili 
ıher türlü yetki, içme, sondaj suyu işlemlerinin tama
mıyla çeşitti konulardaki proje tasdik yetkisi taşra teş
kilatına verilmiş ve ihale suretiyle dışarıdan proje yap
tırılmasına ilk defa 1986 yılında başlanmıştır. 

Sayın üyeler, bu bütçe rakamı ve bu güçlü ma
kine parkıyla yurdumuzun en ücra köşelerine mede
niyetin en son imkânlarını ulaştırmak için büyük bir 
şevkle çalışan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
'bütün personeline teşekkürlerimi sunuyor, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin memlekete ve 
vatana hayırlı olmasını diliyor ve Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Bütçesine geçmek üzere sözlerime 
devam ekliyorum. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1935 yılında ku
rulmuş olup 1945 yılında ve ondan sonra 1972 yılın
da olmak üzere, muhtelif yıllarda kanunlar çıkarıl
mış; fakat bunların hiçbirisi tam istenilen şekilde hiz
mete girememiştir. Son olarak, 1973 yılında 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe gir
dikten sonra, bu kanunun 182 nci maddesi gereğince 
Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliğe haiz, katma bütçeli 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurularak hiz
mete girmiştir. Ancak, bir müddet sonra, Şanlıurfa 
'bölgemizde bu müsteşarlık vasıtasıyla hizmete başlan
mış; fakat ondan sonra da Anayasa Mahkemesi va
sıtasıyla bu kanun iptal edilmiştir. 

| Netice itibarîyle 1 Aralık 1984 tarihinde 3083 sa
yılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 
Tarım Reformu Kanunu ve 5 Mart 1985 tarihinde de 
3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilat 
Kanunu çıkarılmak suretiyle bugünkü hizmetlerini 

I yapmaya başlamıştır. 
Ülkemiz tarımındaki aksaklıklara, gecikmiş olma

sına ve zaman geçtikçe birikerek dana kompleks bir 
yapı arz etmesine rağmen, bir çözüm getireceği düşü
nülen bu kanunun çıkarılışı ve uygulayıcı kuruluşun 

I yeniden teşekkülü hayırlı bir 'başlangıçtır. Ülkemiz ta
rımının altyapısındaki aksaklıkların bir an önce düzel-

I tUmesi, ancak böyle bir kuruluşun mevcudiyeti ve ye-
I terli malî imkânlarla ve elemanlarla desteklenmesiyle 

mümkündür. Çünkü, yukarıda da zikredildiği gibi, 
problemler gün geçtikçe birikimli olarak artmakta ve 

I daha zor çözülecek bir yapı ihüviyetine bürünmekte
dir. Yani bugün, tarımımızın altyapı problemleri düne 

I nazaran daha fazladır. Tarım kesiminde beklenilen 
gelişmelerin sağlanması, mevcut problemlerin bir an 
önce çözülmesine ve bu hususun 'gerçekleşmesinde, 

I bu konuda uzman bir kuruluşa ve bu kuruluşun malî 
imkân yönünden desteklenmesiyle mümkündür. Bu 
amaçla 3*155 sayılı Tarım Reformu Genel İMüdürlü-

I günün kuruluşuna dair kanun çıkarılmış, bu kurulu
şa kanunla verilen görevleri ve esas istenilen hizmet -

I leri yapacak durumdadır. 
Bu kanun, devletin hüküm ve tasarrufu altında 

veya Hazine adına tescilli olan, kamu hizmetleriride 
kullanılmak üzere, tahsis edilmemiş olan tarım ara-

I zilerinin en ekonomik ve üretime imkân verecek şe
kilde parçalanmadan tarım arazileri halinde toplana
rak çiftçi ailelerinin geçimini sağlayacak ve işgücü 

I değerlendirmesine yetecek şekilde parçalanmadan hiz
mete vermiş olmaktır. 

Toprak ve su kaynaklarının teknolojik Ve ekono-
j mik gerçeklere göre kullanılmasını ve kullanılma hak

larının düzenlenmesini Bağlamaktır. 
Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletil-

I meşinin korunmasını, birim alandan 'azamî ekonomik 
verim alınmasını, ziraî üretimin sürekli olarak artırıl
masını sağlamaktır. 

Bu kanunla verilen bu görevlerin 'yerine getirilme-
| si ve kanayan bir yaranın tedavi edilebilmesi için, 16 
I Haziran 1986 tarihinde Şanlıurfa İli, uygulama alanı 

olarak ilan edilmiştir. 

Gerek 3155 sayılı ve gerekse 3083 sayılı Kanun
larda öngörülen hizmetlerin bu ilde yapılabilmesi 

I amacıyla, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1987 
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yılı 'Bütçesine toplam 4 milyar 97 milyon liralık 'bir 
ödenek konmuştur. Bunun 3 milyar Türk Lirası ya
tırım harcamalarına, kalan 1 milyar 91 milyon lirası 
da cari harcamalara aittir. 

Diğer taraftan 3083 sayılı Sulama Alanlarının Ara
zi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu (Kanunu, hem 
1757 sayılı Kanunun iptaliyle geriye 'bıraktığı aksak
lıkları düzeltmek suretiyle, hem de GAP alanı içinde 
bu projenin sağlayacağı değişiklikleri de dikkate ala
rak uygulanacaktır. 

Ülkemizde uzun yıllardır tarım alanlarının sula
ma maTîyetferimn yüksek olduğu, Devlet Su İşleri ra
porlarında açıkça görülmektedir. Bunun en öneml'i 
sebepleri, devlet tarafından sulama projesi kapsamı
na alınan alanda, (bir arazi düzenlemesinin yapılma
ması teşkil etmektedir. Çünkü, ısulama projesinde işiin 
en önemli safhası olan sekonder ve tersiyer kanalla
rın alana oturtulması noktasında, arazilerin diğer özel
likleri yanında [geometrik şekilleri ve ekonomik bü
yüklükleri de çok önemlli görülmektedir. Mevcut ara
zi durumuna göre en uygun sulama projesi yapılıp 
uygulansa dahi, 'bir nesil sonra sulama alanında sudan 
faydalanma imkânı olmayan, şekilsiz, ekonomik bü
yüklükten uzak parseller meydana gelebilmektedir. 
Tarım Sayımlarına göre ülkemizde mevcut 3 556 815 
tarım işletmesinin yüzde 44,64'ü 4 ila 9 parçalı işlet
melerdir. Diğer taraftan Türkiye'de, ortalama işletme 
•büyüklüğü, yine 1980 tarım sayımına «göre 6)2 dekar
dır. Arazilerin gittikçe böyle ufalmıs bir şekilde olma
sı, tarımda hiçbir zaman ekonomik çalışma imkânla
rını vermemektedir. 

Türkiye'de Hazine arazisi miktarının ne olduğu 
hakkında değişik kaynaklarda çok değişik rakamlar 
verıilmektedir. Ayrıca, mevcut Hazine arazilerimizin 
yarısı itirazlı durumdadır. Uzun yıllardan beri sürün
cemede bırakılmış olan Hazine arazilerinin hu duru
mu, yine 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Dü
zenlemesi Kanununun uygulanması ile açıklığa ka
vuşturulacaktır. Diğer taraftan, tarım reformu uygula
ma alanlarında arazi dağıtma rezervinin önemli bir 
bölümünü teşkili etmesi bakımından, Hazine arazile
rinin belirlenmesi, dağıtıma söz konusu olabilecek 
miktarlarının tespiti, arazi düzenleme çalışmalarının 
önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. GAP alanı 
içindeki Hazine arazilerinin üçte ikisi itirazlı durum
dadır. Gerek GAP alanı içinde, gerekse tüm ülke ala
nı içinde meralarımızın durumu da bunlardan farklı 
değildir. Gün geçtikçe çoraklaşan ve verimden düşen 
meralarımız; tespit ve ıslah çalışmalarıyla bir düzene 

| kavuşturulmalıdır. Söz 'konusu bölge içinde 3 296 405 
hektar çayır ve mera arazisi bulunmaktadır. Çayır ve 

I meralarımıza tecavüzlerin önlenmesi, hem de ıslah 
I edilmesi için, hazır GAP uygulanırken, 3083 sayılı 
I Yasa ile bu problemin de çözülmesi, ülke tarımında-
I ki hayvancılık sektörü için de önemli bir yarar sağla

yacaktır. 
I Yukarıda kısaca üzerinde durulmuş bulunan gerek 
I ülke tarımına ait, gerekse GAP alanına ait problem

lerin çözümünde en geçerli ve en etkili yol, 3083 sa-
I yılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi Kanunu-
I nun bir an evvel süratle uygulanmasıdır Gerek ka-
I nunun yürürlüğe girmesi, gerekse Şanlıurfa İlinin uy-
I gulama bölgesi olarak ilan edilmesi, memleketimiz 
I için hayırlı bir başlangıçtır. Uygulama bölgesinin sa-
I dece Şanlıurfa İli sınırları içinde kalmayarak, en azın-
I dan GAP aılanına da teşmil edilmesi, önemli ve hayırlı 

bir karar olacaktır. IBu uygulamaları yapacak olan 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün gerekli olan 

I bütçe imkânlarının da yeteri kadar artırılması ve ekip
man yönünden desteklenmesi de hükümetimizin en 

I önemli icraatlarından birisi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar Köyhizmetteri 
ille Tanım Reformu Genel Müdürlüğü hakkında görüş-

I lerimizi arz ettik. Bundan sonra kalan kifsımda da, 
bakanlığımıza bağlı, iktisadî devlet teşekkülü duru
munda olan KİT'lerin durumu hakkında kısaca bir 

I bilgi vermek istiyorum. 

Muhterem aricada'şlar, Tarım Bakanlığına bağlı 
KİT'ler; Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Ziraî Donatım Kurumu, Yem Sanayi, ORÜS, 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Et ve Balık 

I Kurumundan teşekkül etmektedir. Bu genel müdür-
I Kikler, kendilerine verilen hizmetleri, imkânlar nispe

tinde yapmaktadır. Ancak, hepsinin bütçesi ve kuru-
I kış kanunları tetkik edildiği zaman görülecektir ki, 
I bunların esas olan işletme sermayeleri kuruldukları 
I günlerden beri kendilerine tam olarak ödenmediği 
I için, işletmede, mal alımında ve malzeme ikmalinde 
I bazı aksaklıklar olimıaktadır. Son üç yıl içerisinde 
i memnuniye'tJle görüyoruz İki, KİT'lerde bu imkân faz-
I taşıyla geliştirilmekte ve İşletme sermayeleriyle bera-
I ber eski makine ve malzeme imkânları artırılmak su-
I retiyle bunların verimlilikleri ve işletme kapasiteleri 
I gittikçe artmaktadır. Bunun en güzel misali de, Tür-

kiyeMe Et ve Balık Kurumunda, Süt Endüstrisi Kuru-
I munda, Yem Sanayiinde görülmektedir. Bunların büt-
I çesi tetkik edildiği zaman* ilki yıl önceye kadar hep-
| sinin yıl sonu bilançolarını zararla kapattıkları görül-
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düğü halde, son İki üç yıl içerisinde önce başabaş du
ruma ıgekniş ve ondan sonra da hepsi milyarları aşan 
kârlarla önümüze çıkmış bulunmaktadır. 

Bilha'ssa şunu belirtmek istiyorum ki, Toprak 'Mah
sulleri Ofisinin daha evvelki yıllarda Dünya Banka
sıyla silo mevzuunda bir anlaşmaya girmesi ve daha 
sonraki yıllarda da 'bunu gerçekleştirememesi, ofisin 
yatay depolama yapmasını gerekli kılmış ve yatay de
polama sonucu 'bazı zayiatlara selbeb'iyet vermiştir. 
Son aldığımız 'tedbirlerle Toprak Mahsulleri Ofisi de 
Dünya Bankasıyla anlaşmaya varmış ve aşağı yukarı 
500 bin ton civarında bir kapasiteyi alabilecek şekil
de dik silolar yapılacaktır ve bunun memlekete büyük 
hizmetler (getireceği görülmektedir. 

Süt (Endüs'trisi Kurumu, (kurulduğu günden beri 
zarar eden bir müessesemiz olmasına ve Devlet Plan
lama Teşkilatı tarafından da istedikleri miktarları her 
zaman alamamalarına rağmen, son yıllarda akıllı, ger
çekçi ve işi 'bilerek 'bu konunun içine girmiş olmala
rından dolayı, son iki yıl en güzel sütleri Atatürk Or
man Çiftliğiyle beraber Türk çocuklarına vermek sure
tiyle ıbeslenmelef ine yardım etmişler ve hem de netice 
itibariyle kârlı ıbir duruma gelmek suretiyle Devlet 
Planlama Teşlkilatı ve Hazineden alamadıkları geri ka
lan paraları bu şekilde kadarıyla almak suretiyle mem
lekete daha hayırlı hizmetler vererek daha hol mik
tarda süt üretip içirme imkânlarını sağlamışlardır. Yi
ne öğrendiğimiz kadarıyla Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığıyla yaptıkları 'bir anlaşma sonucu tüm 
vilayetlerde bulunan ilkokul çağındaki çocuklarımıza 
'temiz pastörize süt içme imkânları sağlaması da bi
zim için, gelecek nesil için çok değerli bir hizmet
tir. 

Hayvancılığımız ve ormancılığımızın durumu hak
kında arkadaşlarım gerekli 'bilgileri verdiler. iBen de 
bunlara hiç dokunmadan Devlet Üretme ÇiftMkleriyle 
ilgili konuşmak istiyorum. İlik önceleri Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak haşlamış olup, daha sonra 1984 -
1985 yıllarında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
olan hu kuruluş, Türkiye'nin 39 yerinde, hiçbir çift
çinin, hiçbir kimsenin gidip ziraat yapmadığı yerlere 
gitmek suretiyle dev, büyük tarım kuruluşlarını kur
muş ve böylece Türk çiftçisine tohumluk, damızlık 
hayvan, damızlık fide, damızlık fidan vermek sure
tiyle en güzel hizmetleri yapmaktadır. Bilhassa harp 
yıllarında Türk milletini aç bırakmamak için kurul
muş olan hu kuruluşun şimdi Türk Milletine, Türk 
çiftçisine en güzel, en verimli tohumluklarını meyda

na »getirmek suretiyle "büyük hizmetler vermesinden 
dolayı büyük 'bir kıvanç duyuyoruz. 

Bu arada Su Ürünleri Daire Başkanlığının Tür
kiye'de daha faal, daha iyi hizmetler yapabilmesi için, 
hakanlıkça bu yönde gerekli çalışmaların yapıldığını 
ve su ürünleriyle uğraşacak kişilere Ziraat Bankası ka
nalıyla tarımsal kredilerin verilmesi konusunda anlaş
ma yapıldığını da memnuniyetle görmekteyiz. 

Bütün hu tohumluklar, hayvansal yapılar ve su 
ürünlerindeki hu 'krediler mevzuunda Türkiye Cum
huriyeti Ziraat IBanlka'sına, Türk çiftçisine, Türk köy
lüsüne son yıllarda yapmış olduğu bu kolaylıktan do
layı ayrıca huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum 
ve 1987 yılında da 'tarımda daha verimli, daha iyi bir 
mahsul alabilmesi için Türk çiftçisine yardımını esir
gememesini bilhassa bu kürsüden istirham ediyorum. 

Beni »sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum. 1987 yılı Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bütçesinin Türk Milletine, Türk çiftçisine ve 
Türk tarımına hayırlı olması dileğiyle, hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN -— Teşeikkür ederiz Sayın Gürbüz. 
Sayın Cengiz Dağyar, 'buyurun. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. CENGİZ DAĞYAR 
(Antalya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 1987 yılı bütçe tasarısının, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıyla ilgili husus
larında, Anavatan Partisi Meclis Grubu adına görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Bu münasebetle sizleri şahsım ve grubum adınla say
gılarımla selamlarım. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, ba
kanlığın muhtellif kademelerin'in çalışmaları hakkın
da, rakamlara ve görüşlerine dayanarak değerli bilgi
ler verdiler ve sizleri aydınlattılar. Bendeniz de, veri
len sınırlı süre içerisinde; çiftçi, köylü kimdir, köy 
nedir, bu kesimin devletlimizin sosyal ve ekonomik ya-
şantısındaıki yeri nedir, beklentileri neler olmuştur ve 
ne dereceye kadar ilgi görmüştür, bugün sizlerden is
tedikleri nelerdir, neler yapılmış ve, yapılacaktır, gibi 
konulara değinerek, görüşlerimi ifade ve arz etmeik 
istiyorum. 

Muhterem Başkanım ve değerli arkadaşlarım; bu
gün nüfusumuzun yüzde 50'sine yaklaşan bir kısmı, 
bilindiği üzere, tarımla iştigal etmektedir. Tarımla işti
gal etmek demek, toprağı işlemek suretiyle ekmek, 
ona bakmak ve muayyen bir süre sonra ektiğini biç
mek suretiyle, elde ettiği hâsılatla geçimini sağlamak 
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demektir. Bu manada bir değerlendirmeye tabi tutu
lursa, tarımla iştigal eden kesim, toplumumuzun rızkı
nı en temiz bir şekilde, hakikî alın teri ile temin eden 
bir bölümdür. 

Çiftçi ve köylü olarak köylerimizde yaşayan va
tandaşlarımız, aynı zamanda büyük milletimizin sa
hip olduğu millî örf ve âdetlerimizi, millî hasrımızı en 
temiz ve saf biçimde yaşayan ve yaşatacak olan de
ğerli vatandaşlarımızdır. 

Köylerimizin ve köylümüzün kalkındırılması müm
kün olmadıkça, millî ekonomimizi 'bütünüyle kalkın
mış sayiaımiayız. Bugünkü tabloda, sosyal yaşantı ve 
millî gelirin dağılışı yanında, şehirlerde ve köylerde 
yaşayan vatandaşlarımız arasında büyük farklılıklar 
görülmektedir. Bunun sebepleri muhteliftir ve kökü 
imparatorluk Türkiye'sine kadar inmektedir. Tarihî 
gelişme içinde, gelmiş geçmiş bütün iktidarlar ve köy
lüyü ağızlarından düşürmemelerine rağmen, bu farklı
lıklar giderek şehirlerde yaşayanların lehline büyümüş
tür. Köylümüzün bu durumu karşısında, sosyal ve 
ekonomik kaideler hükmünü icra ederek, köylüyü şe
hirlere göçe zorliamış, zaten altyapısı kifayetsiz olan 
şehirlerimiz büsbütün sıkışık hale gelmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer hastalığın ne olduğu
nu teşhis edemezsek, onun. tedavisi cihetine gidilmesi 
imkânsızdır. Anavatan Partisi olarak, - 1983 seçimle
rini müteakip - hükümetimizi kurduğumuz sırada, kö
yün ve köylünün durumu nedir; önce bu hususu or
taya koymak istiyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu için 
bunları özet olarak vermek durumundayım. Hakikat
te, eğer zamanımız müsait olup da köyün ve köylünün 
durumunu, ihtiyaçlarım tam olarak sıralayabilseydik, 
o, ciltlere sığmayan bir kitap olurdu, 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Kıtâp değil, kitap! 

A. CENGİZ DAĞYAR '(Devamla) — Evet, son 
ziamanlarda şarkı güfteleri de siyasî hayatımıza girdi. 
Geçende okumuşsunuzdur, «Kır atıma bineyim», 
«Mor- fesli Süleyman» gibi şarkılarla günümüzü1 ge
lip geçiriyoruz. Arkasında, «Kendim ettim kendim 
buldum» da vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Evvela siz kendinize gelin, sonra şarkılara gelir
siniz. 

BAŞKAN — Devam edin. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — 1988'den 

sonra size bir güfte de 'ben hazırladım : «Vuslat yine 
mi kaldı güzel başka bahare»; hicaz, ağıraksak. 
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gü
rültüler) 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, bütçenin içinde mi, dışında mı? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Evet, SHP' 
ye de var arkadaşlar; yalnız, şöyle : Onların bugünkü 
acıklı durumunu anlatacak güfte, beste henüz yapıl
madı. 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Baş
ka bahara, başka yaza kaldı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dağyar, konuşma
nıza devam edin efendim. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Evet, Sa
yın Başkanım. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Şarkı nereden geldi Sayın Başkan? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Halkın haline bakın, 
şjarkılara değil, Türk köylüsünün yaşayışına bakın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Saygıdeğer 

milletvekilleri, evet, dünyanın medeniyet çağını ta
mamlayıp uzay çağına tırmandığı bir devirde Türk 
köyü ve köylüsü ne durumdaydı? Altyapı olarak 
'büyük bir çoğunluğu her türlü hizmetten mahrum
du. Medeniyetin nuru elektriğe hasret, haberleşme
nin kolaylığı telefondan, telsizden yoksun, televiz
yonu, yansıtıcısı yok; Muaftan önceki yıllardan kal
ma tozlu yolları var, asfaltı yok, içecek suyu yok, 
susuzluktan çatlayan toprağı çok, sulama suyu yok, 
kanalizasyonu yok; okumak isteyen çocuğu çok, oku
lu ve öğretmeni yok. 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (Man<bul) — El 
insaf, taş devri mi, bronz devri mi? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sağlıklı 
'bir evi ve içinde medenî araç gereçleri yok. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, Sayın Dağyar. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Buyurun 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu müzakerelerin arkaidaşların de

vamına vesile verirse çok memnun olacağım. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Başüstüne 

efendim. 
BAŞKAN — Haftalardan beri Türk Milleti, Bü

yük Meclisin milletvekilleri tarafından doldurulma
sını beklemektedir. Eğer bu konuşmalarınız bunu te
min edebilirse mutlu olurum. Edemeyeceğine göre, 
konuşmalarınıza devam edin. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, kendi partine söyle, iktidar partisine 
söyleyin. 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — önce hükümete söy
leyin. 

BAŞKAN — Ben Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın milletvekillerine hissiyatlarımı ifade edi
yorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, biz burada, dlükkat ederseniz, 
«Şunu yaptık, bunu yaptık» demiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, devam edin efen
dim. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sağlıklı 
bir evi ve içinde medenî araç gereçleri yok, - 1983' 
teki durumu söylüyorum - doktoru, hemşiresi, ebesi 
yok. Seçim zamanlarına, kendisine, yüzme havuzlu, 
şelaleli, içinde her renkten balıkları olan göller ke
narında kurulmuş hayal köyler, köy - kentler ve dahi 
«Eyisiniz eyi» diyenler çok; fakat bilahara derdine 
deva olan yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MÖSTASA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sen buna inanıyor musun? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, köylümüz ve çiftçimiz... 

Ben köylü çocuğuyum, 98 bin kilometre gezme
dim sizin genel başkanınız gibi; ama hakikatleri bu
rada ifade etmek Merîm. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — İyisiniz iyi. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sen de geziver. Bizim otobüs bedava, sizi gez-
düriverelîm. 

A. CENGİZ DAĞYAR {Devamla) — Köylü
müz ve çiftçimiz, binbir meşakkatle ürettiği mah
sulünün bedelini de devletten binbir meşakkatle alındı. 
Malını tesl'im ettikten sonra, ofis kapılarında gün
lerce ve aylarca işlini gücünü bırakıp malının bedelini 
almaya uğraşırdı. Ben de, çiftçi olarak bunlardan 
birisiyim. Dertlini kimseye anlatamaz, «Bugün git, 
yarın gel) muamelesine tabi tutulurdu. Evet, çiftçi
mizin ve köylümüzün durumu, biz iktidara geldiği
mizde en azından buydu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Şimdi nasıl? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Bütün bu 
gerçekleri, acı da olsa, anlatmak istememin sebebi, son 
günlerde bazı politikacıların istismar kokan beyanları
dır. Sanki, bugüne kadar Türk köylüsünün ve çift
çisinin her türlü meselesi, altyapısı ve ekonomik so
runları halled'ilmŞiiş de, bu hükümet gelmiş, bütün 
bunları bozmuş gibi bir hava yaratılimak istenmek
ledir. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
)Önlar altyapı getirmesiydi, sen kurdele kesemezdin. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — İşinde gü
cünde alm teriyle çalışan, devletine, milletine, hükü
metine ve Allah'ına sonsuz bir bağlılık içerisinde 
olan bu kesimin maneviyatı bozulmak istenmek
tedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Cenabı Allah'ı karıştırdı ş'imdi de işin içine. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, zatıâliniz de 
'biraz sonra söz alacaksınız. Şayet sataşanlar olursa, 
muka'bele bilmisil olarak susturmam. Bu itibarla, 
hatibi dikkatle dinleyin efendim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Peki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin öfend&n. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Doğru 

Yol Partisinin Sayın Genel Başkanı... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

Sayın Başkan, iftira var, sataşma var. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — ...bütçe

nin tümü üzerinde konuşurken, «Çiftçinin ürettiği 
ürünleri diğer ülke çiftçilerin'in ürünlerinin altında 
satın alıyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yalan 
mı? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — ... üstelik, 
çeşitli ürünlerden, devlet, fon adı altında para almakta 
ve bunu başka alanlarda harcamakta, çiftçiye döndür-
memektedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Rızktan vergi alıyorsunuz! 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Çiftçimizden 
kesilen stopaj ise, hayalî vergi alınmasıdır. Köylümüz 
ve çiftçimiz f ukaralaşmıştır. Köye eskinin tahsildarının, 
jandarmasının yerine icra memuru girmektedir; Türk 
çiftçisi yetim bırakılmıştır» gibi beyanlarda bulunmuş
tur; beyanda bulunmak kolay. 

Sayın milletvekilleri, izan ve insaf çerçevesinde bir 
değerlendirme yaparsak, politik maksatlarla yapılan bu 
tip beyanların hakikatlerle hiçbir ilgisinin bulunmadığı
nı derhal anlayabiliriz. 

Rakamsal cevaplandırmaları Sayın Bakanımıza bı
rakıyorum; ancak bendeniz şunu ifade edebilirim: 
Türk köylüsünün ürünlerinden alınan, gerek fon ve 
gerekse stopaj yoluyla kesilen paralar, yine, köylümü
zün ürünlerinin desteklenmesinde, ihracatında, pazar-
lanmasında kullanıldığı gibi, köylümüzden kesilen pa-
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ranın üzerine hükümet en az 100 katı kadar bir mik
tarı da ilave ederek, yine Türk köylüsüne ve köyüne 
hizmet götürmektedir. 
. «Köye erkinin jandarmasının, tahsildarının yerine 
icra memuru girmektedir» buyurdular. Bunu şiddet
le reddederiz. Bizim iktidarımızda 'köylere birileri giri
yor; ama bunlar kimlerdir? Bunlar, elektrik açmaya, 
ışık vermeye gelenler (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar), otomatik telefon santralını (bağla
maya gelenler, televizyon yansıtıcısı kurmaya gelen
ler, şebeke suyu bağlayıcıları, Köy Hizmetlerinin dağ
ları taşları düz eden yeni iş makineleri ve onların fe
dakâr çalıştırıcıları, Bakanlığımızın gayretli yönetici
leri; ziraat mühendisleri, inşaat mühendisleri, orman 
mühendisleri ve teknisyenleri; doktor, ebe, hemşire, 
öğretmen, imam, sağlık memuru; ihracatçılar ve pazar
lamacılar, köy camii ve köy kanalı müteahhitleri... 
Evet, 'bizini Anavatan iktidarımızda köye girip çıkan
lar bunlardır, icra memurları değildir; yanlış gör
müş olmayasınız Sayın Oindörulk. (ANAP sırlarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da ifade etmek is
terim : «Tarım kesimi mahvoldu, bitti; köylü, traktö
rünü, pulluğunu, evini, damını satıyor; yetim kaldı» 
gibi sözler, bu sözleri sarfedenlere hiçbir şey kazan
dırmaz, bizim de çalışma azmimizi ve moralimizi hiç
bir şekilde bozamaz; ama bu sözler, çalışkan ve her 
şeyi hepimizden iyi bilen Türk köylüsüne reva görü
len ağır bühtanıdır, seçimlerde bunun cezasını söyle
yenler görürler. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 28 Eylülü unutma. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Devamla) — Siz de Al
lah'ın vermediği yağmuru bile istismar ediyorsunuz, 
onu •bekliyorsunuz yağmur yağmasın diye. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

„" İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu kadar 
olmaz yani. O kadar dil uzatma, Allah'ın yağmuruna 
da... 

A, CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — «Köylü ye
tim kaldı» ne demektir? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Al
lah'tan kork, Allah'tan. 

: A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — «Köylü ye
tim kaldı» ne demektir Sayın Cindorufc? Türk köy
lüsünün yanında, devleti ve temiz oylarıyla seçtiği 
hükümeti vardır. İnanışımıza göre, yetimlik, takdiri 
İlahî ile gelen yalnızlıktır ve irade dışı tecelli eder; 
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I ama bir kimse, kendi iradesiyle de kendini yalnız bı-
I rakabilir, sıfatından feragatla «Emanetçiyim» diye-
I bilir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I İşte biz onlara siyasî yetimler deriz, sizin durumunuz-
I da olduğu gibi. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 
I biz milletimizin hizmetine talip olduğumuz zaman bir 
I programla halkımızın karşısına geldik. Bu programı 

halkımız tasvip ederek, bizleri 'büyük bir ekseriyetle 
I işbaşına getirdi. 
1 MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sonra 28 Eylülde emanetini geri aldı. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Kurulan 
I hükümet bu program doğrultusunda bir programla 
I huzurunuza gelerek güven aldı ve hayırlı çalışmalarını 
I başlattı. Hükümet programımız Yüce Atatürk'ten alı-
I nan bir vecizeyle başlar: «Köylü milletin efendisi-
I dir». köylünün, memleketimizin efendisi olması için 
I neler yapılması lazımsa, programımızda birer birer 
I sayılmıştır. Bu programımızın kefili başta Sayın Baş-
I bakanımız olmak üzere, Bakanlar Kurulumuz ve Ana-
I vatan Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Gru-
I bunu teşkil eden değerli milletvekili arkadaşlarım, ke-
I filleri biziz. Orada neler düşündükse, neler vaat ettik -
I se, hepsini bu memleketin imkânları içinde aziz Türk 

çiftçisine ve Türk köylüsüne bjizmet olarak yerine ge-
I türmeye azmettik. Yardımcımız, yine büyük milletimiz 
I ve onun vekilleri olarak sizler olacaksınız. 
I 1988 yılında hizmet süremiz sona erince büyük 
I milletlimizin karşısına muvaffak olmuş (insanların gö-
I nül huzuru içerisinde, açık alınla çıkmak istiyoruz. Bu-
I nun için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. 

I Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 Ma-
I lî Yılı Bütçesinin Türk köylüsüne ve büyük milleti-
I mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken, baş-
I ta Sayın Bakan olmak üzere, sizleri ve bakanlığın ça-
I lıışkan mensuplarını saygılarımla ve başarı düleklerim-
I le selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Sataşma var efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa-
I yın Başkan grubumuza sataşma vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Dağyar. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Efendim, bir 

sataşma varsa sözümü geri alıyorum, buradan git* 
I meden geri alayım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
| BAŞKAN — Buyurun efendim. 

22 — 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Söz
lerini geri alacaklarını söylediler... 

BAŞKAN — Efendim, ne konuda sataşma var? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sözünü geri alsın. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bi

zim Allah'ın yağmurunun yağmaması için dua etti
ğimizi söylediler. Allah'ın yağmuruna kimse karışa
maz. örf ve âdetimize yakışmaz. 

BAŞKAN — Efendim, 'böyle bir sataşma yok efen
dim. Bir sataşma mevzu değil. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ayıp
tır efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Zabıtlardan çıkarın bunu, ayıptır. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Gru
bumuza ağır 'bühtanda bulunmuştur. Allah'ın yağmu
runun yağmamasını isteyen hiç kimse yoktur Türk-
kiye'de, örf ve âdetlerimize aykırıdır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Geri alsınlar, geri alsınlar. 

BAŞKAN — Grulbunuz için bir söz söylenmedi 
efendin, "buyurun. Efendim, söylemediğini de ifade 
ettiler. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Tür
kiye'de yağmurun yağmamasını isteyen kimse yoktur, 
ayıptır. Sözlerini geri alacaklarım kendileri ifade et
tiler. 

BAŞKAN — Efendim, söylemediğini de ifade et
tiler. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Genel Başkanımıza atıfta bulunuyor efendim, 
ayıptır. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın tsmaiil ÜğdÜl, buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL ÜĞDÜL (Edir
ne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 
yılı bütçesi münasebetiyle Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle Yüce Meclse ve heyetinize saygılar su
narım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye kalkınma çabalarını 
pek çok ekonomik sıkıntılar ile birlikte sürdürmüştür. 
Bu sıkıntılardan ürkmek, karamsarlığa ve ümitsizliğe 
kapılmak doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti, kendisine belirli bir üstünlük sağlayan tarihsel bi
rikime, hemen her alanda, her zaman görev alabile-
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cefc, çalıştırılabilecek bilgili, vatansever kadrolara sa
hiptir. Yüce Türk Milleti tarafından tek başına iktida
ra getirilen Anavatan Partisi kadroları, başta Sayın 
Başbakanımız Turgut özal olmak üzere, bunun en can
lı örneğidir. Anavatan Partisi seçim beyannamesi ve 
hükümet programında söylediklerini icraatı ile ger-
çekleştinniştir. Sayın Başbakanımız Turgut özal 19 
Aralık 1983 günü hükümet programını Yüce Mec
liste okurken, tarım kesimi ile ilgili olarak şöyle söylü
yordu : «Çiftçimize makul, yeterli ve teminatın zora 
koşulmadığı şartlarda kredi verilmesine, sulama pro
jelerinin geliştirilmesine, teknik yardımın etkin hale 
getirilmesine, ürün bedellerinin zamanında ödenme
line, kaliteli tohum verilmesine, vergilerin basitleşti-
rilmesine, ürünün tarlada çürümemesi, elde kalma
ması için ihracatın ve pazarlamanın geliştirilmesine 
yönetik her türlü tedbir alınacaktır. «Bugün hüküme
timizin 3 üncü yılını doldurmuş bulunuyoruz. Yuka
rıda Yüce Meclise aktardığım sözler aynen yerine ge
tirilmiştir. Çiftçimiz ve köylümüz huzur içerisindedir 
ve Anavatan İktidarının verdiği sözleri yerine getirmek 
için gösterdiği gayret ve azmi her zaman dikkatle ve 
takdirle izlemektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zamanın elver
diği ölçüde ve Sayın Başkanımın müsamahası doğrul
tusunda çiftçimizi yakından ilgilendiren bu konular 
hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Tarım ürünlerinin ihracatını teşvik için vergi iade
si sistemi uygulanmaktadır. Buna ilave olarak da, 
3 Aralık 1986 tarihli Resmî Gazetede ilan edilmiş olan 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılacak olan 
ödemeler ile yeni bin tedbir getirilmiştir. Bunları şöy
le sıralayabiliriz: 

Sığır ve koyun eti ihracatında 1 tonda 100 dolar 
karşılığı Türk Lirası, kümes hayvanları etinde 1 ton
da 46 dolar karşılığı Türk Lirası, yumurtada 1 adette 
4 dolar karşılığı Türk Lirası; patates, domates, kuruso^ 
ğanda 1 tonda 14 dolar karşılığı Türk Lirası, elmada 
1 tonda 66 dolar karşılığı Türk Lirası; buğday unu 
ve irmikte 1 tonda 35 dolar karşılığı Türk Lirası öde
me yapılması esası getirilmiştir. Bu karar, çiftçi ca
miasında memnuniyet uyandırmıştır. Biz inanıyoruz 
ki, muhalefetin can simidi gibi sarıldığı istismar araç
larından birisi de ellerinden alınmıştır. 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Onun için sebzelter, 
meyveler çürüyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Kin
lere yardım yapılmıştır? 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Edirne'ye de ge
leceğim hanımefendi. Siz gelemiyorsunuz; ama ben ge
leceğim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ni-
-ye gocunuyorsunuz, Edirne'den söz etmedim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Çiftçiye kaliteli 
tohum verilecek demişiz. Tohum bugün çiftçimizin 
en değer verdiği unsurlardan birisidir. Tohum mese
lesine, 1967 - 1970 yılları arası hariç, Anavatan Par
tisi İktidarına kadar fazla önem verilmemiştir. İthal 
edilen iyi, cins yabancı menşeli tohumların vasfını kay
betmesi sebebiyle uzun yıllar büyük sıkıntılar çekil
miştir. Çiftçilerimiz, köy köy gezerek birbirlerinden 
tohum temin etmişlerdir. Anavatan Partisi iktidarın
dan önce, tohum ithalinde tahdit vardı, tohum M üç 
yıl bekletiliyordu. Bu arada, çiftçimiz de iyi tohum 
(bekliyordu; fakat tarlası, ailesi (bekleyemezdi. Bu se-
'beple ne bulursa ekiyor ve haliyle verimi de düşük 
Oluyordu. 

Anavatan Partisi İktidarı zamanında ithal edilen 
tohuma, ilgili devlet ve resmî makamlarca sertifika ve 
garanti belgesi verilmektedir. Ayrıca, Türkiye'ye ge
len tohuma Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğün
ce kalite uygunluk belgesi verilerek, çiftçiye sunulmak
tadır. 

Ürünlerde birim alandan elde edilen verimin artı
rılabilmesi için yüksek verimli tohumlukların kullanıl
masını sağlamak gereklidir. Bu nedenle ülkemizde 
yeteri kadar üretimi yapılamayan tohumlukların, bir 
yandan ithal yoluyla tedariki sağlanırken, bir yandan 
da ülkemizde yeteri miktarda tohumluk üretiminin 
sağlanabilmesi için bir dizi teşvik ve tedbirler alınmış, 
ve bunun sonucu olarak da kamu kuruluşlarının yam 
sıra, özel sektör tarafından tohumluk üretimine baş
lanmıştır. 

19 Aralık 1985 tarihinde çıkarılan Bakanlar Kuru
lu kararıyla tohumluk üretimi yapan tüm kamu ve 
özel tohumculuk kuruluşlarına, altyapı ve mekanizas-
yon için, ihtiyaç duydukları kredilerin projeye daya
lı olarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının mü
saadesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tara
fından düşük faizli olarak verilmesi sağlanmıştır. 

Tohumluk dağıtımı üzerinde yapılan çalışmaları 
açıklamak gerekirse, soya 1986 yılında 5 300 ton soya 
tohumluğunun dağıtımı yapılarak 87 bin hektar alana 
soya ekimi yapılmış ve 175 bin ton soya .üretiminin 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Böylelikle 1984 yı
lında 60-bin ton olan soya üretimi hızla artarak 1986 
yılında 175 bin tona ulaşmıştır. 1987 yılında 170 bin 

hektar alana soya ekimi yapılarak 390 bin ton üretim 
hedef alınmıştır. 5 800 tonu yerli üretim, 870 ton stok 
ve 6 500 tonu ithalden temin edilmek suretiyle 13 270 
ton soya totıumluluğunun tedariki programlanmıştır. 

Ayçiçeği için, 1986 yılında 600 bin hektar dola
yında ayçiçeği ekimi gerçekleştirilmiştir ve 1 825 ton 
verimli ve oranı yüksek hibrit tohumluğu dağıtılarak, 
üretimin 1 milyon tonu aştığı, yapılan hesaplamalar 
sonucu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 1987 yılında, yi
ne 650 bin hektar alanda ayçiçeği ekimi yapılacağı, 
bu alanın yüzde 65'inde hibrit tohumluk kullanılaca
ğı ve bunun için de ihtiyaç duyulan 2 600 ton hibrit 
tohumunun tedariki programlanmıştır. Hibrit tohum
lukların kullanımının giderek artması ve 1986 yılın
da iklim koşullarının da elverişli olması nedeniyle, 
son birkaç yılda 1 milyon tonu aştığı tahmin edil
mektedir. 1986 yrlırida 1 milyon 300 bin ton ayçiçe
ği üretimi hedef alınmıştır. 

1986 yılında hiçlbir tohumluğun temininde herhan
gi bir sıkıntı söz konusu olmamıştır. Başta mısır, so
ya, ayçiçeği, patates olmak üzere, diğer ürünlerde de 
üretimin artırabilmesini sağlamak amacı ile yüksek 
verimli sertifikalı ve hibrit tohumlukların, çiftçilere da
ha ucuz fiyatlarla intikal ettirilmek sureti ile kullanı
mının yaygınlaştırılabilmesi için çıkarılmış bulunan 
Para ve Kredi Kurulu kararları ile mısır, soya, ayçi
çeği, patates ve yem bitkileri tohumluklarına yüzde 
40'a ulaşan sübvansiyonlar uygulanmıştır. 1987 yılın
da da, 1986 yılında olduğu gibi, yüksek verimli serti
fikalı hibrit mısır, hibrit ayçiçeği ve soya tohumluğu 
kullanan çiftçilere, 22 Ekim 1986 tarihinde yayınlan
mış Ibulunan Bakanlar Kurulu Kararı ile kilogram 
'başına soyada 125 lira, hilbrit mısırda 300 lira ve hib
rit ayçiçeği tohumluğunda da 2 bin lira olmak üzere, 
ıdestek sağlanacaktır. Ayrıca, çiftçilerimizin nakit ih
tiyacını karşılamak üzere, 1986 yılında Türkiye Cum
huriyet Ziraat Bankası tarafından verilmekte olan 
11 500 liralık çevirme 'kredisi, 1987 yılında 14 500 lira
ya çıkarılmıştır. 1986 yılında olduğu gibi, 1987 yılında 
•da Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının müsaadesi 
ile yurt dışından ihtiyaçlar nispetinde ithal edilecek 
olan tohumluklara gümrük muhafiyeti uygulamasına 
devam edilerek, ithal edilecek olan tohumlukların da
ha ucuz fiyatlarla çiftçilere intikali sağlanmış ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, biz iktidara geldiğimizden 
beri ve bilhassa geçen sene muhalefetçe fazla tenkit 
ediliyordu; bu tohumluk meselesine hiç kimse inan
mak istememişti. Ben öyle hatırlıyorum; şu kürsüde 
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muhalefet partisi mensupları, çiftçiye kötü tohum _ve-
riMğini, bunun sonunun hüsran olacağını söylüyor
lardı. Bu söyleyiş basında da çıkıyordu; fakat dün 
(Ben öyle tahmin ediyorum) basın, bu tohum gerçeği
ne artık inanmış, bundan sonra sıra muhalefete gelmiş
tir. Her zaman burada muhalefet gazete çıkarıp göste
recek değil ya, biz de müsaadenizle şu gazeteyi çıka
rıp, okuyalım. Muhalefete göstereyim, burada bilhas
sa şunu Trakya milletvekillerine göstereyim; «Yeşil 
Devrim» diyor. Türkân Hanım, isterseniz gözlüğünüzü 
takın. Şimdi buradan bazı pasajlar okumak istiyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ne bi
çim konuşuyor, kahvehanede mi konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İSMAİL ÜĞDOL (Devamla) — Sayın Salim Erel, 

yukarıda komşuyuz, beraber gidip geliyoruz, ayıp 
ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, karşılıklı konuşmaya 
imkân verecek şekilde konuşma yapmayın efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. 

Şimdi bu... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Kendileri iyi mi 
konuşuyor Sayın Başkan?.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu değerli ga
zetemizde, değeri bir basın mensubumuzun, değerli 
bir köşe yazarımız şöyle söylüyor... . 

SALİM EREL (Konya) — Televizyondaki değerli, 
değil mi?.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — «Genetik mühen
disliğinin başlattığı yeşil devrim adı verilen tohum 
mucizesi.» 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ha
karet ediyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Efendim, hakaret 
ediyorsa, işitirsem, cevabını veririm, size düşmez efen
dim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bahri 
Dağjdaş'ın kemikleri sızlıyordur. 

'BAŞKAN — Devam edin efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL ((Devamla) — «Türkiye'de, 
bilinen nedenlerle ve alışılmış sloganların direnişi 
yüzünden, yeşil devrime on yıl geç katılımnşızdır. Ye
şil devrimle Türkiye arasındaki duvar, 1984 yılın
daki bir hükümet kararıyla devrildi. Tohum üretimi 
ve ıMıal serbest bırakıldı. Bu alanda yabancı serme
ye ve teknolojiye kapılar açıldı. Sonuç, çok kısa sü
rede alınmıştır. Bugün Türkiye'de, sebze, meyve, 
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hububat ve yağlı tohumlar için, hibrit tohum üreti
mi yapan ve bunları ithal eden yerli, yabancı ser
mayeli 24 şirket vardır. Buğdayda, soyada, mısırda, 
ayçiçeğinde, seracılıkta büyük üretim artışları görü
lüyor. Kurak geçen yılların açığı, bu üretim artışla
rıyla dengeleniyor. 

Türkiye'de, 1984'die başlatılan tohum i'tftıali ve 
üretimi sonucu, mısırda 2 milyon ton, soyada ise 175 
bin ton" üretim rakamına ulaşılmış, ayçiçeğinde 4 mil
yon dolarlık tohum 'Mıaliyle, 40 milyon dolarlık üre
tim artışı sağlanmıştır.» Siz, bu gerçekleri de, hâlâ 
Sayın Salim Ererin (bağırdığı gibi, bağırarak cevap-
landırırsanız, biz size bu kürsüden bir şey diyemeyiz, 
•«kendi halinize bakın, içinizdeki halinize bakın» de
riz. 

SALUM EREL l(Konya) — ISen benîm muhatabım 
değilsin, ben o kürsüye üzülüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen" efendim, lütfen... 
Yazınızı okumaya devam edin efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; üzerinde en çok konuşulan ko
nulardan bir tanesi, hepimizin bildiği (gibi, gübre ko
nusudur. Gübre bitkilerin besinidir, iyi besleneme
yen bitki, iyi gelişmez ve cılız kalır. Bunun bilincinde 
olan çiftçimiz, gübreyi en iyi şekilde kullanmak is
temektedir. Uygulanmakta olan genel ekonomik poli
tika gereği, birçok ürünlerde ve girdilerde sübvansi
yon kaldırılmış olmasına rağmen, çiftçimizin en önem
li tarımsal girdisi olan gübrede sübvansiyon, büyük 
ölçüde devam ettirilmiştir. 1986 yılında gübreye ya
pılan sübvansiyonun 230 milyarı aşacağı tahmin edil-
emktedir. 

Gübre satışlarını rekabet ortamı içine sokarak, 
çiftçilerimize daha iyi hizmet verilmesini sağlamak 
için, 86/10715 sayılı Kararname dle bübre ithal, ih
raç ve satışları serbest bırakılmıştır. 86/11 sıra nolu 
Para ve Kredi Kurulu kararı ile de, çiltçilere yapıla
cak satışlarda, gübre cinslerine ıgöre, Kilogramı başı
na yapılacak destekleme ödemeleri ilan edilmiştir. 
iSöz konusu destekleme ödemeleri, bazı gübrelerde 
kilogramda 100 Türk Lirayı bulmaktadır. Ayrıca, 
gübre kredilerine uygulanmakta olan faiz hadleri de 
yüzde 34'ten yüzde 22'ye düşürülmüştür. 

Gübre konusunda getirilen bu köklü değişiklik
lerin gayesi kısaca şunlardır: Rekabet ortamı içinde 
çiftçilerimize kimyevî gübre yönünden daha iyi hiz
met verilecektir. Çiftçilerimiz, Sstedfiği cins ve mik
tarda gübreyi, istediği anda temin edeceklerdir. Çift
çilerimiz, 'gübrelerini daha ucuza terhin etme imkâ
nına kavuşacaklardır. 
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Sayın Başbakanımız, gübredeki serbest rekabeti 
açıkladıktan sonra, bizde de bayağı endişe zuhur et
mişti; acaba gübrenin fiyatı ne olacak diye bayağı 
end'işelenmiştik. Hatta muhalefet, gübrenin fiyatı 
yükselecek diye, kendilerine göre bazı tenkitleri yap
mak üzere hazırknmışlardı; fakat 'bu uygulama o ka
dar güzel tuttu ki, onlar dahi şaşırdılar. Bugün, 
hangi köye giderseniz gidin, her köyün kahvesinde, 
duvarlarında gübre firmalarının reklam panolarını 
görürsünüz ve buna tarım kredi kooperatiflerimiz 
de dahildir; reklam yaparak, çiftçinin ayağına gi
derek, gübrelerini sa'tmak mecburiyetindedirler. 

Şimdi muhalefet konuşmacıları, muhakkak güb
re tüketiminin azalmasından bahsedecekler. Diye
cekler ki, Çiftçimiz... 

ARİF TOPRAK ((Niğde) — (Demek ki suçunuzu 
biliyorsunuz (Sayın Üğdül, gerçekten 'suçunuzu bili
yorsunuz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Diyecekisiniz, 
ben biliyorum, hiç konuşmayın şimdi. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Çiftçimiz, parasızlık yüzünden, yani malî im
kânsızlığı yüzünden gübreyi az aldı, tarlasına az attı. 
Yahu, şu çiftçinin gözüne bir baksanıza, onda o 
kadar aptal bir görünüş var mı? O, nasıl hesabını 
bilir, bilir misiniz? Gübreyi atmadığı zaman tarla
sından hiç mal alamayacağını bilir; ama jgü'breyi 
çok atarsa, yine bir şey alamayacağını bilir; ama 
'siz, öyle zannediyorum ki, gübreyi çok atmakla 
çok mal alacağım zannediyorsunuz; o şekilde burada 
konuşuyorsunuz. Çiftçimiz artık bilinçlenmiştir; top
rak tahlil laboratuivarları bütün Merimize, ilçeleri
mize yayılmaya başlamıştır ve çiftçimiz gidip... (SHP 
sıralarından «Yok canım» sesleri) Yok canım değil... 

(BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL ((Devamla) — Şaşırttılar. 
Şimdi, hem de bedava yaptırıyorlar, tahlili beda

va... 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Türkiye'de su da 
parayla. 

»İSMAİL ÜĞDÜL ((Devamla) — Efendim, bir 
sene önce, babadan, dededen kalma 60 kilo gübre 
atıyordu, bir bakıyor 25 kilo. liste size, gübrenin 
fiyatı yarı yarıya, yarıdan da daha aşağıya indi. 
Gayet basit; bugün artık kazalarımızda da tahlil la-
boratuvarlan kurulmaya başlandı. Bakm arkadaşlar, 
siz... 

PAŞA SARIOĞLU ((Ağrı) — Tarlalar kurudu 
tarlalar. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bakın, bir şey 
söyleyeyim sayın muhalefet mensupları: Siz, bura
ya konularınızı getirirken, çalışmadan... 

M. TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, biz konuşurken «Genel Kurula hitap 
edin» diye sözümüzü kesersiniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL l(Devamla) — Sayın Başka
nım, muhalefet, konularını buraya getirirken çalış
madan, araştırma yapmadan getiriyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, pole
mik yapıyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL '(Devamla) — Şimdi aklıma 
geldi, sırası gelmişken o konuya da değineceğim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Dikkat etmiyorsu
nuz Sayın Başkan, bakın bize çatıyor. 

BAŞKAN — (Sayın Üğdül, herhangi bir gruba 
doğru değil de, Genel Kurula doğru hitap edin. 

'İSMAİL ÜĞDÜL ((Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sırası gelmişken bir konuya daha değineceğim. 
Az evvel dedim, muhalefet mensupları araştırma 
yapmadan, gazetelerde gördüklerini, ondan bundan 
duyduklarını, bazen de bir sene önce, hazırladıkları 
çalışmayı, bir sene sonra akıllarına geldiği zaman 
buraya getirebilecek hale geldiler. 

İBRAHİM TAŞDBMÎR (Ağrı) — Senin gibi 
değil mi? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Devamlı tahrik 
ediyor bakın Başkan. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Buna nereden, 
«Sırası geîmüşken» dedim? (Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın Hüse
yin Avni Sağesen arkadaşımız, 70 tane soru sordu; 
doğru, yanlış, tabiî fena değil, yalnız burada bir şey 
dikkatimi çekti, Edirnelden de bir soru sordu, dedi 
ki, «Edirne Yüzme Havuzu çürümeye terkedilmiş, 
müteahhit şöyle olmuş, böyle olmuş.» Ben de ona 
bir not gönderdim, dedim ki, «O yüzme havuzu 
hakkında bilgin yok galiba. Haltta, bilgi edinmen *' 
için yanındaki Edirne milletvekili arkadaşa bir so-
ruver.» 

ARİF TjOPRAK (Niğde) — Tarımı bıraktık, eği
timdeyiz (Sayın Başkan. 

IPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bütçe dışı konu
şuyor Sayın Başkan. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Hüseyin Avni 
Sağesen arkadaşımız da milletvekiline sordu, o da 
«Benim böyle bîr şeyden haberim yok» dedi. Kos
koca, 500 milyonluk Edirne Yüzme Havuzu, 1976 
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yılında başlamış; düşünebiliyor musunuz, 1986'ya ka
dar devam etmiş. 

SALİM ER-EL (Konya) — Demek ki, eskiden 
de yapılmış yüzme havuzu. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Arkadaşlar, 
29 Kasım 1986 günü Sanayi ve Ticaret Bakanımız 
Sayın Cahit Aral tarafından, İstanbul Yüzme İhtisas 
ve Galatasaray kulüplerinin yüzme müsabakasıyla, 
sıcak «ulu yüzme havuzu hizmete açıldı. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bizim içmeye su
yumuz yok... 

İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Alm size muha
lefetin 'boşluğunun bir örneği (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

PAŞA SARIOĞLU ((Ağrı) — Bizim içmeye su
yumuz yok; siz sıcak sulu yüzme havuzu yaptırı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Tarım Bakanlığı büt
çesini 'görüşüyoruz. 

İSMAİL ÜÖDÜL '(Devamla) — Sayın Başka
nım, benim bunu söylememdeki gaye şu: Bugün 
çiftçimiz ilgi beklemektedir. Biz, iktidar olarak bu
nun üstesinden gelmek için her türlü gayreti gös
teriyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — 500 milyonu bir 
daha yazdır deftere. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ama, muhale
fet mensubu milletvekilleri de istismar yapmak için, 
ortalığı karıştırmak için, binde bir köylere gidiyor
lar; bari o gittikleri zaman da hakikati söylesinler, 
gerçeği <söylesinler... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bu 
sözlerim* geri alsınlar efendim. 

BAŞKAN — ıNeyi efendim, neyi geri alacaklar? 
PAŞA SARIOĞLU <Ağn) — «Sabote ediyorlar» 

dedi, biz neyi sabote eltimişiz? 'Sözlerini geri alsınlar. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, devam edin efen

dim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; sizin bir lafınız vardı, ben onu 
bütün muhalefet milletve'Mleırine her zaman söylü
yorum : Her köye gideriz, Edirne'ye gene koşa ko
şa giderim; ama zannetmiyorum ki, Edirne'nin de
ğerli milletvekillerinden bir tanesi benimle gelebilsin; 
gelmeye yüzleri yok efendim. Hele hele, birinin yine 
hiç yüzü yok... 

PAŞA SARIOĞLU l(Ağrı) — Seni bir de Ağrı' 
ya götürelim de Doğuyu gör. (SHP sıralarından 
ıgürulltüler) 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, devam edin efendim. 
İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; üretilen ürünün en dyl ve en 
çabuk 'bir şekilde alınıp, ürün bedellerinin zamanın
da ödenmesi konusuna gelelim. 

Burada, en önemli görevi üstlenen Toprak Mah
sulleri Ofisini, çiftelerimiz ve köylülerimiz adına 
candan kutlamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
günün değişen ve gelişen şartlarını dikkate alarak, 
bu alım döneminde daha dinamik bir yapıyla, rekor 
seviyede alım 'gerçekleştirmiştir. Hizmet, üreticinin 
ayağına kadar götürülmüştür. Bu amaçla, imkânlar 
ölçüsünde önemli sayıda alım ekipleri açılmıştır. 
Bakanlığımızın, ikinci ürün mısır üretimini gerçek
leştirme projesine bağlı olarak, kurulan kurutma te
sisleriyle, çiftçimizin mısırı zamanında alınarak ku
rutulmuş ve mısır üretimi teşvik edilmiştir. 

Daha kaliteli ve verimli mahsul elde etmek ga
yesiyle, Toprak Mahsulleri (Ofisince hazırlanan ve 
yurt dışından sağlanan üsDün vasıflı tohumlar çift
çimize aynî olarak veya en eyi fiyat ve kredi şart
larıyla verilmiştir. 

Hepinizin bildiği glibi, daha öncekü yıllarda, Top
rak Mahsullerine malını götüren vatandaşımız, ne 
zaman parasını alacağını bilmeden aylarca beklerdi. 
Bu sene, yani 1986 senesinde yüzde 60'ı peşin ve 
yüzde 40'ı iki ay vadeli, zamam belli ve parasının 
yüzde 60'ını, ürününü teslim ettiği gün trak diye 
bankadan alıyor. Yüzde 40'ını da... 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Şahane, şahane... 
EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Sen ayçiçeğini 

anlat. 
İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Gidin bakın, 

ayçiçeği üreticisine de bu sene en kısa zamanda pa
rası verilmiştir. 

EROL AĞAGİL ((Kırklareli) — Ya seneye? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Seneye hepsini 
peşin olarak vereceğiz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Suyun litresi 150 
lira oldu. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Eskiden çiftçi, 
malını Toprak Mahsulleri Ofisine götürüp, fiyatım 
bilmezdi. (SHP sıralarından 'gürültüler) 

İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Anlat, anlat... 
'İSMAİL ÜĞDÜL ı(Devamla) — Anlatayım; o 

zaman, «Tüccar çiftçi» tabir ettiğimiz büyük çiftçi
ler, yani bin veya ikîbin dönüm toprağı olan çiftçi
ler; bunlar uifak çiftçilerin mallarını kapatırlar ve 
stokçuluk yaparlardı. Aldığı mal nasıl olsa iki., üç 
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ay sonunda yüzde yüz fiyat yapacak. Daha anlata
yım (mı arkadaş?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sulama ko
nusuna gelince; Sulama, toprağa (bereket ve üretime 
istikrar getirmektedir. Ekilebilecek arazi miktarım 
artırmak, belirli bir zamandan sonra mümkün ola
mayacağından, ekilen araziden en iyi verimi ve çift 
ürünü alabilmek liçin en önemli etkenlerden 'birisi 
arazilerin sulanmasıdır. Bizim gördüğümüz, son se
nelerde sulamaya büyük 'önem verilmesi ve sulama 
d'le îlgil'i çalışmaların köylerimizde, kasabalaİarıımız-
da hızlı bir 'şekilde devam etmesidir. İlk olarak, 
geçen yıl uygulamaya başlanılan hayvan sulama gö
letleri çalışmalarıdır ki, bu hayvan sulama gölet
lerini yerinde görenler bilirler, gereğinde çok güzel 
sulama imkânı sağlayan küçük üniteler halindediır-
ler. 

Bakanlığımız, sulama konusuna büyük önem ver
mektedir ve yapftığı çalışmalarla da, bu konunun da 
üstesinden geleceğine inancımız tamdır. Çiftçileri-
ımiz de bu çalışmaları takdirle karşılamaktadırlar. 

Sayın Başkan, saym miletvekilleri; Anavatan İk
tidarı zamanında çiftçilerimizin araç - gereç teminine 
büyük ehemmiyet verilmiştir. Türk tarımında 
önemi bîr yeri ve anlamlı hizmetleri bulunan tarım 
kredi kooperatifleri, Türk çiftçisinin temel ihtiyacı 
olan tarımsal girdileri ortaklarına kredili olarak en 
iyi şekilde ve şartlarda vermektedlirler. Tarım kredi 
kooperatiflerinin, bakanlığın yerinde kararları ve 
3223 sayılı Kanunun temel esprisine uygun olarak, 
modern sevk ve idare ile kooperatifçilik esaslarına 
göre reorganizasyonu yapılmıştır. Bu sayede koope
ratifler, bölge birlikleri ve Merkez Birliği Tüdc 
Çiftlisinin daha iyi hizmet verme imkânına kavuş
muştur. Sayıları 2 349'a ulaşan tarım kredi koope
ratifleri, 16 bölge birliği ve Merkez Birliğiyle bir
likte, 25 115 köye hizmet göltürmekte ve tarımsal 
alanının yüzde 65'i ve 1,5 milyon ortağıyla Türk 
çiftçisinin yüzde 40tan fazlasına hitap etmektedir. 

Gübrenin ticaretö, temini ve tevziinin serbest bı
rakılmasından sonra, tarım kredi kooperatifleri 
aldığı tedbirlerle, çiftçiye ayağında en ucuz gübre 
alma imkânını sağlamıştır. Memleketimizde imal 
edilen tarım alet ve ekipmanlarının yüzde 70-75*ini 
tarım kredi kooperatifleri pazarlamaktadır. Bu sa
yede çiftçimiz, ekipmanını en iyi şartlarda almakta
dır. Bu alandaki sanayi de desteklenmekte ve pi
yasadaki fiyat teşekkülünde de istikrar sağlanmış 
bulunmaktadır. 

I Çiftçilerimiz, tarım kredi kooperatiflerinin bu 
faal'iydtlermi takdirle karşılamaktadırlar. Ayrıca, ta-

I rım kredi kooperatiflerinin bu başarısında, son ka-
I nunî düzenlemelerle, Türk Çiftçisinin her malî prob-
I leminin Çözümüne daima yardımcı ve destek olan 
I Türküye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının da çok önem-
I li payı bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın miMe'tvekilleri; memleketi
mizde tarım sektörünü tek (başına finanse eden Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, uzun yıllardan 
beri bu görevini hızlı bir gelişme ve büyüme için-

I de yapmakta olup, kalkınma plan ve programların
da öngörülen »ilkeler doğrultusunda faaliyette bulun
maktadır. Tarımsal faaliyetleri üretimden pazar-

I lamaya kadar her safhada kredileyen Türkiye Cum-
I huriyetü Ziraat Bankasının, Türk tarımının kalkın-
I masına olan katkıları bugün en üst seviyeye gelmiş-
I tir. Bu hususun gerçekleşmesi için de Türkiye Cum-
I huriyeti Ziraat Bankası, kaynak ve imkânlarından 
I önemli bir bölümünü her yıl artan bir biçimde ta-
I rım sektörüne tahsis etmektedir. 
I " 1986 yılında tarımsal kredilere ayrılan kaynak 1 
I trilyon 793 milyar liradır. Bir yıl öncesinin 1 tril-
I yon 181 milyar lirasına göre, 612 milyar liralık 'bir 
I artış görülmektedir. Tarımsal kredilere ayrılmış bu-
I lunan kaynağın 1 trilyon 245 milyar lirası kısa va-
I deli bitkisel ve hayvansal üretim kredilerine, 548 
I milyar liralık bölümü ise, plan ve program hedefle-
I rine göre gerçekleştirilecek yatırım kredileri için or-
I ta ve uzun vadeli plasmanlara ayrılmış bulunmak

tadır. 

I Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası; çiftçilerimi-
I zin kredilerden zamanında., kolaylıkla ve yeterli ımik-
I tarda faydalanabilımesıini sağlamak amacıyla birçok 
I yenilik yapmış ve bunların tatbikatına başlamıştır. 
I Bunların başlıcalarını aşağıdaki şekilde açıklamak 

mümkündür. 
Artan girdi fiyatları dikkate alınarak, bitkisel üre-

I tim ile ilgili ikraz dilimleri yüzde 50 (ile yüzde 200; 
I hayvancılık ve su ürünleri kredileri yüzde 30 ila 
I yüzde 50 oranları arasında artırılmıştır. 
I Gübre ilaç ve tohum edıindirilmesinde cari fiyat-
I 1ar dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç 'belgelerinde tes-
I pit edilen miktarın tamamı krediyle karşılanmakta ve 
I bu konudaki talepler süratle yerine getirilmektedir. 
I önceki yıllarda yalnız ıtraktörü olanlara veriıl-
I inekte olan akaryakıt kredisi, yani mazot parası, bu 
I yıldan itibaren traktörü olmayanlara da verilmeye 
J başlanmış ve bu suretle tarlasını traktörle ücret kar-. 
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şilığı sürdüren çiftçilerimize yeni 'bir imkân getiril
miştir. Çiftçilerimizin kolaylıkla traktör edinebilıme-
leri, için, traktörün kredili satış fiyatının yüzde 85' 
ine kadar kredi verilmesine başlanmıştır. 

Çiftçilerimizin ziraî kredilerden zamanında, sü
ratle ve ihtiyaçları ölçüsünde yararlanabilmesi için, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerimin kre-
ri açma yetkileri artırılmıştır. En düşük kredi açma 
yetkisi olan 1 milyon lira, 2,5 milyon liraya yüksel
tilmiştir. Bununla da yetinilmeyerek, şubelerin bu
lunduğu 'bölgelerin özellikleri dikkate alınarak, en 
'düşük ıhad olan 2,5 milyon lirayla 25 milyon lira 
arasında şubelere kademeli olarak kredi açma yetkisi 
tanınmıştır, 

Tarım kredi kooperatif'erindeki 1,5 milyon lira
lık ortak şahıs haddi 2,5 milyon liraya çıkarılmıştır. 
Bir tarım işletmesine açılabilecek azamî kontrol ziraî 
kredi limiti, 12 milyon liradan 25 milyon liraya yük
seltilmiştir. Toprak-^su kaynaklarından yeterince ya-
rarîandırıılmastnda önemli rolü bulunan toprak ve su 
kredilerinde uygulanan 6 milyon liralık sınır yeterli 
(görüılmeyerelk, projelerde hesaplanacak yatırım tuta
rına göre kredi açılması esası getirilmiştir. 

Tarımsal üretimde bulunmak için toprağı olma
yan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilerimize 
verilmekte olan arazi edindirme kredisi miktarı 1,5 
milyon liradan 6 mlillyon liraya çıkarılmıştır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının mahallî 
teşkilatı tarafından uygun görülen yerlerde hibrit mı
sır ve hibrit ayçiçeği yetiştirmek için tohum alan 
çiftçilere dekarı 11 500 lira nakit ve buna ilave ola
rak gerekli aynî kredilerin verilmesi 'imkânı sağlan
mıştır. 

Et, süt ve yumurta üretimlerinde verimin artırıl
ması, hayvan yetiştiricilerine ucuz yem sağlanması 
'amacıyla, hükümetimizce yayımlanan tebliğ esasla
rına göre, fatura karşılığında sanayi yemi destekle
me ödemelerine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sında devam edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yem iadesi 
konusuna da değinmek istiyorum. Anavatan Partisi
ne karşı olan gruplar, bu yem iadesini de şöyle is
tismar ediyorlar, diyorlar ki; 'bu yemi Ziraat Ban
kasından alan çiftçilerimiz sıkıntı çekiyorlarmış. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sen kâğıdını 
oku. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Yem paraları
nı almak için akşama 'kadar 'beklemek durumunda 
kalıyorlarmış... İnsaf canım, Edirne'nin Uzunköprü 
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| gibi bir kazasında yem ladesi için 7 'bin klişi geli-
I yor, 7 bin köylü geliyor; süz anında bunlara parala

rını tıkır tıkır verin... Ziraat Bankamız yine tıkır tı-
I kır paraları ödüyor; ama erken gelen parasını er

ken alıyor, öğleden sonra (gelenler de saat 17.00'ye, 
18.00'e kadar, 'bilemediniz 19.00'a 20.00'ye kadar 

I alıyorlar; banka müdürlerimiz sağolsunlar, bankayı 
I da çalıştırıyorlar. Bu dahi istismar ediliyor. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sen bunları 
I Gökgün'e anlat, Gökgün'e. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, 7 dakikanız kaldı. . 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

I Başkan, 3 dakikası kaldı. 

I BAŞKAN — Efendim, konuşmaya saat 10'u 5 
I geçe başladı. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Yukarıda açık-
I lanan değişiklik ve yeniliklere 'ilave olarak, Türkiye 
I Cumhuriyeti Ziraat Bankası, cari hesap sistemine 
I geçmiş olup, sadece sözleşme ve tediye fişi almak 
I suretiyle, üreticilere kredi verme limkânı getirmiş

tir. Böylece; noterden 'tasdikli taahhütname ve borç 
senedi alınmasından vazgeçilmiş ve 'bürokratik iş
lemler asgarî düzeye indirilmiştir. Bütün bu ıgeliş-

I meler ve hizmet anlayışı gösteriyor ki, Anavatan 
I Partisi İktidarı zamanında, çiftçimize ve köylümüze 
I en iyisi verilmeye çalışılmaktadır ve hu devirde çift

çimiz ve köylümüz, devlet kademelerinde en haysıi-
I yetli günlerini yaşamaktadırlar. Çiftçilerimiz, hangi 
j kuruluşta olursa olsun, ister tarım kredi kooperatif-
I ilerinde, ister Ziraî Donatım Kurumunda, ister Ziraat" 
I Bankasında, ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyor-
I 1ar bu kuruluşlara, istediği malı, istediği gibi alıyor-
I 1ar. Eskiden böyle miydi? 

DURCAN EMlRBAYER (İzmir) — Bir sürü ke-
I fil istiyorlar. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Eskiden böyle 
I miydi? Böyle 'bir kuruluşa girebilmek için, o yöre-
I nin bazı ağaları, beyleri vardı ve bu ağalar, beyler 
I de 'bugün Anavatanı en çok tenkit eden kimselerdir; 
I çünkü kesildi, horular kesildi. Onlara gerek kalma-
I dan çiftçimiz gidiyor, istediği krediyi; istediği şekil -
I de alıyor. Hatta, beş çiftçimiz elele tutuşup, beşi 
I birbirine kefil oluyor; başka bir şey yok. Alıyor 
I parayı, koyuyor cebine, doğru köyüne gidiyor. 

DURCAN EMlRBAYER (İzmir) — 1 milyon 
I lira vermek için bir sürü kefil isteniyor. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Laf o, laf. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sen git de 

I gör, kim ne alıyor. 
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'BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Balkan, 

sayın millet vekilleri; Anavatan Partisi İktidarı çiftçi
ye o kadar ço!k hizmet vermiştir ki, bunu yarım sa
atlik bir zaman içinde sizlere anlatmama zaten im
kân yok. Benim şimdi üzüldüğüm ne 'biliyor mu
sunuz? Meclisteki odasından çıkmayıp, kafasını ku
ma igömüp, ara sıra burada sesini yükselten bir sa
yın milletvekilimiz bunları 'bıraksın da, gitsin, seçim
de geldiği yere gitsin. Lütfen gidin de, oradaki köylü 
vatandaşları görün; muhtarlardan kaçmayın. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Laf atmak kolay, 'biraz da çift
çimin içine girin, içine. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sen gir sen, 
görürsün kim ağlıyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Şimdi, (hep is
tismar ediyoruz; seçim zamanı gördüm, gıcır ıgıcır 
traktörü yeni almış dalha yeni 6610. önüne «Satılık
tır» diye yazmış... Be insaf; sen o adamın yanına, 
değil traktörü atmak İçin, tekerleğine dokunamazsın. 
Sokul da görelim bakalım, gir bahçesinden içeri... 
Ama, bizim ileri zekâlı siyasetçilerimiz tarafından 
İstismar edilmiş benim köylüm; o şeyi ona koydu
ruyorlar oraya; ama artık onlar da bu yapılanları 
©ayet iyi gördüler, sizin istismarlarımızı gayet iyi gör
düler. Bu geçen zaman, hep köylümüzün, milleti
mizin lehline olacaktır. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — İsmail, delikanlı 
gibi konuş. Gelmiş burada palavra atıyorsun. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım, toparlıyorum. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

Bu sene çiftçimiz toprağını en iyi şekilde ekti; 
çünkü tohumunu ve gübresini ayağına kadar getir
diler, her türlü ekipmanını listedi'ği gibi temin edi
yor ve devletimiz de 'buna en düşük faizle kredileri, 
en iyisini veriyor ve... 

DURCAN EMİRBAYER tflzmir) — Yüzde kaç
la veriyor? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Yüzde 22. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Düşük faiz 

mi?.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Canım, sen şim

di konuşuyorsun, çiftçi bir 'krediyi bir sene kulla
nır mı?.. Ekim ayında »buğdayı ekiyorsun, bunu se
kiz ay kullanıyorsun, harmanda öde paranı; bitti. 
Kaça düşüyor yap hesabını; şimdi benim burada 
hesap yapma imkânım da yOk. Allah'ın himmetiy

le, yağmurlar da çöfc güzel yağmaya başladı, tabiî 
buna bepıimiz seviniyoruz, yağmurun yağmamasına 
biz üzülmemeyi kabul edemeyiz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Biraz daha yağ-
masaydı, «Muhalefet yağdırmıyor» diyecektiniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Hepimizin bek
lediği olay budur ve hepimizin dualarıyla yağmur da 
yağıyor ve mahsûlümüz çok güzel çıktı; önümüzdeki 
yıl iş hükümetimize düşüyor. 

SALİH ALCAN {Tekirdağ) — Öyle mi?.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Evet, inanıyo

rum ki, peşlin para ile buğdayı tıkır tıkır olacak, ma
lı aynı gün alacak, size de burada tenkit etme im
kânını vermeyecek. Ben bunu, sayın ıhükümebimiz-
den ve sayın bakanımızdan bekliyorum. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Hayal kuru
yorsun, hayal. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Beni, candan 
ve dikkatle dinlediğiniz için, hepinize teşekkür eder
ken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 yılı. 
bütçemizin milletimize, başkanlığımıza ve Türk köylü 
ve çiftçisine hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Efendim, şahsıma sataşma olmuştur, o konuda ko
nuşmak işitiyorum. 

Ben tohumluk konusunda Başbakanlık Bütçesin
de 16 saat bekledim 1.0 dakikada konuşma fırsatını 
buldum; ancak orada (tohumluk konusuna kesinlikle 
değinmedim. 

İkincisi; yüzme havuzu konusunda, «Arkadaşlar 
gitsinler, Türkân Arıkan'a sorsunlar» dedi. (ANAP 
sıralarından «Hayır öyle demedi» sesleri, gürültüler; 
SHP sıralarından «Bravo Arıkan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Üçüncüsü de «Edirne'ye hiç gitmeyen milletvekilli» 
diyerek şahsımı kastetmişlerdir. 

Efendim, oysa diğer bir milletvekiliyle birlikte 
köyleri dolaşmışımdır; şahidim de vardır. Bu konu
da açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Edirne milletvekilleri 
olarak bazı beyanlarda bulundunuz; bu beyanlarınız 
içerisinde Sayın Türkân Arıkan'ı mı kastettiniz? 
(ANAP sıralarından «Yok öyle şey» sesleri, gürül
tüler) 
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ISMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Hayır efendim, 
Türkân Arıkan'ı kastetmedim. (SHP, DYP ve ba
ğımsızlar sıralarından «Onu kastetti» sesleri, gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Efendim, Edirne milletvekillerıinden 
bahsetti. (SHP, DYP ve bağımsızlar sıralarından «Ha
yır Türkân Arıkan'ı kastetti» sesleri, gürültüler) 

Efendim, şahsınızla ilgili alarak hangi noktadan 
bahsetti? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Efendim, üç, dört konuda beni kastederek söyledi. 
(SHP sıralarından gürültüler, «Duyduk, duyduk» ses
leri) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, 
Uyuyor musunuz? 

BAŞKAN — Hayatı boyunca uyuyanlardan bi
risi de zMıâlinıizsiniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Sayın Başkan, taraf tutmayın lütfen. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, İçtüzükte vardır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Olur mu efen
dim? 

•'BAŞKAN — Efendim, zabıtları 'getirteyim; öyle 
bir beyanda bulunduysa... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Efendim üç, dört kere beni kastederek söyledi, ikin
cisi, «Edirne'ye gitmiyor» dedi; «Başını kuma gö
merek odasında çalışan ımiiletvekili» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, genelde Edirne mMet-
vekMerinden bahsetti; Sayın Muhittin Yıldırım ne
den söz istemiyor; onu da kastetti? (SHP sıraların
dan gürültüler, «Hanımefendli, dedi» sesleri) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
«Edirne'ye gitmiyor» dedi. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ada
mına ıgöre işlem yapmayın lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, isim olarak... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bize inanmıyor 

musunuz Sayın Başkan?. 
. TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen

dim, gazeteyi göstererek, «Hanımefendi, okuyunuz» 
dedi. 

BAŞKAN — Efendim, biz imaları keşfedecek du
rumda değiliz. (SHP sıralarından gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın 'Başkan, Edirne milletvekili olan tek bayan mil
letvekili ben miyim, değil miyim; «Hanımefendi» 
dedi. 

BAŞKAN — Efendim, «Bayan milletvekili» de
diyse, zabıtları getirteyim, tetkik edeyim; cevap ve
reyim. (SHP sıralarından gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, istirham ediyorum; usul hakkında söz 
istiyorum. 

PAŞA SAfRIOĞLU '(Ağrı) — Sayın Başkan, ha
karet var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arrkan, eğer şahsınıza «Sayın 
Türkân Arıkan seçim bölgesine gitmiyor» diye be
yanda bulunduysa; zabıtlara bakıp, cevap vereyim 
efendim. 

Lütfen yerinize oturun. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

Buyurun Sayın Arif Toprak. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

başka Edirne milletvekili niye söz istemiyor? 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

'Başkanlık makamının tutumu hakkında söz istiyo
rum. 

(BAŞKAN — Efendim, Sayın Arif Toprak'ı kür
süye davet ettiğimiz için, usule göre sayın hatibin 
kürsüden indirilmesi mümkün değil; Sayın Arif 
Toprak'ın konuşmasından sonra zatı âlinize söz ve
ririm. 

Buyurun Sayın Toprak. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — 'İktidara mensup 

olabilirsiniz; ama milletvekillerini koruyacaksınız bu
rada. 

BAŞKAN — 'Buyurun 'Sayım Arif Toprak. 

SHP GRUBU ADINA ARİF TOPRAK (Niğde) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 yılı Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım 
adına, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 19 Aralık 1983 günü hükü
met programı açıklanırken, Sayın Başbakan tarım 
ve köy hizmetlerinde hızlı bir gelişme sağlanabilmesi 
içtin alacakları tedbirleri, 16 madde halinde sıralı
yor idi. Ne yazık ki, hükümet, işbaşına geldiği günden 
bugüne kadar, söylemiş olduklarının tam tersini 
yaparak, Türk tarımını ve Türk köylüsünü büyük 
açmazlar içine itmiştir. Hükümet, tarım kesimindeki 
umursamazlığını ısrarla sürdürürken, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığında, 183 ve 213 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler ve 3161 sayılı Yasa ile uy
gulamaya konulan reorganizasyonun yol açtığı yetki 
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T. B. M. M. B : 47 

ve sorumluluk (kargaşası, aradan Üç yıl geçmesine 
rağmen, giderilememiştir. Gerek merkez birimlerin
de, gerekse il kuruluşlarında, çiftçilerin belli sorun
larına kimlerin çözüm bulacağı belirsizleşmiş; çift
çilere götürülen kamu hizmetleri alabildiğine daraltıl
mıştır. 

Önümüzdeki yılların tarım üretim düzeylerimi 
belirleyecek olan sabit sermaye yatırımları sürekli 
azalıyor. Birinci Plan döneminde, kamu yatırımların
dan yüzde 18'ini alan tarım kesimi , 1985'te sadece 
yüzde 6,6 pay alabiliyordu. Özel sektörün tarım ke
simine yaptığı yatırımlar 1985'te yüzde 9 düzeyine 
düşüyor, 1986'da 6,6'ya, 1987'de ise 6,3'e düşmesi 
bekleniyor. 4985 yılı Programında, yüzde 10,2 ola
rak belirlenen kamu yatırımlarının, sadece yüzde 6,6 
olarak gerçekleştiğine bakılırsa, 1986 yılı içim bek
lenen yüzde 8,1 'e ve 1987 yılı için hedef alınan yüz
de 10,8'e ulaşmayı beklemek aşırı iyimserlik olur. 

Nitekim, tarım kesimindeki kamu yatırımlarının 
üçte ikisini oluşturan sulama projesi alanında, 1986 
programına alınan 11 adet projeden, sadece 4 tane
sinin bitirilebileceği 1987 programında ifade edilmiş
tir. Geme, 1987 programı, ihale edilmemiş projelerin 
ertelenmesini, diğer bir deyişle, 1987'de hiçbir yeni 
projenin uygulamaya konulmamasını öngörmüştür. 
Bu, hükümetin ekonomi politikası tarım üretimini ar
tırmamıştır. Üretim artışı, 1984'te yüzde 3,5 iken, 
1985'te yüzde 2,4'e düşmüştür. 1986 yılı için tahmin 
edildiği öne sürülen yüzde 7,1'lik üretim artışına, hü
kümetin kendisi de inanmamış olmalıdır ki, 1987 yılı 
içim tarımda hedef alınan gelişme hızı yüzde 2,5'tir 
sevgili milletvekilleri. ((SOP sıralarından alkışlar) 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Enflasyon düştü. 

ARÎF TOPRAK (Devamla) — O, oradan geçer. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, tarımda üretim ar
tışını, iyi tohumluk kullanılmasına bağlamış görün
mektedir. Bu yüzden tohumluk ithali serbest bırakıl
mıştır; böylelikle tarım kesimi de dışa bağımlı hale 
sokulmuştur. Çiftçilere, üstün vasıflı ucuz tohum
luk vermek .fidan ve damızlık yetiştirmek için ku
rulmuş çok sayıdaki devlet üretme çiftlikleri görev
lerini yapamaz hale düşürülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkan; ithal edilen 
tohumlukların beklenen üretim artışını sağlamasının, 
sulama, gübre kullanımı ve hastalıklarla etkin müca
dele önlemlerine bağlı olduğunu hükümet görmemez-
likten gelmetkedir, 
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Girdi fiyatlarının, ürün fiyatlarının çok üsünde 
bir hızla artması, gerekli girdilerim kullanılmasına 
olanak vermiyor. Devlet Su İşlerinin sulama suyu 
ücretleri, 1983'ten 1985'e kadar 4 katına çıkmıştır. 
1983 yılında 5,5 kilogram buğday satarak hububat 
sulama ücreti ödeyen çiftçi, 1985 yılında 9,7 kilog
ram buğday satarak sulama ücretini ödemek zorun
da bırakılmıştır. 10 kilogram buğday karşılığında, 
1983 yılında 29 kilogram amonyum sülfat gübresi 
satın alan çiftçi, 1985 yılında '16,8 kilogram gübre 
alabilmiştir ve bu duruma düşürülmüştür. 1983 yı
lında 1 kilogram ayçiçeği satarak 8,1 kilogram amon
yum sülfat gübresi alabilen çiftçi, 1985 yılında 3,9 
kilogram amonyum sülfat gübresi alabilmiştir. Pa
muk üreticisi, 1 kilogram kütlü pamuk karşılığında 
1983'te 9,5 kilogram amanyum sülfat gübresi al
masına karşılık, 1985 yılında aynı miktar pamuk ile 
6,6 kilogram amonyum sülfat gübresi alma durumu
na düşürülmüştür. Pancar üreticileri ise, 1983'te 100 
kilogram pancar bedeli ile 60 kilogram amonyum 
sülfat gübresi alırken, 1985 yılında aynı miktar pan
car bedeli ile 33,8 kilogram amonyum sülfat gübre
si alabilme durumuna düşürülmüştür. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Yazıklar olsun. 
ARİF TOPRAK i(Devamla) — 1986, biraz daha 

az, 1987, bu duruma göre çok daha az olacaktır 
sayın milletvekilleri. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Bakan bunlara cevap versin. 

İBRAHİM TASDEMİR (Ağrı) — İstanbul mil
letvekili o; bunları bilmez. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Tüm üreticiler 
için dikkat edildiği zaman, tablonun peşpeşe birbi
rini aynı şekilde takip ettiği gözden kaçmamaktadır. 
Bu durumda, çiftçilerimizin verimliliği artırmaları, 
yeterli sunî gübre kullanmaları, sulama ve ilaçlama 
yapmaları beklenebilir mi? Sayın Bakanımız, soru
yorum size? 

Sayın milletvekilleri, üretimleri hava şartlarına 
bağlı olmayan, ürününü doğrudan doğruya devlete sa
tan ve 24 kooperatif bünyesinde örgütlenmiş bulu
nan 1 milyon 183 bin pancar ekicisinin, bu hükü
met döneminde düştükleri durum, hükümetin, ülke 
tarımını hangi çıkmaza düşürdüğünü açıkça gös
termektedir. 1983 yılındaki 12 milyon 800 bin ton
luk pancar üretimi, 1985'te 9 milyon 800 bin tona 
düşmüştür. 1983'te dekar başına 3 559 kilogram olan 
verim; 1985'te 3 076 kilograma düşmüştür. Pancar 
ekicileri, 1983'te satın aldıkları 2 158 adet gübre 
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serpme makinesine karşılık, 1985'te 580 gübre serp
me makinesi ve 1983'te satın aldıkları; 1 459 traktör 
remorkuna karşılık; 1985»te de 684 traktör remor-
<ku satın alabilmişlerdir. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Onlar rakam
lardan anlamazlar. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Anadan doğma ta
rımcısın Sayın Toprak?. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — 1984'te 617 ton 
yabancı ot ilacı kullanmalarına 'karşılık; 1985'te 457 
ton yabancı ot ilacı kullahıiabilmiştir. 

HİKMET BIÇENTÜRK (İçel) — Yabani ot; 
yabancı ot değil. 

SURURI 'BAYKAL (Ankara) — Rakam verme, 
bozuluyorlar. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Bunlar meyi gös
termektedir; tarımda nereye gittiğimizi göstermekte
dir? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
ANAP sıralarından 'gürültüler) 

HİKMET BIÇENTÜRK (İçel) — Yabani ot; ya
bancı öt değil. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Onu, tarlaya git
tiğiniz zaman veya asfaltın kenanndan geçerken o 
mahsullerin içinde sarı, sarı uzanan otları gördüğü
nüz zaman görürsünüz; ama Ankara'da, Büyük Mil
let Meclisinin içinde onu göremezsiniz. 

ZİYA ERCAN ((Konya) — Sayın Toprak, söy
lediklerinize siz de inanmıyorsunuz. 

ARtF TOPRAK (Devamla) — Her gün gör
düğüm için çok güzel inanıyorum; tek tek geziyorum; 
hem de nasıl, hem de nasıl. 

Hükümet, tarımdaki tehlike çanlarına, çiftçi ku
ruluşlarının yakınmalarına, muhalefetin uyarılarına 
kulaklarını tıkıyor; devletçe destekleme alımına tabi 
ürünlerin sayısını azaltıyor, destekleme fiyatlarını dü
şük tutuyor, ürün bedellerini zamanında çiftçiye öde
miyor diyorum ben. Biraz sonra bu konuya gelece
ğim. 

Sayın milletvekilleri, 1987 Bütçesinde tarımın so
runlarını çözecek faaliyetler için ödenek isteneceği
ne, göstermelik tabiî park düzenlemeleri için ödenek 
isteniyor- Devletçe 6 trilyon Türk Lirası harcanarak 
sulanır hale getirilecek Güneydoğu Anadolu toprak
larından Şanlıurfa'da 1975 - 1976 yıllarında bedeli 
devletçe ödenen kamulaştırılmış 1 milyon 600 bin 

. dönüm araziye, yine Şanlıurfa'da devlete ait 1 mil
yon 100 bin dönüm araziyi ekleyip, 90 bin toprak
sız çiftçi ailesini toprak sahibi yapmak mümkünken, 

kamulaştırılmış toprakları eski sahiplerine geri yer
mek için, Tarım Reformu Kanunu çıkarıyor ve büt
çeye ödenek koyabiliyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Devletin 6 trilyon liralık yatırımıyla gerçekleşti
rilecek üretim planlamasından, tarımla uğraşan top
raksız çiftçilerin de yararlanmasına olanak nasıl sağ
lanabilir; bu gözden kaçırıldıktan sonra? Hükümet, 
üreticileri, neredeyse üretimden caydıracak ekono
mik kararlarına gerekçe olarak ihracatın geliştirilme
sini gösteriyor. Ne var ki, hükümetin tutarsız po
litikası sonucu tarım ürünleri ihracatı 1983'te 1 mil
yar 880 milyon dolar, 1985'te 1 milyar 720 milyon 
dolar düzeyine düşüyor; 1986'da 1 milyar 650 mil
yon dolar düzeyine düşmesi bekleniyor. 1987 yılı için 
ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık tarım üretimi ih
racı hedef alınıyor; yani, tarımsal ürünlerin ihra-

• cı artmıyor, geriliyor. (SHP sıralarından alkışlar) Bu
na karşılık, kendine yeterli bir tarım ülkesi olan Tür
kiye'de, 1983'teki 138 milyon dolarlık tarımsal ürün
ler dış alımı, 1985 yılında 375 milyon dolara yük
seliyor. 1986 yılında ise, 400 milyon dolar bekleni
yor. 1987 yılı için, dikkat edilirse, 400 milyon do
lar hedef alınıyor. Yani, tarım ürünleri ithalatı sü
rekli artarken, ülkemiz, tarımsal ürünler açısından 
da, diğer ülkelere muhtaç duruma düşürülmek için 
ne gerekirse o yapılmaktadır. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız, sa
yın bakan ve hükümet, bakanlık teşkilatını ne hale 
getirmiştir; 28 birimden oluşan ana hizmetler biri
mine bağlı kuruluşlardır bunlar. «Danışma, denetim 
ve yardımcı birimler» diye, bunlar 23'e indirilmiş
tir. Eskiye göre değişen pek bir şey olmamasına kar
şın, sadece kuruluşların yeniden düzenlenmesi gibi 
gösterilerek, kadrolaşma hareketine bir 'kılıf oluştu
rulmuş; bu arada yapılan atamalarda partizanlık ra-

' hatlamasını sağlamak için yapılmıştır. (SHP sırala
rından alkışlar) 

11 müdürlükleri, ilçe müdürlükleri ve köy ziraat 
teknisyenlikleri, eskiden de mevcut olmasına rağ
men, hepsi bir çatı altına toplanırken, ayrı ayrı sekiz 
şube müdürlüğü şeklinde dağıtılarak, yine kadrolaş
ma hareketi için kılıf olarak hazırlanmıştır bunlar, 
Yapılan atamalarda bir 'kıstas, bir ölçü takip edilme
miş; kimin, neye göre, nereye atandığını anlamak 
mümkün olmamıştır. Bu reorganizasyon, 1985* yılı 
başında başlamış, hâlâ devam etmektedir. Denilebi
lir ki, bazı illerde ve ilçelerde veteriner ve ziraat mü
hendisi, asıl görevlerini bırakıp, il müdürü ve ilçe 
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müdürü olmak için birbirleriyle yarış durumuna gel
mişlerdir. Bu durum, sayın bakanımız dikkat eder
se, - kendisi de dahil olmak üzere - milletvekillerini 
dahi rahatsız edebilecek kapasiteye kadar ulaşmış
tır. 

Tarımdaki kalkınma hızı 1984'te 3,7 iken, 2,8'e 
düşmüş; bu düşüş de, her nedense, kuraklığa bağlan
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Arif Toprak, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

ARİF TOPRAK {Devamla) — Buyurun Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Arif Toprak'ın konuşması sü
remizi aşacaktır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Efendim, istediği 
kadar konuşabilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; niçin 
dinlemiyorsunuz?1 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Sayın' Başkan, 
yetişir, saatime bakıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Sayın Arif Toprak'ın konuşmasını tamamlamasına 
ve Sayın Türkân Arıkan'ın sataşma iddialarının 
müzakeresi sonuna kadar oturumun uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
ARİF TOPRAK (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Toparlanırken, ayrı ayrı sekiz şube müdürlüğü 

şeklinde dağıtılarak, yine kadrolaşmaya kılıf hazır
lanmıştır. 

Bu teşkilat kanununu çok acele bir şekilde «Ben 
yaptım, oldu» derken, her nedense hızlı bir kanun 
çıkaran hükümet, 4080 sayılı Çiftçi Mallarını Koru
ma Kanununa dokunmamıştır. Sebebi; onu değişti
rir, yeniler, bugünün şartlarına getirirse, acilen orada 
da kadrolaşmak için, daha halen ellerinde imkânları 
sağlanmadığı içindir. Ne zaman sağlarlarsa, o za
man onu da halledecekler; bunu biliyoruz. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SAUİM ERFJL (Konya) — Ona ömürleri yet
meyecek. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Sayım Başkanım, 
teşkilat çalışma şeklinin karmakarışık oluşunu şöy
le küçük bir misalle, küçük bir örnekle açıklarsam, 
hepinize zannediyorum geniş bilgi vermiş olacağım. 

Sayılmakla bitmez olan bu örneklerden bir ta
nesi şöyle sayın ımiHetvekilleri: Bir ilçe teşkilatını 

| ele alalım. İlçe tarım teşkilatı, en çok araç ve öde-
I nek yönünden güçlü teşkilattır. Diğer teşkilatlar ke-
I sinkes bunun kadar güçlü değildir. Bir ilçenin sa-
I dece tarımsal gelişmesi için ayrılan ödenek ve araç-
I 1ar, diğer teşkilatların da hizmetlerinde kullanılmak-
I tadır. Bunu, zannediyorum Sayın Bakanımız dikkat-
I le izlemektedir. Bu da, tarımın ne kadar, hızlı kal-
I kındığını göstermektedir. Tarım teşkilatı bir huzur-
I suzluk yuvası haline getirilmek istenmektedir. Öyle 
I ki, eskiden «Ziraî Mücadele» şimdiki adıyla «Bit-
I ki Koruma Şübesi»nde çalışanların sadece 2 ay fiilî 
I hizmeti yani 12 aylık hizmeti 14 ay olarak sayıi-
I makta ve yan ödemesi 250 puan artmaktadır. İllerde 
I şubedeki görevlilerle, ilçelerdeki görevlileri göz önün-
I de tutarsak, bundan, toplam 4 kişi yararlanmaktadır, 
I diğer personel yararlanmamaktadır. Bu seçimin neye 
I göre yapıldığı belli olmadığı için, tarım kesiminin o 
I teşkilatta ne kadar rahatsız çalıştığını takdirlerinize 
I sunuyorum.../ 

I Su ürünleri olarak memleketimizde büyük bir 
I potansiyel olmasına rağmen ve bir zamanlar genel 
I müdürlük seviyesine gelen birim, şimdi iyice kay-
I bolmuş, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü için-
I de eritilmiştir. 

I 'Sayın milletvekilleri, yine bir zamanlar Köyişle-
I ri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı Kooperatifler 
I Genel Müdürlüğü, her köyde diyebileceğimiz bir şe-
I kilde, birer kalkınma kooperatifi kurmuş, aşağı yu-
I karı fiyasko neticelenmiş, sonunda bakanlıklar bir-
I leştirilince Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Mü-
I düdüğü şeklini alan kooperatigçilik eğitim ve araş-
I tırma hizmetleri, 1987'de genel yönetim alt prog-
I dürlüğü şeklini alan kaaperatifçilik eğitim ve araş-
I tırma hizmetlerine devam edecektir» denilmektedir. 
I Sanki, bu görevin o derece başarılı bir şekilde üste-
I sinden gelindiği kalkınma kooperatiflerimden belli de-
I ğHmiş gibi, şimdi de tarımla igili bilgileri çiftçilere 
I yaymak, okullar açmak, vesaire, görevlerini üstlen-
I mektedir. Bunlar, zaten vardır. Şöyleki: Rahmetli 
I Bahri Dağdaş tarafından açılan teknisyen okullarının, 
I «Teknisyenlerin enflasyonu yaratıldı» diye bir kısmı-
I nın kapatılışından, sonra şimdi «Tekrar açılmasında 
I fayda var» denilmektedir. Bunun izahını istiyoruz. 
I Sayın milletvekilleri, «Çiftçinin üretiminin hayat 
I seviyesinin artması için bu reorganizasyon yapıldı» 
I denilmektedir. Oysaki, tarımsal girdilerin temini için 
I kullanılan Türkiye Ziraî Donatım Kurumunun ve 
I yetiştirilen ürünleri satın alması için kurulan Toprak 
I Mahsulleri Ofisinin nasıl ve ne şekilde çalıştığı he-
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pimizce malumdur. Çiftçinin, girdi alımında da, mah
sul satışında da ne hallere düştüğünü hepimiz bili
yoruz. 

'Bakınız sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi 
sözcüsü arkadaşım Sayın Üğdül biraz önce buradan 
diyordu iki, «Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak al
dıktan sonra yüzde 60'ını ödüyoruz, 2 ay sonra da 
kalanını ödüyoruz ve 2 lira fark veriyoruz.» 

Şimdi ben soruyorum: Bir üretici, Toprak Mah
sulleri Ofisine ürettiği malı götürdü ve 100 liralık 
bir mal sattı ise, 60 lirasını almak üzere eline çeki 
verildi, ama nasıl kesildi biliyor musunuz? Yüzde 7 sto
paj; onun içinden binde 3 millî savunma; yıkma, 
yükleme için bir ücret ve Katma Değer Yengisini ko
yacaksınız, bunları düşeceksiniz - hem de yüzde 60'ın 
içinden düşeceksiniz - para ödeyeceksiniz; bu öde
diğiniz paranın yüzde 60 olduğunu varın siz hesap
layın! 

rak çiftçilerimize verilmiştir. Patateste görüldüğü gi
bi, Niğde'de ve diğer illerimizde olduğu gibi; o has
talık virüsünün nasıl geldiğini; onun Türkiye'deki 
ilaçlarla asla giderilemediğini; ithal ilaçlar getirtile
rek onların yok edilebileceğini; yeni bir ithal kapı
sının nasıl açıldığını; pazar yeri bulunmadan «Çok 
üretiniz» diyen Bayın Bakanımın Niğde'de, Nevşe
hir'de ne hale geldiğini, bu kürsüden bir kez daha 
duymak isterim. CSOP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Düşününüz, tarım mekanizasyonunda, eğitim mer
kezlerinde açılan kurslar sonunda 1979 - 1985 yıl
larında toplam olarak traktör bakım ve kullan
ma ıkursuna 18 886, biçerdöver kursuna ise, 6 803 
kişi katılmıştır. 'Bu sayılar ile Türkiye'deki traktör 
ve biçerdöver sayısı arasında . büyük fark vardır. 
Böyle olmasına rağmen, 1979'da biçerdöverlerdeki 
tane kaybının yüzde 10 olmasına rağmen, 1985'te 
bunun yüzde 4'e düştüğü ifade edilmektedi iki, bu 
eğitimle, bu kadar az biçerdöver alımı ve eskimesiy
le, bunun bakımıyla ilgili böyle bir rakam vermek, 
bizce doğrudan doğruya hayal mahsulüdür, afakîdir 

- Sayın Bakamım. 

Tarımsal ikredi limitleri, katsayı gibi, her yıl art
maktadır. Ancak, çiftçinin krediyi kullanma durumu 
ne durumdadır, çiftçi krediyi alabilmekte midir; alan
lar faiz altında ezilmekte midirler; aldıkları bu kre
dilerle borçlarını ödeyebilmekte midirler; borç al
tında inim inim inlemekte mi, yoksa rahat mı ya
şamaktadırlar? Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz. 
Borçlarını ödeyebilmek için ürününü satmaya kalkış
tığı zaman, ne doğru dürüst para edebilir bir vazi
yette satabilmekte, ne doğru dürüst parasını tahsil 
etmektedir. Bunun sonucu olarak da, hayvan besi
cileri ve süt hayvancılığı ile uğraşanlar işlerini tenk 
etmeye başlamışlardır. Narenciye üreticileri, pazar 
tıkanıklıkları ve tüccar oyunları karşısında ürünleri
ni ağaçta ve depoda çürütmeye terk etmişlerdir. Tü
tün üreticileri, sigara tekelleri ve yabancı sermayenin 
oyuncağı durumuna düşürülmüştür; fındık üreticile
ri perişandır; pamuk üreticisi, AET ve ABD'nin ko
ta oyunlarının endişesi içindedir. Yaş meyve ve sebze 
üreticisi, her yıl ürününün yok pahasına tüccar eli
ne düşmesinin çaresizliği içindedir. 

ÖMBR KUŞHAN (Kars) — Liberal ekonomi, 
liberal ekonomi Sayın Toprak. 

ARİE TOPRAK ı(|Devamla) — Hububat üreticisi, 
maliyetinin altında fiyat verilmesinden ve hükümetin 
ithalat tehdidinden kurtarılacağı günleri beklerken, 

Bir başkası: «2 ay sonra ödeyeceğiz» diyor. 
Devlet - eğer çiftçi borçlu ise ve o gün cebinde 

parası yok ise - çek vererek 2 ay sonraya bırakmış 
olduğu o çeke karşılık 2 lira verirken, 2 ayda yüzde 
4*ten, yüzde 8 faiz almakta, onu üstüne koymakta
dır; ama kişilere borçlu ise, bu yüzde 7'den aşağı 
düşmemektedir. 2X7=14 yapar; siz iki puan vere
ceksiniz, 14 puan kaybettireceksiniz. Hele bakın çift
çiyi korumaya!... Takdir 'Sayın Bakanın ve yöneti-
cileriniindir. ;(!SHP sıralarından alkışlar) 

MUHİTTİN YIUDIRIM (Edirne) — O paranın 
hepsini bana verin ben yüzde 2 vereyim. 

ARİF TOPRAK '(Devamla) — Bu, sadece çift
çiyi perişan etmek için alınmış aldatmaca oyunu
dur. 

Sayın milletvekilleri, eğer burada kasıt ve mak
sat, Toprak Mahsulleri Ofisi para buluyor, bulamı
yor ise, şu son alınan 24 Ocak Kararları denen eko
nomik kararların neticesinde Özal'ın yeni imal etti
ği ve kurduğu, Türkiye'deki fonlar vasıtasıyla top
lanan paraların, bütçenin dışında ne kadar birikti
ğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak, bu paralar 
nereye gitmektedir? Hayalî ihracatlara, hayalî şir
ketlere ve nüfuz kullanan kişilerin aldığı ve mik
tarı belli olmayan milyarlarca liralık kredilere. Ba
tan bankalara, bankerlere para bulunuyor da, eğer 
üreticiye, alınteri ile çalışan Türk çiftçisine buluna
mıyorsa, böyle bir tarım politikasına asla diyeceğimiz 
yoktur sayın milletvekilleri. 

Bunun yanında, ithal tohumlar memleketimizde 
hiç kontrol edilmeden ve hiç denenmeden direkt ola-
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biriken faiz borcunu dahi ödeyememektedir. Türki
ye'de patates çürürken, satılmazken; Yunanistan'dan 
patates ithal edebilecek kadar Türk işçisinin. alın te
rini yok saymaktadır Anavatan iktidarı. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığı' teknik hiz
metleri giderek yetersiz kalmakta, üreticiyle ilişkisi 
kopmaktadır bu reorganizasyonla. Türk çiftçisinin, 
bu açmazlar sonucu olarak, borç ödemek için trak
törünü, tarlasını, elinde bulunan kıymetli eşyalıyla 
ziynet eşyasını satmaya mecbur bırakan ve doma
tesin çürüyüşünü, soğanın dökülüşünün ve satsuma
nın hayvan yemi oluşunun, koca koca manşetlerle 
basında yer aldığı günlerde de mi hiç içi sızlamamış-
tır bu iktidarın? 

Şunu sormak isterim; Sayın . Üğdül biraz önce 
konuşuyordu; bir çiftçinin çiftçilik yapabilmesi için 
ne kadar paraya ve sermayeye ihtiyacı vardır? O çift
çimin elindekini bir hesaplasınlar, bir de, şu anda 
kara para edinebilen kişilerin dümenleriyle o para
yı paraya çevirdiklerini ve İkimin »kârlı, kimin zarar
lı olduğunu lütfen ortaya koysunlar. Türk çiftçisinin 
vefakâr, cefakâr, üretimci, insanca çalışmasını bu 
kadar sömürüden uzalk tutmak için, bu konular üze
rinde dikkatle durulmalıdır. Hükümeti, Türk çiftçi
sini biraz olsun düşünmeye ve ciddî bir tarım poli
tikası izlemeye davet ederim. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi grubum 
ve şahsım adına engin saygılarımla selamlarım. (SHP, 
ıDYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, Sayın Arıkan'ın, Sayın Üğdül'ün be

yanları hakkındaki zaptın tamamını almak tabiatıy-
le mümkün olmadı. Yalnız Kanunlar Müdürlüğü 
elemanlarına ve stenografide çalışan arkadaşlara 
banttan tespit ettirdiğim kısmı okuyorum: «Benim 
şimdiki üzüldüğüm ne, biliyor musun? Meclisteki 
odasından çıkmayıp, kafasını kuma gömüp, ara sıra 
burada sesini yükselten bir sayın milletvekilimiz, 
bunları bıraksın da gitsin, seçimle geldiği yere gitsin. 
Lütfen gitsin de oradaki köylü vatandaşları görsün» 
demektedir. 

Bu itibarla Başkanlık olarak, isim olarak zatı 
âlinize sataşıldığı 'konusunda bir iddia yoktur; ama 
ısrar ediyorsanız oylayalım efendim. 

Israr ediyor musunuz efendim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkanım, «Hanımefendi» ifadesi olduğu için ıs
rar ediyorum. 

I VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkanım, 
I usul hakkında söz istemiştim ve siz de vereceğinizi 
I söylemiştiniz. 
I BAŞKAN — Usul hakkında söz vereceğim efen-
I dim. 
I Efendim, Sayın Arakan sataşma olduğunda ısrar 
I ediyor. 
I Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (SHP ve ba-
I ğımsızlar sıralarından alkışlar) 
I Buyurun Sayın Arıkan. 
I Sayın Arıkan, sadece seçim bölgesine gidip git-
I mediğiıiTİz konusundaki iddianız hakkında cevap ve-
I riniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-
I yın Genel Kurulun bana söz verilmesi ile ilgili kararı, 
I Sayın Üğdül'ün isim vermeden hana sataştığını sabit-
I leştirTniştir. Sataşırken ismimi zikretmeye bile cesare-
I ti yok; hu kadar cesaretsiz. ' 

HAZIM KUTAY (Ankara) — -Başkanlık, size 
I konuşma hakkı tanımak 'için söz verdi. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Yeni bir sa-. 
I taşmadır bu. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-
I yın milletvekilleri, milletvekilleri her zaman seçim 
I bölgelerine gidemezler; çünkü burada yasama görevi 
I de yapıyorlar, denetim görevi de yapıyorlar. Bizler 
I de, tatillerde fırsat buldukça seçim bölgelerimize gi-
I diyoruz. Çok defa bu yapıılmıştır, isterseniz gidiniz, 
I Hüsamettin Konuksever'e sorunuz, onunla birlikte ya-
I pıyorum gezilerimi. Çünkü İsmail Üğdül'ün bir gün 
I böyle bir konuyu gündeme getireceğini bildiğim için 
I şahit de taşıyorum yanımda; köylüler ve seçmenler 
I hariç; ama biz, oralarda gördük ki, Sayın Üğdül, ken-
I dişi köylerin kahvelerine giremiyor, ancak köy oda-
I sına girebiliyor. Bu konuda köy isimlerini de söyleye-
I bilirim. 

I «Konuyla ilgili çalışmalar yapmadığım» konusu-
I na geliyorum. Soru önergelerimi incelerlerse, Bütçe 
I Komisyonundaki konuşmalarımı incelerlerse, Edirne' 
I nin toplumu İlgilendiren genel sorunlarını her za-
I man dile getirdiğimi göreceklerdir; ama ben soruyo-
I rum; Kemal Köy Ortaokulunun, Lalapaşa Çimento 
I Fabrikasının, Harmanlı - Çavuşilu köy yolunun, Ada-
I sarhanlı Köyünün yol sorunlarıyla kendisi ilgilenmiş 
I midir; bunu belirtiyorum. 
I BAŞKAN — Saym Arıkan... Sayın Arıkan, şim-
I di Sayın Üğdül de gedecek ve bu konuda söz listeye-
| çektir. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bu arada bir konuyu daha gündeme getiriyorum : 
Sayın milletvekillerinin 'kendisi için Keşan'da neler 
yaptığını ve sağladığını; tarım konusunda eleştirileri 
ile ünlü olan ve bugün ANAP sıralarında oturan bir 
milletvekili bana anlatmıştır; ama ben, aynı seçim 
bölgesinden olduğum için bugüne 'kadar bunu dile 
getirmekten 'hicap duymuşumdur. 

(BAŞKAN — Sayın Arıfcan, Sayın Arikan lüt
fen... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Kendisine soruyorum : 1984*ten sonra kendisine ve 
yakınlarına ucuz faizli kredi almış mıdır; kendisine 

• ve yakınlarına, eniştesine, kayınbiraderine bayilikler 
sağlamış mıdır? Korkmuyorsa, kamuoyuna açıkla
sın. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — (Sayın Arikan, zatıâlinize, sadece 

seçim bölgenize gidip gitmediğiniz konusunda söz 

ili — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO; 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda- I 
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, \ 
510, 509) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 
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vermiştim; şimdi arkadaşımız da çıkıp 'böyle bir ta
lepte bulunduğu takdirde, herhalde söz verip verme
me konusu yine takdirimize mevdu olur. 

SALİM EREL (Konya) — Diğer konuşmacıyı te
bessüm ederek konuşturdunuz ama! 

BAŞKAN — Sayın Vural Arikan, Başkanlığımı
zın tutumu 'hakkındaki müzakere için uzatma kararı 
vermemiştik. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Daha önce verece
ğinizi ifade etmiştiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İkinci oturumda, hangi konularda va
zifemizi yapamadığımız izah edilirse, takdir eder ve 
zatı âlinize söz veririz efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜfL (Edirne) — Sayın Başkanım, 
söz istiyorum. 

BAwŞKAN — Birinci Oturumun çalışma süresi dol
muş bulunduğundan 14.30'da toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.15 

VİİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

I a) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

b) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Ma
lî Yık Bütçesi 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : BaşkanveMli Abdullıaliım Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köyımen (Giresun) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu rçıyorum. 
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c) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜ- I 
ĞÜ 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 Ma
lî Yılı Bütçesi 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Ma- | 
// Yılı Kesinhesabı 1 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı 1987 malî yılı 'bütçesiyle, 1985 yılı kesinhesabı 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. j 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞÖ3EN (Ordu) — Efendim, 

sabahki oturumda ANAP Grubu adına konuşan Sa
yın Üğdül, bir önceki veya iki gün önceki bir konuş
mamı değiştirerek burada sunmuştur. Bu konuda açık
lama yapmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 inci madde
sine göre «Şahsına sataşılan veya itleri sürmüş oldu
ğu görüşten farklı bir görüş kendisine aıtfolunan, hü-
'kümet, komıisyon, siyasî parti grubu ve milletvekili 
açıklama yapabilir ve cevap verebilir.» I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Devam ediyorum : «Açıklama ve 
cevaplar için Başkan, aynı oturum içerisinde olmak 
Üzere söz verme zamanını takdir eder.» 

O oturum içerisinde teşrif etseydiniz, bu beyanı
nızı ifade etseydiniz zatıâlinize söz verirdim efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞE3EN (Ordu) — O za
man sizin tutumunuzla ilgili, usul hakkında söz is
tiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Benim tutumumda bir eksiklik ve 
noksanlık yok efendim. I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O za
man, yalan mıdır, yanilış mıdır, sahte midir yani? Si
zin bu oturumda 'bana bir ikazınız var; 'benzer bir 
şey burada yok! I 

BAŞKAN — Efendim, ben bütün hatiplere, sadet 
içerisinde kalmalarını, bütçe içerisinde kalmalarını 
her zaman ihtar ediyorum; Sayın Üğdül'e de, mütead
dit defalar ihtarda bulundum efendim. I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sadet 
içinde mi kalmış! Millî Eğitim Bütçesi mi görüşülü
yordu yoksa? Orada da Başkansınız burada da Baş
kansınız.... 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün maddesini oku
dum. I 

Buyursunlar Sayın Üğdül. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bir önceki oturum

da, şahsıma karşı Sayın Türkân Af ikan, sataşmada 
ve ithamlarda bulunmuştur. | 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, arka

daşımıza söz vermediniz. 
'BAŞKAN — Niye sabırsızsınız? Sabrınızı hiç mı 

muhafaza edemiyorsunuz? Ne söyleyeceğimi biliyor 
musunuz? Dinlemeyeyim mi sayın milletvekilini? 

Evet, buyurun. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Türkân Arı-

kan, benim yakınlarıma menfaat temin ettiğimi bu 
kürsüde alenen söylemiştir ve cevap da istemiştir. O 
konuda açıklama yapmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliriiz söz istediniz; fa
kat biz oturumu, ıSayın Arıkan'ın, sataşma konusuyla 
ilgili açıklamasını bitirinceye kadar olması kaydıyla 
uzattık ve bu itibarla da oturumu Sayın Arıkan'ın ko
nuşmasıyla kapattık. Oturumu kapatmadan evvel... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Söz istemiştim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — ... İstemişisiniz; fakat oturumu ka
patıyorum; daha evvel de bu şekilde beyanda bulun
muştum. 

Sayın Arı'kan, zatıâlinize; yakınlarınıza ve enişte
nize (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) maddî 
imkân sağladığınızı beyan ettiler. 

Zaptı sabık hakkında yarınki birleşimde konuşa
bilirsiniz; şu anda 'böyle bir imkânımız mevcut değil 
efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Anava
tan Partili olunca zaptı sabık hakkında konuşma hak
kı doğuyor da, SHP'li olunca doğmuyor mu; böyle 
bir ayırım mı var efendim? 

BAŞKAN — Efendim, ben bugünkü birleşimde, 
ne zatıâlinize, ne de Sayın Üğdül'e söz verebilirini. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Onlara, 
«yarın vereceğim» diyorsunuz; ANAPlılara özel bir 
uygulama mı var efendim? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkamın, 
benim kürsüde söylemek istediğim şey şu : Bu kürsü 
iftiralar için kullanılmamalı. Sayın Arıkan, eğer bir 
şey biliyorsa, çıkar buraya söyler ve isimleriyle söy* 
ler. Bir milletvekiline iftira atmak kadar kötü bir şey 
yoktur. 

BAŞKAN — Evet, maalesef söz veremiyorum 
efendim. 

IÎSMAİL ÜĞÖÜL (Edirne) — Sayın Başkan, bu 
fcıonu hakkında bir iki kelime söylemek Isıtiyıoruırn. 

IBAŞKİAN — Mümtoün değil ©fendim. 
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(ISMîAlL ÜĞOÜL (Edirne) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bu sözü bana verin. 

(fSHP sıralarından «Görüşmelere devam sesleri). 
YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Obur, Başkan söz 

vermiyor. 
IBAŞKİAN — Söz sırası Sayın Kadir Narinlde 

efendimi., 
USMAftL ÜĞOÜL (Edirne) — Sayın Babanım, 

Sayın Arıkan bunları müteaddit defadır tekrarlııyor. 
Tekrar söylüyorum, biz aile olarak naımıuısuımuz ve 
şerefimizle buraya geldik. Kendinin ne yaptığını 'bi
lemem. Kendi gılbi zannedip herkese iftira atamaz 
Iburada. Benim alnım açık. Eğer arzu ediyorsa, ken
disiyle beraber ber makama gitmeye de hazırım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKİAN — Evet efendim. 
SlALİtlM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu 

'üyeye söz vermediniz değil mi? Söyleyeceklerinin 
Ihepsıinii söyledi, gülya söz vermediMz! 

BAŞjKIAN — Buyursunlar Sayın Narin. 

İKADÜR NARÎN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
20 dakikam dolunca haber vermenizi rica ediyorum: 

IBAŞIKİAIN — Hay hay Sayın Narin. SosyaiMemOk-
ra)t Halkçı Partiye aiıt konuşma hakkının 33 dakika
lık kısmı, öğleden evvelki oturumda kuıllanıllrnıştır. 

ARÎF TOPRAK (Niğde) — Hayır efendim, 22 
dakika konuştum. 

YIIMAZ DEMllR ('Biledik) — Saat tutuiyorum. 
IBASKAN —• Efenldilm, ben Kanunlar Müdür

lüğünün tespit etimliış olduğu saat ve dakikaları ifa
de ediyorum. 

Devam edin efendim. 
Efendim, ihtilaf imiz 2 dakika mı? 
ARtlF TOPRAK (Niğde) — Hayır, 10 dakika 

«efendim. 
IBASKAN — Devam edin efendim. 

SHP -GRUBU ADİNA KiADİfR NARİN (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, sayın milletveklirieni; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 Malî Yılı 
Bütçesi üzeninde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
görüşlerini ifade etmeye devam ediyoruz. Bu düşün
celerle grubum ve sahsım adına hepinizi sevgi ve say
gıyla selamlııyorüm. (SHP sıralarından «Bravio» ses
leri, alkışlar). 

Sayın Başkanım, bütçe üzerindek'i konuşmamı 
sundururken rakamlara değinmeyeceğim; çünkü Ana
vatan Panbiısi mensupları burada bazı rakamları 
verdiler; o rakamları topladım, bakıtım ki, Türkiye' 
deki köy mevcudu 98 bin oluyor; oysa Türkiye'miz-
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de maalesef 98 bin değil, 40 bin civarında köyün 
mevoult olduğunu, yıllarca üzerinde çalıştığımız için 
biliyor ve Ibunu böylece düzeltmek işitiyorum. 

Sayın Başkanım, bir diğer konu, yine bütçenin 
^önüşmelenine başlamadan evvel, 1987 malî yılı büt
çesini hazırlayan Anavatan Partisi iktidarı ve hü
kümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmiş 
olduğu bütçeye, maalesef '8.12.1986 taniih'inden bu 
yana salhip çıkmamış, takip etimemiş, bütçenin mü
zakereleri hakkında günü gününe bilgi edinememiş
tir., 

MUSTAFA KEMAL TOĞÂY (İsparta) — Kim 
ded'i? 

iKADtR NARJtN (Devamla) — Bu nedenle, 
simidi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlliığının 1987 
malî yılı bütçesi üzerinde, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün hizmet dalına giren iş yerlerinden işe 
•başlamak istiyorum. ' 

Yine burada, Ibiır klonu dalha belintımek istiyorum: 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrinde 70 
bin kişiye yakın işçi ve personel çalıştiolımaktadır. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, çalıştırmış ol
duğu kendi elemanına, personelime, hizmetlisine, ça
lışarak hak ettiğinin karşılığını zamanında veremi
yor ve onları bakkal, kasap ve kamuoyu karşısında 
mahcup durumda bırakıyor ise, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığımın 1986 yılı programının sonuç
ları, kendi mensuplarına hak ettiği hakları vermeyi
sin sonucu ıhizmetler olarak ortaya çıkar. 

Bakınız sayın millötıvekilleri, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı emrinde çalışan personeli, büro 
hizmetlerinde çalışan ve seyyar olarak çalışan perso
nel olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Seyyar görevli ele
manlara, 6245 Sayılı Kanunun değişik 49 uncu mad
desi gereğince çalıştırılan seyyar görevli personele ve
rilmesi gereken arazi tazminatının ne şekilde öden
mesi gerektiği kesin hükümlere bağlanmıştır. Bazı 
işyerlerinde haksızlığa uğrayan işçileri temsıilen mü
racaatta bulunan ve bu müracaatın Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca değerlendirilmesi sonunda, durum 
31 Sayılı Genelgeyle Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına bildirilmiştir. Buna rağmen, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı işyerinde çalışan persone
llin, yani seyyar görevli personelin seyyar görev ^ taz
minatı pazarlık sistemine bağlanmıştır. Yani, arazi
ye şu kadar gün çıkarsan arazi tazminatı olarak şuı 
kadar alırsın, bu kadar çıkmazsan şu rakamı alınsın 
diye. Oysa dem'in bahsettiğim 6245 sayılı Yasanın 
değişik 49 uncu maddesi şöyle söyler: «Seyyar gö-
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revli personelin arazîye çıkıp çıkmamasına bakıl
maksızın göreve amalde olan seyyar görevli perso
nellerin almış olduğu ücretin karşılığı seyyar görev 
'tazminatı olarak ödenir» diyor. Bunu, yasa bu şekil
de söylediği halde, maalesef Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığında çalışan seyyar görevi i perlsonelle-
tknız, seyyar görev tazmlinaiblarıını zamanında ala
mamaktadırlar., 

ıSayın ımillötiveifâlteri, şlîmdi Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğümün bütçesine geçmek istiyorum. Ancak, 
yine burada birçok rakamlar verildi. Elimde Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 
1985, 1986 torilhlli programlar var, rakamlar burada 
da var, bu rakamlar konuşuyor. Yine en son olarak, 
Ibütçe ile ilgili Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığı
nın 'hazırlamış olduğu sonuçlar var, rakaımlar bura
da da var. Bizden evvel Anavatan Pariüilsi sözcüleri, 
şu rakamları bile göremediler, okuyamadnlar, değer
lendi remediler. 

Yine ilgili ark adaşlarım, Balkanın da imzası bulu
nan şuradaki programı tetkik edemediler ve karşı
mıza geldiler birçok rakamları verdiler. Bakın olay 
şu: 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, eski ismiyle 
YSE Genel Müdürlüğü, 1964 tarihinden 22.5.1986 
tarihine kadar köylerilmize hizmetlerini sürdüregel-
miş. 1969 ila 1979 tarihleri arasında eski YSE Genel 
Müdürlüğü köylerimizle ilgili nasıl çalışmalar yap
mış; buıgünfcü Klöy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, o 
çalışmaları arşivden çıkartıp değerlendiriyor mu, de
ğerlendirmiyor mu, bir de buraya bakalım. 

1969-1979 yıları arasında Türkiye'de 40 bin kö
yün envanter çalışmaları Ibiltiirilmiış ve 19691dan 1979'a 
kadar yine YSE Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
sonucu köylerimizin envater çalışmaları ikmal edil
miş ve bu anda Köy Hizmetleri. Genel Müdürlüğü
nün arşivinde muhafaza edilmektedir. Ancak, gelin 
görün ki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şu son 
3 sene içerisinde hazırlanmış olduğu programlar sonu
cunda geçmişe dayalı hazırlanan envanter ve istikşaf 
düüt çalışmalarından faydalanmamaktadır, Faydala-
madığı içindir ki, 1985-1986 yılı içerisinde, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün, yine Anavatan Parti-
'Sine mensup bir mıiıllötlvekili arkadaşım rakam verdi 
19861da programın yüzde 91'ini tahakkuk etltiirdikleri-
ni söylediler., 

ZİYA ERCAN (Konya) — Doğru, fazlası da 
var. 
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(KADİR NARİN (Devamla) — Efendim, doğ
ruysa, beralber 'bakacağız, yalan demem; ama önce 
'rakamlara bakacağız. Hiç acele etmeyin, sizinle be
raberim; genellikle hizımet yönünden sizden ayrı bir 
yönüm yoktur; ancak, verilen rakamın yanlış oldu
ğunu iburada hep beralber göreceğiz. Ben söyleyece
ğim, benden sonra Sayın Bakan buraya çıkıp benlim 
yanlış (bir rakam verdiğimi tespit ederlerse, burada 
rahatlıkla onu diniler ve o rakamın düzelibiîmesıini de 
arzularım. İnşallah da böyle olur. Ancak, kusura 
bakmayın, Iböyle olmayacak, çünkü burada program 
var ısayın ımilletjvekilıli,. 

A. CENGİZ DAĞYİAR (Anfoalya) — Yalnız, 'ça
lışmalar o programı geçti, 

IBIASjKAN — Lütifen, » fen Sayın Narin ga
yet gü55el ifade elütiler; sayın mİıllöüvekilıleririin, Sa
yın Narin'in beyanlarına karşı bir ifadede bulunma
ya hakları yoktur,'ancak bakan cevap verebilecektir. 
Llütifen efendim... (iSHP sıralarından «(Bravo» sesleri, 
alkışlar)., 

İKADİİR .NARHIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
çok teşekkür ederim. 

Sayın milleltvekiMeri, zamanın elverdiği, oranda, 
meseleyi ilkin kölylerin içime sullarından başilaitimak iş
itiyorum; ondan sonra köy yolarına, sondaja ve elekt-

. riğe kadar inebilirsıem kendimi mutlu addederim, 
Klöy içme suları konusunda, isize yuvarlak bir ra

kam vermek işitiyorum: 1964 senesinden bugüne ka
dar, yalnız YSE Genel Müdürlüğünü değil - geç
im iişjte adı Köy İçme ISuıları idi - Köy İçme Sularını 
değil, Türkiye'de faaliyet gösteren tlüm kamu kurum 
ve kuruluşlarını kasltedhlyoruim - 1964'den bugüne ka
dar köylerimizin içme suyu ihtiyacı, köylü vatanda
şın evinde musluk açıp su akıtma sistemi sekilinde 
karşılamıyordu; bu oran binde birdi. Hiçbir köylü
müzün evinde musluk açıp su içmek mlümküın değil
di. Ama demin de dddiğüm gibi, bînde ıbir oranında 
olaJbiiir - köylerimize kapalı şdbeke yapılması siste
mine henüz geçememiştir. Geçemediğine göre, 
köylerimlizlin içme suyu ihlfciyacı yüzde şu kadar te
min edilmiş dersek yanlıştır, gerçeğe uygun değildir 
diyorum ve iddia ediyorum. 

Köy içme suları konusunda, yine birçok rakam 
verildi. Hayır sevgili arkadaşlarım, köy içme suyu 
ihtiyacı ne kadarının karşılandığı verilen rakamılarla 
değil; bulgun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerimizde, hatta geri kalmış iteninizde, yaz aylarını 
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(da yüzlerce, binlerce köyümüze tankerlerle içme su
yu taşınıyor. Bunu hep beraber gezdik, gördük sayın 
milletvekilleri. 

iSAUÎM BREL (Konya) — Ankara'da da öyle. 
SURÖRlt SAYKAL (Ankara) — Ankara'da da 

taşınıyor. 
KADİR NARİN (Devamla) •— Efendim, bizim 

konumuz köy içmıe suları; şelftir içme suları olldugu 
zaman, aşağıdan laf atan arkadaşlarım (gelir, onu da 
anlatırlar.. 

iDemek oluyor ki/köylerimizin halen yüzde 80-85'i 
içme suyundan malhru.mfdur. 

IBir şeyi daha haihırlateıak işitiyorum: Türkiye'
mizin genelinde, yeraltı sularımn itüm ünlelerimıizde 
mevcut olduğunu hiç kimse söyleyemıez. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü yeraltı suyu konusu üze
ninde uğraş verirken, yine 3202 sayılı Kanun gere
ğince, yeraltı sularını yerüslüne çıkarmak şartı da 
yer almaktadır. Şimdi yeraltı sularının yerüstüne çı
karılması konusunda, Sayın Bakanımdan soruyo
rum, lütfen soru şeklinde alsınlar ve kalkıp burada 
cevap versinler: Yalnız Türkiye'de deği'l, dünyada 
çalıştırılan iş makinelerinin garanti yılı, kimisi beş se-
nediir, kimisi on senedir, kimisi yirmi senedir; ama 
Ibuıgün Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde 
çalıştırılan ve yeraltı suyunun yerüstüne çıkarılması 
için kullanılan sondaj makinelerimiz acaba kaç ya
şındadır? Eğer şu ana kadar ken/diler'ine not gelme-
milşse, ben siöyleyeyim; şu anda Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün emrinde çalıışitırılan sondaj maki
nelerinin yaş ortalaması 20-25 senedir, 25 sene çalış
tırılan bir iş makinesini köklümüzün hizmetinde ça
lıştırmak mümkün müdür, soruyorum size? «Müm
kün» derseniz, amenna, kabul ediyorum; oysa müm
kün değildir. Demek oluyor ki, Koy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün sondaj makineleri, bugün köy 
(hizmetlerine yeteri kadar cevap verecek durumda de
ğildir. 

Sayın Balkan, soruyorum; siz, bu makinelerin ça-
lıştırıflmaısına devam mı edeceksiniz, yoksa belli bir 
süre içerMrtde değıştokilmesine ve yeni makine alma 
cihetine gidecek misiniz? 

lAklıma gelmişken bir şeyi daha ilave ejdeyim, ge
nellikle yine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
işyerinde çalışan personelle ilgili olarak: Bu makine
lerde çalışan vte makinelerin yaşı kadar, yani eğer 
makine otuz yaşında ise, on sene, onlbeş sene hatta 
yirmi seneden beri bu makinelerde galışan elemanla
rımız, hâlâ mevsimlik, muvakkat işçi olarak çalıştı

rılmakladır. Eğer ben, yirmi seneden beri iş maki
nemde mevsimlik işçi çalıştınmaya devam ediyor
sam, demek oluyor ki, ben bütçeye ne (getirirsem ge-
tirey'im, bütçeye getirilen meblağ köylünün hizmeti
ne yetmediğin© göre, bütçe bir mana ifade edemez 
diyorum. Onun içlin, yıllarını köy hizmetlerine veren 
bu insanlarımız, ne olur artık hürriyetlerine kavuş
sunlar, artık onlar da insanca yaşayalbilsînler, onlar 
da çoluk - çocuğunun huzuruna gittikleri zaman «IBern 
Köy Hizmetleri personeliyim* dİyebilsinler diyorumı 
ve bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyorum. 

ISayın Başkanım, isterseniz biraz da köy yolların
dan bahsedelim; o konuda da bazı rakamlar yerildi. 

ŞÜKRIÜ VÜRlÜR (Ordu) — Bahısedel'im, sınııf-
ta kalırsın. 

KADİR NARİtN (Devamla) — Köylerimize şöy
le bir bakın; köy yolları hizmeti yapıyoruz diyoruz. 
Değil arkadaşlar; hizmet yapamıyoruz, yapmıyoruz. 
Yaptığımız hizmet, sadece mevsimlik oluyor. 

SALtM EROL (Konya) — Seçimlik, 
KADİİİR NARİN (Devamla) — Size bir misal 

vereyim: Ara seçimde Bingöl llknizdeyd'ik. Seçim
den iki gün evvel bir yağmur yağfdı ve o gün Anava
tan Partisi milletövekillerinden Sayın Doiğuşlu Bingöl' 
deydi, Doğru Yol Partisinden de Sayın Altunakar 
vardı. Seçime iki gün kala yağan yaığmur sonucu, hiç
birimiz, ne A/NlAPMı, ne SHP'li, ne Doğru Yol Par
tili mitetövekilleri .köylere gidemedik, yollar kapandı, 
çamur oldu. 

IBAHRIt KlARlAK/EÇlUt (Şanlıurfa) — Yeni ya
pıldı, bu sene yapacağız. 

KAOÎR NARİN (Devamla) — Eğer köylüye 
hizmet buysa, yine kabulümüz; ama biz Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak, bu hizmeti bu şekliyle 
kalbul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. 

ATİLLA SIN (Muş) — Buyur Muş'a, seni 
köye göfiüreyim rahat rahat. 

KlADDR NARIÎN (Devamla) — Geleceğim sa
yın milletvekili, ona da geleceğim.. 

ATİLLA SEN (Muş) — "Asfalt değil ama.. 
»BAŞKAN — Lüüfen Sayın Sın.-. 
KAOİR NİARIİN (Devamla) — Sayın Sın, çok 

teşekkür ederim; geleceğim. 
'«Köy yolları programının yüzde 91 'd blmiştir» 

denildi. 
iBen şimdi Sayın Bakanımdan soruyorum... 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Niye 

'Bakandan soruyorsun, Başkana sor! 
BjAŞKlAiN — Lütfen efendim, KMfen.,. 
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KlAipÜR NÎAIRİIN ((Devamla) — Pardon, affeder-
sidiz Sayın Başkanım, simden soruıyoruım., 

IMUlSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — So
ru mlüeslsesesi var, soru müessesesi... 

İBAŞKAN — Sayın Toğay, Sayın Bakandan de
ğil de, zatı âlinizden mi soracak? (SOP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar), 

IMÖSOİAIPA KJBMIAL TOÖAY (İsparta) — Umu-
ma söylesin,, 

İBAŞJKAN — Lültifen efendini, o keridi hitap sek
ilidir, o şekilde konuşur. 

IK1ADİTR. NARJİN (Devamla) — Sayın milletveki
li, oturduğun yerde otur da dinle, dinlemesini bil ve 
öğren. 

(MUSTAFA KEMAL TOĞAY (ılspaıita) — Ben 
(dinlemesini biliyoruirm., 

IKİADİR NAR/ÜN (Devamla) — Ben tüm arka
daşları dinledim ve hepsini saygıyla kabullendim. 
Eğer siz de saygılıysanız, dinleylin, dinlemesini bil'in 
ve öğrenin. 

IMUlSTAFA KEMAL TOĞAY (flsparta) — Ben 
dinlemesini biliyorum., 

KADİR NARİN (Devamla) Bilmiyorsun, 
ibiraz daha öğren. 

(BAŞKAN — Lütifen efendim.., 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Na

rin, biz diniliyoruz sizi. v 

İKADIR NARİN (Devamla) — Teşekkür ede
rim .Sayın Oenıgiz. 

ISayın Başkanım, soruyorum; 198(6 yılı progra
mlında yer alan ve genellikle Güneydoğu Anadolu 
(Bölgemizin bir ilini veriyorum, ili Diyarbakır, as-
faMama programına alınan 100 kilometrelik bir yol 
var - ki 1986 tarihine planlanmış ve bitmesi gerek
liydi - bundan bir hafta evveline kadar - eğer bir haf
ta içerisinde bitJCîyse, ona lafım yolk, dlüzelirita1; ama 
bitmemişse, elbette yetkili Sayın Bakan burada cevap 
vermelidir - bu 100 kilometre yoldan sadece J kilo
metrelik bir kısmı biltmiş; gerîiye kalan 99 kilometre
si, bundan bir hafta evveline kadar yapılmamıştır. 

Şimdi siz bunu alacaksınız programda «iBen 100 
kilometre yolu asiflait yapacağım» diyecekisiniz; sene 
bitecek, bu MeclMn karşısına sadece 1 kilometrelik 
kısmını yapmış olarak çıkacaksınız; bu olmaz. O za
man bunun manası yok, bu bir mana ifade ötmez, 
işe yaramaz. 

BAŞKAN — Sayın Narin,' 20 dakikadan sonra 
IhatırlatJmamızı ifade ©tenistiniz; 20 dakikanız tamam
landı, lütfen toparlayınız. 

IKIADİR NARftN (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim., 

Elbette, KJöy Hizmetleri gibi büyük bir teşkilatın 
'sorunlarını, böyle 20 dakikada söylemek mümkün 
değildir; ancak, sosyaldemokrat olarak başka
sının hakkına da tecavüz etmek istemiyorum. Bu ne
denle, Sayın Başkanım size teşekkür ederken, bir de, 
arkadaşım elektrikten baJhlsetftiki doğrudur. Son üç 
sene içerisinde köylerimizin elektrik çalışmaları, ger
çekten iftihar verici bir olaydır. ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, allkışlar) 

Ancak, bunun arkasında ne var? Sayın arkadaşım 
rakamları verirken, demin söylediğim gibi, 98 bin 
köyü saydı. 

ZİYA BRÖAN (Konya) — Köy değil, ünite. 
(ANAP sıralarından, «fünibe» sesleri). 

İKADIR NARJİN (Devamla) — Efendim, ünite 
de olsa, 78 biridir; o da yanlıştır. 

IŞimdi, elektrik çalışmaları nasıl oluyor beyler, bi
liyor musunuz? Bu yaz Sayın Balkanım, bazı tesisle
rin açılması, bazı tesislerin temel atma töreni için 
Diyarbakır'a gitmişti ve Silvan'ın bir köyünde misa
fir kalmıştı, orada yemişti, içmişti, afiyet olsun. Ben 
de ondan hemen sonra o köyleri gezdim, dolaştım. 

Sayın milletvekilleri, köylere elektrik bağlanıyor; 
ama elektrik bağlanan köyün hemen bitişiğinde ve 
köye bağlı olan mezranın elektriği bağlanmıyor. Kö
ye girdim sordum, elektrik bağlanan köylün nüfusu 
280, yanındaki mezranın nüfusu 360, ama bu 360 va
tandaşımız elektrikten yararlanamıyor, fakat diğer 

- taraftaki köy, muhtarlık olduğu için, oraya elektrik 
veriliyor., 

Yani, insanlarımız arasındaki bu haksızlık nere
ye kadar gider? Bunu siz kabul ediyor musunuz? 
Eğer siz kabul ediyorsanız, ben aynen kabul ediyor ve 
beni dinlediğiniz için sizlere saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Yıldırım. 

SHP GRUBU ADINA MUHİTTİN YILDIRIM 
(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bütçesi üzerin
de Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, hayvan
cılık konusundaki görüşlerini sunmak üzere huzurla
rınızdayım. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına yü
ce kurulu saygıyla selamlarım. 

Bildiğiniz gibi, sanayileşmiş ülkeler insan unsurunu 
önplana alarak sağlıklı ve dengeli beslenmemizi ger
çekleştirmişlerdir. İnsan beslenmesinde büyüme ve has
talıklara karşı direnç ve zihinsel gücün gelişmesinde 

— 42 — 
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hayvansal proteinin önemi artık çok iyi bilinmekte- ı 
dir. Bize göre, hayvansal ürünler şu anda stratejik 
madde durumuna gelmiştir. 

Bu gerçeklere binaen, ülkemizin hayvan varlığı 
maalesef aşağı doğru bir inişe geçmiştir. Bu inişi hazır
layan ve yapanlar, yıllardır uygulanan sakat politi
kalardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce önder 
Atatürk «Millî ekonominin temeli ziraattır» demiştir. ı 
Bizim gibi kalkınmakta olan ülkede, tarımı önemse
meyen hükümetin ekonomik temeli de yoktur. Hayvan
cılığımızın belli başlı sorunlarına kısaca değinirken, 
çıkış yolları hakkında uyarılarda bulunacağız. 

1. Ülkemizde, kültür. ırkı yüksek verimli hayvan 
tip ve ırklarının mevcudunun artırılması çalışması 
hâlâ yetersizdir. Devlet ıslah kurumlarında çok iyi 
yapılan ıslah çalışması, genel popülasyon içerisinde bü
yük ve küçükbaş hayvan mevcudu yüzde 2 - 2,5 do
layında kalmaktadır. Yetiştirici, damızlık niteliği yük
sek ırkları istemektedir. Bakım ve beslenme şartları 
fevkalade olan yetiştiricilerin elinde dahi yüzde 10'u 
geçmeyen kültür ırk mevcuttur. Yüzde 9^'ı verimi dü
şük yerli ırktır. 

Hayvan ıslahı ve yetiştirme tekniklerinin uygula
nışı çok zaman alıcı ve çok pahalı bir ameliyedir. Bu 
nedenle, devlet bu yükü kendi üstlenmeli, kayıtlı, kont
rollü biçimde yetiştirici ihtiyaçları karşılanmalıdır. 
Hâlâ kara sığır yetiştiriciliği Türkiyemizde hâkimdir. 
Karkas ağırlığı 75 kilogram, süt verimi 600 litre olan 
bu hayvanların yerine, hayvan sayısını yeni kültür ırkı 
genleriyle değiştirmek ve ıslah etmek şarttır. Hedef, 
mevcut şartlar doğrultusunda 150 kilogram karkas, I 
3 bin - 4 bin litre süt olmalıdır. 

2. Hayvan ıslahı yetersiz olan yurdumuzda mev- I 
cut süt fabrikaları, halihazır düşük miktarlı sütün ta
mamını, hükümetin uyguladığı yanlış politikalar so
nunda değerlendirememektedir. Hâlâ yüzde 25 kapa- I 
site kullanımı düzeyine ulaşmış süt fabrikaları vardır. 
Bu fabrikaların sorumluları ne yapıyor? Türkiye'de 
küçük kapasiteli bir nevi imalathane kurulması ve 
bunun yaygınlaştırılması daha ekonomik olacaktır. 

Süt toplama merkezleri,' yetiştiricinin ayağına gi
derek alım yapmalıdır, ödemeler peşin, süt alımları sü
rekli olmalıdır. Görülüyor ki, hâlâ asidi yükselmiş süt I 
bulundurma nedeniyle fabrikalar milyonlarca zarara 
yol açmaktadır. I 

Fabrikalar tam kapasite ile çalıştırılmadığından, 
birim işletme masrafları yükselmekte ve bu olduğu gi- J 
bi maliyete yansıtılmaktadır. Ancak, işletme masraf- | 
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larınm en az indirilmesi gerektiği de bir o kadar nor
maldir. Süt üreticileri perişandır. Sütleri zamanında 
alınmayan, sütü alınanların da paralarını zamanında 
alamadıklarını hepimiz biliyoruz, örnek çok, isterse
niz veririz, örneğin; Bingöl'de devlet ortaklı bir süt 
- yem fabrikası vardı. Devlet bunu işletemedi ve bü
yük hisseyi özel bir kuruluşa sattı. O kuruluş bu şir
ketin büyük hissesini seve seve aldı; ama neden? Çün
kü ekonomiyi en iyi bildiğini iddia eden özal hükü
metinin şirin bürokratları için bu işletme bir kâbus 
idi, kâr edemezdi, işletilemezdi. O özel.firma ise, ye
tiştiricinin ayağına kadar giderek, anında ve peşin 
ödeme yaparak süt toplama ve bunu işleyip pazarla
ma yolunu seçti ve başardı. Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu ne yaptı? Koca bir hiç. Fiyatı artır, bilanço 
yükselsin, istatistik cambazlığı yap ve milleti kandır... 
Bu olmaz, olmamalıdır. Bu devlet sahipsiz değildir. 
Devlet kurumları, çiftlik kâhyası felsefesiyle ancak 
bu kadar yönetilir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

3. Süt fabrikaları için söylenen, Et Balık Kuru
mu et kombinaları için de söylenebilir. Soruyorum; 
Et Balık Kurumunun mezbaha ve kombinalarında ke
silen hayvan mevcudu nedir? Yüzde kaç kapasite kul
lanılmıştır? Ödeme nasıldır? Erzurum'da, Kars'ta kom
binaya başvuran hayvan yetiştiricisi, hayvanını alan 
bir Et Balık Kurumu bulamadığı için, parasını za
manında alamadığı için tüccara esir edilmiştir. Neden? 
Tüccar ne yapıyor? Bir başka ilde komisyonunu alıp, 
devir yapıyor. Mutfaklarımıza ayda birkaç kez mi
safir olabilen et, böylece 2 500 - 3 000 lira fiyata ula
şıyor. Asıl zahmeti çeken, kredi için, kapı kapı do
laşan sahipsiz yetiştirici, alnının terinin karşılığını bi
le alamıyor. Destekleme alımı az ve gerçek bedelden 
çok uzak ve üstelik ödeme en yakın iki ay sonra ya
pılıyor. Bu durumda kaderci yetiştiriciyi, yaşama ke
haneti* gösteriyor diye nasıl yadırgamayalım? 

Et - Balık Kurumu et sektöründe hızlı alımları sür
dürmelidir. Besiciliğin gelişmesi, hayvancılığın cazip 
olması bir bakıma buna bağlıdır. 

Bir diğer konu, et ithali! Hayvan potansiyeli yük
sek, kombina ve mezbahaları atıl çalışan bir ülkeye et 
ithalinin tek bir açıklaması vardır; hayvancılığın ge
lişmesini engellemek ve hatta öldürmek. Bu, maalesef 
başarıldı; ama ölü ortada kaldı, ölmüş sahipsizleri 
biliriz ki, belediye defneder, ya'bu mevtayı kim def
nedecektir? Hayvancılığımızın yüz akı Erzurum İlinde 
ithal et satışı nasıl izah ediliyor? Neden ithal, neden?.. 

Diğer taraftan canlı hayvan ihracı hâlâ yapılıyor^ 
«Kombinalar atıl» diyoruz, ete çevirmiyor, canlı sa-
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tıyoruz. Bu mu ekonomik düşünce:? Halk arasında 
«Kasapların geliri, deri ve sakatattır» diye bilinir. Can
lı satış, zaten düşük fiyatlı, üstüne üstlük deri, ke
mik, kan, sakatat da ayrıca hediye bakımından dağı
tılıyor. Hazinemiz bu kadar hediye dağıtabilecek güç
te midir? Çok güçlü ekonomiye sahipsek, bari Arap 
şeyhleri gibi yaşamayı yeğleyelim. 

Nereden bakarsanız bakın, tarımsal politika iflas 
etmiştir. Hayvancılık, maalesef büyümeden boğazla
narak öldürülmüştür. 

4. Hayvancılık, zahmeti çok, dertli, kâr oranı 
yüzde 20'yi geçmeyen bir tarım koludur. Bu kadar 
kâr oranına karşılık hayvancılık kredisi yüzde 32 - 34 
olarak uygulanıyor. Ne kredisi bu? Hâlâ ticarî nite
liği ağır basan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının, hayvancılığımızın kalkınmasına katkı yapıyor 
demesi için, en az, işletmenin toplam kredi ihtiya
cının yüzde 70'ini karşılaması gerekir. Ziraat Banka
sının verdiği kredilerle, katkı payını genelde yüzde 3'ün 
üzerine çıkaramıyor; neden?.. Faizi yüksek, istediği te
minatları ağır, şahıs limiti nedeniyle kredi miktarı 
yetersiz; ama adı, tarım bankasıdır. 

Tarıma dayalı sanayi işkollarında bu bankanın 
yatırımı yok denecek kadar az. Bir mezbaha, bir süt 
fabrikası, bir rendering tesisi, bir yem fabrikası, bir 
bitkisel yağ fabrikası ve benzeri, hep tarıma dayalı 
sanayi kolları içindedir. Bu banka, kaçının kurucusu, 
ortağı ya da kredi destekçisidir? 

Banka müdürleri derebeyi gibi, istediğine kredi 
veriyor, istemediğini kovuyor; usul yok, yordam yok... 

Hükümet açıklıyor, «Doğal afetler nedeniyle borç
lar ertelendi» diye; bakıyorsunuz, banka haciz kararı 
aldırıyor. Hangi karara .uymalı? Diğer yandan, «Hay
vancılığı Teşvik Fonundan yararlanacak su ürünleri 
ve hayvan yetiştiricilerinin kredi faizleri yüzde 22'ye 
kadar düşürüldü» diye Sayın Başbakan tarafından bol 
bol reklam babından açıklama yapılıyor. 

Tebliğleri mayısta yayınlanan bu kararlara gidin 
bakın, uygulanıyor mu? Cevabı, koca bir «hayır». 
Neden?.. Ona da cevap yok. Bankaya soruyorsunuz; 
«Biz talimatları şubelere haziran ayında gönderdik» 
diyor. Şubelere soruyorsunuz; «Biz herhangi bir tali
mat almadık» diyor. Hangisi doğru, bilen söylesin. 
Olmaz böyle şey. Kandırmaca, uyutmaca bazı basit 
laflı taktiklerle hayvancılık kalkındırılamaz. 

5. Salgın ve paraziter hastalıklar konusu bir baş
ka vehamet arz ediyor. Tarım Bakanlığında reorga-

' nizasyon diye bir şey tutturuldu; veteriner hekimler 
aktif görevlerinden kızağa alındılar, hayvan hastalık-
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larının kontrolü sahipsiz kaldı. Büyük boyutta veteri
ner hekimler mesleklerinden kaçırıldı; meslekten ay-~ 
rılmayanlar, etkisiz, yılgın ve büsbütün kırgın bırakıldı. 
Koruyucu hayvan hekimliği daha emekleme aşama-
sındaydı, durduruldu. Klinik ve hayvan hastanelerinin 
değerli yetişmiş elemanları kâtipliğe zorlandı. Dene
timsiz bir ortam yaratıldı. Hayvan hastaneleri, sahip
sizlikten çalışamaz duruma geldi. Sonuç nedir? Poli
tik çıkar uğruna, zaten düşük verimli yerli ırk, ağır
lıklı popülasyona sahip Türkiye'de hayvan parazitler 
ve salgın hastalıklarıyla verim kaybı daha da art
makta, kadercilik burada da kendini göstermektedir. 

6. Bir ülkede hayvancılığın gelişmesi, yeterli dü
zeyde yem varlığı ile mümkündür. Hükümet, özellikle 
kaba yem üretimi konusunda, bir tür kış uykusuna yat
mış bulunuyor. 

Bir üretim planlaması olmadığından, hangi yem 
bitkisi, nerede, nasıl yetiştirilmelidir, soruları hâlâ 
boşta kalmaktadır. 85 milyon baş hayvan varlığına sa
hip bu ülkede hayvan besleme olgusunun olmaması 
şaşırtıcıdır. Kes"f yem zaten yetersiz, üstelik insan gı
dası olarak kullanılan ürünler hayvan beslemede de 
kullanılıyor. Kaba yem ise, içler acısı. Hayvanın tek
nik olarak yaşamını sürekli bulması için, ihtiyacı olan 
besinleri kaba yemden karşılaması gerekir. Besici, eğer 
bulabilirse, samanla, işkembe dolgusu yaparak, hay
vanımı diyordum diyor, besledim diyemiyor. Diyemez; 
çünkü ne yeterli yem bitkisi, ne de yeterli çayır ve 
mera mevcut, ne de yetersizliği giderecek tedbirleri 
taşıyan tutarlı bir tarım politikası... Samanla, anız 
otlatmasıyla dolgu yapan yetiştirici, eğer hayvanın
dan düşük verim alıyorsa, buna şaşmamalıdır; eline 
en iyi nitelikte ırk da verseniz, iki gün sonra defor
me olan hayvanla karşılaşırsınız. 

Bu bir zincirdir: Yem, artı iyi ırk, artı hastalık
larla savaş, artı kredi, artı teknik bilgi, artı destekle
me alım ve uygun fiyat, artı aracısız satış, artı iyi 
yetiştirici, eşittir hayvancılığı kalkınmış bir ülke. 

Karma yem üretimi ayrı bir sorun. Stoksuz, pi
yasa fiyatına göre alım yaparak yem üreten yem sa
nayii, 1986'da 2,5 milyar Türk Lirası kâr etmiş. Kârı 
önemli değil; ama Türkiye hayvancılığına girdi katkı 
payı nedir, o bilinmelidir. Bir kilogram yem 75 - 80 
Türk Lirasına mal oluyorsa ve eğer kahteliyse o ye
me karşılık elde edilen.2,5 kilogram sütün yetiştirici
ye kâr oranı ancak yüzde 3 ila yüzde 5 arasında olur. 
Buna karşılık yüzde 34 banka faizi, 85 milyon bü
yük ve küçükbaş hayvan için 459 milyon ton asgarî 
kaba yeme ihtiyaç var. Bunun ancak yüzde 15-18'i 
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karşılanabiliyor. 6 - 7 milyon ton karma yeme ihtiyaç 
var, bunun ise yüzde 35 - 36'sı karşılanabiliyor. 

Sonuç olarak, iktidarın her konuda olduğu gibi, 
hayvancılık konusunda da politikası iflas etmiştir, ar
tık politikanızı uygulamakta ısrar etmeyiniz. 

Sayın bakana bir sorum olacak; İpsala'nın Kar
puzlu Kasabasındaki vakıf ve Hazineye ait yerlerin 
kimlere peşkeş çekildiğini, kimlerin elinde bulundu
ğunu Sayın Bakanın açıklamasını istiyorum. 

Türk hayvancılığına daha fazla zarar vermeyiniz. 
Bu düşünce ve duygularımla SHP Grubu adına en 

. derin saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
Sayın Yılmaz Demir; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile

cik) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
SHP Grubu adına konuşan milletvekili arkadaşlarım 
tarımın aksayan yönlerini dile getirdiler. Ben de ger
çekten tarımın başarısız olduğunu, Sayın Başbakanın 
bir tümcesiyle tamamlayacağım ve tarımı tekrar göz
den geçireceğim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, tarımla uğra
şan illerden korktuğu için İstanbul'dan adaylığını koy
muştur. Siz ANAP'lı arkadaşlara bir önerim var, 1988 
yılında istanbul'dan başka yerde aday olmayınız; te
şekkür ederim. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Başbakan Bilecik'e ge
lirse size yer kalmaz. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın milletve
killeri, ben alışılmış olan bütçe tekniğinin dışında, 
çiftçinin dertleriyle ilgilenmeyen ve çatıda ne gibi, 
yolsuzlukların olduğunu teker teker irdeleyeceğim ve 
yüce Meclisin bilgilerine sunacağım. 

Umuyor ve diliyorum ki, ANAP'lı milletvekili ar
kadaşlarım da bu bakanlığın bütçesini reddederek, 
bu kara lekeyi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
nın alnından silmiş olurlar. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir bakanlık müsteşa
rı düşününüz ki, yedi odalı, banyolu bir yeri 3 mil
yon lira vererek lüks bir yer haline getirmiş ve 7-8 
yerden maaş alan bir krallık yaratmıştır... 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Şahsiyat yapma, 
şahsiyat!.. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Şahsi
yat yapmayın, bütçe üzerinde konuşun. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Beyefendi, ben 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerin
de konuşuyorum... 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Şahsiyat yapma, 
bütçeden bahset. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Ben, arıdan de
veye kadar, tarıma zarar veren en küçük mikroptan, 
müsteşara kadar herkesi irdelemek hakkına sahibim. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın müsteşarın... 
BAŞKAN — Sayın Demir, bir hususu hatırlat

mak isterim: Burada müdafaa imkânına sahip olma
yan arkadaşlara sataşmaktan, cevap vermekten, tenkit 
etmekten ziyade, bakanlığın bütçesi üzerinde konuş
manızı rica edeceğim. Çünkü, sayın müsteşar veya
hut da herhangi bir bürokrat, sizin sözlerinize muha
tap değildir... • 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bakan muhatap
tır, hükümet muhataptır... 

BAŞKAN — ... kendisini burada müdafaa imkâ
nına da sahip değildir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Olur 
mu öyle şey? Bakan var, cevap verir. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, ba
na muhatap Anavatan iktidarıdır ve bakandır. Sayın 
Başkan, ben sizi önkoşullu olarak kabul ediyo
rum. Tarafsızlık ilkelerini lütfen zedelemeyiniz. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sen mikrop 
kusuyorsun. 

ZIYA ERCAN (Konya) — Yalan söylüyorsun. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Ve sayın bakan

lığın müsteşarı, en büyük elemanı yine Güneş Si
gortadaki yönetim kurulu üyeliğinden yararlanarak 
yüzde 15 faizle 18 milyon lira kredi almıştır ve bunu 
«Sırdaş hesap» adı altında büyük faizlerle bankaya ya
tırmıştır; Siz onunla yazgı beraberliğini taşıyor musu
nuz? (SHP sıralarından alkışlar) 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Şahsiyat yapma. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Siz beraber suçlu 
olursunuz, yarın sizin boğazınızdan çeke çeke bu pa
rayı geri almak için uğraşan insanlar olacaktır, o za
man yüzleriniz asık olacaktır. Ben şimdiden sizlere 
öneri getiriyorum. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Şahsiyat yapma. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın müsteşa

rın maaş aldığı yerleri ve 10 yıl vadeli ve düşük faizli 
18 milyon lira kredi alma olanağından sonra, konuları 
diğer bir genel müdürlüğün, diğer bir kurumun üze
rine getiriyorum ve irdeleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürlüğü ihale etmeyerek, özel sözleşme ile, 
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şanslı, bahtlı bir ANAP'lmın gübre fabrikasından 17 
milyar lira fazla para vererek gübre sözleşmesi yapmış
tır. 7 milyar lira da diğer girdi masraflarıyla, Türk 
çiftçisinden 24 milyar lira fazla parayı alarak, bahtlı, 
şanslı ve ANAP'lı olan gübre fabrikası sahibine ve
recek. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Şahsiyat yapma. 
Yalan söylüyorsun... 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bunun karşılığın
da, bunun karşılığında... 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Çamur atma mille
te, şahsiyat yapma. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bağırma, ba
ğırma sayın milletvekili. Şahsiyetinizi ben koruyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Yalan söylüyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — örnekleri bellidir 
beyler. (ANAP sıralarından «Yalan söylüyorsun» ses
leri) 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Yalan söylüyor
sun, yalan söylüyorsun. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, 24 milyar lira parayı sizin boğazınızdan Türk 
çiftçisi çıkartacaktır. Şerefinizle yaşayın, insanca ya
şayın. Soru sorun... 

HÜSEYİN AYDIN AR VASİ (Van) — Ne demek 
bu?.. 

MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Efendim, 
ne hakkı var? 

HÜSEYİN AYDIN AR VASİ (Van) — Sen şeref
sizsin. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Yalan söylüyorsun, 
yalan. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bağırma satılmış 
milletvekili, bağırma, bağırma... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

HÜSEYİN AYDIN AR VASİ (Van) — Terbiye
siz. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sana değil, ar-
kadakine söylüyorum. 

Bağırma, Türk Milleti şerefiyle yaşar. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASI (Van) — Şahsiyat 

yapma ulan. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Şahsiyat yapmı

yorum, gerçekleri söylüyorum. (ANAP sıralarından 
devamlı gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Erkeksen in 
aşağı. Satılmış babandır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, bu 
şekilde konuşamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. (Gü
rültüler) 

Lütfen efendim, lütfen efendim... 
ZIYA ERCAN (Konya) — Satılmış sensin. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Bir millet
vekiline satılmış diyemezsin. (ANAP sıralarından gü
rültüler) (Diyarbakır Milletvekili özgür Barutçu, Van 
Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi, Edirne Milletvekili 
ismail Üğdül, Konya Milletvekili Ziya Ercan, bir grup 
ANAP milletvekili kürsü önüne geldiler) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
(Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir kürsü önünde 

bulunan ANAP'lı milletvekillerinin üzerine bardakla 
su serpti) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
(Gürültüler) 

(Diyarbakır Milletvekili Özgür Barutçu, kürsüye 
çıkarak kürsüyü terk etmekte olan Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Demir'in beline sarıldı ve tartakladı; bir grup 
SHP'li ve ANAP'lı milletvekili kürsüye çıkarak iki 
milletvekilini ayırmaya çalıştı) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara verilmiştir. 

Kapanma Saati: 15,22 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 15.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin 3 üncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

/. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e kınama 
cezası verilmesi 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Maalesef, üzücü hadiseler cereyan etmiştir. Sayın 
Yılmaz Demir, sayın milletvekili arkadaşlarımızdan 
birisine, üst üste iki defa «Satılmış» demek suretiyle; 
keza kürsüde iken aşağıya inme eğilimini gösterip, 
tekrar kürsüye gelip bardağı atma ve ondan da sar
fınazar ederek su atma gibi, kürsü adabına uygun ha
reket etmemiş bulunduğundan, içtüzüğün 136 ncı mad
desinin üç ve beşinci bentlerine göre kendisine kınama 
cezasını uygun görüyoruz; fakat Sayın Demir'in bu 
arada kendisini müdafaa hakkı vardır, kendisine bu 
konuda söz veriyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında... 

Sayın Başkanım, milletin kürsüsüne fırlayarak çıkıp 
bir konuşmacıyı döven için acaba bir karar almadınız 
mı? 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Tek taraflı olmaz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyursunlar, buyursunlar Sayın Demir. (SHP sı

ralarından gürültüler) Sayın Demir, buyurun. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Vicdanın kuru

sun, vicdanın. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Eğer ona ceza ve
rilmiyorsa, Başkanlık yapamazsın. Milletin kürsüsüne 
çıkıyor, buna ceza verilmez mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da
yak atana ne yapıyorsun? Onu söyle. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Demir. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — önce adil olun, 

adil. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Demir. (SHP sı

ralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Gerisi, 
gerisi... Bu tamam, gerisini söyle. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gerisini söyleyin, 
ondan sonra; gerisini söyleyin. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde, benim oturumu 
tatil etmeden evvel Sayın Demir'in kendisine tecavüz 
eden ve kürsüye çıkan bir arkadaşı görmedim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

VECİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Üç üç.. (SHP 
sıralarından «Dört dört» sesleri) 

BAŞKAN — Ben tatil kararı verdikten sonra... 
(SHP sıralarından gürültüler) Lütfen efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp, ayıp... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya

zık sana. 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun efendim. 
SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Siz bu Meclisi 

kırdıracaksınız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz bu Meclisi 
idare edemezsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp ayıp; «Gör
medim» diyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek, «Görmedim» demek? 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Gözünü mü ka
pattın Sayın Başkan? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ayıp 
yahu, hep sen mesul oluyorsun, her şeye sen sebebi
yet veriyorsun. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Demir, buyurun. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sen olayların se
bebisin Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim,' buyurun Sayın 
Demir. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Başbakana yağ 
yapıyorsun değil mi, bakan yapsın diye? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oturun «fendim. Vereceğim efen

dim, söz vereceğim efendim, buyurun. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ortada bir saldı
rı olayı vardır. Kürsüye tecavüz vardır, bu tespit edil
melidir ve cezası verilmelidir. 

BAŞKAN — Tespit ederiz efendim, buyurun efen
dim, ederiz efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen, lütfen otu
run, oturun. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bakın, ne kadar kolay bir hadise, 
ne kadar kolay bir hadise. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayenizde, saye
nizde. 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Kürsü
yü bırakıp kaçtın sen. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Yönetemiyorsun 
bu Meclisi, yönetemiyorsun. 

BAŞKAN — Bunu çok ucuza kullanma, ucuza 
kullanma. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Yönetemiyorsun 
bu Meclisi, yönetemiyorsun. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 

siz milletvekili olabilirsiniz, Meclis Başkanvekili de 
olabilirsiniz, Meclis de olabilirsiniz; ama. kişiler onu
ruyla yaşamalıdır ve onurlu gitmelidir. Ben bunu yeğ
liyorum yaşam boyu; ama zatı âlinizin tutumunu 
Türk Milleti ve parlamento çatısı atlında bir kez da
ha yadırgıyorum, telin ediyorum. 

Ben sopa yemedim, mücadelemi verdim. Yaşam 
bir mücadeledir ve SHP'li grup arkadaşlarıma çok te
şekkür ederim. ANAP'lı arkadaşların da telaşelerini 
kabul ediyorum; çünkü 1988 yılına giriyoruz, bir 
bütçe yılı daha vardır; nasıl olsa yokturlar, yok ol
manın savaşımını yeriyorlar. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Siz ve
riyorsunuz. 

YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Demokraside, 
demokrasinin genel niteliği içinde iktidar partisi yan
lışları görerek daha emin adımlarla ilerler ve daim 

olur. Yüce parlamentoda bir dönem milletvekili bu
lundum; ama buna karşın uzun yıllar parlamenter sis
temin ne olduğunu yakından takip ediyorum... 

ALI RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Yüzüne 
gözüne bulaştırdın ama. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Ve yine ANAP' 
lıları, sanki yarını görür gibi, sizleri yakından görür 
gibi şimdiden müjdeliyorum; sizin sonunuz ya iptir 
veya jiptir, bunun şimdiden bilinmesinde de yarar 
vardır. (SHP sıralarından alkışlar) Ceza almak, 
hele Abdulhalim Araş gibi bir Başkandan, benim eri 
büyük rütbemdir; çünkü o Başkan ki, oturum yönet
meyi bilmiyor; o Başkan ki, taraflı çalışıyor; o Baş
kan ki, Başbakanın talimatlarına göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisini yönetiyor; o Başkanın bana vermiş 
olduğu cezayı, benim yaşamını boyunca kazandığım 
en büyük rütbe ve nesillerime bırakacağım en büyük 
bir şeref olarak da düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu daha geniş kapsam
lı olarak almayı yeğliyor idim; ama herhalde Başkan 
konuşmayı vermeyecek, ceza vermek için koşullan
mıştı, ben onun önkoşullu olduğunu söyledim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Doğru dürüst ko-
nuşacaksan konuş, kafamızı bozma. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bir gün Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının yapılan yolsuzluk
ları, bakanların yapmış olduğu haksızlıkları ve yol
suzlukları siz ellerinizle temizliyor iseniz, yalnız unut
mayın siz bir milletvekilisiniz, noter değilsiniz, namus 
temizleme tozu hiç değilsiniz. 

Bu vesileyle, Sayın Başkanın bana vermiş olduğu 
sözden dolayı, bu mesajları size iletme olanağı sağ
ladığı için yüce Meclise teşekkür ediyor; Başkanı, 
Türk Milleti adına ve parlamenter sistem adına 
taraflı, Başbakanın şartlı, koşullu başkâtibi olarak var 
olduğunu bir kez daha söylüyor, saygılarımı sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kınama cezasım oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Öbü
rü ne oluyor Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir... (SHP sırala
rından gürültüler) Sayın Yılmaz Demir... (SHP sıra
larından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Diğerini de tespit 
edin Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirtiyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 
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M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa- . 
ym Başkan, bunu geçiştiremezsiniz. I 

BAŞKAN — Zabıtları getirtiyorum efendim. (SHP 
«ıralarından gürültüler) 

M. tTURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Otu
ruma ara veriniz Sayın Başkan, çok önemli konudur. 

BAŞKAN — Kim, hangi arkadaşımız kürsüye 
hücum... (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — De
vam ettirmeyiniz oturumu, lütfen oturuma ara veriniz, 
zabıtları getirtiniz, ondan sonra başlatınız. 

BAŞKAN — Efendim, devam ediyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Lüt

fen oturuma ara veriniz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. I 
Sayın Demir, konuşmanıza devam edecek misiniz?.. I 

Peki. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, bu 

vaziyette konuşmaya devam edilir mi? I 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, yapamazsınız, oturuma ara veriniz, ondan I 
sonra devam edersiniz. I 

BAŞKAN — Sayın Hayri Osmanlıoğlu; buyursun- I 
lar efendim. (SHP sıralarından gürültüler) I 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
orada yumruk atmak zapta geçmez. I 

İBAŞKAN — Efendim, geçer; geçer efendim. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

yerimden arz edeceğim, söz verin. I 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Milletlin kürsü

süne hücum ediliyor. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ayıp ayıp. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Osmanlıoğlu I 

(SHP sıralarından gürültüler) Sayın Osmanlıoğlu, bu- I 
vursunlar efendim. (SHP sıralarından sıra kapakları- I 
na vurmalar, şiddetli gürültüler) I 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Oturuma ara verin 
Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Efendim, hangi anda oturuma ara I 
verilip verilemeyeceği İçtüzükte yazılıdır. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtları inceleyiniz. I 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kan, evvela bu konuyu düzeltiniz, ondan sonra... I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... I 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, oturu

ma ara verin. I 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... I 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, ben 

bir bağımsız milletvekili olarak şunu söylüyorum: O I 
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kürsüde kimse kimseyi dövemez; eğer o arkadaşımız 
bir şey söylemişse, cezasını verirsiniz. Lütfen... Kimse 
kimseyi dövemez orada. 

İBAŞKAN — Efendim, buyursunlar Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) —' Aynı oturum içe

risinde olay olmuştur. Bu olay gözler önünde cereyan 
etmiştir. Lütfen, bu konuyu esasa bağlamadan otu
ruma devam etmeyin efendim; çünkü bu bekletici ön 
meseledir, lütfen bu konuyu karara bağlayınız. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 
Sayın Demir burada sözüne... Lütfen oturalım efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Emri
vaki yok ama. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Hüseyin Aydın Arvasi ayağa kalkarak, o 

gürültü arasında ne söylediğini işitemediğim bazı be
yanlarda bulundular ve ondan sonra «Satılmış mil
letvekili» dedikten sonra da birkaç milletvekili arkada
şımız kürsünün önüne kadar geldi. Hadise bundan 
ibarettir. (SHP sıralarından «insaf yahu, ayıp Başkan, 
ayıp» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) 
Ben, Sayın Hüseyin Aydın Arvasi'nin ne söylediği hu
susunu zabıtlardan tetkik edip getirteceğim; gereğini 
Sayın Arvasi hakkında da yapacağım. 

SALİM EREL (Konya) — Burayı pavyona dön
dürdünüz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Za
bıtları inceleyiniz efendim; ama lütfen ara veriniz. 
Ara veriniz, inceleyiniz, kararınızı veriniz. 

BAŞKAN — Geliyor efendim, bir dakikakınızı 
rica edeyim, bir dakikanızı rica edeyim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama devam ettirmeniz büyük bir hatadır. Bir mil
letvekili dövülmüştür. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ama devam ettirmeyin efendim; büyük bir hatadır 
bu. 

BAŞKAN — Efendim, ben milletvekilinin dövül
mesine sebebiyet vermiş bir kimse değilim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sizin görmeniz 
şart mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız, milletvekillerinin 
üzerine su attıktan sonra, ben oturumu tatil ettim. 
Ondan sonrasını bilemem. (SHP şuralarından «Kaç
tınız!..» sesleri ve gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, za
bıtlarda tokat olayı olmaz ki, tokat olayı diye bir 
hadise olmaz. 
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BAŞKAN — Efendim, tokat olayı, benim oturumu 
tatil ettiğim ana kadar olmamıştır; bunu kesin olarak 
ifade ediyorum. Sayın Yılmaz Demir suyu millet
vekillerinin üzerine attıktan sonra, ben oturumu tatil 
ettim. 

SALİM EREL (Konya) — Kendini korumak için 
yaptın değil mi? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

İKADIR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
bir şey söyleyeyim. Kürsüye gelen Diyarbakır Mil
letvekili Özgür Barutçu gelsin, buraya çıksın, desin ki; 
«Ben kürsüde tokat atmadım» Biz de kabul edelim. 

BAŞKAN — Efendim, ben... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Benim bildiğim, 

Diyarbakır Milletvekili özgür Barutçu şerefli bir in
sandır. Gelip burada, «Kürsüde tokat atmadım» desin. 

BAŞKAN — Sayın Narin, ne zaman oldu? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Çağırın özgür 

Baruıtçu'yu. 
BAŞKAN — Hayır, ben oturumu takip ediyorum. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — O zaman istifa 

edin, istifa edin! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir suyu attıktan 

sonra ben oturumu tatil ettim, o ana kadar da hiçbir 
milletvekili yukarıya çıkmamıştı. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır Sayın Baş
kan, öyle olmadı. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yalan söylüyor

sunuz! 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ösmanlıoğlu... 

(SHP sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vur
malar) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Meclise ara verecek
siniz, mecbursunuz ara vermeye. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, olaylara sebebiyet veriyorsunuz, lütfen 
ara verin. (SHP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu, 
Millet Meclisinin kürsüsü; milletin seçtiği insanların 
özgürce konuşacağı bir kürsü. Bu kürsüde çıkıp ko
nuşmacıyı döven bir insana nasıl ceza vermezsiniz? 
İnsafınıza sığınıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, siz de, benim burada 
oturumu tatil etmeden evvel herhangi bir kimsenin 
kürsüye çıktığını kabul ediyor musunuz? (SHP sıra
larından «Evet» sesleri) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim, ben 
de buradaydım. 
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BAŞKAN — Hayır, kesinlikle hayır. Sayın Yılmaz 
Demir suyu attıktan sonra ben oturumu tatil ettim. 
Ondan sonraki hadiseleri takip edemem. 

VİEOİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Yalan söylüyor
sun! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlara bakın o zaman Sayın Başkan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karar vermenizi 
kolaylaştırmak için oturuma ara veriniz, yoksa bu 
olayları önleyemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, on dakika sonra, niçin haz
medemiyorsunuz, niye takip edemiyorsunuz? Ben ale
nen... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ara verin, İç
tüzüğün hükümlerini tatbik ediniz ve ara verin. 

BAŞKAN — Ben içtüzüğün hükümlerini tatbik 
ediyorum. (SHP sıralarından gürültüler) içtüzüğün 68 
inci maddesi açıktır. (SHP sıralarından gürültüler ve 
sıra kapaklarına vurmalar) Hatip, kürsüde temiz bir 
lisan kullanmak mecburiyetindedir. (SHP sıralarından 
gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, usul hakkın söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; çok müessif hadiseler ce
reyan etmiştir. Bu durum karşısında, toplantının sükû
net içerisinde devam etmesine imkân yoktur. Sayın 
'Başkandan ben rica ediyorum; bir ara vermelerinde 
fayda vardır ve grup yöneticilerinin de -(her şeyden 
önce grupların sükûnet içerisinde ve birbirine saygılı 
olarak hareket etmeleri gerektiğinden) - aralarında ko
nuşup, bu meseleyi, birbirlerinden özür dilemek su
retiyle halletmeleri gerekir. Başka türlü bu yönetim 
yürümez. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Tokat ne olacak? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efendim, 
Sayın Başkan, «Ben kürsüyü terk ettikten sonra» di
yor... 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Kaçtıktan sonra. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir da

kika efendim, müsaade edıin, ben bir noktaya vara
cağım. 

Şimdi, böyle olduğuna göre, Sayın Başkan zabıt
ları buraya getirip de neyi tetkik edecek? 

50 — 
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BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Arvasi'nin söz- ı 
lerini... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir da
kika efendim. Tetkik edilecek bir husus yoktu; ama 
diğer hususu tespit edebilirse, gereken ceza verilir. 
Böyle olmadığı takdirde anlaşmaya varmaya imkân 
yoktur. Galiba kürsüye bu ikinci defa tecavüz vuku 
buluyor. Bu çok müessif bir hadisedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün size yarın bize, öbür-
gün ötekine olur bu. Bunun için bu şekilde Meclis 
idaresi, bu şekilde arkadaşların birbirine âdeta düş
man gibi hareket etmelerine imkân yoktur. O bakım
dan, bu işi halletmeden bu müzakereleri devam ettire
meyiz. Hal şeklini düşünmek lazım. Onu istirham edi
yorum. Sayın Başkan zaten kendisi de bu meselenin 
içindedir. Elbette bazı hissi, bazı üzüntülü halleri var
dır. Meseleyi bu şekilde, bu tarzda devam ettiremez
siniz; devam ettirdiğiniz takdirde başka şeyler meyda
na gelme ihtimali... 

«AŞKAN — Sayın Ege... | 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müsaa
denizle bitiriyorum. 

... başka şeyler meydana gelme ihtimali vardır. 
Onun için hatırlatırım. Lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Ege, kesinlikle ifade ediyorum 
ki, Sayın Arvasi'nin, ayağa kalkıp ikinci sıra önüne 
gelinceye kadar Sayın Yılmaz Demir'e ne söylediğini 
işitemedim. O sırada Sayın Yılmaz Demir iki defa 
«Satılmış milletvekili» diye Sayın ArvasiYe hitap etti. 
Bunun üzerine bazı milletvekili arkadaşlarımız öne 
geldiler. O sırada Sayın Yılmaz Demir kürsüyü terk 
etti, buraya kadar devam etti. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hayır 
hayır. Bir dakika Sayın Başkan. (SHP, DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sonradan tekrar 
kürsüye geldi; bu sırada bardağı alıp arkadaşlarının 
üzerine atmak istedi. (SHP, DYP sıralarından «Ha
yır» sesleri) Bunu da atamayınca aldı suyu attı. Ben 
bu arada oturumu tatil ettim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye fırlattı? 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sebep neydi? 
BAŞKAN — O anda Sayın Demir'e kürsüde bir 

tecavüze rastlamadım. (SHP sıralarından «Yuh» ses
leri) 

ÎSKBNDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok istirham ediyorum, bu işi bir inat haline 
getirmeyelim. Ben tutumunuz hakkında bir şey söyle
miyorum, dilim varmıyor, konuşmuyorum. Lütfen | 
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bu işi suhulet içinde halletmek istiyorsanız, bir ara 
veriniz, bunun bir çıkar yolu düşünülsün, yoksa böyle 
devam etmez. 

Saygılar sunarım. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir çıkar yol için önerim olacak. 
BAŞKAN — Yerinizden söyleyin efendim, yeri

nizden söyleyin. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Buradan nasıl 

söyleyeyim? Bütün herkesin duyması lazım. 
(BAŞKAN — Başkanlığımızın tutumu hakkında 

mı konuşmak istiyorsunuz efendim? 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Hayır, bir öneri 

getiriyorum. 
IBAŞKAN — Öneri değil efendim, ancak o şekil

de konuşabilirsiniz... 
'VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Tamam efen

dim. 
BAŞKAN — Yoksa, usul olur efendim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; gerçekten burada müessif bir 
olay olmuştur. Arkadaşımızın bir sözü üzerine ken-
'disine ceza da verilmiştir. Hepimizin bu kürsüye hür
met etmek, saygı göstermek mecburiyeti vardır; ama 
hiç kimsenin de bu kürsüde konuşan insanlara teca
vüz hakkı yoktur. Buraya tecavüz, millete tecavüz 
demektir. Eğer burada yapılan bir haksızlık varsa, 
cezasını vermek de Başkanlığın yetkisi dahilindedir; 
o verilmiştir. 

Şimdi ben bir teklifte bulunuyorum : Buraya çı
kıp arkadaşımıza müdahale eden arkadaşlar bellidir, 
hepimiz gördük, Sayın Başkan görmemiş olabilir. 
Buraya ^elen herkes bu kürsüde yemin etti. Eğer 
onlar yeminine sadıksa (ki, inanıyoruz, haysiyet ve 
şereflerine de inanıyoruz) kalksınlar burada özür di
lesinler, bu iş bitsin. Bu iş ancak öyle halledilir. 

AYİHAN FIRAT (Malatya) — Cezasız bu iş ol
maz. 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Buraya gelenler 
bellidir. Kendileri kalksınlar, burada bu işi yaptık
larını söylesinler, açıklığa çıksın diyorum. Yoksa ara 
vermeyle bunu burada tespit etmek mümkün değil; 
çünkü başkan «Ben görmedim» diyor, bunların zap
ta geçtiğini de sanmıyorum; ama arkadaşımız bura
da dövülmüştür. 

AYHAN FIRAT «Malatya) — Zabıtlarda var. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zabıtlara geçti. 
VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Arkadaşımız bu

rada dövülmüştür. Bunlar tespit edildin. Bu arkadaş-
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lar mertse, kalksınlar, «Biz yumruk attık, kürsüye biz 
hücum ettik» desinler. Eğer bu kadar cesaretleri var
sa, bunu yapsınlar. 

BAŞKAN — Efendim, usulümüzde böyle bir şey 
yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisini İçtüzüğü ida
re eder. 

Zabıtlar gelip, Sayın Aydın Arvasi'nin beyanını 
tetkik etmek üzere birleşime 10 dakika ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati : 16.00 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.26 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTtP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin, Dördüncü Oturu
munu açıyorum. 

Çoğunlğumuz vardır, görüşmelere devam ediyo
ruz. 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Özgür Barutçu ve 
Van Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi'ye birer kı
nama cezası verilmesi 

BAŞKAN — Zabıtlar gelmiş, tetkik edilmiştir,- ay
nen okuyorum : 

«Yılmaz Demir (Devamla) — Değerli arkadaş
larım 24 milyar lira parayı sizin boğazınızdan Türk 
çiftçisi çıkartacaktır. Şerefinizle yaşayın, insanca ya
şayın. Soru sorun... 

Hüseyin Aydın Arvasi (Van) — ne demek bu? 
Mehmet Ali Doğuşlu (Bingöl) — Efendim, ne hak

kı var. 

Hüseyin Aydın Arvasi (Van) — Sen şerefsizsin. 

Yılmaz özdemir (Devamla) — Bağırma satılmış 
milletvekili, bağırma... (ANAP sıralarından gürültü
ler) ve ondan sonra, kürsü önüne yığılmalar. 

Başkan — Lütfen, lütfen. 
Ziya Ercan (Konya) — Satılmış sensin. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 

Özgür Barutçu (Diyarbakır) — Bir milletvekiline 
«satılmış» diyemezsin. (ANAP sıralarından gürültü
ler; Diyarbakır Milletvekili özgür Barutçu, Van Mil
letvekili Hüseyin Aydın Arvasi, Edirne Milletvekili 

İsmail Üğdül, Konya Milletvekili Ziya Ercan, bir 
grup ANAP milletvekili kürsü önüne geldiler); 

(Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir kürsü önünde 
bulunan ANAPlı milletvekillerinin üzerine, bardak
la su serpti) 

Başkan — Lütfen, lütfen... 
(Diyarbakır Milletvekili özgür Barutçu kürsüye 

çıkarak, kürsüyü süratli bir şekilde terk etmekte olan 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in üzerine yürüye
rek, beline sarılarak tartakladı. Bir grup SHP'li ve 
ANAP'lı milletvekilleri kürsüye çıkarak her iki mil
letvekilini ayırmaya çalıştı)» 

BAŞKAN — Bu itibarla, ben tutanakları getire
ceğim dedim; fakat sayın milletvekilleri, tutanakların 
getirilmesini ve konunun hemen halledilmesini iste
diler; bu durumdan dolayı da, Başkanlıkla, milletve
killeri arasında ihtilaf çıktı ve neticede de tutanağı 
getirmiş olduk. 

Şimdi, su serpildikten sonra, burada dikkatli bu
lunduğunuz ve benim şuradaki konumumu hesaba 
kattığınız takdirde, özgür Barutçu'nun kürsüye çık
masını o kargaşada görmeme imkân yok ve suyu 
serptikten sonra da ben anında oturumu kapattım. 
Demek oluyor ki, zabıtlardan anlaşıldığına göre, o 
sırada Sayın özgür Barutçu da, kürsüye çıkmış bu
lunmaktadır. 

— 52 — 



T. B. M. M. B : 47 20 . 12 . 1986 O : 4 

Bu itibarla, Sayın Aydın Arvasi ve Sayın özgür 
Barutçu hakkında da İçtüzük hükümlerini tatbik mec
buriyeti doğmaktadır. 

Sayın Arvasi?.. Buradalar. 
İçtüzüğün 136 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, ya

ralayıcı sözler ve hakarete kınama cezası takdir etmek
tedir. Bu konuda müdafaada bulunacak mısınız? 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Buluna
cağım efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, sadece bu husus üzerinde 
ve yeni sataşmalara, yeni hakaretlere vesile olmamak 
kaydıyla rica edeceğim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İşlem 4 üncü 
fıkraya da giriyor Sayın Başkan, yalnız 3'e değil; 
saldırı da var. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; İçtüzükte konuş
ma adabı bellidir. Bu adabın burada hiçbir zaman 
ihlal edilmemesi gerekir. Demokratik rejimde, par
lamenter rejimde muhakkak ki mücadeleler olur; 
ama bu mücadeleleri şahsî laflar üzerine oturtmak da 
bu kürsüye yakışmaz. Sayın Yılmaz Demir arkada
şım buradan «Sizin şerefinizi kurtarıyoruz» dedi, on
dan sonra bu hadise burada patlak verdi. Biz ANAP' 
lılar şerefimizi, haysiyetimizi kendimiz koruruz; şe
refliyiz, haysiyetliyiz, gururluyuz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu bakımdan, Yılmaz 
Demir arkadaşımıza bu kalmamıştır. Ancak... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Özdağlar da mı 
öyleydi? 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Muh
terem arkadaşım, lütfen laf atmayın. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — İstiyorsun. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Ben 

istemiyorum, siz istiyorsunuz. 
ALİ İHSAN ELGİN (tçel) — Neyi? 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Sizin 

iç bünyedeki bozukluklarınızı burada... (SHP sırala
rından gürültüler) 

H. BARÎŞ CAN (Sinop) — Bırak şimdi, karışma 
oraya. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sana kürsüye çık
ma hakkı verir mi o? 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) - ... 
küfür edebiyatına getirmenizi istemiyoruz. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

Lütfen oturun. Satılmışlık edebiyatı yapan, bura
da «Satılmış milletvekilleri» diyen arkadaşım; der
ler ki, «Kişiyi nasıl biliyorsun? Kendim gibi bilirim» 

demiş. Ben Bilecik'teki kooperatiflerden de bahset
miyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Av

rupa'da para yemelerden de bahsetmiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Arvasi, Sayın Arvasi... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Dev

letin 60 milyonunu batıranını da bahsetmiyorum. Bu 
bakımdan benim burada... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) - Yine şah
siyata döktü. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Arvasi, müdafaanız 
sadedinde söyleyin efendim. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Şu
rada, üç yıllık milletvekilliği hayatımda daima mu
tedillikle tanınmış... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Kürsüye hücum et
tiniz.. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — ... 
kimseye şu kürsüden tek bir laf dahi atmış değilim; 
ama burada hem kavlî, hem fiilî tecavüz de vardır. 
Lisanen tecavüz edilmiştir, ondan sonra bardakla 
tecavüz edilmiştir. İçtüzüğe de burada ilk dakikadan 
itibaren aykırı hareket edilmiştir. Lütfen bunlara son 
verin. Bize de bardağı taşıran... Ama bardağı atan biz 
değiliz; bardağı taşıran da siz, bardağı atan da siz
siniz. Bu bakımdan, verilecek bir... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Başkanın görevi 
ne arkadaşım? 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Cezası 
verilmiştir. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) - Ve
rilecek bir ceza var ise, eğer burada ben müdahale 
etmiş isem... 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) - Ettin tabiî. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Et

tiğimi de kendi arkadaşın söyledi; «Ben burada da
yak yemedim, hiçbir şey olmadı bana, hiçbir şey 
yok» dedi arkadaşın. O zaman niye münakaşa edi
yoruz? Kendi ifadesi burada. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kürsüye müdaha
le var; dövmek ayrı şey. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Kür
süye de tecavüz yoktur. Olursa, Başkanlık Divanı, 
İçtüzük gereğince gerekli cezayı verir; biz de ö ce
zaya saygılı oluruz, saygılıyız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Başkanın gözü kör, kulağı sağır; «Görmedim, duy
madım» diyor. 
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HÜSEYtN AYNİ GÜLER (İstanbul) — Erkek
çe söylemen lazımdı, bak söyleyemiyorsun. 

HÜSEYİN AYDIN AR VASİ .(Devamla) — Efen
dim, biz Başkanlık Divanının, İçtüzüğün amir hü
kümlerine göre verdiği cezaya saygılıyız. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım; hepinizi say
gıyla selamlarım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın özgür Barutçu?.. Buyurun 
efendim. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; biraz evvel, bütçe görüş
melerinde Sayın Yılmaz Demir, kürsüde konuşurken 
ANAP sıralarına hitaben, «Sizin şerefinizi biz ko
ruyoruz» şeklindeki beyanına; yerimden müdahale 
ettim, aynen kabul öderim. Bunu müteakip «Satılmış 
milletvekili» tabiri üzerine kürsü önüne geldiğimde, 
kürsüde konuşan sayın Yılmaz Demir, yanda bulu
nan bardağı alıp içindeki suyu tamamen üzerime 
döktü -hatta, tetkik buyurulursa, şu anda ceketim 
ıslaktır- bunun üzerine ben kendisine doğru yürü
düm. O anda Sayın Başkan, Meclisin oturumunu 
kapatmış durumda idi. 

PAŞA SARIDÖLU '(Ağrı) — Siz görmediniz!.. 
ÖZGÜR BARUTÇU ((Devamla) — Benim görü

şüm öyle, takdir sayın Meclisindir, takdir edersiniz 
efendim. 

Arkadaşımız kürsüden inmek üzereyken kendisine 
hücum ettim. 'Bunu aynen kaibul ediyorum, hiç in
kâr etmem. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Az daha boğacak
tın yani!.. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Hiç inkâr et
miyorum, boğarım... (SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ İHSAN ELGİN l(lçel) — Bakın, «Boğarım» 
dedi... 

ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Boğarım... 
Üzerine su dökülürse aynı şekilde mücadele ederim. 
f(SHP sıralarından 'gürültüler) 

ALİ AHSAN'ELGİN (İçel) — Terörist adam. 
ÖZGÜR BARUTÇU ((Devamla) — Su dökemezsi

niz üzerime. 
BAŞKAN — Sayın (Barutçu, lütfen efendim... 
ALİ İHSAN ELGİN ı(lçel) — Terörist adam. Za

ten Meclise terörü ANAP'lılar getirdi... f($HP sırala
rından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Benim üzeri

me buradan su dökmeye kalkışan kişi, demek ki, elin
de başka 'bir şey oka, onu da kafama vuracaktı. 

ALİ İHSAN ELGİN '(İçel) — Terörist adam... 
ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Kendimi mü

dafaa ettim. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — «Boğarım» diyor, 

sözünü geri alsın. 
ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Kendimi mü

dafaa ettim. (SHP sıralarından gürültüler) 
(BAŞKAN — Tamam efendim... 
ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Kendimi mü

dafaa ettim. 
(BAŞKAN — Sayın Barutçu, sadece bu hususta 

müsaade ettim efendim, tamam efendim... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ben de seni boğa

rım... 

ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Cesaretin var
sa 'boğarsın... 

IBAŞKAN — Sayın Elgin... 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Cesaretine tükü

rürüm. Kızdırma Ikafamı, çık ulan... 

BAŞKAN — Sayın Barutçu, tahrik edici olmaya
lım efendim. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Kimin cesareti 
varsa .gelsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Barutçu, lütfen toparlayın 
efendim. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Devamla) — Bunun üzeri
ne yapılan münakaşa neticesinde beni dışarıya çıkar
dılar. IBen, gerisini hatırlamıyorum. 

Yüce Meclis ne takdir ederse ben saygılıyım efen
dim. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özgür Barutçu'nun kınama ce
zaisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Ceza kaibul edilmiştir. 

Sayın Aydın Arvasi'nin kınama cezasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
hul edilmiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Zabıt
lara bakmadan Meclisi bu hale sokuyorsunuz Sayın 
Başkan. Zabıtları zamanında tetkik etseydiniz bun
lar olmayacaktı efendim. 

BAŞKAN — Siz sahıriı olsaydınız zabıtlar gelirdi 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 10 da
kika ara verdiniz efendim. 

BAŞKAN — Siz de 10 dakikaya tahammül edi
niz efendim. 

54 — 



T. B. M. M. B : 47 20 . 12 . 1986 O : 4 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Göre
viniz, zabıtları zamanında tetkik etmekti Sayın Baş
kan. 

'BAŞKAN — iBenim, suyu dökmesiyle, Sayın Ba-
rutçu'nun... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu si
zi mutlu etmez efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
Sayın Hayri Osmanlıoğlu, 'buyurunuz elendim. 
M. TURAN IBAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Gö

zünüz kör, kulağınız sağırsa 'Başkanlık yapmayın efen
dim. 

'BAŞKAN — Lütfen efendimi... Sizin kulağınızın 
hangi gün açık olduğunu ben gördüm. 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu tasarıları. (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
b) TARİM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜ

ĞÜ 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür

lüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜ

ĞÜ 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. —Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, buyurun efen

dim. 
SHP GRUBU ADINA M. HAYRI OSMANLI

OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletve-

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Olaylar olduğu za
man kesseydiniz bunlar olmazdı efendim. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — On
ları duymaya da mecibunsunuz, görmeye de.. 

BAŞKAN — İBen sizin gi'bi, inişlerinize mağlup de
ğilim; ıben bu kürsünün adamıyım. (ANAP sıraların
dan «.Bravo» sesleri ve alkışlar) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ki
min adamı olduğunuzu biliyoruz... 

BAŞKAN — Ben de zatıâlinizin ne olduğunu çok 
iyi bilirim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
cilim elinizde, inceleyin sicilimi. Allah'a çok şükür 
alnım açık benim. (SHP sıralarından gürültüler) 

killeri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 
konsolide bütçesi üzerinde SHP Grubu adına görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Grubum ve kendim adına hepinizi en derin 
saygılarımla selamlarım. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bütçesi 
üzerinde ve uygulanan tarım politikaları hakkında ge
nelde, makro seviyede bazı hususlara değinmek isti
yorum. Tarım, son senelerde Türkiye'de sanayi ve 
hizmetler sektörünün hızlı gelişmesi karşısında nispî 
olarak gerilemiş de olsa, daha uzun bir süre ekono
minin temel unsuru olarak kalmaya devam edecek
tir ve yine şurası da bir gerçektir ki, Türkiye sana
yileşmek zorundadır ve Türkiye'nin kalkınması an
cak sanayi ile mümkün olacaktır. 

Gerçek olan bir diğer husus da, kalkınmış olan 
birçok memleketlerde görüldüğü gibi, sanayideki kal
kınmanın temelinde tarımsal kalkınmanın yatmakta 
olduğudur. Tarım, bir memleketin beslenmesinde, ba
rınmasında ve yaşamında temel unsuru oluşturmak
tadır. Türkiye, tarımsal kalkınma açısından, coğrafî 
konum, iklim ve hava şartları ve imkânları açısından 
dünya üzerindeki nadir memleketlerden birisidir. Ta
rımın Türkiye açısından önemi, ağırlığı ve imkânları 
iyi bilinir, sorunları iyi teşhis edilirse, tarımda alın
ması gereken önlemler ve çareler ancak o zaman isa
betle tespit edilebilir, işte burada tarımsal politika
lar ağırlık kazanmaktadır. Adı ne olursa olsun, tarım
sal hizmetleri kanunlarla görev olarak yüklenmiş ka
mu kuruluşları, teknik teşkilatlar, bakanlık teşkilatı, 
genel müdürlükler, daire başkanlıkları kendi üzerle
rine düşen hizmetleri yerine getirecek ve günlük işleri 
yürüteceklerdir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİŞER İŞLER (Devam) 
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Bakanlığın başında bir bakanın bulunup bulun
mayışının günlük olan bu hizmetleri yürütmede pek 
etkisi yoktur; fakat tarımsal sorunları teşhiste, teda-

. vide, uygun metotları devreye sokmada, belli tarım 
politikalarının oluşturulmasında politikalar ve politi
kacılar önemlidir ve işte tarımsal sorunların çözümün
de politikanın büyük ağırlık taşıması asıl buradan 
kaynaklanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin bu
rasında Türkiye tarımındaki temel gerçekleri ortaya 
koymakta yarar görmekteyiz. Tarım, hava şartlarına 
bağımlı açık bir arazi işletmeciliğidir. Tarımda, sa
nayide olduğu gibi, üretimi girdi artışlarıyla orantılı 
olarak istediğiniz kadar artıramazsınız. Tarımda bir 
de Azalan Verim Kanunu vardır. Tarımda işletme
nin ana unsuru olan toprağı da istediğiniz kadar ço-
ğaltamazsınız... 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Osmanlıoğlu, 
lütfen... Siz burada konuşurken, dışarıda Sayın Ge
nel Sekreterimize tecavüz edilmiştir. Siz neyi savu
nuyorsunuz? ANAP'lılar Genel Sekreterimize tecavüz 
etmişlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Osmanlıoğlu, devam edin efendim. 

M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımda orman ve mera 
arazilerinin sürülüp, tarıma açılmasıyla bir gelişme 
sağlanmıştır; ancak bugün 28,5 milyon hektar tarım 
arazisini daha fazla artırmak mümkün değildir. Tür
kiye'de tarım arazileri sınırının sonuna ulaşılmıştır, 
hatta bu sınırlar çoktan aşılmıştır. Türkiye'de tarım
sal gelişmenin metodu artık birim alandan daha çok 
verim almakta yatmaktadır. Türkiye, bu açıdan bir 
bakıma şanslı da sayılabilir; çünkü tarımda ileri git
miş memleketleri bir yana bıraksak dahi, dünya or
talamasına göre, Türkiye'nin bir iki ürün dışında, bü
tün üretim alanlarında birim alandaki üretimi düşük
tür. Temel ve stratejik bir gıda maddesi olan buğday
da Türkiye'de hektara verim 1 777 kilogram iken, 
Fransa'da 3 133 kilogram, Yugoslavya'da 3 405 ki
logram... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi almış ol
duğum bir notta ANAP'lı arkadaşların Genel Sekre
terimize tecavüz ettiği bildirilmekte ve konuşmamın, 
grup tarafından kesilmesi rica edilmektedir. Ben de 
SHP milletvekili olarak Grubumun bu isteğini yerine 
getiriyor ve hepinize... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kür
sü özgürlüğü olmadığı için. 

M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — Kür
sü özgürlüğü. (ANAP sıralarından gürültüler) Biraz 
önce ANAP'lı milletvekilleri tarafından ihlal edil
miştir. Bu, gerçekten esef verici bir olaydır. Benim, 
ANAP'lı milletvekili arkadaşlarımdan beklediğim bir 
davranış var : Kürsü, milletin kürsüsüdür; kürsüye 
tecavüz etmek yanlıştır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Tamam, 
o bitti, ceza aldılar. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Kürsü... 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, konuşmanıza 
devam edin. Şayet devam etmiyorsanız, tabiatıyla 
takdir zatıâlinizin, bu itibarla ya devam edin veya
hut da... 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Müsaade edin, 
kesmeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Osmanlıoğlu, «Ben 
kürsüden ineceğim» dedi; onu söylüyorum efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Efendim, inince
ye kadar süresi var. 

BAŞKAN — Konuşsun efendim, bütçe üzerinde 
konuşsun efendim. 

Buyurun; Sayın Grup Sözcüsü konuşmanız için 
ricada bulunuyor; buyurun efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. 
Bizim arkadaşımız sinirli olabilir, yanlış bir hareket 
yapmış da olabilir; zaten cezasını da Başkanlık Di
vanı verdiler; fakat benim önemli gördüğüm husus 
şu : Eğer ANAP'lı milletvekili arkadaşlarım burada
ki hatibi sakin olarak dinlerlerse, o hatip bütün mil
let adına konuşuyor. Ne söylediğini eğer ispat ede
mezse, eğer bir başka kişiye hakaret ederse, o kişi
nin hakkı doğar, hukukî bir sorun ortaya çıkar. Bina
enaleyh , milletin kürsüsüne fiilî tecavüz, asla olma
ması lazım gelen bir konu. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — O bitti 
artık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. Sayın Osman
lıoğlu, devam edin efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Hayır efendim, 
dilediği şekilde konuşacak. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ha
yır; Grup Başkanvekilliği inmemi emrederse, inerim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Efendim, mille
tin kürsüsüne hücum edildiğinde, eğer bir Meclis 
Başkanvekili eğer bu masuniyeti sağlayamıyörsa, sağ
lamak istemiyorsa, böyle bir davranışı protesto edi-
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yoruz. Üstelik- bir de Genel Sekreterimiz tecavüze 
uğramıştır. Burada kaba kuvvet hâkim olmaya baş
lamıştır. Böyle hareketleri protesto ediyoruz efendim. 

BAŞKAN.— Sayın Osmanlıoğlu, buyurun. 
M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — 

Efendim, bu kürsüden konuşmanın bir anlamı var. 
Konuşma, eğer dinleyicisi olursa değerlidir. Dinleyi
cisi olmayan konuşmanın hiçbir anlamı olmadığı için 
kürsüyü terk etmek zorunluluğunu duyuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından • 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına 
Sayın Yusuf Demir... 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Sen konuş. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Demir?.. Yoklar. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Hayır. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa

yın Yılmaz Hastürk. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
(ANAP sıralarından «Zaten sayınız azaldı» ses

leri) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Tahrik edi

ci, cevap verici sözlerden sakınalım diyoruz. 

DYP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Parlamen
tonun sayın üyeleri; bu parlamentonun siyasî tarihe 
karşı çok ciddî bir görevi vardır. O görev de, bu par
lamentonun evrensel demokrasiyi yaşatma ve yaşama 
görevidir. Az evvel burada cereyan eden olayları bir 
daha olmayacağı, demokrasimiz üzerinde, zaman za
man oluşan kara bulutların parlamentoda teşekkül 
etmeyeceği inancını taşımak istiyorum. Az evvel de 
bu kürsüyü işgal eden arkadaşlarımın aynı görüş ve 
aynı inanç içinde olduklarından şüphem yok; ancak 
gerek Sayın Başkanın tutumu ve gerekse görevli ar
kadaşlarımızın zamanında müdahale edememeleri 
Türk siyasî tarihinde cidden ibretle seyredilecek, biz
den sonraki siyasilerin de bundan yeterince ibret 
alacakları büyük bir gün yaşadık. Böyle bir günde 
bizden fevkalade büyük ümitler bekleyen, bizden ge
rek demokrasinin tesisi ve gerekse kendilerine yapa
cağımız hizmet ve katkıları büyük bir duyarlılıkla 
bekleyen halkımızdan, çiftçimizden hepiniz adına 
özür diliyorum. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bizim adımıza de
ğil... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Çok 
sevgili arkadaşlarım, ben kendi adıma özür diliyo-
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mm; sizin de özür dileyecek düzeyde olduğunuza ina
nıyorum sayın. üye. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bizi katma... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla)"— Çok 

sevgili arkadaşlarım, bu ikili diyaloglardan hiçbir ye
re varamazsınız; siyasî tarihte kimse bir yere varama
mıştır. Eğer burada günümüzü değerlendiremezsek, 
günümüzün problemlerini, halkımızın isteklerini bu 
kürsüde demokratik kurallar içinde çözemezsek, bu
nun sonu hüsrandır. 

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Ben konuşma
ma geçen seneki tutanaktan örnekler vererek başla
mak istiyordum; gene konuşmama, bu kürsüyü ben
den önce işgal etmiş bir arkadaşımın - iktidar par
tisi mensubu bir üyenin - burada yaptığı konuşma
ları değerlendirerek başlamak istiyordum; ancak böy
le bir imkâna, böyle bir ortama sahip olamadığım 
için son derece üzgünüm; ama isterseniz hep birlik
te, hepimizin katkısıyla burada oluşturduğumuz de
mokrasinin sayfalarından biri olan tutanak dergisi
nin 17 nci Dönem 25 inci Cilt, 3 üncü Yasama Yılı 
48 inci Birleşimine bir göz atalım. Belki bundan ev
velki konuşmalarımızı değerlendirirsek, şu ana kadar 
yaşadığımız gerilimli havayı da üzerimizden atabilme 
imkânına kavuşuruz. 

Çok sayın üyeler, neyi paylaşamıyoruz?.. İlk ev
vela ben bu soruyu getirmek istiyorum. Burada ikti
dar partisinin de, muhalefet partisinin de tüm üyele
rinin belirli görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu 
hizmeti, bu görevi bu sorumluluk içinde yapmak, 
devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Ben, size geçen 
seneki Tarım Bakanlığı bütçesinden, şu anda görüş
lerine aynen katıldığım ve biraz sonra da konuşmam 
sırasında bu konuşmaları teyit eden bilgileri sunmak 
istiyorum. 

Bu tutanağın ikinci sayfasında, iktidar partisine 
mensup sayın konuşmacının konuşmasından size ak
taracağım pasajlarda aynen şöyle denilmektedir : 
«İyi bir mahsul yılında üreticinin yüzü güldüğünde, 
sanayici, tüccar, tüketici olarak bütün milletin yüzü 
gülmekte, bunun aksi vukubulduğunda bütün millet 
menfî yönde etkilenmektedir.» 

Gene bir başka iktidar partisi konuşmacısının ise, 
bugün yaptığı konuşmanın paralelindeki o günkü 
konuşmasını tekrar hatırlatmak istiyorum : «1985 yı
lında ülkemiz son 30 yılın en büyük kuraklığım ya
şadı. Bugün, en gelişmiş teknolojileri kullanan tarım 
ülkeleri bile, olumsuz savaş şartlarından, büyük çap
ta etkilenmektedir. Kuraklığın tevlit ettiği sıkıntıları, 
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bu hükümetin bir kusuru ve noksanı olarak göster
meye çalışmak, yanlış ve insafsız bir değerlendir
medir.» 

Bu örneği niye okudum sayın üyeler; aynı konuş
macı arkadaşımız, bugün sabahleyin yaptıkları ko
nuşmada, amacını da aşan bir beyanda bulundu. Ken
disinden nedenini sorduğum zaman da, «Bunun bir 
politik konuşma olduğunu» beyan etti. Bu kürsünün, 
politik konuşmalar dışında, halkımıza verebileceği
miz hizmetlerin noksanının, doğrusunun, iyisinin de
ğerlendirilme yeri olduğunu hatırlatmak için söylü
yorum ve değil bir Doğru Yol Partisinin, Türkiye 
Cumhuriyetinde tek bir vatandaşın dahi yağmur yağ
masını istememesi gibi, bir hal olacağını düşünmek 
dahi mümkün değildir. Onun için, sabahki konuşma
sında Sayın Dağyar'm bu beyanını, zuhulen yapılmış 
bir beyan olarak kabul ediyorum. 

Çok sayın üyeler, şimdi de, daha evvel başka sı
ralarda olup, şu anda iktidar partisi sıralarında otu
ran ve biraz sonra benim ve daha sonra da arkadaş
larımın yapacakları konuşmalarda genel tema olarak 
uygun gördüğümüz görüşleri, geçen sene aktaran bir 
sayın üyenin konuşmalarından pasajlar vermek isti
yorum. «İki yıldan beri yaptığımız uyarmalara rağ
men, ısrarla uygulanan yanlış tarım politikası yüzün
den, tarım, ülkemizde tehlikeli bir darboğaza girmiş, 
tarımın sorunları azalacağı yerde artmıştır; bazı hu
suslarda içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Tarımdaki 
son durumu ve nedenlerini, birer birer huzurunuzda 
açıklamaya çalışacağım. ' 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, plan 
hiçe sayılmaktadır. Yunanistan'dan salça ithal etmek 
mantıkî bir hareket midir; mantıktan malul değil mi
dir?» ve sayın üye bunları belirttikten sonra, «Anla
yana sivrisinek saz, anlamayana davul - zurna da 
az» demişler. 

Yine aynı üyenin, bu değerlendirmeler içinde, yap
tığı bir diğer enteresan değerlendirme de, «Yıllar son
ra bir bakanın, bakkal terazisi ile ilim yapmayacağı» 
görüşü. 

Yine sayın üye görüşlerine devam ederek, «Yemi
nine ihanet ediyorsun. Sen de yemin ettin; çiftçiye, 
köylüye ve millete hizmet için; benim sözlerimi ora
dan neden laubali bir eda ile karşılıyorsun» diye, o 
günkü görüşmelerde görüşünü beyan etmiş. 

Yine okumaya devam ediyorum, «Serbest piyasa 
ekonomisini savunarak, köylü ve çiftçimizi çatır 
çatır ezerken, serbest piyasa ekonomisinin bayraktarı 
Amerika bile, kendi tekstil ürünlerini korumak için 
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yabancı tekstil ürünlerini ülkesine sokmamak için 
her türlü tedbire başvururken, ekonomimizin temel 
unsuru tarım sektörünü çökertecek ithalatta ısrarlı ol
manın sebebi, bir türlü anlaşılamamaktadır» demek
tedir sayın üye. 

Yine, biraz sonra huzurunuza getireceğim reorga-
nizasyon konusunda da, aynı üye, «Reorganizasyon 
adı altında, bakanlık bünyesinde, kanunlar hiçe sayı
larak bir kadrolaşma hareketine girilmiş ve bunun 
sonucu olarak da büyük bir memur kıyımı yapılmış
tır. Liyakatli, tecrübeli, mesleğinin ehli görevliler un
vanlarından, makamlarından, görev ve yetkilerinden 
mahrum edilerek, işe yaramaz halde bir köşeye fır
latılmışlardır. Sayın bakan bize verdiği cevapta, «öz
lük haklarına zarar gelmeyecek» dediği halde, 33 sene 
bu millete hizmet etmiş veteriner hekimleri, ziraat 
ve orman mühendislerini lojmanlardan bile atmakta
dırlar» diyor. 

Yine, sayın üyenin, tamamen bizim görüşlerimize 
intibak eden diğer görüşlerini de burada açıklamak 
istemiyorum. Ancak, bugünkü yaşadığımız olaya da 
ayna tutması bakımından ve bundan sonraki görüş
melerimizde, parlamento çalışmalarımızda hepimize 
bir miyar olması bakımından, bir konuya, özellikle 
değinmek istiyorum; o da, bu sayın üyenin konuşma
sına karşın, iktidar partisi mensubu bir sayın üyenin, 
«Yalan makinesisin» gibi bir değerlendirmesidir. 

Sayın üyeler, bütün bunları niye söyledim; bu sa
yın üyenin söylediklerinin tümü doğrudur ve bu sa<-
yın üye, muhalefet partisinin mensubu olarak, tama
men doğruları söylemiştir; ancak, bundan evvelki ko
nuşmalarda, sayın iktidar partisi mensubu arkadaş
larımız, şu görüşlerin tamamen tersini savunmuşlar
dır. Ben, inanıyorum ve biliyorum ki, çok sayıda ar
kadaşımız da, geçen sene bu konuşmayı yapan, bu 
değerlendirmeyi yapan sayın üye ile mutabıktırlar. Bu 
parlamentonun, artık şu kötü itiyadına son verme za
manı gelmiştir sayın üyeler. Eğer bir teklif, bir de
ğerlendirme, muhalefet kanadından bir milletvekili 
tarafından yapılıyorsa, külliyen yanlış, hatalı, taraflı; 
fakat iktidar partisinin bir sayın mensubu tarafından 
yapılıyor ise, «Doğrudur, isabetlidir» görüşünden, bu 
parlamentonun sıyrılma zamanı gelmiştir. Çünkü, ina
nıyorum ki, şu konuşmayı yapan sayın üye, parlamen
toda iktidar partisinin saflarında da aynı görüşü, ya
ni çiftçinin çaresizliğini paylaşmaktadır, onun için de 
çalışmak zorundadır. 

Çok sayın üyeler, bu kısa değerlendirmeyi yap
tıktan sonra, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
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bütçesiyle ilgili Doğru Yol Partisinin grup görüşle
rini arz etmeye çalışacağım. (ANAP sıralarından «Ni
hayet» sesleri) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — SHP adına mı konuşuyorsun? 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Sen, Doğ
ru Yol'cu musun? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Bakan, bakanlığın bir onuru vardır. Bakanın bu 
tür laf atmaları, abesle iştigaldir, bir bakana yakış
maz. Size, bu attığınız laf düzeyinde cevap veririm. 
yerinizden kalkamazsınız sonra. Onun için lütfen, 
lütfen... 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Kim söylemiş? 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Olanak-
çılar, hiçbir zaman için Doğru Yol partili olmaz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Söy
leyeyim, yanlışsa çıkın burada «Yanlış» deyin, niye?.. 
Söyleyeyim müsaade edin. 

BAŞKAN — Sayın Demir, konuşmanıza devam 
edin. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — De
mir değilim, Hastürk'üm Sayın Başkan. (Gülüşme
ler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hastürk değil, demir gibi. 

BAŞKAN — Hastürk olduğunuzu otuz seneden 
beri biliyorum da, sürçü lisan oluyor efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sağ-
olun. 

Ekonomi politikası ile tarım politikasını birbirin
den ayrı mütala etmek mümkün değildir. Bunlar, iç 
içe, birbirlerini tamamlayan ve destekleyen politika
lardır. Bir ülkede, ekonomi politikası başarısızsa, ke
sindir ki, tarım politikası da başarısızdır. Bu, evren
sel ve bilimsel bir kuraldır. Ülkemizde de uygulama
larda bu gerçek doğrulanmaktadır. 

Sayın özal Hükümeti tarafından, 3 yıldan beri 
uygulamaya konulan garip, tutarsız, insafsız ve yan
lış ekonomik politikaların sonucu olarak, tarım poli
tikası da, aynı şekilde sakattır, yanlıştır ve belirsiz
liklerle doludur. Bu hükümetin tarım politikası nedir, 
uygulamaya koymak istediği tarım politikasının amaç
ları ve araçları nelerdir, anlamak mümkün değil. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Bir çağ geride
sin, nereden anlayacaksın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın üye, birbirimizi hep tanıyoruz, bu konuda sizi 
okuturum, hiç merak etmeyin. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Eski mektep
ten. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, bir hususu sayın mil
letvekillerine hatırlatmak isterim. 

Cumhuriyet Senatosu [meriyette iken, «üye» keli
mesi kullanılıyordu; bir alışkanlık olduğu için, şürndi 
de böyle deniyor. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisinde milletvekili var
dır. Bundan sonra, milletvekili arkadaşlarımızın, de
ğerli milletvekillerine, «milletvekili» diye hitap etme
lerini rica edeceğim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

BAŞKAN — Yani, şahsınız bakımından söylemi
yorum; aklıma geldiği için konuyu hatırlatıyorum. 

YILMAZ 1H3AN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkanım, hassasiyetinize çok teşekkür ederim. 
Hiç olmazsa böyle bir konuda hassasiyet gösterebil-
diniz; çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben her konuda hassasiyet gösteri
rim Sayın Hastürk. 

Devam edin efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Hü
kümet, her konuda olduğu gibi, tarımı da günlük ka
rarlarla yönlendirmeye çalışmakladır. Ekonominin te
mel sektörü, temel direği olan bir kesimi günlük ka
rarlarla, yanlış ve tutarsız politikalarla yönetmek ve 
yönlendirmek mümkün değildir. Çeşitli vesilelerle söy
ledik; bir kez daha söylüyoruz; hükümet, tarımda 
uyguladığı bu planlı plansızlık politikasından vaz geç
melidir. 28 Eylül seçimlerinde, ANAP İktidarının uğ
radığı hezimette, uygulanan tarım politikasının büyük 
rol oynadığını bilmeyen yoktur. 29 Eylül 1986 tarihli 
gazetelerde gördüğümüz manşetleri hatırlatmayı ya
rarlı görüyorum : 

«ANAP'a darbeyi tarım politikası vurdu», «Ta
rım politikasının acı sonu», «Tanımın ceremesi» Bü-

" tün bunlar, o gazetelerin manşetleri. 
OSMAN IŞIK (Ankara) — öyle olsaydı bundan 

çok memnun olurdunuz. 
BAŞKAN — Sayın Osman Işık, bu kadar gergin

likten sonra hâlâ laf atmanın bir anlamı var mı? 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Her şey ayan beyan 

değil mi efendim? 
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ıBAŞKAN — Lütfen efendim, hadiselere sebebi
yet vermeyelim efendim. 

ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Baş
kan, at dışarı. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Gün
lük gazele sütunları, gün yoktur ki, tarımda uygula
nan yanlış politikaları dile getirmesin; tarımın aktüel 
konularına değinmesin. ANAP iktidara geldikten son
ra, çiftçiler, çiftçi temsilcileri her gün feryat etmek
tedir; yanlışlıkları sergilemektedir; fakat hükümet du
yarsızdır, ilgisizdir. Balkınız daha 'birkaç gün önce çift
çi lideri ne diyor : «Tarım dikkate alıınımadan yapı
lacak 'kalkınma modeli, sosyal patlamalara sebep olur.» 
©undan dana açık ve anlamlı bir uyan olur mu? 

Temennimiz; hükümetin tarım ve köylü fconula-
ırında söylenen her söze kulak vermesi ve bunları de-
ğerlendirmesüdir. Aksi 'halde, tarımda tehlike çanları
nın çalması devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu kısa değerlendirmeden 
sonra, şimdi de özet olarak tarımın, köyün ve köy
lünün içinde bulunduğu durumu rakamlarla gözleri
nizin önüne sermek istiyorum : tik olarak 1986 yılı 
itibariyle yüzde 7.1 olarak ifade edilen tarımda 'geliş
me hızı konusuna temlas etmek istiyorum. Planlı dö
nemin başlangıcı olan 1963 ila 1985 yılları arasında, 
tarım sektörü yılda ortalama yüzde 2,5 ile yüzde 3 ge
lişme göstermiştir. Son yıllarda tarımda katma de
ğer artışına baktığımızda; 1984 yılı itibariyle yüzde 3,5 
1985 yılında ise, yüzde 2,4 ve 1986 yılı tahmini ise, 
yüzde 7,1 oluyor. Hemen ifade edelim ki, yüzde 7,1'lik 
'büyüme hızı, hayalî büyüme hızıdır. 1986 yılı içinde 
nasıl 'bir mucize gerçekleşti de bu oranda; bir kaıtma 
değer artışı elde edildi? 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin • uzun 
dönemli trendi, yıllık ortalama büyüme hızının yüz
de 2,5 ila 3 civarında oluşudur. Bu, uzun süreli büyü
me hızı, normal dalgalanmaların yanı sıra değişmele
ri de kapsar. Tarım, özellikle bu uzun vadeli trend
lere uyan bir gelişme gösterir. Uygulanan politikalar, 
yapılan müdahaleler ve ortaya çıkan şartlar nasıl olur
sa olsun, toplam tarımsal arz, o kadar çabuk, foatta-
yavaş bile cevap vermemektedir. Bu hal, bilimsel bir 
'gerçektir. 

Bu gerçeklere rağmen, hükümet bu 'kalkınma hı
zını, tarımsal üretim artışına bağlamaktadır. Tarım
da ne kadar bir üretim artışı, hatta bir üretim patla
ması olursa olsun, yüzde 7.1'lik büyüme hızına ulaş
mak son derece güçtür. Çünkü, tarımda genellikle 
üretim artışlarının katma değere dönüşü hayli güç ol

maktadır. Kaldı ki, bazı tarım ürünlerinde artış, bazı 
ürünlerde de üretim azalışı vardır; yani tüm ürünler 
artmış değildir. 

Tarım üretimine etki eden gübre tüketiminde gö
rülen azalma, sulama alanlarında görülen gerileme, 
tarımsal mücadele hizmetlerinde görülen aksaklıklar 
gibi nedenlerden dolayı, üretimin olumsuz yönde et
kilendiği gerçeğini de unutmamak gerekir. Bu arz et
tiğim nedenlerden dolayı, trendden böyle yüzde 4 - 5 
gibi bir sapmayı izah etmek güçtür, hatta mümkün 
değildir. 

Bizim, 1986 yılı itibariyle, tarım sektöründen bek
lediğimiz büyüme hızı, yüzde 4 ila 5 civarındadır. Bu 
arada, hemen akla şöyle bir soru gelmektedir; 1986 
yılında tarımdaki kalkınma hızını, hükümet yüzde 7,1 
olarak kabul ettiği halde, acaba hangi faktörleri dik
kate almak suretiyle, 1987 hedefini yüzde 2,5 olarak 
belirlemiştir. Bu soruya inandırıcı cevap bulmak ge
rekir. 

İkinci olarak temas edeceğim konu; çiftçinin satın 
alma gücünde görülen gerilemedir, düşüştür. Çiftçinin 
satın alma gücündeki gelişmenin ne olduğunu anla
mak için, iç ticaret hadlerine bakmak gerekir. Üreti
cilerin kullandıkları girdi, fiyat artışlarıyla, ürün fiyat 
artışları arasındaki denge durumunu irdelemek gere
kir. İç ticaret hadleri; tarım ürünleri fiyat endeksi ile 
sanayi ürünleri fiyat endeksi arasındaki orandır. 

Şimdi, karşılaştırmalı olarak iç ticaret hadleri ile 
ilgili verileri arz etmek istiyorum. Tarım ürünleri ile 
sanayi ürünleri arasındaki oran; 1979 yılında 75,3 
iken, 1982'de 69,7, 1983'te 65,1, 1984'te 74,4 ve 1985' 
te 70,4 olmuştur. 

Konuyu sadece 1986 yılı itibariyle ele alacak olur
sak, ocak ayında 69,5 olan bu rakamın, temmuz ayin
de 64,4 olduğu gözleniyor. 

Bütün bu verilerin ortaya koyduğu gerçek şudur : 
iç ticaret hadlerinde son yıllarda tarım aleyhine görü
len durum giderek artmaktadır. Ekonomimizde, sana
yi ürünlerinin maliyetleri üzerindeki baskıların bu 
ürünlerin fiyatlarına yansımasıyla - ki her gün gaze
teleri açtığımızda sanayi ürünlerine yeni yeni zamlar 
görmekteyiz - tarım ürünleri ile bu sanayi ürünleri 
arasındaki bu fiyat makası devamlı olarak sanayi 
ürünleri lehine bir açılma göstermekte ve bu nedenle 
de iç ticaret hadleri, sanayi ürünleri fiyatları lehine 
gelişmektedir 

Şimdi, konuyu daha değişik bir şekilde incelemek 
istiyorum. Sayın milletvekilleri, ilk önce, girdi fiyat
larındaki gelişmeye bakalım. 1979 yılında 110 kuruş 
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olan amonyumsülfat gübresi, bugün 44 liraya çıkmış
tır, genel endeksi 4 bindir; 1979 yılında 60 kuruş olan 
süperfosfat gübresi, bugün 26 liraya çıkmıştır, genel 
endeksi 4 333'tür. Yine, 1979 yılında hububattaki su
lama suyu ücreti, dekar itibariyle 40 liradan, 1986 
yılı itibariyle 960) liraya çıkmıştır, genel endeksi 2 400' 
dür; 1979 yılında kilogramı 80 kuruş olan kükürt, 
1985 yılında 115 liraya çıkmıştır, genel endeksi 14 375' 
tir. 

Şimdi, bir de gelelim ürün fiyatlarına : Ürünler de, 
acaba aynı oranda fiyat kazanabiliyor mu? 1979 yı
lında kilogramı ortalama 510 kuruş olan buğday, '1986 
yılında 76 liraya çıkmıştır, genel endeksi 1 520'dir; 
1979 yılında 130 kuruş olan şeker pancarı 1986 yılın
da 18 liraya çıkmıştır, genel endeksi 1 400'dür. Yine, 
ayçiçeği 16 liradan İ68 liraya çıkmıştır, genel endeksi 
1 050'dir. 

Bu rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur sa
yın milletvekilleri : 1979 ve 1986 yıllan arasında, ürün 
fiyat artışlarıyla, girdi fiyat artışları arasındaki den
gesizlikler tamamen çiftçi aleyhine oluşmuştur. Ürün 
fiyat artışları ile girdi fiyat artışları arasında meyda
na gelen dengesizliğin, başka bir ifade ile çiftçinin 
alım gücüne yansımasını karşılaştırmak istiyorum. 

1979 yılında çiftçi, sattığı 1 kilo buğday karşılığın
da, 4,1 kilogram amonyumsülfat, 7,5 kilogram süper
fosfat, 1,8 kilogram dap gübresi satın alırken, 1986 yı
lında sattığı 1 kilo buğday karşılığında 1,7 kilogram 
amonyumsülfat, 2,9 kilogram süperfosfat ve 0,6 kilo
gram dap gübresi satın alabilecek duruma gelmiştir. 
Ayçiçeği için de durum aynıdır; ayçiçeğinde de bu 
rakamlar olabildiğince gerilemiştir. Bunu, bir de trak
tör fiyatları ile ürün karşılaştırması bazında yapalım. 

1985 yılı Ağustos ayı itibariyle Fiat 480 traktörün 
fiyatı 3 milyon 900 bin lira idi. Bu bedeli karşılaya
bilmek, yani çiftçinin bu traktörü satın alabilmesi için 
satması gereken ürün miktarı şöyle idi : Buğday 62 
ton, pamuk 16 ton, şeker pancarı 301 ton ve ayçiçeği 
27 ton. 

Şimdi gelelim 1986 yılına : 1986 yılında aynı trak
tör 5 milyon 600 bin liraya çıkmıştır ve bu değerler 
de tamamen üstüne doğru yürümektedir; buğday, 62 
tondan 73 tona; pamuk, 16 tondan 20 tona; şeker pan
carı 301 tondan 309 tona; ayçiçeği 27 tondan 33 tona 
çıkmıştır. 1 yıl içinde, çiftçi aleyhine gelişmede işte 
böyle büyük rakamlar ortaya çıkmaktadır. Bu müm
kün değildir; çiftçi halinden memnun olsa neden fer
yat etsin, neden traktörünün kontağını kapatsın, neden 
şaşkın ve perişan hale düşsün? Bu gerçekleri görelim. 

Görün, görünki, sağlıklı yaklaşımlarla aziz Türk çift
çisinin meselelerine elbirliği ile hal çaresi bulalım. 

Bu tenkidimizi yaparken, elbetteki.bazı realiteleri 
göz iardı etmiyoruz; çiftçiye, 5'e mal ettiğinizi 2'ye ve
rin demiyoruz. Bunu çiftçi de beklemez. Biz diyoruz-
ki, çiftçiyi ezici boyutlara varan girdilerdeki fiyat uy
gulamasından vazgeçin. Çiftçimi üretiminde kullandı
ğı girdileri daha makul fiyatlarla ona temin edin. Gir
di fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı ve diğer fak
törleri göz önünde bulundurmak suretiyle bir destek 
ve fiyat politlikası uygulayın biz diyoruzki, hiç olmaz
sa 1987 yılında çiftçiye rahat bir nefes aldırın. 

Sayın milletvekilleri, konuşmanın bu bölümünde, 
yüce heyetinize tarımda girdi kullanımında görülen 
gerilemeleri arz etmek istiyorum. 

Gübre kullanımındaki düşüş; 1979 yılında 7,7 mil
yon olan güibre tüketimi 1985 yılında 7,2 milyona 
düşmüştür. 1986 yılı gübre tüketimi henüz tespit edil
memiştir, ancak bu rakamın da geçen senekine yakın 
olacağı gözüküyor. Yalnız, ben buriada Resmî Gaze
tenin mükerrer 19265 sayısında yayınlanan 1987 prog
ramının gübre sıanayii ile ilgili durumunu yüce heye
tinize arz etmek istiyorum. Bu, hükümetin görüşü
dür, Devlet Planlama Teşkilatının bir tespitidir. 196 
ncı sayfadaki gübre sanayiindeki durumu aynen oku
yorum : 1983 yılında en yüksek seviyesine ulaşan ta
rımdaki gübre tüketimi, 1984 yılından sonra, 1985 yı
lında da düşmeye devam ederken, bir önceki yıla gö
re yüzde 8,9 oranında gerilemiş ve eşdeğer miktar
lar üzerinden 7,3 milyon ton bitki, besin maddesi ola
rak 1,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 1985 yılı 
tüketimindeki yüksek orandaki bu düşüşün en önemli 
nedenleri arasında, gübrenin çiftçiye satış fiyatların
daki artış ile hava şartlarının gübre kullanış mevsi
minde elverişsiz geçmiş olması sayılabilir. 

Çok sayın milletvekilleri, acaba sayın bakanın ve 
burada iktidar partisi sayın üyelerinin söyledikleri mi 
yanlıştır; yoksa hükümetin yaymadığı ve Devlet Pkn-
lamaden geçen 1987 Yılı Programındaki bu değerlen
dirme mi? Evvela buna hep birlikte cevap bulalım. 
Gübre kullanımı düşmüş müdür, düşmemiş midir? 
Hükümete göre düşmüştür; sayın bakana göre düş
memiştir. Bunun artık bir çözüme ulaştırılma zamanı 
gelmiştir. Bunu, öyle zannediyorum ki, eldeki belge
lere göre de sayın bakan klaibul edeceklerdir. 

Çok sayın milletvekilleri, gübre kullanımıyla ilgili 
olarak benden evvel konuşan sayın milletvekilleri de, 
bu konuyu 3'eterince 'inceledikleri için daha fazla ko-
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nuşmak istemiyorum. Ancak, önemli gördüğüm bir 
konuyu da burada arz etmek istiyorum. 

Gübre, bitkisel üretimin temel girdisidir. Gübre
nin... 

Sayın Başkan, sayın bakanlar konuşuyorlar ve 
konuşma insicamımı kaybediyorum. Lütfeder yardım
cı olur musunuz? 

BAŞKAN — Şüphesiz... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Yeni 'bir usul mü ihdas ediyorsunuz? Siz konuşacak
sınız, biz konuşmayacağız! 

BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekillertine hi
tap edeceksiniz, 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın bakanlar da milletvekili efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Müdahale edin Sayın Başkan; nedir, yani 2,5 saat 
böyle durulur mu? İnsaf. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Parti değiştirdikten 
sonra siz de iyice değiştiniz yani. 

BAŞKAN — 'Başkanlık cevabını verir efendim; 
lütfen... 

Devam edin efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Güb

renin bitkisel üretimde direkt artış sağlayan unsur ol
duğu herkesçe 'bilinen bir gerçektir. Ancak, bu gir
dinin kullanılmasının devamlılığını sağlamak için de 
birtakım şartlar söz konusudur. Bu startlardan birin
cili, çiftçinin bu girdiyi yeteri kadar alıp kullanabile
cek ekonomik güçte olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, 
devletin, çiftçiyi bu girdiyi kullanacak ekonomik dü
zeye getirmek için çaba sarf dönesi gerekir. Bunun 
birçok gelişmiş ve az gelişmiş ülkede örneği vardır. 
Birçok ülkede gübre önemli boyutlarda devlet deste
ğine sahiptir. Yani, sübvanse edilmiştir. Bu önemi 
bilen cum'huriyet hükümetleri, gübreyi sübvanse etme 
politikası uygulamıştır. Hatta, zaman içinde ekonomi
mizi darboğazlara sokan aşırı himaye politikaları uy
gulanmıştır. 

Biz, Devlet Hazinesinin aşırı bir yük altına sokul
masından yana değiliz. Bu konuda bizim görüşümüz 
şudur : Bitkisel üretimin darboğaza girmemesi için, 
gübre üretiminde kullanılan 'hammaddelerin düzenli 
temininin sağlanması, gübre fabrikalarının kapasite
lerini artırıcı tedbirlerin alınması ve gübre fiyatlarının 
tarım ürünleri fiyatları ile dengeli olanak ve üretici
nin alım gücü dikkate alınarak teşekkül ettirilmesini 
istiyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, tohumculuk konusunda ba
zı adımlarun atıldığı bir gerçektir. Pek net ve tattırv "n 
edici olmamakla beraber, bu konuda bir şeyler ya
pılmaya gayret ediliyor. Gerçekten, tohumluk konu
su, yani yüksek nitelikteki tohum konusu, bitikisd 
üretimiin temel taşlarından biridir. Bu konuya zaman 
içerisinde gereken ilgi gösterilmemiştir. Üretimde ve 
dağıtımda bazı darboğazlar aşılamamıştır. Ancak, 
yerli kaynak yaratma bakımından, yerli çeşitleri ge
liştirmek ve üretime sokmak yönünden ciddî çalış
malar olduğunu da burada gözleyebiknek imkânına 
sahip değiliz. 

Öte yandan, bundan önceki yıllarda, bu konuda 
yapılan çalışmaları da igöz ardı etmek mümkün de
ğildir. Geçmişi küçük görme alışkanlığından ken
dimizi kurtardığımız an, dünkü çalışmalar ile bu
günü kıyaslayabilme imkânına kavuşuruz. 

Sayın milletvekilleri, ithali 'suretiyle temin olunan 
bazı tohumlar, sağlık ve ekolojik şartlara uyum yö
nünden problemli çıkmışlardır, Bunlar basınımızda 
uzun süre değerlendirilmiştir. Rastgele tohum ithal 
etmek ve özel sektör için de bu konuda anlamsız 
imkânlar sağlatmak Türk tarımına vurulan en büyük 
darbedir. Ülkeyi sürekli dışa bağımlı kılacak bir to
humluk politikasının son derece yanlış olduğunu ka
bul etmek gerekir. Teknoloji transfer ediyorum diye, 
Türik tohumculuğu ihmal edilemez, hor görülemez. 

Özellikle hibrit tohumların ithalinde daha hassas 
davranılmalı, ana ve babaların ülkemizde üretimi üze
rinde mutlaka duruilmailıdır. İthali düşünülen tohum
ların, uzun süreli adaptasyon denemelerinden sonra 
üretimine izin verilmelidir. Kısa süreli1 denemeler 
daima yanıltıcı olmaktadır. 

Tohumculuğumuzu bütünüyle ele alacak olursak, 
araştırma enstitüleri geniş genetik tabana dayalı ıs
lah programlarıyla yeni çeşitleri ortaya koymaya de
vam etmeli, bunların elit ve orijinal kademedeki to
humluklarını üretmeli, anaç ve sertifikalı kademeleri 
de TİGEN ve onunla sözleşmeli olarak da, çiftçiler 
tarafından üretilmelidir. 

Şu ana kadar yapılan ithalatta, zaman zaman 
ciddî darboğazlar, yanlış iıthal edilen çeşitler ortaya 
çıkmıştır. Bu çeşitlerle ilgili ortaya çıkan problem
leri ve hastalıkları, benden evvel konuşma yapan ar
kadaşlarım burada izah ettikleri için, ben ayrıca izah 
etmiyorum. 

Ancak, ithalatta iyimin en iyisi bulunabilirse, usu
lüne uygun olarak ithal edilmelidir, aksi halde üre
timde anarşi ve kargaşa doğar. Yaklaşık olarak 24 
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milyon dolar karşılığında 1985 yılında 24 bin ton 
buğday, 2 600 ton mısır, 5 174 ton soya, 1 300 ton 
ayçiçeği, 4 140 ton patates, 800 ton çeltik ve 131 
ton sebze tohumu ithal edilmiştir. Dış kaynaklı ma
teryal ve çeşitler, çok verimi!! olsalar dahi, verimi 
artırışları yapılan değerlendirmelere göre yüzde 15 
civarındadır. 

Şimdi 1985 yılında ithal edilen tohumlukların bir 
kısmı elde kalmıştır. Şu anda hailen 907 ton ayçiçe
ği, 2 100 ton hibrit mısır, 870 ton soya, 2 815 ton 
bitnik çeşidi ayçiçeği, tohumluk olarak elde bekle
mektedir. Tohumluklar eğer yılı içinde değerlendiril
mez, toprağa intikal ettirilmez ise, saklamaktan do
layı ortaya çıkan verim düşüklüklerinin de göz ardı 
edilmemesi gereklidir. 

Sayın mliıllet vekilleri, patent anlaşmalı şirketler 
tohumlukları istedikleri fiyatlarla diledikleri gibi sat
maktadırlar. Tohumlukların dış ticareti ve kârlarının 
transferi tamamen dış firmaların inisiyatifine bıra
kılmıştır. Böyle millî politika olmaz, ithal tohum
lukların deneme süresi bir yıla indirilmesine rağ
men, bu dahi bazı çeşitlerde yerine getirilmemiştir. 
Bunun da faturasını, zaman zaman üreticilerimiz 
ödemektedir. 

Bir taraftan plansız ve programsız olarak üreti
len kaliıteli tohumluklar Toprak Mahsulleri Ofisine 
satılırken, diğer taraftan çiftçiden alınan bazı çeşit
leri ayrı depolayıp, «Kontrollü tohumluk» adı altın
da çiftçiden satın aldığı fiyatın iki katına tekrar çift
çiye satmanın anlamı ve izahı yoktur. Buna dense 
dense, planlı devlet soygunu denir. (DYP sıralarından 
«•Bravo» sesleri, alkışlar) Devlet, Toprak Mahsulleri 
Ofisi marifetiyle çiftçiyi soymaktadır. 

Bu konuda alınması gerekli olan önlemleri de 
şöylece arz edebiliriz : Belidi bir projeksiyon içe-
rislinde araşıtırma kuruluşları gerekli teknoloji trans
ferleri yapmalı, proje ve programlarda öngörülen 
tohumluk ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması hu
susunda akılcı ve disiplinli bir gayret gösterilmelidir. 
Ülkemizde tohumculuğun gelişmesi için, araştırma ve 
ıslah gibi, masraflı ve maliyeti yüksek olan görevleri 
devlet üstlenmelidir. Bu çalışmalarda devlet; her za
man teşvik edici, yol gösterici ve destek olucu niteli
ğini sürdürmelidir. 

Ülkemiz, her. türlü tohum üretimine ekoloji ba
kımından müsaittir. Topraklarımız hastalıklar bakı
mından kısmen de olsa temiz ve üretim yönünden ge
niş bir potansiyele sahiptir. 

Avrupa'daki tohum üretim şirketlerinden bir kıs
mı Afrika'ya el atmışlar ve kısa bir sürede, bilhassa 

kuzey kesimlerdeki araziler, virüsle 'bulaşık bir hale 
gelmiş ve hastalık yatağı olmuştur. 

Tarımı gelişmiş ülkelerin tohumculuk şirketleriyle 
müşterek yatırımlara girmekte elbette yarar vardır; 
ancak, bu konuda tarafların karşılıklı menfaatları ya
nında, işbirliği yapmakta çok dikkatli davranılmah-
dır. Ülkemizi, kısa 'bir süre sonra Afrika'nın kuze
yindeki ülkeler 'durumuna getirmekten hükümetin sa
kınması, gerekli ve acil tedbirleri alması gerekir. 

IBİr diğer önemli konu da sayın milletvekilleri, to
humluk buğdayların zaman zaman 'borsalarda satılma
sı olayıdır. Hastalıklara karşı ilaçlanmış olan bu to
humluklar, insan sağlığını direkt etkilemekte ve dola
yısıyla bu konunun ciddî 'bir şekilde takibi ve araştırıl
ması gerekmektedir. 

Konya Borsasında bakanlığın yetkililerinin, bu ko
nuda gerekli hassasiyeti göstererek satılmak üzere ve 
insan sağlığını 'direkt ilgilendiren ve ileride tedavisi 
dahi zor olan birtakım problemleri tevlit edecek bu 
çalışmaya mani olmak üzere -eğer rakam doğruysa-
80 ton tohumluk 'buğdayın satılmasına mani olmasını 
güzel ve ciddî bir gelişme olarak görüyorum; ancak 
bakanlığın tüm birimlerinin, halkımızın sağlığı ile di
rekt ilgili bu konulanda 'gerekli hasssiyeti gösterme
lerini de 'beklemekteyim. 

'Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde 'buğday 
tüketimi yüz'de 0,7, gelişmekte olan üllkelerde yüzde 
4,7, dünya tüketim ortalaması ise yüzde 3,1 'dir. 

Yaklaşık olarak yılda 13 milyon ton buğday üre
tildiği takdirde insan ve kısmen hayvan beslenmesin
de ve yıllık tohumluk ihtiyacının karşılanmasında ye
terli olunmakta ve sıkıntıya düşülmemektedir. 

1989 yılı plan hedefine göre 'buğday üretimi, 17 
milyon 200 bin ton olarak tespit edilmiş olup 1982 
yılı üretiminden '300 bin ton daha düşüktür, 3 sene 
sonra bu plan hedefine ulaşılsa dahi, 1981 yılından 
'beri değişik miktarlarda ithal ettiğimiz buğdayın, da
ha 'büyük miktarlara ulaşacağını şimdiden kabulleni
yoruz demektir. 

Nadas alanlarını azaltacak, ikinci ürüne yer vere
cek, israfı önleyecek, tüketimi azaltarak ithalata son 
verecek, ihracat imkânlarını yaratacak, verimi ve ka
liteyi yükseltip üretimi çoğaltacak ve en azından ken
dine yeterli olabilecek planlı ve programlı bir buğday 
politikası tespit edil'melidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gelelim, resmî kayıtlar 
ve 'belgeler ile günümüzün afaki bilgilerinin değerlen
dirilmesine : 
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28 Ekim 1986 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
mükerrer 19265 sayı, sayfa 127*de, buğday için tüke
tim 1985 yılında 13 milyon 390 bin ton, 1986 yılında 
13 milyon 727 bin ton, 1987 yılında ise, tahminen 14 
milyon 70 bin ton olarak gösterilmektedir ve 'bu ra
kamlar gene bu yayının 128 ve 129 uncu sayfaların
da mevcuttur. Mal bu iken, 1985 yılında 781 bin ton 
buğday ithal edilmiş ve 269 'bin ton buğday ihraç 
edilmiştir. 1986 yılında ise, 735 bin fon buğday itlhal 
edildiği, 130 hin ton buğdayın ihraç edildiği 'belirtil
mektedir. 1986 yılında, 19 milyon ton üretim yapıldığı 
iddia edilen 'bir dönemde, 735 'bin ton ithalatı ve 130 
bin ton ihracatı anlamak mümkün değildir. 

Diğer hir yolla hesaplayalım : 19 milyon ton üre
tim, 735 hin ton i'thaılat, 130 bin ton ihracat; elde 19 
milyon 605 bin ton stok. İhtiyacımız 13 milyon ton ci
varında'; arada 6 milyon ton fark var, hu stok raka
mıdır. 1 milyon ton civarında başka nedenlerle -to
humluk ve bir dahaki yıla yedek stok kabul edelim-
buğday ayrıldığını varsaysak dahi, en azından 5 mil
yon ton buğday stokumuz var demektir. Bu, yetki
lilerin verdiği rakamların değerlendirilmesidir. 

na Rusya yeniden geri alma; ithal etme talebinde bu
lunmuştur. Ancak htfrâda değerlendirmekte cidden sı
kıntı duyduğum, değerlendirme imkânı göremediğim 
yeni bir olay yaşanmıştır. Aynı ülkeden -yani Rusya' 
dan- 1985 yılında 12 bin ton hezostia, 8 bin ton da 
odeskaya tohumluk alınmıştır. Bu tohumların 8 bin to
nu değil tonumluk, mahsul kalitesinde dahi değildi. 
Sayın milletyekiUerine, zaman zaman çiftçilerden bu 
konuda müracaatlar olmuştur. Çiftçiler bu yeni ge
len tohumlukta.ı -Rusya'dan ithal edilen- aldıkları 3 
tonluk tohumu geri verip, bazı müesseselerden «Bu
nu alın hana 1 ton normal tohumluk verin» talebin
de bulunmuşlardır. Bunu ne için söyledim : Eğer to
humluk ithali konusunu ciddî hir adaptasyona, ilmî 
bir çalışmaya dayandırmaz, zaman zaman her gelen 
talebi karşılar ve Türkiye'yi de yolgeçen hanına çevi
rir; herkesin tohumluğunun hu ülkeye gelip cirit at
tığı 'bir yer haline getirirseniz, bunun faturasını ne çift
çi, ne ülkemiz, ne de sizler ödeyemezisiniz. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi de hayvancılığımıza kı
sa bir ıgöz atalım. 

'Hayvancıhğıimızın ciddî hir çıkmaza girdiği ve sü
rülerin küçüldüğü hepimizin bildiği gerçektir. Kişi ba
şına tüketilen günlük hayvansal protein miktarı Ame
rika Birleşik Devletlerinde 72,7, Fransa'da 65,8, Fede
ral Almanya'da 54,5 ve İsrail'de 55,1 iken, hizde 18,5 
gramıdır. Günde ortalama 70 - 80 gram olan protein 
tüketiminin yüzde 50^sinin hayvanî menşeli gıda mad
delerinden sağlanması zorunludur. 

Oysa İki, 1'6 milyon sığır ve 49 milyon baş koyun 
varlığı ile dünyada 8 inci ve AET ülkeleri arasında 
birinci sırada yer almamıza rağmen, hu imkân ve 
avantajımızı iyi değerlendirmeyip, et ithal eder duru
ma geldik. 1984 yılı hasından itibaren et politikasın
da izlenen yanlış uygulamalar neticesinde belirgin ge
rilemeler olmuştur, ithal et haksız rekabete yol açmış, 
hu işlerle uğraşanlar et mamulleri imalatında ithal et-
kullanmışlar, yerli et ile karıştırıp satmışlar; bazıları, 
yerli et âdı altında, yerli et fiyatına satmak suretiyle 
haksız kazanç sağlamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, ithal et ile yerli et arasında 
yüzde 35 ila 40 fiyat farkı vardır. iDevlet, tüketiciye 
satılan bir kısım ithal etin kilosunu hir 'bakıma 200 li
ra sülbvanse ediyor demektir. îfchal ete uygulanan bu 
şekildeki gizli sübvansiyonu kendi besicilerimize açık
ça uyguladığımız takdirde, Türk hayvancılığı ve et sa
nayii gelişir. Devlet, kendi hayvancılığınla yardım et
mek yerine, Avrupa et sanayiinin kalitesiz et fazlasını 
eritmeye yardımcı olmaktadır. Bunu anlamak ve izah 

Konuşmamın hu 'bölümünde hükümetten ve sayın 
bakandan şimdi soruyorum •: Bu buğdayı nerede sak
lıyorsunuz, hangi maksatla bekletiyorsunuz üretim mi 
yanlış, yoksa stok mu? Bunu kimse cebine koyup gö
türemez; hu buğdayın meydanda olması gerekir. İş
te yüzde 7,1'Lük artışın gerçek yüzü. Bu, masa başı 
sipariş rakamıdır sayın milletvekilleri; masa hası si
pariş rakamı. 

OEM'AL öZDEMtR (Tokat) — Rakam yanlış. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Şim

di Sayın (Bakana soruyorum : 1986 yılında, diğer yıl
lara nazaran, buğday ekim sahası mı genişledi, daha 
çök mu gübre kullanıldı, daha çok mu sulama yapıl
dı; zamanında ve daha etkili mi ziraî mücadele yapıl
dı, daha iyi mi fiyat verildi, kullanılan tohumluğun 
'tamamı mı değiştirildi, mevcut teknisyen kadrosu da
ha mı eîkin çalıştı? Bunların kaç tanesine «evet» di
yeceksiniz? 

(SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Allah'ın rah
meti iyi yağdı. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRIK (Devamla) —. Bü
tün bu değerlendirmeleri, hütün hu sualleri insafla de-
ğerlendirmemiz gerekir. 

İSayın milletvekilleri, 1980 yılında Rusya'dan geti
rilen hezostia tohumunu -daha evvel 1967 yılından 
haşlayıp ithal edilen- üreticilerimiz gayet iyi teksir 
ettikleri ve anaç kalitede tohumluk ürettikleri için, bu-
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etmek mümkün değildir. Bu uygulama ile hükümet 
kendi üreticisini cezalandırırken, AET ülkelerinin süb
vansiyon destekli çiftçisini güldürmüştür. IBu hükü
met, bu bakanlık kimden yanadır bilmek mümkün de
ğil. 

Sayın milletvekilleri, stokçularla savaş rasgele it
hal yoluyla değil, belirli yerlerde bulunan, 'belirli so-
ğulk hava depolarında stöklanmış tarım ürünlerinin pi -
yasaya sürülmesiyle olur. Oysa, bu hükümet bugüne 
kadar yaptığı uygulama ile en kolay, en basit; ama 
Tüılk çiftçisine hiçbir yararı olmayan ithalat yolunu 
denemiştir; bu son derece yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde 
de teknik tarımın uygulanmasında temel girdilerden 
olan ziraî mekanizasyon üzerinde durmak istiyorum : 

TürkiyeMe ideal traktör parkı 1 milyon adet olarak 
öngörülmelktedir. Mevcut parkın, her sene 150 ila 200 
bin adet orta ve büyük beygir gücünde yeni traktör
lere ihtiyacı vardır. Oysa, bugüne kadar uygulanan po
litikalar ile değil bu miktarda yeni üretimlerin katıl
ması, üretim yapmakta olan fabrikalar dahi üretim
lerini tadil etmiş veya başka konuda çalışmaya baş
lamışlardır. Şu anda mevcut fabrikalardan üretimle
rine devam edenler, mevcut üretimlerini iç pazarda 
tüketememektedirler. Bu gerçek, çiftçinin bugünkü du
rumunun açık ve belirgin göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Sayın Bakanın Plan 
ve Bütçe Komisyonunda 1983 yılı itibariyle 38 035 
ünitenin içme suyunun bulunduğunu, 1984 - 1985 yıl
larında da 7 300 üniteye içme suyu getirildiği ve .1986 
Ekim sonu itibariyle de 1 500 üniteye içme suyu gö
türüldüğünü ifade ettikleri konuşmayı hatırlatarak 
bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Bu konuşmaya göre 1984 ile Ekim 1986 yılların
da 8 800 üniteye içme 'suyu götürüldüğü belirtilmek
te idi. Bu raikam, bize abartılmış ve gerçekten uzak 
geldiği için, basit bir inceleme yaptım. 

'1983 yılı sonu itibariyle içme suyu bulunan ünite 
sayısı 38 035. 1984 yılı sonu itibariyle içme suyu bu
lunan ünite sayısı, geçen yıl Sayın Bakanın bütçe mü
zakerelerinde yüce heyetinize yaptığı konuşmada 
38 584. Demek ki, 1984 yılında 38 584 eksi 38 035, 
549 üniteye su getirilmiştir. 

Yine aynı konuşmada Sayın Bakan, 1985 yılı so
nu itibariyle 3 bin üniteye içme suyu götürüleceğini 
tahminen söylemiştir. Bu tahminin de gerçekleştiğini 
varsayalım. Şimdi başka bir tespite geliyorum. Bakan
lık tarafından Haziran 1986 da yayınlanan «Türk 
Tarımında Gelişmeler» isimli kitabın 6 ncı sayfasında 
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'da şöyle deniyor. «1984 yılında 2 296 üniteye, 1985 yı
lında 2 058 üniteye içme suyu götürülmüştür». De
mek ki, 1984 ila 1985 yıllarında içme suyu götürü
len ünite sayısı 4 354'tür. 1986 da Ekim ayı sonu iti
bariyle, 1 500 üniteye su götürüldüğü söyleniyor, bu
nu kabul edelim. 4 354 artı 1 500 eşittir 5 854 yapar, 
toplamı bu. Nerede 8 800 rakamı- Arada 3 bin fark 
var. Bu 3 bin üniteye ne zaman ve nasıl su görürdü
nüz? 

CEMAL ÖZDBMİR (Tokat) -— Arazözle götür
müşle!'. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bu 
bakanlığın başında bir mühendis bakan ve ticaret aka
demili müsteşar var. Basit toplama ve çıkartma işlem
leri dahi yanlış yapılıyorsa, vay geldi tarımımızın ha
line. 

Bu ara'da kısaca reorganizasyön denilen, dillere 
destan yapılaşmayı da değerlendirmek istiyorum. 

Bakanlıkta reorganizasyön adı altında yetki gasbı 
ve mesleklerin katliamı uygulamaya koyulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, bir saatlik süreniz 
dolmuştur. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu konu ile ilgili bir iki çarpıcı örnek vermek isti
yorum. 

Tohumluk kontrol ve sertifikasyön enstitüleri ka
patılmış, bunlar Tarım 11 ^Müdürlükleri emrine veril
miştir. 

Ziraî Mücadele ve araştırma konusunda bir biyo
loga üst görev verilmiştir. 

Bir inşaat mühendisi, çiftçi eğitimine şube müdürü 
olarak atanmıştır. 

Gene birçok konularda, konunun uzmanı olmayan 
personeller muhtelif görevlere getirilmişlerdir. Bunun 
adı reorganizasyön değildir. Buna ciddî bir isim bul
mak istiyorsak, bana göre bu reorganizasyön değil, 
hercümerçtir. Hercümerç edilmiş bir bakanlıktan da 
hizmet beklemeye hakkımız yoktur sayın milletvekil
leri. Onun için bakanlığın bu hercümerç edilen yapı
laşmasını ciddî, makul, hizmete yatkın, hizmet vere
cek bir yapılaşmaya getirilme zamanı gelmiş ve geç
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu iktidar döneminde ne ya
zıktır ki, üreticiler 'daima ürettikleri malları ucuza sat
mak ve tükettikleri malları da giderek pahalıya almak 
mecburiyetinde bırakılmıştır. Böyle ekonomi ve ta
rım politikası olmaz. İnleyen üreticinin sesini duya
bilmek için orada olmak gerekir. Şimdi burada açıkça 



T. B. M. M. B : 47 20 . 12 . 1986 O : 4 

ilan ediyorum, sayın ıbakan kendilerine güveniyor ise, t 
buyursunlar birlikte köye ve köylüye gidelim. Hali 
nicedir görsün. Eğer bu cesareti kendinde bulamıyor 
ise, ya değişsin ya da bakanlıktan vazgeçsin. 

Yakın bir gelecekte üreticimizin kendisini daha 
iyi anlayacak iktidarlarla başbaşa olacağı umuduyla, 
yüce heyetinize Doğru Yol Partisi Grubu adına say
gılar sunarım, teşekkür ederim. -(DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hastürk. 
Buyurun Sayın FeyzulMı Yıldınr. (DYP (sıraların

dan alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA FEYZULLAH YILDI-

RIR (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 
Yılı Bütçe Tasarısı hakkında Doğru Yol Partisi Gru
bunun bazı hususlardaki görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, isminden de 
anlaşıldığı gibi, geniş kapsamlı, köye ve köylüye hiz
met vermek içlin kurulmuş bir bakanlıktır. Köy ve 
köylü deyince ilk alka gelen tarımdır. Tarım sektörü; 
beslenme, giyinme ve barınmamızın kaynağını teşkil 
ettiği gi'bi, tarıma dayalı sanayiimize hammadde te
min eden, çalışan nüfusumuzun yarıdan fazlasına iş 
sağlayan bir sektördür. 

1985 yılı itibariyle, millî gelirimizin yüzde 17,1'ini, 
ihracatımızın yüzde 21,6'sını istenmemiş tarım ürün
leri teşkil etmektedir, İşlenmiş ve işlenmemiş tarım 
ürünleri ihracıyla temin ©dilen döviz geliri, dış tica
ret dengemizde önemli rol oynamaktadır. Tarım sek
törünün, sanayi ve ticaret sektöründen ayrı düşünül
mesi de mümkün değildir. Bir kısım tarım ürünleri
mizin alıcısı sanayici ve tüccar olduğu gibi, bir kısım 
sanayi ürünlerinin alıcısı da köylü ve çiftçidir. Türk 
tarımı gelişmeden sanayileşmemiz, kalkınmamız ve 
ekonomimizin büyümesi düşünülemez. Tarımdaki ge
lişmeyi ekonomik gelişmeden ayrı düşünmemiz müm
kün olmadığına, ekonomik gelişmemiz de tarımdaki 
gelişmemize bağlı bulunduğunla göre, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığımızın tarım sektörüne gerekli 
önemi vermesi ve bu sektörün büyüyüp gelişmesi için 
her türlü çabayı göstermesi lazımdır. Tarımın geliş
mesi ise, üretim kaynaklarının gelişmesi ve büyüme
siyle mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, acaba Tarım Ormian ve Köyiş
leri Bakanlığımız, tarımsal üretim kaynaklarımızın bü
yümesi ve gelişmesi için gerekli çabayı göstermekte mi

dir? Tarımsal üretim kaynakları deyince ilk akla ge
len toprak ile sulamadır. Ülkemiz, tarım toprakları
nın büyüklüğü bakımından Avrupada ikinci sırayı 
alır. Arazimizin büyüklüğü 76,7 milyon hektardır. 
Şimdiki duruma göre bunun 28 milyon hektarını iş
lenmiş tarım arazilerini, 21,7 milyon hektarını mera 
ve çayırlar, 23,4 milyon hektarını orman ve fundalık
lar, 3,6 milyon hektarını de yerleşim alanları, batak
lıklar, kumsallar teşkil etmetkedir. Bu alanlar da sa
bit ve değişmez alanlar değildir. Artan nüfusumuzun 
baskıst, tarım arazilerini mera ve çayır aleyhine bü
yülttüğü giibi, yerleşim ve tarım dışı kullanımlar da ta
rım ve mera arazilerini küçültmektedir. Meraların kü
çülmesi, hayvlancılığı; tarım arazilerinin daralması da 
bitkisel üretimi menfi yönde etkilemektedir. 

Sayın milletvekileri, tarımsal üretim potansiyeli, 
arazinin genişliğine bağlı olduğu gibi, nitelik ve ve
rimliliğine de bağlıdır. Yapılan araştırmalarda nitelik 
ve verimlilik bakımından Türtkiyemizde mera ve or
man bırakılması gereken 6,1 milyon hektar alanda 
yanlış olarak tarım yapıldığı, tarıma bırakılması ge
reken 5 milyon hektar alanın ise, mera ve orman ola
rak kullanıldığı tespit edilmiştir. Böyle bir kullanma 
şekli ise, meraların azalması yönünden hayvancılığı
mızı, mümbit tarım arazilerinin mera ve orman ola
rak kullanılması bakımından da bitkisel üretimimizi 
menfi yönden etkilemektedir. Bu durum, şehirlerimi
zin plansız olarak yapılaşmış olmasına benzemekte
dir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Böy
le bir ters kullanımdaki arazi miktarları nazara alınır
sa, bu sebeple doğna üretim kaybımızın büyüklüğü 
kendiDiğinden anlaşılmış olur. 

Bu şekildeki çarpık kullanımın tamamen gideril-
mssiriin güçlüğü ortada ise de, b'ir plan dahilinde bü
yük mesafe alınması ve bu yüzden maruz kalınan 
üretim kaybının önemli ölçüde önlenmesi mümkün
dür. Ancak, bakanlığımızın bu hususta bir planı ve 
çalışması mevcut değildir. (ANAP sırtalanndan «Öyle 
mi?» sesleri) 

Senin yaşın kadar beri çiftçilik yaptım, öyle ko
nuşma. 

Ayrıca, ülkemiz arazisinin 58 milyon hektarında 
tarımımız içlin büyük bir tehlike arz eden erozyon, 
28,5 milyon hektarında taşlılık, 2,8 milyon hektarında 
çoraklık ve 1,5 milyon hektarında da drenaj olmak 
üzere, birtakım sorunlar vardır. Üretimin artırılması 
ve maruz kalınan büyük zararların önlenmesi bakı
mından, bu sounların mümkün olan en kısa zamanda 
giderilmesi gerekir. 

_ 66 — 



T. B. M. M. B : 47 20 . 12 . 1986 O : 4 

Biz, bu sorunların hallinin kolay olduğunu iddia 
etmiyoruz; ancak bakanlığın bu konulara daha fazla 
hız ve önem vermesıinin lüzumunu ifade etmek isti
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, hayatî bir ihtiyaç maddesi 
olan su, tarımsal üretim bakımından kurak ve yarı 
kurak iklimin hüküm sürdüğü Türkiyemizde daha bü
yük bir önem taşır. Normal bir üretim için, tarım ara
zilerimizin yüzde 96'sının yeterli yağış almadığı düşü
nülürse, su ve sulamanın tarımdaki değeri kendiliğin
den ortaya çıkar. Su ve sulama tarımda verimi bü
yük ölçüde etkilediği gibi, işgücü talebini de aynı öl
çüde artırmaktadır. Mesela sulanmayan bir dönüm 
arazide normal olarak 15 ila 50 kilo arasında, sulanan 
bir dönüm arazide ise, 150 ila 500 kilo arasında pa
muk ürettiğimizi düşünür ve diğer ürün çeşitlerini de 
bu şekilde hesap edersek, sulayamamadan dolayı her 
sene maruz kalınan ürün kaybının büyüklüğü ile, su
lamanın önemi anlaşılmış olur. 

Ülkemiz tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı su
lanabilir özelliktedir. Ancak, teknik ve ekonomik ola
rak sulanabilecek arazimiz 8,5 milyon hektardır. 1983 
yılında sulanan alan 3,25 milyon hektar olup, bunun 
2,25 milyon hektarı kamu, 1 milyon hektarı da çiftçi
lerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 1984 yılında 
157 bin, 1985 yılında 146 bin hektar arazi sulamaya 
açılmıştır. 1986 yılında ise, 136 bin hektar alanın su
lanacağı tahmin edilmektedir. Bunlar plan hedefleri
nin gerisinde kalan ve her sene düşüş gösteren mik
tarlardır. 

Bu tempo ile gidilirse, 5 milyon hektar civarında 
su bekleyen arazimizin sulanması için uzun seneler 
beklememiz gerekmektedir. Halbuki yurdumuzun su 
potansiyeli büyüktür. 95 milyar metreküpü akarsuları-
mızdan, 9,4 milyar metreküpü yeraltı sularımızdan 
olmak üzere, 104,4 milyar metreküp faydalanabilece
ğimiz su potansiyelimiz vardır. Ancak, biz bunun 1985 
yılı itibariyle 4,5 milyar metreküpü sanayi ve hizmet
ler sektöründe olmak üzere 16,3 milyar metreküpün
den, yani yüzde 15,6'sından faydalanmaktayız ki, bu 
oran çok düşüktür. O halde sulama ve enerji yatırım
larına daha fazla önem verilmeli ve su bekleyen 5 
milyon hektar alan, mümkün olan en kısa zamanda 
sulamaya açılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sulamaya açılan alanlarımızın 
yüzde 37'siııi, kendi imkânları ile gerçekleştiren çiftçi
mizi devletimizin özel olarak desteklemesinin gereğine 
inanıyoruz; fakat ne yazık ki, sulama suyunu devlete 
yük olmadan kendi imkânları ile ve elektropompajla 

yeraltı suyudan temin eden çiftçilerimizin durumu yü
rekler acısıdır. Büyük borç altına girerek tarlasına ku
yu açtıran ve elektrik getiren çiftçilerimiz, bu iktidar 
zamanında elektrik fiyatlarının yüzde 600 - 700 oranın
da artması, bir kilovvat elektriğin 805 kuruştan, KDV 
ve enerji kaybı gibi ilavelerle 50 lirayı aşması sebebiy
le, elektrik kullanımından vazgeçerek, mevcut suyu 
tarlasına akıtamaz hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca tarla içi geliştirme hiz
metlerinin yetersizliği, sulama konusunda çiftçilerimi
zin eğitilmemiş olması, sulama ücretlerinin bu iktidar 
zamanında yüzde 300 civarında artırılması sebebiyle, 
sulamaya açılmış alanlarda bile tam kapasiteyle sula
ma yapılmamakta ve sulamaya açılan alanlardaki su
lama oranı yüzde 65 - 70'e düşmüş bulunmaktadır. 
Öyle ki, çiftçi sulama ücretlerindeki fahiş artış nede
niyle, toprağını nadasa bırakmayı tercih etmektedir. 
Şu halde iktidarın, üretimin esaslı kaynaklarından olan 
su ve sulama konusunda da çiftçinin yanında olduğu
nu söylemek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal üretimin artması ve 
gelişmesinde etkili olan gübre, tohum, ilaç, traktör ve 
ekipman ile akaryakıt gibi tarımsal kaynakların öne
mi de büyüktür. Çeşitli nedenlerle, toprağın verim gü
cünün azalması ve fakirleşmesi sebebiyle, tarımda 
gübre kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Gübre kullan
madan, tarımsal gelişmeyi düşünmek mümkün değil
dir. Türkiyemizde gübre kullanımında hedefin 25 mil
yon ton olmasına rağmen, 1983 yılında 8,4 milyon 
ton, 1984'te 8,2 milyon ton, 1985'te 7,2 milyon ton 
gübre kullanılmış olup, 1986'da ise 8,3 milyon ton 
gübre kullanımı beklenmektedir. Bu miktarlar, hede
fin ve dünya standartlarının altındadır. Gübre kulla
nımında, miktar bakımından bir artma değil de, düş
me görülmesinin başlıca sebebi, gübre fiyatlarının sü
ratle artması nedeniyle, çiftçinin alım gücünün azal
masıdır. Bu iktidar döneminde, gübre fiyatlarında 
yüzde 250 ile 270'in üzerinde bir artış görülmesi, güb
re kullanımıyla üretimini, netice olarak çiftçinin alım 
gücünü menfi yönde etkilemiştir. 

Her ne kadar, gübrede sübvansiyon mevcutsa da, 
bu kâfi değildir, iktidar, daha fazla devlet desteğini 
çitçimizden esirgediği müddetçe, verimin artmaması-
nın ve çiftçimizin yokluktan kurtulmamasının müseb
bibi olmaya devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, topraklarımızın tahlil edilme
miş olması ve gübre kullanımındaki bilinçsizlik, çift
çimizin miktar ve cins bakımından, yanlış gübre kul
lanmasına sebep olmaktadır. 1984 yılında 45 adet top-
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rak tahlil laboratuvarı bulunmasına rağmen, bunun 
61 adede çıkarılması memnuniyet verici olmakla be
raber, ihtiyaca cevap verdiği ve tatbikatta arzu edilen 
şekilde faydalı olduğu söylenemez. Türkiyemizde, aşı 
kampanyası gibi, toprak tahlil kampanyasına başlan
malıdır. Ziraat teknisyenlerimiz, büro memuru gibi 
çalıştırılmayarak, bu işle görevlendirilmeli ve her çift
çiye toprağının tahlil raporu, yani hangi ürüne hangi 
cins ve miktarda gübreyi, ne zaman atacağını bildirir 
rapor, teslim edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda, gübre gibi, kaliteli 
tohumunda üretim artışındaki ehemmiyeti büyüktür. 
Arzu edilen, toprağımıza ekilen her cins tohumun, ta
mamının kaliteli olmasıdır. Bakanlığın kaliteli tohum 
çalışmalarını ve bu sebeple bazı ürünlerdeki verim ar
tışını takdirle karşılıyoruz. Ancak, tohum ıslah çalış
malarının, tarımın kolay çalışmalarından biri olduğu
nu ve bu çalışmaların da yeterli bulunmadığını, Sayın 
Bakanın kabul etmesini beklemekteyiz. 

Bakanlığın bu çalışmaları, daha ziyade mısır, ay
çiçeği, soya ve patates gibi tarım ürünlerinin toplamı 
içerisinde büyük yer tutmaya bitkilerde yoğunlaşmış 
olup, diğer ürünlerden, bilhassa ekin sahaları içerisin
de büyük yer tutan buğday ve arpa gibi bitkilerde me
safe alındığı söylenemez. 

Mesela, 1985 yılında çiftçiye, en iyi rakamlara gö
re 166 318 ton buğday ve 24 434 ton arpa tohumu 
dağıtılmıştır. Aynı yıl Türkiye'de 9 milyon 350 bin 
hektar buğday, 3 milyon 350 bin hektar arpa ekimi 
yapıldığına göre, bu dağıtılan tohumluk miktarları 
buğday tohumluk ihtiyacının yüzde 8 - 9'unu, arpa to
humluk ihtiyacının yüzde 3 - 4'ünü karşılamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca tohumluk fiyatlarının 
yüksek oluşu çiftçinin kaliteli tohumluk kullanımında 
caydırıcı rol oynamaktadır. Her ne kadar ithal tohum
luklarda sübvansiyon mevcutsa da yeterli değildir. 
Devlet desteğinin yerli tohumlara da teşmilinin ve 
kaliteli tohum dağıtımının her cins tarımsal ürüne yay
gınlaştırılmasının gereğine inanmaktayız. 

Bakanlığımızın kaliteli buğday tohumu dağıtımın
da kâr gayesi gütmesini ise, hayretle karşılıyoruz. Me
sela, bakanlık bir kilogram üçüncü sınıf ekmeklik buğ
daya 70 lira taban fiyatı vermiştir. Çiftçinin eline fii
len geçen para 60 lira civarındadır; fakat bakanlık ay
nı buğdayı tohumluk olarak çiftçiye 118 liradan sat
mak suretiyle kâr etmektedir, işte, bakanlığın kaliteli 
tohumluk çalışmalarını bu yönleriyle değerlendirdiği
mizde, başarılı olduğunu söylememiz mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda hastalık ve yabancı 
otlar üretime zarar vermekte ve bazen bu sebeple ma
ruz kalınan ürün kaybı oranı, yüzde 90'ları bulmak
tadır. Bakanlığın ilaçlamadaki, bilhassa hububatta sü
ne ve kımıl mücadelesini takdirle karşılıyoruz. Ancak, 
eskiden beri devam eden hububattaki bu mücadeleyi, 
yeterli bulmamaktayız. İlaçlamada devlet desteğinin, 
geniş alanları kapsayan her cins tarım ürününe teşmi
linin zaruretine inanıyoruz. 

İlaç fiyatlarının bu iktidar döneminde yüzde 500 
ila 1 200 arasında artış göstermesi, çiftçimizin alım 
gücünü azaltmış ve ilaçlama mücadelesinde menfi et
ki yapmıştır. Ayrıca, ilaçlama mücadelesinde çiftçimi
zin eğitilmesi gerekmektedir. Bu sebepledir ki, bakan
lığın ilaçlama mücadelesini yeterli ve başarılı saymak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda verim toprağın ima
rıyla yakınen ilgilidir. İyi verim, iyi imar edilmiş top
raktan alınır. Toprağın işlenmesi ve imarı ise traktör, 
ekipman, akaryakıt kullanımıyla ilgilidir. Bir ülkede 
tarımın gelişip gelişmediği, tarımda kullanılan trak
tör, ekipman ve akaryakıtın çokluğu ile ölçülür. Tür
kiyemizde tarımda kullanılan traktör ve ekipman ile 
akaryakıt miktarı, tarımı gelişmiş ülkeler ölçülerinin 
çok altında bulunmaktadır. 

Ülkemizde traktör üretiminde son yıllarda düşüş 
görülmektedir. Traktör üretimi 1984'te 46 bin iken, 
1985'te 37 bine, 1986'da ise 27 bine düşmüştür. Bazı 
traktör fabrikalarının kapandığını yahut tam kapasi
teyle üretim yapmadığını görmekteyiz. Bu durum, 
traktöre talebin azlığını göstermekte olup, tarımın ge
lişmesi ve üretimin artması bakımından iyiye işaret 
sayılamaz. 

Traktör ve ekipmana talebin azlığı, fiyatların yük
sek oluşundan ve çiftçinin alım gücünün kalmamasın
dan kaynaklanmaktadır. Bu iktidarın tarım politi
kası, çiftçiyi -bırakınız traktör almayı- bir varil ma
zot almaz hale getirmiştir. Traktör, ekipman ve akar
yakıt fiyatlarında, çiftçinin kaldıramayacağı artışlar 
olmuştur. 1985 yılında 'bir adet 640'lık Fiat traktörü 
2 milyon 900 bin fora iken, 8 milyon 30 bin foraya; 
bir fo!tre mazot 86 fora 90 'kuruş ilken 202 liraya yük
selmiştir. Ekipman, yedekparça, lastik fiyatlarıyla 
tamir ücretlerıindöki yüks^üçSer ise, burulardan daha 
fazladır. Çiftçinin kullandığı bu girdilerden KDV kal-
dırıllımalı ve Gümrük Vergisi indiriilmelıidir. Dünya 
piyasalanndakıi akaryakıt fiyat'larındakıi düşüşünün 
çiftçiye intikal ettirilmemesi, bu iktidarın kötü tarım 
politikasının bariz 'bir örneğidir. îşte, aşırı fiyat yük-
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selislerimin çiftçiyi bu girdileri alamaz hale sokması, 
tarımın »gelişmesini menfî yönde etkilemiş ve Türk 
çiftçisini yokluk ve fakirliğe sürüklemiştir. İktida
rın çiftçiyi desteklediği iddiası ise, gülünç bir iddia 
olmaktan ileri gidememiştir. 

Sayın mille tvekillerii, Sayın Bakan 'kendi dönem
lerinde, tarımsal krediyi 636 milyar liradan 1,8 tril
yon .likaya çıkardıklarını-; yani yüzde 183 artırdıkları
nı; kredi faizlerini de yüzde 34'ten yüzde 22'ye indir
diklerini, böylece çiftçiye yardımcı olduklarını iddia 
etmektedk. Tarımsal krediyi yüzde 183 artırdıkları 
doğru olabilir; ancak paranın, kendi dönemlerinde 
yüzde 183'ün çok üzerinde değer kaybettiği de doğ
rudur. Gübre, ilaç,, tohum, traktör, ekipman, lastik 
fiyatlarının ve sulama, işçi, tamir ücretlerinin yüzde 
300 civarında arttığı da doğrudur. Bu durumda, ta
rımsal kredideki rakamsal 'artış ile iktidarın çiftçiye 
yardımcı olduğunu söylemesi, aldatmaca bir iddiadan 
ibaret bulunmaiktadır. 

Sayın 'Bakanın, 1.10.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere, kredi faizlerimi hayvancılık ile gübrede yüz
de 34'ten yüzde 22'ye indirdikleri iddiası da doğru
dur; fakat iktidara geldiklerinde yüzde 20-22 olan 
faiz oranlarını, kendilerinin yüzde 34'e çıkardıkları 
ve böylece 3 sene müddetle 10 puanlık fazla faiz al
dıkları da doğrudur. O halde, iktidarın tarımsal kre
di 'bakımından çiftçiyi desteklediği söylenemez; 'bila
kis kendi dönemlerinden önceki dönemlere göre, da
ha az desteklediği söylenebilir, 

Tarımsal kredi, girdi fiyatlarındaki artışa göre 
yeterli ve düşük faizli olmalıdır. Kaldı ki, tarımsal 
kredinin kaymağını vurguncularla partizanlar yemek
te, kalanını da 7 milyondan fazla çiftçi ailesinin ya
rıdan azı kullanabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan kendi dönem
lerinde tarımda büyüme hızının ortalama yüzde 4,3 
olduğunu, böylece 3,6 olan plan hedefimin aşıldığını 
iddia etmektedir. Bu iddiaya göre, 1986 yılında ta
rımdaki 'büyüme hızı 7,1'dk. Büyüme hızının 7,1 
olmasına seviniriz; ancaik bu büyüme hızı inandı
rıcı ve gerçek değildir, Tarımda büyüme hızı 1984' 
de 3,7, 1985'te 2,2 olarak gerçekleşmiştir. 1986 yılın
da birden bire 7,1 olmasının sebebi nedir? Sayın 
Balkan, 7,İlik büyümeyi kaliteli tohuma, mısır, soya 
ve ayçiçeğindeki üretim artışıyla, havaların yağışlı 
ve serin gitmesine, yağış sebebiyle hayvanlarımız için 
otun bol olmasına 'bağlamaktadır; fakat bunlar bü
yüme hızının birden bke 7,1'e yükselmesi için ye
terli sebepler olamaz. Zka, tarımda topyekûn kali-
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teli tohum kullanılmış değildir. Mısır, soya ve ayçi
çeği üretimindeki artışın toplam tarım ürünleri içe
risindeki oranı düşüktür, hayvan sayısında ise bir 
azalma vardır. Ekim sahalarında gübre, ilaç, traktör 
ve ekipman kullanımında ve sulamada bir artma 
mevcut olmadığına göre, 7,1lik büyüme mümkün 
değildir. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Tekir
dağ'a git, Tekirdağ'a. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — Sonra, 
büyüme hızının 7,1 olması demek, 19 milyon ton buğ
day üretilmiş olması demektir. Senelik buğday tüke
timimiz 14 milyon ton olduğuna göre, geriye kalan 
5 milyon ton buğday nerede? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ki
min cebinde? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — Madem
ki 1986'da büyüme hızı 7,1 olmuştur, o halde neden 
1987 yılı için büyüme hızı hedefi eski seviyelere dü
şürülmüştür? Demek ki, tarımda büyüme hızının 
1986 yılında 7,1 olduğu iddiası yanlıştır. Her ne ka
dar, 1986 yılında bahar yağmurlarının çiftçinin gön
lünce yağması ve havaların serin gitmesi sebebiyle 
üretimde bir miktar artış olmuşsa da, bu artış, 7,1'ldık 
büyümeyi sağlayacak ölçülerde değildir. Öyle olsay
dı. şimdi bütün ambarlarımızın, silolarımızın dolu ol
ması ve buğday ihraç etmemiz gerekirdi. İşte, bu se
ne iktidarın yardımcı olmadığı çiftçiye Allah yardım 
etmiştk. Ancak, yapamadığı her şeyi geçmişe bağ
layan, fakat geçmiş dönemlerin iyi olan her icraat 
ve eserine sahip çıkma alışkanlığımda olan bu hü
kümet, Oenab-ı Hak'kın bu sene çiftçiye verdiğine 
de sahip çılkmış ve «Dağııttığımız kaliteli tohumlar 
sayesinde çiftçimiz altın yılını yaşıyor» diyebilmiş
tir. (DYP sıralarından, «Bravo» (!) sesleri, alkışlar) 
Çiftçinin altın yılımı yaşadığı doğru değildir ama, 
iktidardan faydalananıların altın devrimi yaşadığı 
doğrudur. (DYP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, 3083 sayılı Sulama Alanla
rında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Ka
nunu iki sene önce yürürlüğe girmiş olmasına rağ
men, henüz müspet bir uygulama görülmemektedir. 
Bir an önce, arazisi olmayan veya yeterli bulunma
yan çiftçilerimizin devlet topraklarıyla topraklandırıl
ması ve parçalanan tarım topraklarının birleştirilme
si için, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün çalış
malarına hız vermesinin gereğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu iktidar tarıma gereken 
önemi vermemektedir; toprak, sulama, gübre, tohum, 
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ilaç, ^traktör, akaryakıt ve elektrik, tanım ve toprak 
reformu kanunlarındaki sorunların çözümü için ge
reken çabayı göstermemekte, köylü ve çiftçiye yar
dımcı olmamaktadır. (Büyüklü küçüklü 'bir sürü so
runu olan tarım sektörünün bu sorunlarının çözü
münde, iktidarın ciddî bir plan ve programını, me
safe alınmış bir çabasını görmemekteyiz. 

Gece gündüz demeden, Ikışın soğuğunda yazın sı
cağında tarlada çalışarak yaşam mücadelesi veren 
çiftçilerimiz, alın terlerinin karşılığını alamamakta
dırlar; iktidarın tespit ettiği taban fiyatları, serma
yesinin ve emeğinin karşılığı değildir.; Taban fiyat
larının artış oranı, enflasyon oranının altında kal-
malktadur. İktidar, taban fiyatlarını tespit ederken, 
enflasyon oranını düşük, zam yaparken yüksek tut
makta; yani enflasyonda çifte standart tatbik et
mektedir. Taban fiyatlarındaki artış oranı, gübre, 
tohum, traktör, yedek parça, lastik, sulama, akarya
kıt ve elektrik gibi girdi fiyatlarının artış oranlarının 
çok altında kalmaktadır. Köylünün bir kilo sütü, 
bir kilo sudan ucuzdur; bir kilo pancar satarak, sa
dece bir ıtek sigara; altı kilo 'buğday satarak, bir pa
ket sigara alabilmektedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bas
tır... 

FEYZULLAH YIUDIRIR (Devamla) — İktida
rın bu tutumu, köylü ve çiftçiyi yokluk ve geçim sı
kıntısı içerisine sürüklemiş, tefecinin eline terk et
miştir. Köylü ve çiftçinin millî gelirdeki payı sürekli 
düşüş göstermektedir. Bu pay, 1963 yılında yüzde 
41,5 iken, 19'85'te 17,1 'e düşmüştür. Bu gerçeklere 
rağmen, hükümet, köylü ve çiftçiye, «Karnınız tok, 
sırtınız pek mi?» diye soracağına, onların feryatla
rına kulak vermemekte, dertlerine çare aramamakta, 
hayalî refah ve kalkınmadan 'bahsetmektedir. Her ne 
kadar, 28 eylülde yapılan seçimlerde köylü ve çiftçi, 
iktidara yarım ders vermek suretiyle, oy oranı iti
bariyle kendilerini iktidardan düşünmüşse de, iktidar 
henüz ayıkımış değildir, 

Kendisinin yüzde 34'e yükselttiği kredi faiz ora
nını 22'ye indirmek ve ürün bedelini peşin ödemek 
suretiyle, köylü ve çiftçiyi memnun edeceğini zannet
mektedir. Tarım sektörünün sorunları çözülmediği, ta
ban fiyatlarının, enflasyon ve girdi zamlarının üs
tünde tespit edilmediği, mahsul kârının aracının ce
bine girmesine mani olunmadığı müddetçe, köylü ve 
çiftçinin memnun olması mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Gaziantep, Adana, Hatay, 
Kahramanmaraş çiftçilerini ilgilendirmesi (bakımın

dan kısaca PAKTAŞ olayına da temas ederek söz
lerime son vermek istiyorum. 

Adana'daJki PAKTAŞ-1 ve PAKTAŞ-2 iplik ve 
dokuma fabrikaları, Topralk ailesinin kurduğu şirke-
lüin imalı iken, devlet MaHiyenin 14 milyar alacağım 
tahsil etmek için 'bu fabrikalara eJkoyımuş ve Sü-
merbank'a teferrug etmiştik". Bir kısmı pamuk çırçır-
cıiları, adı geçen vilayetlerdeki çiftçilerden emanet su
retiyle aldıkları pamukları çırçırîayarak, devletin el-
koymasından önce PAKTAŞ'a vermişlerdir. Devlet, 
PAKTAŞ'a elkoyunca, bu çiftçiler ve çırçırcılar 
PAKTAŞ'taki 4 milyar civarındaki alacaklarını ala
maz duruma düşmüşlerdik-. Alacaklı çiftçi ve çırçır
cılar, alacaklarını istemek üzere PAKTAŞ şirketinin 
sahibi Halis Toprak'ın evine ve işyerine gittiklerinde, 
ıher defasında devletin polisiyle karşılaşmakta, daha 
Halis Toprak ile görüşmeden karakola götürülmekte 
ve ısavcılığa sevk edilmektedirler. Savcılık, alacaklı
ların ifadesini 'bile almadan serbest bırakmaktadır. 
Halis Toprak'ın işyeri ve evi, gece ve gündüz devam
lı olarak, bir yıldan beri polisler tarafından beklen
mektedir. 

PAKTAŞ'ın 'bugünkü değerinin 200 milyar lira 
olduğu ve ayrıca PAKTAŞ'ın bankalara da borcunun 
»bulunduğu söylenmektedk. Devletin PAKTAİŞ'ı yine 
Halis Toprak'ın sahibi bulunduğu Toprak Holdinge 
devredeceğine dair söylentiler mevcuttur. Acaba ik
tidar, iflasa sürüklenen yüzlerce çiftçi ille çırçırcının 
ürün bedellerini alabilmeleri için ne düşünmektedir? 
Gerçekten PAKTAŞ, Toprak Holdinge devredilecek 
midir? Halis Toprak'ın işyeri ve evini polisler bir yıl
dan beri devamllı neden beklemeiktedir, bu emri veren 
kimdir? 

Sayın milletvekilleri, kendini tabiat şartlarına bağ
layan köylü ve çiftçinin bir kaderslzliği de hükümetin 
gerçek durumu görmemekte ısrar etmesi ve tarım 
hakkında belirli bir politikasıının bulunmamasıdır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin 
hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. 
(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldırır. 
Sayın Abdurrezalk Ceylan, buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRE-
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekıiılleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı-

" mm 1987 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde men
subu bulunduğum Doğru Yol Partisi Grubunun @ö-
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rüşlerini, temennilerini ve 'tenkitlerini arz etmeye ça
lışacağım. 

Malumunuz olduğu üzere, ülke nüfusunun yarı
dan fazlası köylerde yaşamakta ve bu nüfusun yüzde 
9Q'dan fazlası tarımla iştigal etmektedir. Dolayısıyla, 
tarım bu yönüyle büyük bir önem 'arz etmektedir. 
Tarım1, ımdiî hâsılaya önemlıi katkıda bulunması ne
deniyle, yurt ekonomisinde başta gelen ve millî ge
lire en büyük katkıyı yapan bir sektördür. Hızla ar
tan nüfusun bitkisel ve hayvansal! gıda 'ihtiyacını kar
şılamaya mecburuz. Yeni arazilerin tarıma açılması 
imkânı kalmadığı içlin, birim alandan daha fazla ürün 
almanın çareleri aranmalıdır. Birim alandan daha 
fazla ürün almak için sulama, ikinci, hatta üçüncü 
ürün yetiştirilmesi; nadasa bırakılan alanların değer-
lendirilımesi, iyi tohumlukların kullanılması, gübrele
me ve makine parkına verilecek önemle mümkündür. 

Sayın milletvekillileri, ekonomimizin durumu han
gi seviyede olursa olsun, tarım sektörünü, başka sek
törlere karşı ihmal etmemek gerekir; çünkü, sana
yileşmiş tarım ülkeleri, önce tarım sektörüne gerekil 
önemi verip, ondan sonra sanayi hamlesini yapmış
lardır. Gelişmekte olan ülkemiz için de bu çok önem
li bir konudur. Çünkü, hâlâ ülke nüfusunun yüzde 
50'den fazlası tanımla uğraşmaktadır. Ülkemiz sa
nayii hamilesini gerçekleştirdikçe, tarımla uğraşanla
rın oranı düşmel'idir. Çünkü, bugün sanayileşmiş 
birçok ükede, tarımla uğraşanların ülke nüfusuna 
oranı yüzde 8-10'latfda kalmaktadır. Yüzde 8-10 mer
tebesinde kalan tarım çalışanları, günün teknoloji
sinden ve ülkelerinin kendilerine vermiş olduğu im
kânlardan istifade ederek, kendi ülkelerini doyurduk
ları gibi dünyayı da doyurmak için çaba sarf etmek
tedirler. Onun için diyoruz ki, ANAP iktidarının Türk 
çiftçisine yaptığı desteği, diğer devletlerin kendi çift
çisine yaptığı desteklerle kıyaslarsak, devede kulak bi
le değildir. Nüfusunun yüzde 3, yüzde 6 ve yüzde 81i 
tarımla uğraşan, Amerika, İngiltere ve Fransa gibi 
ülkeler, hem kendilerini doyuruyor, hem de dünyayı 
doyuruyorlar. Çünkü, Amerika çiftçisine yılda 35 mil
yar dolar devlet desteği vermekte; Yunanistan çift
çisine kendi bütçesinden 2 ımlilyar, AET yardımından 
da 1,5 milyar dolar olmak üzere, toplam 3,5 milyar 
dolar destek vermektedir. Bizde ise, ülke nüfusunun 
yüzde 50'si tarımla uğraşmasına rağmen, bir iki ka
lem girdide, takriben 500 milyon doları geçmeyen bir 
devlet desteği olmalktadır. Halbuki, ihracat için bir 
avuç insana, vergi iadesi adı altında bunun çok üs
tünde ödemeler yapılmaktadır. 

| İhracatın artmasından, ülkeye döviz gelmesinden 
I fevkalade memnunuz; fakat devlet, ihracatı özendi -
I rip bazı kötü niyetli kişileri hayalî ihracat yapacak 
I kadar tahrik edeceğine, kendi vatandaşına, çile çeken 
I çiftçisine de aynı oranda destek olmalıdır. Her türlü 
I ithalatı serbest bırakıp, kendi devletleri tarafından 
I destek gören Avrupa ve Amerikan çiftçisinin, her tür-
I lü bayat et ve diğer mamullerini getirip, dolaylı oia-
I rak onlara olan desteğini, ANAP iktidarı, niye Türk 
I çiftçisinden esirgiyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. 
I Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP ikti-
I darı, üç yıllık iktidarları döneminde, Türk köylüsüne 
I ve çiftçisine bir elin parmak sayısından daha az fay-
I dalı işler yapmıştır. Bunun karşılığında, aldıkları yan-
I lış karar ve uygulamalarla, verdiklerinin birkaç mls-
I lini alıp götürmüşlerdir. İyi tohum ithali için yeni uy-
I gulamalar getirmişler; ama çiftçilere satış fiyatı ola-
I ralk tespit ettikleri rakam astronomik 'seviyelerde kal-
I mış, dolayısıyla çiftçiler, yeterli oranda iyi cins to-
I hum kullanma imkânından mahrum bırakılmıştır. 

I Ziraî kredi faizlerini yüzde 20'lerden yüzde 28'le-
I re, daha sonra yüzde 34'lere çıkardılar. Çiftçiler faiz 
I yükü altında ezildikten sonra, akılları kısmen başları -
I na gelip, gübre ve hayvancılık kredi faizlerini yüzde 
I 22'ye indirdiler. 

I Şimdi Sayın Balkana sormak istiyor ve verecekleri 
I cevabı da çok merak ediyorum. Çünkü, hangi man-
I tıkla lizah edöbilecdkleriınıi ve milleti nasıl tatmin ede-
I çeklerimi düşünüyorum : 
I Çiftçi gübre alacak, faizi yüzde 22; çiftçi hayvan-
I cılık kredisi alacak faizi yüzde 22; çiftçi tohumluk 
I alacak, faizi yüzde 34: çiftçi ekipman alacak, faizi 
I yüzde 34; çiftçi motorin kredisi alacak, faizi yüzde 
I 34; çiftçi, çevirme kredisi dediğimiz nakit para ala-
I cak, bununla işçilik vesair işletme masraflarını karşı-
I layacak, buna da faiz yüzde 34 olarak tatbik edilecek. 
I Bu kararı hangi mantıkla almışlardır? Eğer gerçekten 
I falizi yüksek bulup çiftçinin sıkıntısını teşhis etmişler-
I se, tüm kredi kalemlerinde faiz nispetini aynı oranda 
I düşürüp, Türk çiftçisine gerçekten destek olduklarını 
I ispat etmeleri gerekirdi; fakat çiftçi dostu olmaları 
I mümkün olmadığı gibi, «çiftçiyi ne öldür ne yaşat» 
I politikası uygulayarak, damla damla can çektirmekten 
I âdeta zevk alan bu iktidar, bu şekilde, sadece iki fca-
I demde faizi düşürüp göz boyamıştır. 
I Şirket kurtarma şampiyonu, hondinglerin hamisi, 
I hayalî ihracatçıları dahi kamuoyuna açıklamaktan im-
I tina eden Anavatan İktidarı, en kısa zamanda ziraî 
I kredi faiz oranını tüm kalemlerde yüzde 22'ye düşür-
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meli ve kredi limitlerini günün ihtiyaçlarını karşılaya
cak seviyelere çıkarmalıdır, 

Ayrıca, tabiî afetlerden ve tabiat şartlarının men
fi tesirinden dolayı, zamanında borcunu ödeyemeyen, 
bu yüzden Ziraat Bankasına veya tarım (kredi koo
peratiflerine olan çiftçi borçlarının faizsiz olarak 
taksitlendirilmesini talep ediyoruz. Bu konuda, Mec
lis Başkanlığına verilen kanun tekliflimiz vardır. Bu 
teklife, sayın hükümetin ve ANAP'm desteğini 'bek
leriz. Eğer destekleriyle bu teklif kanunlaşırsa, Türk 
çiftçisine yapabilecekleri en büyük hizmeti yapa
caklardır. 

Sayın milletvekillileri, hükümetin taban fiyatı tes
pit politikasını çok düşük buluyorum. Geçen sene 
yine belirttiğim gibi, enflasyonu yüzde 25 olarak ka
bul edip, baş fiyatı bu oranın altında ilan etmekte
dirler. Enflasyon, bu tahminî rakamın çok üstünde 
gerçekleşmekte, bu yüzden her sene fiyat, bir evvelki 
senenin fiyatından düşük olmaktadır. Ayrıca, -girdi 
fiyatlarının sürekli arıtmasından dolayı üretici peri
şan olmaktadır. Ekim öncesi ürün fiyatlarının açık
lanmasını memnuniyetle karşılıyoruz; fakat 1987 yılı 
için ilan edilen tüm fiyatların, demin izah ettiğim öl
çüler içinde, ilan edilmiş olmasından dolayı fiyatları 
düşük görüyoruz. Dolayısıyla, şimdiden tüm müstah
sil hayal kırıklığına uğramış ve çiftçi Özal'ın po
litikasıyla perişan edilmiştir. Özelikle buğday üreti
cileri, tamamen buğday ©kiminden vazgeçmiş durum
dadırlar. Kendi bölgemdeki tespitlerime göre, ekili 
alanın ancak yüzde 10 veya 15'i bu sene buğday ola
rak ©kilmiş, diğer sahaya mercimek ekimişbir. Pi
yasada fiyat ve pazar istikrarı olmadığı için, ihra
cattaki bir aksaklıkta mercimek üreticisi mahsulünü 
elden çıkaramayacağı için perişan olacaktır. 

'Bir taraftan Anadolu insanının tek gıdası olan 
buğday üretimi düşecek, diğer taraftan çiftçimin üre
teceği mahsulün pazar sorunu bir macera olabilecek; 
onun için bu endişemi şimdiden takdirlerinize su
nuyorum. Hükümet, bu konu için ne gibi tedbir dü
şünmektedir? Açıklamalarını bekliyor uz. • -

Sayın Başkan, muhterem rn'MetvekiıUeri; çiftçile
rin dertleri ve problemleri o kadar çok ki, bunların 
hepsini anlatmak için ne zaman müsait, ne de im
kân vardır. Hangi konuyu alsan, diğerinden daha faz
la önem arz ediyor; onun için konuşma mevzuu biraz 
dağınık oluyor. Mesela, pamuk : Dışarıda pamuk fi
yatları sürekli bir yükselme eğriminde. Kaliteli pa
muğu çök ucuza ihraç ettiğimiz söyleniyor, «ihraca
tın ani artışının nedeni budur» deniyor. Pamuk ihra-
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ı çında, boş yere, kiloda 95 Türk Lirası prim veril-
I inekte, bu yüzden enflasyon artmakta; çünkü, bu 
I yüzden para basılmaktadır. Bu prim verilmese, pamu-
I ğumuzun dolar fiyatı hemen aynı oranda artacaktır. 
I Bu primden dolayı hem üretici az kazanmakta, hem 
I de döviz girişi azalmakta ve dar gelirlinin cebindeki, 

dış alıcılara aktarılmaktadır. Bu fon yüzünden, tem-
I muz, ağustos aylarında verilen siparişlerin bağlantı-
I lan yapılamamış, bu yüzden iç piyasada durgunluk 
I olmuş ve fiyat düştüğü için yine üretici zarar etmiş-
I bir. İşte ANAP Hükümetinin marifetlerinin birini 
I daha gözlerimizin önüne seriyoruz. 
I Hükümetten, bu kararın Türk çiftçisine olan fay-
I dasını izah etmelerini istiyorum. Bu misalleri artır-
I malk mümkündür; fakat zaman müsait olmadığı için 
I bununla iktifa ediyorum. 

I iBir de, müsaademizle, Türk çiftçisinin alım .gü-
I cünün ne olduğuna mukayeselerle göz atmak istiyo-
I ruz : Türk çiftçisinin ürettiği ürün çeşitleri içinde 
I ayçiçeği, soya ve mısır dışında diğer kalemlerin ço-
I ğunda üretimi düşmüştür. Bu durum iktidarı düşün-
I dürmell ve sebebini de hükümet araştırmalıdır; çün-
I kü, pancar üreticisini örmek verecek olursak, 1981' 

den 1984'e kadar 3 milyon 700 bin dekar ile 3 mil
yon 500 bin dekar arasında ekilen pancar, 1985'te 3 

I milyon 200 bin ddkar seviyesine düşmüştür. Görülü-
I yor ki, çiftçi pancar üretiminden kaçmaktadır. Bu-
I nun nedeni üzerinde önemle durmak gerekir. Çiftçi, 
I pancardan daha kârlı bir mahsul bulduğu için değil, 
I pancarın masrafına dayanamadığı liçin pancar eki

minden vazgeçmektedir. Bu hal yaygınlaşırsa, bir lok
ma bir hırka devrine dönüş olur. 

I 1981 - 1984 yılları arasında şeker üretimi 1 mil
yon 700 bin ton ila 1 milyon 500 bin ton arasında 

I seyredenken, 1985'te 1 milyon 286 bin ton olmuş, 
1986'da ise, üretimi 1 milyon 275 bin tona düşmüş-

I 'tür. 1986 yılı şeker tüketimi 1 milyon 330 bin ton 
olacağına göre, açık 55 ila 75 bin ton olmaktadır. 
Ayrıca, fert başına tüketim de 27 kilogramdan 25 
kilograma düşmüş bulunmaktadır. ANAP İktidarı, 

I bu açığını, kendi üreticisini destekleyerek kapatması 
I gerekirken, ithal yoluyla kapatmayı tercih etmekte

dir. Böyle olunca, demin de söylediğim gibi, Alman, 
Fransız, İngiliz çiftçisi bu iktidar tarafından himaye 
edilmekte, Türk çiftçisi ise, devletin himayesinden 
mahrum bırakılmaktadır. 

ANAP iktidarı döneminde alınan yanlış karar-
ılardan dolayı Türk çiftçisi sahipsiz kalmış, lüzumsuz 

J ithalat baskısından dolayı perişan olmuş ve Türkiye 
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tarımda «Üret, dışarıya sat» politikasından, «Dışarı
dan getir, içeriye sat» politikasına dönmüştür. Bu 
yüzden çiftçimizin alım güoü çok düşmüştür. Aslında, 
çiftçilerimiz kanaatkardır, mesleklerine âşıktır, bütün 
maddî ve manevî imkânılarını işine harcar. Bu suret
le, imkânı iyi olsa çiftçi kendine traktör alır, tarlası
na yeterli gübre alır. Türkiye'de, 1950,'li yıllarda 4 
bin civarında traktör vardı. Bu sayı 1975'derde 200 
bine yükselmiş, 1980'ıli yılara kadar her yıl 70-75 
bin traktör alıcı bulmuş, 1980'den sonra yıllık trak
tör satışları 25 binlere düşmüş, onun için yeterli trak
tör parkıma Türkiye hâlâ sahip olamamıştır. 

Arazi varlığı ve traktör parkları itibariyle bir
kaç örnek vermek .Myorum : İşlenen arazi alanı 
9,5 milyon hektar olan İtalya'da 1 milyon 100 bin 
adet traktör, Almanya'da 8,1 milyon hektar arazi 
alanı için 1,5 milyon traktör, Yunanistan'da 3 milyon 
bektar alan için 160 bin traktör, Türkiye'de ise, maa
lesef 27 milyon hektar alan için sadece 600 bin trak
tör parkına sahüp bulunulmaktadır. Görülüyor ki, 
arazi varlığı ve tarımda çalışan nüfusu bizden çok az 
olmasına rağmen, Yunanistan'ın traktör parkına sa
hip olmamız için 1 milyon traktöre ihtiyacımız var
dır. 

Gübreye bakıyoruz, yine bir gerileme göze çarp
maktadır. Türkiye'de 1983'te 8,4 milyon ton gübre tü
ketilirken, bu miktar 1984'te 8,2 ve 1985'te 7,2 mil
yon tona düşüyor, 1986'da 'ise, takribi 8 milyon ton 
gübre tüketilebileceği tahmin edilmektedir. 

Halbuki, gübrenin yıllık tüketimi her yıl biraz da
ha artmalı ve bu şekilde arttan nüfusun ihtiyacı için 
tüketim artırılmalıdır; eğer Türkiye'de örneklerde gö
rüldüğü gibi, sürekli bu rakamlarda bir düşme görü
lüyorsa, demek ki uygulanan tarım politikasında bir 
hastalık vardır. Gelin, bu hastalığı beraber teşhis ede
lim. Gelin, ilacını birlikte arayalım. Gelin, bu mağ
dur ve çilekeş kardeşlerimizin dertlerine biraz eğile
lim. Bunları sürekli daha kötüye götüren nedir? Bu 
dertlerine hep ortak olalım. 

Sayın milletvekilleri, bana göre en önemli sorun 
enflasyon ve taban fiyatların düşük tespitiyle, enflas
yon yükünün Türk çiftçisinin sırtına yüklenmiş olma
sıdır; çünkü, son altı yılda «İndirilecek» denmesine 
rağmen, ortalama enflasyon yüzde 40-45'lerden aşağı 
inmemiş, dolayısıyla bunun neticesinde fiyatlar bu 
rakamın gerisinde kalmış ve çiftçinin alım gücü düş
müş ye çiftçi her yıl biraz daha fakirleşmiştir. 

Şöyle bir mukayese yaparak, çiftçinin alım gücü
nün ne kadar gerilediğini sizlere arz etmek istiyorum : 
Gon 10 yılı baz olarak alıyorum. 

1975'te 42 ton buğday satarak bir traktör alan 
çiftçi, 1986'da 100 ton buğday satarak bir traktör 
alabiliyor; 1975'te 18 ton ayçiçeği satarak bir traktör 
alan çiftçi, 1986'da 45 ton ayçiçeği satarak 'bir trak
tör alabiliyor; 1975'te 200 ton pancar sararak bir 
traktör alan çiftçi, 1986'da 450 ton pancar satarak 
bir traktör alabiliyor. Bu misalleri artırmak müm
kün. Görülüyor ki çiftçi çok mağdur edilmiş, son 
derece ezilmiş. Bütün yük çiftçinin sırtına yüklenmiş
tir. 

1986 yılında tarımda büyüme hızı yüzde 7,1 veya-
hutta 7,2 olarak 'ilan edilmiştir. Ülkenin kalkınması 
bize sevinç verir; fakat bu kalkınmanın gerçek ol
ması için, çiftçinin de durumunun bir evvelki yıla 
rağmen, yüzde 7,2 mertebesinde daha iyi olması gere
kirdi. Bu nasıl bir kalkınma modeli veya hızıdır ki 
tarım kalkındı, çiftçi geride kaldı? Herhalde bu da 
özal modeli kalkınmanın yeni bir icadı olsa gerek. 

j (DYP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hayvan mev
cudumuzun miktarım öğrenebilecek yeni rakamlar 
elimizde yok. Geçen senekt beyanlara göre gerek sı
ğır, gerek koyun ve gerekse et ve süt üretimi itibariyle 
bir azalmanın varlığını ortaya koyuyor; ama planda
ki hedöfler de bu azalmayı teyit ediyor. Planlarda 
1985'te hayvancılık ürünleri üretim artışı yüzde 4,4, 
1986'da yüzde 4,2 tahmin ve 1987'de yüzde 4,3 ola
rak düşünülmüş, bir verim artışı öngörülmemiştir. Su
nî tohumlamanın da yetersiz olduğunu görüyoruz. Çün
kü, 1985'te program hedefine ulaşılamamış, 1986'da 
«pragramın aşılabileceği tahmin edilmektedir:» den
mektedir. 

Şimdi soruyoruz; 1987 yılı Üçin sunî tohumlama he
definiz nedir? Tabiî tohumlama hedefiniz ne olacak
tır? Yurt dışından ithal edilmesi düşünülen süt inek
lerinin, belli büyük firmalar dışındaki çiftçilere sa
tışı niçin düşünülmemiştir? Bu ineklerin, arzu eden 
çiftçi ailelerine bedel mukabili ve -ahırlarım da bu 
ineklerin barınabilecekleri şekilde tanzim ettikten son
ra- satılmasının çok faydalı olacağı kanısındayız. Kü
çük yerleşim birimlerindeki vatandaşlarımızın süt ve 
yoğurt ihtiyaçları karşılanabileceği gibi, küçük aile 
işletmeleir de bu şekilde istifade edebileceklerdir. Bu 
konuda besi ihracındaki fonun, direkt, esas besicinin 
cebinden çıktığını, bu yüzden, büyük masraflarla bes
ledikleri hayvanlarını, nerede ise, zararına sattıklarını 
sayın hükümete hatırlatmak isterim. Mutlaka bu fonu 
ya tamamen kaldırın veyahut da nispetini düşürün. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi de biraz kooperatif ko
nusuna değinmek istiyorum. Memleketimizin sosyal 
ve ekonomik yapısının büyük ölçüde tarılma dayalı 
oluşu, kalkınma çabalarımızın, daha ziyade tarımsal 
üretimin geliştirilmesi doğrultusunda yoğunlaştırılma
sını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle tarımsal kuru
luşların güçlü, etkili ve başarılı olmalarını sağlamak, 
kalkınmamız açısından büyük önem taşımaktadır. 
Nitekim, memleketimizde 'bu konuda devlet kuruluş
larının öncülüğü ve muhtelif teşvik tedbirleriyle özel 
teşebbüs yatırımlarının tarım 'sektörüne kaydırılması, 
kalkınmanın süratlendirilmesinde başlıca etken olmak
tadır. Ancak, gelişmiş memleketlerde başarılı sonuç
lar veren ve memleketimiz içlin mutlaka değerlendiril
mesi gerdken bir kaynak da, kendi kendine yardım 
felsefesinin sonucu olan kooperatifleşme hareketinden, 
özellikle tarım sektöründe de devletin destek ve dene
timi altında gerektiği gibi yararlanılmasıdır. 

1985 yıh sonu itibariyle memleketimizde 48 bin 
adet kooperatif, 9 milyon ortak, 245 birlik ve 4 mer
kez birliği mevcuttur. Bunlardan 5 milyon ortağa sahip 
12 bin adet kooperatif ile 'bunların bağlı oklukları 151 
adet birlik ve 4 merkez birliği (tarımsal amaçlı koope
ratifler grubunu oluşturmaktadır. Ancak, kooperatif
lerin sayısal gelişmelerine rağmen, genel olarak iş ve 
hizmet verimliliği açısından aynı orlanda gelişmedik
leri ve yeterince başarılı olamadıkları görülmektedir. 
Gelişmekte olan memleketlerde olduğu gibi, memle
ketimizde de, özellikle tarım kesiminin ekonomik ve 
kültürel yapısı henüz kooperatiflerin kendiliklerinden 
gelişmelerine uygun olmadığından, bu kuruluşların 
devletin destek ve denetimine ihtiyaçları vardır. Halen 
memleketimizde kooperatifleri düzenleyen 3186, 3223, 
1196 ve 1163 sayılı dört ayrı kanun yürürlüktedir. 
Bunlardan 3223 sayılı Kanun Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Birliklerini, 3186 sayılı Kanun Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerini» 1196 sayılı Kanun «Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerini» 1163 
sayılı Kanun ise, bunlar dışında kalan tüm koopera
tifleri kapsamaktadır. Halen yürürlükte bulunan 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatiflere ilişkin 
vergi mevzuatı bütün kooperatiflerin ihtiyaçlarına 
cevap veremediği gibi, özellikle kendine özgü prob
lemleri bulunan, tarımsal amaçlı kooperatiflerin so
runlarına da cevap verebilecek nitelikte değildir. 

Nitekim, Kooperatifler Kanununun, özellikle bir
liklerin kuruluş ve işleyişi biçimini düzenleyen hüküm
leri, birlik - kooperatif ilişkilerine yetki, sorumluluk, 
finansman ve organizasyon açısından belirgin olrna-
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dığından, yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, söz konusu 
kanunun getirmiş olduğu birtakım yeni hükümler, 
vergi kanunları dikkate alınmaksızın hazırlandığından, 
bu tip kooperatifler, çeşitli vergi muafiyetlerinden de 
istifade edememe durumunda'bırakılmakta, buna mu
kabil 3223 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanunu ile «Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Dirlikleri» her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tu
tularak, imtiyaz sahibi kılınmaktadır. 

Diğer taraftan, Kooperatifler Kanununun bazı hü- • 
kümleri dahli bu kanuna tabi kooperatifler anasında 
ayrıcalık yaratmaktadır. Filhakika, kanunun müspet 
gelir - gider farkları, bölünmesi ve paylara hisse ve
rilmesiyle ilgili 38 inci maddesi tüketim kooperatifçi
liğini özendirici hükümleri ihtiva etmekte, ayrıca bun
lara vergi 'kanunları da imkânlar tanımakta; buna kar
şılık, çok geniş bir ortak kitlesine hitap eden hizmet 
kooperatifleri bu imkânlardan yoksun bırakılmiakta-
dır. 

Tarım sektöründeki çiftçiye hitap eden ve genel 
olarak aynı amaçlarla kurulan müesseseleri düzenle--
yen mevzuatın, bu derece büyük farklılıklar ihtiva 
etmesi, gerek hukuk prensipleri ve gerekse koopera
tifçilik ilkeleriyle bağdaşmamakta ve çiftçi kesiminde, 
kanun yoluyla yapılan değişik uygulamalar dolayısıy
la, üreticiler arasında huzursuzluklara sebebiyet ver
mektedir. 

Bu durum muvacehesinde, yukarıda değinilen hu
zursuzluk ve ayrıcalıkların giderilmesini teminen yeni 
düzenlenecek Kooperatifler Kanununun; 

Kooperatiflerin gelişmesini, birliklerin geniş ve et
kin bir denetim ve yönetim yetkisine sahip olmasını, 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerine tanınan 
imkânların, diğer kooperatiflere de teşmil edilmesini 
beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de or
man ve ağaçlama konusuna değinmek istiyorum. Bi
liyorsunuz ki, Türkiye'de 20,2 milyon hektar orman 
arazisi mevcuttur; fakat yapılan bazı etütler netice
sinde, orman olabilecek sahaların 25,4 milyon hektar 
olduğu hesaplanmıştır. Bu miktar, Türkiye'de ormana 
terk edilmesi gerekli arazi miktarıdır. Bunun 8 mil
yon hektarı verimli orman evsafına sahip olup, 17,4 
milyon hektarı ise, ıslah ve bakıma muhtaç orman 
alanıdır. Bu alanların, ormlan ürünlerine olan ihtiyaç, 
erozyonla mücadele ve mera ıslahı için mutlaka ağaç
landırılması gerekir. 

Bu kadar geniş bir sahanın süratli bir şekilde ıs
lahı ve verimli hale getMiebilmesi için ilgililer ne dü-
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şünmektedirler? Böyle toİr çalışma için nasıl proje uy
gulayacaklarını ve bu projenin kaç yılda tamamlana
cağım öğrenmek istiyoruz. 

ıBu sahaların ağaçlandırılması, yakacak ve sınaî 
hammaddesi olarak odun üretimi bakımından önemli 
olduğu kadar, erozyona mani olması ve toprak kay
bını önlemesi bakımından dla önemlidir. Ayrıca, or
manların yetişmes'iyle birlikte düzenli bir yağış da ola
bileceğe için, diğer ziraat mahsullerimizin ve ayrıca 
barajlarımızın yağış ihtiyacı da daha bol olacaktır. 

İşte, hu faydalara binaen 17,4 milyon hektar olan 
orman sahalarının ıslahı ve ağaçlandırılması için her 
yıl programlanan 100 veya 150 bin hektar alanm çok 
yetersiiz olduğu kanısındayız. Sayın hükümet bu ko
nuda cidal olarak düşünüp, yıllık ağaçlandırma kapa
sitesini 400 bin hektara çıkarmalıdır. Eğer bunun için 
bir kaynak düşünüyorlarsa, alışıktırlar, bunun için de 
yeni bir fon ihdas etsinler. 

Bir konuya ilgililerin dikkatini çekmek isteriz : 
Orman içi köyler genelde geçimlerini hayvancılıkla 
yaptıklarından dolayı, ağaçlandırılacak saha koruma
ya alınacağı zaman, oradaki vatandaşlarımıza mera 
olarak bırakılacak saha, eziyet olacak kadar dar tu
tulmamalı ve köylü ormana ve ormancıya karşı nef
ret değil; ormancıyı kendisine dost, ormam da yarım 
için bir teminat olarak görmeli ve bu şekilde yeni ye
tiştirilecek orman için de en sağlam, emniyet ve bek
çi oradaki köylü olmalıdır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; biraz da 
köy hizmetlerinden bahsetmek istiyorum: 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmet ala
nı ve çeşitlerini şu .şekilde tarif etmek mümkündür: 
Köy ve orman yollarını, köy içi yollarını, köy içme 
suyunu, köy elektrifikasyonunu, toprak ve su kaynak
larının korunması ve geliştirilmesi ve kullanılmasını, 
göçebe ve gezginci nüfusun tarım dışı alanda iskânını, 
köylerde kanalizasyon ile ekonomik ve sosyal tesisler 
yapılması, vesaire gibi çök önemli ve bütün yurt sat
hında hizmet eksiği olan konuların sorumluluğunu 
yüklemiş olan bu kuruluşun, tam olarak eksikliklerini 
ve noksanlıklarını tespit etmek çok zordur. 

Çünkü, daha evvel üç ayrı genel müdürlük olan 
bu kuruluşa, ayrıca orman yolları da görev olarak 
verilmiş ve bu şekilde ismi genel müdürlük; fakat so
rumluluğu ve iş hacmi ile birkaç bakanlıktan daha 
fazla bir potansiyele sahiptir. 

Raportörlerin raporlarını incelediğimiz zaman, bu 
teşkilatın, program hedeflerini gerçekleştirmek için yo
ğun bir faaliyet gösterdiğini, hatta bazı noktalarda 

program hedeflerini aştığının ifade edildiğini görmek
teyiz. 

Tabiî ki, bu faaliyet program çerçevesi içinde olsa 
idi, biz de çok memnun olur, sevinir ve kendilerini 
tebrik ederdik. Kendi bölgemde yaptığım tespitlere 
göre, normal program dahi tatbik edilmemiştir. Bir
çok keyfî çalışmalara öncelik verilerek, program dışı 
çalışmalar olmuştur. Genelde bu çalışmaları değerlen
dirdiğimiz zaman ise, bu kuruluşun makine parkı, köy 
ve orman yollarında olması gereken dönemde, yani 
ağustos ve eylül aylarında yollara düşerek, komşu ille
re misafir olarak gitmiş; âdeta iç turizme büyük kat
kıları olmuş ve vatandaşlar bu iş makinelerini treyler 
sırtında, asfalt yollarda seyir halinde görmekten baş
ka, gittikleri illerde de sadece gölgelerinden istifade 
edilmiş. Bu şekilde esas görevli oldukları illerde ise, 
hizmet yapılamamış ve 28 Eylül Seçimlerinden sonra 
ise, bu misafir dozer ve greyderler, siyasî kampların
dan kendi asıl mekânlarına hareket etmişlerdir. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü birleşmeden 
sonra, bugüne kadar tam olarak teşkilatını oturtama
mış, personel arasında kırgınlıklar ve sürtüşmeler de
vam etmekte; dolayısıyla vatan sathında eksik olan ve 
ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespiti için gerekli etüt ve 
inceleme çalışmaları aksamaktadır. 

Ayrıca, çalışmalar göstermektedir ki, normal prog
ramın da uygulanmadığını görmekteyiz. Bu konuda 
birkaç örnek vermek istiyorum: Kurtalan Oyacık 
Köyü içme suyu yıllardır, kuyusu, enerji nakil hattı 
ve deposu bitmiş olmasına rağmen halen köye su ve
rilememiş, bu konu için ilde ve bölgede yetkililere 
birkaç kez ricada bulunduğum halde, hiçbir çalışma 
yapılmadı. Bilahara Genel Müdürlük bazında Sayın 
Genel Müdür ve yardımcılarına, hatta daire başkan
larına konuyu yine defalarca aktarmama rağmen, her 
defasında da - sağolsunlar - telefona sarılıp, gerekli ta
limatı vermelerine rağmen, şimdiye kadar hiçbir ne
tice alınmamıştır. 

İkinci bir örnek: Yine, Kurtalan Beykent köy 
yolu asfalt onarım programında idi, niye yapılmadı?.. 
Bu örnekleri çoğaltmak, yüzlere çıkartmak çok basit
tir; fakat zaman olarak mümkün olmadığı için bu
rada kesiyorum. 

Onun için makine ithal etmekle, bunları güllerle 
süslemekle, muhteşem törenler yapmakla hiçbir kö
yün ve köylünün yol ve su sorunu çözülemez. Bu ma
kine parkını en iyi şekilde çalıştırmak için, ehil bir 
kadro ve bu kadroya eşit hizmet imkânı tanıyacak 
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bir yönetime ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, haksız
lıklar şimdi verdiğim örnekler gibi artar, vatandaşlar 
arasında lüzumsuz çekişme ve kırgınlıklara sebebiyet 
verilir ve bu vebal de iktidarınızın hanesine yazılır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerimi 
şu temennilerimle toparlamak istiyorum : 

1. Hükümet 1987 yılı ürün fiyatlarını bir daha 
gözden geçirerek, enflasyon ve girdi fiyatlarına göre 
yeniden fiyatları ayarlamalıdır. 

2. Gübre ve hayvancılık kredileri dışında kalan 
diğer ziraî kredi faizlerini yüzde 22'ye di i sürmelidir. 

3. Sertifikalı tohumlukta devlet desteğini artır
malı, çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanması için teş
vik edilmelidir. 

4. Ödeme sıkıntısına düşen çiftçilerin borçları 
faizsiz olarak taksitlendirilmelidir. 

5. 1987 yılında gübre ve akaryakıta zam yapıl
mayacaksa, Sayın Bakan bunu şimdi yine tekrarla-
malıdır. Eğer yıl içinde maliyet fiyatlarında kısmî bir 
artış olursa, devlet bunu karşılamalıdır. 

6. Pamuk ve canlı hayvan ihracındaki fonları kal
dırmalıdır. 

7. Hükümet, ürün bedelinin peşin ödeneceğine da
ir verdiği söze sadık kalmalıdır. 

8. Tarım sigortası mutlaka çıkarılmalıdır. 
9. Sulama projelerine gereken önem ve öncelik 

verilmeli, sulamada kullanılan elektrik fiyatı makul 
bir seviyeye düşürülmelidir. 

10. Et ve süt verimi yüksek olan kültür ırkı ye
tiştirilmeli, ithal edilecek süt ineklerinin isteyen her
kese satışı serbest bırakılmalıdır. 

11. Köy yolları ve içme sularının, sandıktan çıkan 
oylara göre değil, herkese eşit ve adil hizmet götürü
lecek şekilde yatırım programı yapılmalıdır. 

12. Ziraî işletmelere verilecek kredi limitleri, gü
nün ihtiyacına göre tespit edilerek, işlemler basitleş
tirilmelidir. 

13. Her ile toprak tahlil laboratuvarı mutlaka 
kurulmalıdır. 

Bu temennilerimle birlikte, 1987 yılı bütçesinin yü
ce Meclis tarafından kabulü halinde, Türk tarımına 
ve çiftçisine en iyi şekilde ve adil olarak harcanma
sını temenni eder, 1987 yılının çiftçilerimiz için mah
sulünün bereketli olmasını, tabiî afetlerden muhafa
zasını Yüce Mevla'dan diler; Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı mensuplarına da hayırlı ve uğurlu ol
ması dileğiyle, hepsine başarılar diler, şahsım ve gru
bum adına yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve 
ANAP Grubumdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ceylan. 
Sayın Murat Sökmenoğlu, buyurun. (DYP sırala

rından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 

SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; sözlerime başlarken, bir önemli meseleyi, 
de ifade etmeden geçemeyeceğim. Yüce Türk Mil
leti, kendi meselelerini tartışmalarını kendi arasında 
yapmayı nasıl bitmişse, bir dış tehlike karşısında da 
tek vücut olmayı bilmiştir; yekvücut olma örneğini 
defaatle göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu anlayış içerisinde, dün Yu
nanistan sınırı ipsala Bölgesindeki menfur saldırıyı 
şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu olarak şiddetle, 
nefretle telin ederken, siz muhterem üyelerin de his
lerime tercüman olacağına eminim. (Alkışlar) 

Hudutlarımızı kahramanca koruyan Silahlı Kuv
vetlerimizin subay ve Mehmetçiğini, bu vatan için şe
hit olmuş yüzbinlerce şehide ilave olan son iki şehi
dimizi rahmet ve saygıyla andığımızı ifade ederek, 
muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Türk 
tarımının, Türk köylü ve çiftçisinin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı, alın terine verilen kıymeti, yarınlara olan gü
vensizliğini grubum adına ifade etmeye, bir başka açı
dan, köy ve köylü meselesine yaklaşmak için huzur
larınızdayım. Bu vesileyle, muhterem heyetinizi şah
sım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına bir kere daha 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, köyden fışkırmayan ve ni
metlerini köye götürmeyen bir kalkınma mümkün de
ğildir. Köy ve köylü meselelerini bir beşeriyet ve me
deniyet davası kabul etmeyen bir iktidar uzun ömürlü 
olamaz. 1986 Türkiye'sinde, köylerimizin sosyal, eko
nomik ve teknik yönden hızla kalkınması durmuştur. 
Kalkınan, gelişen, büyüyen Türkiye'de, Türk köylü 
ve çiftçisi, layık olduğu seviyeye gelirken, tarımın 
ihmaliyle duraklama ve hatta bazı bölgelerde gerileme 
devri yaşanmaktadır. 

Bu iktidar döneminde, millî ekonomiyle, köy eko-
misinin birbirlerini destekleyici hale getirilmesi unu
tulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal üretim, tabiat şart
larına bağlıdır. Bu bakımdan, üretimde daima bir risk 
vardır. Bu risk içindeki tarımsal ürünler, ihracatımızın 
büyük bir bölümünü teşkil etmektedir. Tarımsal ürün
lerin üretimin sürekli teşvik edilmesi gerektiği gerek
çesiyle, devlet tarafından tespit edilen fiyatlar üze
rinden bazı ürünlerin devletçe satın alınması işlemine, 
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yani destekleme alımına, bugünkü Türkiye'de ihtiyaç 
daha da artmıştır. Eğer destekleme alımları istenilen 
düzeyde olmazsa, ürün arzını ve fiyat istikrarsızlığını 
düzenleme de ortadan kalkar; alternatif ürünler ara
sındaki yıllık arz ve talep dengesi sağlanamaz, tarımsal 
üretim artmaz, pazarlarında rekabet imkânı buluna
maz, tabiatıyla gelir de artmaz, düşük taban fiyatla
rıyla maliyet girdilerinin yüzde 100'ün üzerinde olma
sı karşısında, yeniden fukaralık devri başlar. Nitekim, 
devletin himayesinin terk edildiği, devlet desteğinin 
azaldığı bugünkü politikayla, tarım kesiminde çalışan
ların Türkiye'de millî gelirden aldıkları pay da sü
rekli azalmaktadır. 

(Tararı kesiminin millî gelirden aldığı pay 1963 yı
lında yüzde 41,5 iken 19851te yüzde 17,81'e düş
müştür. Bu şartlarla, tarım kesiminde beslenme dü
zensizliği de başgöstermiştir. Giderek düşen tarımsal 
ürün arzına, toplumumuzun hızla yoksullaşan geniş 
kesimlerinde bunun doğal sonucu olan beslenme ye
tersizliklerine baktığımız zaman, Fakir Fukara Fonu' 
na >̂u devirde niçin ihtiyaç duyulduğu kolayca anla
şılmaktadır. Ancak, Fakir Fukara Fonu'ndan sonra 
köydeki fukaralığın bir icabı olarak da Fakir Köylü 
Fonu'nun da ihdası zaruretine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, her türlü ekonomik faaliyet
lerin temellinde insan ve onun refahını artırmak gayesi 
vardır. Tarım, yapısı gereği, insana fazla ihtiyaç gös
teren ve insan ile tabiatı yakınlaştıran bir ekonomik 
faaliyet alanıdır. Türk tarımında ise, tarımda çalışan
ların kaderi, bütün gelişmelere rağmen, henüz tabia
tın elinden kurtarılmış değildir. Tabiat sorunları ve 
bereket, Anadolu insanının kaderinde amansız bir re
kabettir; Anadolu'nun alınyazısı olmuştur. Anadolu'yu 
ve onun insanını bu kötü kadere esir olmaktan kur
tarmak, Türk Milletini müreffeh; aç değil tok, çıplak 
değil giyimli, açıkta değil evinde barındırmak, hülâsa, 
Türk yurdunu mamur yapmak için tedbir alınmasını 
bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Türkiye'nin gıda 
maddeleri ithal eden durumdan kurtarılmasını; tarım
la meşgul olanların gelir ve hayat standardının düzel
tilerek, çiftçi ve köylüye, sanayi maddelerine daha 
fazla talep imkânı doğuran satın alma gücünün veril
mesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi huzurlarınızda soru
yorum: «Bizim programımız, ortadirek dediğimiz işçi, 
memur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşahhas, pratik ve 
gerçekçi çareler getiren, sosyal adaletçi bir program
dır. Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, komşusu aç 

yatarken tok uyumanın kötülüğü vardır. Kişinin ken
di nefsi için istediğim bir başkası için de istemesi 
şart koşulmuştur. Enflasyonu yüzde 10'un altına 
indirmedikçe, gelir dağılımını düzeltemeyiz» diyen 
hükümet, acaba programında belirttiği hedeflere ulaş
mış mıdır? Türk çiftçi ve köylüsü, hedeflenen bu po
litikanın neresine ulaşmıştır? 

Sayın mülletvekilleri, üç yıldan beri uygulanan eko
nomik politikalar, hükümet programında yer alan sos
yal adaleti gerçekleştirme, sosyal devleti meydana ge
tirme yönünde olumlu ve gerçekçi adımların atılma
dığını, tam tersine, köylü ve çiftçinin, yani ortadire-
ğin en büyük kitlesinin diğerleriyle birlikte ezildiğini 
göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonu aşağı çekmekte 
başarı sağlayamayan iktidar, ortadireğin millî gelirden 
daha fazla pay alması ve ortadireğin ekgelirinin ar
tırılması konularında da amacına ulaşamamıştır. Ge
lir dağılımının son yıllarda bozulmaya devam ettiğini, 
ortadirek tanımı içine giren ücretli, maaşlı kesimin 
ve çiftçinin millî gelirden aldığı payın sürekli gerile
diğini görmekteyiz, iddia edildiği gibi, vergi iadesi
nin, çiftçi, işçi, memur gelirlerindeki artışın fiyat ar
tışlarının gerisinde kalması nedeniyle, açılan uçuru
mu kapatmaya yetmediği de ayrı bir vakıadır. Yük
sek faiz politikasında ortadireğin ekgelirinin artırıldı
ğı yolundaki iddiaları da rakamlar doğrulamıyor. 
Rakamlar, faiz politikasından aslan payını, ortadirek 
tanımı içine sokulmayacak, birkaç yüz bin kişinin 
aldığını ortaya koyarken, çiftçinin, işçinin, memurun 
ve emeklinin de faiz gelirini sağlamak için yapabile
ceği tasarrufun da kalmadığı tescil edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelir dağılımı 
son yıllarda giderek bozulmakta, ortadirek tanımı içi
ne giren ücretli, maaşlı kesimin, çiftçi ve köylünün 
millî gelirden aldığı payın sürekli (gerilediğini bir kere 
daha vurgulamak isteriz. Çiftçi, köylü çok zor şartlar 
altında yaşamaya mahkûm edilmiş, azdırılmış enflas
yonla mücadele imkânı kalmamıştır. Kış mevsimiyle 
birlikte artan zaruretler; yakacak, giyecek, okul mas
rafları ve çiftçi girdileri milletin takatinin kat kat üze
rine çıkmıştır. Zeytin, peynir lüks olmuştur ve nere
deyse köylünün katığı olmaktan çıkmıştır. Sadece ha
yallerinin süsü olan et, sofralara, neredeyse bayram
dan bayrama gelecek hale gelmiştir. Beslenme bir so
run olmuştur ve alınterinin karşılığını alamayanlar 
feryat halindedir. Altın devrini yaşayanlar olarak ni
telendirilen çiftçi ve köylü, bu tanımlama karşısında 
şaşkındır. Köyden olmayan, Anadolu'nun bağrıdan 
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kopimayan, köy ve köylü sorununu bilmeyen idareci
lerin hayalî mütalaaları karşısında, kendinden olanı, 
kendinden geleni aramaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin nüfusunun yüzde 
551inin köylü ve çiftçi olması ve bu kesimde gelir 
artışının olmamasının aksine, fukaralaşma olduğu 
içindir ki, esnaf da perişandır. Esnaf siftah edeme
diği dükkânını mı, dolduramadığı raflarını mı, yok
sa günde on kere dükkânına 'baskın yapan vergi 
müfettişlerini mi düşüneceğini şaşırmış, seyre dal
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik, sosyal ada
let ve sosyal dayanışma anlayışının bu kadar zayıf
laması karşısında refah devletinden bahsetmek de 
mümkün değildir. Türk köylü ve çiftçisinin rızkın
dan vergi alan, prtadireğin belini büken; filenin, mut
fağın ve sofranın baskısı altında ezilen kitleleri 
görmeyenleri görmek, düşündürücü, üzücü ve ürkü
tücüdür. (DYİP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, hele, 'bütün 'bu gerçeklere 
karşı içiten ve dıştan sağlanan destekler için de per
vasız ve duyarsız bir şekilde aklına geldiği gibi ya
şayan ve sesini duyuran küçük bir azınlığın şıma
rıklığını da görmek, daha da ürkütücü olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurlarınız
da Cumhuriyet 'Hükümetine seslenerek; «Geliniz, 
azınlığın sesine kulak vereceğinize, milleti fukara
lıktan kurtarmanın çaresini anlatmaya çalışan mu
halefetin sesine kulak veriniz» diyoruz. «Geliniz, re
jimi, tasa rejimi olmaktan çıkaralım, yaşama se
vinci olan rejim baline getireMtm» diyoruz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Hangi mu
halefetle 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sökmenoğlu, 
IMUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — İçinizdeki muhalefete sorun. 

BAŞKAN — ıHer söz atılan şeye cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz efendim, lütfen devam edin. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Saym milletvekilleri, uygulanan (tarım politi
kalarıyla, etten buğdaya; erikten narenciyeye ve sü
ite kadar olan ürünlere tam bir gerileme başlamış
tır. Çıkarılan kanunla, tütün üreticisi kaderiyle baş-
başa bırakılmış, fındık üreticisi radyasyon söylenti
sinin kurbanı olarak, mahsûlü para etmezken, Sov
yet Rusya ile anlaşma yapan imtiyazlı şirketlerin 
ucuza kapattığı ürün olarak depolarda beklemekte
dir. 
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Çay üreticisinin şikâyetleri, «Radyasyon var mı
dır, yok mudur» söylentileri, Türk ekonomisini 
yönlendirenleri pek alakadar etmez görünmektedir. 
Buğday üreticisi, bu sene Cenabı Allah'ın lütfuna 
uğramasına rağmen, ofisin alım politikasının azfiz-
liğiyle, bazı mıntıkalarda sevinememiştir. 

Pancar üreticisi ise, ne yapması gerektiğini bil
meden, eli şakağında, izlenen politikayı seyre dalmış
tır. Bazı bölgelerde uygulanan pancar politikası ne
deniyle, gelecek yıl «şeker pancarı ekımeme» karan 
almak üzeredirler. 

Pamuk ise, Meclis araştırması açılmasına konu 
olduysa da, hissiyat mantığı galebe çalarak, pamukçu 
da kaderine terkedild'i. «Nasıl olsa ithal ederiz» po
litikasıyla, kırgın ve mağdur pamukçunun derdine 
derman olunamaz. 

Sayın milletvekilleri, ormanlarımız verimli ve iyi 
bir şekilde işletilmemektedir. Orman iş'letmesindeki 
büyüme dengesinden orman ürünleri sanayiinde ka
pasite düşüklüğüne ve teknolojik geriliğe çare aran
malıdır. Bunun için de, yeni teknolojilerin transfe
rinde zaruret vardır. Orman ürünleri, iktisadî sa
nayi ihtiyaçlarına da cevap verecek tarzda artırılma
lıdır. (Orman köylüsünün Türkiye'nin en fakir gru
bunu teşkil ettiğini unutmadan, 10 milyona yakın 
orman köylüsünün sorunlarına; yeni düzenlemelere 
rağmen, yeni düzenlemeyle de pek fayda sağlanama
dığını görmekteyiz. Orman vasfı tayin ve tespit edil
meli, orman kadastrosu süratle bitirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu' gerçeklerle beraber önem
li bir hususu da ifade etmek istiyoruz; bu da tarım 
sanayiinin teşvik edilmesiyle daha çok insana iş, da
ha iyi yaşama ve daha çok üretimle de ihracatın 
artmasının sağlanmış olacağı hususudur. Bilindiği 
gibi, kullandığı hammaddenin tümü tarıma dayalı 
olup, nihai ürün olarak da insanların gıda, giyim 
ve barınma ihtiyaçlarına cevap veren sanayi, ta
rım sanayii denilmektedir. Bu tarif gereğince, ge
nel sanayi tasnifi içinde; gıda, içki, tütün, dokuma, 
orman, kağıt, deri mamulleri, kauçuk sanayi, tarım 
sanayiini ve tarıma dayalı sanayiyi oluşturmakta
dır. Tarımsal kalkınmada, «Nafaka için tarım ka
demesinden, üretim için tarım kademesine» dediği
miz üretim ekonomisinin geliştirilmesi ve pazarlara 
açılma kademesine geçildiği zaman, tarımsal üretime 
teknoloji ve diğer girdiler girer; bunların girişiyle 
üretim artar. Arıtan üretimin bitkisel ürün veya canlı 
hayvan veya çıplak ağaç olarak satılması mahdut
tur, geri kalanın depolanması veya saklanması bü-
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yülk masrafları gerektirir; bundan kurtulmak lazım
dır. Ekonomik düzeyi yükselen toplum, daha kaliteli 
gida, giyim ve barınma ister; bunu karşılamak la
zımdır. 

Üretimi yapan çiftçi, daha yüksek gelir düzeyine 
ulaşmak için daha çok üretim yapar; buna pazar 
bulmak lazımdır. Ekonomik kalkınmada tarım ürün
leri katma değerine ihtiyaç vardır. Böylelikle, ta
rımdan diğer sektörlere ve diğer sektörlerden tarıma 
kaynak transferi mümkün olur; bunu dde etmek 
lazımdır. Tarıma dayalı endüstri, en az para ile en 
çok istihdam yaratan sanayidir. Dolayısıyla, işsizliği 
önlemede en büyük katkıyı da bu sanayi yapar. O 
halde, daha çok dnsana iş, tarımda daha az insan
la daha çok üretim; bütün dünyayı besleme, giy
dirme, barındırma ve köylünün refahını yükseltmek 
için tarım sanayii gereklidir. 

Tarımda, «Prodüktivite, artı, tarımdan elde edi
len hâsılanın tarımla çalışan aktif nüfusa bölünme
sine,' tarım prodüküivites»» diyoruz. 1935 • 1980 
yılarını kapsayan hesaplardan, tarım prodüktivitesi
nin, tarım dışı bütün sektörlerden ileride olduğunu 
görüyoruz. Bunun sebebi, tarımda istihdamın diğer 
sektörden daha az hızla büyümesi, tarımsal fiyatla
rın diğer fiyatlara oranın, genellikle tarım lehine 
oluşu rol oynamaktadır. Tarımsal gelirlerde ve re
fah seviyesinde yükselme; elimizde çeş'Mi yıllara ait 
aile gelirlerinin harcama şeklini gösteren anketler 
olmadığı cihetle, 'tarımsal gelirlerin artması ve refa
hın yükseknesi konusunda, ıtarım reel hâsılasının kır
sal alanda yaşayan nüfusa bölünmesi suretiyle elde 
edilen bir formla da anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu, köylünün biza
tihi yaşantısında görmek de mümkündür. Köyde, 
kerpicin yerini betona, köy evinde düz damın yerini 
kiremitli çatıya terketmesi; köyde, hayvanın, ev dı
şında bir ahıra alınması; gaz lambasının yerini tüp-
gaz lambasına ve sonra eletriğe terki; köy evine kol
tuk, kanepe, masa, sandalye, tabak, çanak girmesi; 
köylünün üstünün başının temiz, elbiselerinin munta
zam oluşu ve ayağında ayakkabısının bulunması; köy 
evine buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gire
bilmesi; köye, kağnıdan sonra yaylının, onu takiben 
traktörün, kamyonun, minibüsün, nihayet otomobi
lin girişi, refah düzeyinin artışına bir işarettir. Ta
rımda bugün ise, bu işaret «SOS» şeklindedir; tersi
ne işleyen bir gelişmeyle, otomobilden kağnıya dö
nüşme işaretli vermektedir. Elindekini icra memuruna 
teslim etmemek için direnç'gösteren köylü, geriye dö

nüşü kabul etmeyip, kırgındır; yeniden devlet hi
mayesinde kalkınmayı düşlemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, nafaka tarımın
dan uzaklaşmış, pazar için tarıma yaklaşan bir yo
lun ortasına geçmişken, birkaç senedir tarımın ih
mal edilmesiyle bu gelişme maalesef durmuştur. 

'Sayın milletvekilleri, dünya nüfusunun beşte biri
nin çalışıp, hem kendilerini, hem geri kalanları bes
lediği malumlarınızdır. Gelişmiş ülkelerde bir kişi 
çalışıp 7 ila 14 kişiyi beslerken, Türkiye'de ve benze
ri ülkelerde bir kişi çalışıp, ancak bir kişiyi besleye
bilmektedir. Tarımda çalışanların gelirleri, gelişmiş 
ülkelerde ve sanayide çalışanlarınkine hemen hemen 
eşitken, Türkiye ve kalkınmakta olan ülkelerde ikisi 
arasında sanayi lehine dört misli fark bulunmak
tadır; yani sanayide çalışanların gelirleri, tarım
da çalışanların dört katıdır. Gelişmiş ülkelerde, top
rakların verebileceğinin, hemen hemen tümüne ya
kınını alma imkânı sağlanmış ve üretim istenilen 
miktarda ayarlanabilir hale gelmişken, kalkınmakta 
oflalnı ülkelerde ve Türkiye'de bu nispet Ihajlen onda 
bir cıVarımdıa ıbuilumuyor. Gelişmiş ülkelerde tapm-
sall üretim, sermaye, topraik, emek, meneıgrent, pa.-
zarlaıma ve teknolojiden Iteşekkül eden altı unsura 
'dayalı olarak yaıpAp, tolir sanayii hailine getirilmişken, 
Türkiye ve Ibenızerlerinıde henüz ısıarımaye ıtopralk ve 
emekten teşekkül edem üç uınisuraj dayalı olarak üretim 
gençökleşıttiritae'kıtedir. Gelişmiş ülIkeHende herkes eme
ğinin karşılığını alırken, Türkiye ve benzeri ülkelerde 
toplum emeğinin değerimi itam olarak lalmıayanlardan 
teşekkül etmektedir. 'Bu toplumu endüstri toplumu 
hallime ıgetiırmtikle gelişmiş ülkeler sevtiyesiinie ulaşmak 
mümkıün olacaktır. 

Salyan miMeitlveikli'leıii, Türik tanımına bugünkü du
ruma 'getiren hükümet politikaları yanlıştır; buıgüni 
için de, başta yeni bir tapım programının loıitaya kon
ması ıgereğıinıe imamıyoruz. Türkiye'mıin programlı ta-
rma; geçmesi şarttır. Tarımı, yeterli rnliktaırda üre
timi sağlayabilecek bdr organizasyon yapısına kavuş
turmak gerekir, Tarım, dış pazarlama rekabet ede
cek güçte olmalıdır. Bunu sağlamak üzere, tarım böl
gelerinin farklı ekolojilere sahip olduğu gerçeğinden 
hareket edilerek, tarımsal bölgeler için aylık tarım
sal ve üretim programları hazırlanmalı ve bölgesel' 
kalkınma projeleri şeklinde uygulanmalıdır. Türk 
tarımının iklim şartlarına bağlılıktan kurtarılmamış 
olması endişe vericidir, özellikle kuraklık, çiftçinin 
bütün 'gayret ve ümitlerini bir anda söndürmekte-

I dir. Türkiye'nin halen sulanabilecek arazilerinin 
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yüzde 37'sini sulayâbilimesl, Türk ıtarımına gerekli 
önemin verilmesinde daha süratli hareket edilme ih
tiyacını ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımının, Türk (köy
lü ve çiftçisinin içinde 'bulunduğu sıkıntıyı, alınte-
rine verilen kıymeti, yarınlara olan güvensizliğine 
karşı, Türk çiftçi ve köylüsünü kötü kadere esir ol
maktan (kurtarmak, değişen, gelsen şartlara rahat 
intikalini «ağlamak, büyük Türkiye'nin hürriyet 
içinde istikrarlı, dengeli, topyekûn (kalkınmayı he
def alacak bir plan ve programın ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu 'hedefe ulaşabilmek için 
ekonominin büyümesi esas alınacaktır. Ekonominin 
büyümesi için 'bütün kaynakların harekete geçiril
mesi, bütün kaynaklardan faydalanılması ve (bunla
rın en akılcı, en doğru ibir şekilde kullanılması te
min edilecektir. Bu da ancak, millî planların, prog
ramların yapılmasıyla mümkündür. Bu plan ve prog
ramlar demokratik, yönlendirici, ikame etmeyen 
ve zorlayıcı vasfı olmayan bir şekilde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bozkırı yeşile çevirecek bir 
plan ve program için temel hedeflerimizi de kısaca 
sizlere ifade ötmek isterim. 

Hedefimiz 2 000 yılına kadar Türk çiftçi ve köy
lüsünün reel geliri've satın alma gücünü dört katı
na çıkarmaktadır. Hedefimiz, Türk köylüsü ve çiftçisi
ni pazar ekonomisinin (bir parçası- haline getirmek 
ve medenî ihtiyaçlarını satın almasını sağlayacak bir 
ekonomik güce kavuşturmaktır. Hedefimiz, ülkenin 
mevcut tarımsal kapasitelerini arttırmak, bu kapa
siteyi azamî verimle kullanmak ve 2 000 yılında 
AET'nin 1978 seviyesine çıkarmak olacaktır. 

(Muhterem milletvekilleri, 'hedefimiz, üretimin 
artırılması için gerekli girdileri, krediyi, iyi pazar 
ve teknik bilgileri zamanında yeterince, ekonomik 
olarak sağlamaktır. Hedefimiz, sanayileşme hamlesi 
için tarım sanayiine son derece önem ve özen gös
termek ve bu hususta teşvikler getirmektedir. Hede
fimiz, köyün limarını sağlayarak, kökünden hallet
mektir. Hedefimiz, bir kişinin bir kişiyi beslediği ta
rım yapmasını, bir kişinin sekiz kişiyi beslediği ta
rım yapısına, çevirmek, 2 000 yılında 70 milyona 
ulaşacak nüfusumuzu aç, çıplak ve açıkta bırakma
manın yanında, kendi milletini besledikten sonra, 6 
milyarı aşacağı hesaplanan dünya nüfusunun açlık 
ve çıplaklık problemine yardımcı olmaktadır. 

(Muhterem milletvekilleri, 2000 yılında Türkiye, 25 
milyon ton gübreyi, 1,5 milyon adet traktörü, 100 mil

yon ton tarım mücadele ilacı ve 1 milyon ton da to
humluk kullanmayı hedef alacaktır. Ayrıca, 2000 yılın
da AET'ye tam üye olacağı nazarı itibara alınıp, Türk 
tarım ürünlerinin kalite ve fiyat bakımından rekabet 
edebilir hale getirilmesi zaruretini de huzurlarınızda 
vurgulamak isterim. 

Sayın milletvekilleri, tarımda, birim istihsal üni
tesine göre verim artırılmadıkça, kalkınmaya daha 
fazla katkı temin edilemez. Türkiye, gıda maddeleri 
ithal eder durumdan kurtarılmalıdır. Artan gelire gö
re, ortaya çıkan yeni talebin karşılanması sağlanma
lı, beslenme problemleri de çözüme kavuşturulmalı
dır. Tarımla meşgul vatandaşların geliri ve hayat stan
dardı yükseltilmelidir. Böylelikle, çiftçi ve köylüye sa
nayi maddelerinden daha fazla talep imkânı doğuran 
satın alma gücü verilmeli, kalkınma ve tüketim toplu
muna geçiş genelleşitirilmelidir; bununla tarım - sa
nayi beraberliği sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu gerçeklerle yapılacak plan 
ve programda küçük tarım işletmeleri hür ve serbest 
teşebbüsler olarak ayakta tutulacak ve iktisaden güç
lenmeleri sağlanacaktır, çiftçinin aldığı ve sattığı mal
lar arasında makul bir fiyat dengesinin kurulmasına 
da çalışılacaktır, tarıma yeni teknolojik bilgi ve mo
dern girdiler süratle intikal ettirilecektir. Bu maksat
la çiftçiye kaliteli tohum, gübre, ilaç, makine sulama 
gibi modern üretim girdileri düşük fiyatla ve yeteri 
kadar verilmelidir. Her bölgeye ve toprak şartlarına 
uygun ürün tiplerinin tespit ve istihsali temin edilir
ken, verimliliği artırmak ve köy yaşama standardını 
yükseltmek amacıyla, altyapı hizmetlerinin öncelikle 
ifasının sağlanması gerekir. 

Muhterem (milletvekilleri, toprak erozyonu, sula
madan yeteri kadar yararianılimaması, haşereler ve 
'hastalık, mahsulün muhafaza ve pazarlanmasındaki 
aksaklıklar sebebiyle meydana gelen tarım kayıpla-
rıyla mücadele edilerek, tarım ürünleri muhafaza 
için yurt çapındaki depolama ve soğuk hava sistemi
nin süratle kurulması lazımdır. Tarım ürünlerini iş
leyen ve bu şekilde daha fazla katma değerin çiftçi
nin elinde kalmasını sağlayan, köye inen bir değer
lendirme endüstrisi ve tarım ürünlerinin pazarlanma-
sı için yeni organizasyonlar ve bu organizasyonlara 
girilerek üretici ve tüketici arasındaki mesafe kısaltı
larak, gıda maddelerinde fiyat artışlarına sebebiyet 
veren fuzulî işlemler kaldırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, küçük ve orta çiftçileri hima
ye ve destekleme politikalarında ve bu esasa dayalı 
olan Yeşil Plan, Türk köylüsünü borçlu adam olmak-
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tan kurtaracaktır. Köyü ve köylünün yaşantısını mo- j 
dernize ederek, oraya daha çok medenî imkân ve va
sıta götürecektir. Medenî alet ve imkânlardan köylerin 
de şehirler gibi istifadesi sağlanacaktır. Böylelikle, 
köylü bir ekonomik güç olacak, iktisadî kişilik kaza
nacaktır; 'bu iktisadî kişilik sürekli olarak korunacak 
ve geliştirilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, özetle Yeşil Plan, bir 
karış toprağı boş 'bırakmamak, bir damla suyu de
nizlere akıtmamak, bir kilo gıdayı çürütmemek, bir 
çiftçinin sekiz insanı 'beslemesi ve yeşilin "bozkırı yen
mesi hedeflerinin gerçekleşmesi olarak söylenebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de ça
lışan nüfusun yüzde 55'inin gelirini topraktan sağla
makta olduğunu ifade etmiştik. Türkiye'de önemli bir 
üretim gücünü teşkil eden bu hususun, öte yandan, I 
ülkedeki fukaralığın sebebi olduğu da malumlarınız
dır. Tarımdaki kazancın sanayiye nispetle düşük ol
duğu göz önüne alınacak olursa, tarıma özel önem I 
atfedilımesinin zarureti ortaya çıkar. Tarımın ihmal I 
edilmesinin, hem üretimin düşmesi, hem büyük kitle- I 
nln refah seviyesinin alçalması olduğunu bir kere da- I 
ha vurgulamak isterim. Türk tarımı, daha uzunca 'bir I 
müddet devlet desteğine muhtaçtır. Özellikle gübre, j 
akaryakıt, tohum, makine, ilaç gibi girdilerde mik- j 
tar ve fiyat istikrarı ve devlet desteği, tarım kredisinin 
yeterli ve düşük faizli olması, üreticiye alınterinin kar
şılığının eksiksiz verilmesi, muhafaza ve pazarlama I 
zincirinin tanzimi ile üreticinin gelire, medenî hizmet- I 
lere, sosyal imkânlara kavuşmasını, pazarın müşterisi 
haline gelmesini, tarım sektöründe ilk akla gelen 'bü
yük tedbirler ve kısa vadeli tedbirler olarak dikkat
lerinizi tekrar bunun üzerine çekmek istiyorum. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekiılleri; bütün 'bu ger
çekler 'içinde, 47 milyon .ton hububat, 30 milyon ton 
buğday ve diğer ürünlerin de aynı oranda artırılma
sıyla, geleceğin kalkınmış, müreffeh Türkiye'si 'temen-
rii'siyle, 1987 yılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı Bütçesinin devletimize ve milletimize hayırlı ol
masını diliyor, muhterem heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (OYP şuralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Şahsı adına, lehinde, (Sayın Mehmet 
Zeki Uzun, 'buyurun. I 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli mllletveklılleri; Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakanlığı Bütçesi ve faaliyetleri konusunda şahsî 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepi
nizi saygılarımla selamlarım. | 

Ülkemizde 'tarım, sektörler içinde önemini devam 
ettiren, halkımızın beslenmesinde, ihracat gelirlerimi
zin artırılmasında çok önemli yeri olan bir sektördür. 
Bu bakımdan, tarımımızın geliştirilmesi için sarf edi
len çabalar, ekonomimize kat kat karşılığını getire
cektir. 

Planlı dönemde tarım sektöründe önemli gelişme
ler olmuştur. 1963 - 1983 yılları arasında, .sektördeki 
yıllık ortalama gelişme yüzde 3 civarındadır. 1984 
yılında bu gelişme hızı yüzde 3,7 olmuş, 1985 yılında 
ise, hava şartlarının çok olumsuz geçmesine rağmen, 
yüzde 2,8'lik 'bir gelişme kaydedilmiş; 1984 ve 1985 
yıllarında da, yıllık ortalama gelişme hızı yüzde 3,3'ü 
bulmuştur. T986 yılı, yüksek verimli, kaliteli tohum 
kullanımının artması, bilinçli gübre kullanımı, getiri-
. len teşvik 'tedbirleri ve olumlu hava şartları sonucu, 
iyi bir ürün yılı olmuş ve tarım sektörümüzdeki ge
lişme yüzde 7'riin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Bu üretimin gerçdkleşüiırll'mesinde, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığımızın takdire şayan çalışmaları 
yanında, Türk çiftçisinin de yenilikleri çabuk benim-
-semeslriin ve gayretlerinin çok büyük rol oynadığını 
ifade etmek yerinde Olacaktır. Bu bakımdan, Türk' 
köylüsü, Türk çiftçisi her türlü teşvike layıktır. 

iktidar olarak, çiftçilerimizin gelirlerinin artırıl
ması, taranışa! üretimin geliştirilmesi İçin gereken faa
liyetler yerine getirilmekte ve teşvik tedbirleri alın
maktadır. Köylerimizle şehirlerimiz arasındaki geliş-
nı'lş'l'ik farkının azaltılmasında, köylümüze, çiftçimize, 
tarımda en yeni buluşları ve medeniyetin bütün im
kânlarını götürmekte hükümetimizin kararlı olduğunu 
görmekten büyük mutluluk duymaktayız. 

Çiftçilerimizin alın terinin karşılığı olan fiyatların 
verilmesi kadar, ödemelerin zamanında yapılmasını da 
aynı derecede önemli gördüğümüzü belirtmek istiyo
rum. Destekleme fiyatlarının tespitinde, üretici ile 
tüketicilerin korunması yanında, dış rekabet şartları
nın korunması, piyasada arz ve talep dengesinin kurul
ması ve tarımsal ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi 
prensibinden hareket edilmektedir. 

Hükümetimizin ekonomi politikasında, ekonomi
nin serbest rekabet şartları içinde işlemesi esastır. 
Buna rağmen, çiftçilerimizin emeğini değerlendirmek, 
tatmin edici seviyede istikrarlı gelir sağlamak, hayat 
seviyelerini yükseltmek için tarımda yaygın şekilde 
destekleme politikası uygulanmaktadır. Özellikle, des
tekleme fiyatlarının ekimden önce ilan edilmesiyle, 
üretimin plan hedeflerine göre yönlendirilmesini, ye-
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rinde bir uygulama olarak görüyoruz. Böylece çift
çilerimiz, hangi ürünü, ne 'kadar ekecekleri konusunda 
'karar vermede rahatlığa ve kolaylığa kavuşmuşlardır. 

Bitkiseli üretimin artırılmasına, verimde önemli ar
tış .sağlayan iyi tohumlukların teminine önem ve ön
celik verilmiştir. Tohumculuk sanayiinin geliştirilme-
s'i, yeni teknolojilerin gereklerinin yerine getirilmesi 
için gerekli teşvik tedbirleri uygulamaya konulmuştur. 
Tohumculuk, özel sektöre açılmıştır. İthal tohumlar
da, gümrük muafiyeti yanında, sübvansiyon uygulan
mıştır. Sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerimizin 
şa"hıs kredi limitleri artırılmış, tarımsal kredi plasmanı
nın artırılmasına ve santiarının iyileştirilmesine bü
yük önem verilmiştir. 

Tarım sektörüne ayrılan krediler, 1983 yılında 636 
milyar lira iken, 1984 yılında 853 milyar lirıya, 1985 
yılında 1 trilyon 200 milyar liraya, 1986 yıllında ise, 
bu rakam, 1 trilyon 800 milyar liraya yükseltilmiş
tir. 

Üreticilerimize, her çeşit tohumluk fidan, fide, 
sperma, damızlık, arı ve balık yumurtası için yatı
rım ve işletme kredisi sağlanmaktadır. Kaliteli ve 
yüksek verimli tohum yanında, topraklarımızın verim 
gücünü devam ettirmek, yüksek verim alabilmek ve 
kimyevî gübrelerin daha rasyonel bir şekilde kulla-
ntlmasını sağlamak için, toprak analizlerini yapacak 
laboratuvarların artırılması, üzerinde durulması gere
ken en önemli konulardan biridir. Bu laboratuvar sa
yısının 61'e yükselmiş olduğunu öğrenmekten memnun 
olduğumuzu belirtmek ve ifade etmek isterim. Bu sa
yede çiftçilerimiz, arazilerinin ne miktarda ve ne çe
şit gübreve ihtiyacı olduğunu, gübrelemenin zamanını 
ve nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaklardır. 

Gayın milletvekilleri, büyük ve küçük başhayvan-
cılığımızın, tavukçuluğumuzun, arı ve ipefcböcekçiliği-
m'izin her yönüyle geliştirilmesi üzerinde önemle du
rulmaktadır. Tabiatıyla, hayvancılığın geliştirilmesin
de, üretimden tüketime kadar olan zincir içinde, yer
li hayvan ırklarımızın ıslahı yolu ile verimlerinin ar
tırılması, yem üretiminin 'geliştirilmesi, hayvanların, 
bakım, besleme ve yetiştirme şartlarının iyileştirilme
si, hayvan 'hastalıkları ile mücadele, hayvan yetiştiri
cisine tatminkâr bir fiyat ve uygun şartlarda kredi 
verilmesi hususlarının 'bir arada ele alınması zorun
ludur. 

Yerli hayvan ırklarımızın ıslahında, sunî tohumla
maya ağırlık verilmekte; sunî tohumlamanın ulaşa
madığı yerlerde de, tabiî tohumlama metodundan ya

rarlanılmaktadır. Şimdiye kadar bakanlıkça yürütülen 
sunî tohumlama yapma yetkisi özel sektöre de veril
miş olup, sunî olarak tohumlanan ve gebe kalan her 
inek başına, kalkınmada öncelikli yörelerde 4 bin, 
diğer yörelerde ise 3 bin lira teşvik Ödemesi sağlan
ın ıştır. 

Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüzde 70-75'ini 
yem teşkil etmektedir. Yem bitkileri üretiminin artı
rılması, hayvansal üretimin geliştirilmesinde çok bü
yük etken olacaktır, üu konu üzerinde önemle du
rulmasının zaruretine inanıyoruz. 

Süt ve et üretimirii artırmak, besiciliği, tavukçu
luğu teşvik etmek amacına matuf olmak üzere, sana
yi yemlerine yüzde 20 oranında devlet desteği sağlan
mış ' ve bunun çok olumlu sonuçları müşahede edil
miştir. 

Bir taraftan bitkisel yağ üretimi, diğer taraftan da 
hayvancılığımızın önemli 'girdilerinden olan yem mad
delerinin karşılanması için, soya, mısır ve ayçiçeği üre
timinde sağlanan gelişmeleri takdirle karşılıyoruz. 

Hayvancılık alt sektörünün daha fazla desteklen
mesi gereğine inanan hükümetimizin, hayvancılık ve 
su ürünleri kredi faizlerini, diğer tarım kredilerine na
zaran 12 puan aşağı çekerek yüzde 22'ye 'indirmesi, 
bu alt sektördeki kredi kullanımını daha rasyonel ha
le getirecektir. 

Bitkisel ve hayvansal verimin ve üretimin artırıl
ması çabaları yanında, hayvan hastalıkları ve bitki 
hastalık ve zararlıları ile mücadele çok büyük önem 
taşımaktadır. 1987 'bütçesinde, hayvan ve 'bitki hasta
lık ve zararlıları için, 19,5 milyar liralık ödenek ko
nulması, hükümetimizin ve bakanlığın bu konulara 
verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde ipekböce
ği yetiştiriciliği, fazla masraf istemeyen, çiftçilerimıize 
yan gelir sağlayan bir tarım koludur. îpek halıcılığı
nın önemi ve ihraç imkânları bakımından, ipek'böcek-
çiliğinin geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. 1985 yı
lında 28 milyon dolar değerinde bir döviz geliri sağ
layan ipek halı ihracatı, konunun önemini daha açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığımız, ipekböcekçiliği ve dut yetiştirici
liği konularında ıslah ve araştırma; kaliteli polihib-
rit ipekböceği tohumu üretimi ve kontrolü; ıslah edil
miş yaprak - dut fidanı üretimi ve yaygınlaştırılması; 
toplu inficar, besleme ve kurutma sistemlerinin yay
gınlaştırılması çalışmalarıyla, ipekböceği üreticileri
mize yardımcı olmakta ve 'bu konuda eğitim program
lan uygulamaktadır. 1986 yılında 71 784 kutu !ipek-
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böceği tohumu açılmış, 1 919 ton yaş koza üretimi 
sağlanmıştır. Ayrıca, yine bu sene, aşılı, aşısız ve çö
ğür olarak 462 652 adet yaprak - dut fidanı dağıtıl
mıştır. 

Diğer önemli bir yan gelir 'kolu da, arıcılıktır. Ge
niş arazi varlığımız, iklim çeşitlerimizin zenginliği 
dikkate alınırsa, arıcılık yönünden çok şanslı olduğu
muz ortadadır. 2,5 milyon adedi aşkın bir kovan sa
yısı ile dünyada önde gelen ülkeler arasındayız. Mev
cut kovanların 1 milyon 900 bini yeni tip kovana 
çevrilmiş, bu şekilde 'bal ve mum üretiminde önemli 
artışlar sağlanmıştır. Bakanlığın,, arıcılık üretme istas
yonlarından yeni tip 'kovan üretimi, anaarı üretimi ve 
yetiştiricilerinin eğitimleri faaliyetleri proje bazında 
yürütülmdktedjr. Son üç yılda 28 bin civarında arıcıya 
kurs verilmiş, kendilerine yeni teknikler öğretilmiş
tir. Bakanlığın, gerek İpekböcekçiliği ve gerekse arıcı
lığın geliştürilrnesi konularında yürüttüğü çalışmaları 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün artık ulaşım imkânla
rı, yeni köy yolları, gerek üretilen ürünlerin pazara 
ulaştırılması, gerekse köylerde yaşayan nüfusumuzun 
sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir ihti
yaçtır. Bakanlığın, köy yolları yapım faaliyetleri so
nucu, 1983'e nazaran köy yolları ağında yüzde 30 bir 
artış sağlanmış, son üç yılda stabilize, asfalt ve tes
viye yol olarak 56 583 kilometre yol yapılmıştır. 1983 
yılı sonu itibariyle yaklaşık 38 bin civarında köy üni
temizde içme suyu varken, son üç yılda 8 800 köy 
ünitesi içme suyuna kavuşturulmuştur. Söz buraya 
gelmişken, Tokat tlimüzde de son üç yılda stabilize. 
asfalt ve tesviye yol şeklindeki bin kilometreyi aşkın 
yol yapım çalışmaları ve 7 623 kilometrelik yol ha
kim ve onarım gayretleriyle, ayrıca 127 köyümüzün-
de yapım ve onarım suretiyle içme suyuna kavuşturul
muş olmasına temas etmeden geçemeyeceğim. 

Değerli (milletvekilleri, hu durum, hükümetimlizin 
ve hakanlığın köy altyapısına verdiği önemi ortaya 
koymaktadır. Köy hizm'etlerinde makine parkının güç
lendirilmesi ve yenilenmesi sayesinde, bu alanda sür
dürülen faaliyetlerin daha da artması, bütün köyleri
mizin yola, suya ve elektriğe kavuşması hedef ve 
halisane temennimizdir. 

Değerli milletvekilleri, son olarak ormancılık faa
liyetlerine temas etaek istiyorum. Yağış ırejiminün dü
zenli oluşuna tesir eden en önemli bir faktör orman
dır. O halde orman, aynı zamanda tarımsal üreti
mimizin sigortasıdır. Orman Genel Müdürlüğünün, 
ağaçlandırma, enerji ormanı tesisi, yeşil kuşak projesi 

I uygulamaları, memnuniyeti mucip bir şekilde geliş-. 
I inektedir. 1987 yılı için 150 bin hektarda ağaçlandır-
I ma yapılması, bu miktarın yıllık 300 bin hektara ulaş-
I ması üzerinde mutlak durulmalıdır. (Son üç yılda 1 
I milyon 300 bin fidan üretimi sağlanmış, 1987 yılı 
I için 550 milyon fidan üretiminin planlanmış olması, 

ileriki yıllarda, yıllık 1 milyar fidan üretimi ve daha 
fazla ağaçlandırma çalışması sayesinde, orman örtü-

I müzün genişlemesi en 'büyük arzumuzdur. 

I Saygı değer milletevkllleri, bu vesileyle, kendisini 
I yüce mi'liletim'ize hizmet etmeye adamış sayın hükü-
I mete, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımıza ve bu 
I bakanlığın değerli mensuplarına, yukarıda arz etti-
I ğiım çalışmalarından dolayı Tokat Valisine, Köy Hiz

metleri İl Müdürüne ve hakanlığın diğer çalışanlarına, 
I huzurlarınızda şükranı arzda bulunmayı bir borç ve 
I görev telakki ediyorum. 
I Bu duygu ve düşüncelerle, Tarım Orman ve Köy

işleri Bakanlığının 1987 yılı Bütçesinin bakanlık men-
I suplarına, aziz milletimize, değerli, çalışkan ve feda-
I kâr köylülerimize, çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olma

sını diliyor, bol ve bereketli hiır ürün yılı temennisiyle 
yüce heyetinize selam ve saygılar sunuyorum. (ANAP 

I sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın milletvekilleri, bir hususu hatırlatmak isti

yorum. 21.12.1986 pazar günü, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığı bütçesinden sonra, basılı programda 

I Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi gözükmekte ise 
de, daha önce Genel Kurula yaptığımız duyuruda, 
Enerji Bakanlığı bütçesi ile yer değiştirdiğini tekrar 

I ifade etmek istiyorum. 
Aleyhinde Sayın Kemal Gökçora, buyurun. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; hu konuşmamda, 
Türkiye'nin tarım potansiyeli üzerinde çok menfî ağır
lığı bulunan birkaç olumsuz faktöre değinmekle ye
tineceğim ve sadece kısa bilgi arzında bulunacağım. 

I 'Bunlardan ilki, ülkemizdeki çok hızlı nüfus artışı
dır. Türkiye'de iklim, topografya ve özellikle aktif 

I nüfus başına düşen arazi yönlerinden değerlendirme 
I yapılınca, tarımdaki nüfusun, mevcut kaynaklara ve 
I bunların kullanımına göre çok fazla olduğu açık bir 
I gerçektir. 
I İkinci faktör, ülkemizin doğal kaynaklarında göz-
I lenen devamlı lazal'madır. Bu azalmanın nedenleri de, 

toprak, su ve biyolojik doğal zenginliklerinin, bitki 
I örtülerinin, akla sığmaz ıbiçimlerde ve pervasızca kul-
I lanılmasıdır, 
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Bir yandan tarımın modernleşmesinden söz edilir
ken, öte yandan, doğal kaynakların heba edilmesine 
elbette göz yumulamaz. Bunun açık ifadesi; eğer Tür
kiye'de tarımı modernleştirecek isek, bu aşağıda say
dığım faktörlerle 'birlikte önlem alınması gerekir. Yok
sa, dil edebiyatı ile «Türkiye 100 milyonu besler, Tür
kiye 50 milyonu bugün çok iyi besliyor. Türkiye bit
mez tükenmez arazi varlığına sahiptir, çok büyük po
tansiyele sahiptir» demek, ısözde kalmaya mahkûm
dur. 

'Konuya bir ilki örnek vermek suretiyle kısaca arz 
edeyim. DSİ ve Toprak - Su örgütleri, sulama altya
pılarını, kanaletler ve tarta içi tesislerini, birinci ve 
dördüncü sınıf tarım arazisi üzerinde yapmaktadırlar. 
Ne var ki, sulama şebekeler iyle donanmış bu değerli 
arazinin, yılda yüzde 20 - 25'i kadarı sanayi, turizm 
ve diğer yerleşim tesislerince işgale uğramakta ve he
ba edilmektedir. Çünkü, bu arazide hafriyat külfeti 
yoktur, bu arazide yol problemi yoktur ve spekülas
yon yolu ise açıktır. 'Mesela, Bursa ilinde 1969'da ta
rım dışı kullanılan arazi 18 600 dekar iken 1979'da 
75 700 dekara ulaşmıştır ve tarımdan koparılan bu 
arazi, birinci ve ikinci sınıf yüksek verimli topraklar
dır. 

Unutulmamalıdır ki, Türkiye'de hâkim olan topog-
rafi'k durum yüzünden, tarımsal üretim potansiyeli 
yüksek, sayısı mahdut ovalardan elde edilmektedir. 
Bunlardan biri, örneğin Gediz Ovasıdır. Gediz Ovası
nın civarındaki toprak sanayii fabrikaları, toprağı 
Gediz Ovasından almaktadırlar. Bu yüzden, ova bü
yük ölçüde tahribata uğramış, tarım arazisi bozulmuş 
ve özelliklerini kaybetmiştir. Binlerce dekar afazide 
8 - 10 metre derinliğinde göller olmuş, devlet sulama 
şebekesini de tahribata uğratmıştır. 

Bu örnekleri çoğaltabilirim; fazla zamanınızı alma
mak için sadece .ikisini belirttim. 

Arazi varlığımız içinde mera ve çayırların azalması 
da büyük bir sorundur. 1934'te 44,3 milyon hektar 
olan çayır mera arazisi, 1980'de 21 küsur milyon hek
tara düşmüştür ve bu değişim erozyonu da körükle
miş ve çoğaltmıştır. 

Üçüncü menfi faktöre gelince; topraklarımızın 
aşınması, taşınması, yani erozyon problemidir. Bilin
diği gibi, Türkiye'nin arazisi çoğunlukla dağlıktır, 
ovaların toplamı 7 - 8 : milyon hektar dolayındadır. 
Topraklarımız yılar yılı bakımsız kalmıştır; iklim ve 
topogralfik koşullara uymayan yanlış işleme ve kulla
nım, hızlı makineleşme ve hızlı çoğalan nüfus ve hay
van sayısının toprak üzerindeki ağır baskısı yüzün

den topraklarımızda, çok şiddetli ve şiddetli derece
lerdeki erozyon da dahil olmak üzere, her türlü eroz
yon almış yürümüştür. 

1965 - 1974'te 70 toprak uzmanı ziraat yüksek mü
hendisinin katılmasıyla yapılan Türkiye Geliştirilmiş 
Toprak Haritası etütlerinin yorumianmasıyla hazırla
nan Türkiye Erozyon Haritasına göre, hafif erozyona 
uğrayan arazi 5,6 milyon hektar, orta derecede eroz
yona uğrayan arazi 15,6 milyon hektar, şiddetli eroz
yona uğrayan arazi 28,3 milyon hektar, çok şiddetli 
erozyona uğrayan arazi ise 17,4 milyon hektarı bul
maktadır. Bu tablo, uzun yıllardan beri devam eden 
erozyonun korkunç boyutlarda olduğunu göstermek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, dün
yanın pek çok ülkesinde tarım arazisini korumak, ka
biliyet sınıflarına göre kullanmak ve birinci ve dör
düncü sınıf arazinin tarım dışına çıkmasını önlemek 
ve bu amaçla yaısalar çıkarmak, her türlü teknik ve 
kurumsal tedbirleri uygulamak, tarım politikalarının 
temel taşları ve millî politikalarının değişmez tercih
leri olmuştur. Bu tedbirler; çok özür dilerim, zapta 
geçmesi için okuyorum sadece, duraklamalarım on
dan ileri geliyor. («Zevkle dinliyoruz, yararlanıyoruz» 
sesleri) Bu tedbirleri kayıtsız ve şartsız uygulamak, 
hem günümüzün; hem geleceğin kuşaklarının refah ve 
yaşamı için zaruridir; sosyo - ekonomik 'gelişmenin 
temel felsefesini teşkil etmektedir. 

Amerika ve üçüncü Dünya ülkelerini karşılaştırır
sak, bu arz ettiğim hususun anlamı kolayca ortaya 
çıkar; işte Üçüncü Dünya karşımızda; kuraklık ve 
açlıkla karşı karşıya; ama Avrupa bugün bazı ürün
lerinde üretim fazlaısı ile karşımızda. 

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa' 
da ülkeler düzeyinde arazi kullanım planlaması yapı
larak, tarımda ve tarım dışında kullanılacak arazi tes
pitleri çoktan gerçekleştirilmiştir. Bu konuda özel 
yasalar, tüzükler ve yönetmelikler çıkarılmıştır; ta
rımsal bölgeler zon tespiti, ordanansları hazırlanmış
tır. Yani, teknolojide ileri giden ülkeler, tarım arazi
si dışına taşan bu toprakları çoktan disiplin altına 
almışlardır. 

Şükranla belirtelim ki, ülkemizde Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünce 1952'de ilk Türkiye umumî top
rak haritası-ve raporu hazırlanmıştır; FAO'nun Ame
rikan uzmanları ve Türk-ziraat mühendisüerinin katıl
masıyla, 1966 - 1971'de Türkiye geliştirilmiş toprak 
haritası hazırlanmıştır, 1982'de Türkiye'de toprak po-
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tanısiyeli etütleri ve tarım dışı arazi kullanımı planla
masına 'başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu, gerçekten tarımın dünya 
düzeyinde uygulanan tekno'lojiısinde yapılan işler eş-
değerindedir. Böylece, Türkiye'nin tümünde arazinin 
kabiliyet sınıflarına göre kullanılması ve dolayısıyla 
sektörler itibariyle kullanma alanları tespit olunmuş
tur. Bu değerli faaliyetlerle, yurdumuzun tümünü kap
sayan ve uygulanması kesinlikle zarurî olan arazi kul
lanma planının uygulamaya konulması için temel ve
riler oldukça iyi bir düzeyde hazırlanmış durumda
dır. Ne yazık ki, hu veriler henüz vitrinden çıkma
mıştır. 

Geriye kalan işler şunlardır : Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının, özellikle Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı ile el ele işe koyulması, mevcut yasalar ve 
diğer mezvuata göre dinamik bir atılımla faaliyete 
geçmesidir. 

Erozyon nedeniyle, yapılan hesaplara göre, her yıl 
600 milyon ton toprak sürüklenmekte ve denizlere 
dökülmektedir. Bu amansız problemle savaş için, 
ıbütçe dışı imkânlar da kullanılarak, etkin programla
rın, arazi kabiliyetlerine göre kullanma mihverinde, 
acil olarak devreye sokulması zarureti bütün açıklı
ğıyla meydandadır. 

iBu sorunların elbetteki büyük geçmişi var; şimdi 
Sayın Bakanımıza «Hemen bunlara başlayın ve biti
rin» diyemeyiz. Yalnız, Sayın Tarım Bakanımızın, bu 
işin koordinatörlüğünü ele alarak, bu işe hemen ko
yulması gerekir; hu işe bu kriterler içinde başlanması, 
çok onur verici hir hizmet olacaktır. Eğer, bu üç te
mel olumsuz faktör ele alınmaz düzeltilmezse, o za
man Türkiye'nin bu nüfus artışı temposu karşısında, 
gittikçe halkını açlığa itecek ve özellikle gelecek ku
şaklara doğal kaynak potansiyelimiz bakımından ve 
bunun sosyoekonomik sonuçları bakımından, hiç de 
iyi hir tablo iletemeyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yapılmış olan re-
organizasyon işinde, Sayın Bakan mazur görsünler, 
maalesef fonksiyonel entegrasyon noksanlığı olmuş
tur. Nitekim, Toprak Su Genel Müdürlüğü ile Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü lağvedilmiş ve hizmetleri 
yabancı birimlere, adeta zoraki eklenmiştir. Böyle
likle, hiyerarşik güçleri azalmış ve dolayısıyla iş ve
rimleri düşmüştür; teşvik bekleyen ziraat yüksek mü
hendisleri küstürülmüştür. Oysa, bütün ileri ülkelerde 
toprak ısu işleri, en azından genel müdürlük seviye
sinde; su ürünleri işleri de, yine en azından genel mü-
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dürl'ük ya da müsteşarlık seviyesinde teşkilata veril
miştir; böylece kendi fonksiyonel otonomilerine göre 
örgütlendirilımişlerdir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü, zamanında, toprak 
bilimi ve sulama teknik hizmetlerini üstün haşarıyla 
yürütmüş olan bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumu
zun hiyerarşide yerinin düşürülmesi, hizmetlerinin 
dağıtılması hir entegrasyon değil, bunun a'ksine, toplu 
olan bir hizmet 'bölümünün parçalanması, dağıtılma
sı ye güçısüzlendiri'lmesi niteliğinde olmuştur. Bu ku
ruluşun değerli hizmetleri vesilesiyle, Toprak - Su 
teşkilatının ana kanunun çıkarılmasından başlayarak, 
kuruluşu, yürütülmesi ve geliştirilmesinde değerli hiz
metleri geçen Ziraat Yüksek Mühendisi Merhum 
Adem Karaelmas'ı huzurunuzda rahmetle anmayı bir 
görev ısayıyorum. 

Belki, hu genel müdürlük için söylediklerim abar
tılmış sayılabilir; lütfen bunu böyle kabul buyurma
yın. Çünkü, hu kuruluş, Avrupa ve Amerika'da ku
rulanların eşdeğerinde, yasal olarak ve teknik güç 
olarak kurulmuş ve gerçekten iftihar edilecek görev
ler vermiştir. O zaman Sayın Bakanım beni mazur gör
sünler, bu reorganizaısyonla Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü ve Toprak - Su'yu küçültmek, onun otonomi
sini zedelemek ve hiyerarşide yerini aşağılara çekmek 
yoluyla, doğru bir operasyon yapmamışlardır deme
yeyim, iyi niyetle yapılmış hir organizasyondur; ama 
eksiktir. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora, toparlanmasını rica 
ediyorum; çünkü, müddetimizin dolmasına çok az 
kalmıştır. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanını. 

Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, bu ba
kanlığın ekonomimizdeki taşıdığı ağırlıkla orantılı 
olarak, elbetteki büyük sorumluluk yüklenmişlerdir. 
Bu 'bakımdan, benim değindiğim problemlerin, yakın
da çok organik programlarla yaklaşımda bulunarak, 
çözümlenmesine eği'leceklerine inanıyorum. Ancak, 
bu ana sektörde, sektörün büyüklüğü ile orantılı ola
rak, tarımda hizmet gören yükseköğrenim görmüş pro
fesyonel sınıf personelinin; ziraat ve orman yüksek 
mühendisleri ve veteriner hekimlerin kendi ana ihtisas 
'dallarında doğal olan yetki ve sorumlulukla çalışmala
rını teminat altına almalarını diliyorum. Bu konuda, 
küçük örnekler vererek zamanınızı almak istemiyo
rum; ama bu tespitimi kanıtlamak için elimde örnek
ler vardır; ben ümit ediyorum ki, Sayın Bakan bu ko
nuyu ele alacaklardır. 
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Zamanınızı almamak için bir konuyu atlamıştım, 
şimdi onu da vurgulayarak ısözlerimi bitireceğim. 

Takdir buyurduğunuz gibi, su ürünleri potansiyeli 
Türkiye için doğal kaynak istismarı bakımından çok, 
'büyük ağırlık taşıyor. Bu kuruluş da, kuruluş ve ça
lışma tarihçesi çok kısa olmasına rağmen, büyük iş
ler başarma yolundayken, ne yazık ki, gene bu reor-
ganizasyonun -demin arz ettiğim gibi- kurbanı oldu. 
Sahillerimizin genişliği, göllerimizin oldukça çokluğu 
ve özelliikle Şunlara. eklenen baraj gölleri potansiyeli 
ile Türkiye'nin su ürünlerini geliştirmekten uzak kal
masına imkân yoktur. 

(BAŞKAN — Sayın Gökçora, süremiz dolmuş
tur. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Bitiriyorum, son cümlemi söylüyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora'nın ifadelerinin to
parlanması bakımından, konuşması sonuna kadar sü
re uzatımını oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 . 12 . 1986 0 : 4 

Sözünüzü hemen toparlayınız Sayın Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, iki cümle ile konuş
mamı bitiriyorum. 

Demin de arz ettiğim gibi, su ürünlerinin de en 
azından, genel müdürlüğe 'dönüştürülerek eski statü
süne kavuşturulmaısını zarurî görmekteyim ve eğer bu 
'hizmet kesiminin, aynı tempoda gelişirse, müsteşar
lık seviyesinde dahi teşkilatlandırılması mümkündür. 

Sayın Başkan, sözlerime son verirken, Tarım Or
man ve Kiöy'işleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı olma
sını diler, başta Sayın Bakan olmak üzere Bakanlık 
mensuplarının hu bütçeyi başarı ile uygulamalarını 
temenni eder, yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökçora. 
Çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 

21 Aralık 1986 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.02 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2, _ 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesiflhesaplarina Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kcsinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4, — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu - Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
OBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

l1, — İstanbul iMHletvekli Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına üişkin içişleri Bakanından sözlü 
»oru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlüerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver * Özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye* 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Mületvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına üişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey- I 
ian'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) I 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden ı 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin îçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çılkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına illşkiin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yafcal'amıak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) I 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Milletvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaı 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın Özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş -- Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlerle tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

37. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42j — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev

li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan söziü soru' önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. ^- Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 AJ> 
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun-* 
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28.5.1986) 

2, — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tsllimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili ihsan Tomtouş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) <jS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11.1986) 




