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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saalt 10.00'da 
toplanarak üç oturum yaptı. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları İlle 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) 
(S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) görüşmele
rine devam ödüerdk : 

•İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâlfiip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Jandarma Genıel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 

1988 Malî Yılı Bütçeleri ve 1986 
Malî Yılı Kesinhesapları ile, 

Telfciz Genel Müdürlüğü 1988 Malî 
Yılı Bütçesi; 

(KaJbul edildi. 

14 Nisan 1988 Perşembe günü saat 
10.001da toplanmak üzere birleşime saat 
23.11'de son verildi. 

Başkanı 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâltip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Salkaırya 

Mümtaz özkök 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 4 . 1988 Perşembe 

Tasanlar 

1. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/425) (Adalet; Plan ve 'Bütçe Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1988) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi 
ve Vergi Kaybını önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/426) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi j 11.4.1988) 

3. — Yahşihan'da Meydana Gelen 
Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararla
rının ödenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/427) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
'(Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1988) 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan'ın; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 19 uncu Madde
sinde De'ğişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/61) (Anayasa Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi ; 13.4.1988) 

Tezkere 
1. — Hacı Demirkaya Hakkındaki 

Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 

— 3 — 
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Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/503) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 11.4.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili İrfan De-

miralp'in, şeker pancarı üreticilerine 
ürün bedellerinin geç ödendiği iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/138) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.4.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, bütçe müzakereleri 
ite ilgili televizyon yayınlarına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
'(7/139) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1988) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alpagut Köyü kömür hav
zasında evleri yıkılan vatandaşlara yar
dım yapılıp yapılmayacağınla ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/140) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1988) 

4. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Bayat İlçesindeki Karaka-
ya Linyit İşletmesinde meydanla gelen 
kazaya ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/141) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfiik 

lErtüzün ve 19 arkadaşının, son yedli yıl
da emisyon hacminde genişlemeye yol 
açan ve enflasyonu hızlandıran nedenleri 
ve bunlar içinde DÇM ve garantisiz ti
carî borçların rolünü tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/21) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.4.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Baskanveküi llyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail ÜğdUI (Edirne), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinim 55 inci ©irİeşiırnimi açıyorum. 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Tev-
fik Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi 
yılda emisyon hacminde genişlemeye 
yol açan ve enflasyonu hızlandıran ne
denleri ve bunlar içinde DÇM ve ga
rantisiz ticarî borçların rolünü belirle
mek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/21) 

ıRA'ŞKaAN — Bir Meclis arattırması 
önergesi <var, okutuyorum!: 

Türkiye Büyük 'Milet Meclisi 
Başkanlığına 

1988 yıllımın ilk 3 ayında meydana 
gelen fiyat artışilaırı, Türk ekonomisıi-
nin yüksek ibasınçılı Ibir en'flasyon süreci
ne girdiğini açıkça göstermektedir. 

Devlet tfcstatistik IBnsıtitüsü tüketici 
'fiyatları endeksine göre, ilk 3 ayda fi
yatlar % 20.1 arıtmış, yıllık enflasyon 
hızı % 69.8'e yükselmiştir. 

İstanbul Ticaret Odası tüketici fiyat
ları endeksine göre ise, ik 3 aylik fiyat 
artışları % 19.16 oltup, yılık enflasyon 
ihızı % 72.6 seviyesindedir. 

(Büitçe üzerindeki görüşmelerimize 
geçmeden tonce, Başkanlığın sunuştan 
vardır. 

'Fiyatlardaki' ıbu endişe verici artışa 
yol açan faktörler arasında 1980 sonumda 
278 ımiılyaır TL. ve 1983 sonunda 7:30 mil
yar TL. olan emisyon ıhaominim 1988 
Nisam ayı başında 3.025 milyar TL. na 
ulaşmasının önemıli etkisi olduğu tartış-
masüzdır. 

7 'Nisan 1988 günkü TBMM Ge
nel Kurulunda Hazine ve Dış Ticaret 
'Müsteşarlığı Bütçesinin 'müzakeresi, sı
lasında ekonomiden sorumlu Devlet Ba
kanı «IBuıgün 'bizim yaptığımız emisyo
nun aşağı yukarı yarısından fazlası, 
artışın yarısından fazlası, 1980 öncesi 
alınmış DÇM'terin ve garantisiz ticari 
iborçların Merkez Bankasına devredilme
sinden ıkaynaklanmıştır.» demek suretiyle, 
'bugün yaşanan enflasyondan 1980 önce
si Ihülkümeftllerinin sorumlu olduğunu 
iddia etmektedir. Bu iddia karşısında, 
iç ve dış kamuoyunun sağlıklı olarak 
oluşması açısından, 1981 - 87 dönemin
de gerçekleşen emisyonun kaynaklarını 
tespit etmek ve enflasyonun sebeplerini 
araştırmak kaçınıilmaz ihale gelmiştir. 

Doğru Yol 'Partisi milletvekillileri ola
rak, son 7 yılda emisyon hacminde ge
nişlemeye yol1 açan ve enflasyonu hız
landıran nedenleri ve bunlar içinde 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 5 -
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DÇM «ve (garantisiz ticarî borçların ro
lünü ıbelirîtemek amacıyla Anayasamın 
98 inci ve IMecİs İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri ©ereğince Meclis Araştırması 
açlmasını arz ve 'talep ederiz. 

Tavik Ertüzün 
Zonguldak 

Ömer 'Barutçu 
Zonguldak 

M. 'Halli* Dağll 
Adana 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Siması Alltıraer 
Zonguldak 

Mam Demiraılp 
Samsun 

H. Oavilt Erdemir 
Kütahya 

Mehmet Göllhan 
Sakarya1 

Esat Kııratlioğlu 
'Nevşehkt 

Önol Sakar 
Manisa 

Hasan Naımal 
Antalya 

Hüseyin öaalp 
Samsun 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

M'ehmet Çakıroğîu 
Tralbzon 

Adil Aydm 
Antalya 

Güneş MtüftüoğlSu 
Zonguldak 

Örtuan Şemdağ 
Adana 

Mustafa Murat SÖkımenoğliu 
Hatay 

lisımıaifl Köse 
Erauruım 

Cemâl Alıişan 
Samsun 

BASKAlN — önerge, gündemdeki 
yerinil alacak ve Meclis araştırması açı
lıp açılmaması hususunda öngörüşme, 
sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. TBMM'de {Türkiye - Cezayir ve 
Türkiye - Fas Dostluk Grupları kurul
masına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki 
kurucular kurulu listeleri (5/17) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük (Millet 
ıMecisi Başkanlığımın bir (tezkeresi var-' 
dur, okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük 'Miltet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolaırıarası Türkiye - Fas ve 
Türkiye - Cezayir Dostluk Grupları 
kurulması için lilişik üstede isimleri ya
zık Sayın Milletvekilllerimden oluşan 
Kurucular Kurulunum istemi, Hüküme
tin de konu hakkındaki görüşü alın
dıktan sonra, Türkiye Büyük M ilet 
Meclisi Başkanlık Divanının 3ıl.3.1988 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerimin Dış Münasebet
lerinim düzenlenmesi Hakkındaki 16.1 .,'1964 
4anih, 378 sayılı Kanunun 27.6.1972 ta
rih ve 1599 sayılı Kanun ile değişik 4 
üncü maddesi uyarınca sözü edilen 
Dostluk Grubunun kurulması uygun 
mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına İlişkin Yönet-
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meliğin 4 üncü maddeleriı uyarınca Yüce 
Meclisin onaylanma sunulur. 

Yıldıran Akbulut 
Türkiye Büyük Millet . 

Medıiisi Başkanı 

BAŞKAN — Listeleri ayrı ayrı oku
tup onayınıza sunacağını : 

Dostluk Grubunun Adı : Türk-Cezayir 
Kurucular Kurulu Başkanı : Gökhan 

Maraş (Kırşehir) 
Kurucu Üyeler: 
Mustafa R. Taşar (Ankara) 
M. Rıfikı Yaylalı (Erzurum) 
Oezmii Erat (Ağrı) 
Mithat Baıiak (Çorum) 
Nihat Türker (Afyon) 
Kudhettiıı Hamidî (Siiırt) 
Yıkmaz Sanioğlu (Ordu) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
Mehmet Ali Doğuşllu (Bingöl) 
Namık Kemâl Zeybek (istanbul) 
Alt Er (İçel) 
Bülent Ataısayan ÇKocaelli) 
Akın Gönene (Izmıir) 
Veli Aksoy (İzmir) 
Mehmet Can (Adana) 
Kemâl Anıadol (İzmir) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Kemali Duduoğlu (Hatay) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Abdülfcadir Ateş (Gaziantep) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Musa Gökbelı (Muğla) 
İrfan Gürpınar (KırMareli) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Mustafa Kul (Erzincan) 

Mustafa Çakır (Giresun) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Mehmet Çevik (Ankara) 
Ersin Taranoglu (Sakarya) 
Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Mehmet 'Sağdıç (Ankara) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Nizamettin Özdoğan (Elazığ) 
Nabi Poyraz (Ordu) 
Erkan Yüıksel (Tokat) 
M. Bahri Kibar (Ordu) 
Ali BaJbaoğlu (Nevşehir) 
Sevkıi GöğÜBger (Kırşehir) 
S. Halil özsoy (Kayseri) 
Ahmet Günebakan (Gaziantep) 
Muzaffer Arıcı (Denizli) 
Saffet Sert (Konya) 
Kadir Demir (Konya) 
Mehmet Deliceoğlu (Adıyaman) 
1. Nuri Topkaya (Ordu) 
Reşit Daldal (Niğde) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
E. Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 
S. Şükrü Zeybek (Muğla) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer listeyi okutuyorum : 
Dostluk Grubunun Adı : Türk-'Pas 

Dostluk Grubu 

Kurucular Kurulu Başkanı : Abdürre-
zak Ceylan (Siirt) 

'Üyeler : 
İbrahim Demir (Antalya) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Kudbettin Hamidi (Sürt) 
Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Hilmi Biçer (Sinop) 
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ihsan Bedirhanoğlu (Vian) 
Adil Küçük (Konya) 
Ömer Çiftçi (Ankıara) 
Mehmet Kahraman (Diyarbakır) 
I. Önder Kırlı (Balıkesir) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
(Fuat Ataİay (Diyarbakır) 
Fehmi Işıklar {Bursa) 
Ahdülkıadiır Ateş (Gaziantep) 
A. Haydar Erdoğan (istanbul) 
Hüsnü Okçuoğlu (tstanlbuil) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Musa Gökbel (Muğla) 
irfan Gürpınar (KırMaırelıi) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Hasan Zengin (Manisa) 
A. Rıza Sirmen (Kocaeli) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Süleyman Çelebi. (Mardin) 
Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
Mustafa Rıfkı Yaylalı (Erzurum) 

/ . — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) S, Sayıları: 22, 23, 44, 45) (1) 

A) TARIM VRMAN VE KÖYİŞ-
LERİ BAKANLIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köy işler i Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

(1) 22, 23, 44, ve 45 S. Sayılı Bas-
mayazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Bir
leşim Tutanağına eklidir., 

Togay Gemaknaz (Erzurum) 
Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Şevki Göğüsger (Kırşehir) 
Bahri Kibar (Ordu) 
Ali Babaoğlu (Nevşehir) 
Erkan Yüksel1 (Tokat) 
Nizamettim özdoğan (Elazığ) , 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Seyit Halil Özsoy (Kayseri) 
Ahmet Günebakan (Gaziantep) 
Süleyman Şükrü Zeybek (Muğla) 
Eyüp Cenap Gülpıoar (Şanlıurfa) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
Raşit Dalda! (Niğde) 
ihsan Nuri Topkaya (Ordu) 
Mehmet Delliceoğlu (Adıyaman) 
Kadir Demir (Konya) 
Saffet Sert (Konya) 
Mehmet Çevik (Ankara) 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mi ştiir. 

2., — Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

b) \Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DtĞER ÎŞLER 
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1. — Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel» 
ve Katara Bütçe Kanunu TasaırıfHarıyla 
1986 Malî Yıllı Kesimtıesap Kanunin Ta
sarıları üzerimdeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Tarım Orman ve Köyişlıeri Bakanlığı 
/bütçesi üzerinde söz alan arkadaşllari' 
okuyorum: 

Anavatan 'Partisi Grubu adıma, Sa
yın IHÜkmıeıt Biçemıtürk, Sayın Mehmet 
Özalp, Sayın Şener İsteten, Sayın Nev
zat IDurukan, Sayın Yasin IBozkunt, Sa
yın Gürbüz Yılmaz, Sayın Ahmet Gü-
mebatoan; Sosya'Ddemoikraıt Halkçı Parti 
Grubu, adıma, Sayım Turhan Hırfanoğlu, 
Sayın Zeki Ünal), Sayın Halıil Çulihaoğllu, 
Sayın Gürcan IBrsin, Sayın Ali Rıza Sir-
ımen, Saym Mustafa Kul; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Sayım Mehmet Ab-
durrezak Ceylan, Sayın Oriham Şendağ, 
Sayın Adil Aydın, Sayın Zekeriya Bah
çeci. 

Şahıslan adına; lehinde, Sayın Meh
met Zelki Uzun; aleyhinde, Sayın Mus
tafa Murat Sökımenoğlu; üzerinde, Sa
yın Abdurrahıman Bozkır, Sayın Adil 
Aydın, Sayın Nurhan TekimelL 

Komisyon ve Hükümet y erlerini al-
mışSlardıır. 

IMüzakerelere ıbaşllıyoruz; ancak, bir 
hususu hatırlatmak istiyorum, Tarım Or
man ve IKJöyiş'teri Bakanlığı 'bütçesi 
üzerinde grupMar adına konuşma süresi 
2,5 saattir, ilik söz allan arkadaşlar, son 
olarak söz allan arkadaşların sürelerine 
ıtecavüz ediyorlar ve (böylece Başkanlık 
Divanımı müşkül duruma düşürüyorlar. 
Kesiınllik'te, 2,5 saat üzerimde kimseye 

müsamaha ve müsaade edilmeyecektir. 
Bu itibarla, arkadaşlarım bu ihususa özel1-
lüıkilie dikkat etmelerimi rica ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın Hikmet Biçentiirk; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU ADİNA HİKMET 
BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer mitetvekilleri; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının 1987 yılı 'faa
liyetleri ve 198'8 yıld Bütçe Tasarısı 'üze
rinde Anavatan Partisi Grubumun görüş 
ve düşüncelerimi arz ötmek üzere huzu
runuza ıgellnaiş Ibullunuyorum. Bu vesi
leyle, sözleriıme 'başlarken, (grubum ve 
şahısım adıma Yüce Heyetimizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarımdan alkış-
Iaır) 

Değerli miletveklleri, Türk tarımı 
üzerinde konuşulamlaırım objektif bir 
değertendirımıesimi yapabiHmek için, sek
törün ekonomideki yeri ve yapısı hak
kımda kısa bir 'billgi sunmakta yarar 
görüyorum. 

Tarım sektörünün 1987 yılı listatistik-
Ilerime göre, cari faktör fiyatlarıyla gayrî 
safi yurt içi hasıla içimdeki payı yüz
de 17,9 ve ilhracabtaki payı ise yüzde 
l'8,2*dir. Ülkemizde sanayi ve hizmet 
sefctörîerimin daha hızlı gelUişme&i kaırşı-
sında, Türk ökonom'.'sindeki nispî önemi 
azaılmış 'görünmesime rağmen, tarım sek
törü, hâlâ diğer sektörlerim gelişimini 
sağlayan ana sektör vasfını muhafaza 
etmektedir. Tarım sektörü, tarıma daya
lı sanayilere haimmadde temin etmekte, 
sanayilerim döviz ihtiyacını karşılamak
ta, Darımı girdisi ve tüketim maddeleri 
üreten sektıörlerin en iyi müşterisi ol-

' inakta, ayrıca ülkede çalışan nüfusun 
yüzde 56'sini istihdam etmektedir. 

Bilindiği gibi, tarımsal) ürünler stra
tejik maddelerdir. Bu nedenle de, her 
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ülke, ne kadar sanayileşmiş olursa öl
sün, kendi ilhıtiyaçlarıının asgarî haddini 
kendi topraklarından ©İde etmek mec
buriyetindedir. 

ISayın üyeler, K)öy Hiızmetlieri (Geneli 
Müdürlüğünün ıtespiıtlerine göre, Türki
ye'de tarım arazisi 26.5 milyon hektar-
dır. Ülkemizde tarım arazileri dışında, 
21.7 milyon nektar çayır - ımera, 23.5 
milıyon hektar da oırman ve fundalık 
arazi mevcuttur. Topraklarımızda, çeşitli 
ölçüde su, rüzgar erozyonu, drenaj ve 
çoraklık problemıi vardır. Türkiye'de 
bugün ekonomik olarak sulanabilecek 
olan arazi ımifctarı '8.5 ımilyon hektar 
olup, bu arazilerin halen 3,6 mil
yon hektarı sulanmaktadır. Hailen 
nüfusumuzun yüzde 46'sı kırsal alan
da yaşamaktadır; 24 - 125 milyon ciıva-
ırında olan ıbu nülfus, 12 Ortak Pazar 
ülkesinin toplam nüfusumdan fazladır.. 

Türkiye'de <tarıım işletmeleri sayısı 3.6 
muiyon adettir; Ibunıa göre ortalama işlet
ime ibüyüfclıüğıümiüz 6.2 hektardır. Bu mik
tar, 12 'Ortak Pazar (ülkesinin oribalaıma 
arazi büyüklüğünün yarısına eşittir. Ka
hta fak hesapla, tarım sektöründen nü
fusun yansını çekmek suretiyle, Ontak 
Pazar ülkelerinin arazi 'büyüklüğüne ve iş
letme 'büyüklüğüne ulaşmamız mümkün 
görünmektedir. Demek ki, tarımımızın 
birinci ana sorunu, lüzumundan çok faz
la kişi istihdam etmesidir. Tarımımızın. 
diğeri önemlıiı bir sorunu da, genel olarak 
işletime arazilerinin giderek parçalanma-
sıdır. Evlenme ve satın almalarla yapı
lan 'arazi bütünleştirilmesine rağmen, bu 
durum, nüfus artışı ve miras yoluyla or
taya çıkan bölünmeleri karşılayacak du
rumda değildir. Bu duruma da, acilen 
hukukî bir çözüm bulunması gerekmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri!,. tarımsal üre
timdeki) gelişme büyük ölçüde hava şart
larına bağlıdır. (t) 'bakımdan, bir yıl içe
risindeki durumu dikkate alarak tarım 
hakkında karar vermek yanlıştır; bunun 
için geriye doğru yılın ortalamasiını dik
kate almamız gerekmektedir. Tarım sek-
'tlörü planlı dönemde, 1963 - 1983 yılları 
arasında ortalama yüzde 3 gelişme gös
termiştir. (1984 - 1987 yıları arasın
da geçen dönemde tarım sektöründeki 
'büyüme hızı yüzde 4 olmuştur; ibu, geç-

1 imiş yıllardaki gelişme hızının ve plan he
deflerinin fak haylli üzerindedir ve önem
li ölçüde ihracata imkân vermektedir., 

Türkiye, bugün dünya tarım ürünleri 
ibakımmdan sayılı net ihracatçı ülkelerden 
Ibiri ollma durumunu muhafaza etmekte
dir. Nitekim, 1980 - 1986 yılları arasında 
tarım ürünleri ihracatımız 1.9 milyar 
dollâır ile 2.7 milyar dolar arasında sey-
rertmiştk; 1987 yılında ise, 1.5 milyar 
dolar ithalata karşılık, 2.8 milyar dolar
lık ihracat yapmışız, bu yılda da 1.3 
miyar dolarlık net lihracaatımız var
dır. İthalattaki artışlar ise, serbest eko
nominin gereği olarak, tüketiciyi aşırı fi
yat artış/Barından koruma hedefine yöne
liktik. 

Sayın üyeler, tarımda kendi kendine 
yeterlik prensibini öne sürerek, tarım 
ürünleri ithalatımızı, tarımın çökmekte 
olduğu şeklimde yorumlamak yanlıştır. 
Tarım ürünleri mevsimliktir, muhafaza
sı zor ve pahalıdır; onun için, yurdumuz 
da kolay yetişen, ucuz yetişen mahsûl
leri bol yetiştirip; yurdumuzda daha 
ızor yetişen ve pahalı ürünler i İthal et
mek durumundayız. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, dünya
da tarım ürünleri ithal etmeyen' ülke 
yoktur; gaye, tarım ürünlerini, yılın 12 
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ayında ucuz ve kaliteli olarak piyasada 
bulundurmaktur; 'hükümetimiz de bunu 
yapmaktadır., 

)Burada şunu da önemle ifade ede-
llim ki, tarım sektöründe ekonomiye bir 
bütün olarak balkmalk gerekir. Bazı prob-
iemlit yılılarda «Falan ürün az oldu, fa
lan ürün pahalı satıldı» ıgiıbi münferit 
teonufiarı öle aılıp, Türk tanımımın çökmek
te olduğu hakkında fikir ifade etmek 
yanlıştır. IBu durum, yıildan yıla değişti
ği gibi, yurt içinde ve yurt dışındaki1 fi
yat hareketlerine ıgöre de değişir. Me
sela, İtalya'da don olur, Türkiye'de sof
ralık üzüm fiyatları 'yükselir; İspanya' 
da narenciye iyi bir mevsimini yaşar, 
Türkiye'de 'fiyatlar düşer. Bu nedenle, 
problemli yıMamda bazı ürünleri seçip de, 
mesela. «Zeytinde verim düştü, patates 
üreticisi zarar gördü, pamuk ucuz sa

tılıyor» igıibi ımünıferit hadiseleri genele-
yerek, Türk ıtanmı hakkında karar ver
mek yanlıştır. 

Bitkisel üretime gelince : Tarım sek
törünün ana •unsurlarından biri bu aıit 
sektördür. 1984-1987 döneminde ortalama 
gelişme hızı yüzde 3,5 olmuştur. Bitkisel 
üretimde 1988 yılı program hedefi ise 
yüzde 2,5 gelişme hızına ulaşmaktır. 

Türk tarımının bugünkü durumumu 
karamsar gözlerle seyredenler için bazı 
rakamlar vermek istiyorum.. 1986 yılı is
tatistiklerine göre, dünya fındık üretimi
nin yüzde 63,8'i, kuru üzümün yüzde 
37'&i, kuru lincirin yüzde 62'sii, mercime
ğin yüzde 35,9'u, kavun karpuzun yüz
de 19,5'u memleketimizde üretilmekte
dir. 

Ton ve kilogram olarak dünya verim 
ortalaması ile Türkiye'yi mukayese etti
ğimizde başarımız görülecektir. 

Patates : 
Nohut 
Mercimek 
Ayçiçeği 
Pamuk 
Domates 

Dünya 
Verim Orta

laması Hektar 

14,8 ton 
675 kg. 
668 kg. 

: 1,3 ton 
: 1,3 ton 
: 23,5 ton 

Türkiye Verim Ortalaması 
Hektar 

16,8 ton 
1,1 ton 
919 kg. 
1,6 ton 
2,2 ton 
37,7 ton 

Bu listeyi devam1 ettirmek mümkün
dür. Demek ki, verim bakımından da 
dünya ortalamasının bir hayli üzeninde 
üretim yapmaktayız. 

Şimdi de, tarım ürünleri ticaretinde 
ülkemizin durumu ile tarımda ilerlemiş 
bazı ülkelerle mukayese edelim. 

1986 yılında Amerika Birleşik Dev
letleri tarım ürünleri dış ticareti 2,9 mil
yar dolar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle

ri Birliği 10,8 mıiâyar dolar, İtalya, 13,1 
milyar dolar, İspanya, 753 milyon dolar, 
Mısır 3,6 ımilyar dolar açık vermiştir. 

Aynı yılda Fransa 1,9 milyar dolar 
dış ticaret fazlası vermiştir. Tarım ürün
lerinde Türkiye'nin dış ticaret fazlası ise 
Fransa'ya yaklaşmış olup 1,6 milyar do
lardır. 

Bitkisel üretimde Hükümetimizce uy
gulanan politika; sulama yatırımilarına 
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•ağırlık verilmesi, nadas alanlarının daral
tılması, ikinci ürün uygulaması, yüksek 
verini sağlayan .tohumculuk endüsıtrisinin 
teşviki, yeterli ve ''bilgili girdi kullanıl
ması, mümkün olduğu ölçüde ürün be
dellerinin peşin ödenmesi, ziraî mücade
le' hizmetlerinin gellştiıriılımesi ve verimde 
kalitenin yükseltilmesi şeklinde özetlene
bilir. 

Uygulanmakta olan bu olumlu politi
kalarla bitkisel ürünlerde verim artmış, 
kalite yükselmiş ve üretimde büyük ölçü
de artışlar kaydedilmiştir. 

1983 yılı ile 1987 yılı üretimi muka
yese edersek; Buğday üretimi 16,4 mil
yon tondan 18,9 milyon tona, mısır üre
timi 1,4 milyon tondan 2,6 nnilyon tona, 
bakliyat üretimi 1,3 milyon tondan 2,2 
milyon tona, patates üretimi 3 milyon 
tondan 4,2 milyon tona yükselmiştir. 

Meyve ve sebze üretiminde ise bü
yük gelişmeler oılmuş; yılın 12 ayında 
piyasada her türlü meyve ve sebzenin 
'bol miktarda bulunması mümkün olmuş
tur. 

Bu müspet gelişmeler, iktidarımız dö
neminde takip edilen tarım politikasının 
isabetini göstermektedir. 

Değerli millet vekilleri, tarımda 'bitki
sel üretimin gelişmesinin en hızlı ve etkili 
yolu, optimal ölçüde girdi kullanmajktur.. 
Bakanlık bu konuda büyük bir çaba 
göstermektedir. 

Tohumluk konusuna gelince : Bitkisel 
üretimin hızla artmasını sağlamak için 
kaliteli ve yeterli miktarda tohumluğun 
yurt içinden karşılanması, yurt içinden 
karşılanamayan tohumluğun ise yurt dı
şından ithal edilmesi cihetine gidilmiş
tir. Bu konuda bakanlıkça Türk ve yaban
cı müteşebbislere sağlanan teşvikler so
nucu, 1984 yılında sayıları 4'ü geçmeyen 
tohumluk üreten firma sayısı, bugün 35'e 

çıkmıştır. Bu sayede 1985 yılında 5 ton 
olan hibrit ayçiçeği tohumu üretimi, 1987 
yılında 2 024 tona yükselmiiŞitir. Yurdu
muzda yeteri kadar üretilmeyen yüksek 
verimli tohumlar da ithal edilerek, uygun -
şartlarla üreticimize dağıtılmıştır.. 1987 
yılında 13 290 ton buğday, 2 170 ton mı
sır, 6 120 ton patates, 1 385 ton ayçiçeği 
tohumu ithal edilerek çiftçilerimize dağı-
tılmıştıır. 

Bütün bu müspet gelişmelerde, bakan
lıkça çiftçilerimize sağlanan devlet deste
ğinin büyük rolü olmuştur. Çiftçilerimize 
tohumlukların ucuza veriilmesi için, ithal 
edilen tohumluklara gümrük muafiyeti 
uygulanması yanında, yüzde 50 dolayla
rında devlet desteği sağlanmıştır. Ayrıca, 
1987 yılında özel sektör tarafından üre
tilen sertifikalı tohumlara Ziraat Banka
sınca tohumluk kredisi uygulamasına baş
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, bitki
sel üretimin en önemli, girdilerinden biri 
olan gübreden bahsetmek istiyorum. Top-
raıklarımızın verim gücünü devam ettire
bilmek ve birim alandan daha yüksek 
verim alabilmek ie'Jn çeşitli şekillerde aza
lan bitki besin maddelerinin toprağa lade
si gerekir. 

Ülkemizde planlı dönemde gübre tü
ketiminde büyük gelişmeller olmasına 
rağmen, tarımda ileri ülkelerle mukayese
de bir hayli geride olduğumuz gözlen
mektedir. Yakın b!;r gelecekte tam üye 
olarak iştirakimizin söz konusu olduğu 
Avrupa Topluluğunda, 1985 istatistikleri
ne göre birim alanda en çok gübre kul
lanan Hollanda, hektara 346 kg., en az 
gübre kullanan İspanya 55 kg. gübre kul
lanmıştır, Aynı yılda Türkiye'nin hektara 
kullandığı gübre miktarı ise 40.7 kg.'dır. 

Yurdumuzda gübre tüketiminin azlığı 
yanında, topraklarımızın terki binli b ilime-
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inekten ve yanlış gübre kullanmaktan da
dayı gübre israfı ve verimde büyük ka
yıplar vardır. Ancak, İktidarımızın döne
minde alman bir sert tedbirlerle, gübre 
kullanımında büyük gelişmeler olmuş
tur. Örneğin; 1986 yılında 7.7 milyon 
tori olan ıkn'ımyasal gübre tüketimi, 1987 
yıılında, bir önceki yıla göre yüzde 17 
artarak 9 milyon tona yükselmiştir. 

Bakanlık, gübrenin uygun kullanımını 
sağlamak içrm toprak analizlerine büyük 
önem vermektedir. Nitekim, 1983 yılı so
nu itibariyle 45 toprak ve su tahlil labo-
raıtuvan varken, 1987 yılında bu sayı 65'e 
yükselmiştir. 

Bakanlığın, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce 1980 yılında başlatılan 
«Türkiye toprakları verimlililk envanteri 
çalışmaları» ile ilgili çalışmaların 50 il'i-
ımıize ait «Verimlililk envanteri ve gübre 
'ihtiyaç raporu»nun tamamlanmış oldu
ğunu ve bunun 37 sinin dağıtımının ya
pıldığını da, memnuniyetle bilgilerinize 
arz ederim. Bu raporlar sayesinde, çe-
şitlli toprak ve iklim şartlarında yetişti
rilecek bitikilerin cins'ine göre verilecek 
gübre çeşidi ve miktarı, verilme şekli ve 
zamanı yanında, ihtiyaç duyulan gübre
lerin 'toplam miktarını, il ve ilçeler iti
bariyle bulmak mümkün .olacaktır. 
5.6.1986 tarih ve 86/10715 sayılı Karar
name ile gübre dağıtımında yeni ıbir dü
zenlemeye gidilmiş, yerli gübre fabrika
ları ile bunların pazarlama şirketleri, ta
rım kredi ve tarım satış kaoperatiiflerd 
de aktif olarak gübre pazarlamasına da-
IhJil edilmiştir. 19.1.1988 Darlı ve 19699 
isayılt Kararname ile de, kimyevî gübre 
dağıtımı yapan kuruluşların sınırları ge
nişletilmiştir. 

Sayın milletiveikilleri, planlı dönemin 
(başlangıcı dan 1963 yılında ülkemüzde 
sadece ,325 bin eşdeğer ton kimyevî güıb-
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re üretiliyordu. ıBugün bu rakam 8 mil
yon eşdeğer tona yaklaşarak, 1988 yılın
da öngörülen 9.8 milyon ton gülbre kul
lanım miktarının yüzde 80'riini karşılar 
duruma gelmiştir. Buna rağmen, hâlâ ıbir 
miktar kimyevî gübre ve önemi ölçü
de ıhammadde ilmi edilmektedir. Bu ne
denle, 'bütün dünyada olduğu gilbi, Tür-
kiyelde de kimyevi .gülbre üiyaltlan ABD 
dolarına bağlı bir emtiadır. Buna rağ
men, gülbre fiyatları .yüzde 50Ve varan 
devlet desteğiyle makul ölçülerde tutul
maya çalışılmaktadır. ıBu cümleden ola-
raik, 1984 yılında gübredeki devlet des
teği 152 milyar lira 'iken, 1987 yılında 
350 milıyar liraya ulaşmıştır. 1988 yılın
da fbu desteğin 435 ımilyar lira olması 
beklenmektedir. 

Muhterem ımlilletivdkıilleri, yurdumuz
da ıbitiki hastalık ve zararlılarıyla müca
dele büyük bir önem taşımaktadır. Mü
cadele yapılmadığı takdirde, Iher yıl üre
timde ortalama yüzde 35 kayıp meyda
na gelmektedir. 'Bu kayibın mallî portesi, 
lürün çeşidine göre milyarlarca lirayı 
Ibutoalktadır. Bu sebeple, bitki hastalik 
ve zararlılarıyla, yabani otların meyda
na getirdiği zararları önlemek liçin bitki 
Ikoruma hizmetleri, Bakanlığın İlgili üni
telerinde başarıyla devam etmektedir. 
Nitekim, bu amaçla i'ktidarımiız döne
minde bitik i koruma ödenekleri hızla ar
tırılarak, 1983 yılında 156 milyon lira
dan 1984 yılında 3 milyar liraya, 1985 
yılında 3,7 milyar liraya, 1986 yılında 
8,8 milyar liraya ve 1987 yılında ise 14,5 
ni'ilyar liraya yükseltilmiştir. 1988 yılın
da 'ise, 18,3 milıyar Era ödenek öngö
rülmüştür. 

Tarımsal mekan izasy on : 

Tarımın modernleşmesi bir ölçüde 
tarımsal mdkanizasyonun modernleşmesi
ne bağlıdır. Tarımsal mekanizasyonun 
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başında, .tanım trak'tlörlerii gelmektedir. 
Türkiye'de halen 650 bin civarında trak
tör vardır, traktör fabrikalarımızın ka
pasitesi ise, yılda 100 bin traktörün üze-
rliridedıir; anüak bunların üçte bir kapa-
isfte ile çalıştığını söylemekle yetinece
ğim. 

(ÎBRAlHlİM DBMtR (lAntalya) — Ne
den acalba?.. 

iHliKİMlEİT BtCBNTÜRK (Devamla) 
— Bu durumda 850 bin traktör, mevcut 
ihtiyacıimızı karşılamaktadır. 200 bin 
traktör açığımız vardır, mevcut kapasi
teyle, rahatlıkla birkaç sene içerisinde 
ibu ihtiyaç tamamlanacak; bundan son
raki üretim, (ihracat ve mevcut nıakina 
parkını yenilemek için (kullanılacaktır. 
Burada prdbliem ekipmandadır; halen her 
traktöre 2 ton ekipman düşmektedir, bu
nun 10 ton seviyesine çıkarılması için 
'Bakanlık büyük /bir gayret içerisindedir. 

Tarımsal kredilere gelince : Yüzde 
95 î küçük işletmelerden oluşan Türk 
tarımında en çok ilhfoiyaç duyularç gir
di, şüplhes'iz tarımsal kredidir. Türkiye' 
de tarımsal kredi denilince, akla -malum 
olduğu üzere- Ziraat Bankası gelmekte
dir; 1987 yılında, Ziraat Bankasınca da
ğıtılan kredilerin kullanımında birçok 
yenilikler getirilmiş ve ç'iflüçımfee pekçok 
kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kolaylıklar 
şunlardır : 

il 987 yılında artian girdi fiyatları ve 
dolayısıyla üretim maliyetleri doğrultu-
isurida, tarımsal kredilerle ilglilıi ikraz bi
rimleri yüzde 223'e varan oranda yük
seltilmiştir. 

Üreticilerin süratle ve yeteri kadar 
kredi almalarını sağlamak amacıyla, bu 
yıl da,sulbe yetkileri 3,5 milyon liradan, 
kajdemeli olarak 25 mli'l'yon liraya çıka
rılmıştır. 

Arazi edindirme kredilerinde uygu-
lanmaka olan 6 milyon liralık kredi li
miti, 10 milyon liraya yükselmiştir. 

Yerli tarım araç ve gereçleri konu-
isund'a açılan kredi limiti 2 milyon liradan 
3 milyon liraya yükseltilmiştir. 

'Biçerdöver edinmek isteyen çiftçiler-
de aranmakta olan 1 000 dekarlık dkim 
sahası 750 dekara indirilmiş ve 7 yıla 
kadar verilmekte olan vade 8 yıla çıka
rılmıştır. 

Para ve Kredi Kurulu tebliğleri gere
ği, sertifikalı ihilhrit mısır ve hifbrit ayçi
çeği tohumlukları ile tohumluk üretimin
de kullanılacak lorijlinal ve anaç kademe
sindeki patates tohumlukları için Bakan-
liktan üretici belgesi almış kurulüşllara; 
Imibrit mısırda kilograimına 300-500 Türk 
lirası, Mbrit ayçiçeğinde 2 600 Türk Li
rası, patateste 100 Türk Lirası üzerinden 
destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

'Bakanlar Kurulunun 3.5.1987 tarih 
ve 19449 «ayılı Resmî Gazetede yayın
lanan 87/M704 sayılı kararı gereğince, 
çiftçilere ipotek aramaksızın düşük fa
izle tanımsal kredi açılması temin edil
miş olup, çiftçiler tarafından 'banka şu
belerine İbraz edilecek müstahsil mak-
Ibüzu veya fatura karşılığı '600 000 liraya 
kadar kredi kullandırılmasına başlanmış
tır. 

'Değerli üyeler, 1987 yılında azuz çift- ' 
çimize yapılan sübvansiyonların toplamı 

' 1 trilyon 300 milyar lirayı aşmıştır. Zi
raat 'Bankasının tarım sektörüne ayırdığı 
kredilerde de yıllar itibariyle büyük ar

tışlar vardır; 1980 yılında 173 mİliyar ve 
1983 yılında 618 milyar lira olan kredi
ler, 1986 yılında 1 trilyon 800 milyar li
raya ve 1987 yıllında 3,5 trfilyon liraya 
varmıştır. 

Görüldüğü üzere, ziraî kredi mik-
tarlarındaki artış giderek yükselmekte ve 
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köylümüzün, çilfitçimizÜn - daha iyi şaft
larda ve daha çok kredi alması sağlan
maktadır. 

(Değerli milletve'killeri, şimdi sizlere 
kısaca hayvaneılığıimızın mevcut duru
mu ve geliştirilmesi için yapılan hizmet
lerden söz etmelk isütiyorum. 

'Hayvancıilığımız, tarım sektöründe 
yüzde 35 ,giibi ıbir paya salhipitir. Bu al't 
sektörde 1987 yılında yüzde 4,3 üretim 
artışı (sağlanmıştır. Bu artıış, topliam et 
üretiminde yüzde 5,5, tavuk eti üreti
minde yüzde 11, süt üretiminde yüzide 
4,5 ve yumurta üretiminde yüzde 4,2 ol
muştur. 

(Bu al't sektörde planlı dönemin ba
şından berli temel ilke ve poîıiltika olarak, 
«ayıca fazla hayvan yerine, birim başına 
verimi yüksek ırkların hâkim olduğu 
hayvan popüflasyonunun teşkili benimsen
miştir. 

Ylülklsek veriimlli damızlıkların mem-
lekötiimizde ürdtilmesıi içlin 40 bin baş da
mızlık süt sağırının ülkemize tilh'aü esasa 
Ibağlanmış, 1987 yılında 11 .bin küsur baş 
Igeibe düve ithal edilerek, çiftçilerimize 
uzun vadeli ve kredili olarak tevzi edil-
mıişltir. Bu i'tihalaltita, .hayvan yetiştiricile
rimize beher baş damızlık süit sığırı için 
150 bin Türk Lirası destek sağlanmakta 
ve .ayrıca kur garantisi de sağlanmış bu
lunmaktadır.. 

ISon yıllarda sunî ve tabiî tohumlara 
hizmetlerine bir yenilik getirilerek, sunî 
'tohumlama hizmeti 1985 yılından itiba
ren özel sektöre de açılmış ve özel sek
tör eliyle yapılan sunî (tohumlamaların 
teşviki için, gebe kalmış inek başına, kal
kınmada öneeliklli yörelerde 4 000 Türk 
Lirası, diğer yörelerde 3 000 Türk Lirası 
desıtekleme ödemesi çiftçilere yapılmıştır. 
îktidarımız döneminde yılda ortalama 
500 bin baş sığır sunî olarak tohumlan-
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ımıştır. Bakanlıkça yapılan sunî ve ta-
Ibiî tohumlama sonucu, sığır varlığımı
zın yaklaşık yüzde 20'si kültür ırkı ve 
melezleri haline gelmiştir. 

Bir taraftan saf 'ırk hayvan yetiştlir-
me ve melezleme çalışmaları devam eder
ken, diğer taraftan da (besicilik faaliyet
leriyle kasaplık hayvanlarımızın karkas 
ağırlıklarının 've et üretimlerinin artırıl
ması teşviilk edilmiştir. 

iBu sayede, 1980 yılında her yaşta 
kasaplık .sığır karkas •.ağırlığı ortalaması 
113 kiloyken, 1983 yılında 12 kilograma 
ve 1987 yılında 125 kilograma yü'ksel-
rriiş bulunmaktadır. 

Sığır besisine ilaveten, erken kuzu 
kesimi önleme ve kuzu besiciliği teşvik 
projesini uygulamasına, kredi ve tiekhik 
yardım sağlanarak devam edilmektedir. 

'Sanayi karima yem üretimiinde de 
önemli gelişmeler kaydedilmiş ve 1983 
yılında 2,2 milyon ton olan üretim, 1987 
yılında 3,3 milyon tonu aşmıştır. 

1987 yılı, hayvan hastalıklarıyla mü
cadele bakımından da bir rekor yılı ol
muştur. 1987 yılında 3 350 hastalık mih
rakında, 98 milyon ,baş hayvan aşılan
mış ve 173 milyon doz aşı üretilmiştir. 

Hayvancılığın geliştirlilmesi ve teşviki 
yönünden alınan teşvik tedbirlerin'in baş-
lıcalarını da özet olarak vermek işitiyo
rum : 

Sanayi karma yemi kullanan çiftçile
rimize, 1985 yılından başlayarak ödenen 
yüzide 20 destek, 1987 Mayısından iti-
Ibaren yüzde 25 te yükiseltilmişltiir. Yem 
desteklemesi, 1985 yılında 3'5,6 milyar 
Türk Lirasryken, 1986 yılında 61,3 mil
yar Türk Lirasına ve 1987 yılında da 
130 milyar Türk Lirasına yükselmiştir. 

Süt hayvancılığının teşviki ve üretilen 
süitlerin hijyenik şartlarla süt mamulleri 
üreten fabrikalara alkışının sağlanması 
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için, bu fabrikalara süit saltan üreticilere, 
(beher litre «üt için 25 ila 35 Türk lirası 
süt teşvik iplimi ödenmesine, Mayıs .1987 
den Milbaren başlanmıştır. Süt teşvik pri
mi oiarka 1987 yılında üreticilere 20 mil
yar Türk Lirası .ödenmiştir. 

Hayvan sağlığında kullanılan ilaç be
dellerinin yüzlde 20'si, 1987 Mayısın/dan 
'itibaren desteklemeye talbi tutulmuştur. 

Hayvan ydfiiştiricilerine sağlanan des
tekler bu kadarla da .bitmemelktedir. Ren
di öz kaynağını kullanmak sureciyle hay
vancılık yatırımı yapmak isteyenlerin 
projeleri, Bakanlıkça tasdik edilerek, kal
kınmada öncelikli yörelerde, yatırım tu
tarının yüzide 30'u ve diğer bölgelerde 
yüzde 25'i Devlet desifeğine tabidir. 

Değerli milletvekilleri, burada konuş
mamın sonuna gelmiş ^bulunuyorum, Söz-
lerimlin başından bu yana, Tarım Or
man ve Klöyişleri Bakanlığının çok çe-
çitl'i hizmetlerinden sadece ikisini; yani 
'bitkisel ve hayvansal üretimlerinden bah
settim, ıbu konuda aziz Türk çiftçisine 
sağlanan hizmetlerin de tamamını zikre
demedim. 

Bakanlık, kendisine tanınan bütjçe im
kânları ölçüsünde, mevcut potansiyeli
ni en >iyi şkeMde kullanmış ve 1987 yılı 
içerisinde, çiıfltçimize kısa «ürede sayıla
mayacak kadar çok hizmet götürmüştür. 

Bakanlığın bütün bu çalışmalarını 
takdirle anıyor ve başta Sayın Bakan al
mak üzere, bu konuda emeği .geçen bü-
Itiüın Bakanlık personelin']', 1987 yılındaki 
(başarılı çalışmalarından dolayı gönülden 
kutluyorum. 

1988 yılında da, dalha üstün başarı
lara ulaşmak ümidiyle, 'bütçenin memle
ketimize, milletimize ,aziz Türk çiftçisi
ne ve Bakanlık camiasına hayırlı >ve uğur
lu olması dileğiyle, Yüce Heyetinize 
Grubum ve şahsım adına en derin say-
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gılarımı sunarım. {ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bicentürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Özalp; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
ÖZALP (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
'mlillöıivekilleri; Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığının 1988 bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grulbu adına görüşleri
mi arz etmeye çalışırken, ıhöp'inizü hür
metle selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

iSayın milletvekilleri, tarım sektörü, 
ülkemiz için çok önemidir. Her ne ka
dar bugün iıhracatımızın büyük holümü 
sanayi mamulleri olmakla beralber, ta
rıma dayalı ^sanayimizi de, tarımla bü-
ıtıünleştirinsek, tarımın önemi ortaya çı
kar. 

Ayrıca tarım sektörü, ticaret, ulaştır
ma ve bankacılık gibi hizmet alt sektör
lerinde liş imkânı sağlamaktadır. Bu da 
gösteriyor ki, tarım; ıhizmet ve sanayii 
sektörüne büyük oranda canlılık veren 
bir unsurdur. Bugün faal nüfusumuzun 
yüzde 56,5li tarımla iştigal etimdctedir. 
8-9 milyon insanımız orman köyü kap
samında yaşamaktadır. Bu durumda, ta
rım sektörünün iş ve işsizliğe çözümdeki 
kaltkısı ortadadır. Nüfusumuzun yakla
şık yarısı, kırsal kesimde yaşamaktadır. 
Bütün bunlar gösterir ki, Tarım Orman 
ve ıKöylişleri Bakanlığı çok önemlidir. 
'İcraatı, dirdk't ve endirekt olarak bütün 
(vatandaşlarımızı iligilend'irmekteyir. Va
tandaşlarımız, içeceği suyun temininde, 
güyeceği giyside, yaşamını devam etftire-
celk gıdada, Tarım Orman ve KÖyişleri 
Bakanlığının icraatıyla ıiç içedir. 

Sayın üyeler, 1984 - 1987 yılları or
talaması olarak, tarımda gel(isme hızı 
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yüzde 4 olmuştur. 1988 yılı gel'işme hızı 
ise, yüzde 3 olarak öngörülmektedir. 

Ülkemizde, .tarım sektörünün yıllık 
gelişme hızı reel olarak artmasına rağ
men, sanayi ve hizmetler sektörüne ,gö-
re, daiha azdır. Sanayileşmenin seyri, |ge-
lişmliş ülkelerde de 'böyledir. Çünkü, ta
rım sektöründe biyolojik olay vardır; ik
ilim şartları ve afet vesaire gibi birta-
Ikım ıbdklenmeyen durumlar bu ısek'törü 
etkileyen unsurlarıdır. Her ürünün, biyo
lojik yapı içerisinde, yetişme suresi var
dır; her tür 11ü teknolojik gelişmeye rağ
men, ıbü süröyi belli oranların altında 
kısaltmak mümkün değildir. Misal ola
rak; pamuk ürününü 5 aydan önce ye-
tüştiremezsinıiz. Hayvana yılda -İstisnalar 
'hariç- 2-3 >yavru yaptıramazsınız. Bu ıbi-
yolıojük dengelere rağmen, Bakanlığın son 
idört yıldaki çalışma ve uygulamalarını * 
ıhep beraber gördük. 

Tarım Orman ve Kölyişleri Bakanlı
ğının çalışma ve ilgi alanında (bulunan, 
Türk köylü ve çiftçisinin ekonomik ve 
sosyal yaşamını düzenleyen her türlü 
hizmetlerde büyük hamleler yapılmıştır. 
Tarım ürünlıerinli, sadece dün ve bulgu
nun fiyatlarıyla mukayese ötmek doğru 
netice vermez. Çünlkü, bu mukayeseler 
yıllarca yapılmış, buna rağmen Türk 
köylüsü istenilen düzeye getirilememiş, 
ekonomik ve «sosyal kalkınmada mesafe 
'alınamamıştır... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Şim
di, istenilen düzeye gelmiş ama! 

IMİEHMİET ÖZALP (Devamla) — 
Şimdi gelip gelmediğini, siz gayet iyi 
Ibiliiyorsunuz., 

Bizden önceki iktidarlar dönemini de 
çok iyi hatırlıyoruz; bu münakaşalar hep 
yapılmış, çiftçi ve köylümüz siyasî plat
formlarda hatırlanmış; ancak, yine bili
yoruz ki, bu sözleri .söyleyenler zama

nında da çiftçi ve köylümüz, alınteri ve 
emeğinin karşılığını alaımamıştır. 

Önemli olan, köylü ve çiftçimizin ih
tiyacı olan araç, gereç, iyi tohum, aşı ve 
cins ıslahı ile ürettiği ürüniü-n bedelini za
manında alma konularında kredilerle 
teşvikte hamle yapılabilmesidir. 

Her şeyi karamsar gösterme gayreti 
içinde olan muhalefet, «tarım Orman ve 
'Klöyişlıeri Bakanlığı, dört yılı aşan icraa
tında, köylü ve çiftçimizin ihtiyacı olan 
ber konuyu önemle ele alaralk, bilhassa 
tohumculukta önemli gelişmeler kaydet-
memişjtir; hayvancılık sektörüne gereken 
önemi vermemiştir; Anavatan iktidarı, 
araç ve gereç temininde köylünün ya
nında olmadı» diyebilir mi?.. Ancak, 
gerek basında, gienelkse bu kürsüde, ya
pılan iyi niyetli çalışmalar 'bir yana diti
lerek, tenkit edilmektedir. Halbuki," bi
rim alanda alınan ürün olarak misal ver
mek gerekirse, daha düne kadar, birim 
alandan 200-300 kilo mısır elde edilir
ken, ıbuıgün 1 000 - 1 ,200 kilo mısır el
de. edilmektedÜr. Bunun giibi, soyada, ay
çiçeğinde, • pamukta, buğdayda ve diğer 
ürünlerde de, birim alanda alınan ürün 
ıgöz ardı edilmektedir. 

Zaman zaman politik nedenlerle, ge
rek basınımızda çıkan beyanatlar, ge
rekse tezjgâlhl'anmış görüntülerle, Türk 
köylü ve çiftçisinin traktörünü sattığını, 
tekrar eskiden olduğu gibi, karasabana 
dönüş yaptığını ifade edenler olduğunu 
biliyoruz. Halbuki, Anavatan Partisi ik
tidarı döneminde köylü ve çiftçimizin 
ihtiyaç duyduğu araç gereş konusu has
sasiyetle ele alınmıştır. Köylümüzün .trak
tör edinebilmesi için, bizim iktidarımız 
döneminde yüzde 85 'e varan oranlarda, 
Ziraat Bankasınca traktör kredisi ola
rak, çiftçimize yardımcı olunmuştur. 1987 
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yılında imal edilen 36 b'ine yakın trak-
itör buna örnektir. 

Bütün bunlara rağmen, eski ile yeni 
•tralkfbörtü değiştirme gayreti içinde olan 
çiftçimiz, siyasî malzeme yapılmaya de
vam edlilımdkltıed'ir. Mutlaka, toplumumu
zun bütün 'kesimlerinde olduğu ,giıbi, Türk 
köylü ve çiftçisinin- de sıkıntıları vardır 
ve bu sorunlar bir müddet daha devam 
edecektir. Ancak, ıbu demek değildir ki, 
(blizim köylümüzün ekonomik ,ve sosyal 
yaşamı, Anavatan İktidarı ile gerile -
tmliıştir... Hayır, gerçekler ortadadır; kim 
ne ısıöylerse söylesin, bunlar laftan öteye 
gidemez ve son yapılan seçimler de bu
nu ortaya koymuştur. 

ORHAN ŞENİDAĞ (Adana) — Ra
kamlar var, rakamlar... 

(MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Eivet, biraz sonra o rakamlara geleceğim. 

AUt ESER (Sardsun) — Yok yok, se
çim rakamlarını söylüyor. 

(MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
IBvet, seçim rakamlarına geleceğim. 

IBAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım 
efendim, sırayla; Sayın Ceylan, size de 
ısıra gelecek. 

IMEHMET A B D U R R E Z A K CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, ben ko
nuşmadım efendim, beni tenızlh edin. 

IBAIŞKAN — Lütfen... 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Tarım Orman ve Köyişler'i Bakanlığının 
polMkaısını, sadece tarım ürünlerindeki 
fiyat artışı, ürün artışı ite de bütünleş-
tirrnemek gerekir. Köylü ve çiftçimizin 
sosyal yaşamındaki değişiklikler, büyük 
oranda Anavatan îktüdarınca sağlanmış
tır. Elektriksiz, telefonısuz köy kalma
mış; stnadartlara uygun yol, sağlık hiz
metleri, içme suyu, sosyal tesisler, spor 
tesisleri gibi örnek teşkil edecek hiz
metler ifa edil'mişKür. 

Türkiye'de, eğer geçmişten kaynak
lanan çarpık kentleşme var ise, bunun 
sorumluluğu, önceki dönemlerde köylü
müzün ihtiyaç duyduğu ekonomik ve 
sosyal teslislerin yapılamayışı nidan kay
naklanmaktadır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk .Milleti örf ve âdetine bağlıdır; 
eğer doğduğu yerde gerçek ihtiyaçlarına 
cevap bulabilmiş olsaydı, köyden şehire 
Igiöç olmaz ve büyük kentlerimiz gece-
Ikondulaşmaztdı. 

Analvaltan İktidarı, bu (gerçekleri bile
rek köylü ve çiftlimize hizmet götür
müştür. Bu hizmetleri inkâr etmek müm
kün değildir; edemezisiniz de, çünkü eko
nomik ve sosyal gelişimin temelinde bu 
Iftizmetler yatmaktadır, Yetiştirilen ürü
nün değerlendirilmesinde, telefonun, yo
lun önemi ,ortadadır. Bakanlığımız, bu 
ıhizmetterii yapabilmek için gayretli ça
lışmalarda bulunmuş, makine parkını 
genişleterek, köylünün Miyaç duyduğu 
hizmetleri karştlayabilmişltir. 

Bir köylü ve çiftçi olarak, .geçmişte
ki uylgulamaları yıllarca gördük. Seçim
den seçime bir greyderle gelip, köy yolu
nu tesviye ettiklerini de biliyoruz. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkemiz 
'potansiyelinin gelecekteki durumunu dik
kate alarak, yeni yapılan köy yollarının 
standardını yükseltmiş ve altyapısıyla 
birilikte, her türlü vasıtanın ulaşım yapa
bileceği seviyeye ulaştırmıştır. 

Köy yollarında 1987 programında, 
3-1.12.1987 tarihi 'itibariyle U6 500 kilo
metre yol tesviyesi, 12 370 kilometre 
stabilize kaplama, 5 685 kilometre as
falt ve 5 241 kilometre de yol onarımı 
Igerçekleştirilırriiştir. 

11987 yılı tarım programında yer alan 
diğer hizmetlerden, 7 003 üniteye içme 
suyu, 360 ailenin yerleşimi (Bu ailelerin 
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blüıyük bir kısmı benim seçim bölgem 
olan Aydın tüne yerleşt'iriİmi-ştfır), 628 
adet çeşitli sosyal ve ekonomik tesis (Ca
mi, minare, hamam, kanalizasyon, fırın, 
köy konağı) yapılmıştır. İl özel idarele
rinin, köy konağı ve sosyal tesis yapımı 
Ibumun dışındadır. 

40 076 hektar sahaya sulama suyu, 
16 018 hdktar .sahaya toprak muhafaza, 
38 014 hektar sahaya da tarla içi geliş
tirme Hizmeti götürülmüştür. 

Şimdiye kadar, gerek ulaştırma sek
töründe, gerekse içme sularında bu uy
gulama neticesine ilk defa ulaşılarak, 
1987 yılı programı, hizmetler daha zor 
ve pahalı olmasına rağmen, yüzde 100 
gerçekleşti r Mm i ştir. 

IBurada, içme sularıyla ilıgili bir anı
mı sizlere anla tırnak istiyorum. 1983 yılı 
6 Kasım seçimleri öncesiydi. Ayd(n ili
nin Karacasu ilçemizin Yaykın Köy gru
buna gittiğimde, köylerimizin Nargediik, 
Yblaltı, Yolüstü ve Tekeler köy grubu 
olarak, ıBatının köyleri olmasına rağmen, 
/içme sularını hayvanlarının kullandığı 
göletlerden tulukla temin ettiklerini gör
düm. «Eğer seçilirsem size tuluğu attı
racağımı» dediğimde, köylüler hep bera
ber, «Sayın aday, ıbiz vaatleri çok gör
dük. 20 yıldır bu masalları dinliyoruz» 
diyerdk itiraz ettiler. Beniin de ifadem, 
«Şahsıma oy versenliz de, vermeseniz de, 
biz bu «hizmeti getireceğiz» şeklinde ol
du. Sonuçta, Hükümetlimizin ve Bakan
lığımızın içme suyu konusundaki hassa
siyeti, bizi haklı çıkarmıştır. 

Gelelim, tqprak - su ve küçük su ça
lışmalarını değerlendirmeye : Tarım, Or
man ve Köyişleri Bakanlığı, bu konuda 
da büyük gayretler sarf etmiştir. Hükü
metimizin vermiş olduğu imkânlar ölçü
sünde, yıllarca köylü ve çiftçi olarak 
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levhasını gördüğümüz Toprak Su Teşki
latına işleri ik kazandırılmıştır. 

Ülkemizin her yanında olduğu gibi, 
ıson dört yılda drenaj ,tevsi ve toplulaş
tırma işlerinde ıbü'yük başarılar elde edil-
miştllir. Bilhassa Güneydoğu Anadolu 
'Projesinde önemli bir yer tutan ve Şan
lıurfa Mnde entegre proje yaklaşımı 
çerçevesinde, sulama projelerine paralel 
olarak yürütülen arazi' düzenlemesi ve 
kutsal kalkınma yönündeki çalışmalar 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

'Sayın .Başkan, sayın milletvekilleri; 
ıbenim seçim bölgem, hepinizin bildiği 
gibi, büyük oranda tarımla iştigal eder. 
Tarımın yanı sıra, tarıma dayalı sanayi 
gelir. tl'im, incirde monopoldür; pamuk, 
zeytin, sebze, meyve, hayvancılık, or
man ürünleri ve turizm bakımından mil
lî ekonomiye katkısı inkâr edilemez. An
cak, ne -var ki, sadece meyve ve selbzede 
Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek 
tpötiamsiyele sahip bu topraklara, geçmiş 
dönemde gereken ehemmiyet verilmemiş 
ive 'sulanabilir arazinin 1/3'ü «uHanaibil-
rnliş, taban ,suıyu yüksek araziler ıslah 
edilmemiş, köylü ve çiftçimiz «Dağın
dan yağ akar, ovasından bal akar» söz
leriyle oyalanmıiştır. Sevincimiz odur ki; 
ıson döft yılda yapılan ve yapılmakta 
olan hizmetlerle, geçmişte lafta olan bu 
«öz, gerçekleşme aşamasına gelmiştir. 

Anavatan İktidarı ve Anavatan Par
tisi, gerçekçi olan ve gerçekleri bilen bir 
siyasî kuruluştur. Hepimizin bildiği' gi
bi, 6 Eylül Referandum öncesi Sayın 
Başbakanımız Egetyi ziyaretlerinde (22 
Temmuz günü) kendisine göisteriilen ilgi 
ve alakayı görmemezllkten gelenler, 
ağustos ayı .sonlarında aynı bölgeyi zi
yaret eden Sayın Demirel geldiğinde, 
Iböligernizde çıkan büyük ıbir gazetede şu 
manşet yer alıyordu : «Sayın Demirel 
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keyifli, Aydınca Demirci, özal'ı altıya 
katladı; ,Saıym Demirel'in ifadesiyle, Ay-
klın tamam, Elge tamam...» ddmeçleri 
kullanılıyordu. Sonucu ıhep beraber gör
dük; gerek referandumda, geröksie 29 Ka
sım 1987 seçimlerinde altıya katlayanın 
ıSayın özal'ın olduğu ortaya çıktı. 
(ANAP .sıralarından «Bravo» .sesleri, al
kışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
K'imse, oyundan fazla konuşmasın... 

(MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Seçim ndtliıoesinin yüzdesini soruyordu
nuz; Anavatan Par'tiisinin Aydın'daki oyu 
yüzde 43. 

JBRAHİİM DEMİR , (Antalya) — 
Kimse oyundan ve boyundan fazla ko-
nuşimasın!.. 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
'Boyumuzu ve oyumuzu biliyoruz biz. 

ıBAiŞKAN — Sayın Özalp... 
'İBRAHİM DEMIİR (Antalya) — Ya

kında yeniden öğreneceksiniz. 
(BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş

mayalım. 
Devam ediniz Sayın Özalp... 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — Sa
yın üyeler, hal böyle ilken, gerçekleri 
göremeyein 'bazı siyasilerimiz ve sözde* 
(tarımla iştigal ödemlerin temsilcileri ol
duğunu iddia ©den kuruluşlar, yanıldık
larını 'anlamışlardır. İşte, Anavatan İkti
darının dört yılı aşan sürede, Türk köy
lü ve çiftçisine verdiği önemi bu tablo gös
termektedir. Yanlış söylediğimi iddia 
ediyorlarsa, bizim yerimize, diğer par
tilerin temsilcileri burada olurlardı. 

Sayın üyeler, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının tohum konusundaki 
atılımlar, bütçenin geneli üzerindeki ko
nuşmalar sırasında tenkit edilmişti. Bu, 
insaf ölçülerine sığmayan bir tenkittir. 
Bugün çiftçimizin Minelenme süreci hız-
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la gelişmektedir. Hiçbir çiftçinin, önce
den olduğu gibi, bir yıl önce elde öttiği 
hasattan tohumluk yaptığını görmek 
mümkün değildir; bu, ancak pamukta 
olabilir. O da elit ekersen 'bir yıl son
ra orijinal, orijinal ekersen bir yıl son
ra anaç, anaç ekersen 'bir yıl sonra sertifi
kalı olarak kullanabilirsin. Bunda dahi 
Türk köylü ve çiftçimiz, ekim alanlarının 
değişik olmasına özen göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda, araziyi 
genişletmök suretiyle üretim artışı sağ
lamak zordur. Bundan böyle, tarımda 
üretimi artırmak için yatırım ve girdi 
kullanımlıyla bunlarım verimlerini artır
mak, işlenen alanlardan daha iyi fay
dalanmak şarttır. Tarımda yatırım ve 
girdi kullanımı, 1987 yılında 714,1 mil
yar lira ile yüzde 95.4 olarak gerçefcleş-
>m işitir. Bakanlık, boş duran Hazine ara
zilerini de değerlendirmiştir. Bu amaç
la, muhtaç çiftçilerimize 1986 - 1987 
döneminde, toplam 11681 çiftçi ailesine 
64 508 hektar arazi kiralanmıştır. Köy 
meskûn sahalarında 'bulunan meraların, 
kanunda yapılan değişiklikle, konut ya
pacak arsa bulamayan köylülerimiize tah
sis edilme çalışmaları yapılmaktadır. 
Balkanlığıımızın, yıllarca atıl vaziyette 
kalan 'bu arazileri değerlendirmedeki uy
gulamasını önemli bir adım olarak gör
mekteyiz. 

Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanlığı, 
özet önem vererek, tarımsal üretimi ar
tırmak için tohumculuğun geliştirilme
siyle ilgili uygulamalarıına 1987 yılı içe
risinde de devam etmiştir. Gerek kamu 
ve gerekse özel tohumculuk şirketleri 
tarafından üretilen, ıslah edilmiş yüksek 
verimlü tohumlukların üretimine ağırlık 
verilmiştir. 

Sayın Biçentürk'ün de ifade ettiği 
gibi, 1984 yılında sayıları dördü geçme-

20 — 



T. B. M. M. B : 55 14 . 4 . 1988 O : 1 

yen tohumluk üreticisi, bugün 30 - 35 
civarındadır ve iıthal edilen tohumlarda 
yüzde 50 sübvansiyon uygulanmaktadır. 

Özel sektörle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasın
da düzenlemen protokollerle, 1987 yılın
da özel sektör tarafından üretilen serti
fikalı tohumluklara da, banka tarafın
dan tohumluk kredisi uygulamasına ge
çilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası tarafından verilen çevirme kre
dilerinde, 1987 yılında önemli artışlar 
yapılmıştır. 

Bakanlığımız, taban fiyat politikasın
da, önceden fiyat vererek yıllardır amaç
lanan, fakat yapılamayan sisteme de 
geçmişitir. Hükümetimiz, döneminde, 
üreticinin ürün bedellerini zamanında 
ödeme gayreti içinde olmuştur. Birtakım 
tarımsal kuruluşlarımız; TARİŞ, Çuko-
birlik ve Antbirlik gibi (kuruluşlar, ürün 
bedellerini borsaya göre ayarlamışlar, 
ödeyemedikılfiri miktar için de prim uy
gulamasına geçmişlerdir. Hükümetimiz, 
çiftçimizi her alanda koruma gayreti 
içinde olmuştur, ©ir örnek vermek gere
kirse; 90 bim üreticinin ortak olduğu 
TARİŞ kuruluşunu verebiliriz. Bizden 
önce kooperatif mi olduğu, şirket mi ol
duğu belli olmayan bu kuruluş, iktida
rımız dönemlinde gerçekler doğrultusun
da yönetilmiştir. Eskiden, sık sık deği
şen siyasî iktidarlar zamanında bu ku
ruluşlar istismar edilmiş; (A) partisinin 
bayrağını taşıyanlar (A) partisi iktidarda 
'iken, <B) partisinin bayrağım taşıyanlar 
(B) partisii iktidarda iken, sadece aydan 
aya maaşını alan birtakım militanlarla 
doldurulmuştur. iBunu inkâr etm,elk müm
kün değildir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Şim
di ne durumda? 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Acele etme. 

Geçmişte canlı örnekleri vardır; Çiğ
li İplik Fabrikasının yakılıp yıkılması, 
Gültepe olayları buna örnektir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bugün bu kuruluşlarda, Anavatan 
İktidarının gerçekçi hizmet anlayışı içe
risinde çaba gösterilmiş, üretim 'artırıl
mıştır. Bu kuruluşlar, çiftçiye ve köylüye 
daha iyi hizmet verebilir hale getirilmiş
tir. Geçen yıl bu gerçekçi uygulama sa
yesinde, çiftçinin bu kuruluşlara . yatırdı
ğı her kilo için kâr dağıtılmıştır ve dü
ne göre bu kuruluşlarda «Adama göre 
iş» prensibinden «İşe göre adam» pren
sibine geçilmiştir ve işçi sayısı azaltıl
mıştır.] 

Şimdi ne olduğunu soranlara sesle
niyorum: 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının hay
vancılık çalışmalarına gelince: Hayvan
cılık sektöründe, gerek Hükümet, gerek
se Bakanlık, meseleyi titizlikle ele almış
tır. Her zaman siyasilerin, işlerine .gel
mediği zaman, karşısında Türk köylü 
ve çiftçisini gördüğünde şu sözleri söy
lediğini hatırlarız: «Sütün sudan ucuz 
olduğu ımemlekette, ben çiftçime ne di
yeceğim?...» 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ha
kikaten, ne diyecek? 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Böyle söz sarf ederler; ancak, son genel 
seçimlerde1 bu söz yanlış platformlarda 
söylenmiştir. Bizzat televizyon ekranın
da bu sözleri hep beraber duyduk. 

Değerli üyeler, artık insanlarımız es
kisi gibi düşünmüyorlar. Çünkü, son 
yıllarda gerek basınımızın ekonomik say
faları, gerekse televizyon ve radyodaki 
ekonomik uzmanların değerlendirmeleri, 
ekonomik sempozyumlar, her kesimi eko
nomiyi takip eder duruma getirmiştir. 
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Hal böyle iken, gerçek dışı beyanlar, 
ekonomik kuralılara dayanmayan sözler, 
söyleyene fayda yerine zarar vermekte
dir. 

Doğru Yol Partisi lideri Sayın De-
mkel'in, 29 Kasım 1987 seçimleri öncesi 
partisinin propaganda konuşmalarında, 
«Sütün sudan ucuz olduğu memlekette 
çiftçimiz, (köylümüz perişan; biz bırak
tığımız zaman dolar 75 lira idi» diye 
sözleri vardır ve biz bu sözleri seçim 
bölgemizde çok iyi değerlendirdik. Bu 
konuyu hayvancılık ısektöründe süt ba
zında değerlendirirsek, 11 Eylül 1980'de 
doları 75 lira olaralk ıkabul 'ödersek; çift
çi ve köylümüzün 1 dolar elde edebilme
si içlin, o gün, yani 1 Ağustos 1980 günü 
sütün litresi 12 lira civarında idi ve 
75/12=6 litre 300 gram süt karşılığında 
1 'dolar alınabiliyordu. Sayın Demirel'in 
bu sözü söylediği zaman, süt fiyatı Tür
kiye'de 235 liraydı ve doların 950 lira 
civarında olduğunu biliyoruz; yani 4 lit
re 300 gram süt ile 1 dolar alınabiliyor
du. (ANAP sıralarımdan alkışlar) 

Bu hesapları artılk köylümüz iyi bi'l-
mtekltedir. Kaildi ki, Hükümetimiz ve ba
kanlığımız, hayvancılığa daha da önem 
vererelk, önce yemde yüzde 20, daha son
ra yüzde 25 vergi iadesi yoluyla süb
vansiyon uygulamıştır.. Hayvancılık kre
dilerini yüzde 22'ye düşürmüş, hayvan
sal ve tarım ilaçlarını da yüzde 20 vergi 
iadesi ile sübvansiye etmiştir. Şu anda 
hayvancılık tesis 'kredilerinde yüzde 25'e 
varan karşılıksız teşvik verilmektedir. 
Ayrıca bakanlığımız, süt hayvancılığına 
büyük; önem vermiştir ve 100 bin iınefc 
ithali planlanmış, 40 bin civarındaki için 
bağlantı yapılmış, 11 binden fazlası da 
ithal edilerek üreticilere dağıtılmıştır. 
Bütün bu çalışma ve uygulamaları tak
dirle 'izlemekle beraber, hayvancılığm 

zor ve zahmetli bir iş olduğu hepimizin 
takdirindedir. Onun için, genel ekono
mimiz içerisinde bu sektöre daha büyük 
önem vermemiz gerekmektedir. Temenni
miz, hayvancılık girdilerinde daha fazla 
sübvansiyon yapılmasıdır^ Son alınan 
ekonomik kararlarla hayvancılık kredi
lerinin yüzde 29'a çekilmiş olması, bu 
sektöre menfi yönde etki yapacaktır. 
Bakanliığıımızın bu konuda tedbir alması 
tavsiyemizdir. 

Sayın üyeler, geçmişte çiftçimiz iki 
konuda büyük sıkıntılar çekmiştir. Ara
zisini işleyebilmek için muhtaç olduğu 
mazotu bulam'amış, tahsisler yoluyla pet
rol karneye bağlanmış ve işini zama
nında görememiştir; petrol istasyonların
da sabahlara kadar kuyruk beklediğini 
de biliyoruz. Çiftçimiz gübre tahsisleri 
konusunu unutmadı. Bugün çiftçimizin 
bu tür sıkıntıları kalmamıştır; pahalı da 
olsa, her iki girdiyi rahatlıkla temin ede
bilmektedir. Hükümetimiz sadece 1987 
yılında gübreye 350 milyar Türk Lirası
na yakın sübvansiyon uygulamıştır; güb
renin satış fiyatına göre nispet olaralk 
yüzde 50'sidir ve gübre kullanımı bir yıl 
öncesine göre büyük oranda artmıştır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
mızın çalışmalarında son dört yılda fa
kir, orman köylümüze orman istihsali 
çalışmalarında daha fazla ücret verilerek, 
onların refah 'seviyesi yükseltilmeye ça
lışılmıştır. 1983 yılında 29 milyar Türk 
Lirası olaralk ödenen istihsal ücretleri 
toplamı, 1987 yılında 119 mi'lyar liraya 
ulaşarak, dört yılda toplam yüzde 310, 
yılMc lortalama ise yüzde 78 seviyesinde 
bir ücret artışı sağlanmıştır. 1987 yılın
da gerçekleştirilen 'tüm ormancılık çalış
malarında orman köylümüze 202 milyar 
Türk Lirası ödeme yapılmıştır. 

Ormancılık politikamızın gerektirdi
ği yeni tedbirlerden ikindisi, yakın ge-
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lecekte çolk büyük 'boyutlara ulaşacağı 
tahmin ©dilen orman ürünleri arz açı
ğının kapanabilmesi, tarım alanlarının ve 
barajların 'korunması, topraklarımızın 
erozyonla taşınmasının önlenebilmesi 
liçin, büyük bir hamle ile artırılarak sür
dürülen ağaçlandırma çalışmaları mem
nuniyetle karşılanmaktadır. 

Yıllarca orman köylümüz adliye (ko
ridorlarında süründürülmüşitür. Köylü
müzün kanayan yarası olan bu durumu 
yine, Anavatan İktidarının köylümüzün 
ıstırap duyduğu bu konuyu Anayasamı
zın müsaade ettiği çerçeve içerisinde Or
man Kanununda değişiklik yaparak ça
lışmaları başlatımış olması, orman köy
lüsü 'açısından yıllarca beklenen bir olay
dır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirir
ken, Tarım Orman ve Kavisleri Bakan
lığının dört yılı aşan süre içindeki icra
atımı zamanımın elverdiği ölçüde ifade et
meye çalıştım.; Tabiî ki, bu görüşlerim
le, geniş bir çalışma alanı olan Ba
kanlığın hizmetlerinin çok azını dile ge-
tirebilmişimdir. Genel olarak bakanlığın 
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ba
kanlığımızın bugüne kadar olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de başarılı çalış
malarını temenni ediyorum ve 1988 büt
çesinin önce ülkemize, Türk köylü ve 
çiftçimize ve Bakanlığımıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

(BAŞKAN — Teşekkür edıerim Sayın 
Özalp. 

Sayın Şener işleten; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ŞENER 
İŞLETEN (Edirne) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1987 
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yılı faaliyetleri ve 1988 Yılı Bütçe tasa
rısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Ülkemizde tarım sektörü, sanayi ve 
hizmetler sektöründeki önemli gelişmeye 
rağmen, haldn önemini muhafaza etmek
tedir. 1987 yılında cari faktör fiyatları 
ile gayri safi yurt içi hâsıla içindeki 
payı yüzde 17,9'u; ühracatımız içindeki 
payı ise yüzde 1'8,2'yfi- teşkil etmektedir. 

Faal nüfusumuzun yaklaşık yüzde 
56,5'inin tarımda çalıştığı ve toplam nü
fusumuzun yaklaşık yüzde 50'ye ya
kın kısmının kırsal kesimde yaşadı
ğı tahmin edilmektedir. 

1984 - 1987 yılları ortalaması ola
rak tarımda gelişme hızı yüzde 4 ol
muş, 1988 'yılında da tarım sektörünün 
gelişme hızı yüzde 3 olarak öngörülmüş
tür. 

Sayın milletvekilleri, 1963 - 1983 yıl
lan arasında tarım sektöründeki gelişme 
hızının yüzde 3; 1984 - 1987 yılları ara
sındaki gelişme hızının da yüzde 4 ol
duğu tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere 
her geçen .yıl tarımda bir gelişme olmuş
tur. Kabul etmek gerekirki, tarım sek
töründe gelişme, sanayi ve hizmet sek
törüne nazaran daha uzun vadeli bir 
çabadır. İktidarımız döneminde tarımın 
bütün kollarının geliştirilmesine hükü
metimizce önem ve ağırlık Verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimizin daha 
fazla kazanabilmesi ve daha iyi bir ya
şama kavuşabilmesi için, gelirinin art
ması gereği malumlarınızdır. Gelirin art
masında en önemli faktörlerden biri 
dekara verimin artırılması ile mümkün
dür. Burada, vasıflı tohumluk önem ka-
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zanmaktadır. Son dört yılda, özellikle 
tohum konusunda yapılan hamleler, ne
ticelerini gözle görünür ıbir şekilde or
taya 'koymuştur. Bilhassa, ayçiçeği, buğ
day, mısır ve diğer hibrit tohumlukların 
kulanılması yaygınlaşitırilimış ve üretim
de iyi sonuçlar alınmıştır. Özellikle aıy-

\ çiçeğinde kullanılan hibrit tohumluk, 
verdimi artırdığı gibi, hastalıklara da 
mukavim olduğundan, üreticimizin ter
cihini >k'azanımıştır. 

Burada ayçiçeği konusunda kısa bir 
bilgi vermek istiyorum. Oralbanj, Trak
ya ve Marmara (bölgelerinde ayçiçeği 
liretimi yapan herkesin ^korkulu rüyası 
olmuştur. «Orabanj, denilen hastalık, 
ıtoprakta mevcut olup, 'ayçiçeğinin kö
künde gelsem bir parazittir. Bu parazit, 
ayçiçeği tablası teşekkül ettikten sonra 
etkisini göstermekte ve özsuyu emerek 
kendisini geliştirmekte, ayçiçeğini sö
mürmektedir. Böylece normal dekara 
200- kilogram ürün verecek bir tarla 40 
ilâ 50 kilogramda kalmaktadır., Hesalbı 
yapıldığında bu hastalığın çiftçiye ve ül-
(keye ne Ikadar zarar verdüği kolayca an
laşılmaktadır. 

1984 yılından heri ıkullanılan hibrit 
tohumluk, dekara verimi artırdığı gibi, bu 
hastalığı da çok sınırlı hale getirm'iştir. 
Böylece bir yandan çiftçinin geliri art
mış, diğer yandan da beslenmede büyük 
önem taşıyan yağın temininde, fayda ve 
tasarruf sağlanmıştır. 

Kullanılan kaliteli tohumluk, başlan
gıçta ithalatla gerçekleştirilmişse de, 
yerli üretim teşvilk edilerek tohumluk 
sanayiin kurulmasına dönüşmüştür; Bu 
çalışmalar sonucu ülkemizden tohum ih
racı mümkün hale gelmiştir. 

1980 yılında 600 'bin ton civarında 
alan ayçiçeği üretimi, kullanılan iyi va
sıflı hibrit tohumları sayesinde 1987 yı-
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linda 1 milyon 100 bin tona ulaşmış; 
üretimdeki bu artışın ülkemiz bitkisel 
yağ ihtiyacının karşılanması ve küspe
sinden dp hayvancılığımızın istifadesi 
sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tarımda işleni-
lebilir topraklarımızın marjinaii sınırına 
ulaştığı dikkate alınırsa, dekara üretimin 
artırılmasında; toprak hazırlanması, yük
sek kaliteli tohum, toprak tahlil sonuç
larına göre yeterli gübre kullanımı, me-
kanizasyon, hasattaki kayıpların ön
lenmesi, üzerinde durulması gerekli hu
suslardır. 

Sayın milletvekilleri, dekara verimin 
ve üretimin artırılması İçin, hastalıklara 
ve zararlılara karşı mücadele gerekmek
tedir. Bildiğimiz gibi, gerekli mücadele 
yapılmadığı talkdirde, verimdie yüzde 
20'lik bir azalma meydana gelmektedir. 
Bu hususa iktidarımız dönemlinde bü
yük önem verilmiştir. Son dört yılda 
Bakanlık 'bütçesinde zirai mücadeleye 
ayrılan 'ödeneklerin incelenmesinden de 
mücadeleye verilen önem açıkça görül-
mektedıir. Sadece 1987 yılında 'bu faal
iyet için ,14,5 milyar Türk Lirası; 1988 
yılı içinde de 19,2 milyar Türk Lirası 
ödenerek tefrik pdilmiştir. 

Gelsen ve değişen ekonomide, tarım 
sektörümde günün teknolojisinin kullanıl
masına büyük özen gösterilmiştir. Tarla 
hazırlanmasından ekimine, bakımına ve 
hasadına kadar geçen her safhada yeni 
teknolojinin kullanılarak maliyetlerin 
ucuzlatılması amaçlanmış, gerek kredi 
ve gerekse teknik bilgi ve uygulama için 
her türlü imkânlar kullanılmiştır. Ta
rımda yeni teknolojinin uygulanması, 
kullanım süresinin kısa olmasına rağmen, 
'büyük gelişmeler sağlamış ve mekani-
zasyona önemi verilmiştir. Örneğin, to
hum ekiminde pnöımatik mibzer kulla-
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nımına ağırlık verilmiş, bu uygülaıma to
hum kullanımında tasarruf sağladığı gi
bi, yeni getirileln teknolojinin imkânla
rıyla veriım de artırılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümeti
miz tarafından sarf edilen bu çabaların 
tek amacı, çiftçimizin daha fazla ka-
zanımasıdır. Tarım sektöründe karşılaşı
lan en önemli husus, hasat edilen mah
sulün pazara arz edilmesinde meydana 
gelmektedir. 1970 yılından 1983 yılına 
kadar bu konuda uygulamalar dikkatle 
değerlendirildiğimde, ödemelerde büyük 
gecikmelerin olduğu yaşanan bir gerçek
tir. 1984 lyilından itibaren iktidarımız, 
her geçen gün bu konuda büyük 'imkân
lar kullanarak, bu hususta da çok büyük 
gelişmeler sağlamıştır. Bunu ülkemiz ve 
üreticimiz açısından iftiharla belirtmek 
istiyorum. 

Hükümetimizin tarımda önem verdi
ği diğer bir sektör de hayvancılıktır. 
Hayvancılığımızın geliştirilmesi yönün
de, bir taraftan yerli ırkların sunî ve ta
biî tohumlama ımetödlarıyla ıslahı cihe
tine gidilirken, hayvan varlığımız içinde 
kültür ırkı hayvan sayılarının artırılması 
ve damızlık hayvan yetiştiren işletmele
rin kurulması faaliyetlerine büyük önem 
ve ağırlık verilmiştir. 

1987 yılında sunî tohumlama çalış
maları ilk olarak plan hedeflerini geç
miş, 602 bin ineğin tohumlanması ger
çekleştirilmiştir. Devlet eliyle yapılan 
sunî tohumlama hizmetleri, özel sektöre 
de açılmıştır. Bu ıslah faaliyetlerine ilâ
veten 1987 yılında 11 bin baş yüksek ve
rimli süt sığırı ithal edilerek, düşük fa
izli ve uzun vadeli krediye dayalı ola
rak çiftçilerimize dağıtılmıştır. 1988 yılı 
için programlanan, 20 bin baş süt sığı
rının çiftçilerimize dağıtılmasıdır. Hükü
metimiz, bu yüksek verimli damızlık hay

vanların çiftçiiierimize verilmesinde 150 
bin Türk Liralık bir destek sağlamak
tadır. 

Hayvancılığın üzerinde önemle durul
ması gereken diğer bir konu da, karma 
yem üretimidir. Gerek sanayi karma 
yemi üretimine, gerekse yem bitkileri
nin üretiminin artırılması içim Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın 
önemli faaliyetleri olmuştur. Bu faaliyet
ler sonucunda sanayi karma yem üreti
mi 1987 yılında, 1,5 milyon tondan 3,6 
milyon tona; mısır üretimi 1 milyon ton
dan 2 milyon tona; ayçiçeği üretimi 750 
bin tondan 1 milyon 100 bin tona; soya 
üretimi ise 1987 yılında 200 bin tona 
ulaşmıştır. 

Ayrıca, hayvancılık konusunda ilk 
defa olarak sanayi karma yemlerine süb
vansiyon sağlanmış, bu maksatla 1987 
yılında çiftçiye ödenen destek 130 mil
yar lira olmuştur. Buna ilaveten, süre, 
hayvan ilaçlarına, hayvancılık kredil,eri-
ne de önemli miktarlarda sübvansiyon
lar sağlanmıştır. Kendi öz kaynağını kul
lanmak suretiyle yatırım yapanlara, pro
je tutarının yüzde 25 ila 30'u oranın
da devlet desteği verilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, tarım ürün
lerinin değerlendirilmesi, iç ve dış pa
zarlardaki fiyat dalgalanmaları sonu
cu, diğer sektörlere göre daha fazla et
kilenmektedir. Burada dikkatle takip 
edilmesi gereken politika, çiftçi gelirinin 
artması ve refahının sağlanması bakı
mından büyük önem taşımaktadır, işte 
Hükümetimiz, bu konuda gerekli has
sasiyeti göstermiş ve Üıyi sonuçlar almıştır. 

Bazı ürünlerin fiyatları dış pazarlar
da başdöndürücü bir şekilde düşmüştür. 
Örneğin, 1984 yılında 1 100 dolara ula
şan ham bitkisel yağın tonu bugünlerde 
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460 dolar seviyesine düşmüştür. Halbuki, 
ülkemizde yağlık ayçiçeği tohumu fiyat
ları günün şartlarına göre her geçen yıl 
giderek yükselmiştir. Fiyatlarda istikra
rın sağlanması, 'bir yandan taban fiyat po
litikasıyla, bir yandan da serbest rekabet 
piyasası politikası uygulanarak, üretici 
korunmaya çalışılmıştır. Hükümetimizce 
uygulanan politikada, fiyatların üreti
ciyi tatmin etmesi ve refahın yükseltil
mesi dikkate alınmıştır. Bu uygulama
lar çeşitli sübvansiyonlarla da desteklen
miştir. örneğin; kaliteli tohumluğun fi
yatında yapılan sübvansiyon, gübrede 
sübvansiyon, kredilemede sübvansiyon 
sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, özet ıolaraık ba
kanlığımızın 1987 yılı faaliyeıtlerini başa
rılı 'buluyoruz ve 1988 yılında da başarılı 
olacağına emin olarak değerli mensup
larını kutluyoruz. 

Bu düşünce ve duygularla Tarım Or
man ve KöyişJjeri Bakanlığı bütçesinin 
kabulü temennisiyle, feütçe'nin memleke
timize ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Yüce Heyetinizi gru
bum ve şahsım adına en derin saygıla
rımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
İşleten. 

Sayın Nevzat Durukan; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NEVZAT 
DURUKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Or
man Genel Müdürlüğünün 1988 malî yı
lı katma bütçesi hakkında grup adına gö
rüşlerimizi bildirmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Grulbum ve şahsım adına, 
Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

önce huzurlarınızda, camianın içinden 
gelen bir kişi olarak, başta Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanı olmak üzere, Bakan
lığın 'bütün bürokratlarını, aziz Türk çift
çimizin refah düzeyinin yükseltilmesi, ge
lirlerinin artırılması ve problemlerinin 
halledilmesi konusunda azimli gayretle
rinden dolayı kutluyor, şükranlarımı ifa
de etmek istiyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

Yıllardan 'beri konuşulagelen ve mem
leketimizin önemli 'bir problemi olan or
mancılık politikası hakkında, grubumu
zun görüşlerini burada dile getirmek içlin, 
bir iki satırbaşı halinde ve zamanın el
verdiği oranda konuşmama devam etmek 
istiyorum. 

Konuların tam manasıyla anlaşılabil
mesi için, özellikle. 1983 senesinden ön
ceki; yani Anavatan iktidarından önceki 
ormancılık politikaları ve ormancılık uy
gulamaları ile Anavatan İktidarı dönemin
deki dört yıllık ormancılık uygulamaları 
hakkında Yüce Meclisi aydınlatmak isti
yorum. 

Konunun detayına geçmeden önce, 
«Yurdumuzun orman varlığı acaba ne
dir; orman miktarı ve nitelikleri itibariy
le yeterli midir?» hususunu, gerek dün
yadan, gerekse kapısını çaldığımız Av
rupa Topluluğu ülkelerinden istatistik! bil
giler Vermek suretiyle, bilgilerinize arz et
mek istiyorum. 

Dünyadaki orman varlığı 4,5 milyar 
'hektar civarındadır. Dünya kara yüz
ölçümüne oranla orman varlığı takriben 
yüzde 30 civarındadır. Ancak, verimli 
orman alanı olarak dünyada, kara yüzöl
çümünün yüzde 22'sini ihtiva etmektedir. 

Avrupa Topluluğu ülkelerine gelliince : 
Bu ülkeler 55,7 milyon hektar orman 
varlığına sahiptir ve bunun ancak yüzde 
22'si verimli orman niteliğini taşımakta
dır, 
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Ülkemizde 'ise, durumun iç açıcı ol
masını yürekten dilememize rağmen, 
(maalesef size hiç de pembe bir tablo çize
miyoruz. Yurdumuzun kara yüzölçümü
nü 79 küsur milyon 'helktar olarak müta
laa ettiğimizde, orman varlığımız, ista
tistik! bilgi olarak, 20,2 milyon hektar ci
varında görünmektedir. Ancak, bu raka-
mın hepsi acaba bizim anladığımız ma
nada, Avrupa standartlarına, dünya stan
dartlarına uygun manada orman varlığı 
niteliğinde midir? Maalesef hayır. 

20,2 milyon hektar ormanımızın an
cak 8,9 milyon hektarı verimli orman ni
teliğinde olup, Türkiye'nin kara yüzölçü
müne oranı ise yüzde 11 civarında/dır. 
Genelleme yapacak olursak : Dünyada
ki orman varlığı oranı yüzde 22, Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde yüzde 19; fakat 
maalesef yurdumuzda yüzde 11'dır ve ıiş-
te Türk ormancısının, Türkiye Cumhuri
yeti 'Devletimin 'en büyük problemi de bu 
istatistik! rakamda yatmaktadır. 

O halde yapılacak olan nedir? Yapı
lacak olan, yurdumuzda süratle ağaçlan
dırma çalışmalarına eğilmek ve hatta 
ağaçlandırma çalışmalarının vüsatini de, 
her türlü imkânı kullanmak suretiyle ar
tırmak olmalıdır. 

Bu konuda Anavatan İktidarı döne
minde ormancılık ve bilhassa ağaçlandır
ma çalışmaları itibariyle yapılan husus
ları çok detaylı olarak bilgilerinize su
nacağım ve ormancılık hizmetleri itiba
riyle Anavatan İktidarı döneminde Tür
kiye'nin çağ atladığını da rakamlarla siz
lere arz edeceğim. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir de 
deniz kıyılarında dağıttığınız orman sa
halarını anlatın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Size 
de sıra gelecek. 

Devam edin Sayın Durukan. 
NEVZAT DURUKAN (Devamla) — 

Orman varlığımızın bu denli, arzuladığı
mız rakamların altında olması bir yana, 
maalesef bir de ormanların verim gücü 
itibariyle Türkiyemiz, Avrupa ülkelerinin 
altında bulunmaktadır. Hektardan yılda 
1 metreküp onman emvali artımı alabilir
ken, Avrupa Topluluğunda ve dünyada 
bu rakam bizdekinin üç-dört misli, hat
ta îskandiinav ülkelerinde altı veya ye
di misli civarındadır. Bu da, ormanları
mızın verim gücünün ne denli düşük ol
duğunu göstermektedir. 

Değerli milletvekilîeri, onun ötesinde 
yurdumuzda bir de erozyon meselesi var
dır. Yapılan hesaplara göre, yurdumuzda 
erozyon nedeniyle kaybettiğimiz toprak
ların miktarı 500 milyon metreküptür. Bu 
neyi ifade ediyor? Eğer 30 santimertre ka
lınlığında bir toprak parçasını Kıbrıs Ada
sının üzerine serdiğim'izi • düşünürsek; 
erozyonla denizlere taşınan 500 milyon 
metreküp toprağın bir Kıbrıs Adasını 
oluşturduğunu huzurlarınızda söylemek 
istiyorum. Bu durum meselenin can nok
tasıdır ve Türkiye Devletimin bekası açı
sından üzerinde önemle durulması gere
kir. Ayrıca, erozyon meselesi üzerinde sa
yın Bakanlıkça bundan önce gösterilen 
çabaların artırılarak devam ettirileceğine 
inanmak istiyoruz ve buna da güveniyo
ruz. 

Yıllarca burada bir hata yapılıyor. Or
mancılık mesleğinin içinden gelen btir mil
letvekili olarak Yüce Meclisin huzurunda 
bunu söylemek ihtiyacını hissediyorum : 
Ormancılık meselesi, ormanların işletil
mesi Ve korunması, yıllardan bu yana sa
dece Orman Genel Müdürlüğünün vazi
fesi gibi addedilmiştir. Aslında hata bu
radadır. Ne hükümet meselesidir, ne de 
Orman Genel Müdürlüğünün hiç mesele-
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si olmamalıdır. Orman Genel Müdürlüğü
nün !bu kadar cesim gücüne ve bu 'kadar 
yetişmiş elemanına rağmen, !bu meselenin 
altından kalkması ve ormancılık mese
lesini istediğimiz anlamda yürütebilmesi 
mümkün değildir. Bu meselen'in bir dev
let meselesi, topyekûn bir mesele olarak 
addedilmesi gerekir. Huzurlarınızda 'bu
nu ifade etmek işitiyorum. 

ORHAN ŞENDAÖ (Adana) — Ge
nel müdürlük seviyesine indirdiniz ama? 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; or
mancılık konusunda 1937 yılından 1987 
yılına 'kadar olan 50 sene içerisinde geti
rilen mevzuatlar ve uygulanan politikalar 
açısından yapılanları sizlere analtimam la
zım ki, Anava'tan İktidarının uyguladığı 
ormancılık politikasını çok daha iyi, vu
zuhla tespit ve takdir etmiş olabilesiniz. 

1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Ka
nunla ormanlarımızın işletilmesıi ve ko
runması devlete görev olarak verilmiştir 
ve devletçi bir zihniyetle konu ele alın
mıştır. Onu takiben, 1945 senesinde çok 
daha katı bir tutumla çıkarılan 4785 sa
yılı 'Kanunla bir gecede ormanlar, hiçbir 
'bildirime hacet kalmaksızın devletleş'tiriil-
ımiş ve bütün ormanlar devlet tekeli ha
linde toplulaştırılmıştır. 

Aziz milletvekilleri, ondan sonra or
mancılık politikası da Türkiye'de iflas 
ötmeye 'başlamıştır. İlk defa devletle va
tandaş karşı karşıya getir ürmiş; hısım ol
ması geröken, iyıi geçinmesi gereken nü
veler birbirine hasım haline getirilmiştir. 
Yine ilk defa en büyük orman yangınları 
1945 senesinde; yani devletleştirmenin baş
lamasını takip eden yıllarda meydana 
gelmiş ve en büyük orman yangınları da 
bu yıllarda olmuştur. İstatistik! rakamlara 
'baktığımızda, 1945 senesinde tam 165 bin 
hektar ormanımız, devletleştirmeye 'isyan 

eden orman köylüsü tarafından yakılmış, 
heder edilmiştir. 1946 senesinde hakeza 
125 bin hektar onman yine aynı amaçla 
-kesin olarak tasvip etmemekle birlikte-
oranan köylüsünün tepkisi neticesinde he
der edilmiş, yakılmış, yok edilmiştir, iti
mat ediniz, orman teşkilatının bütün gay
retine rağmen, -ki, huzurlarınızda feda
kâr ve cefakâr çalışmalarından dolayı bu 
memleket evlatlarını grubum adına kut
luyorum- onların bütün azim ve cesim 
gayretlerine rağmen, yanan 'bu orman 
alanlarının yerine yenlilerini yetiştirmeleri 
o denli mümkün olamamıştır. 

Takdirlerinize sunuyorum; ormancılık 
sabır işidir, ormancılık zaman işidir, or
mancılık emek işidir. Ormancılığa kolay 
yaJtırım yapılmaz, 40 yılda tam bir mil
yon hektar orman yakılmış, yok edilmiş; 
40 yılda yapılan ağaçlandırma mliktan 
ancak yakılan orman alanlarına denk hale 
getirileJbilmişfcir; eldeki sonuç sıfıra sı
fır... Ormancılık politikası yönünden ne
reye gidiyoruz?. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
6831 sayılı Kanunla -ki, Demokrat Par
ti devrinde yürürlüğe girmiştir- daha ön
celeri devletleştiırme suretiyle atılan adım
ların kamuoyunda bıraktığı menfi izle
rin silinmesi için, o hükümlerin 'biraz 
yumuşatılması gerçekkştirilmıiş; fakat, 
yine de sadre şifa olamamıştır. 6831 sa
yılı Orman Kanununda o günden günü
müze kadar 'belki 8-10 defa değişiklik ya
pılmış; fakat, meselen'in temeline imle
mediği, devlet ormancılığının ülkemiz 
şartlarına uygun olmadığı gözönüne alın
madığı ve maalesef teşhis doğru fakat 
tedavi yanlış yapıldığı, belki teşhiste de 
zamanında yanılgıya düşüldüğü için, gü
nümüze kadar ormancılık meselesi kana
yan bir yara halinde devam edip gelmiş
tir. 
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Sayın milletvekilleri, size Nepal'den 
misal vermek istiyorum bu konuda. «Ni
çin Nepal Krallığı?» diyeceksiniz. Nepal 
Krallığının arazisi Türkiye Cumhuriyeti
nin arazisiyle aynı şartları ihtiva etmekte
dir; engebeli bir arazidir ve üstelik nüfu
sunun 'büyük çoğunluğu da orman içti 
köylerde Veya orman civarı köylerde ya
şamaktadır. Nepal'de, »bizim o zamanki 
politikacılarımızın tutumlarını örnek al
mak suretiyle diyeceğim, 1957 senesinde 
ormanları devletleştirdi. İtimat ediniz, ay
nen 1945 senesinde 'bizde meydana gelen 
hadiseler oralarda da tecelli etti, orman
lar köylüler tarafından yakıldı, yok edil
di. O kadar ki, Nepal Kralı, orduyu or
manların korunmasında görevlendirdi. Or
du da ormanları korumada muktedir ola
madı. Neticede, yaptıkları hatadan Nepal 
ormancıları 1978 senesinde; fakat Basra 
badefmevt olduktan sonra, 21 yıl sonra 
döndüler ve yine ormanları sahiplerine 
iade ettiler. Şimdi Nepal örmancılarıda 
'huzurludur, Nepal köylüsü 'de huzurlu
dur. Bunu huzurlarınızda arz etmek isti
yorum. Ormancılıkta polisıiye tedbirlerle 
muvaffak olunımasının imkânı yoktur. 

Gelelim Türkiye'deki misalimize : Or
manların 1945 senesinde devletleştirilme-
ısinden sonrîa, ne devlet, orman kadastro 
çalışmalarını zamanında yeterince ikmal 
edemediği için, ne de vatandaş ormanlara, 
devletin olduğu düşüncesiyle gerekli ala
kayı ve sevgiyi gösteremediği için, or
manlar maalesef ortada kaldı ve orman
ları koru'yamadık. Bu bir acı vakıadır. 

Tabiî, ormanların nasıl korunduğunu 
muhaliflerıimıiz soracaklar bize. Onları da, 
Anavatan İktidarının 4 senelik icraatını 
anlatırken arz edeceğim, Kafa yapımızın 
değiştirilmesi gerektiğini ifade etmek isti
yorum. Anavatan iktidarı liberal bir eko
nomi uyguluyor. Bugün komünist Çin 

dahi özel mülkiyeti gündemine getiriyor; 
televizyonda izliyoruz. Onlar bile soldan 
çark ediyorlar. Artık, bizim kafa yapımı
zın ormancılık politikasında da değiştiril
mesinin gerektiğini huzurlarınızda vurgu
lamak istiyorum, 

Ormanlarımızın yıllık verim gücü de 
günden güne azalıyor. Yılda 18 milyon 
metreküp üretim yapılabilen ormanları
mızın verim gücü, son senelerde 14 mil
yon metreküpe kadar inmiştir. 

Diğer taraftan, orman köylümüzün yıl
lık yakacak ihtiyacı 25 milyon sterdir. Or
man Genel Müdürlüğü Araştırma Plan
lama Kurulu Başkanlığınca yapılan 'bir 
araştırmada, Orman Genel Müdürlüğü 
olarak, 'bunun sadece 12 milyon steri dev
let 'tarafından karşılanahitonekte, müteba
ki 13 milyon steri de kaçak kesimlerle te
min ©dilmektedir. Bunun ıbir diğer ifade
si, ormanların tahribidir. Konuyu şuraya 
getirmek istiyorum Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri) : Artık odunun yakacak 
olarak kullanılmasından vaz geçmek mec
buriyetindeyiz. Hatta bu yolda 3473 sayı
lı Mahrukat Kanımunumuz vardır ve 
sadece odunun tutuşturucu olarak kulla
nılmasını amirdir; ama ona rağmen odu
nun yerine ikame edilen maddeler maa
lesef yeterince sağlanamadığı 'için, endüst
riye aktarılması gereken yakacak ham
maddesi duman olup gitmektedir; yazıktır, 
günahtır. 

Şimdi süratle, yakacak odun yerine 
başka dkaım© maddelerinin bulunması ge
rekmektedir. Anavatan İktidarının da sü
ratle bu yolda tedbirler aldığını da huzur
larınızdan ifade etmek istiyorum. Her ko
nuda, milletimizin yüzünü güldürmek için 
o (istikamette nasıl cesaretli kararlar alı
nıyorsa, yakacak meselesi de, Allahın iz
niyle milletimizin beklediği ölçüde ve 
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oranda halledilecektir; buna olan inançl
ımızı (ifade etmek istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

Anavatan Partisi 1983 senesinde ikti
dara geldiğinde, orman ürünlerine dayalı 
sanayi yüzde 16 kapasite ile çalışabiliyor
du. Oammadde yoktu. Azimli, dikkatli 
Ve sabırlı çalışmalar sonucunda, yüzde 65 
olan verim yüzde 85'e çıkarılmak sure-
itiyl'e ve yakacaktan, orman üründeri ham
maddelerine tefrik yapılmak suretiyle bu
gün, Allaha şükür, orman ürünleri işle
yen sanayimizin ihtiyaçları çok büyük 
oranda karşılanmış, istihdam artırılmış ve 
dolayısıyla bu ürünlerden memleketin ta
lebi de karşılanmıştır. Bunu da huzurla
rınızda arz etmeyi bir btorç biliyorum. 

Sayın millet vekilleri, 1987 senesinde 
Onman Genel Müdürlüğünce yapılan top
lam üretim 7 milyon metreküp. Oysa, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihtiyacı, 
yani talep 10,5-11 milyon metreküp, «Pe
ki, bu nasıl karşılandı?» diyeceksiniz; 
«Arada açık var», tşte Anavatan İktida
rının akıllı ve basiretli Hükümeti, onun 
değerli bakanı ve değerli bürokratları, bu 
konuya dik defa, çağ atlama mahiyetinde 
çözüm getirtmişlerdir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 1,5 milyon metreküp ithalat ya
pılmıştır ve 200 rnlilyon dolar ödenmiş
tir. 2 milyon metreküp de kavak üreti
mi vardır. Böylece talep, 10,5 mıüyon 
metreküp olarak yüzde 100 karşılanmış
tır; lama denilecektir ki «İthalatla karşı
ladınız.» O da devletimizin kazancıdır. 
Çünkü, ormanlarımızı bu yolla rebabilite 
ettik ve üstelik de talebi karşıladık; böy
lece fiyatları da regüle ettik. Bu yüzden 
de Tarım Orman ve Köyişlleri Bakanlığını 
yürekten kutladığımızı ifade etmek listiyo-
rum. Yoksa, tomruğun metreküpünü 1 
milyon liraya alabilirdik. Bunu da huzur
larınızda ifade etmeyi bir borç biliyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi iktidara geldikten son
ra, «Yıllardan beri uygulanagelen devlet
çi yapıdaki ve o yöndeki ormancılık po
litikasından Anayasamızın elverdiği ve im
kân verdiği oranda nasıl kurtulabiliriz ve 
bu politikayı nasıl bir kenara itip, va
tandaşımızın ve fakir orman köylümüzün 
beklediği hizmetleri nasıl getirebiliriz?» 
sorusuna günlerce kafa yorulmuş, gün
lerce üzerıinde çalışmalar yapılmış ve 17 
nci Dönemde 6831 sayılı Orman Kanu
nunda ilki defa önemli değişiklik yapıl
mıştır. Bunlardan bir tanesi, 3302 sayılı 
Kanunla getirilen orman kadastro hiz
metlerine yönelik ve hakikaten çağ atla
ma mahiyetindeki yeniliktir. Ormanlık 
yörelerden gelen rnıiilletvekilıleri bilirler, 
bir orman kadastro problemi vardı, Or
man kadastro komisyonlarının, kanun de
ğişmeden önceki yapısında, iki tane or
man mühendisi ve iki tane de ziraat mü
hendisi bulunurdu. Fakat, 3202 sayılı Ka
nunla, orman kadastro komisyonlarının 
yapısında, yapısal bir değişikliğe gidilmiş 
ve devletle vatandaş arasındaki dengenin 
kurulması için, ziraat odalarından da bir 
temsilci bu komisyonlara ilave edilnııiş-
tir. Neticede, muhafazakâr bir tutumla 
kadastro yapılmasının ötesinde, hakikaten 
gerçekçi, objektif ve memleketimizin (şart
larına imkân veren bir kadastro çalışma
sı ^gerçekleştirilmiştir. Süratle kadastro ko
misyonlarının sayıları da, artırılmaktadır 
ve dolayısıyla yıllardan beri kangren olan 
kadastro hizmetlerinin çözüme kavuştu
rulması da amaçlanmış bulunmaktadır. 

Düşünebiliyor musunuz; 20 milyon 
hektar ormanımızın tam 40 senedir 'an
cak 10 milyon hektarının kadastro çalış
maları tamamlanabilmiştir. Bu karınca 
yürüyüşüyle meselenin çözülebileceğine 
inanmadığınızı ifade etmek istiyorum; 
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ama, Allah'a şükür, basiretli bir tutumla, 
kadastro komisyonlarının sayısı artınlır-
'ken, buradaki yapısal değişiklikle de me
selelerin 'temelinde çözümü sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kadastro düzen
lemesinde en önemli çağ atkıma; daha 
önce orman kadastro çalışmalarına Or
man Genel Müdürlüğü de ötomatifcman 
itiraz ediyordu ve neticede, yıllarca sü
ren davalar, yıllarca süren nizalar, or
mancı ille vatandaş, ormanla vatandaş 
karşı karşıya geliyordu. Bu meselemin çö
zümü İçin, Orman Genel Müdürlüğünün 
mahkemelere itirazı Bakanlığa çekilmiş 
ve dolayısıyla da devletin bu konudaki 
tarafsızlığı kesin olarak sağlanmıştır. 
Böylece de, inanıyor ve güveniyoruz iki, 
ehliyetli ellerde, liyakatli ellerde ve mem
leketin geleceğini en iyi bilen ellerde 
bu mesele kesin olarak çözülecek ve ar
tık orman köylümüz mutlaka huzura ka-
vuşacaktıır. 

Bakınız, Anavatan iktidarı döneminde 
yine Orman Kanununda yapılan bir deği
şikle -ki, ağaçlandırmayı ilgilendiren 57 
nci madde ve bir de 64 üncü madde ol
mak üzere, fevkalade önemli maddeler
dir- ilk defa, bozuk orman falanlarında 
ve hali Hazine arazilerinde özel tüzel
kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına 
arazi tahsis etmek suretiyle ağaçlandırma 
yapabilmeleri imkânı getirilmiş ve ilave
ten fidanlık kurma imkânları da sağlan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, az önce arz et
tiğim gibi, armanın sahibi yok. Görünür
de sahibi Devlet; ama Devlet de koru
yamıyor, orman köylüsü de sahip çıkmı
yor; fakat bunun bir sahibinin de bulun
ması lazımdır, koruma hizmetlerinin ger
çekleşmesi için. İşte .sahibini builmak an
cak köy korulukları tesisi suretiyle müm
kündür. 57 noi maddede getirilen deği

şiklik bu amaca yönelik bir değişiklik 
olmuş ve Orman Genel Müdürlüğü de bu 
yönde uygulamaya geçmiştir. Dileğimiz, 
uygulamanın bütün vatan sathına musir -
ran ve aksatılmadan uygulanmasının de
vam ettirilmesidir. Bu konuda hiçbir ma
nia da tanınmamalıdır; aksi halde orman
larımızı korumakta geç kalmış oluruz. 

Tabiî, takdir edileceği veçhile, ağaç
landırma hizmetleri -söylemiştim- sabır 
isteyen, zaıman isteyen, emek isteyen, 
para isteyen işlerdir. 'Peki, sahayı tahsis 
ediyorsunuz, bunun kapitali, sermayesi, 
kredisi nerede?.. O da düşünülmüştür ve 
64 üncü maddede getirilen değişiklikle 
Ağaçlandırma Fonu kurulmuş; ama ısla
yın muhaliflerimiz, lütfen, diğer fonlarda 
olduğu gibi, yanlış anlamasınlar; Ağaç
landırma Fonu getirilmiş ve bu fonla kre
di mahiyetinde ve fakat bir kısmı da 
hibe şeklinde olmak suretiyle ağaçlandır
ma çalışmalarının teşviki öngörülmüştür. 
Yoksa, bir insan ömrünü aşan, 50 sene
ye vabeste bir ağaçlandırmaya hiç kimse 
kapital yatırmak istemez. Bunun başarısı, 
bu Ağaçlandırma Fonunun hakikaten cid
dî şekilde tatbikiyle mümkün olabilecek-
'tir. Benim, huzurlarınızda sayın Bakan
lıktan grubum adına istirhamım, süratle 
Ağaçlandırma Fonunun gündeme getiril
mesi ve böylece de tez elden kredillen-
dirme ve hibe yoluyla ağaçliandırma ça
lışmalarının hızlandırılması ve ayrıoa da 
özel fidanlık kurulmasının teşvikidir. Bu
nun da altından kesin olarak, bütün me
selelerde kalkıldığı gibi, kalkılacağınla ve 
artık bizim aziz çiftçimizin yüzünün bir 
kere daha güldürüleceğine inanıyoruz. 

Yine ormancılık çalışmalarında çalış
ma metodu değiştirilmiştir. Eskiden ağaç
landırma yapılırken... Tabiî ağaçlandırmıa 
konusunu, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
biraz fazla işledim, sabırlarınızı da ta-
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sırdım, 'biliyorum; 'ama memleketimizin 
•bekası mesabesinde olan bir davadır. 
Dikkatlerinizi bu konuya özellikle teksif 
etmek istediğim içki fazla lişlıiyorum, hu 
konuda dıa af fimi diiyorum. 

Şimdi,, daha önce Oırman Genel Mü
dürlüğünün tatbikatında, bir mıntıkada 
ağaçlandırma yapılacaksa, orada arazi ha
zırlanır, fidan dikilir ve etrafı dikenli tel 
-ile çevrilirdi; bir nevi yasak getirilirdi. 
Sıiz, her 'türlü yasağa karşı olan muhalif-
derlımiz de eminim bizi anlayacaklardır 
ve bu konuda takdir edeceklerdir, Ana
vatan İkıtiıdarını da takdir edeceklerdir, 
oma da imıanmak istiyorum; yasağı kaldıır-
mak hususunda ağaçlandırma çaluşma/la-
rında «Karma Ormancılık Projesi» denilen, 
İngilizce ifadesiyle «Agree forestry» ta
rım ve ormancılığın birlikte uygulandığı 
bir metot geliştirilmiştir ve bugün Kon
ya'da, Kastamonu'da ve Manisa'da pilot 
bölge uygulamaları başlamış, fevkalade 
güzd, olumlu neticeler lalıtımıştır. Nasıl 
mı? Ağaçlandıırma için girilen sahada Or
man Genel Müdürlüğü ağaçlandırma hıiz-
rmetsra bitiriyor ve sahanın etrafını şimdi 
dikenli telle çevirmiyor artık. Bu ağaç
landırma sahasında vatanıdaşımızın tarım 
yapmasına müsaade ediyor. Oradaki or
man köylüsü hayvanı için yem bitkisi 
ekebiliyor, kavununu, karpuzunu, sebzesi
ni ekehilıiyor, buna müsaade edilmlıştir 
üstelik de buralardan' nemalanatoilliyar. 

iŞitmıdi ıdiıkkatleninıizıe arz ediyorum. 
Yasaklı bir zihniyetle bu sahaları diken
li telle çevirerek mi ormanı daha liyi 
koruyabilirdik; yoksa, dikenli' telle çevir
meden, vatandaşı ekonomik yönden güç
lendirmek suretiyle arz ettiğim bu tatbi
katla mı vatandaşı ormanlara sahiplendir
mek hususunda etkili olabilirdik ve or
manları korumasını teşvik edebilirdik?.. 
Elbette ki bu yolla teşvik edebilirdik, İti

mat ediniz, bu uygulama çağ atlama ma
hiyetinde, ormancılıkta bir ihtilal mahi
yetindedir. Temennimiz ve dileğimiz odur 
ki, basiretli Anavatan . İktidarı ve basiret
li Bakanımız, pilot bölgelerde başlayan 
bu uygulamayı bütün yurt sathına sürat
le yaygınlıaştıırır. Biz grup olarak, bu ko
nuda onları her yönden desteklediğimizi 
ifade etmek istiyorum'; memleketin hayrı
na olan biır hizmettir diyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizim 
Tunceli'de telle çevrili Sayın Durukan. 

NEVZAT DURUK AN (Devamla) — 
Oradaki telleri de kaldıracağız ısayın mil
letvekili, orayı da hallederiz. Anavatan 
İktidarı her meselenin üstesinden gelir 
hiç endişe buyurmayınız. 

Sayın Başkan, değerli milietvekiHerıi; 
yine son dört senede Anavatan İktidarı 
döneminde, daha önceki yıllarda sekiz 
senede yapılan ağaçlandırmaya denk, 500 
bin hektarlık saha ağaçlandınlmıştır. Biz 
ormancılar 'biraz «hektar» la konuşuruz. 
Bakış açınızı genişletmek için şunu ifa
de etmek istiyorum; 500 hin hektar, 5 
milyon dönüm eder. Kolay biır çalışma 
değildir, bu başarı da ısağlanmııştır. 

1983 senesine kadar sadece Ankara' 
nın çevresinde yeşil kuşak çalışması baş
latılmışken, -ki, hakikaten önemli bir ça
lışma; şehirlerimizinhava kirlıiıliğinin ön
lenmesi ve üstelik de, şehirde oturan in
sanlımızın dinlenme ihtiyaçlarının gideril
mesi bakımından- yeşiıl kuşak çalışmala
rı bugün 24 ilimize teşmil edilmiş ve ça
lışmalar .süratle devam etmektedir, Dile
ğimiz ve temennimiz, bütün illerimize ve 
bütün ilçelerimize, hatta köylerimize da
hi yeştıl1 kuşak çalışmalarının süratle yay-
gınlaştıriılımıasi'dır. Bunun altından dıa 
mutlaka kalkılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1983 senesinde, 
orman fidanlıklarında 426 milyon fidan 
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üretilebilirken, 1987 senesinde 546 milyo
na ulaşılmış ve keza 1983 senesinde, 20 
bin hektar; yani 200 bin dönüm enerji or
manı ihdası çalışmaları tamamlanabilmiş 
iken; 1987 sonunda, 60 'bin hektar (600 
bin dönüm) enerji ormanı tesisi yapılmış
tır. 

Keza, orman yangınlarında ilk defa, 
yine ihtilal mahiyetinde, Anavatan İkti
darı döneminde uçaktan ve helikopterden 
istifade edilmiş, havadan da orman yan
gınlarıyla mücadele gerçekleştirilmiş ve 
uygulamaya konulmuştur. 

Kısaca demek istiyorum ki, Anavatan 
İktidarı döneminde Orman Genel Müdür
lüğü, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, di
ğer çalışmalarımızda olduğu gibi, mem
leketin hayrına olan bütün hizmetleri ele 
almış, ormancılık politikasında köklü de
ğişiklikler yapmış ve bunların nemaları 
da Allah'a şükür alınmıştır. 

Burada görüşülen katma bütçe, Or
man Genel Müdürlüğü konsolide bütçe
sinin sadece yüzde 6'sıdır sayın milletve
killeri. Oysa, Orman Genel Müdürlüğü
nün konsolide bütçesi; genel bütçe, dö
ner sermaye ve katma bütçe tam 863 mil
yar Türk Lirasıdır, 1988 senesinde. Hu
zurunuza getirilen katma bütçe, aysbergin 
görünen yüzüdür. O bakımdan, 51 milyar 
liralık bir bütçe ile bu çalışmaların nasıl 

\ yönetilebileceği, nasıl sonuçlandırılabile-
ceği gibi bir. düşünce sizlerde asla yer al
mamalıdır. Döner Sermaye bütçesi bütün 
'bütçelerin üzerinde ve doğrudan Sayın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının im
zasıyla yürürlüğe giren ve uygulamaya 
konulan bir bütçedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1988 yılı Orman Genel Müdürlüğü katma 
bütçesi üzerindeki sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Sayın Başkanımın af
fına da sığınarak zamanımı da biraz faz-
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la kullandığımı biliyorum ve kendilerine 
de şükranlarımı ifade etmek istiyorum; 
ama bu konunun içinden gelen bir kişi 
olarak burada, yapılan çalışmaları ve ba
zı gerçekleri dile getirmek fırsatını bana 
verdikleri için tekrar teşekkürlerimi ifade 
ediyorum. Çalışan bütün bürokratlara 
birkere daha huzurlarınızda teşekkürlerimi 
ifade ederken, Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 
1988 yılı katma bütçesinin gerek orman
cılık camiasına, gerek aziz çiftçimize ve 
fedakâr ve cefakâr orman köylümüze ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durukan. 

Sayın Yasin Bozkurt; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA YASİN 
BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; benden önceki arkada
şım ormancılık konusuna gerekli ve haklı 
olan ağırlığı verdi, süreyi de büyük çap
ta kullandı. Benden sonra iki arkadaşım 
daha konuşacak. Bu sebeple, onlara da 
süre tanıma yönünden konuşmamı sürat
le tamamlamaya gayret ve riayet edece
ğim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
nın bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek için hu
zurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Mec
lisi gru'bum ve şahsım adına saygı ile se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Bana ayrılan bü kısa süre içinde Ta
rım Reformu Genel Müdürlüğünün büt
çesine değineceğim. 

Sayın milletvekilleri, toprak ve su re
jimi konusu, insanoğlunu çok uzun za
man meşgul eden bir konu olarak gelmiş
tir. Bazen «Toprak Reformu», bazen de 
«Tarım Reformu» adı altında; ama daha 



T. B. M. M. B : 55 14 . 4 . 1988 O : 1 

çok sloganlardan öteye geçmeyen, sadece 
toprak mülkiyetinin el değiştirmesi ile so
nuçlanan denemeler yapılmıştır. Çok sa
yıda ülke başarısız tecrübelerden geçmiş
tir. Latin Amerika ülkeleri bunlardandır. 
Ancak, konuya akılcı ve ekonomik açı
dan yaklaşan devletlerde ise başarılı so
nuçların alındığını söylemeye mecburuz. 
Bunların başında Güney Kore, Milliyetçi 
Çin ve Japonya gelmektedir. Ülkemizde 
de Cumhuriyetin kuruluşundanberi her 
iki tecrübeyi yaşadık ve yaşamaya devam 
ediyoruz. 

Cumhuriyet döneminde toprak mülki
yeti ve tarım reformuyla ilgili düzenleme
lerin ilki 1926 yılında yürürlüğe konan 
Medenî Kanundur. Medenî Kanun, Me
celle ve 1858 tarihli Arazi Kanununa gö
re yapılan düzenlemelere yeni birtakım 
esaslar getirtmiş, özel mülkiyete daha çok 
ağırlık ve önem tanımıştır. Nüfusun arıt
ması ile birilikte tarım arazisine olan ta
lep artışı sonunda, 1935 yılında Toprak 
İskân Kanunu, Ziraî Islahat Kanunu, 
1945 yılında lise 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu çıkartılmıştır, Ger
çi, 1972 yılına kadar uygulanan 4753 sa
yılı Kanun ile birçok çiftçiye toprak tev
di edilmiştir; ancak problem çözülme
miştir. 

Toprak mülkiyeti ve 'toprak reformu 
konusu, 27 Mayıs ihtilalinden sonra ülke 
gündemini sıkça işgal eder olmuştur. Öy-
löki, 1960'h, hatta 1970'li yıllarda, Mec
lislerin gündemini işgal eden bir konu ola
rak devam edegeîmiştjir. tüm kürsülerin
de dahi mesele tartışılmış ve o günlerin 
meselesi olmuştur. Bu kürsülerde mese
leye ideolojik yönden bakanlar, «Bu bir 
kanun ve nizam işi değil, bir gecenin ka
ranlığında görülecek iştir» dediği günler
de, dönemin Tarım Bakanı merhum Bah
ri Dağdaş, toprak reformu meselesini slo-
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gan, istismar Ve ideolojiden arındırmak 
için, unutulmaz çabalar harcamıştır. Re
form kavramını, tarımın modernleştiril
mesi, üretimin çoğaltılması, çiftçinin sa-
ıtın alma gücünün artırılması, arazi ıslah 
ve toplulaştırması ile düzenli işletmelerin 
kurulması olarak anlamış ve anlatmış, 
tapu ve mülkü devletin namusu ve temi
natı olarak görmüştür. Kendisini rahmet
le anarız. 

O dönemde, «Toprak reformu» «Top
rak ve tarım reformu» ve hatta «Tarım 
reformu» adları altında muhtelif teklif, 
tasarı ve taslaklar hazırlanmış; ancak, 
'bunlardan 1972 yılına kadar kanunlaşan 
olmamıştır, Nihayet, 19 Temmuz 1972 ta
rihinde 1617 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Öntedlbirier Kanunu, 25 Haziran 
1973 tarihinde de, 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu çıkarılmıştır. 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 
Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliği haiz ve 
katma bütçeli Toprak ve Tarım Müs
teşarlığı kurularak hizmete girmiştir. Bir 
yıl içinde, yeni bir tasarım uygulama ala
nı olaralk seçilen Şanlıurfa'da adı geçen 
müsteşarlık çalışım allarına başladığından 
bir müddet sonra CIO Mayıs 1977 yılın
da) Anayasa Mahkemesi tarafından 1757 
sayılı Kanun iptal edilmiştir. Bir yıl için
de yeni bir tasarı Meclise getirilmediği 
için de, 10 Mayıs 1978 tarihinde kendili
ğinden yürürlükten kalkmıştır. 

Bu kanunun yürürlükte olduğu dönem 
zarfında, reform bölgesi olarak ilan edi
len Şanlıurfa tilmizde 1,7 milyon dekar 
arazi kamulaştırılmış, tapulama yoluyla 
da 1,2 milyon dekar arazi teşkilat emri
ne alınmıştır. Aynı dönemde 45 köyde 
1175 çiftçi ailesine arazi dağıtılmıştır. Ka
nun yürürlükten kalkarken, geride bir
çok problem ve hukukî boşluk bırakmış
tır. 
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Zaman 'içinde hem meydana gelen hu
kukî 'boşluğu doldurmak ve hem de prob
lemlere 'belli ölçüde çözüm getirmek ve 
teşkilatın devamlılığını sağlamak için ge
çici bazı tedbirlere 'başvurulmuş; ancak, 
Anavatan Partisi İktidarı sayesinde, me
seleye daha akılcı ve kalıcı köklü ve ger
çekçi tedbirler ve çareler getirilmiştir. Bu 
cümleden olarak, Toprak ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüğü, 224 sayılı Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile teşkilata yeni bir 
hüviyet kazandırılarak, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına bağlı katma büt
çeli bir genel müdürlük şekline dönüş
türülmüştür. Bununla da kalınmayarak, 
•aralıksız çalışmalarla 1 Aralık 1984 ta
rihinde, 3083 sayılı Sulama Alanlarında 
Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Refor
mu Kanunu yürürlüğe sokularak, bu ge
nel müdürlük uygulama kanununa ka
vuşmuştur. 5 Mart 1985 tarihinde Res
mî Gazetede yayımlanan 3155 sayılı Ka
nunla da, teşkilatlanma ve görevleri 
düzen altına alınmıştır. Keza, Tarım Re
formu Kanununun öngördüğü uygulama 
yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe kon
duğu gibi, kanunla kurulan Tarım Re
formu Fonunun kullanılmasını ve fon
dan yapılacak olan harcamaların nitelik 
ve ayrıntılarını düzenleyen fon yönetme
liği yürürlüğe sökularakda mevzuat dü
zenlenmesi tamamlanmıştır, 

Değerli milletvekilleri, Şanlıurfa İlinin 
16 Haziran 1986 tarihinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile reform bölgesi olarak ilan 
edilmesi suretiyle 3083 sayılı Kanun ça
lıştırılmaya başlanmıştır. Genel müdürlük 
emrindeki arazinin iade ve dağıtım işlem
leri tamamlanıncaya kadar boş bıarkıl-
maması için, her yıl topraksız ve az top
raklı çiftçilere kiralanmasına devam edil
mektedir. Bu şekilde yılda 900 bin dekar 
arazi kiraya verilmiştir. 

Kanunun öngördüğü toprak sınıflan
dırma çalışmaları ile, kamulaştırma, ara
zi değiştirme, toplulaştırma, arazi dağı
tım normu tespiti, arazi iade ve dağıtım 
çalışmaları da geneli müdürlükçe aralık
sız yürütülmektedir. 

GAP ile sulanabilecek alanın yakla
şık üçte biri Şanlıurfa'nın sınırları için
de yer almaktadır. Bu proje ile ilde su
lanacak alan 5.3 milyon dekar olarak gö
rülmektedir. Bu miktar, ilin 1-4 sınıf ta
rım arazisinin yarısına eşittir. Halen su
lanan alan ise 510 bin dekardır. Bu du
rum, sulama yatırımlarının yanında, diğer 
gerekli çalışmaların da önemini göstermek
tedir. Bunların başında çiftçi eğMmi 
gelir. Bu amaçla, 1988 yılı içindle, Akça
kale İlçemizde Sulu Tarım Çiftçi Eğitim 
Merkezi inşasına başlanarak aynı yıl içe
risinde tamamlanmıştır. Eğitim sitesinden, 
sulu tarıma geçişte yöre halkının aydın
latılması yönünde büyük yarar sağlana
cağı gözönüne alınarak, bu konuya daha 
çok ağırlık verilecektir, 

Tarımı Reformu Kanununun esas ama
cı, tarımda kalkınmayı engelleyen yapısal 
lbtazuklukların giderilmesidir. Yapılmakta 
olan çalışmalarda da bu özellik göze 
çarpmaktadır. Konu, basit bir mülkiyet 
düzenlemesinden çok öteye, ekonomik bir 
optimuma ulaşma meselesidir. (Sektörle
rin birbirini tamamlayıcı yönde dengeli 
bir şekilde geliştirilmesini, bu model için
de tarımda çiftçi gelirlerinin ve hayat stan
dardının yükseltilerek ortalama millî ge
lir seviyesine ulaştırılmasını amaç edinen 
Anavatan İktidarı, konuya ekonomik ve 
sosyal açıdan bakmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, GAP'ın içeri
sinde yer alması, Şanlıurfa îli tecrüfbeslini 
bir kat daha önemli kılmaktadır. İlde 
ele alınacak entegre projelerle sulamadan 
beklenen ekonomik faydanın azamî kıliın-

— 35 — 



T. B. M. M. B : 55 14 . 4 . 1988 O : 1 

ması mümkün olacaktır. Bunun için, yapı 
ile ilgili problemlerin ele alınıp düzeltilme
si zaruret haline gelmiştir. 

Şanlıurfa reform uygulamasının bir 
diğer önemli yanı, Avrupia Topluluğuna 
geçiş döneminde, Topluluğun ortak ta
rımı politikası ilkelerine uyum sağlaya
cak ve pazara dönük üretim yapabilecek 
tarım işletmderinıin tesis edilmesidir. 
1988 yılı içinde Şanlıurfa'da seçilen pi
lot proje sahalarında bu hedef İlerin ger
çekleştirilmesine çalışılacağını öğrenmek 
memnuniyet vericidir., 

Çok önemlli fonksiyonlara sahip re
form kanununun 'başarılı bir şekilde uy
gulanabilmesinin bütçe imkânlarıyla ya-
'kinen ilgili olduğu açıktır. Halen Şanlı
urfa İlinde uygulanmakta olan 'kanun, üç
te ilcisi tarım arazîsi olarak kullanılan ,19 
milyon dekarlık bir alanda, yalklaşık 50 
'bin ziraî işletmeyi muhatap almaktadır. 
Uygulamanın (iktisadî verimlilik açısından 
yaygınlaştırılması halinde, gerekli bütçe 
ihtiyacı daha da büyüyecektir. Zira, an
cak bu sayede, toprak mülkiyetiyle ilgili 
düzenlemelere paralel 'olarak çok parça
lanmış tarım arazilerinin arazi toplulaş
tırma projeleri doğrultusunda toplulaştırıl-
ması ve büyük masraflarla sulanan ta
rım arazisinin, tarım alanı dışına çıka
rılmasının önlenmesi, tarım topraklarının 
teknik ve ekonomik: gerekler doğrultusun
da kullanılması ve erozyonla kaybının ön
lenmesi, küçük çiftçinin desteklenmesi ve 
'gelirinin ,aile başına ortalama millî gelir 
seviyesiine çıkarılması, yaşama standar
dının yükseltilmesi, sulu tarım teknikle
rinin 'kullanılmasında , yapıyla İlgili ak
saklıkların giderilmesi mümkün olacaktır. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün, 
bütün bu hedeflere varabilmek için ye
terli malî güce sahip olduğu söylenemez. 
Tarım Reformu Fonunun yegâne gelir 
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kaynağı, her yıl katma bütçeden ayrılan 
ödeneklerdir. Bu şekilde ayrılan ödenek
lerin tamamının fona aktarılması temen
nimizdir. Buna ilaveten, fon için başka 
'kaynakların da düşülmesi ve uygulanma
sı zarureti vardır. Toplam 9 milyar 151 
milyon lira olan bütçenin, 2 milyar 48 
milyon lirası yatırım, 5 milyar 481 mil
yon lirası transfer, 1 milyar 622 milyon 
lirasını ise carî giderler teşkil etmekte
dir, 

'Sözlerime son verirken, bütçenin Sa
yın Balkanımızın şahsında, seçkin bakan
lık mensuplarına ve ülkemize hayırlı ol
masını diler, grubum ve şahsım adına 
'hepinizi Saygıyla selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bozkurt. 

Sayın Gürbüz Yılmaz; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU Afl?INA GÜR
BÜZ YI3JMAZ ı(Ordu) — Sayın Baş-
Ikan, ısayın üyeler; hepinizi grubum ve 
şahsım adına selamlar im. 

Türkiye'nin kalkınmasında köy ve 
'köylünün kalkınma meselesini topye-
kûn kalkınmamızın temel taşı olarak 
Ikabul ediyoruz. Anavatan Partisi, dev
letin ve milletin bütünlüğünü bozacak 
veya bozmaya yeltenecek her türlllü za-
ırarlı iç ve dış faaliyetlere karşı en mil
liyetçi, en sağlam ve en imanlı unsurun 
Türk köylüsü olduğu inancındadır. Kö
ye ve köylüye yapılacak hiızmet gizli 
ve açık işsizliğe engel olur. Köylü vatan
daşlara yeni imkânlar sağlandığı ve ka
zancı 'arttığı takdirde, büyük kasaba 
ve şehirlere olan göç duracak ve bu sa
yede kasaba ve şehirlerimizdeki nüfus 
artışı daha az olaöak, dolaylı olarak da 
konut, altyapı, sanayii ve ilşsizlıik gibi yeni 
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sosyal ve ekonomik dengesizlikler olma
yacaktır. 

ISayın üyeler, köy ve köylümüzün 
'ekonomik, kültürel, sosyali! ve diğer yön
lerden çağımızın uygarlık düzeyine ulaş
tırılması için, bu kesimin mevcut üretim 
ıgücünün ve kazancının, istihdamı artırıcı 
bir sekilide geliştirilmesi igerekliıdir. Bu 
artış İçin köye götürülen hizmetler sos
yal, kültürel ve iktisâdı yönlerden tu-
ıtaınlı ve yeterli ibiır bütünlük içinde ol
malıdır. 

iKöy Hizmetleri Geneli iMüdürlüğü, 
•devlet ve il) yollarn ağı dışında kal'an 
feöy ive yerleşim tbirimlerinin ulaştırma 
ağını tespit etmek, ıbu yolla köy içi yol'-
ılıarını yapmak, mevcutllan geliştirmek, 
yenilerimi yapmak ve ıbunu daha (güzel 
şekilde organize etmek ve tespit edilmiş 
olan orman içi yolarını ve sanat yapı
larını yapmak durumundadır. 

'Kalkınma plan ve programlarında 
yer alan ilke ve politikalara uygun bir, 
çekide toprak ve su kaynaklarının ve
rimli kullanılmasını, korunmasını ve ge-
lliıştirilmesini sağlamak; baraj, havaalanii, 
-fabrika ve savunma ite ilgili tesislerin 
yapımı, tarih ve tobiat kıymetlerinin ko
runması ıgibi amaçlarla yapılacak kamu-
laşitıırmalar ısebebiyle yerlerini terk etmek 
zorunda kalan köylülleri, göçmen ve gö
çebelerle orman içi köylülerimi iskân et
mek; köy ve bağlı yerleşim birimlilerinin 
yol, içme suyu, kullanıma suyu, elektrik 
ve kanalizasyon tesisleriyle, askerî gar
nizonların içme ve kulanma suyu tesis
lerini yapmak; yabanî fıstıkhk, zeytinlik, 
sakızlık, harauplük, makilik, çayır ve 
meralllarınt imar, ıslah ve ihya etmek; 
tarım alanlarının, gayesine uygun bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak durumun
dadır. 

Saygıdeğer üyeler, bu anlattığım 
konulara daha fazla ilaveler yapmak da 
mümkün; fakat, ben konuyu biraz to
parlayarak devam etmek istiyorum. Tabîi 
bu başarının en büyük sırrı, milletin işa
ret buyurduğu gibi, demokrasiyi herke
sin kendi anlayışına göre yorumlaması 
/değil, demokrasimin şartlarıma göre ken
dimizi alıştırarak geçmişin yanlışlarını 
yapmamak ve güzel şeylere sahip çıka
rak gelecek nesilleri düşünmemizdedir. 

Geçmiş iktidarlar zamanında köye 
götürülen devlet hizmetlerinin beli bir 
seviyede götürüldüğü, ayrıca, o dönem
lerde her zaman için köylünün aley
hime bozulan dengenin husule geldiği 
hepimizin malûmudur. Bu durumu ikti
sadî kalkınma ve sosyal' adalet anlayışına 
ıtens ibulan Anavatan 'Partisine ve bize, 
bu dengesiz gidişe son verme imkânı 
nasip olmuştur. 

IKöy ve orman yoları, ulaştırma sek
törü ağında ölüp, yurdumuz henüz bir 
ıtarım ülkesi durumundadır. 1985 yıl'ıı nü
fus sayımı neticelerine göre, nüfusumu
zun 24 milyona yaklaşan kısmı kırsal 
yörelerde yaşamaktadır. Hal1 böyle olun
ca, gerek tarımsal! ürünlerin zamanın
da nakli ve pazarlaması, gerekse ta
rım nüfusumuzun sosyal ihtiyaçları ba
kımından ulaşım, önemiis 'bir yer tutmak
tadır. Ayrıca ulaşım, kırsal1 yörelere 
götürülerek diğer sektör hizmetlerimin 
gerçekleştirilmesi ve ucuza mal edilmesi 
açışımdan da önemini korumaktadır. 

1986 yılımda al'ınam ve 1987 yılı içe-
ırisinde hizmete sokulan yeni iş makine
leriyle beraber mevcut makine parkının 
itam 'randımanla çahştırıilmjası neticesin
de, 16 500 kilometre köy yolu tesviyesi, 
12 400 kilometre stabilize kaplama, 
5 600 kilometre asfalt kaplama yol yapı-
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larak hizmete sunulmuştur. Türkiye ge
nelinde 1.1.1987 tarihi iıbiıbarâylte ,139 bin 
kilometre stabilize, 62 'bin kilometre tes
viye ve 15 Ibiın kilometre asfalt yol ya
pılarak çiftçi ve köylümüzün hizmetine 
suınu'Umuştur. Yurduımuız ekonomisi için, 
orman yolanımızın yapımı da özel önem 
arz etmektedir. Bu amaçla, 1971 yılın
da 144 425 kilometre üretim yolu plan
lanmıştır. 1987 yı'lı sonu itibariyle, 
106 211 kilometre onman üretim yolunun 
yapımn tamamlanarak hizmete girmiştir. 
IDiğer fcaımu hizmetleri sektörleri, ille köy 
hizmetleriı, iki ayrı al't grupta daha hiz
met vermektedir. Bunlardan biri köy iç
me sularıdır. 

K!öy Hizmetleri .Genel Müdürlüğü, 
köy, mahalle, oba, mezra, kom gibi yer
leşim ünitelerine ve 178 say ili Kanunla, 
•askerî garnizonlara içme suyu götürmek 
ve çevre sağliğı ille ilgili düzenlemeleri 
yapmakla yükümlüdür. Kınsal: kesimdeki 
yerteşim ünitelerinin sağlıklı içme su
yuna kavuşturulması, biraz sonra açıkla
yacağım envanter değerlerinin incelenme
sinden de anlaşılacağı gibi-, çok büyük 
önem arz etmektedir. 1.1.1987 tarihi iti
bariyle, 78 740 üniteden 42 296 ünite 
sullu, 111 204 ünitenin suyu yetersiz, 
24 140 ünitenin ise sağlikli ve yeterli iç
me suyu bulunmamaktadır. İnsanları -
mıızın en 'tabiî ihtiyacı olan içme suyu
na bir an Önce kavuşturulması için yo
ğun Ibir ça!ba harcanmaktadır. İçme suyu 
inşaatlarımızın yapımı her geçen yıl bir 
evvelki yıla göre daha zor ve pahalı ol
masına rağmen, 1987 yuh içerisinde 7 
bini aşan ünite içme suyuna kavuşturul'-
muştur* 

Kırsal! alan planlamasında da Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ileriye doğ
ru bir atilim yapmış ve iskân hizmetleri' 

devlet eliyle yapılacak kamulaştırmalar 
sonucu taşınmaz mallarını terk etmek 
zorunda kialiacak nüfus ille, göçebeleri! 
ve yerlerinde kailkundrfamayan orman 
İÇİ köylülerini tarım içi ve tarım dışı 
sahalarda iskân etmek, yerleşim yeninin 
ehfierissizliğji nedeniyle yerinde kalkındı
rılması imkânı olmayan ve içme suyu 
ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin pa
halıya mal olacağı tespit edilen köyleri 
daha elverişli yerllere nakletmek veya 
mahalle, kom, mezra gibi; dağınık yer
leşimleri, yeni biri yerileşiım yerinde top
lamak; köy gelişme merkezleri kurulma
sını amaçlayan projeler iflle, köylere imar 
planlarına dayalı köy içi altyapılarını, 
sosyal tesisleri ve istihdam yaratıcı eko
nomik tesisleri (götürmek, köylünün ko
nut ve tarımsal tesis ihtiyacını, kredi ve 
teknik yardımla desteklemek ve ihtiyaç-
lı köylere arsa vermek durumundadır. 

Tarım Sektörü: Toprak ve su kay
naklarının gelliştirilnıesi itle ilgili hizmet
ler. 

Sayın üyeler, şimdiye kadar köyün 
altyapı hizmetlerindeki hedefleri; ve uy
gulamaları arz ettim. Şimdi de köyün 
üretim politikasıyla doğrudan ilgili olan 
tarım sektöründeki uygulamalardan bah
sedeceğim. Kırsal kesimin kalkındırılma
sında ekilebilir alanlarda üretimin artı
rılması ana hedeftir. Ülkemizde, arazi 
kullanma kabiliyeti sınıflarına göre, 26.5 
milyon hektar 1-4'ünoü sınıf arazi işle
meli tarıma uygundur. Ancak, lişlemeli 
tarıma uygun olan 5 milyon hektar bi
rinci sınıf arazi dışında kalan diğer ara
zilerde çeşitli sorunlar bulunmaktadır. 

Türkiye topraklarının 1.5 milyon 
hektarında drenaj, 2.8 milyon hektarında 
çoraklık, 28.5 milyon hektarında taşlık, 
57.1 milyon hektarında su erozyonu ve 
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500 bin hektarıında da rüzgar erozyonu 
vardır. 

Ülkemizde tararı arazililerinin '12.5 
milyon hektarı suHanabilir özeliktedir. 
Ancak, ıhavzalların su imkânları göz 
önüne alındığında, teknik ve ekonomik 
olarak sulanabilecek toplam arazi mik
tarı 8.5 milyon hektardır. Toprak - su 
kaynakliarının gelişıtiırilerek çiftçinin hiz
metine sunulabilmesi amacıyla 1987 yı
lında 3<8 bin hektar alanda tarla içi geliş-
ıtirme hizmeti, 7 700 hektar alanda dre
naj, 7 100 hektar allanda gölet, il 5 bin 
hektar allanda toprak muhafaza ve 33 
(bin hektar alana küçük su hizmeti gö-
IJüırülimüştür. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Anava-
Itan Partisine ayrııllan sürenin bitimine 16 

dakika İkallmıştıır, sizden sonra bir arka
daşımız daha konuşacaktır, zamanınızı) 
ona göre ayarlamamızı rica edeceğim. 

GÜRBÜZ YILMAZ (Devamla) — 
(Öağhyorıuım efendimi. 

Köye ve köyllüye hizmetin götürül
mesinde en büyük görev IKöy Hizmet-
üerıiı Genel! Müdürlüğüne veriıllmiştir. Yal
nız, bu 'teşkilatın makine parkı daha 
önceki yıllarda yetersiz olduğu gibi, hu 
(makinelerin büyük bir kısmı da ömrünü 
»tüketmiş, devlete yük olan, sık sık arıza 
yapan, balkım ve onarımı pahalıya mal 
olan makinelerdi. Bu durumu Anavatan 
'Partisi iktidarı 1986 yılında düzeltmiş 
ve mevcut makine parkını son model 
makinelerle takviye ederek, gücünü iki 
inişline çıkarmıştır. 

1988 yık Ibültçesinitti hazıdanımasında 
ise, özellikle geçmiş yulardan devam 
eden projelerim tamamlanması hedef 
alınmıştır. (Bunların gerektirdiği ödenek
ler tam olarak konulmuştur., 

KaÜlkıınmada öncelikli inlerimizin ih-
tîîyaçlarına öncelik veriıllerek, yol, içme 

— 39 

14 . 4 . 1988 O : 1 

suyu, sullama, elektrik, iskân gibi altyapı 
hizmetlerinin tamamlanması yönünde 
projelere ağırlık verilmiş, 1988 yılı 'büt
çesinin yaklaşık yüzde 50'si bu illilerimi
zin yatırım programlarına ayrılmıştır. 

'Sayın milletvekilleri, işte görüyorsu
nuz ki, Anavatan Partisi, köye ve 'köy
lüye dünyadaki bütün medenî imkânları 
'götürmek için çaba sarf «itmekte ve kö
yüne, köylüsüne sahip çıkmakta, ona 
yakışanı en iyi sekide yapmaktadır. 
Klöye ve köyllüye giden bu hizmetler do-
'iayıısıyla köylü daha çok medenî iımkân-
lara kavuşmuş, daha medenî vasıtaları 
kullanır hale gellmiştiır. 

Türk köylüsü, yapııst itibariyle, tarım
la uğraşmaktadır. Bu vesile ile, köy ve 
köylünün kalkınmasında hayvancılığı, su 
ürünlerini, orman mahsullerini, ziraî üre
timi ve küçük sanayi üretimini arttıracak 
ve verimi yükselitecek, üretim maliyetini 
düşürecek, köylünün ürettiği malıların 
ıpazarllanmasını kolaylaştıracak tedbirleri. 
alan ve bunu daha sistemli bir şekilde 
kalıcı olarak, ve kimsenin değiştirmeye 
gerek duymayacağı şekle oturtan Sa
yın Bakana ve onun şahsında bütün 
bakanlık mensubu arkadaşlarıma, bu 
faydalı çalışmalarından dolayı teşekkü
rü bir borç bikrim. 

Sayın mMetvekilleri, yeniliklere sonu
na kadar açık olan köylümüz, Örf ve 
anenelerine bağlı, kendi geleceğimi Tür-
kiyenin geleceği olarak gören, umut dölü, 
seçtiklerine değer veren köylünün kallkın-
ması için çaba sarlf edilmesini isteyen 
ve haltta zorlayan ve önemli ölçüde me
seleleri bilen ve sahip çıkan bir toplum
da, demokratik rejimin Ve bu rejimle 
ekonomik kalkınmasının geleceği hak
kında inançlı ve kuvveti olmam*z (ge
rekmektedir. Türkiye'nin kalkınması, an-
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©ak köyün ve (köylünün kalkınmasıyla 
mümkün olacaktır. Sosyal1 devlet anlayı-
şımiin en belirgin öızeliğii budur. Gerek 
iktidar ve gerekes (muhalefet olarak, bu 
inancı ıberalber başarmaya mecburuz. 

1988 yılı bütçesinin, öncelikte Tarım 
Orman <ye Köyişleri Bakanlığımıza ve 
çalışanlarıma, vatanımıza, milletimize ve 
özelikle tüm ıçitötçilieriımize yararlı ols-
ımaHMiı dier, Yüce Heyetinize saygıları
mı sunarım. I(AN1A!P sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Buyurun Sayın Oünebakan. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET 

OÜNEBAKAN (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin saygıdeğer üyeleri; 1988 yılı Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
de Anavatan Partisi Grubu adına söz al
mış 'bulunuyorum. Bu vesille ile, büyük 
Türk Milletinin iradesini temsil eden Yü
ce Meclisi, grubum ve şahsım adına say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Çağdaş1 medeniyet düzeyinin üzenine 
çıkabilmek için, hailen nüfusumuzun 
büyük bir bölümünü teşkil eden köylü
lerimizin ve ıtarımda çalışanların kalkın
dırılması, gösterilen büyük hedefe var
mamızda meselelerimizin en önemlisi ol
maya devam etmektedir. 

Köylümüzün daha yüksek bir hayat 
standardıma kavuşturulması, partimizin 
ana gayelerinden birisidir, iktidarımız 
döneminde, köy ve köylü meselelerin© eği
lişte yalnız ekonomik kalkınma tek un
sur olarak ele alınmamış, ekonomik un
sur kadar insan unsuruna da gerektiği 
kadar önem verilmiştir. İnsan unsuruna 
yeterince önem verilmeyen kalkınma ça-
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balarında, uygulamada zorluklarla kar
şılaşılması, derinliğime ve genişliğine bir 
kalkınma yerine, yüzeysel bir kalkınma 
yapılabileceği gerçeğini ortaya çıkarmış
tır. Bu yüzden, bir taraftan üretimi artı
racak büyük gayretler sarfedilirfcen, di
ğer yandan da, köyde yaşayanların insan
lık haysiyetinin asgarî yaşama şartı olan 
altyapı hizmetlerine Cumhuriyet döne
minden bu yana tam ve gerçek manasıy
la Anavatan İktidarı zamanında önem 
verilmiştir. 

Bilindiği gibi, köy, gelişmekte olan 
bütün ülkelerin en çok üzerine eğildikleri 
konulardan binisi olmaya başlayalı çok 
uzun bir zaman olmamıştır; ancak, bunu 
bazı köy meseleleri meraklıları Birinci ve 
hatta İkinci Cihan Harbi sonlarına kadar 
getirmekte ittir sakınca görmemektedirler. 
Esasta, köy meselesinin ıbiiyük bir prob
lem olmaya başlaması, belirli bazı genel 
tarihlere bağlanamaz; çünkü, bu durum 
toplumların gelişme düzeyleri ile çok ya
kındam ilgilidir. Tarım toplumu oilimaktan 
sanayi toplumu olmaya doğru hızlı bir ge
lişmeye geçen ve nüfus artışı hızlanan top
lumda, kırsal alanın kalkındırılması ve 
düzenlenmesi ciddî bir mesele olarak or
taya çıkmıştır. 

Blumun1 içindir ki, köy Türk toplumu
nun tarih boyunca en önemli bir parçası 
olageldiği halde, ciddî bir mesele olarak 
ele alınması gene ancak Ama vatan iktidarı 
döneminde olmuştur, 

Anadolu toprakları üzerinde yaşayan 
Türk.köylüsü bizden 'önceki dönemlerde
ki ihmaller nedeniyle asrın sosyal, eko
nomik ve teknolojik gelişmelerıinden yete
ri) kadar nasibini allamamış ve böylece, 
kendi içine kapalı bir köy 'tipi ortaya çık
mıştır. Dün hizmet istemeyi aklının ucun
dan bile geçiremeyen köylülerimiz, bugün 
her an yeni bir hizmet istemekte olup, 
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içine kapalı köy tipi olmaktan Bakanlığı-
mrzım büyük gayretler göstermesiyle kur
tulmuştur. 

Türkiye'de köylünün ve köy mesele
lerinin planlı, programlı ve bilimsel bir 
şekilde ele alınması, köye hizmet veren 
kuruluşların bir araya gelerek Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü adı altında bir
leşmesiyle mümkün olmuştur. Türkiye'nin 
ekonomıik, kültürel, siyasî ve sosyal bir 
(meselesi, dolaylı veya dolaysız köy prob
lemi ile liıtişkiidıiır. Köy, millî hayatımızın 
her kesimlini destekleyen, besleyen kay
naktır. Türk milî kültürünün yozlaşmıa-
mış en güzel örnekleri, hâlâ köyleriımiz-
dedir. 

Bilindiği gibi, sosyo ekonomik kalkın
manın asgarî ve ıtemel unsuru, altyapının 
gdld'ştiırürnesine bağlı bulunmaktadır. Köy 
altyapısı yol, su, elektrik, toprak ıslahı, 
ıtemel eğitim gibi konuları kapsamaktadır. 
Ancak, bunlar arasında baş sırayı yolun 
işgal ettiği, bugün artık tartışılmaz ıbiır 
gerçektir. Çünkü, köyleriımizin kapalı eko
nomiden pazar ekonomisine geçmeleri ve 
ekonomik kalkınma planlarımızın başarı
lı olabilmesi, ulaştırma sisteminin geliş
mesine bağlıdır. Uygarlığın gelişmesinde 
(insanlığın yaşayışı ve derlemesinde en 
önemli faktörlerden biri yol olmuştur. 
Uygarlıklar, ancak, yol vasıtasıyla geri 
kalmış bölgelere ulaşmıştır. 

Köy yolarının faydalarını iki şekilde 
mütalaa etme imkânı vardır. Birincisi, 
sosyal faydalar; ikincisi ise ekonomik fay
dalardır. Yollı hizmetlinin tahakkuku ile 
sağlanacak faydalardan sosyal yön ağır
lık kazanmaktadır; çünkü, köye götürü
len işler doğrudan doğruya insana yöne
liktir. Köy yollarının sosyal yönden sağ
layacağı faydaları şu şekilde sıralayabi
liriz : 

1. Eğitim : Okuma yazma oranının 
çok düşük olduğu köylerimizde, mecburî 

eğitimle halk eğitiminin süratle yaygın-
laşıtırılmıaısında köy yolları büyük limfcân 
yaratacaktır. 

2. Sağlık ': Halk sağlığını tehdit eden 
hususların kaldırılması ve binlerce anne
nin ölümüne yal açan doğum olaylarının 
kolayl aştır iknası içki, gerek sağlık im
kânlarını köye getirmek, gerekse köyde 
yaşayan insanı en yakın sağlık tesisine 
kavuşturmak, köyleri bu merkeze birleş
tiren yolarla mümkündür. 

3. İdarî : Köylerin dağınıklığı sebe
biyle, halkın idare, idarenin de halkla 
olan ilişkilerinde yakınlık ve kolaylık 
sağlanmasında yolun sağlayacağı fayda 
büyük olacaktır, idarî otoritemin, yur
dun en uzak köşesine kadar kendisini his
settirmesi ve diğer (hizmetlerin götürülme
si, büyülk ölçüde yola ıbağlı buiıunımıakta-
dır. 

Netice olarak, köyün yaşanabilir 'bir 
hale getirilmesi, köylüyü şehre (götüren 
nedenleri ortadan kaldırmak ve gecekon
duların çoğalmasını önlemek için, işenir
deki hayat şartlarının kısmen köye götü
rülmesinde mecburiyet vardır. En basit 
anlamıyla, yoldan mahrum yurt köşele
rinde sosyali hayatın insanca bir düzeye 
çıkarılması, o bölgelere yol götürmekle 
mümkün olacaktır. 

Bir köyün ve köylünün kalkınmasın
da yol yapımı bu kadar önem arz eder* 
ken, Cıımhuıriyet döneminde çeşitli ikti
darlar zamanında yapılan yollara göz at
mak, kimin köye ve köylüye önem ver
diğini açık seçik ortaya çıkaracaktır. 

Şöylefci, 1980 yılına kadar işbaşına 
gelmiş bütün iktidarlar döneminde Tür
kiye sathında yapılan asfalt köy yolu 
uzunluğu 4 435 kilometredk. Anavatan 
Partisi dönemkinde, yani 1984-1985-1986-
1987 yıllarında -4 yıllık kısa bir dönemde-
12 600 kilometre asfalt yol yapılmıştır. 
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IŞu noktaya da önemle dikkatinizi 
çekmek işitiyorum : 1980 yılına kadar 
yapılan 4 435 kilometre yola karşılık, 
yalnız Anavatan İktidarı zamanında 
(11987 yılında) 5 700 kilome'tıre asfalt köy 
yolu yapılmıştır. Bu yapımlarda, hem 
yolun sitfatıdar'dı hem kalitesi artırılmış
tır. Bazıları «Dünya gelişiyor, teknolö-
)i ıgelşiyor; imkânlar artıyor, onun için 
|bu hizjmeltlıer de medburî olacak|tır» diye-
ibli'l'irler ve muhaliflerimiz böyle diyor
lar. Dünyada teknolojisi gelişiyor; bu 
'dioğru. Türkiye de gelişiyor; bu da doğ
ru; ancak, Türkiye 1988 yılında 1987 
yılına nazaran gelişmişse, 1940 yılında 
1930 yılına nazaran, 1950 yılımda 1940 
yılına nazaran daha çıok gelişmiştir. .Ya
ni her bir yıl, bir önceki yıla oranla bir 
gerişime gösiterrnfişlt'ir. Kısacası dünya 
teknolojisi, 20 nci Yüzyılın başından 
sonuna doğru, yıllara ,göre, periyodik 
t>ir gelişme göstermiştir. 

iBîzJden önceki iktidarlar, Anavatan 
Partiisii iktidarı zamanındaki, bu süper 
gelüşimeyii bırakın, normal periyodik ge
lişme ölçüsünde başarı gösterelbilimiş ol
salardı, bugün Türkiye'de asfaltta yol 
'da kalmayacaktı, susuz köy de kalma
yacaktı., 

(Meseleyi tam olarak açıklığa kavuş-
tiuralbilımek için, slıze Ibir kaç rakamlı 
örnek daha vermek istiyorum: Yine 1980 
yılına kadar tesviye olarak 19 430 ki
lometre köy yolu yapılmış; buna muka
bil ANAP İktidarı döneminde, yani 4 
yılda 40 900 kilometre yol tesviyesi ya-
pıllmıştır. Bu farklılıkları görmemek müm
kün değil, kafoul etmemek de insanın 
viddanına sığmaz. 

Yine, Türkiye'de 78 740 yerleşim 
ünitesi .bulunmakta, bunun 25 635 üni
tesine 1980 yılı öncesi su getirilmiş olup, 
ANAP Mdları zamanında da 14 690 
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üniteye su verilmiştir. Ancak, daha ön
ce su köy içine birkaç çeşme yapmakla 
temin ediliyordu; bizim zamanımızda ise, 
Iher eve «(kapalı şöbelke» sistemi dediği
miz şehir usulü su götürmekteyiz. 

Biz, ahlaksızlığın üzerine inşa edilen 
Iher müessesemin çökeceğine inanırız. Bu 
inancımızı tarih açık ve seçik ispatla
mıştır. Tarihte, yeryüzünde kurulan me-
<deniyetl©rin, imparatorlukların, devletle
rin Hiç birisi parayla kurulimamıştır. 
(Hepsi de imania, ahlakla, millî ve ma
navı birilikle kurulmuşta". 

iBAŞKAN — Sayın Günebakan, sü
reniz dolmuştur; toparlayın lütfen. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) 
— İşte bu gerçekler göz önünde tutu
larak, iktidarımız, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü vasıtasıyla, köylerimiz
deki zalten m'illî örf ,ve âdetlerine hağlı 
lolıan vatandaşlarımızın, millî ve manevî 
'duygularını pekiştirmek amacıyla, dinî 
'Vecibelerini yerine getirebilmeleri için, 
cami yapımına da büyük önem vermiş
tir. 1980 yılına kadar, Türkiye'de devlet 
eliyle, 488 cami yapılmasına rağmen, 
Anavatan İktidarı döneminde 450 a'det 
cami yapimi)ş|tır köyl'erilmizdc. 

Anavatan Partisi olarak, memlekete, 
köyümüzle, köylümüze hu hizmetleri ge-
'tirelbildiğimiz için, hem mutlu hem gu
rurluyuz. Zalten, 1983 pariti kuruluş prog
ramımızda, «Köylere yapacağımız hiz-
mejtle, blaşlta yol, sıu, elektrik olmak üze
re, köy »ve şehir arasındaki altyapı ve 
mddenî iimlkân farklılıklarını büyük öl
çüde gidereceğiz» demiştik. İşte, parti, 
kuruluş prqgramımız)da belirttiğimiz he
defe kavuşmanın da mutluluğu içinde
yiz. Benim -uğruna can adadığım, baş 
koyduğum büyük Türk Milletinin özü
nü teşkil eden Türk köylüsüne, bu hiz
metleri götürmekte büyük emeği geçen ' 
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Sayın Gutmlhuribaşjkanımıza, Sayın Başba
kanımıza ve Sayın Tarım Orman ve Köy-
işleri Balkanımızla, emeği geçen tüm 
'personele teşekkür ediyor, Yüce Mecli
sin huzurunda şükranlarımı arz ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, kıymetli oyları
nızla, Tarım Onman ve Köyişler'i Ba
kanlığımıza bütçesini onayladığınız tak-
1di.r!de, 1988 yılı içerisinde de köyleriımize 
büyük .hizmet verme imkânımız olacak
tır. 1988 yılı bütçemiz, 7 100 .kilometre 
ıtesviyeli yol, 8 500 kilometre stabilize, 
4 000 kilometre yol -onarımı, 1 000 kilo
metre asfalt köy yolu yapanını ve tam 
4 221 üniteye içme suyu götürülmesini 
öngörmek'tiedir. 

iBu yapılan işlerin tümü gösteriyor ki, 
Türk Milleti, köylüsüyle, kentlisiyle, 
muasır medeniyet seviyesine, ANİAP ik
tidarı sayesiride kavuşacaktır. Dün oldu
ğu gilbi, yarın da Türk adını, dünyanın 
ıgölbeğine yazacaktır. 

GÜNEŞ GÜRISEUER (Tekirdağ) — 
Dünyanın ,gölbeği neresi acaba! 

AHIMET GÜMBB1AKAN (Devamla) 
— Büyük Türtk Milletinin iradesini tem-
ısil eden Yüce Meclisten, büyük Türk 
'Milletine sesleniyorum : 

Ey Büyük Türk Milleti; 
Dünya atına hara, kargın göklere di

rek 
Sana o adın gilbi koca bir cihan gerek 
Çünkü, sen demirden dağların bağ

rını yara yara 
AtıHdın yefdi kbMan zulmü doğuran

lara 
IDoğ yine doğ, mazlumun ahi da özler 

seni 
Öç aısıMır ağlayan gözler de özler 

'sıeni (Alkışlar) 
Tarım Orman ve K'öyişleri Bakanlı

ğımızın, 1988 yılı .bütçesinin, köyümüze, 
Iköylümlüze hayırlı hizmetler getirmesi 
'temennisiyle, hepinize saygılarımı sunu
yor, beni dinlediğiniz için, teşekkür edi
yorum. (Akışlar) 

(HAŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın 
Günefoakan. 

Sayın milletvekilleri. Anavatan Par
tisi Grulbu adına konuşmalar tamamlan
mıştır. 

Çalışma süremizin dolmasına 10 da
kika kalmıştır; bu itibarla, saat 14.00'te, 
kaMığımız yerden, müzakerelere devam 
etmek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili llyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul)» Mehmet Akarca (Samsun) 

i - . ^ > • « i ••«• 

(BAŞKAN — Tiirlkiye Büyük Millet 'Meclisinin 55 inci BirleşinU'nin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

IV. — IKANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ye Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu {Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap \Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

A) Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanlığı (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. ı— Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2.: ı— Orman {Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 

1. »— Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. •— Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1986 Malî \Yılı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü 1988 Mali Yılı Bütçesi 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

IBAŞKAN — .Müzakerelere, kaldığı
mız iyenden devatm ediyoruz, 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Konuşma sırası Sosyaldemokrat Halk

çı Parti grulbu adına Sayın Turhan Hır-
fanoğlu'nda; ibuyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADIMA TURHAN 
HIRPANİOÖLU P a t a ü ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri1; Tarım Or
man ve Köyişleni Bakanlığının bütçe «ta
sarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
'Farilinin, görüşjlerinıi açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum, Yüce Meclisi gru-
Ibum ve şahsım adına saygıyla selamlı
yorum. OSIHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletıvekiller'i, tarım, gerek 
'bu sektörde çalışanların nüfusumuzun 
Ibiüyük bir kısmını teşkil etmesi ve ge
rekse ulusal hâsılaya önemli katkıda bu-
llümması nödeniyle, ülke eikonomilsinde 
önde gelen ve lUİuısal gelıirimize büyük 
katkı yapan bir sektördür. 

Sanayi ve hizmetler sektöründeki ge
lişmelere rağmen tarım sektörü ekıono-
m'im'iz içindeki önemini korumaktadır. 
Bu önem kendisini sosyal, ekonomik ve 
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ıs'trıatejik açılandan 'bariz 'bir şekilde hiıs-
setîtirmektedir. 

Şöyle iki : Ülkemizde 9,4 milyon kişi 
Harımla uğraşmaktadır; bu rakam, aile
leriyle birlikte 25 milyonu bulmaktadır. 
Tarımın .toplam istihdam içeri'sıinde'ki 
payı ilse yüzde 56'dır. Bunun karşısında, 
(ulusal gelirden aldığı pay ise 1979 yılın
da yüzîde 23 iken, 1987 yılında yüzde 
15,7ldir. 

Bu kadar nüfus yoğunluğuma rağmen, 
ulusal gelinden tarım sektörüne düşen 
payda azalma görülüyor. Demek ki, ta
rım sektöründe, giderek, göreli yoksul
luk dediğimiz nispî fakirlik meydana gel
mektedir. Bu taiblo, tarımın sosyal yön
den ne denli1 önemUi olduğunu açık se
çik ortaya koymaktadır. 

'Yünle 1988 prqgramına b'akltığımızda, 
çlok çarpıcı ve endişe verici bir gelişme 
görüyoruz. Aslında, geleneksel İhraç ürün-
lerim'izde (Pamuk, fındık, dütün gübi) 
Idüşme gözlenmekle birlikte, ihracat ar-
ıtış kalemlerinde, tarıma dayalı ürünler 
önemli ölçulde bir yer tutmaktadır. An-
calk, ona karşılık tarım ve hayvancılık 
ürünleri -ithalatı da hızla artmaktadır, bu 
artıış yüzide 70 dolaylarındadır. Bu ne 
demektir? Bizim löarıma dayalı üretim ve 
'ihracatımız dışa .bağımlı hale mi gel
mektedir? Eğer böyle ise, bu çok vahim 
'.bir gelişmedir. 

Hedefimiz sanayileşmektir, ,bu bizim 
de temel ilkemizdir; ancak, sanayileşmek 
'içlin tarıma mutlak: ihtiyaç vardır. Çün-
(kü, aileleriyle birlüklte 25 'milyon dolayın
da inşam belli iblir sürede tarımda tüt-
'malk, kentlere ,göçü 'azialtmak açısından 
önemlidir. Ayrıca, tarım sektörünün ge
lişmesi ekonomiinin diğer sektörlerine de, 
özelikle sanayi sdkltörüne canlılık getir
mekte ve 'kaynalk yaraltlmaktadır. tşte bu 
nedenle tarıma önem verilmelidir. Niçin? 
Talbiî ki, saniajyilleşımielk için diyoruz. 

(Değerli milletvekillerli, gerek Hükü-
ırrüöt programında ve gerekse Sayın Baş
bakanın bütçe konuşmasında, tarıma üç 
Ibeş saitır halinde, ıbölük pörçük yer ve
rilmiş bülunmaiktadır. ANAP iktidarı-
nın, ulusal tarım politikasının esaslarını 
ıbelirtmömliiş olması, Türkiye açısından 
Ibüyük .bir talihsizliktir ve ülkemizin, ge
lecek yılları için enldlişje verecek sonuç
ları doğuracağı kuvvetle muhtemeldir. 

ANAP iktidarı döneminde yapılan 
tarım'sial yatırımlar da son derece yeter
sizdir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı, saibit sermaye yatırımları içinde ta
rımın payını yüzide 11,5 olarak hedef 
almıştır. Ancak, bu dönemde sürekli bu 
hedefin altında kalınmıştır. Bu pay, 
19841te yüzide 10,5; 1985te yüzde 7,5: 
1986^da yüzide 6,4; 19871de ise yüzde 

. 7,9*dur. Dermek ki, tarım sektörüne ve
rilen önem gittikçe azalmaktadır. 

iSanayî kösi'mıinde İkisi başına düşen 
saibit sermaye yatırımları, tarım kesimiro-
Iden 40 kalt daha fazladır. Bu nedenlerle, 
ANAP iktidarında çiftçimiz ve köylü
müz çok hızlı bir yoksulluğa sürüklen-
mişitiir. ©ütün bu olumsuzluklara rağ
men, hükümdt, .saibit sermaye yatırımları 
içinde tarıma giden payı sürekli düşük 
tutmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir başka 
konuyu sizlere anlatmak işitiyorum: Aslın
da bu konu da çok konuşulmuş, çok eleş
tirilmiş, ancalk 'bize göre olay hâlâ gün
celiğini korumaktadır. 12 Eylül 1980 ta
rihlinden sonra, bakanlıkların birleştiril
mesi konusunda ilk uygulama başlatıl
mış, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı ile Orman Bakanlığı Birleştirilerek, 
Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. 
13.12.1983 tarihinde kabul edilen 183 
sayıüît Kanun Hükmünde Kararnameyle 
de Kavisleri ve Kooperatifler Balkanlığı 
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ile Tarım ve Orman Bakanlığı birleşti
rilerek, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı kurulmuştur. 

iAiyrıca, bakanlığın hizmet, görev ve 
örgütlerinin dağınıklığının giderilmesi ve 
bütüMüğünün sağlammasi! ile mevcut 
(mevzuattın, eskimiş olmasından doğan ek
sikliklerin giderilmesi doğrultusunda, 
«13,12.1983 tarih ve 183 sayılı Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname» ile bu Kararnamesiınin 
«... Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 
Bazı Maddeler, Eklenmesi Hakkında» 
8.6.1984 Tarih ve 212 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının görevleri ve hiz
met birimleri, «Reorganizasyon» adı 
altında yeniden düzenlenmiştir. Yapılan 
bu düzenleme ile birçok genel müdür
lükler zoraki birleştirilmiş, bazıları ise 
ortadan kaldırılarak ıbir diğerine yaman
mış ve eritilmiştir, ilk 'bakışta, reorga-
nizasyonun tarımsal hizmetlerin bir bu
ttun hallinde Çiftçiye götürüleceği izleni
mini vermesidir. Bunu olumlu alarak 
yorumlamak mümkündür. Ancak, bu 
konuda bazı kuşku ve düşüncelerimizi 
açıklamakta yarar görüyoruz. 

Kırsal alana hizmet götürecek mes
lek gruplarından bazılarının, özellikle, 
ziraat mühendislerinin yetki ve sorum
luluklarının foelMenmemıiş olması, yetki 
tüzüğü konusundaki çalışmaların ağır 
gidişi, reorganizasyonun başarıya ulaş
masında en önemli engeldir. 

Bölge ve il düzeylinde yapılacak or
ganizasyonla açıklık getirilmeyişi, hiz
meti ve verimliliği azaltmaktadır. Bakan
lığın «Reorganizasyon» adı altında bir
çok yetişmliş elemanının atıl duruma ge-
tirilimesıiyle başlatılan tayin ve baskı 
furyası, çeşitli kademelerde yoğun bir 
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kadrolaşmayı ve bunun yanı sıra, geniş 
bir, kesimin kıyıma uğramasını getirmiş
tir. Her seviyede yapılan itirazlar red
dedilmiş, hu keyfî uygulamayla, kendileri 
gibi düşünmeyen birçok elemanın ba-
kanılıikıtan uzalUaştırılması hedeflenmiştir. 
Teknik elemanlar pasifize edilmiş, alt
yapısı oturmamış, kimsenin ne yapa
cağı beli değil, nasıl bir hizmet götürü
leceğini kimse hilmiyor... Kısacası bir 
kargaşa; işte reorganizasyon,., 

Fevkalade işlevleri olan bazı genel 
müdürlüklerin birleşmesi veya eritilmesi 
hizmetlerde aksama meydana getirmiştir; 
Ziraî Mücadele ve Karantina, Toprak -
Su ve Veterinerlik Hizmetleri gibi. Ör
neğin, Zirai Mücadele ve Karantina Mü
dürlüğü, «Reorganizasyon» ismi altında 
ti Tarım Müdürlüğüne bağlanınca, işlev
lerinde etkisini ve özelliğini kaybetmiştir. 
Bitki koruma hizmetleri, beklemeye ta
hammülü olmayan ve zararlı böcek ve 
hastalıkların öncelden devamlı izlenmesi 
ve mücadele ©dilmesi gereken önemli bir 
iştir. Nitekim, 1987'de Trakya'da hubu
batta görülen süne felaketinim, milyarlar
ca liralık ürün kaybına neden oluşu, ba
kanlığın yeni düzenlemesiyle zirai mü
cadele örgütünün pasif duruma getiril
mesinin sonucudur. Yani, bitki koruma 
hizmetlerinin, bu organizasyonla yürüye-
meyeceği açık seçik görünmektedir. Bu ak
saklıklar, diğer önemli bazı hizmetlerde' 
de görülebilir. Demek ki, böylesine önem
li üç bakanlığın birleştirilmesi ve birleş
me sonucu «Reorganizasyon» ismi altın
da yapılan yeni düzenlemeler, Türk ta
rımı içlin yarar değil, büyük ve önemli 
ölçülerde zarar getirmiştir. 

Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığı
mız bütün aksamaların düzeltilmesi için, 
bakanhğıın, hizmet birimlerini tekrar göz
den geçirmesinde fayda görmekteyiz, 
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Sayın mffitetvekillıeri, konuşmaımın 
başında çeşitâ yönlerden önemini vur
guladığımız tarım sektöründe, tarım 
ürünleri, en önemli konumuzdur; çünkü, 
hızla artan nüfus, tarım ürünlerini dün
yamızın vazgeçilmez bir ihtiyacı haline 
getirmiştir. Bu nedenle tarım sektörü, 
gelecekte de önemini sürdürecektir. Hız
lı nüfus artışı, tarım ürünlerine olan ta
lebi ıbüyülk ölçüde1 artırmaktadır. Tarım 
ürünleri içinde, özellikle bitkisel ürünle
rini inkâr ödemeyiz. Yukarıda söyledi
ğim gibi, dünyamız hızla nüfus artışına 
gidiyor. Bu 'insanlara yiyecek, giyecek ve 
içecek gereklidir; ancak, ülkemize ta
rım ürünleri üretimimde devlet desteği, 
yok denecek kadar azıdır. Ayrıca, bitki
sel üretimde 1,2 oranında gerileme oldu
ğunu da göz ardı edemeyiz. 

Üretim aşamasında en önemli fak
tör girdilerdir. Tarımsal girdi kullan-
maksızın üretim yapılamaz. Üretim ar
tırmanın en önemli yolu, girdi kullanı
mıdır.. Zor bir olay olan verim artışı, 
toprak ve tohumlama başlayarak birçok 
girdilerle devam eder; ancak, ülkemiz-
'de girdiler zam politikasıyla serbest pi
yasa koşullarında belirleniyor. Yani, 
girdi fiyatları amansız piyasa koşullarına 
terk edilmiştir. Gübre, ilaç, akaryakıt, 
tohum fiyatlarıyla sulama ücretleri, 
ANAP iktidarı döneminde acımasızca 
artmıştır. Bu nedenlerle, çiftçimizin gir-

*di kullanma gücü azalmış, bu da, bitki
sel verim kaybına neden olmuştur. 

Onun içlin, diyoruz ki, tarımda uy
gulanan sübvansiiyori daha çok artırılma -
lı vö tarım desteklenmelidir. Ortak Pa
zar ülkelerine ve Amerika Birleşik Dev
letlerine baktığımız zaman, Türk tarı
mına yapıldığı iddia edilen 1 trilyon 
360 milyar liralık sübvansiyonun ne de
rece komik olduğu görülecektir. Üstelik 

bu sübvansiyondan çiftçi değil, daha 
çok tüccar ve fabrikatör yararlanmıştır., 

Bitkisel üretimin girdilerinden 'bah
setmeden önce, topraklarımız hakkında 
kısaca bir şeyler söylemek istiyorum: 
Ülkemizde yeteri kadar tarım yapılacak 
alan mevcuttur; ancak, gelişen dünyaya 
ayak uydurabilmemiz içim tarım arazile
rimizi korumak ve İslah etmek zorunda
yız. Topraklarımızı büyütemeyiz fikri 
görünüşte doğrudur; ancak, verimli ta
rım alanlarını gereksiz ve ekonomik fay
dası hiç olmayan birtakım yatırım ve iş
lerden koruyabilirs,ek, volkanik ve leçe-
lik arazileri devlet gücüyle tarıma elve
rişli hale getirebilirsek ve en önemlisi 
topralklarımızın tesfiye, drenaj ve sula
ma gibi problemlerini halledebilirsek, 
hem tarım alanlarını genişletmiş hem de 
işgücü kazanmış olacağız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi tekrar gir
dilerden 'bahsetmek istiyorum: İsterse
niz önce tohumdan başlayalım. Sayın 
Bakanımızın çok iddialı olduğu ithal 
tohumculuk konusu, ilk bakışta başarılı 
gibi görünmektedir. Türkiye'ye gerçek
ten verimi artıracak tohumlar getirilmiş
tir; ama, bu tohumların ülkemize gelme
siyle birlikte, ileride doğacak ve halen 
devam etmekte olan birtakım zararlar 
ve sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımız 
kesinlikle meydandadır. Biz, her türlü 
teknolojinin tarımımıza girmesinden ya
nayız. Bu konuda yapılan ve yapılacak 
her türlü girişimin destekçisi ve bunu 
yapanların tebrikçisiyiz; ancak, ülkemiz 
topraklarına uyum sağlayabilmesi için, 
hiçbir deneyden geçirilmedc'n, hastalıklı 
olup olmadıklarını tespit edebilmek için 
hiçbir karantina işlemi yapılmadan ithal 
edilecek tohumlukların, fayda yerine za
rar getireceğine inanıyoruz. Unutulma
malıdır ki, bazı ürünlerde - ayçiçeği, mı-
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sır ve patates gibi - görülen artışlar za
hiridir. Bu artışlar, beraberinde, bitkile
rimizde (meydana gelen birtakım hasta-
iılkları da getirmiştir. Ayrıca, bu artış
larda diğer faktörlerin de, yani pnöma-
tik ekicilerin, yabanî ot için 'ilaç ıkullanı-
mının, çapa makinelerinin ir dilerini de 
inkâr edemeyiz. Uzun yıllar yapılan ça
lışmalar sonucu İslah edilen, verim ba
kımından ithal tohumluklarla boy öl
çüşen birçoik yerli cins ve çeşit tohum
luklar bir (kenara bırakılmış durumda
dır. Çiftçilerimize üstün vasıflı, ucuz to
humluk veren çok sayıda devlet üretme 
çiftlikleri de görevlerini yapamaz hale 
gelmişlerdir. Daha da önemlisi, tohum
culuk politikamızı dışarıya bağımlı yap
mamamız gereğidir. 

[Değerli oıilletvdkillleri, girdi kullan-
maksızın daha çok üretim olmaz diyo
ruz; ancak ülkemizde girdiler çok paha
lıdır. Bunun için, devletin daha fazla ve 
her türlü girdide sübvansiyon uygulama
sı gereklidir. Girdilere sürekli yapılan 
zamlar ve alabildiğine artan fiyatlar, 
çiftlilerimizin ekonomik durumunu bi
raz daha ıkötüye götürmekte ve tarım 
'kesiminde hayatı yaşanmaz hale getir
mektedir. Çiftçilerimizin ekonomik du
rumu, enflasyonun çdk çdk gerilerinde 
bulunmaktadır. 

Gübre ve ilaç kuilanimaksızın üretim 
yapılamaz. Son yıllarda gübre üretimin
de kısmî bir artış gözlenmekle birlikte, 
1983'ten bu yana tüketimde düşme var
dır. Tarımda ileri gidecefcsek, daha çok 
gübre kullanmalıyız, Bu nedenle, bugün
kü gübre tüketimini yetersiz buluyoruz. 
Ayrıca, gereiksiz ve 'bilinçsiz gübre1 tü
ketiminin önlenmesi için topralk tahlil 
istasyonlarının süratli çoğaltılıp, çiftçi 
rnize ücretsiz hizmet vermesi ve toprak 
tahlilinin teşvllc edilmesi gereklidir. 

Gübre kadar önemli olan bir başka 
girdi de ilaçtır, ilaç girdisi de, ANAP 
İktidara döneminde en çdk fiyat artışı 
alan girdilerden biridir. Çiftçimiz, bu 
fiyatlar karşısında ilaç kullanımını azalt
maktadır. Bunun, çok tehlikeli sonuçlar 
doğuracağını Ifadje etmek istiyorum. Bit
ki korunması, ürünün emniyet supabıdır. 
Bitkilerde meydana gelen hastalık ve za
rarlılar, zamanında tespit edilip, müca
dele yapılmazsa, yüzde 40'tan yüzde 
70'lere" kadar verim kaybı olacaktır. 

Diğer bir önemli girdi olan akarya
kıtta, bilhassa mazottaki fiyat artışları, 
çiftçimizin belini büken bir başka olay
dır. 26 Aralilk 1983'ten bu yana, yani 
'Sayın Özal'ın hükümetleri döneminde 
mazot fiyatları, 86 lira 90 kuruştan 390 
liraya çıkmıştır. Özal döneminde mazot 
fiyatlarındaki artış oranı yüzde 448'dir 

Değerli milletvekilleri, su ve sulama
nın da tanımdaki yeri büyüktür, verimi 
çdk eHkileyen bir başka faktördür. Yur
dumuzda büyük olan su potansiyelimin 
kullanılabilir hale getirilerek, daha çolk 
tarım lalanlarının sulanabilmesi İçin su
lama yatırımlarına çdk önöm verilmeli
dir., Bu vesileyle söylemek isterim ki: 
Amilfc Ovası ile Çukurova için çolk önem
li katkısı olacak Menzelet projesinin 
acilen tamamlanması gerekmektedir. 
Bütçeden bu yıl proje için ayrılan 7 
milyar lira yetersizdir. Bugün ülkemiz
de sulanan arazi 4 milyon hektardır; bu 
ralkam da yeterli değildir. Sulayaimaima-
dan dolayı ülkemizin her yıl uğradığı 
ürün kaybı 'büyüktür. Ayrıca, yanlış su
lamadan dolayı arazi çoraklaşmasını ön
lemek için, bakanlık eğitici projelere 
geçmeli, hatta toprak - su teşkilatı ye
niden canlandırılmalıdır. 

Sayın Bakan Bütçe Plan Komisyo
nundaki görüşmelerde, «Sulama, çiftçi-
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ye yapılan en büyük destektir. Devlet Su 
İsterinin aldığı para çok cüzidir» demiş-
tLı Biz ibu fikirlere Ikaıtılmıyoruz Sayın 
Balkanım. Devlet Su işlerinin aldığı su
lama ücretleri, rakam olarak da, yüzde 
olarak da çok yüksektir. Tarım ürünle
ri satış fiyatları her yıl ortalama yüzde 
25 artarken, Devlet Su îşleri Sulama 
ücretleri yüzde 50'ılerin üzerimde art-
ımakltaidır. Sulama hizmetlerindeki bu 
pahalılık, küçük ve orta çiftçimizi peri
şan eden bir başka etkendir. Bu neden
le, sulamaya daha çok devlet desteği 
gerekmektedir. 

Sayın ımlilfetvelkileri, Türk tarımının 
can daman olan Ziraat Bankası, 'ban
kerin, holdingin, tüccarın değil, çiftçi
nin bankası olmalıdır; yani, köylüyü 
dösteklemellidıir. Zaten aslî gör,evi de bu
dur. Şubat ayında yapılan uygulamayla, 
kredi faizleri yüzde 451lere kadar yük-
/Selmiştir. Ayrıca, kredü hacimleri de çok 
düşüktür. Tarımsal amaçlı kredi faizle
rinin .yükseltilmesi, kredi hacimlerinin 
dondurulması, çiftçiyi zor durumda bı
rakmıştır. Üretici, tefecinin eline düş
mektedir. Bu nedenle, tarımsal kredi faiz
lerinin düşürülmesi ve kredi rnıiktariJarı-
nm artımllması şarttır. Ayrıca, arazi edin
dirme kredisi çok düşük rakamlarda tu
tulmaktadır. Bu kredi de, günün ekono
mik koşularıma göre yeniden düzenlen
meli ve her vilayette uygulanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, simidi biraz da 
bitkisel ürünlerden bahsetmek istiyorum1. 
1988 yılı dçin açıklanan 36 liralık şeker 
pancarı fiyatları çok yetersizdir. Ürün be
dellerinin geç ödenmesi ve destekleme fi
yatlarının düşük 'tutulması yüzünden, üre
ticimiz, gittikçe şeker pancarı ©kiminden 
vazgeçmektedir. Dışarıdan şeker ithal edi
yoruz; şeker üretiminde meydana gelen 
•açığı ithalatla kapatıyoruz. Bir yandan 
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milyarlarca liralık yatırımlarla şeker fab
rikaları kurmaya çalışacaksınız, bir yan
dan da pancar üreticisini ekimden caydı
racaksınız. 

Çay üreticileri de ürün bedellerini ha
len allamadılar. Her yıl daha erken açık
lanan fiyatlar, 15 Nisanda yeni kampan
ya açılacağı halde, bu yıl henüz 'açıklan
madı. Çay üıreticiilerinıin alacakları vakit 
geçirilmeden ödenmeli ve yeni fiyatlar 
derhal açıklanmalıdır. 

Geçen yıl hasat öncesi ilan edilen ay
çiçeği taban fiyatı 203 liradır. Hasat sı
rasında, 12 lira artırılarak üreticiye 215 
lira verildi; üreticinin eline ise kesintiler
den sonra 190 lira geçti. Dünyada ve 
Türkiye'de ayçiçeği üretimi düşüşü, yağ 
açığı ve yem fabrikalarının küspe gerek-
Si'niımi ve enflasyon, Trakya piyasasında 
bugün ayçiçeğinin fiyatını 350 ıliraya yük
seltmiştir. Malını Yağlı Tohumlar Koo* 
peratifine satan çiftçi, mağdur olmuştur. 
Yağlı Tahumlar Kooperatifinin; yani, 
devletin aldığı ayçiçeği halen elinde, de-
polarındadır. Bu nedenle malını, ürettiği 
ayçiçeğini Yağlı Tohumlar Kooperatifine 
satan üreticiye günümüz piyasa fiyatları
na göre beli bir faik ödenmelidir. 

Değerli mMetvekilleri, fındık dikim 
alanlarının belirlenmesiyle ilgili yasa 1983 
yılı Haziran ayından bu yana yürürlükte 
olduğu halde, fındık difc'm alanlarının sı-
nıdandırılmasıyla ilgili çalışmalar hailen 
başlamamıştır. Gerçek fındık üreticisi 
bundan büyük zarar görmekte, fındık ge
rek iç, gerekse dış piyasada hakikü de
ğerini bulamamaktadır. Bu nedenle fın
dık 'dikim alanlarının sınırlandırıilmasıyila 
ilgili yönetmeliğin hemen yayınlanıp, ça
lışmalara başlanılması gerekmektedir. 
Dünya fındık üretiminde büyük bir paya 
sahip olan ülkemizin, fındık ihracatında 
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yüzde 7,5 oranında bir düşük olduğunu 
da hatırlatmak isteriım. 

Son yıllarda ithal sigaranın tüketim
deki payımın hızla yükselmesine karşın, 
yerli sigara tüketiminin giderek azalması, 
tütüncülüğümüz açısından endişe verici 
boyutlara gelmiştir. 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Yasasının kaldırılarak, tütün 
dışalımının serbest 'bırakıLması ülkemizde 
yabancı menşeilıi tütün 'yetiştirilmesine izin 
verilımesi, sigara sanayiinin yedi ve ya
bancı özel sektöre açılması, tütün tarı
mımda çok cidî sorunlar yaratacak nite
liktedir. Tekel, kaliteli tütüne iyi para 
veririz şeklinde bahanelerle, tütün üreti
mini azaltmayı hedefılemektedir; bir 
yandan da, ithal sigara jile tüketiciyi sö
mürmektedir. Türkiye'nin yılllık tütün ih
racat gelirli 240 milyon dolar iken, sigara 
ithalatına ödenen para 200 milyon dolar
dır. Bu gidişle, ithal sigara içim ödenen 
para, tütün gelirimizi aşacaktır. Her ne 
kadar ihracatında yüzde 61'iik bir düşüş 
"varsa da ekonomimizde önemlli bir yer 
tutan tütün, 400 bin ekici ailenin ve 2 
milyonu aşkın nüfusun başlıca geçim kay
nağını teşkili etmektedir. 

1983'de 234 bin ton olan tütün üre
tirini, 1987'de 186 bin tona kadar düş
müştür. Tütün kaliteleri arasındaki fiyat 
farklılığı çok büyük olup, hoş fiyatlar 
da yetersizdir. Ayrıca tütün ekim alan
ları! genişletilmelidir. Bu nedenle, sınır 
köylerindeki tütün ekim yasaikl amaları da 
derhal kaldırılmalıdır. 

Sayın millet vekilleri, 'bir zamanlar pa
muk üretiminde söz sahibi olan Türkiye, 
bugün pamuk ithal eder hale geldi. İthal 
sevdası ile, kısa elyaflı, kalitesiz pamuk 
getirilerek hem döviz kaybına, hem de 
Türk çiftçisinin pamuğunun elinde kalma
sına sebep olunmaktadır. 1984'te 1 mil
yon 900 bin tona Ikadar çıkan kütlü pa-
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muk üretimi, 1987'de 1 milyon 500 bin 
tona düşmüştür. Keza 1984'te 760 bin hek
tar olan pamuk ekim alanı, 1987'de 586 
bin hektara düşmüştür. 

29 Kasım 1987 seçimlerinden önce 700 
liraya kadar yükselen pamuk fiyatları, se
çimden hemen sonra 450 liraya düşmüş
tür. Sümerbank ve tarım kooperatifleri
nin seçimden hemen sonra alımlardan çe
kilmesi ve fiyatların düşmesi sonucu çift
çinin pamuğu elinde kalmıştır. Mıallını bu 
şekilde satamayan ve borcunu ödeyebil
mek için beklemeye tahammülü olmayan 
çiftç illerimiz, bu yıil çok büyük sıkıntılara 
düşmüşlerdir. Sayın Başbakan, bu konu 
liçin kendisinden yardım istemeye gelen 
çiftçi heyetleri ile yapmış olduğu görüş
melerde «'Stok yapan cezasını çeksin»' de-
rnişjlerdiır. Küçük ve orta çiftçi kesinlikle 
stokçu değildir Sayın Başbakanım. Yu
karıda açıkladığımız nedenlerden ve pa
muk ihracatında uyguladığınız fon kesin
tisi yüzünden, ihracat tıkanmış ve bu ne
denle iç piyasa sıkışmıştır. îşite bunun içün-
dirkiı, küçük üreticinin malı elinde kal
mıştır. Buna rağmen siz «Stok yapan ce
zasını çeksin» diyerek, Türk köylüsünü 
haksız bir şekilde cezalandırmaktasınız. 

Antalya'da tatil yaparken ve spor kı
yafetinizle askerî birilikleri denetlerken al
mış olduğunuz bir kararla, Ege tipi pa
mukta ihracat fon kesintisini 35 sentten, 
25'e; Çukurova tipinde de 20 sentten, 15 
sente düşürmeniz herhalde yine bir si
yasî tercihiniz olsa gerek. Daha önce ya
pılması gereken bu uygulamanın, küçük 
üreticinin malını yok pahasına elinden 
çıkardıktan sonra yapılması, yine aracıya 
tefeciye yaramış ve köylümüz bir başka 
büyük zarara uğramıştır. Bu yıl için pa
muk, taban fiyatının lillan edilmemesi, uy
gulanmakta olan lıhraoat Fonunun ta
mamen kaldırılmaması, iç ve dış pazar-
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larda fiyatın düşmesi ve maliyetlerim ağır 
olması nedenleriyle, pamuk ekim alanı, 
bu sezon yalnız Çukurova ve Hatay'da 
200 bin dekar azalacaktır. Yeni pamuik 
ekiminin başladığı şu günlerde pamuk çift
çisi perişan durumdadır. 1988 yılı kütlü 
pamuk fiyatı tespit edilirken, bölgesel ola
rak ziraat odalarının maliyet çizelgeleri, 
girdilerde ki amansız fiyat artışları ve her 
gün hızla yükselen enflasyon dikkate alın
malı ve pamuk üreticisi mağdur 'edilme
melidir. İhracatında yüzde 40 azalma 
olan pamuğun, iplik ve tekstil sanayiıin-
deki yerinin önemi de dikkate alınmalı 
ve ülkemizin pamuk politikasını yeniden 
saptamalı dır. 

Burada 'bir konuya (değinmek istiyo
rum : Pamuik ihracatında 27.9.1986 tari
hine kadar dolar/ton hesabına göre ih
racatçıdan kesinti yapılırken, bu tarihten 
itibaren Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nundan, iiıhraoatta killogram başına Türk 
Lirası olarak geri ödeme başlatılmıştır. 
Bu fondan yapılan geri ödeme miktarları
nın, pamuk çeşitlerine göre çeşitli tarih
lerde değişiklik göstermesi ve belirli sü-
relerıim Ikısa aralıklarla tespit edilmesi, çok 
düşündürücü bir olaydır. Kanaatimizce 
ıbu fırsatlar bazı yandaşlara tanınmış ve 
devlet kesesinden giden bu işin kârı, yine 
yandaşlar arasında bölüşülmüştür. Nite
kim iş amacına ulaştıktan sorara, 30.11.1986 
tarihinde bu uygulama sona erdirilmiş
tir. 

İhracatta vergi iadesi sistemlinin kal
dırılması, göstermelik 'bir karar olup, 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan 
yapılan geri ödemelerle, bu vergi iadesi 
uygulamasının yaratacağı boşluk, zaten 
doldurulmuş olmaktadır. 

12.1.1987 tarihinde de pamuk ihraca
tına 35 sente kadar varan fon kesintisi 
uygulaması başlatılmıştır.. 

Değerli milletvekilleri, tarım ürünleri 
içinde en önemlilerimden biri de buğjday-
dır. Birleşmiş Milletlere Bağlı Gıda ve 
Tanım Teşkilatı (FAO) tarafından yayın
lanan raporda, dünya hububat stoklarının 
1988'de yüzde 14 oranında azalacağı ve 
bu azalmanın geçen yıl üretimde meydana 
gelen düşüşten kaynaklandığı açıklanmış
tır. Nüfusu hızla çoğalan ve bazı bölge
lerinde açlık çekilen dünyamızda, buğday 
her geçen gün önemıimi daha da artıracak
tır. Artık karnı tok olmayan askerin, sa
vaş bile yapamayacağı günümüzde, »bir 
kilogram buğdayın bir litre akaryakıtla 
eşit değerde olacağı ve belki de geçeceği 
yılların yakın olduğu düşüncesindeyim. 
Bu nedenle, başta buğday olmak üzere, 
bütün hububat üretimine gereken önemli 
vermek zorundayız. 

Toprak Mahsulleri Of ister imde ürün, 
halen ilkel usullerle; teneke, Ikürek gibi 
usullerle iboşaltılıyor. Alım merkezlerinim 
az oluşu ve ekspertiz memurları sayısın
daki yetersizlik de eklenince* köylü ima
lını teslim edebilmek için günlerce sıra 
bekliyor ve ıbu bekleme karşılığı nak
liye ücreti ödüyor; ayrıca iş kaybına uğ
ruyor. üstelik istopaj, Millî Savunma Fo
nu kesintisi ve boşaltma gibi m'asraflar 
da eklenince, ürününü alın teri emeğinin 
çök altında satmak zorunda 'kalıyor. Ba
zı büyük merkezlerde daha teknik 'bo
şaltmalar yapılmaktadır; ancak, bu sis
temlerin bütün merkezlerde uygulanması 
ve alım merkezlerinin çoğalWmiası ge
rekmektedir. 

Bu konuda bir başka sorun da şu
dur : (Stiloların yetersizliğinden, toprak 
altına saklanan milyonlarca ton ürün is
raf oluyor, Son yıllarda bir tek modern 
silo yapılmamış. İlkçağlardan kalma me
totla ürünler toprak altında saklanıyor 
ve tıpkı buğday mezarları yaratılıyor. 
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Herhalde bunun önlemini almak zamanı 
gelmiştir. Bu nedenle, nem ve rutubet 
problemli de 'hesaplanarak, modern tahıl-
kurutmta ve depolama silolarının yapıl
ması gereklidir. 

Çiftçi girdilerinin zaten çok yüksek 
olması ve hububat taban fiyatlarının açık
lanmasından sonra da, gübre, akaryakıt, 
traktör ve eHdipmanlara yapılan zamlar 
karşısında, açıklanan talban fiyatının çok 
düşük kalması yüzünden, 1988 yılı hubu
bat mevsimline yaklaşırken, taban fiyatı
nın yeniden gözden geçirilip, çiftçimizi 
taitmıin edecek bir düzeye getirilmesi ge
reklidir, 

'Burada iblir konuya da açıkMc getir
mek istiyorum : Sayın Bakanımızın çok 
sevdiği ve sık sık tekrarlamaktan 'hoş
landığı bir mukayese hesabı var. 1980 
yılında 103 ıtonla alınan Fiat traktö
rün 1987 yılanda 80 ltonlla alındığını, yi
ne bu tür benzer hesaplarla buzdolabı 
Ve mazotun kaç ton buğdayla alındığını 
çeşitli yıllara göre 'hesap ederek, sözde 
(buğdayın bazı malar karşısında daha de
ğerli kaldığını, yani alım gücünün daha 
çok olduğunu anlatmışlardır. Sayın Ba
kanım nedense bu misallerin dışına çık
mıyor. Aslında 1987 yılında 80 ton buğ
day, o günkü başfiyatlarla 8 milyon li
ra dolayiarındayken, traktör fiyatları çok
tan 15 milyonlara kadar çıkmıştı. Varsa
yalım ki 'Sayın Bakanımız belli rl'i ve tah-
ÖMİ imajlarda yaptığı mukayeselerinde 
haklı; ancak, 'bu göstermelik ve örtbas 
edici Ibir haklılık'tır. Bizce, yapılacak he
sap şudur; 1980 yılında çiftçinin alım 
gücü ve hayat seviyesi ile sosyal refahı ne 
düzeydeydi? Ürün bedelleriyle enflasyon 
orantısı neydi? 1987 yılında bu gösterge
ler .sayenizde ne oldu? Herhalde bu hesa
ba girersek ki, gerçek 'hesap da budur, 
köylümüzün ve çiftçimizin ANAP İkti

darı dönemlinde sürekli yofcsullaştığı ve 
yaşam düzeninin gerilediği meydan'a çıka
caktır. 

Değerli miMetvekülleri, Türkiye'de gün
deminde son günlerde bir mercimek kar
gaşası veya diyebiliriz ki, komedisi yer 
almış bulunmaktadır. Türkiye iki, üç yıl 
öncesine kadar yıllık mercimek üretim'i 
açısından dünyada üçüncü sıradaydı, se
nede 350-400 bin ton alın'an ürünün, 200 
(bin tonu içeride tüketilir, kalanı ihraç 
edilirdi, 

tki yıl önce, Cumhurbaşkanı Sayın 
Evren, bir sohbetinde, tarlaları nadasla 
bırakmaktansa, mercimek ekmeyi öner
di., Tabiî ki, devlet büyüğümüzün tavsi
yesi herkesin aklına yattı, mercimekler 
ekildi, hasatta ne görelim 900 bin ton 
mercimek karşımıza çıktı. Toprak Mah
sulleri Ofisi ne yapacağını şaşırdı, maşal
lah ilk defa 'bir şeyde, hem de rekor dü
zeyde dünya birincisi oluyorduk. 

İç tüketim kapasitesi ve ihracat 'bağ
lantısı miktarları belliydi!, geri klalan mer
cimek ne olacaktı? Reklam yolu pahalı 
geldi, en iyisi devlet televizyonunda eği
tim programı adı altında, hem de güven 
verici bir sağlık uzmanına programlar 
yaptırtmaktı. 'Programlar başladı, meğer-
ıse mercimeğin ne marifetleri varmış; kah
valtıda mercimek, öğleyin mercimek, ak
şam mercimek. Kıyma yerine her yemek
te kullanılabilirdi, hatta, tatlısı bile vardı. 
Düşünebiliyor musunuz bir kere, merci
meği hayvansal gıdalarla ve proteinlerle 
karşılaştırıp, üstünlüğünü savunmak ve 
buna da devlet televizyonunu alet edebil
mek cüreti! Bu masallara inanmak her 
halde ayıp olur. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi 
Gelir Vergisi Kanunumuza göre, çiftçi
lerden satın alınan ziraî mahsuller için 
yapılan ödemelerden, stopaj ismi altında, 
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vergi tevkifatı yapılmaktadır. Bugüne ka
dar 'bitkisel ürünlerde yüzde 7, hayvansal 
ürünlerde ise yüzde 3 oranında yapılan 
bu kesintiler, geçtiğimiz aylarda Hükü
met tarafından yüzde 4'e ve yüzde 2'ye 
düşürülmüştür., 

Ziraî 'kazançların vergilendirilmesi için 
getirilen bu uygulama, ülkemizde bekle
neni vermemiştir. Uygulama, 'bir yandan 
vergi kaçırmayı teşvik eder 'hale getirmiş, 
diğer yandan, esasen vergiden' muaf ol
duğu kabul edilen küçük çiftçiyi ağır ver
gi yükü ile karşı karşıya bırakmıştır. Ver
gi adaletine tamamen ters düşen bir uygu
lamadır. Zaten, Sayın Hükümette bun
dan IbeMeddğini -bulamamış olmalı ki, yüz
de nispetlerini düşürmüş bulunmaktadır. 
Açıkladığımız 'bu nedenlerle, stopaj ver
gisinin tamamen kaldırılması, gerek vergi 
adaleti v© gerdkise 'birtakım kargaşaların 
düzelmesi yönünden faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar 
Bayındırlık ve imar İskân Bakanlığının 
yetki ve sorumluluğunda ise de, tarım 
alanları ve onun bireyi olan köylü ve 
çiftçilerimiz ile yakın ilişkisini inkâr ede
meyeceğimiz bir konuyuda huzurlarınıza 
getirmek istiyorum : Biliyorsunuz ki, ül
kemizin bazı yörelerinde sık sık meydana 
gelen sel ve taşkınlar nedeniyle, ekili alan
larla, ekime hazırlanmak'ta olan araziler 
sular altında kalmakta ve köylümüz çok 
büyük zararlara uğramaktadır. Özellikle 
Hatay'ın Amik Ovasında, son yıllarda üst 
üslte vuku 'bulan sel ve taşkınlar, bölge 
çiftçilerini perişan etmiştir. 

Daha önce gündem dışı bir konuşma 
'ile yüce Meclise bu konuda bazı açıkla
malarda bulunmuştum. Bu bölgede tabiî 
afetin önlenebilmesi için,1 hiç olmazsa 
meydana getireceği zararları asgariye in
direbilmek için, hiçbir teknik çalışma ya
pılmadığı gibi, çiftçimizin uğramış oldu

ğu her türlü zararlar da devlet tarafından 
telafi edilmemiş ve gereken yardımlar ya
pılmamıştır. 

Yine bu yıl nisan ayının ilk haftasın
da Adana'da Seyhan ve Aslantaş Baraj
larından, Ceyhan Nehri yatağına su bı
rakılması sonucu meydana gelen sel ne
deniyle, Ceyhan ve Osmaniye bölgele
rinde 14 bin dekarı buğday ekili alan 
olmak üzere, toplam 27 bin 300 dekar 
arazi sular altında kalmıştır. Sebebi ise 
çok basit gerekçelere dayanıyor, Devlet 
ISu İşlerinin yaptığı kanalların bozuk olu
şu ve hiçbirisinin kapaklarının çalışmıyor 
durumda oluşu. 

Tabiî afetleri durduramayız, ne za
man, nasıl geleceği belli olmaz; ancak, 
devletin bu tür afetler olduğunda yap
ması gereken görevleri bellidir. Eğer ön
lemler alınmazsa bu bölgelerde her sene 
aynı senaryolar yaşanacak, gerek ülke 
ekonomimiz ve gerekse yöre köylüleri 
çok büyük zarara uğrayacaklardır, 

Ayrıca, bir konuyu da açıklamadan 
geçemeyeceğini : Hatay'da bulunan Amik 
Gölünü kurutma çalışmalarına katkı sağ
lamak amacıyla, 1965 yılından beri dekar 
başına 480 lira olarak çiftçilerden alınan 
kurutma ücretlerinin tamamen kaldırıl
ması gerekir. Zaten amacı da kalmadı, 
çünkü Amik Ovası her yıl sular altında. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamın son 'bölümüne gelmiş bulu
nuyorum. Tarım sektörü hâlâ ekonomi
nin itici gücü durumundadır. Ülkenin sa-
nayileşebi'lmesi, tarım sektöründeki yapı
sal (bozuklukların ortadan kaldırılması ve 
birim alandan elde edilen verimin yük
seltilmesi, bu itici gücün iyi kullanılma
sına bağlıdır. 

Türkiye, ANAP İktidarının tSarım po
litikasıyla, tarım ürünleri satan bir ül
ke olmaktan çıkıp, tarım ürünleri alan bir 
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ülke oldu. Yaşanan hızlı enflasyon, bu 
yıl ilan edilen veya edilecek olan taban 
fiyatlarını daha şimdiden eritmiştir. Bu 
nedenle, 'bu fiyatların, yüzde 70'e kadar 
çıkan enflasyonla göre yeniden belirlen
mesi lazımdır. 

Türle tarımı ANAP İktidarı süresin
de çdk gerilemiş ve bir çıkmazın içine gir
miştir. Sayın Başbakan, kendisinin çıkma
za soktuğu Türk ekonomisiyle birlikte 
uzun ince bir yolda giderken, tarım sek-
tiörü ve çiftçimiz, karanlık bir yolda ka
deriyle başbaşia bırakılmıştır. 

Çiftçimiz, istikrarlı ve gittikçe artan 
'bir gelire sahip olması gerekirken, tam 
tersine, ANAP iktidarı dönemlerinde trak
törünü, tarlasını satar hale gelmiştir. Ya
ni, çiftçi iflas etmiş, kapısına icra kâğı
dı yapıştırılın ıştır. 

Köylerde gençler işsiz durumdadır. Ev
lenmeyi bile düşünemiyorlar. Sayın Özal 
sayesinde, köylerde davul zurna çalmaz 
oldu, 

'Sayın Başbakan, hükümet programını 
okurken. vi 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Biraz yavaş oku, anlayamıyoruz. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Devam
la) — Bitiriyorum arkadaşlar, lütfen bir 
dakika sabredin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyin. 

Devam edin efendim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Devam
la) — ... «'Seçimlerden önce zam yapacak 
kadar enayi miyiz? dediler. Halkımızın 
duygularıyla böylesine alay eden bir dü
şünceyi siyasî tarihte rastlamak mümkün 
değildir; ama, Sayın Başbakan, çekirge 
bir sıçrar, iki sıçrar; alay ettiğiniz Türk 
halkı ve Türk çiftçisi, ANAP'ı ve Özal'ı 
bir daha iktidar yapacak kadar enayi de
ğildir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın 
Hırfanoğlu. 

Sayın' Zeki Ünal; buyurun efendim, 
SHP GRUBU ADINA ZEKÎ ÜNAL 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Tarım Orman ve Köyiışâeııi 
Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldeımok-
rat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzene huzurlarınıza gelmiş bu-
lunuyonum. Yüce Meclisin 'tüm üyelerini 
saygıyla ıselıamılıyorum. 

Bu ne çelişkidir ki, kalkınan, gelişen, 
büyüyen ve çağ atlayan Türkiye'de, her 
gün biraz daha yoksullaıştıırıian köylüleri
mizin, geçim sıkıntıları içerisinde şu fer
yatlarımı duyuyoruz : 

«Üreticilerimiz bu yıl da aç», «Fındık 
ve çay üreticileri perişan», «Tarlalar ve 
traktörler satışta», «Patatesler tarlada çü
rüdü», «Tarımda sorunlu yıl», «Köylerde 
icra», «Ziraat Bankası kredi veremiyor», 
«Orman köylüsü tedirgin», «Gübre ateş 
pahası», «Mahsulümüzü satamıyoıruz», 

«Yoksul köylüye marş marş» Ve işjte 1987 
tarım yıllımız... (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Tarımdaki verilere bakıyoruz : Girdi 
fiyatları son 8 yılda 37 Ikez artmış, Des
tekleme alım fiyatları som 8 yılda 16 kez 
artmış ve enflasyonun genişimde tespitler 
yapılmış. Verimlilik ve üretim kapasite
sinde önemli artışlar olmamış, İhracat 
1,853 milyar dolamda kailmış. İthalat olum
suz yönde daha da artarak, 1,5 milyar 
dolara ulaşmış. Yalnız tarım ürünleri ve 
gıdaya yöm'elıik .ihracat rakamı 782 mil
yon dolar. Tarımım millî gelir içerisinde
ki payı, giderek azaltılmış ve yüzde 15,7' 
ye düşürülmüş. Sübvansiyonlar, Dünya 
Bankasının her yıl verdiği 300 bin dolar 
karşılığında, bağımsızlığımızı tehlikeye dü« 
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süren reçetelerle, her geçen yıl sıfırian-
maya doğru yol almakta; toprak dağılı
mındaki dengesizlik giderek artmakta, 
krediler yetersiz ve faiz oranları yüksek
tir. 

Çiftçimizin bankası olan Ziraat Bian-
kası, 29 Kasım erken seçimlerine soku
larak kaynakları kurutulmuştur. 

Vergilendirmelerde de yanlışlıklar ya
pılmış, yasalarımızla çelişen ve haraç an
lamımda, kazanamayanlardan da Stopaj 
Vergisi alınmıştır. 

Tarımdaki lülgili üretim ve tüketim sa
tış kooperatiflerimin demokratik özerkliği 
yaralanmış, gerçek iş'leviimden uzaklaştırı
larak üreticilerimiz desteklenmemiştir. 
Üretim planlamasına önem verilmemiş, 
çiftçilerimiz kendi kaderlerine bırakılmış
tır. Avrupa Topluluğuna tam üyelik içim 
başvurduğumuz şu günlerde, entegrasyon
la ilgili oiddî çallışmailar yapıtaamıştur. 
Ülke içi tarımımız ithalatla ıbazı kalem
lerde balıbalanımıştır. 

Şimdi tüm fou verilerden hareket ede
rek «1987 yılında yüzde 1.8 oranında ge
liştik, büyüdük, 1988 yılımda da aynı po
litika ve hedeflerle yüzde 3 oranında bü
yüyeceğiz, gelişeceğiz» dersek, ancak ken
dimizi ıkandırmış oluruz. 

Tüm bu olumsuzluklara karşı, 'eko
nomide öncelikler ve önemlilik sırala
ması göz ardı edilmiş; köylerimizin ço
ğuma telefon bağlanmış, ancak ne var iki, 
köylerimizin önemli bir kısmı telefon fa
turalarım ödeyemediğinden dolayı telefon
ları kapalıdır Sayın Bakanım. Tarımda 
bu ekonomik programınız devam ederse, 
üreticilerimiz daha da yoksullaşacak ve 
o zaman, «Ekmek bulamazsanız telefon
larınızın ahizelerini yiyiniz» tavsiyesinde 
bulunabilirsinliz. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — «Ekmek 
bulamazsanız pasta yeyin» sözü size ait
tir: 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) — Tanımda 
belirlenen yüzde 8'lik büyüme hızını he
sap cambazlığı olarak değerlendiriyorum. 
Bu hesap nüfus artışı hiç dikkate alın
madan yapılmıştır. Nüfus faktöründeki 
artışları da göz önüne aldığımızda, son 
on yılda binde 2 oranında büyüme hızıy
la karşılaşıyoruz. Son on yılın nüfus ar
tışı da göz önünde bulundurularak, dteği-
şik üretim birimlerinde yapılan hesapla
mada, fert başına buğday üretiminin 398 
kilogramdan 357 kilograma, pirinç üreti-
m:nin 3 kilo 950 gramdan 3 kilo 150 
grama, pamuk üretiminin 13 kilo 750 
gramdan 9 kilo 850 grama, fındık üreti
minin 6 kilo 950 gramdan 4 kilo 900 gra
ma, fındık üretiminin ise 71 kilo 850 
gramdan 56 kilo 750 grama düştüğünü 
müşahede ediyoruz. 

Tüm1 bu baştan beri açıklamaya çalış
tığım faktörlerle, şimdi ortaya koyduğum 
rakamları birleştirdiğimizde çağ atlarken, 
son on yılda binde 2 oranında geliştiği
mizi görüyoruz; işte gerçek bu. Dünya 
teknolojisi ve üretimi dev adımlar atarken, 
ANAP'ın karınca adımlarıyla ilerleyen 
ve pembe tablolar çizerek, büyüteçle hal
ka yutturmaya çalıştığı tarım tablosu bu
dur. 

Sayın Başkan, değerli nTliHetvekdferıi; 
tarımın içinde bulunduğu sorunları özet 
halinde verdim ve büyüme hızındaki ra
kamlarım çarpıklığını ortaya koydum.: 
Şimdi de, tarımdaki nüfus ve sorunları, 
gübre, Toprak Mahsulleri Ofisi, Avrupa 
Topluluğu ve entegrasyon ve üretim plan
laması konuları üzerinde de bazı eleştiri 
ve değerlendirmeler yapmak istiyorum. 

19701i] yıllarda nüfusumuzun yüzde 
67'sıi kırsal kesiimde yaşayıp tarımla uğ
raşırken, bugün bu oran yüzde 45'e dü
şürülmüş, tarım nüfusumuz yüzde 22 ora
nında azaltılmış ve azaltılmaya devam 
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edilmektedir. Slanayinin önemini kavradı
ğımız son yılanda ve Avrupa Topluluğu
na tam üyeliğimizin gündemde olduğu 
bugünlerde uygulanan bu politika doğru
dur; zira, dünyanın geri ülkeleri sanayi-
leşidcen bu süreci takip etmişlerdir. İşte 
Fransa, 1970'lıi yıllarda nüfusu 6,5 mil
yon iken bugün 3,3 milyona; İtalya, 8,5 
milyondan 4,3 milyona; İspanya 8,5 mil
yondan 4,8 milyona düşürmüşlerdir. Diğer 
ülkelerde de tarımsal nüfusun genel nü-
fusıa oranı azaltılmış; Almanya'da yüz
de 3,7, Amerika Birleşik Devletlerimde 
yüzde 3,1, İngiltere'de yüzde 2,2'ye düşür 
rülmüştür. 

Tarım nüfuslunun azaltılma sebebi sos
yal1 olmaktan ziyade ekonomiktir. Tarımın 
gelişme hızı hizmet sektörünün gerisinde 
kalmaktadır. Bunların hepsi doğrudur, ka
tılıyoruz. Ancak bahsedilen ülkelerin ta
rımsal nüfusu azaltılırken, onun sosyal 
ve ekonomik alt yapısı hazırlanmıştır. 
Azaltılan nüfusa tarımsal sanayinin ku
ruluşunda ve diğer sanayileşme olgusu 
içerisinde istihdam olanaktan hazıdanmış 
ve o da yetmemiş; belki bu politikalar 
içerisinde köylülerimiz mağdur olurlar di
ye i onlar ve işsizlik sigortası devreye 
sokulmuştur. 

Sayın Balkanım, son 5 yılda siz ne 
yaptınız; köylümüzü küçük topraklarla 
daha da geçinemez duruma soktunuz, 
kente göçe daha fazla zorüadınız. Sonra 
o şapkalı insanlarımızı, işçi bulma kurum
ları önünde kuyruklara sokup, köşe baş
larında günlük İşler arar duruma getirdi
niz,! El yordamıyla yürüttüğünüz bu po
litika ile insanları yoksulluk içerisine iter
ken, işsizlik ordusuna yenilerini eklediniz 
ve buna devam ediyorsunuz.: Sayın mil
letvekilleri hu çok önemlidir. 

Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 
başvurduğumuz şu günlerde program ve 

bütçe yapılırken, topluluğa entegrasyon 
hiç önemsenmemiştir. Zira, Avrupa Top
luluğuna tam üyelikle birlikte tarımımı
zın yapısında, ürün bileşiminde ve dış 
ticaretimizde önemli değişiklikler olacak
tır. Ülkemizde tarımım ekonomide oyna
dığı rol çok büyük olduğu halde, tarım-
ısaî kalkınma ve tarıma yapılan harca
malar düzeyinde topluluk rakamlarımın 
çok altında kalınmaktadır. Tarımsal ya
pılanmada Avrupa Topluluğu ile farklılık
lar vardır. Topluluğa dahil 12 ülkenin 

h farımda çalışan insan sayısı 10 milyon 
ilken, bizde bu rakam 9 milyon civarın
dadır. Ülkemizde nüfus yoğunluğuna bağ
lı olanak işletmeler daha küçük, daha par
çalı, arazi ve sermaye varlıkları daha az
dır. Toplulukta, işletme başına 127 dönüm 
arazi düşerken, bizde bu rakam 50 dö
nümdür. Topluluk ülkelerinde, tanımsal 
kestim millî gelirden fert başına 4 000 
dolar alırken, 'bizim çiftçilerimiz milî 
gelirden fert başına 350 dolar almakta
dır. Gübre kullanımı dönümde topluluk 
ortalaması 300 kilogram ilken, bizde 100 
kilogram civarındadır. Topluluk ülkele-
•rinden Almanya'da 100 dönüme 12 trak
tör, İtalya'da 7 traktör, Yunanistan'da 3 
traktör üretime katılırken, bizde 1,9 trak
tör bu üsleri yapmaktadır. Yine topluluk 
ülkelerinden Almanya'da 100 dönüme 
2,8; Fransa'da 1,6 biçerdöver isabet eder
ken, bizde 1 000 dönüme 1 biçerdöver 
isabet etmektedir. 

(Üretim düzeyimiz de topluluktan 
tfarkhdır. Üretimimiz daha çok bitkisel 
ağırlıklıdır. Toplulukta ise huibulbat ve 

sekerin yanı sıra, hayvansal ürünler da
ha çok önem taşımaktadır. Ülkem'izue 
ıtiarım'sal üretimlde verim de düşüktür. 
Geniş ekim alanları bulunan birçok ürü
nün, düşük verimlilikler nedeniyle toplu
luk karşısında rekalbet gücü yoktur. Buğ
dayda bunu gözlemlediğ'imizjde; Avrupa 
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Topluluğunun buğday ekim alanı 15,3 
milyon dönüm ilken, ülkemizde 10 mil
yon dönümdür. Yine topluluğun ekim 
alanlarımın yüzjdıe 61'dir. Üretim verim
liliğimiz topluluğa göre düşüktür; onlar 
dönümden 5 100 kilogram buğday alır
ken, bizde bu orCalama 1 900 kilogram 
civarındadır. 

••Fiyat politikaları da farklıdır. Bizde 
tarım ürünleri fiyatları düşük tutulur
ken, topluluk ülkeleri üretimi destekle-
ımek için yüksek fiyat polMkaları izli
yorlar. Bizide sülbyanciyonlar ürettim gir
dileri safihasında uygulanırken, topluluk
la rekabeti .bozacağı düşüncesiyle, des
tekleme alım fiyatlarına yansıtılmıştır. 
Ayrıca, toplulukta, sübvansiyonlar ağır
lıklı bir biçimde riayvansal üretimde yo
ğunlaşmıştır. Bizde devede kulak örneği, 
Ibitk'isel ürdtiimde yapılmaktadır. 

Tüm bu açıklamaya çalıştığımı çeliş
kili konular, Türkiye ile topluluğun fark-
ılı uygulamalar içerisinde olduğunu gös
teriyor. Maıdem ki, topluluğa katılma 
yönünde kararlıyız, şu halde, uyum ça
lışmaları programlanmalı, bir an önce 
uygulanmaya konmalıdır; 

vAyrıca, Taran Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı bünyesinde entegrasyonu sağ-
layaJbileoek, çelişkileri çözümleyebilecek, 
tapluhikıtia menfaatlerimizi koruyabilecek, 
deneyimi yüksek, bilgili, becerikli bir 
kadro ile ünite oluşturulmalıdır. Yine 
ayrıca, tarımla ilgili entegrasyon çalış
maları, Devlet Planlama Teşkilatının 
Ibüriyesinden alınarak, onlarla koordine-
Ti olarak, Tarım Bakanlığının bünyesin
de birleştirilmelidir. Bu anlattığım dü
zeyde, 1987 programı tekrar gözden ge
çirilmelidir. 

Toprak 'Mahsulleri Ofisi de, geçmiş
ten farklı ve geleneksel anlayışımızdan 
uzak bir yapılanmaya sokulmuştur. Geç-

— 57 — 

14 . 4 . 1988 O : 1 

«nişte ilan edilen destekleme alım fiyat
ları, talban fiyatı özelliğini korumuştur. 
Borsalarda çiftçiyi korumak, mahsulünü 
ucuza «attırmamak için tüccarla yarışır
dı; ilan edilen fiyatlar üzerinden alım
lar yapardı. Şimdi, Toprak Mahsulleri 
Ofjsi ibu koruyucu işlevinden vazgeçmiş 
ve ıbir tüccar zihniyetiyle, üreticinin din
den mahsulünü ucuza kapatma yolunu 
tercih etmiştir. Yok buğdayda süne var, 
yok bu buğday otlu, yok zayıf gibi ba
hanelerle fiyatlar hep aşağıya çekilmiştir. 

Toprak ,Mahsullerıi Ofisi, bir şıirket 
anlayışında taban fiyatını taıvan fiyatı 
yapan politikalarından vazgeçip, geçmiş-
ıteki gibi üreticimizi koruyucu işlevine 
Ibir an önce dönmelidir. 

Yine açıklamalarda, «Tarımın önem
li girdilerinden gülbre tüketimi 9 milyon 
ıtona yükselmiştir. Bu arada, 350 milyar 
liralık çiftçiye destek sağlanmıştır» de
nilmektedir. Burada çözemediğimiz nok
ta; .bilindiği gibi, geçen yıllarda inşaat 
sektörü hızlı bir tempoda çalışmıştır ve 
ibbya tüketimi normalin üzerinde ol
muştur. Bilindiği giitoi, boyanın Hammad
delerinden biri de gübredir. Gübre fi
yatlarına akıl almaz zamlar gelirken, ta
rımda, bu artış nasıl sağlanmıştır? Bu 
belirlenen rakamın ne kadarını boya 
'fabrikaları tüketmiştir? Her yıl azaltılan 
nadas sahaları üretime dönüştürülerek 
ekim alanları genişletilmişitür. Verilen 
glülb're tüketim rakamlarında, bu özel
lik hesaba katıknış mıdır? 
,Yine, .belirlenen 350 milyar liralık süb

vansiyon da çiftçimize yapılmamıştır; 
'doğrudan gülbre fabrikalarının cebine 
konmuştur. Bunu, ilgili fabrikaların bi
lançolarında görmek olasıdır. 

1986 yılı sonlarında, Ziraî Donatım 
Kurumunun geçmişten hu yana Tarım -
Kredi Kooperatifleri ve üreticilere yap-
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'tığı ,gübre dağıtnm işjlövi, elinden alınmış 
<ve iktidar partisince Torols Anonim Şir-
ketine verli'irn iştir. Önemlidir; Toros, Ano
nim Şirketimin Yönettim Kiurullu Başkanı 
Hüisnü Poyraz, aynı zamanda Tarım 
Kredi Koopenaltilfleri Genel Müdürüdür. 
Tonas Anonim Şirketinde kârlılık; ama
cı, ihtiyacı giderme amacından önde ol
duğu için, .geçen yıl para kazanmak için 
ıgülbre ihracatı yapmıştır. Tam, üreticile
rimizin gülbre kullanacağı kardeşleme 
dönemimde, piyasada gübre yok. O ara
da gliilbrede karaborsa yaşandı. Üretici
lerimiz parası ile gülbre bulamıyordu. Ta
rım Kredi Kooperatiflerinde gübre yok
tu. Dalha sonra, zamansız bir şekilde Ro
manya'dan güibre flühal edildi. 

Sayın Bakanım, şimdi soruyorum : 
Geçrriişifce, rgülbre dağıtım ve satışında 
çok başarılı olan, organizasyonda çok 
Ibaşjarnlı olan Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumlundan bu işlevi neden aldınız ve 
neden bu iş Hüsnü Poyraz'a ve yönetim 
kurulu başkanlığı yaptığı Toros Ano
nim Şirketine verildi? Veya diğer bir 
anlamıyla, devlet, özel sektöre neden 
peşkeş çekildi? Biu noktada da özellikle 
'aydınlanmak istiyoruz. 

•HfiLİMlt ZİİYİA POSTACI (Aydın) — 
Yaparlar, ondan sonra yapmadık derler. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Şirket
ler kazanısın diye. 

ZEKİ ÜNAL (Dlevamla) — Ayrıca, 
Dünya Bankasının reçeteleri ve isteği 
life, kredi verme koşulu olarak, güibre 
[fabrikalarını devlet denetiminden çıkar
tıp, serbest rekabete bıraktınız. İthalatı, 
o düzeyde serbasıt bıraktınız; bu yanlış
tır. 

'Böyle bir ortamda fiyatların sürekli 
arıtması, tarımda verimliliği olumsuz et
kilemektedir. Dış ülkelere göre, geri 
teknolojiyle yaptığımız gülbre üretiminin, 

dünya pazarlarında fiyat ve kalitede re
kabet .ihtimali hiç yoktur. 

\Biraz da üretim planlamasından bah-
'seitJmek işitiyorum. Üretim p'Hanl'amasını 
şöyle tanımlayaibilirliz : Ürünlerin nerede 
ve ne. miktarda üreitıildbileceklerinİ, eko-
ınıomik ve ekolojik koşullara göre sapta
mak, ürünlerden en yüksek verim ve 
kalitenin elde edilebilmesi için, üretim 
Ifekniklerlimizi geliştirmek, üretim girdi
lerini iısltlenlen yerde ve zamanda, isteni
len ölçüde sağlamak, elde edilen ürünle
rin değerlendirilmesi ve depolanmasını 
planlamak, İhracat olanaklarıyla uyum 
«ağlamak gibi çalışmaları kapsayan, sü
rekli ve dinaımik bir planlama çalışma
sıdır. 

(Sayın Balkanımız, üretim planlaması 
konusunda 22.3.19)88 tar/ihinde Türkiye 
(Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuş
mada «Uyguladığımız iktisadî politika 
rekabete dayalı, serbest pazar ekbnormİ-
ısidir. Tarımsal üretimi ,genel çerçevede 
yönlendirmenin ötesinde bir yol takip 
etmemiz mümkün değildir. Tarımsal 
(planlanma politikamıza uygun değildir, 
gerçekçi de değildir» diyor. /«Üretim 
planlamasının yararları tartışma ve açık
lama göüürimez» tanımı içinde bu zaten 
özetlenmiştir. Dünyada en sağ ülkeler
den, en sol rejimlerle yönetilen ülkelere 
kadar uygulaması yapılmaktadır ve ay
rıca üretim planlaması Anayasa hükmü
dür. 1982 Anayasalsının 45 indi maddesi, 
türe'tilm pllanlamaısını zorunlu kılmaktadır. 
iSayın Bakan, bu açıklamasıyla, dünya
daki gelişmelerden habersiz, yasaları çiğ
neyerek Anayasal suç işte'mİştir ve işle
meye devam etmektedir. 

Bir an önce bu çarpık anlayıştan kur
tulup, ülkemizde verimliliği ve üretken
liği artıracak, gellir dağılımını dengeleye
cek, Avrupa Topluluğuyla uyum sağla-
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yaibileoek, Güneydoğu Anadolu Projesi
ni ülkemizin yararına koordine edebile
cek, kalkınmamuza ve sanayileşmemize 
yardımcı olaMlecek, üreticimizin giderek. 
yoksullaşmasını önleyebilecek, ihracata 
açılk, teknolojik gelişimini sağlayabile
cek bir planlamanın yürürlüğe konması 
gereklidir. 

IBu noktada eleştirdi ve değerlendirme
lerime son verirken ve köylülerimiz: 
AMAP'la birlikte her geçen ©ün daha 
da yoksuliaışırlken, Sayın Başbakanımız 
Özıal «Ürötıicimiz altın yılını yaşıyor» di
yor. Doğru Sayın Barbakanım; üreticile-^ 
ri'rriiz ayakta durmak ive yok olmamak 
için, kadınlarının kollarındaki .bilezikleri, 
Iboyunlarındaki altınları satmaya başla
dılar. işte tarımda altın yılınız ve işte 
sizin çağ aklattığınız Türkiye. 

Saygılar sunuyorum.- (!SHP sıraların-
dan «IBravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın 
Ünal. 

ISayın Halil Oulhaoğkı; buyurun efen
dim. (SOP sıralarından alkışlar) 

İSHP GRUBU ADINA HALİL ÇUL-
HAOĞLU (Samk) — Sayın Başkan, de
ğerli milletlve'killleri; Tarım Orman ve 
Klöyişler'i Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Sosyaldemdkrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini «ummak üzere huzurlarınız
dayım.. Grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyete saygılar sunarım. 

Ülke nüfûsunun yüzde 50'sini aşkın 
kesimini kapsayan tarım sektörü, ülke
mizin öncelikli konusudur. Ne kadar dış-
îanisa da ülkemliz hâlâ tarım ülkesidir. 
Tarım, ekonomik gelişmenin anahtarını 
iteşkil öder. Gelişmiş ülkeler, tarımın ge
lişmesiyle gelişmişlik düzeyine erişmiş
lerdir. 

Tarımın millî gelirden aldığı pay 1977 
'de yüzde 29,1!2 iken, 1987'de yüzde 17,4'e 

dlüşmülŞtlür. Tarım sektöründeki gelir kay
bı, incelenmeye değerdir. Türk tarımı
nın bugünkü yapısını 1980-1988 yılları 
itibariyle değerlendirme, gerçekleri daha 
'iyi yansıtacaktır. 

Tarımdan sanayie kaynak aktarımı
nın azalması, yerli ve yabancı sermayeyi 
memnun etmediğinden, 24 Ocak efcono-
ımiik kararları uygulamaya konmuş ve 
siyasî sonucu 12 Eylülü yaratmıştır. Bu 
eklonomik politikanın uygulanmasının 
ön .şaritı olan, tam denetim alındaki si
yasî yapı, yani, suskun ülke, suskun in
sanlar, örgütlenemeyen toplum ve depo-
litizasyonun yaygınlaştırılması yaşama 
geçirilmiş!tir. Son 7-8 yıldır izlenen ta
rım politikaları da, ıbü gerçekten, ba
ğımsız değildir. Sömürülen üretiic'iler ör
gütsüz olduklarından seslerini çıkarta-
m'amakydırlar. 12 Eylül, yarattığı ikti
dar ve sermaye bileşkesi, toplum kat
manlarında oMuğu gibi, üreticileri de 
her geçen, gün daha yoksulluğa, tarı
mımızı da çıkmaza sokmuştur. Sermaye
nin daha büyük bir hızlia büyümesinin 
Ibedelinli, işçiler azalan ücretleriyle, üre-
ıticiler azalan .gelirleriyle ödediler, ödeme
ye devam ediyorlar. Sermayenin üretici
nin acılı yoksullaşması pahasına hızla 
Ibjülyüme&i, ulusal ölçekte bir gönenç gös
tergesi .ojlamaz. Sayın Başbakanın söyle
dikleri gilbi, Darım ülkesi görünümünden 
sanayi ülkesi görünümüne dönüşme var
sayımı, düşünülen tarımsal ürünlerin fi
yatlarıyla üreticinin .görünen yoksullu-
ğuyla açıkktrtması, ülkemiz için ve üre
ticilerimiz açısından büyük talihsizliktir. 

24 Ocak kararlarının ülkede yaptığı 
yıkımın, tarım kesimine yansıması, çok 
ciddî boyutlarda olmuştur. Serbest piya
sa ekonomisinin haksız rekabetine da
yanamayan tarımsal işletmeler, kapan
makta ve üreticiler işsiz kalmaktadırlar. 

— 59 -



T. B. M. M. B : 55 14 . 4 . 1988 O : 2 

özellilkl'e, küçük üreticiler ancak karın 
doyurmaya yetebilen üretimi işlevini bı
rakıp işsiz ordusuna katılmaktadır. Kır
sal alanın açlığı çığlıklara dönmüştür. 
(Köylünün toprağa, toprağın makineye 
olan hasretinin yerine köylüde ekmeğe, 
toprakta gübreye bırakmıştır. Kırsal alan
daki gelir dağılımı, çalışan nüfusta kişi 
Ibaşına düşen miktar, küçük üretlieiler 
adına dayanılır .olmaktan çılkimıştır. 

Ekim alanlarının artmış olmasına 
karşılık, tarımsal verimlilik, üretim hız
la düşmüştür. Üretimdeki plansızlık, ba
şıboşluktan kimi yerde üretimi yetersiz
liğinden, kimi yerde üretim fazlalığın
dan üreticinin yoksullllaşrnası hızlanmış
tır. Sadece geçen yılla bu yıl arasındaki 
girdilerde, yüzde 200'e yakun fiyat ar
tışları vardır. Gübreden akaryakıta, ilaç-
ıtan yeme kadar girdi kulHanımını hızla 
azaltmış, ya da kullanılmaz duruma ge
tirmiştir. ıDestekleme fiyatları düşürül
müş, desteklenen ürün sayısı sınırlı tu
tularak, tüm ürünlerde desteğin kaldı
rılması hedeiflenrnilştk. iSulaına suyuna 
büyük zam gelımitş, sulamada kullandırı
lan elektrikteki! devlet desteği; çefciillmiş-
tir. Tarımsal1 kredi faizlileri çok yüksel-
tillmiştk. Ziraat Bankası, ülkenin tarım
sal kredi ihtiyacının ancak yüzde 60'ını 
karşılayabilmektedir. Böyle olunca, özel
likle küçük tanımsal işletmeler tefecilere 
teslim. olmaktadır. Bankanın dağıttığı 
tüm krediler içinde tarımsal! kredilerin 
payı U985'te yüzde 65'e, kadar düşmüş, 
son iki yıhn endeksleri açıklanmamıştır., 

Ziraî kesimin tümüyle ihmal edildiği 
söylenemez. Holdingler söz konusu ol
duğunda AK1FA, BESLEN, MARET, 
PINAR, LADEIS Tavukçuluk gibi gi
derek artan tutarlarda tarımsal1 kredi 
kullandırılmaktadır. Sayın Bakanın söy
lediği gibi, Ziıraat Bankasının tarımsal! 

kredi hacmi artırılmıştır; ama, tercih 
edilenler, ayrıcalık tanınanlar büyük iş
letmeler olmuştur. Küçük işletmelerin 
kredilerimde geçen yılla göre bir artış 
yoktur. Ziraat Bankasının batık kredi tu
tarı, bugünkü değerlerle 1 trilyona yak
laşmaktadır. ANAP yöneticilerine ve ya 
kın çevrelerine verilen bu kredilerin, kü
çük üreticilerden esirgenmesi üreticiler 
açısından düşündürücüdür. Dostunu, düş
manını tanıması süreç ve bilinç işidir; 
ama, ibugün üreticiler dostunun kim ol
madığını anllamıçtır. 

Gübre üretimi, kullanımı her geçen 
yıl gerilemiş - 1983 yılı hariç - ve he
deflenen miktarların gerisinde kalmıştır. 
Traktör sayısının artışı Ihızlla azalmış, bi
çerdöver, traktör pulluğu, patates sökıme 
makinelerinde mutlak düşüşler görüT-
ımeye başlamıştır. Giderek yoksullaşan 
üretici, gübre ve akaryakıtın durmak bii-
meyen artışı sonucu, gübre kullanmamaya, 
traktör yerine karasaban kullanmaya 
yönelmektedir. Tarımsalı girdilerden biri) 
olan ilaç ise son zamlarla inanılmaz öl
çüde pahaldlanmış, kullanılmaz ihale gel
miştir. Yeterince giırdi kullanamayan, 
'teknolojik olanaklardan yararlanama
yan üretici, sonuç olarak, yeterli verim 
de elde edemeımektediır. Çiftçi her yıl 
daha pahalıya mal eden, daha ucuza sa
tan, şaşılacak durumdadır. 

Tarım ürünlerinin birim değeri, sa
tın alınan sanayi ürünlerinin birim de
ğerini. karşılayamadığından, tarım ke
siminin daha 'fazla ürün satması gerekli
dir. Zira, aynı miktarda sanayi ürünü 
alabilmek için daha çok tarım ürünü 
satması zorunlu oluyor. Bu ise, tarım 
kesiminin kaynaklarının ucuz bedellerle 
sanayi kesimine transferi anlamına geli
yor. Bir ad vererek »örneklersek; 1979 
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yılında diamotıyum 'fosfat gübresi 2 İra 
45 kuruş, buğdayın fiyatı 5 lira 65 ku
ruş. Yani 1979'da Ibir kilogram buğday 
. üe ilki kilogram gübre alıyorsunuz. 1987' 
de ise gübrenin fiyatı 150 'lira, ıbuğdayın 
İfiyatı 96 ilira. Yani bir kilogram buğ
day ite ancak 600 gram gübre alabili
yorsunuz. 1977'de 'bir traktör alabilmek 
için 45,3 ton 'buğday gerekirken, 1985' 
ite 62 tona çıkmıştır. 

Üreticimizi yoksulaştırarak sanayie 
aktarılan kaynak, ülkemizde 24 Ocak 
ekonomik kararlarından ıbu yana sekiz 
yıldır uygulanmakıtadır. İç ticaret 'hadleri
nin hızla tarım aleyhine dönmesi, tarım 
kesiminin satın alma gücünü zayıflatmış, 
girdi kullanımının da azalmasıyla üretim 
olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Kuşkusuz, tüm bu tablolar bir ras-
lanltı sonucu karşımıza çıkmamıştır. Dışa 
bağımlı tarım politikası Hükümetin res
mî poüiiitikasıdiır. 24 Ocak kararlarının 
benzeri kararlar, tözal Hükümetinin iş
başına gelişi ve tarımsal' yapının, Dün
ya ıBank'asıının Yapısal Uyum Kredi Fo
nundan Türkiye için ayırdığı miktarın 
'verilmesi için dayattığı ülkeler gereğince 
(tarımsal ikredii faizleri yükseltip, vade kı
sılacak, destekleme alımları azalacak, 
gübre, tarım ilacı, akaryakıt türü girdi
lerde desteklenmiş satışlar kısıtlanacak, 
giderek kaldırılacak. Tüm bunların ger
çekleşmesi için tarımsal teknik yapılan
manın yeniden örgütlenmesine gidilecek -
ti., 

Hükümetin ıtüm bu uygulamaları 
program olarak 1986 yılı içinde oyla
nıp kabul edilmesine karşılık 1984'ten 
ıbu yana ilkeller adım adım uygulanmış, 
Ziraat Bankası, Tarım - Kredi Koope
ratifleri tarafından verilen kredi faizleri 
artırılmış, kredi verilmesine çeşitli ısınır-

ilam'âlar 'getirilmiş, 'gübre fiyatları ddk-
ıra bağımlı kılmmuş, giderök girdilerden 
Devlet desteğinin çekileceği açıklanmıştı. 

Görülüyor ki, bu gelişmelerin tü
mü uluslararası sermaye kuruluşlarının 
istekleri doğrultusunda gündeme gelımiş-
Itir. ülkemizde izlenen tarım politikaları 
geneldeki 'emperyalist politikalardan ba
ğımsız değildir. Dünya Bankasının üreti-
cilerıkniiz üzerindeki ağırlığı kabullenil'-
miş, köylü kardeşlıerimiziın yerli ağalar -
dıan çektikleri yetmiyormuş gibi, gele
cekleri yabancı ağalara terkedilmiştir. 
Bu ülkede neyin ne zaman nereye ekile
ceğini kendisinin değil, başkalarının ta
yin ettiğine kaç kez 'tamik olunmuştur., 

IDünya Bankası bize tarımsal kredi 
verecek, ama istekleri doğrultusunda ta
rımımız yöntendiriıliecek. Sayın Bakanın 
tarımsal planlamayı kabul etmeyişinin ne
deni de budur. 

Bu koşullar Hükümetçe kabul edill-
ımiıştir ve ülke tarımımız yabancı ve 
yeri tekelerin çıkarları doğrultusuna itil
miştir. Tüm bunların sorumlusu baştaki 
siyasî iktidar ve onların vesayetini ellin
de tutanllarm olduğunun kavranması ge-
reklMir. 

Türkiye'de iktidar blokunun en etkin 
ortağı sayılan, .sayıları 50'yi geçmeyen 
büyük sermayenin tarım kesimine gös
terdiği ilgide son yıllarda artış gözleni
yor. Zaten 1980'den bu yana uygulanan 
politikalarda ana amaç, küçük üretici
lerin elenmesi, büyüklerin sanayi serma
yesi ile bütünleşerek kendiliğinden dene
tim altına girmesidir. 

'UlıuslSararası sermayenin, IMF ve 
\D'ünya Bankasının verecekleri 'kredi doğ-
rulfcuısun'da istedikleri dizi önlemler, yani 
(Hükümetçe uygulanan önlemler, ancak 
'büyüklerin dayanacağı, giderek daha bü-
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yüyeceği, küçüklerin ise mutlaka tasfiye 
olacağı ıbir ortamı hedefiemdkltedir. 

Amaç, dış sermayenin, ülke tanımı
nın denetlenmesi önündeki en büyük 
engel olan, küçük üretici ve küçük öl
çekli tanımsalı üretimi ortadan kandır
maktır. 

Aslında, 'bugün Türkiye'de GAP' 
tan PTT hizmetlerime, dişçi ücretlierim-
den ıtaban fiyatlara kadar, Oünya Ban
kası ive IMF destekli her girişimde 
amaç aynıdır. ıNe yazık iki, dünya ban
kası ve IMF destekli olmayan, herhan
gi ıbiır ıgiriışiım yoktur. Tarıma sermayenin 
girişinin ve 'tekelleşmenin, Güneydoğu 
Anadolu Projesinin tamamlanmasıyla 
hızlanacağı belidir. Bu proje lile '1 aniıl-
yon 634 bin hektar alanın sulanacağı, 
dolayısıyla tarımsal üretimde (büyük ar
tışlar olacağı görülmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin, siya
sî kimliği belli iktidarın .elinde, Türk ta
nımının ne getireceği, Türk köylüsünün , 
derdine çare olamayacağı bellidir. Proje 
uygulama alanı Güneydoğu Anadolu'da, 
az topraklı köylülerin elinde toprakları
nın çıktığı, tekellerin toprak kapatma 
yarışına .girdiği, insanların yerimden, 
yurdundan edildiği bir ortamda, Güney
doğu Anadolu Projesinin yarını, bugün
den bellidir. 

îSosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
küçük üreticilerin tarımdan koparılma
sından yana değiliz. 'ülkenin tarım 
alanında 'ivedilikli sorunu, küçük ve or
ta ölçekli üretici kitlesine sahip çıkarak, 
az topraklı, ve topraksız üreticinin opti
mum işletime büyüklüğünde toprağa ka
vuşturulmasını ve kooperatifleşmesini 
sağlayarak, etkim ve uygulanabilir toprak 
reformu uygulamaktır. İBölünmüş toprak
ların toplulaştırİiması gereklidir. 
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Var oilıan yasalarla arazilerin parça
lanması ve dengesiz dağılımı engellene
mediği için, tarım arazilerinin parçalan
ması, tarım dışı amaçlarla kullanılması 
doğrulltusumda hiçbir önlem alımamaımış-
tır. Ooğal sonuç olaraik, parçalanma her 
yıl daha da artmakta, toprak 'büyüklük
ten ekonomik büyüklüklerin alına düş-
mektediır. Türkiye'de var ollan arazi kay
naklarının sınırlı olması nedeniyle birim 
başına alımacak verimin artırılması hedef 
olmalıdır. Toıpraklarıımızıı, kaynak israfı 
olmadan kullanmak zorundayız. 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk Itaomının ve üreticisinin diğer so
rumlarına da, kısaca değinmek istiyorum. 
Çiftçi allacakları peşim ödenımıellidir. Ürün 
'bedelleri peşim verilmelidir. Krediler, 
üreticiyi, bilhassa küçük üreticileri tat
min etmemektedir; üreticilerin kredi ta
lepleri geri çevrilmekte veya zorluklar 
çıkarılarak verilebiılmektedir; üretici, hak
kımı arayacak yoları ve ımercilieri foiılie-
ımemefctiediır. 

Türkiye'de sulanabilir tarım arazisi
nin, ancak yüzde 3!2'si sulanabiliyor; 
104 ımil'yar metreküp su potansiyelinim. 
de, ancak yüzde 116'sı tarımsal kesimde 
kullanılabilmektedir. Sulama itesisleri-
ınim tam kapasite ile çatoıştvrılmasına, su
dan tasarruf sağlayan metotlara riayet 
edilerek, etkin bir su dağıtım sistemi ku
rulmasına özen gösterilmelidir. 

Toprağın ana ısoruhlarından biri de, 
erozyondur, özellikle rüzgâr erozyonu 
medeniyle toprak kaybı önemli miktar-
liardadıır; acil önlemliler alınmalıdır. 

Tarım girdileri, gelişmiş ülkelerde ol
duğu ıgibi, gerçekçi sübvanse edilmelidir. 

ISon dönemde gübre, akaryakıt ve ta-
ırım ilaçlarına gelen zamlar ve Ziraat 
Bankasının tarımsal kredileri durdurma-
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sı, 'bankanın süt, yem ve ziraî ilaçlara 
ödediği vergi iadesinin durması, çiftçiyi 
perişan etmiştir. 

Öübre kolanımı teşvik edilmeli; 
toprak analizleri ımuhakkak yapılarak, 
(gübre savurganlığı önlıenımeliidir. 

iüretiım, ekim, planlaması muhakkak 
yapılmalıdır. 

Tohum üretimi 'için, araştırıma ıslah 
çalışmalarına gidilmelidir. Hiçbir ön de
neme ve kontrola alınmadan dağıtılan 
ithali! tohumlardan, değişik, çevre koşul
ları, yeni hastalık ve zararla sorunlarıyla 
karşılaşan üretici zarara uğramaktadır. 

Ziraî mücadele İlaçlarınım fiyatları
mın yüksekliği, bireyden çok, devletin 
ziraî (mücadeleye ağırlık vermesi gerek
tiğini ortaya çıkartmıştır. 

Üretici, kendi ürün fiyatının belirlen
mesinde de etkim olmalıdır. 

ISayın 'Başkan, değerlıi (milletvekilleri; 
muhalefet partilerinin (eleştirilerine önem 
'veriniz, dikkatle üstünde durunuz. Çift
çimiz iflasın eşiğine gelmiştir, çoğu trak
törünü, tarlasını ve evini satmıştır. Bazı 
çifitçiierjımiz, sattığı (tarlasında işçilik ya
pacak kadar kötü durumdadır. Tarımı
mızı ve üreticimizi kurtarmak, bir tek 
tohum ithal! etmekle mümkün değildir. 
Tarımına sahip çıkmayan ülkeler kalkı
namazlar, sağMdı ısanayilteşemezler. 

(Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 
SHP Grubu olarak önemle üzerinde dur
duğumuz toprak ve tarım reformuna da 
değinmek istiyorum. ISayın Bakan, toprak 
ve (tarım reformundan söz ederken, 
«Yıllarca kanamakta olan bu konuya, 
Hükümetin 22 Kasım 1984 tarihinde çı
kardığı, 3083 sayrliı Yasayla çare getiril-
ımiştir» diyor. Çare olup olmadığının 
anlaşılması için toprak ve tarım refor
munun ne olduğunun ortaya iyi konul1-
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ması gerekir. Toprak reformu uygula
ması zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 
Toprak reformu uygulanmış olan İspan
ya, İtalya, Portekiz, Suriye, Mısır, Pa
kistan, Hindistan ve Meksika giıbiı ülke
lerin hepsinde Türkiye'de 'bulunan bazı 
sorunlar (bulunmakta idi. Bir tarafta bü
yük toprak sahipleri ıbir «tarafta aynı 
bölgede yaşayan topraksızlar, az top-
rakMar, Topraksızılların ve az ıtoprakh-
îarım büyük toprak sahiplerine oranı yüz-
ılerle, binilerle dtfade edilmektedir. Hızlı 
nüfus artışıyla topraksızların sayısı her-
gün daha da artmaktadır. Artan nüfu
sun tarım dışında istihdamı oldukça zor 
ve imkânsızdır., 

Toprak dağılımının dengesizliği ta
rımda verimlülıiığıin ve üretimin antırılıma-
ısını engelemektedir. Verim düşük olısa 
bile, ibüyülk toprak sahipleri arazileri 
geniş olduğundan yeterli geliri idde et
tikleri için, verimi artırıcı köklü önlem
ler alma gereğini duymamaktadırlar. 
Çoğu (zaten kentlerde yaşar. Bir kısmı 
da ortakçı, kiracı şeklinde toprağını iş
ler. Ortakçı veya kiracı başkasının top
rağına yattıran yapmaz. Yapmak istesede 
sermayesi yoktur. Toprak dağıl'ımının 
dengesizliği demokrasinin gelişmesine 
eniğe! olmaktadır. Toprak ağalarının ara
zisinde çalışan köylü çoğunluğunun ba
ğımsız oy kullanıması beklenemez. Kısa
cası, toplumsal ekonomik, siyasal1 sebep
lerden doliayı toprak reformu bir zorun
luluktur. Köylüyü sadece toprak sahibi 
yapmak sorunu çözmediğinden yapıla
cak reformun toprak ve tamm reformu 
olarak düşünülmesi ve tavizsiz uygulan
ması gereklidir.. 

3083 sayılı Yasa toprak reformunu 
yadsımış ve uygulanabilirliği tartışılır bir 
tarım reformu öngörmüştür. Her ne ka-
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dar yasanın 4 üncü maddesi kamulaştır
ılmadan bahsediyorsa da, kamulaştırma be
delinin ne kadar sürede 'vıe nasıl ödeneceği 
belirlenmemiş, yasada hüküm 'bulunmayan 
hallerde 2942 sayılı Yasa hükümleri uy
gulanır denilerek kamulaştırma bedeli
min peşin ödenmesi (gerektiğini hükme 
bağlamıştır. Peşin ödemeyle bugün ve 
gelecekte istemillen düzeyde kamulaştırma 
yapmak mümkün değildir. Çünkü, dün
yadaki hiçbir toprak reformu uyguıla-
mrasında kamulaştırma bedelinin tama
mı peşim ödenmemiştir. 

3083 sayılı Yasanın önemli bir mad
desi de 26 ocı maddedir. Bu madde ile 
1.617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
'Ön Tedbirler 'Kanunu yürürlükten kail-
dımlarak tüm Güneydoğu Anadolu Pro
jesi alanımda arazi satışına olanak sağ
lanmıştır., Basında zaman zaman yer alan 
GAP alanında büyük şirketlerim, bazı 
yabancı uyrukluların büyük boyutlarda 
arazi saJtıın alabilmelerini sağlamıştır. 
BaJkanlar Kurulu 86/10730 sayılı kara
rıyla. Şanlıurfa ilini uygulama bölgesi 
ilam etmiştir, 1757 sayılı Yasaya göre, 
hak sahipleri, 1987 yıllı geneli seçimleri 
öneesimde Şanlıurtfa'da yapılan tapu da
ğıtım göster» işte bu maddenim uygu
lanmasıdır. 530 aileye 74 bin dönüm ara
zi dağıtılmıştır. Ancak., 1757 sayılı-
Yasaya göre, hak sahibi aile sayısı 1 350 
dir. 530 aileden başka, 220 kişi daha 
halk sahibi olmuştur., Toplam 750 aide 
ıtopralkkndırılmııştır. 1 350 kişiden, 600 
kişimin hak sahipliğimi (kaybetme sebebi 
medir? 

Tapusu verilen alanlar için Bakanlar 
Kurulu tarafından ilan edilen noınmlaıra 
uyulmamıştır. Tapu allan kişilere 30 illâ 
230 dönüm arasında değişen miktarlarda 
arazi verilmiştir. Bu uygulamamın sebe-
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ıbi anlaşılamamaktadır. Kararname ile 
sulamaya açılacak alanlarım dağıtımı 
1992 yılıma kadar durdurulmuşltur. 
1757 sayılı yasaya göre, hak sahibi 
olanlardan 200 dönüm arazi alanlar ile
ride sulamaya açıldığında normun 3 ka
tından fazla araziye sahip olacakların
dan, bu bir adaletsizlik değil midir? 

3083 sayılı Yasanın işleyen tek mad
desi geçici 1 imci maddesidir. Bakanlar 
Kurulu kararıyla Şanlıurfa İlinde dağı
tım normu sulu arazide 60 dönüm, kuru 
arazide 200 dönüm üçüncü sınıf arazi 
olarak belirlenmiştir., Sahibine bırakıla-
oak arazi ise, yasa gereği bunun on ka
tıdır, solluda bırakılacak arazi ise, bu
mun üçte biridir. 

Arazisi kamulaştırılan şahsım isteği 
üzenine kendisine daha önce bırakılan 
arazisiyle birlikte arazinin, normun on 
katına tamamlayacak şekilde arazi iadesi 
kapısı açılmıştır. 

Sulamaya açılacak alanların dağıtı
mı 1992 yılina kadar durdurulmuş ol
masına rağmen, toprak iadesine hemen 
başllamımış ve sulamaya açılacak alan
larda bile hemen kuru norm üzerimden 
arazi iadesine başlanmıştır. 

'Sayın Bakanım açıklamasına göre 
829 bin dönüm arazi bugüne dek iade 
edilmiştir. İadeden yararlanan kişi sa
yısı binden ıfazla olmakla beraber, 
büyük çoğunluğu Sayın Bakanın bazı 
yakınlarının Siverek'te IKöraın Altesimin 
de içinde bulunduğu 30 - 35 aileye 
mensuptur, Hatta 'bunlar arasımda bazı 
zorlamalarla bırakılan arazinin tamamı 
dördüncü sınıf toprak olsa dahi 2828 dö
nümü geçmemesi gerekirken, 5 bin dö
nüm arazi İadesi alanlar vardır, hem de 
me iade. 1976, 1977 yıllarının bedeli üze
rinden bugünün parasıyla, üstelik bu 
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topraklar 1978 y ıhından beri kiralayan 
•topraksız çiftçiler tarafından ıtaşları ayık
lanmış, imar ve ihya edilmiş olarak. Bu
güne kadar iade edilmiş olan 829 bin 
dönüm arazi ıhiç sulanmasa 4145 aileyi 
topraklandıracak kadardır, sulanırsa 
13 816 aileye yeter sayıdadır. Çoğun
luğu birkaç aileye mensup kişilerin daha 
•da zengimleşitirilimıesini sağlamak için 
onbkılerce kişinin topraksız kalmasına 
sebep olmuştur. 

Yasa, ıbüyük toprak sahiplerinin ara
zisini kamulaştırmadan kaçırmasını ön
lemek amacıyla tarım reformu uygula
ması bölgesi ilanından itibaren beş yı'î 
süreyle temliki tasarrufların durdurul
masını hükme bağlamıştır. Yasanın yü
rürlüğe girdiği 30.(11.1984'ten itibaren 
5.6.1986 tarihli kararname ilanına ka
dar yaklaşık birbuçuk yıl uyguliaıma böl
gesi ilanı geciktirilerek, isleyenin arazisini 
Ibaşkasına devretme veya satma olanağı 
sağlanmıştır. Yasa, bölge ilanımdan son
ra ise, arazisini satmak isteyen kişimin 
Ibaşvurusu üzerine altmış gün içinde ka
mulaştırma veya başkasına satışına izin 
verme zorunluluğunu getirtmiştir. Bugü-
nedek başvuran yüzlerce kişinin hiçbiri
sinin arazisi kamulaştırılmaya tabi tu-
'tulmamıştır. DJkkati çeken noktalardan 
birisi ise, bu satışların çoğu »altıcının kendi 
mirasçısına satışı şeklinde olmaktadır. 
ISatışa konu olan arazilerin ıbiır kısmı ise, 
iade ile verilen arazidir. Yiksa bu ara
ziler, basına da yansımış olduğu gibi, 
1987 yık ıtemmuz ve ağustos aylarında 
meydana gelen (hırsızlık veya paftal'ar-
dafci ıtoprak sınıfı sahtekârlığıının sonu
cunda mı elide edilmiş? Bu arazileri elden 
çıkarmak telaşı niye? 

\Pafta sahtekarlığı olayını Sayın ba
kan da kabul «itmişti. Bu işin soruştur
ması ne oldu, sorumlular hakkında ne 
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gibi işlemler yapıldı Konu 'hafife alı
namaz, kendimizi; devamlı iktidarda kala
cak gibi görmeyin. Olayların sorumlu
ları hakkında kamu oyunun bilgisinin ol
ması zorunludur. 

Kararnameyle yeniden sulamaya açı-
ıkcak oîan arazi dağıtım» 1992 yılına 
kadar durdurulmuştur. Zaten iadelerden 
arta kalan böyle arazi varsa; çünkü, ka
mulaştırma yoluyla elde edilen arazinin 
üçte ikisi iade edilmiştir; ıtapulamadan 
gelen arazinin ise ıbüyük çiğunlluğu tarım 
dışı arazidir. 

Seçim öncesinde Şanlıurfa'da dü
zenlenen tapu dağıtım töreninde Sayın 
©akan, 10 bin aileye toprak verileceğini 
bildirmiştir. Normlar oldukça yüksek tu
tulduğundan, ağalara fazla 'toprak ve
rildiğinden, 10 bin kişiye verilecek arazi 
var mıdır? 

Halihazırda sulanan 100 bin dönüm
den fazla olan Ceylanpınar'dakı arazi 
neden dağıtılllmıyor? IDağıtım için ye
ni bir seçim mi bekleniyor, yoksa bazı 
grup veya parti yandaşlarının hak sa
hibi olmasını sağlamak için yeni yollar 
mı aranıyor 

iSayıın (Bakan, 650 bin dönüm arazinin 
12 bin aileye kiralandığını bildirmiştir. 
Şanlıurfa İlinde 2 milyon dönüm Hazine 
arazisi var. Bumun 650 bin dönümü mü 
tarıma elverişlidir Öte yandan, yıllardan 
beri kiralanacak alanlarda bak saıhibi tes
piti yapıillmamıştır. »Eski kiracıları yeni
leme şeklinde devam etmektedir. Bazı 
yıllar kiralama çok az olmaktadır. 1987 
yılında kiralanan toplam arazi 100 bin 
dönümden daha azdır. Kiralanmayan 
araziler boş mu kalmaktadır, yiksa bazı 
nüfuzlu kişiler bu arazilileri kira ödeme
den mi kulanıyorlar1? Topraksızllar me-
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den kirallamıyor; kiraya verillmiyor mu, 
yoksa korkuyorlar mı? 

3083 sayılı Yasa gereğince Ibugüne-
dek ıgjözle görülen toplulaştırma çaılış-
ımakrı yapilamamıışltır. Sadece 44 ıbin 
hektarlık proje Devlet Marnlama Teşki
latından geçmiştir. İşte Sayıın Balkanın 
bulduklarını ileri sürdüğü çiaıre budur. 
Toprak ağalarının özlemlerine çare ıbu-
lunmuıştuır. Bu uygulamaya da reform 
dıenİemez, 

3083 sayılı Yasa, tüm uygulama ve 
sonuçlan ile orltadan IkalMırillmal'ıdır., 
Usul! yönünden iptali edilen 1757 sayılı 
Yasa, sadeleştirilerek, uygulamada pra
tiklik sağlayacak şekilde düzenlenip, ye
niden yasalıaıştırıılımalııdır. 

Toprak ve Tarım Reformunu gerçek
leştirmek son derece zor, zorunlu bir 
olaydır. Reform projesi hedefleri iyi be
lirlenmiş bir ekonomi politikasına bağlı 
olarak, tutarlı bir tarım politikası ile ger
çekleştirilmelidir. Bu ise, inanmış bir. ik
tidar ve sorunları iyi bilen, sorunlara çö
züm arayan 'bir kadro ile olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı büt
çesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin görüşlerini sunmaya çalıştım. Büt
çenin hayırlı olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çulhaoğlu. 

Sayın Gürcan Ersin. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA GÜRCAN 
ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşle
rimizi belirtmek üzere söz aldım. Hepini
zi şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına saygı ile selamlarım. 

Ormancılık, çağdaş toplumlarda insan
lığın geleceği açısından önemli bir etkin
lik ve yadsınmaz 'bir çıkış noktasıdır. Çok 
çeşitli ve değerli sanayi girdileri sağla
maktaki gücünün yanında ekolojik den
genin bozulmasının ortaya çıkardığı olum
suzluklar ve giderek artan dinlenme ge
reksinmeleri karşısında önemi çok iyi 
kavranan ve çok hızlı bir gelişim içine 
oturtulan ormancılığın gösterdiği özellik
ler, kuşkusuz gelecek için büyük umutlar 
verebilecek boyutlara ulaşmış bulunmak
tadır; ancak, ülkemiz yönünden aynı 
umutları taşımak mümkün değildir. Uzun 
yıllar ormana yönelik olarak süren olum
suz etkilerin yarattığı ormansızlaşma ol
gusu, bizleri geleceğe ilişkin umutlar 'bes
lemekten çok köklü ve sağlıklı çözümler 
aramaya yöneltmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ' 20 
milyon hektar orman alanı bulunmakta
dır; ancak, bu alanların yarısından çoğu, 
yüzde 56'sı verimsiz, ağaçlandırılması ge
reken orman . alanlarıdır. Son yıllarda 
ağaçlandırma faaliyetlerinde bir artma 
gözükmekle beraber, bu artış da yetersiz 
kalmaktadır. Uzun dönemde ağaçlandırıl
ması gereken alan 6 milyon 500 bin hek
tar iken, ancak 1987 yılı sonu itibariyle 
toplam 1 milyon hektar alanın ağaçlandı
rılması mümkün olmuştur. Bu alandaki 
yatırımların çok daha fazla olması gerek
mektedir. 

Birçok bölgesini Akdeniz ikliminin et
kilediği ülkemizde, ormanların büyük bir 
bölümü yangınlara karşı hassastır. Kurak 
ve sıcak geçen yaz döneminde çıkan yan
gınlarla geniş sahalar kül olmaktadır. Bu
nun sonunda yangın bölgesindeki bitki 
örtüsü, su ve toprak arasında denge bo
zulmakta, erozyon, sel, taşkın ve toprak 
kaymalarıyla büyük zararlar doğmakta
dır. Son elli senede 40 bine yakın orman 
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yangınıyla, 1 milyon 500 bin hektar or
man alanı yok olmuştur. Bu dönem için
de 1 milyon hektara yakın yeni orman 
alanı oluşturabildiğimiz göz önüne alınır
sa, sadece bu yolla sektörün ne kadar ge
rilediği gerçeği ortaya çıkar. 

Sayın Bakanın, «Bizdeki orman yan
gınları diğer Akdeniz ülkelerinden azdır» 
sözü bu kötü durumu değiştirmemektedir. 
Orman yangınlarıyla mücadeleye daha et
kinlik kazandırılması gerekmektedir. 
ANAP İktidarının, 'bozuk koruluklarda 
özel sektöre ağaçlandırma yapma olana
ğını tanımasını doğru bulmuyoruz. Bu 
çerçevede hazırlanmış olan Ağaçlandır
ma Yönetmeliğinin iyi niyet kurallarının 
dışında kullanılabilme olasılığına dikkat 
çekmek istiyoruz. ANAP İktidarının bir
çok alanda yaptığı gibi, orman alanlarını 
da yandaşlarına peşkeş çekeceği endişesi
ni taşıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; or
manlarımızın sınırlarının tespiti ve ka
dastrosunun yapılması büyük önem arz 
etmektedir. 17 bin yerleşim biriminde, 10 
milyon orman köylüsü yaşamaktadır. Or
man ve tarım arazilerinin sınırlarının ke
sin olarak belirlenmemiş olmasından do
ğan mülkiyet ihtilaflarının çözümü, or
man kadastro hizmetlerinin tamamlanma
sına 'bağlı bulunmaktadır. Halen orman 
alanlarımızın yarısının kadastrosu yapıla
bilmiştir; Diğer taraftan, Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
neticesi kadastro şemalarının yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmalar neticesi orman rejimi 
dışına çıkarılan arazilerin, orman köyle
rinin kalkındırılmasına müspet etki yapa
cağı gibi, ülke topraklarının daha iyi de
ğerlendirilmesi konusunda da olumlu bir 
adım atılmış olacaktır. Hem ormanları
mıza, hem de orman köylüsüne büyük ya-
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rarlar sağlayacak kadastro çalışmaları son 
derece yetersiz kalmaktadır. 

Ormancılık sektörü üretimi, endüstri
yel odun, yakacak odun, odun dışı ürün
lerden oluşmaktadır. Ülkemizde üretilen 
odunun büyük bir bölümü yakacak odun 
olarak kullanılmaktadır. Üretilen odunun 
yüzde 70'inin yakacak odunu meydana 
getirmesi, rasyonel olmayan bir kullanı
mı ortaya koymaktadır. Avrupa ülkelerin
de ise, bizdeki durumun tersine, endüstri
yel odunun oranı yarıdan fazla durumda
dır. Ülkemizdeki daha ekonomik bir kul
lanım alanı olan odunun daha çok en
düstride kullanımı sağlanamamıştır. Alter
natif enerji kaynakları bulunmamış, neti
cede odunun ekonomimize katkısı sınırlı 
kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, orman köylüsü
nü son yıllarda en çok sıkıştıran sorun
lardan biri de, orman vasfını yitirmiş 
alanların ağaçlandırılmasında ortaya çı
kan sıkıntılardır. Birçok yerde köylünün 
hayvanlarını otlattığı meralar ağaçlandı
rılmaya başlanmıştır. Kimi yerlerde öyle 
uygulamalar yapılmaktadır ki, köylünün 
ev penceresinin önü dahi ağaçlandırma 
kapsamına alınmaktadır. Uygulayıcıları 
ıburadan uyarmak isterim. Orman sevgisi, 
ağaç sevgisi çok güzel bir şeydir; ama, in
san sevgisi ve insan mutluluğu her şeydir. 

Bundan dolayıdır ki, enflasyon ve ha
yat pahalılığında en büyük darbeyi yiyen 
yoksul orman köylülerini daha da peri
şan edecek uygulamaların esnekçe kulla
nılmasını talep ediyoruz. 3ugün orman 
içinde ve kenarındaki yerleşim alanların
da on milyona yakın insanımız yaşamak
tadır. Geçimini ormandan sağlamaya ça
lışan bu kesim, uygulanan yanlış politika
lar neticesi toplumun en fakir kesimini 
oluşturmaktadır. 

Orman işletmelerinde uygulanan üc
retler çağdışıdır. Tomruğun üretim yerin-
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den çıkarılıp, rampaya istifine kadar ge
reken çok 'büyük bir çalışmanın sonunda 
orman işçisine verilen ücret metreküp ba
şına sekiz - dokuz bin liradır. Tomruğun 
metreküpü 200 bin ilâ 400 bin liradan 
alıcı bulduğu bir piyasada, maüiyet üçinde 
işçiliğin ne kadar küçük bir meblağ ol
duğu görülmektedir. IHiç'bir işkolunda iş
çilik maliyetinin yüzde 3'e, yüzde 4'e ka
dar düştüğünü görmek (mümkün değildir. 
Sadece üç aylılk enflasyonun yüzde 20'yi 
geçtiğini biliyoruz. 1988 yılı için işçilik 
ücretlerindeki artış yüzde 25 - 30 arasında 
belirlenmiştir. Daha şimdiden verilen üc
ret artışı tamamen erozyona uğramıştır. 

Eğer bu yanlış politikalar terk edil
mez, ücretler muhammen bedel üzerinden 
hesaplanmaya devam edilirse, bu kesimin 
fakirleşmesi hızla devam edecektir. Ücret
ler mutlak surette rayiç bedel üzerinden 
hesaplanmalıdır; ancak bu suretle enflas
yonun tahribatı biraz olsun telafi edilebi
lir. 

Kış zammı, orman işçisine çok paha
lıya mal olmaktadır; kış şartlarında çalış
mak zorunda bırakılan insanımız büyük 
can ve mal kaybı ile karşı karşıya kal
maktadır. Orman kazalarının büyük bir 
kısmı, kış zammının uygulandığı tarih
lerde olmaktadır. Bu uygulama yanlıştır; 
bu fafk tüm aylara dağıtılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, pazar satışının, 
orman köylüsünün elinden alınması hem 
orman işletmeciliğine, hem de köylümüze 
'hiçbir şey kazandırmamıştır. Otokontro-
lün kalkmış olması kaçakçılığı daha da 
artırmış, sorumluluk köylünün elinden. 
alındığı için verimlilik düşmüştür. Bu uy
gulama terk edilmelidir. Görülecektir ki, 
sorumluluğu üzerine alan köylümüz or
manı daha iyi koruyacağı gibi, verimlili
ği artıracak, neticede ülke ekonomisi ve 
orman köylüsü bu uygulamadan büyük 
faydalar sağlayacaktır. 

Baltalık odun üretimi yapılan alanlar
da köylünün durumu diğer yörelerden 
farklı değildir; çok sınırlı üretim yapılan 
'bu alanlarda işletmenin keyfî tutumu köy
lümüzü son derece rahatsız etmektedir. 
işletmenin, yüzde 5 olarak tespit edilen 
kesintinin mahsubunda büyük haksızlık
lar yaptığı, yüzde 20'yi bulan oranlarda 
köylümüzden emval gasp ettiği yolunda 
büyük şikâyetler vardır. 

Hükümet, bu yakınmalar karşısında 
köylümüzü yalnız bırakmakta, bu gerçek
leri görmezlikten gelmektedir. Haksız ola
rak köylümüzden alındığına inandığımız 
bu yüzde 5'lerin kaldırılması pek çok so
runu da beraberinde gündemden çıkara
caktır. Baltalık kesimlerden alınan rüsum
lar son derece yüksektir; toplumun en fa
kir kesimini oluşturan orman köylüsün: 
den böyle bir meblağın alınması, buna
lımları daha da artırmaktadır. Devletin 
yardımına muhtaç bu insanlarımıza böy
le bir uygulama, sosyal açıdan tam bir 
talihsizliktir. 

Ster esasına göre yapılan alımlar bü
yük yakınmalara ve haksız kazançlara ne
den olmaktadır. Hükümet, uzun yıllar ya
pılan uyarılar sonunda işletmelerin belirli 
yerlerine kantarlar koymuştur; ama, han
gi sebeptendir 'bilinmez, bilhassa Demir-
köyü işletmesinde şimdiye kadar bu kan
tarlar hiçbir surette çalıştırılmamıştır. Bü
yük masraflarla kurulan bu kantarların 
çalıştırılmaması çeşitli soruları da bera
berinde getirmektedir. Her türlü şaibeyi 
bertaraf edecek bu uygulamayı başlata
cak hükümetleri orman köylüsü büyük 
bir sabırla beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, tapulu kesim uy
gulaması büyük spekülasyonlara neden 
olmaktadır. Bu yolla ormanlarımız talan 
edilmekte, haksız kazanç sağlamada araç 
olarak kullanılmaktadır. ANAP, en bü-
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yük haksızlığı ve partizanlığı bu yolla 
yapmaktadır. Vatandaş, tapulu kesim için 
işletmeye başvurduğunda istemine cevap 
verilmemekte, muamelelerinin yürütülme
si için işlemler bir seneye yakın uzayabil-
mektedir. İşletmeden müspet yanıt alama
yan köylümüz çaresizlik içinde, hakkını 
yok pahasına bir 'başkasına devretmekte
dir. Eğer, vekâlet verdiği kişi ANAP ilçe 
başkanı veya nüfuzlu bir üye ise, 10 gün 
içinde tapulu kesim için müsaade çıkmak
tadır. Bu yolla, ANAP'ın önde gelenleri 
milyonları haksız olarak vurmakta, aynı 
zamanda orman talanı had safhaya ulaş
maktadır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Yan
lış konuşma... 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Bu 
, kadar haksız, insanlarımızı çıldırtan bu 
davranıştan Sayın Bakanın haber alma
mış olmasını düşünemiyoruz. Pek çok ay
yuka çıkmış yolsuzluklar karşısında 
ANAP'ın tavrını çok iyi bildiğimizden, 
vurdumduymaz tavırlarına mana verebili
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, Demirköyü yöre
sine gidebilirsiniz, kiminle konuşursanız 
konuşun, !bu tapulu kesim üzerindeki hak
sızlık herkes tarafından dile getirilecek
tir. 

Belediyelere tahsis edilen odunların 
ne kadarı halka intikal ettirilmektedir? 
Bu konuda büyük suiistimallerin yapıldı
ğına dair ciddî iddialar vardır. Geçen se
ne tahsis kömürü yüksek fiyatla piyasaya 
satan ve bu yolla büyük paralar kazanan 
bir eski bakanın yakını Tekirdağ'da ya
kalanmıştır. 

Bilhassa Anavatanlı belediyelere tah
sis edilen odunların büyük bir kısmı hal
ka ulaşmıyor. Bazı nüfuzlu kişiler, bu 
ucuz tahsis odunlarını piyasaya yüksek fi
yatla satarak haksız kazanç sağlamakta-
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dır. Sayın Bakanı, bu iki konuda uyarı
yoruz. Tapulu kesim ve tahsis odun iş
lemlerinde büyük yolsuzluklar olduğu yo
lunda ciddî ithamlar vardır. Şimdiye ka
dar bu olan biteni duymamış olabilirsi
niz; şimdi 'bilgi sahibi oldunuz, nasıl bir 
tavır takınacağınızı kamuoyu merakla 
bekleyecektir. 

Sayın milletvekilleri, orman işleri her 
zaman risk taşır. Kazalar bu işkolunda 
çok fazla olmaktadır. Hiçbir sosyal gü
venceye sahip olmayan orman işçisi, ba
şına gelen bir kaza sonrası tamamen sa
hipsiz kalmaktadır. Ekonomik yönden 
çok güçsüz olduğu için, kendini tedavi 
ettirememektedir. Birçok orman işçisi, 
devletin bu ihmalinden dolayı hayatlarını 
yitirmektedir. Bir yerde, Hükümet binler
ce işçiyi kaçak olarak çalıştırmakta, sos
yal ve ekonomik yük altına girmek iste
memektedir. 

Şimdi de, çok yanlış bir kararla bu 
işçilerimizi Bağ - Kur'a sokmak istemek
tedir. Bağ - Kur, kendi başına iş yapan iş
verenleri bünyesinde toplayan bir kuru
luştur. Orman köylüsünün yüzde 90'ının 
bir karış toprağı yoktur. Geçimini, sade
ce işletmelerde çalışarak kazanan bu in
sanların, Koç'ların, Sabançı'ların, holding 
sahiplerinin kayıtlı olduğu bu kuruluşa 
sokulmak istenmesi, tek kelime ile kara 
mizahtır. Günlük ekmeğini zor kazanan 
bu kesimin Bağ - Kur primlerini ödeyecek 
gücü yoktur. 

Eğer bu yanlış karardan vazgeçilmez 
ise, görülecektir ki, primlerin yüzde 90'ı 
toplanamayacaktır. Yapılacak en doğru 
iş, bu işçilerin kendi kuruluşu olan Sosyal 
Sigortalar Kurumuna kayıtlarının yapıl
masıdır. 

Ormanlarımızın yıllardır çok kötü iş
letilmesi sonucu verimlilik büyük ölçüde 
düşmüştür. Köylümüzün ekonomik duru-
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munu iyiye götürecek üretim artışı ve iş 
imkânını uzun yıllar görmek mümkün ol
mayacaktır. Köylümüzü orman dışı alan
larda istihdam etmenin yolları aranmalı
dır. 

Bilhassa hayvancılık teşvik edilmeli
dir. Meyvecilik, el sanatları gibi yeni iş 
alanları açılması yolunda Hükümet gay
ret göstermelidir; kooperatifçilik teşvik 
edilmelidir, OR-KÖY kredileri artırıl
malıdır. Hükümetin kooperatifçiliğe şaşı 
baktığını 'biliyoruz. Eğer orman köylüsü
nün kalkınmasını istiyorsa bundan başka 
yol olmadığını kabul etmesi gerekmekte
dir. 

Orman köylüsünün çocuğuna tahsil 
yaptırma imkânı çok kısıtlıdır. Yüksek 
tahsil yapmış insanların bu kesimden çık
maması tesadüfi değildir. Orman köyleri
nin, şehirlere uzak, ulaşım imkânlarının 
çok sınırlı olması, ayrıca büyük ekono
mik yük getirmesi tahsil yapmayı olanak
sız hale getirmektedir. Geçmişte, bilhas
sa, fakir aile çocuklarının yararlandığı 
parasız yatılı okulların tekrar bu bölge
lerde kurulmasıyla bu sorunun büyük 
oranda kaldırılacağına inanıyoruz. Sayın 
Başbakanın da bu okullarda tahsil yapa
bilme imkânı 'bulduğu unutulmamalıdır. 
Bölge yatılı okulları şeklinde bu hizmetin 
orman köylüsüne götürülmesi en doğru ve 
yararlı icraat olacaktır. Bu insanların 
makûs talihini ancak bu yolla değiştire
biliriz. 

Hükümetin, bize göre, orman köylü
süne reva gördüğü en ters icraatı, bu ba
kanlığın genel müdür seviyesine indiril-
meşindedir. Bu kesimin, günden güne 
ekonomik gücünü kaybederek toplumun 
en fakir kesimini oluşturması bu yanlış
lığın netiees indedir. Ormanlarımız ve or
man köylüsü sahipsizdir. Bakanlığın lağ
vedilmesi hiç kimseye fayda sağlamamış

tır, yanlışlığın düzeltilmesi gerekmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bakanlıkların 
içinde en fazla partizanlığın Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığında yapıldığı
nı, bize ulaşan yakınmalardan anlamakta
yız. Daha bir ay evvel, Orman Genel Mü
dürlüğünün açtığı sınavda buna çok a;ı 
bir şekilde şahit olduk. Sınava girecek 
olan kişilerle konuştuğumuzda, başarılı 
olabilmek için, mu'tllak surette bir baka
nın veya bir ANAP'lı milletvekilinin ara
cı olması gerektiğini, bunu sağlayamayan
ların kazanma şansının olmadığını ifade 
ettiler. 

IŞILAY SAYGIN (İzmir) — O eski
dendi. 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Sı
nav neticeleri açıklanınca, söylenenlerin 
doğruluğu ortaya çıktı. Okulunu en iyi 
dereceyle bitiren, yazılı sınavdan en yük
sek puan alan pek çok adayın «mülakat» 
denilen çağdışı yöntemle saf dışı bırakıl
dıklarını ve ANAP felsefesine yakın ki
şilerin başarılı sayıldıklarını gördük. Bu 
tür haksızlıkların hiç kimseye fayda sağ
lamadığını, partizanlığı yapan ve yaptı
ranları toplumun affetmediğini yakın ta
rihimizde ibretle seyrettik. Toplum barı
şını bozan, devleti tahrip eden bu tutu
mun sona ermesini bekliyoruz. Türk va
tandaşının da bizim gibi düşündüğünü 
herkesin bilmesini istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
süne' zararlısının uzun yıllar ülkemizde 
buğday ürününe yaptığı tahribat hepimi
zin malumudur. Bilhassa orman içi ve or
man kenarındaki ekili alanlara büyük za
rarlar veren bu zararlının yok edilmesi, 
çiftçimize ve ülke ekonomisine büyük 
faydalar sağlayacaktır. Daha çok Güney
doğu Anadolu Bölgesinde etkisini göste
ren bu zararlı, iki seneden beri de ülke-
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mizin buğday ambarı olan Trakya'da bü
yük zararlar vermektedir. Süne, bu yöre
de dört - beş yıl önce kendini göstermiş, 
mevziî olarak tahribatlar yapmıştır. 

Tedbir alınması yolunda Hükümete 
yapılan bütün uyarılar cevapsız kalmış, 
zararlı hızla yayılarak geçen sene bir afet 
halini almıştır. Son anda yapılan müca
dele yetersiz kalmış, çiftçimiz büyük ka
yıplara uğratılmıştır. Bu sene de, geçen 
seneden üç - dört misli daha yoğunlukta 
zararlı ekili alanlarda görünmeye başlan
mıştır. Eğer, çok ciddî ve ivedi tedbirler 
alınmazsa, Trakya Ovasından ürün al
mak imkânı yok olacaktır. 

Uçaklarla mücadele çok etkili olmak
tadır. Geçen sene uçak adedinin az olma
sı, çok eski uçakların bu işte kullanıl
ması, ilacın dozunun iyi ayarlanmaması, 
istenilen neticenin alınmasını ölemiştir. 
Uçak adedini çoğaltarak, ilacın dozunun 
yetkili kişilerle hazırlanması şarttır. Eğer, 
bu sene de süneye mağlup olunursa, ül
kemize çağ atlattığını ileri süren Hükü
mete inanan birkaç kişi de inancını yiti
rerek bunun bir safsata olduğuna karar 
verecektir. 

Hayvancılığımız, ANAP'ın yanlış po
litikaları yüzünden son yıllarda büyük 
oranda gerilemiştir. Hatasını anlayan Hü
kümet, inek ithaliyle, ortaya çıkan açığı 
kapatmak istemektedir. Bu hayvanların 
ülkemiz şartlarına uyum göstermesini 
beklemek, hayalcilik olmaktadır. Pek çok 
yöreden gelen haberlere bakılacak olur
sa, bu hayvanlarda ölüm oranı çok yük
sek olmakta, süt verimi istenilenin altında 
kalmaktadır. Çiftçimize ve ülkemize çok 
pahalıya mal olan bu damızlıklardan, bu 
politikalarla bir fayda beklemek müm
kün olmamaktadır. 

Ayrıca, damızlık ilineklerin özel sektör 
tarafından ithal edilip köylümüze dağı

tılması, kayırıma olaylarını da beraberin
de getirmektedir. Bu ithali yapan, 'bilhas
sa Trakya bölgesindeki mandıracılar ol
duğundan, önceliği kendi ekonomik alan
larına tanımak tadıırlar. Her türlü yaıtınımı 
yapmış, gerekli muameleyi tamamlamış 
psk çok vatandaş, ithalatçının ekonomik 
alanına uzak olmasından .dolayı, sırası 
geldiğiı hailde ineklerini alamamaktadır. 
Bu ithamlar ciddîdir. İthal müsaadesi ve
rilen kişilerin durumları ve tutumları ya
kından izlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ta
rım, günden güne kan kaybetmektedir. 
Hükümet 'tarafından tarıma yapılan des
teklerin azalması sonucu, üretimde büyük 
düşmeler olmaktadır. Tarım ürünleri 'ih
racatının birkaç yıldır artmaması bunun 
en önemliı göstergesidir. Buna karşılık gı
da maddesi ithalatı geçen seneye göre 
beş misli artış göstermiştir. Nüfusun ya
rısı, çaluşan kesimin yüzde 56'sı tarımda 
istihdam edilmesine rağmen, bu sektöre 
yapılan yatırım som derece yetersizdir. 
Sektörler arası dengeli kalkınma tama
men unutulmuştur. Bu politikalar netice
si tarımda büyük bir gerileme, çiftçimiz
de süratli bir fakirleşme ortaya çıkmıştır. 
Bu kadar geniş bir kesimin millî gelirden 
sadece yüzde 16'ya yakın pay alması en 
çarpıcı göstergedir. Enflasyonun yüzde 33 
olacağı varsayıilarak, tespit edilen taban 
fiyatları, ıbu artışın yüzde 70'e yaklaş
ması neticesi değerini tamamen yitirmiş
tir. İlan edilen fiyatlarım avans olarak ka
bul edilip, enflasyonu karşılayacak tabam 
fiyatların yeniden belikılenmesi, üretim 
artışı ve çiftçimizin alın 'terinin karşılan
ması yönünden çok önemlidir. Bu yapıl
madığı takdirde, ülkemiz büyük döviz 
ödemesi yaparak, gıda maddesi ithal et
mek zorunda kalacak, bu kesimde mev
cut olan sefalet çok daha artacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yjilaırıdır ülkemiz ekonomisine büyük kat
kılar yapan, kalkınmamızda lokomotif 
görevini üstlenen bakanlığım ilgi alanıma 
giren bütün sektörlerde, uygulanan yanlış 
politikalar ve yanlış tercihler sonucu bü
yük bir kriz yaşamımaktadır. Bu şartlar 
altımda Hükümetin politikasına ve Bakan
lığın bütçesine ölumılu bakmak mümkün 
değildir. 

Önerileriımizin ve tenkitlerimizin dik
kate alınacağını ümit ederek, sözlerimle 
son veriyorum. Hepinizi şahsımı ve gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. {SHP 
sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ersin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
ı^dına, Sayın Ali Rıza Sikmen, buyurun 
efendim, (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA A. RİZA'SİK
MEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvefcilllerii; Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığının 1988 malî yılı bütçesi 
üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına yapacağım konuşmaya geç
meden önce, hepimizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
adından da anlaşılacağı gibi, derleme ve 
toplama biır bakanlıktır. Daha önce ayrı 
ayrı örgütlenmiş üç ayrı bakanlığın baş
langıçta ikisinin bir araya getkifaıiş ol
duğunu, daha sonra da üçüncünün onla
ra katıldığını ve böylece çok geniş kap-
sarnılı bir bakanlığın ortaya çıktığını görü
yoruz. 

Türk Devlet yapısı içerisinde, zaman 
zaman bakamlıfclanm birleştirildiği veya 
bölünerek ayrıldığı görülmüştür. Bunlar
dan olumlu sonuç verenler olduğu gibi, 
olumsuz sonuç verenleri de olmuştur. Bir
kaç yıllık deney, bu bakanlığın birleşti-
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rilmeden beklenen yararı sağlamadığını 
göstermeye yeterlidir. 

Birleşime sonrası bazı hizmet alanları 
daralmış ve bazı hizmet birimleri etkisiz 
hale getirilmiştir. Kırsal alana ve köylü
ye hizmet veren köklü bazı kurum ve 
kuruluşların bilgi birikimi yok edilmiş
tir. 

Üç ayrı 'bakanlığım tek bakanlığa dö
nüştürülmesi sırasında, kooperatifleşmey
le ilgili: kurumlar ve hizmet biriımleri âde
ta yok edilmiştir. 

Köylünün torımsıaıl amaçlı üretim koo
peratiflerin de örgütlenmesi ve kırsal alan
daki ekonomik hareketlerin, bu koopera
tifler ve kooperatiflerim üst kuruluşları 
eliyle yönlendirilmesi yaklaşımı terk edil-
mişıtir. 

1980 sonrası yönetimleri, daha önceki 
sağ eğilimli yönetimlerden daha keskin bir 
biçimde halkın örgütlenmesine karşı ta
vır almışlardır. Bu tavrın doğal bir so
nucu olarak, kırsaü alamda mevcut koo
peratif örgütlenmelerini destekleyen ba
kanlık birimleri etkisiz hale getirilmişler
dir. 

Bakanlığım birleştirilmesi sırasında 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
ve Toprak Reformu Müsteşarilığıı da da
raltılarak, ıbu alanda devletin etkinliği 
zayıflatılmıştır. 

Böylece kırsal alandaki toprak mülki
yetine ve tarımsal (toprakların kullanımı
na ilişkin politikalar, topraksız ve az 
topraklı köylüleri gözetmeyen, onların ya
rarına işlemeyen ibik konuma getirilmiş-
lerdir. 

Üç bakanlığın hirleşıtirilmesi sonrasın
da, Topraksu Geneil Müdürlüğünün daha 
önce üstlenmiş olduğu hizmetlerde büyük 
ölçüde etkisizleştirilmiş ve yok edilmiş
tir. Türk devlet yapısı içerisinde, kırsal 
alana hizmet veren" en önemli ve en ba-
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samlı kurum olan Topraksu'num bilgi bi
rikimi, köylü v© çiftçi ile bütünleşmiş 
olan organizasyonu tahrip ©dilmıiştir. Bu
nun acı sonuçları, önümüzdeki yıllarda, 
tanım alanımda görülecektir. Dahıa önce
leri, YSE Genel Müdürlüğü eliyle yürü
tülen hizmetler, Köyıiışleri ve Koopera
tifler Bakanlığının öteki hizmet birim
leriyle birlikte, şimdi Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülımek-
tedir. Başka bir deyişle, dört genel mü
dürlükten oluşan, çok geniş kapsıamllı ıhir 
ibakanlık olan Köyişleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı, şimdi bir genel müdürlük içine 
sıkıştırılmıştır. 

Orman Bakanlığı da hiır genel müdür
lüğe dönüştürülmüştür. 

Tarım Bakanlığı, (kırsal alana hizmet 
veren öteki iki bakanlığı, Orman Bakanlı
ğı il© Köyişlerii ve Kooperatifıler Bakan
lığımı yutmuştur. 

Tarım Bakanlığı içimdeki bir grup bü
rokratım yıllardır süren inatçı hayalleri 
ve ihtirasları gerçekleşmiştir. Gerçekleş
miştir ıama, bundan, Türk tarımı ve Türk 
köylüsü yarar sağlayamamıştır; zararlı 
çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün, bugünkü yapısıyla, 
kırsal alana verebileceği hizmetler, ciddî 
ölçüde yönetim sorunlarıyla karşı karşı-
yadur. 

Daha önce, YSE eliyle yürütülen fi
ziksel altyapılar ve Topraksu eliyle yü
rütülen tarımsal altyapılar, teknik özellik
leriyle, birbirinden çok farklı işlerdir. Bu 
işlerin ayrı ayrı yönetim birimleri elliyle 
yürütülmesiı gereklidir. Oysa, kırsal alan
da yerine göre, 'bir YSE'ci, Topraksu 
hizmetler ini veya 'bir Topraksu'cu, YSE 
hizmetlerini yürütmektedir. 

Bu yönetim sorunları asılsa bile, hiz
metlerin ayrı ayrı etkinliğimi sağlamak 
mümkün olmayacaktır. 

«Kırsal alandaki yol hizmetleriınin bi
tirilme aşamasına gelindiği, köylerin, hat
ta mezraların yol sorununun çözüldüğü» 
ifade edilmektedir. 

ANAP iktidarları, esasen köy yolları 
bakımından, sorun devraimamıştı, ANAP' 
tan önceki cumhuriyet hükümetleri, köy 
yolları ve köy ©lektriklendiriılmesi işleri
ni yoluna sokmuş, hızlı bir yapım süre
cini programlamıştı. 1970'li yılların so
nunda, hazırlanan ve uygulamaya konulan 
programlar ve projelerle, 1981 yılına ka
dar fişlerin büyük bölümünün tamamlan
ması öngörülmüştü. Bugün, bu alanda va
rılmış olan nokta, daha 1981 yılında ger
çekleştirilmiş olmalıydı. 

Köy yolu yapımında, ANAP iktidarı, 
ciddî bir başarısızlık içimdedir. Makin© 
parkı yenilenmiş olmasına ırağmen, iyi 
kullanıimadığt için, yol üretimi verimsiz
dir. 1980 öncesindeki -araç ve gereç sa
yısı daha az olduğu halde- ham yol aç
ma işimde gerçekleştirilmiş dlan seviyeye 
ulaşılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, kırsal yol ağının 
yeniden gözdem geçirilmesi ve planlan
ması gerekmektedir. Kırsal yal yapımın
da birinci hedef, yerleşim 'birimlerine 
ulaşma'ktır. Bu hedef, büyük ölçüde 
gerçekleşmiştir; ancak, bu yeterli değil
dir. Kırsal yol ağı, kırsal alandaki üre
tim alanlarına da ulaşmalıdır. Yaylalar, 
meralar ve tarlalar, kırsal üretim alan
larıdır; yolların buralara ulaşması ge
rekir. 

Köy yolları, il sınırlarını, genellikle 
aşmazlar.! Üçe merkezlerindjen, köylere 
ulaşan yollar, sınır köylerinde, genellik
le' çıkmaz sokak haline gelirler; oysa, 
bir ilin sınır köyüyle, öteki ilin ısınır 
köyü, birbirine yolla bağlanırsa, çok 
yararlı bir gelişme sağlanabilir; köylıerin, 
tek pazara bağlı kalması yerine, alterna-
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ıtif pazarlara açılması, ekonomi'k açıdan 
çok yararlı sonuçlar verebilir. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri 
Genel 'Müdürlüğü, 1984 yılında, YSE, 
Topraksu ve Toprak îslkâın Genel1' Mü
dürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, yol 
yapım grupları ve diğer bazı kuruluşla
rın birleşmesiyle meydana çıkmıştır. 
Amaç, teknik güç ve makine parklarının 
foirfeştiritlımesiyle, daha verimli, yani da
ha az masrafla daha çak hizmet sağlan
masıdır; fakat, aradan geçen foe'ş yıl, 
bu iddiayı ileri sürenlerin beceri, çalış
kanlık ve başarılarınım sonuçlarına ba
kıldığımda, tam bir fiyasko olarak nite
lendirilecek bir manzara ortaya koy
muştur. 

Makine alımları bölümünde anlataca
ğımız gibi, tam bir mirasyedi savurgan
lığı içinde alınan 300 milyon dolarlık 
yeni makinelere rağmen, köy ve orman 
içi yolların yapımı ve bakımı, standart 
ve kalite düşüklüğü bir yana, on yıl ön
cesinin zor koşularında çalışan, cefa
kâr YSE ve Orman Genel Müdürlüğü 
kadrolarınca gerçekleştirilen sayıların 
yarısına bile ulaşamamıştır. 

1978 yılında 16 fotin kilometre dola
yında gerçekleşen ham köy yolları ya
pımı, 1984 yılında bile 8 bin kilometre 
civarındayken, geçen yılki fiilî gerçek
leşme 7 bin kilometre dolayında kal
maktadır. Türkiye'de köy yolları ağında 
doygunluk noktasına ulaşıldığı iddiala
rını ise, her tür teknik dokümanla anın
da yanıtlayıp yalanlamak mümkündür. 
Böyle bir iddiaya en iyi yanıtı ise, Türk 
köylüsü, gülerek verir. 

Zaten böyle bir doyma noktasını ile
ri sürenler, 1986 yılından itibaren, plan
sız, programsız, lojistik yan ve yedek 
malzeme ve özellikle kamyon ve yetiş
miş teknik personel ile takviye etmeden 
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devlete satın aldırdıkları demode 990 
adet dozer, 810 adet greyder ve 125'yük
leyiciyi ne işte kullanacaklarını bilmez 
durumdadırlar. 300 milyon doları aşan 
programsız böyle bir alımın köy yolla
rının bakını Ve onarımı için yapıldığı id
diasını, Sayın Bakan gelsin, bir kez de 
Meclis kürsüsünden tarihin zabıtlarıma 
geçirsin. (SHP sıralarından alkışlar) 

Makinelerin alımını sağlayan Dünya 
Bankası, kredisi, aslında. Türk tarımının 
gelişmesi, teknik personel eğitimi, ileri 
•teknolojiyi araştırma ve geliştirme çalış
maları, modern tekniklerin uygulanması 
ve bunlarla ilgili gerekli makinelerin alı
mı için hazırlanmış ve 1980 öncesinden 
planlanmış foir entegre projeye verilmişti. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, ise, projenin temel 
amacını oluşturan komple teknolojik ge
lişmeye yönelik hizmetleri tamamlama 
yönünden o kadar cılız ve verimsiz bir 
çalışıma içinde oldu ki, kredinin esas 
amacını oluşturan kısmı ve dn yararlı 
bölümleri kullanılamadı. 

Böylece, Türkiye, alamadığı krediler 
için durduğu yerde ülkemize tahsis edi
len; ama beceriksizlik yüzünden Türk 
köylüsü (emrinde kullanılamayan kredi
nin bu bölümleri için faiz ödemek du
rumunda kaldı. 

Bu arada Devlet Su İşleri ve diğer 
ciddî devlet kuruluşları bu kredilerin bir 
•bölümünü kurtarabilmek için çalışmalar 
yaptılar. Kredinin bir bölümü daha yal
var yakar makine alım fonlarına verildi. 
Genelde, artakalan miktir, alınmamış kre
dinin faizi, Türkiye'nin 40 milyar doları 
geçmiş dış borçlarına eklendi. 

Bunlar, öza'l ailesinin 'alışkanlıklarını 
benimsemiş sayın yeğen Balkanımız ile 
Amerika'dan ithal, adı duyulmamış prens 
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genel müdürümüz için küçük sayılar 
olabilir; ama 'bu zararlar, kısa sürede son 
kuruşuna kadar saptanıp, bu savurganlığın 
ve sorumsuzluğun hesabı Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti tarafından. sorulacaktır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

1984 yılından İtibaren ;dört genel mü
dürlüğün makine parklarına el koyan, 
1986 yılından itibaren ise, bugünün pa
rasıyla yaklaşık 400 milyar Türk Lirası 
değerinde makinenin satın alımını ya
pan genel müdürlüğün, makine başına 
yıllık saat verimi, Bakanın •beyanına gö
re yılda bin saattir. Yani, 365 günde 
100 gün çalışıp, 265 gün yatarlar. Bu sa
yı bazı ciddî devlet kuruluşlarında yıl
da 2 hin saate yaklaşmakta, özel kesim
de ise, yer yer 3 bin saati bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hizmetleri özel 
kesim eliyle daha verimli ve daha ucuz 
yaptıracağız İddiasıyla iktidara gelen 
Özal, yetim yeğeni eliyle tarihte görül
memiş hir devlet makine alımcılığı ve 
devlet müteahhitçiliği oynama rolüne 
girivermiş, böylece tarihteki en büyük 
devlet makine mezarlığını oluşturma ba
şarısına da erişmişitir. 

Bu kadar mantıksızlığa başka akılcı 
hiçbir açıklama bulunmayacağına göre, 
geriye herkesin aklına gelebilecek tek 
soru kalmaktadır: Bu 400 milyarlık lü
zumsuz ve demode makine alımının 
dünya standartlarına göre her halükâr
da verilen komisyonu yüzde kaçtır ve bu 
kimlerin cebine girmiştir? 

Devletteki makine parkının tümünü 
bünyesinde topladıktan sonra hiçbir ye
niden örgütlenme1 ve tamir, tadil işlemi
ne gitmeden; makinelerden de önemlisi, 
kamyon, yetişmiş, personel, proje, mal
zeme ocağı hazırlıkları yapmadan ve 
Başbakan Özal her gün «özel kesimin 
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yapabileceği hizmetleri özel Skesime yap
tırın» diye, bas bas bağırırken, siz bu 
alımları nasıl açıklıyorsunuz? 

Madem felsefeniz işleri özel kesime 
bırakmak idi. Bıraksaydınız. Bu makine
lerin gerek duydukları kısmını, özel sek
tör, aldığı lise göre borçlanıp, satın alıp 
kendi ödeme planlarına göre ödeseydi; 
hem hizmet daha ucuz yapılır, hem büt
çede personel ve makine yükü azalır, 
hem de felsefenize hizmet etmiş olur
dunuz. 

Ne pahasına, nje cins, neden ve nasıl 
diye sarmaldan ve (mutlaka ithal ederek, 
üstelik sadece belli memleketten ve belli 
firmalardan makine alalım çılgınlığının 
bitip tükenmeyen örneklerinden bazıları, 
genel müdürlüğü ve bakanlığı, dünyanın 
ve hatta kredi kuruluşlarının gözünde 
bile o kadar komik durumlara düşür
mektedir ki, tüm dünya bizi hayretle 
ve şaşkınlıkla izlemektedir. 

Büyük bir kısmı tamamlandığı iddia 
edilen yollara alınan makinelerde, do
zer - greyder oranının 7/1 olmasını, bu 
işten anlayanların vicdanı sızlayarak iz
ledikleri bir olay olarak halkımız'in tak
dirine bırakıyoruz. 

Drenaj makineleri alımı için genel 
müdürlük ve bakanlıkça hazırlanan şart
name lise, bir başka ibret alınacak örnek
tir. 

Ülkemizde kullanılan ve 1950'li yıl
lardan kalma toprak drenaj makineleri 
Amerika'da geliştirilmiş, zamanında iyi; 
ama günümüzün 50 yıl gerisinde kalmış, 
kovalı tekniklerle çalışır. Bunlar hem 
gereksiz yere çok fazla toprak kazar, 
böylece toprağın doğal dengesini rahat
sız eden, hem de yakıt ve amortisman 
giderleri bakımından kullanıcısına ağır 
yükler getirir. Bu nedenlerle, özellikle 
Avrupa Topluluğu ülkelerinin bazıların-
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da «Zincirli» denen sistemler, hatta bun
ları da aşan lazer denetimli zincirleri 
ve1 «Mahmuzlu» denen sistemler gelişti
rildi Türk yüklenicileri, bu sistemleri 
büyük bir başarı ile yurt dışındaki bü
yük drenaj projelerinde kullandılar. Ha
len de kullanıyorlar. Köy hizmetleri yet
kilileri de herhalde kendi en önemli iş 
alanlarının başında bulunan, Türkiye'nin 
en temel ve gecikmiş problemlerinden 
Ibiri olan bu drenaj konusundaki tekno
lojik gelişmelerden haberdardırlar. Çün
kü, haberdar olmadıklarını söylemeleri 
sorumsuzluktur. O zaman, ihale şart
namelerine, hâlâ 50 yıl öncesinin tek
nikleriyle Amerika'da kapanmış fabrika
ların artıklarında üretilen sistemlerden 
başkasını ataayı engelleyecek hükümler 
koymalarını kötü niyetlere yorarsak bizi 
hiç kimse eleştirmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu konu, ileri
de Türkiye'de çok konuşulacaktır ve gü
nün 'birinde, Dünya Bankasındaki uzman
lar hile olup bitenleri bize acı acı an-
latacaklardırj 

Köylüye hizmetin can damarı olan 
bir kuruluşta, yukarıda örneklerini açık-
'laidığiımız ve) Özali yönetiminde alışıla-
gelımeye başlanan düzensizlik ve savur
ganlığın bile boyutlarını aşan olaylar ol
masının nedenlerini de irdelemek zorun
dayız. 

Genel müdürlükte, sorunların en aşırı 
boyutlara varmasının (temelinde ah
bap - çavuş ilişkisiyle yeteneklerin öte
sinde görevlere getirilen kişiler ve bu ki
şilerin yaptılkları inanılmaz uygulaımalara 
seyirci kalınması ve 1984 yılından gü
nümüze kadar süregelen, deney imli tek
nik personel katliamı yer almaktadır. 

İstenildiği takdirde, dosyaları bakan
lık ve adalet arşivlerinde bulunan öyle" 
bazı olaylar olmuştur ki, bunlara; ba

kanlık katının tepkisizliği karşısında is
yan etmemek mümkün değildir. 

Zamanın yetersizliği nedenliyle, ayrın
tılara girmek istemiyoruz; ama günü 
geldiğinde bu vurdumduymazlığın da 
hesabı sorulacaktır. 

«Bakanlıkta teknik eleman, bilgi ve 
deney katliamı yapılmıştır» demiştim. 
1984 yılından bu yana, 800 deneyimli 
personel görev ve yetik ileri ellerinden alı
narak küstürülmüş, yönetim erkinden 
uzakta, özlük halkları zamanla kısıtlana
rak, emekliliğe veya özel kesim hizmetine 
gitmeye zorlanmıştır. Bu kıyıma gerekçe 
olarak, bir mühendise yönetici hak, ve 
yetkisi vermenin, sahada mühendis ola
rak çalışmayı engellediği gibi, suni ve 
sathî ıbir düşünce gösterilmiştir, yetkili 
mühendisin sahada çalıştırılması yolları
nı aramaya ise hiç kalkışılmamıştır. 

Yıllarca, köy işlerinde olağanüstü bir 
özveriyle beraberce çalışan, inşaat, ziraat, 
orman ve makim» mühendisleriyle vete
rinerler arasında ta dönemde buzdan 
duvar örülmüştür. Gereksiz ve anlam
sız bir rekaibet yanında, meslek bilgisi 
ve tecrübeye saygısızlık, hâkim davranış 
biçimi haline gelmiştir. Teknik eleman
larla ilgili bilgi ve deney alanlarına gö
re dengeli görevler veriümdsi, verimin te
mdi koşuluyken, hakanla müsteşar çev
resinde yer alan, üstelik inşaat mühen
disliği geleneğini de tümüyle kavramak
tan ziyade, dar hir hizip hareketi zihni
yetiyle hareket ederi bir kadro... Meslekî 
bilgi ve deneyimle alay edercesine, dev
lette var olan hizmet anlayışını süratle 
tahrip etmektedir.; 

Orman Genel Müdürlüğündeki maki
ne araç, gereç parkı ile yetişmiş teknik 
personel, operatör ve sürücü, Toprak-Su 
Genel Müdürlüğündeki toprağa hareket 
vermek için yaşamını adamış, ziraatçi 
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kadrolar, Toprak İskân'ın deneyimli tek
nik gücü, onurları kırılarak bir köşeye 
Mlmiş'tir. Ülkemizin böylesine yetişmiş 
(bir eleman israfı lüksüne hakkı yoktur. 

'Bütün 'bu uygulaımalardan ne köy hiz
metlerinin başında görevlendirdiğiımıiz ge
nel müdür, ne de diğer bürokratları so
rumlu tutamayız. Onlardan da, yaptıkları 
uygülam&rd'an da özal ailesinin şirketçi-
lik anlayışı ve terbiyesiyle yetişmiş sayın 
'bakan sorumludur. Hesabı millete, tarihe 
de kendisi verecektir. 

•Köylüye 'hizmetle ilgili öneriler getiri
len, milletvekillerini; haltlta iktidar partisi
ne mensup milletvekillerini 'bile makamı
na almamaya kalkan, köye hizmetle Ka
dıköy'e hizmeti karıştıran, köy çalışma
larını Amerikan kampus kitaplarından 
okumuş prenslerimiz, bir gün gönüllerinde-
ki ülkelerine dönerse, arkalarında bırak
tıkları savurganlıkların hesapsızlıklarını 
ve makine alımlarındaki zararların hesa-
!bı sizin üzerimize kalacaktır. Bu hesabı, 
bu halk sizden yetim falan demeyip, er 
geç ve mutlaka 'soracaktır. 

Değerli milletvekilleri, Köyişleri Ba
kanlığı •bünyesindeki Topraksu Genel Mü
dürlüğünde daire başkanlığı ve illerde 
müstakil 'birimlerce yürütülen kredi ve 
sulama kooperatifleri çalışmıaları, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'bünyesinde 
şube müdürlüğüne indirilmiş ve bu koo
peratiflerin 'taşrada 'herhangi bir birimi 
kalmamıştır; dolayısıyla, konu her geçen 
gün güncelliğini kaybetmektedir. 

Tarım arazilerinde erozyonun kontro
lüyle ilgili toprak muhafaza tedbirleri, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurul
duktan sonra aktMtesini yitirmiştir. Köy-
işleri 'Bakanlığı zamanında, Türkiye top
rak erozyonu harita ve raporları hazır
lanmış ve ana plan çalışmaları başlatıl
mışken, son yıllardaki bütçemizde konuy

la iiîgil'i yatırımların 'başlatılmadığını izle
mekteyiz. 

Taria içi geliştirme hizmetleri : Dev
let sulama şebekelerinde (DSİ sulamaları) 
yapılan tarla içi drenajı, arazi ıslahı ve 
arazi tapulaştırma çalışmalarının da son 
yıllarda arttığını söylemek mümkün de
ğildir. Bilindiği gibi, DSİ tarafından ya
pılan sulama ve drenaj kanallarının kap
ladığı alanlar için milyarlarca lira kamu
laştırma 'bedeli ödenmektediir. Bu nedenle, 
son yıllarda adı geçen DSÎ. Genel Mü
dürlüğü yılda 100 bin hektara kadar sa
hada Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığıyla müşterek çalışma istemekte ve 
milyarlarca liralık kamulaştırma bedelin
den kurtulmaya çalışmaktadır. 

Bu konuda bakanlığınızda çalışan per
sonel sayıisı ne kadardır? Bu işlerin ya
pımı için ileriye dönük tasarılarınız var 
mıdır? 

1987'de büyük gürültülerle AET'ye 
müracaat eden hükümetimiz... AET'nin 
ortak tarım politikasında, Avrupalı bü
tün tarımcıların birbirine benzer, hayat 
seviyelerini sağlamak ve diğer meslek 
gruplarıyla tarımcılar arasındaki açığı 
kapatmak amacı güdülmektedir. Bu ama
cın birinci şartı, parçalı ve hisseli mülki
yetin birleştirilerek kendine yeterli, koo
peratif veya 'benzeri kuruluşlarda örgüt
lenmiş, optlimum işetmelerin kurulmasıy
la mümkün olacağı aşikârdır. Buna kar
şın, bakanlığınızda AET'nin tarım politi
kasına uygun herhangi bir somut çalışma
nın varlığından bahsetmek kanımca ola
naksızdır, 

Bakanlığınızca uygulanmakta olan dış 
kredili projelerden 1988-1989 yıllarında 
tamamlanacak olanların gerçekleşme 
oranları nedir? Eğer gerçekleşmeleri ge-
oifcmekteyse, alınan krediler zamanında 
kullanılmamakta ve kredi maliyetleri yük
selmektedir. 



T. B. M. M. B : 55 

Sayın Baklanın ve genel müdürün 
memleketi olan Malatya iline 1988 yılın
da götürmeyi planladığı yatırım miktarı 
ile diğer illere giden yatırım miiktarı kı
yaslandığında, kaçıncı sırada olduğuna 
dikkat edilmiş midir? 

ŞÎNA'St ALTINER (Zonguldak) — 
10 kat... 

A. RIZA SÜRMEN (Devamla) — 
GAP'ta Reform Genel Müdürlüğünce yü
rütülen çalışmalarda, altyapıyı kuracak 
olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğün
ce özel bir çalışma 'başlatılmış mıdır, yok
sa yıllık 'bütçe programlarıyla mı bu so
runun Çözülmesi düşünülmektedir? Şan
lıurfa ilinde foÖlge müdürlüğü seviyesinde 
çalışan DSÎ Genel Müdürlüğünün çalış
malarını tamamlayıcı olması gereken Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü il müdürlü
ğü şeması ve yetersiz personeliyle mi 
GA'P'ın altyapı ve kırsal yerleşimi ta
mamlanacaktır? 

1984'te Köyişleri Bakanlığını kaldırıp 
Tarım Bakanlığına 'bağlarken, «Gayeler
den 'birisi de araç ve eleman tasarrufu ve 
az unvan çok uzman» denilmesine rağ
men, illerde daha önce üç idareci ile yü
rütülen işler, reorganizasyondan sionra, 
müdür, müdür muavini ve yedi şube mü
dürüyle, yani dokuz idareciyle yürütül
mekte ve 3 araçla yürütülen idarî görevler 
9 araçla yürütülmeye çalışılmakta ve iş 
yapacak uzmanlara İse, yeterli araç te
min edilememektedir.. Tasarrufun 'bunun 
neresinde olduğunu anlamak mümlkün de
ğildir. Birleşmeden önce Toprak-Su Ge
nel Müdürlüğünce yürütülen çiftçinin tar
lasında eğitiminin, ibırleşmeden sonria ne 
şekilde yürütüldüğünü de anlamak müm
kün değildir. 

Yoksa, Türk çiftçisinin eğitiminin 
AET'ye geçiş için yeterli olduğu mu dü
şünülmektedir? 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
nüfusumuzun çok büyük bir bölümü ta
rımda çalışan ülkemiz, tarımı dışlayarak 
kalkınamaz. İhmal edilen tarım, işsiz kay
nağıdır. Köylümüzü tarlasında, köyünde 
refah içinde yaşayan mutlu insan haline 
'getirmeliyiz, yoksa tarlasından kaçan, ta
rımsal çalışmasıyla geçinemeyen mutsuz 
köylü, şehirde iş olanakları arayan işsiz 
insan demektir. Tarım, köylümüzün bir 
kilo buğdayla 'bir bardak çay içemediği, 
'bir kilo buğday parasıyla Topkapı'da 
umumî tuvalette küçük su dökemediği, 
'bir ton pancarın bir kutu antibiyotik ala
madığı koşullarda gelişmez. Tarımı kal
kındırmak için, tarıma ve köylüye inan
mak gerekir. 

Köylünü doyur, ülken doysun. 
(Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 

alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim- Sayın 

Sirmen. 
'Sayın Mustafa Kul; buyurun efendim. 
Sayın Kul, arkadaşlarınız size 17 da

kika süre ayırdılar, ona dikkat etmenizi 
rica ederim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Evet 
Sayın Başkan, arkadaşlarım bana fazla 
'sıüre bırakmadılar; ama sizin engin hoş
görünüze sığınarak konuşmamı kusa sü
rede ve süraltle .bitirmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 

İSHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
KUL ,(iErzıncan) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milleitıvekil'leri; Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının 1988 malî yılı 
ibütçe kanunu tasarısı üzerinde Sosyal-
demıokrait Halkçı Parti Grubu adına -söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle grubum 
ve şahsım adına Yüce Meclisli saygıla
rımla 'selamlarım. 

Sayın milletivekilleri, gerekçenin de 
İbaşırida (belirtildiği gibi", tarım, gerek bu 
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sektörde çalışanların nüfusun büyük bir 
Ikısmını teşk'il etmesi ve gerekse millî hâ
sılaya .önemli kaitlkıda ,bulunması sebe
biyle yurt ökonomilsinde başta gelen ve 
millî gelire en ,büiyıülk katkıyı yapan bir 
sektör olmasına rağmen, 1980 sonrası 
yönetimlerince en çok ihmal edilen ku
mulların başımda tarım selktörü gelımeikte-
dir. 

'Bilindiği gibi, günürriüzde yaşam .ko
şulları, her geçen gün çalışanların aley
hine güçleşımelktedir. Buna bağlı olarak 
da bütün meslek gruplarında olduğu gi-
Ibi, ülkemizin tarımsal .üretimine katkı
larını inkâr edemeyeceğimiz küçük çift
çi ve üreticilerin durumu günbegün kö-
Hüleşnıekte, ,gün|begün bu sorunlar kat
merleşmektedir. 

!Bu|gjün üllkemiz tarımını yönlendir
mede üreticiler üzerinde .belirgin bir yap-
ıtırımcı ülkelerin oHma'yışı, dengesiz bir 
üretimi ve bunun sonucu olarak da dü-

. zensiiz bir fiyat oluşumunu ,ge'tirmelkte-
\dk. Bugün çiftıçi'miz, ürettiği ürününü 
mal .oLuiş fiyatına satamamakta; satsa, 
parasını peşin alamamakta; parasını al-
isiâ -İki, senede bir kez para alan k oylu
muz, senenin oniki ayında para harca-
malktadır- elindeki para her gün değer 
Ikaybdtmdkltje; yüzde 60*lara ulaşan enf
lasyon karşısında günibegün yoksullaş-
imaikta; her geçen .gün, bir önceki günü
nü arar duruma düşmektedir. 

1988 yık Bütçesine balktığımiiz za
man, çüfıtçîmizi içinlde bulunduğu bu 
»olumsuzluklardan 'kurtaracak önlemlerin 
alınmadığını açı'kça .görmelkteyiz. Ne
den gerek duyulmuş, bilmiyorum; ama 
gerekçede, 1963 ve 1983 yılları arasıyla 
1983 ve sonrası arasında bir kıyaslama 
yapılimiiş. 1963 ve 1983 yılları arasında 
tarımda .gelişme hızı yüzlde 3 olarak gös
terilmiş; 19841te yüzde 3,5; 19851e yüz- j j , 

— 79 

14 . 4 . 1988 O : 2 

de 2,4; 19861da 7,6; 1987'de 2,6 olarak 
gösterilmiş ve bu da bir başarı olarak 
değerlertdirilmiştir. Yine 1986 yılında ta
nımsal ürün ihracatımızın toplam ihracat 
liçerisiridelki payını yüzde 21,6 olarak 
ıgostererelk, bununla övünülmüştür. As
lında 1986 yılında, balkanın iddia ettiği 
ıgi'bi, toplam ihracat içerisinde tarımsal 
ürün ihracatımız yüzde 21,6 değil, 1 m'il-
yar 885 milyon dolarla yüzlde 25,3tür. 
1986 yılında toplam ihracat içerisindeki 
payı yüzlde 25,3 olan tarım'sal ürün ih
racatımız, 1987 yılı içerisinde 1 milyar 
852 milyon dolarla yüzde 18,2\e düş-
ımüştür. Buna karşılık toplam İthalat içe
risinde 19861da 457,4 milyon dolar olan 
tarım ürünleri, 1987'de 782,3 milyon do
larla yüzîde 5,5'e yükselmiştiir. Yani, ik-
tisaden faal nüfusun yüzde 45,3'ünün 
itarım kesiminde yaşadığı, nüfusunun 
yüzid'e 56,5'inin tarım kesiminde çalıştığı 
tarım ülkesi Türkiye'nin, tarımsal ihra
catı düşerlken, tarımsal ürün ithalatı bir 
löncdki yıla ,g)öre yüzlde 71 oranında yük
selmiştir. 

Yine tarıma dayalı işlenmiş ürünle
rin toplam ithalat içerisindeki payı 1986 
yılında 479,5 milyon dolarla yüzîde 4,3 
liken, 1987 yılında 719,5 milyon dolarla 
yüzdle 54'e yükselmiştir. Tarımda veya 
sanayide bir ilerleme olmuş olsaydı, ta
rıma dayalı işlenmiş ürün ithalatımızın 
azjaliması, ihracatımızın artması gerekir
di; ama tam tersi olmuş, ihracatımız 
azalırken, tarıma dayalı işlenmiş ürün 
'ithalatımız bir önceki yıla nazaran yüz
de 5ö,l oranında artış göstermiştir. 

Yine bütçe tasarısının gerekçelerine 
ıbaMığımız zaman, sıralanan amaçların 
bir dizi aldatmacadan .başka bir şey ol
madığını açıkça görmekteyiz. Bitkisel üre
timin geliştirilmesiyle ilgili olara'k şöyle 
deriiltaelktedir: «Çiftçimizin kullandığı 
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Ihıer türlü kredi ve fizikî girdilerin temin, 
tedarik ,ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde 
yardımcı olunacaktır.» Bu cümlede söy
lenenler gerçekten güzel, bunu düşünmek 
dahi güzel bir şey; ama uygulamaya bak-
füiğnmız zaıman, Anavatan Hükümetinin 
Ibu konuda pek ciddî olmadığını açıkça 
görmekteyiz. Gerçekten de bugün için 
çiifltçı'imlizin tarım sektöründeki olumsuz
luklarını gidermenin tek çözüm yolu, 
kreld'i olayıdır; ama son günlerde alman 
yeni tedlbirlerle, ,23 Şüibat'ıfca uygulama-
ya konulan yeni kredi faizleriyle çiftçi
mizin içinden çıkılmaz, tahammül1 edil
mez zorluklarına çözüm hulima yerine, 
yeni yeni zorluklar, yeni yeni güçlükler 
getirilmiştir. Bilindiği gliıbi, 23 Şubattan 
itibaren uygulamaya konulan yeni kredi 
faizleri orsalama yüz/de 12 artırılmıştır. 
O uygulamaya göre 5 milyon liraya ka
dar olan işletme kredi faizleri yüzde 30' 
dan, yüzde 39'a çıkarılmış, 5 milyon li
radan fazla toprak su istetme kredileri
nin faizleri yüzde 341den yüzde 45'e çı
karılmış, tnalkltiör kreidi faizleri yüzde 35' 
den, yüzde 45'e çıkarılmış. Tarım Kredi 
OK,bapera'tiıfinin normal kredi faizleri yüz
de 29,51den yüzde 38,5'e çıkarılmış. Yi
ne Tarım Satış Kooperatiflerinin tjohum-
duıluk kredi faizleri yüzde 341den yüzde 
45'e çıkarılmıştır. ı 

IBuıgüne kadar eski faiz oranlarıyla 
dahi borçlarımı silemeyen üreitiicilerlimiz 
Ibu faiz oranları ile bırakın borçlarını 
ödemeyi, eski borçlarının üzerime, yeni 
yeni borçlar ekleyecektir. Farz edelim 
İki, bu faiz oranlanna rağmen, çiftçimüz 
krddi almayı kalbul etti Krediyi nere
den alacak, kimiden alacak? Asıl amacı 
Türk çiftçisine hizmet ötmek olan Zi
raat Bankası, Anavatan Hükümeti dö
neminde asıl amacından tamamen uzak
laşmıştır. Sermayenin şımarık çocukları

nın batırdığı bankaları kurtarmaktan, 
çiftçilikte, köylülükle ilgisi olmayan bü
yük holdinglere, büyük inşaat firmaları
nla ve mafia balballarına kredi vermekfen 
fırsat bulamadı ki Türk çiftçisine, Türik 
köylüsüne kreidi' verebilsin. 

Türik çiftçisine, 500 hin lira kredi 
vermek içim 20 milyon liralık tarlasını 
teminat olarak alan; ama kendi yandaş
larına, bir avuç çıkar gruplarına karşı
lıksız milyarları veren banka yöneticile
rinden ve bu hükümetin sorumlularından 
Ihesıap soracaktır. Ziraat Bankası geçen 
yıl çiftçimizin kredi talebinin ancak yüz
de 641ünü karışılayalbilmişitlr. Bu verilen 
krediterin ise yüzde 21 'i geriye dönme-
ımiş'tiir. Bu batılk kredilerin sebebini, köy
lümüzün borç ödeme kabiliyetinde ol-
maimaısında aramamız gerekirken, Sayın 
İBaikan, bu batık kredilerin sorumlusu 
olarak mulhalelfet partilerini göstererek, 
««onlar çiftçinin kredi bbrçliarını silece
ğiz» dediler, «klöyllümıüz onun için bor
cunu Ödemiyor» diyerek kendi becerik
sizliğine kılıf bulmaya çalışmaktadır. 

Sayım miileittvelkilleri, gelir dağılımı
nın dengesiz olduğu ve bu dengesizliğin 
(Barım kesiminim aleyhime olduğu, tarım 
kesimi içinde de, özellikle küçük üreti
cilerin aleyhine giderek daha da bozul
duğu saklanmaz bir gerçektir. Toprak 
dağılımındaki büyük dengesizlik, destek-

' leme fiyaltUarıridaki artışın, enflasyon ora
nı ve tarımsal girdilerin 'fiyatlarındaki 
artışların dalha az olması gilbi, olumsuz 
yöndeki gelişmeler tarımsal kredilerde 
de gözlenmektedir. Tarımsal kredilerin 
gerek. kişi ve bölge dağılımı, gerekse gay
ri safi millî hâsıla ile karşılaştırılması 
Ibu alandaki gelişmenin küçük çiftçiler 
aleyhime olumsuz yönde olduğunu orta
ya koymaktadır. Tarımsal kredi faizleri
nin yüksek olmasının dışında bu kred'ı-

80 — 
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ler bölgesel olarak dengesiz dağıtılmak
tadır ve bu durum!da tarımdaki gelir da
ğılımlını daha da kötüleştirmektedir. Ta
rımsal kredilerin bölgelere göre dağılı
mına baktığımız zaman, toplam üretim 
değeri içer kinde yüzde 67'lik paya sahip 
olan gelişmiş bölgeler, tarımsal krediler
den yüzde 80 gibi büyük .bir pay alırken, 
ibunıa karşılık geri kalmış bölgelerin top
lam .üretita değeri içerisindeki payı yüz
de 33 olmasına rağmen, bu kredilerden 
aldığı pay ancak yüzde 20 oranındadır. 
Tarımsal kredilerden yararlananların da
ğılımına baktığımız zaman, yine büyük 
üreticilerin avantajlı olduğu gözlenmek
ledir. Bu avantaj da krediye hak kaza
nabilmek için malddî teminat istenme-
isıinden kay naklanmaktadır. 

(Bütün bunların dışımda, tarım kesi-
m'inin kredi gereksiniminin ancak yüz
de 64 gîbi düşük bir oranda karşılan-
'mıaısı, gübre fiyat artışlarının kredilerde-
ifci artışlardan daha fazla olması, Ziraat 
(Bankasının tarım kesiminin kredi »ihti
yacını karşılayacak düzeyde kaynağa 
salhip olmaması, kısa vadeli kredilerin 
oransal olarak çok yüksek olması, orta 
ve uzun vadeli kredilerin herkese kul-
laddırılımamaı&ı veya siyasî amaçla kuıllan-
dırılmaisı, kredi fa'izleririin üreticilerin 
ıgeEr seviyesinin üzerinde olması, açıl'an 
kredilerin geriye dönme oranının yüzde 
79 gibi düşük bir seviyede bulunmasını 
'tarımisial (kredilerde (olumsuzluk olarak 
görüyoruz, 

Sayın milletvekilleri, tarım kredileri
ni ve bu konudaki olumsuzlukları kısa
ca anlattıktan sıonra, bütçesinin gerek
çesinde belirtilen bazı konuları ve Sa
yın Balkanın birtakım açıklamaları üze
rine, kısaca .görüşlerimi ifade etmek is
tiyorum. Bakın gerekçede ne diyor : 
«Ülkemizde izlenen arazi üst sınıra yak-
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laşmış ve batta geçmiştir. Bu sebeple, 
tarımda arazi geriişlemesi seklinde üre
rim artışı sağlamak mümkün görülme
mektedir. Bu itibarla, tarımda üretimi 
artırabilmek için, yatırım ve girdi kul
lanımıyla bunların . verimliliğini artır
mak, işlenen alanlardan daha iyi yarar
lanmak şarttır» denilliyor, ,bu doğru ve 
yine devam ediyor: «Tarımda üretimi 
geliştirmenin en etkili yolu, girdi kulla
nımını artırmaktır» diyor; bu da doğru 
Ve yine devam ediyor : «Bakanlığımız 
girdi kullanımını artırmak dçiin «büyük 
blir gayret göstermektedir» diyor; işte 
Ibu yalat*, hem yalan, hem de yanlış; 
çünkü biz Bakanlığın böyle bir gayret 
içerisinde olduğunu .görmüyoruz. Tam 
tersine girdi kullanımını sıfıra indirmek 
İçin ne gerekiyorisa onu yapıyorlar. 

IBugünkü 'koşullarda köylümüz, Çift
çimiz, üreticimiz tarım girdiler'ini nasıl 
alacak, naısıl kullanacak, nasıl sonuca 
ulaşacaktır? Son üç aya baktığımız za
man, mazota üç ayda yüzde 62 zam 
yapılmış, gübreye üç ayda yüzde 80 
zam yapılmış, kredi faizleri yüzde 12 
artırılmış, ziraî ilaçların ise yanına yak
laşmak mümkün değil. Bunlara sırayla 
şöyle kısaca bir göz atalım: 

Siz 1983%e hükümet olduğunuz za
man bir Mtre mazot 72 lira iken, bugün 
400 lira ölmuış; köylümüzün ,biir litre 
m'azot alabilmek için ,19,5 kilogram pan
car, 4 kilogram buğday satması gerek
mektedir. Bü şartlarda, bu mazot fiyat
larıyla buma karşılık bu destekleme fi
yatlarıyla lüreltlimi nasıl arturaoakısıınrz? 
Yine IJarımsal girdilerlde çok öneml'i yeri 
olan gübre konusuna bakalım : Gübre
de son bir yılda yüzde 85 ile yüzde 200 
arasında değişen zamlar yapılmıştır. lis
te çdk uzun; ama ben önemli gördüğüm 
birkaç tanesini okumak istiyorum : 
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Amonyumımitrıat .gübresi 1987 ' Şuba
tında 52 lira ilkem 1988 Şübialtmda 150 llira 
olmuş. Bir yıllık artış yüzde 200. Yine 
amlonyumısülfat 1987 Şubatında 42 lira 
İken 1988 Şubatında 130 lira olmuş; 
ıbumda da yıllık artış -oranı yine yüzde 
200. Kiomıpioze gübre 1987 Şubatında 77 
lira iken 1988 Şubatında 210 lira olmuş; 
ıtrimle 74 'lira ilken 210 lira olmuş; DAP 
gübresi -tk!i en çolk kullanılan bir gübre-
10)5 lira fken bıuıgiün 306 lira olmuş. Güb
re fiyatlarındaki bu artışla köylümüz na-
tsıl gübre alacak, nasıl üretimi artıracak, 
ülke .kalkınmasına nasıl katkıda buluna-
caik? Yine bu hesaplara göre, köyHümüz 
Ibir kilogram DAP gübresi alaibilmesi 
için 15 kilogram pancar, 3 kilogram buğ
day satması gerekmektedir. Ayrıca, bu 
ıgülbre fiyatlarına kredi faizleri dahil de
ğildir. Kredi faizleri de bu fiyatlara ek-
leııiince, durumun ne kadar vahim ol
duğunu hepiniz takdir ödeminiz. 

Yine tamında en çok kullanılan es-
terli ulaçların 5 kilogramlık bir tenekesi 
28 Ibin ılira liken, 1988 Şubat ayında bir 
tenekesi 97 Ibin lira peşin öteralk, vadeli 
•olarak 115 bin liraya çıkarı'lmıştır. Özel 
firmalar ise, bu ilacı 130 bin liraya pe
şin ısatmaiktadır. Çiftçimiz bu ilaçtan bir 
teneke alalbilmek için 1354 kilıolgram buğ
day, 6341 kilognam da pancar satmak 
ziomnda kalacaktır. 

ISayın milllötvelkillUeri, gjübre konusunu 
ibiinaız daha irdelemek istiyorum : Güb
rede 19871de 350 milyar Türk Lirası 
ısiüibjvamisiiyon uygulandığı söylenmektedir. 
Bu sübvansiyondan üreticilerin direkt 
Ibir faydası olmamaktadır. Bizim eleş
tirdiğimiz ve karşı çıktığımız konu, köy
lümüzün .gübreye ödediği: fiyatla buna 
Ikanşihlk köylümüzün ürettiiği ürtinüne 
verdiğimiz fiyat arasındaki dengesizlik
tir. Ayrıca, bütçenin gerekçesinde de 
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şjöyle deniliyor : «Gübredeki faiz oran
ları düşürüJdü.» Bununlla da övünülü
yor. Hallbuki 1 Ekim 1986 tarihinde güb
renin faiz oranları düşürülmüş; ama 23 
Şubiat 1988 de bu faiz oranları yüzde 
221den 291a çıkarılmıştı. Yine Sayın Ba
klan Stopaj Vengiısiimi yüzlde 71den yüzde 
4le indirerek çiftçiye 120 milyar lira 
çıkar sağladığımı iddia ediyor; ama yine 
ıbu faüız oranlarıyla bu yıl içerisinde Türk 
Çiftçisine 650 milyar liralık yeni bir yük 
getird'iiğnden hiç bahsetmiyorlar. 

iSayın milletvekilleri, işileneibiilir tarım 
arazilerinin tamamının işlendiği ülke
mizde, tarımda verim artışının siağlana-
Ibilımesl için, mutlak surette kimyasal 
gübre kullanımlının artırılması kaçınıl-
'mazdır; çünlkıü gübre kullanımı verim-
lilliiği yüzlde 35 - 40 onanında artırmakta
dır. Verimlilik üzerinde yüzde 35 - 40 
Idollayıırida etlk'isi ollan çoik önemli bir ta
rım girdisi sayılan gübrenin kullanımın
da, Balkanın ifade ettiği gibi, hızlı bir 
Igeliişme sağlanamamıştır. Gübredeki fi
yat politikası nedeniyle 19831te 8 milyon 
4012 bin ton olan gübre tüketimi, 1986 
yılında 7 milllyom 690 bin tonla düşmüş
tür. 19871de, Bakanın iddiasına göne, 9 
milyon ton gübre tüketildiği söylenmek
tedir İki, bu konuda resmî bir rakam 
yoktur; bunun doğru olduğunu dahi ka-
ibul edersek, hunun nedenli; çiftçimizin 
ıseçimden sonra zam beklentisi nedeniy
le, zamlara karşı korunma amacıyla fa
izlide gözle alarak, büyük toprak sahip
leri ve satıcılar stok yapmışlardır. 

iNitekim, beklenildiği gibi, aralık, 
ocak, şulbat aylarında gübreye dört kez 
zam yapılmıştır. Bu zamlar nedeniyle, 
1988 yıllında gübre tüketimimde önemli 
ibik düşüş olacaktır. Nitekim, 1979 yılın
da 7 milyon 660 bin ton olan gübre tü
ketimi, 24 Odak kararları ve getirdiği 
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zamlar nedeniyle 5 bin 960 tona düşmüş
tür. Resmî rakamlara göre, 1986tdaki 
gübre tüketimi 1979*daki gübre tüketi-
ımiyle aynıdır. Bu fiyatlarla, ,19881de de 
ıgülbrıe tüketiminin daha da düşeceği ka-
çınılımazdır. 

Sayın milletvekileri, biraz da tohum
luk konusuna gÜrmek istiyorum ben : 
Tohumluk konuısunda yanlış gördüğü-
mıüz birtakım uygulamalar hakkında kı-
'saca görüşleriımizi ifade etmek istiyorum. 
Gerekçede ; şöyle deniliyor : «(Bitkisel 
örötiımin artırillmlasında ve verimde önem
li artışlar sağlayan iyi tohumların temi
ne büyük önem ve öncelik Verilrriiışttir. 
Tohumlukta üretim, ithalat, dağitım, fi-
yaltlianldırma ve finansmanllarını belirli 
esaslara bağlayan mevzuat düzenletmele
ri yapılmıştır» Yine : Tohumculuğun hız
lı geliışlmeisi ve çifçimize verimli, kaliteli 
ve hastalıklara dayanıklı tohum temini 
(için 1984 yılından itibaren tohumculuk 
özeli sekltöru açılmıştır» dehilmdktJedir. 

>Bu çok güzel işte, bugünkü siyasal 
liktidann özel sektör hastalığı burada da 
karşımıza çıkıyor. Bu mevzuat düzen
lemelerini yapıp, tohumculuğu özel sek
töre açarak, acaba, kim bilir kaç kişiyi 
bir günde milyarder ettiniz. Bu uygula
ma ile mıilyarder yandaşlarınız mantar 
gilbi çoğalırken, gelin balkın ki, Türk ta: 

rıimına, Türk çiftçisine, Türk köylü'süne 
neler yapmışsınız. 

Sayın milletvdkillıeri, tohumculuğu... 

IBAŞKAN — Sayın Kul, müsaade 
©der misiniz?.. 

Süreniz dolmuştur, toparlamaya ça
lışın lütfen. 

ıMUSTAFA KUL (Devamia) — Sa
yın Başkan, Anavatan Gruibu adına ko
nuşan arkadaşlarımız süreyi 12 dakika 
aşmışlardı, ben de aynı süreyi kullan-
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imalk istiyorum. (SHP sıralarından''«Doğ
ru, Sayın Başkan» sesleri) 

(BAŞKAN — Olur mu efendim?.. 
(Efendim, ben sizi ikaz ediyorum, 

lütfen- konuşmanızı toparlayın. 
(MUSTAFA KUL (Devamla) — To

humculuğun özel sektöre devıreditaıesi 
sakıncalıdır. Şöyle ki, ithal edilen to
humlar daha önceleri devlet kuruluşu 
olan Tohumculuk Araştırma İstasyonla
rında Türkiye şartferındaki adaptasyonu 
Ikoritrol edilmekte, uygun olanlar Tarım 
Bakanlığınca çiftçiiye dağıtılmaktaydı; 
lama şkridi özel sektör <ve gerekse devlet 
eliyle adaptasyon yapılmadan direkt ola
rak üreticiye dağıtılmaktadır.' 

örmek olarak, Bezüistaja buğdayı Sov
yetler Birliğinden ilk ithal edildiğinde, 
adaptasyonu yapıldıktan sonra çiftçiye 
dağıtıldığı halde, 1986 yılında yine Sov
yetler Biriliğinden getirilen Odeskaya 
(buğdayı adaptasyonu yapılmadığından 
dolayı Bezostaja gibi verimli olmamış ve 
lihlali durdurulmuştur. 

ıBuinıun dışında, çeşitli tarımsal ürün
lerde ki, bunlar mısır, ayçiçeği, buğday 
ve çeşitli sebze tohumluklarında hiibrit 
tohumluk ithal edilmekte; fakat bu to
humlar ikinci yıl ekimde kendi kendini 
dölleme özelliği olmadığından, her yıl 
dövizle tohum ithal edilmek zorunda 
kalınimalkltadir. Tohumda dışa bağımlıük 
artmaktadır, 

Oysa, anaç tohumluk ithal edilmiş 
olsaydı, araştırma kurumlarınca adaptas
yonu yapılsaydı ve üretimi mıümikün ol
saydı, Iher yıl ödenen 'yüksek orandaki 
fctöviz kaybını Önlemiş olacakltıjk. 

Ayrıca, tohum ithali ve özellikle 
kontrolsuz özel isektör eliyle getirilen to
humlarla birlikte, birçok bitkisel hasta
lığı da İthal etjmıiş oluyoruz, örnek ola
rak, 1985 yılında Tarım Orman ve Köy-
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isteri Bakanlığı tarafımdan Hollanda'dan 
ithal "edilen Rjesy çeşidi patates tolhu-
ırnundan, daha önce yurdumuzda hiç gö-
'liüjljmeimiş igülmlişi Ikaib'ulklanıma ve si
yah siğil hastalıkları görülmüştür. Böy-
leoe döviz ödeyerek yurdumuza hastalık 
ffltlhial etmiş bülunımalkltayız. Bu konuda, 
Ankara Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü 
MÜldürlüğünün 6.5.1985 tarih ve 437 
sayılı bir raporu elimizde mevcuttur. Bu 
IhaıstaUk hilinldiği halde, yine bakanlık ta
raflından çiftçilere dağıtıımı devam et
miştir. 

Ayrıca, tohum itlhial'inin özel sektöre 
açılması, tohumda fiyat denetimsizliğini 
getirmiş ve hal'iyile büyük fiyat artışla
rına isıelbep ollmuştuır. 

Alynda, Bakanın ifadesine göre, hib-
ttiit tohum ithali ile üretimde, özellikle 
mi'sır ve ayçiçeği üretiminde artış oldu
ğunu söylemiştir. Ayçiçeğinde yüzde 50 
oranında artış olduğunu ifade etmiştir. 
Oysa, 1983 yılımda hektar başına 1 300 
kilogram ürün alınırken, bugün 1 356 
(kilogram ürün alınmaktadır. Artış yüzde 
50 değil, yüzde 51tir. Bu artış, dışarıya 
ddadiğ'iımiz onda döMize değer mi? Ar
tışı, ekiliş alarıiinia göre değil de, bir'im 
lalamdan alınan ürüne göre değerlendir
mek daha dıoğru lollmaz mı? 

Ayrıcıa, özel sekltlör eliyle tohumluk . 
ithal ddilmösi ve bunlar için hiçbir araş
tırma yapıllmaidan, tohumla birlikte bir
çok haiatlaliığii da beraberimde ithlal etme
miz nedeniyle şimdi bir de bitki koru
ma meselesi gündeme gelmiştir. Bunlar 
için zamanımda önlem alınmış olsaydı, 
Ibiugün Iblittkli kloruma idilye jblir probleml
imiz olmazdı; bu kadar harcamaya da, 
bu kıadlar zahmete de gerek kalmazldı. 

IHibrit tohumların çok pahalı olma-
ısına 'karşılık, bu 'tohumlardan elde edi
len ürünlerin fiyatları oldukça ucuzldur. 

Mıısar tohumumun kilogram fiyatının 750 
lira olmasına karşılık, bu tohumdan el-
\de edilen musirin kiliognamı geçtiğimiz 
/yıl 70 lirtatya zor satılmıştır. 

Sayın Balkan, bütün bu saydığımız 
ısdbeplerden dolayı, bir an önce tohum 
ithalinin özel sektör eliyle yapilimasın-
idan vazgeçmenizi istiyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti ,Deylieti )büyük(tür ,bü dev
letin balkankığı da büyüktür; siz eğer bu 
'tohumların ithalini bakanlık olanak ya
pamıyorsanız, bbeerem'iyorisanız, bu işi 
(bırakın; mutlaka bir beceren bulunur ve 
(bu işi ısiziden daha iyi yaparlar. 

Sayın milletvekilleri, biraz da tarım
sal mekaniziasyon konusuna değinmek 
ilsitiyarum : Sayın Bakanın ifadesinde 
«Ülkemizde tarıımısal yapının bozukluğu 
nedenliyle, tarımsal mekaniizasyonun ge-
ılilştirilımes'irtde çeşitli (güçlükler ibulün-
ımıak'tjadır; airda buna rağmen büyük iler
lemeler kaıydedillmıiştir>> deniliyor. Ayrıca 
«1984 yılıınlda mevcut traktör sayımız 
556 781 iken, 19851te 583 974'e; 1986\Ia 
612 731ie yüksel<mişitJir>> dîye ifadede bu-
lunmuşlaMır. Buna karşılık, ben de siz-
llere, bu yıllarda ülkemizde bulunan ka-
rasaJban ve hayvan pulluğu sayısını ver
mek istiyonuim : 

,19831te 803 863 adet karasaban var
ken, yine bumun yanında 743 810 adet 
hayvan pulluğu bulunmaktadır, 1984'te 
763 349 aldet karlasalbama karşılık 708 977 
adet hayvan pulluğu; 19851te 701 bin 
karasiaiban, 654 bin hayvan pulluğu; 
19861da 652 bin adet karasaban, 624 
ibin adet hayvan pulluğu bulunmaktadır. 

İBu karasaban ve hayvan pulluğu sa
yısına karşilılk, traktörle çalışan pancar 
milbzeri sayıısiı isle 9-10 bin civarındadır. 
Ayrıda, traktör sayısının tamamı tarım-
ısaJl alanda kullan ılımamak ta, büyülk bir 
kıısmı inşaat sektöründe, nakliyecil'iktle ve 
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lorman içi çalışmalarında kullanılmakta
dır. 1986 yılında 612 731 adet traktör 
lOİımaısına karşılık, aynı yıll 547 442 adet 
traktör pulluğu bulunmaktadır. Demek 
İki, 65 289 adet traktör farım dışı faali-
yetilerde kullanılmıştır. 

Ül'kem!i£de tanımın büyük bir kısmı 
•özelikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri
mizde hâlâ karasalbanla, hiayvan pulluğu 
ile yaıpılimiaktadır. Bu da, çağ1! ne kadar 
laltîadığıurnzın bir göstergesidir. 

ıBugün, çtötçiiımiz geçim derdindedir 
ve açlıkla mücadele ediyor. 15 milyon 
lira Verip tralktlör alacak gücü yoktur. 
Bırakın yeni traktör almayı, elindeki 
mevcut traktörleri saitıp, geçimini ancak 
Item'in etmekledir. 

ıSaıyın milletvekilleri, hayvancılık ko
nuşlumda ıfiazl'a bir şey söylememize gerek 
yok. Bu konudaki başarısızlığı Bakanın 
kendisi de kabul ediyor ve şöyle diyor : 
«Genellikle, ülkemiz, iklim şartları bakı-
mıından hayvancılığa uygundur, özellikle 
doğu bölgelerimiz iyi kaliteli yüksek ot 
öiîtıülsüyle ve geniş meralarıyla sığır ye-
Itiişfciricıiliğine, Orta ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerimiz ise, az yağışlı ve sert 

Ülküm özellikleriyle, koyun yetiştiricllİği-
ne çok elverişlidir; ancak, hayvancılığı
mız yeterli seviyede gelişmemiştir.» 

Peki, ülkemiz İklim şartlan bakı
mından hayvancılığa bu kadar uygun da, 
Ihayyancılığıimız nöden gellişmemiş? Ben 
Ibakaddan bunu sormuyorum, bakandan 
şu ısionumu açık ve doğru bir şekilde ce
vaplandırmasını işitiyorum : 19'83'te 49 
milyon olan koyun sayımız nöden 41 mıil-
yona düşmüş? 19831te 14 milyon olan sı
ğır sayımız neden 12 milyona düşmüş? 

Bunlara sayın bakanın vereceği ce
vabı da ,biüyo,rum; bakan çıkacak diye
cek ki, «lEfendim, araştırdım; biz hükü

met olldukitain sonra önemli bir salgın 
hastalık olımatoış. Çok şükür, evvelki gi-
!bi çok büyük kaçakçılık da yok. Araştır
dım, önceki dönmelere nazaran çok bü-
yülk bir köskride öllmamış. Ayrıca, önem
li bir et ihracatımız veya canlı hayvan 
ilhradatıımıız da olmamış» Ve yine diye
cekler ki, «Araşjtırdim, çok şükür, hay-
vanlarıımız züırriyetten de kesilmemiş.» 
Be.. Sebep?.. Vallahi ben de anlayama
dım, olsa oll&a isitatistikî hesaplıamalarm 
ıfarMı yönıtemier yapılmış olmasındandır» 
di'yecekler. 

»Hayır Sayım Bakanım, öyle isıtaıtüisıtik 
yönltemlerin arikaısına gizlenip (bizleri al-
idaitmaya h!a'k|kını:z yoktur. Açıkça ve er
kekçe, «Bu yem fiyatları ile, inlsamlaırı-
,mrz, gerek süit, .gerek besi. hayvancılığını 
yapamaz hale gelmişler, artık ıhayvan-
cılılkia iştigal edilmemekte, etse karşılı
ğını alJamamakCadır; onun için hayvan 
sayımız azallmış'tır ve azalmaya devam 
edecektir» diyetidir misimiz? 

iSayun milletvekilleri, geçmişlteki hü-
kümeltierin, Medliıs kürsülerinden her za
man övünerek bahsettikleri ve kamuoyu-
ma iîan ettikleri bir özellik 'de, gıda üre
timinde kend'i kendine yeten 7 ülkeden 
İteri olmamıızldı; oysa Özlal hükümetleri 
idöneminde peynir üreticisini mahvetmek 
amacı ile peynir ithal * edilerek süt sığır
cılığı mahvedildi, stokçu da hemen itha
latçı oldu. Bu uygulamadan milyonlar, 
ımilyarlar kazanan hayvan yetiştir idleri, 
yetiştirilmeleri yıllar alan kültür ırkı ve 
•melez hayvanları kasaplık olarak değer
lendirdiler. 

IBAŞKiAN — Sayın Kul, size 10 da
kika müsamaha ettim; lütfen konuşma
nızı toparlayınız. 

IMÖSTAFA -KUL (Devamla) — To
parlıyorum! Sayın Başkanım. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ha
ni 2,5 saat konuışima süresi çoktu Sayın 
Başkan? 

(BAŞKAN — Efendini, o benimi gü
nahım değil, Danışma Kurulu karar ver
di, siz de öyle onayladınız. 

MUSTAFA KÜL (Devamla) — Hü
kümet şimdi, hayvancılığı geliışimiiş ülke
lerden daımıızlılk değerlerine kuşku ille 
bakabileceğimiz ötküız (görünümlü inek
leri ithal etmekle övünmektedir. Bu uy-
gulamaSdan amaç nedir? Ülkede süt sı
ğırcılığımı gıeişltirımek m'i, yoksa ülkeyi 
Amerika ve Avurapanım pazarı mı yap-
tmalkltır? 

iSiît ısığırıoıl̂ ğınida oynanan oyunun 
ıdalhia çirkini de ett üretiminde oynan
makladır. 1987-4988 üretim yılında sığır 
Ibesidliğinde .girdiler, kimi kalemllerde 
yüzlde 150 oranında artarken, piyasa 
ek'ononııiısi savliarıyla önemli öılçlüde et 
ithal edilerek et fiyatları geçen yıliki se-
viyelleriride tutulmuş ve 1988 yılı besi
cilerin darlbelerid'ilği ve piyasadan çıka
rıldığı bir yıl otauışifcur. ıBû uygulamada
ki amaç nödiır, üllke insanına ucuz et 
yedirmek mi, yoksa ülkedeki üreticileri 
yıdk etmek mi, Türkiye tyi gelecekte bu 
üretim dalı bakımından Ayrupanın pa
zarı durumuna get'irmek mi? Mevduat 
faizlerimin yu'zide 65 olduğu bir üllkede, 
ydtiişJtirlici zaraır ederse, besiciliği kim ya
pacak, eti kim üretecektir? 

Başkanıım, 5 dakika daha müsaade 
eder miısin'iz? 

ıBAŞKAN — Hayır efendim! Daha 
ıtfazla konuşma süresi veremem, 12 da
lkilka /olldu; mümkün değil.. Süreniz ta
mamıdır efendim, hemen toparlayınız Küt
len. Bsıasen, arkadaşların söyledikleri 
Ibirlbirİne çdk benzemektedir, mümkünse 
'toparlayınız lütfen. Bakın Sayın Ceylan 
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da hararetle sırada bekliyor, bu bakım
dan lütfen toparlayınız. 

'MUSTAFA KUL (Devamla) — Sa
yın miMUstjvelkilleri, bakanlığın kuruluşu 
ihlakkındalki göroişilıerimi de kısaca belirt
mek iıstiyonum. 

(Bialkaınllığın, geniş sektörleri. bünyesin
de toplaması, üreltfm faaliyetlerini kı/sır-
liaişltiırmaya yöneliktir, Her kamu iktisadî 
tbşejhblüsü için bir devlet balkan!iğinin 
kurulduğu hülkülmetiniz döneminde tarım, 
lorman ve köy işleri gibi çok geniş ko
nuların 'bir balkanlılkta toplanması çok 
(büyük bir yanlııştır ve bu bakanlığın ku
ruluşu yeniPden düzenlenerek bu üç ko
nu için, ayrı ayrı bakanlıkların kurul
ması ivedi olarak gündeme gelmelidir. 
Alkısıi takdirde saydığımız bu olumsuzluk
lar dalhia uzun süre devam edecektir. 

Kısaca bir de köy hizmetleri konu-
ısuna değinimek istiyorum. (ANAP sıra
la nrtdan «Yeter, yeter» sesleri) 

ıBAŞKAN — >Sayım Kul, bakın, bu 
(konulara sizden önce konuşan değerli 
sözcüler teferruatlı bir şe'kıi ide temas et
tiler, lütfen konuşmanızın sonuna gelin. 

(MUSTAFA KUL (Devamla) — Ta
mam Başkanım, orayı geçitlim, sonuna 
(geldim. (ANAP sıralarımdan «Yeter, ye
ter» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam efendim, biti
riyor arkadaşımız, lütfen müdahale et
meyin. 

(MUSTAFA KUL (Devamla) — Sa
yın Balkan, «19871de 235 millyon döliar-
ılılk orman ürünü ithal eittiğinizi» söyle
diniz; bunumla övlüneimiezısıiniz. «!l 9871de 
183 millyon dolarlık ayibaıncı sigara 'ithal 
etltiğimizli» söjylediriıiz; bununla da öıvüne-
.mezsiniz. 19801de portakal 25 lira idi, 
şimdi 700 lira, domates 30 lira idi, «Şi'm-
d'i 1 000 lira» dediniz; bununda da övü-
nemezısıiniz. 
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«Çifitçiırnizin kredi borçlarımı ertele
yelim» dedik, kalbul etmediniz, «iBuına şu 
'anda imkânıımız yo'k; ancak tabiîî afet
lerden zarar gören çfitçilerimizin zarar
larını 2090 sayılı Yasa ile belli ölçüler
de karşı layabilir iz» dediniz. Sizin yöne
timliniz döneminde Türk çiftçisi en bü
yük afete uğramıştır, bundan daha bü
yük bir afat olamaz. Gelin, 2090 sayılı 
Yasayı çalıştıralım, sizin yüzünüzden 
zarar gören Türk çiftçisini bu zor du
rumdan kurtaralıım. 

fTarım selkltiörlüodeki her türlü iyileş
meyi kendi başarınız olarak kaıbul eder
ken gerilemeyi ve kötüleşmeyi her dö-

•meimde iklim şartlarına, Allah'a bağlıyor
dunuz; buna da hakkımız yok Sayın Ba
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Kul... Sayın Kul... 
Önünüzde epey, kâğıdınız daha var, lüt
fen 'sonuna ıgelim artık; sözünüzü kes
mek zorunda kalacağını. 

IMÖSJTAFA KUL (Devamla) ~ Son 
sayfayı okuyorum. 

BAŞKAN — Son sayfanın sonunu 
dkuyun lütfen; çok rica ediyorum. Be
ni, konuşmanızı kesmeye mecbur bırak-
mayın. 

(MUSTAFA KUL (Devamla) — 
Gördüğümüz kadarıyla tarım ve köylü
yü göızden çıkardınız. Biır çok uygula
man uzla bunu sergilediniz. Hükümet bu 
ısorümısuızluğuna özür buı'rna kaygısıyla 
«tarımın önemi azalmıştır» saplantısına 
düşmüştür. Tarımın önemi azalmamış
tır.; ama azalan birşoyier vardır. Okya
nus ötesi müttefiklerimizin güdümünde
ki, Uluslararası Para Fonu ve Dünya 
(Bankası ,gi|bi finanis kuruluşlarının bas
kısı sonucu, serbest piyasanın acımasız 
koşullarına bırakılan Türk çiftçisinin aşı 
azalmıştır, işi azalmıştır, ekmeği azal
mıştır, tahammül gücü azalmıştır. 
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Ulu Önder Atatürk'ün «efendimiz» 
diyerek sevgisini ve saygısını belirttiği 
Türlk çiftçisine karşı bu Hükümetin sev
gisi azalmıştır, saygısı azalmıştır. Uygu
lanan bu tarım politikalarıyla krediler 
azalmıştır, desteklemeler azalmıştır, girdi 
kullanımı azalmıştır; haliyle üretim azal
mıştır. 

iSayıın Balkan, uygülladığınız tarım 
politikaları doğru değinidir. Çikita muzluy
la başlayıp, etle, peynirle, sigarayla, süt-
tazuyla, fasulyeyle, patatesle, hatltia can
lı hayvanla devam dış alım yaklaşımınız 
yerli üretimi yok etmeye yöneliktir. Te
kelci iç ve dış sermaye hesabına kurma
yı düşündüğümüz şabllon, er geç üretici 
Igülçlerin demokratik tavırlarıyla başınıza 
^geçecektir. Fazla zaman geçmeden ak
ılınıza başınıza toplayınız. Türkiye tarı
mını çökeritlrneye hakkınız yoktur. (ANAP 
isırailanradan gürültüler) 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekilıleri, 
lütfen... Biflmek üzere. Ben dikkat edi
yorum; ,sıon sayfadayız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Si
zin partinize oy veren insanlar da da
hil, hiçjbir Türk köylüsü sizin uygula
dığınız hu kötjü politikaları ve bunun 
ısonucu açlığı ve sefaleti hak etmediler. 
Bu kötü uygulamalardan vaz geçmenizi 
öneriyorum. Eğer vaz geçmezseniz sonu
nuzun çja|k költü olacağını bir kez daha 
hatırfatııyor ve Sayın Bakana kısa bir 
tavsiyede bulunarak sözlerimi bitiriyo
rum. 

(Sayın Balkanım; Bakanlığınıza çok 
Önemli hizmetlıer veren meslek kurukış-
Ifiarı ile ilişkilerinizi geliştirmenizi istiyo
ruz. Türkiye Ziraatçiler Dermeği, Ziraat 
Mühendislıeri ödaısı, Veteriner Hekim
ler Mteırkez Komitesi, Veteriner Hekim
ler Derneği ve Ormancılar Derneği gibi 
yasal örgütlerle daha sıcak ilişkiler kur-
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mamızı; en azımdan T1u.uk Kadın mı Güç
lendirme Vakfına göistierd iğiniz ilginin 
'yarısını da bu demokratik örgütlere gös
termenizi, demolkrasinlin geliişımeisJi ve an
lam 'kazanması bakımımdan çok yararlı 
oliadağı inancıyla sıözleriımi tamamlar-
Iken, Hepinizle saygıliar ve seygiler suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

tBAİŞKAJN — Teşekkür ederim 
Doğru Yol Paribisı Grubu adına, Sa

yın AShdurr̂ zalk Ceylan. 

|DY(P GRUBU AOENİA. AlBfDURRE-
ZAIK CEVIiAN (Süit) — Sayın Başkan, 
ısayrn miıleffivıelkileri; Tarım Orman ve 
Kjöiyişferi Balkianhğının 1988 malî yılı 
'bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Gru-
Ibumun görüşlerini, düşüncellerini ve ten
kitlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım. 
Grdbuim ve şalhlsum adına, bJep'inizi say
gı ile selamlıyorum. (lAlIkışlar) 

ISaıyın mildtjVıdkHlıîieti ,insanlar dünya
da huzur ve güven içinde yaşamak: ve 
dünya nimetlerinden en iyi şekilde isti-
flade eltımelk için birlikte yaşamanın za-
rurdrjimİ görmüş, bu yüzden beraber ya
şamaya başlamışlardır. Zaman akışı için
de menfaat çaltışmaları i nisanları ırkları
na göre veya dinlerine göre çeşitfi grup
lara ve oepthelere ayırmış olmasına rağ
men, bu insanlar daha güzel bir dünya-
ida yaşamak için ve gülzel dünyanın gü
zle! nimetlerimden İstifade etaıek için da
yanışma ve işjbirliğine ihtiyaç duymuş
lardır. Deyletler veya milletler birlikte 
yaşamanın beraberinde gafci ildiği sorun
ları hallietimek için ilik önce bünyelerin
de idare sıilsitem'ini tesplilt efarıiş; ondan 
ısıonra da Jdarî talkısimaMiarını ve hizmet 
ünilteleririi bu zaıman periyodu içinde sü
rekli, günüm ihtiyaçlarına göre değiştir
mek suretiyle çağa uyum sağlamak ve 
Ihlizmetlerin en iyisini, en güzelini yap
mak üzere şekjltendirmiışlerdir. 
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Türkiye Cüm'hüriyeiti de, kurulduktan 
sonra, 1931 yılında Ziraat Vekâletini kur
muş, 1937 yılında 3203 sayılı Kanunla 
'teşkilat yapıisı değiştirilmiş; ancak ko
nuşmamın başımda da değindiğim g'ilbi, 
biilıilm ve tekhioıoljıide meydana gelen ge-
lliiişımderin sonucu, tarım hizmetlerinin 
yoğunluk kiazlanimaisıridan, yeni bakanlık
ların ve birimlerin kurulması gerekmiş 
Ve o günkü Türkiye'yi idare edenler, ça
ğa ayak uydurarak, Türk köylüsüne, 
Türk çitftjçilsiine Ve tarımına daha iyi 
Ihizme't vermenin şuunu ile 19631te Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1969* 
İda da Orman Bakanlığı kurulmuştur. 

13.2.1981 tarih ve 2984 sayılı Ka
nun ilie Gıda Tarım ve Hayvancılık, 
Tarıım Orman ve Köjyiş'leri Bakanlığı 
kurullmuş; mutlaka buradaki aim'aç, yine 
Türk köylüsüne ve tarımına en iyi hiz-
ımeSti .göfcürmlek, ormanlarımızın en iyi 
şielkiMe korunup işlieirJilmeısini sağlamak 
'Ve hayvancılığımızın geli'ş'tirilmesi amaç
lanırı ijştır. 

iSayın miltatıvekillleri, 1983'te ANİAP 
İlkıtiidan, çok önemli ollan ve her bininin 
düğerinden farklı iştigal alanı olan bu 
lülç .'bakanlığı bir çatı altında toplayıp, 
Tanım Orman ve Klöyiişlerii Bakanlığı ha
line getirmiş ve bu kurulan dev bakan
lığın görevlleri de şu şekilde tespit edil-
m'işIrJir : 

(Bu Hakanlığın görevlerine kıısaca göz 
attığımızda, yapılacak olanları, bu ikti
dar döneminde yapılanları, çok kısa 
oliarak izlalh erjmeye çalışacağım. 

IBlakanbğın görevleri «Bitkisel üreti
min .geliştirillmıasi ile ilgili olarak, çiftçi
lerin kulllandıkları her türlü kredi ve 
fizikî girdilerin temin, tedarik ve dağı
tımı ile ilgili hlzjmeıtıleride yardımcı ol
mak; bitkisel ürünlere arız veren has
talıklar, zararlı haşereler ve yabiancı ot-

http://T1u.uk
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lanla mücadele dtmek; ziraî mücadele 
ilaçlarının ithal, mal, satış ve 'kullanma 
esaslarını tespit ve bunların en uygun 
sekilide kulanıımını sağlamak.» Fakat, 
ANAP İktidarı dönemimde bakın neler 
olmuş : 

ıtter türlü krödi ve kredi ile alınacak 
fizikî girdiler özel şartlara bağlanmış, 
partizanlık ağır baısimış, kredi alma şart
ları zorlaşti'riljmıış, faiiz mspietleri birkaç 
Ikez artırülmuş, ziraî ilaçların fiyatları asit-
ronolm'ilk noktalara çıkmış, kalite kont
rolü denilen bir uygulama ise ortada 
Ikalımamıışltıır. 

Görevlerine devam ediyorum : «Hay-
ıvancıılığı geliştinmek amacıylıa, uslan, ta-
'b'iî ve sunî tohumlama faaliyetlerinde 
Ibuilunmalk; hayvan sağlığına zarar ve
ren hantallıklara kiarşı aşı, serum, biyo-
Öıojjtik ve kimyasal madde üretimimde 
ıbulurumalk; Su Ürünleri Kanunu ile ve
rilen görevleri yapmak ve yaptırimak» 
Ibakanlığın .görevleri arasımda ilken, ANAP 
'İktidarı, hayvancılığı gelişttiırımek için, 
yurt dışınldan Ibayaft öt. lltiha'l etlmiş, 
simidi ise, kasaplık canlı hayvan ithalıa-
ıtnrnı başlaiCmıiş ve bu suretle hayıvancılı-
ğnmıza gerekli hizmdti layıkıyla yaptık-
Harına keddilerinıi inamidırtmaıya çalışmak -
Itialdırtl'ar, Türlk çiıflfcçisiini de uyuttuklarını 
zamndtmıektddirler. Su ürünleri konusun-
Ida ise, ne yaptıklarını biz tespit edemez
dik; Sayın Bakan burada açıklarlarda se
viniriz. 

Ormanların ve ıdevLetim hÜküım ve ta-
ısarrufunldla olan arazilerin muhafazası, 
(giel'iış'tliriltmıesi, ıslahı ve kadastrosunu yap
mak, işjldtmek, orman köylülerimi kalkın
dırmak Bakanlığın görevleri arasında 
sayılmış. 

Ormanların mıulha'fazası ve ıslahı ça
lışmalarında .yapılanları, özellikle fidan 
dikimi konusundaki faaliyetlerinden do

layı teşkilatı kutluyorum, fakat çok ge
niş olan verimsiz ormanların ıslahı için 
bu kadarının kli'fayetıs'iz olduğunu hatır-
ilialtıtyorum. Orman kadastrosunun yapıl
ması konusunlda clılddii bir çalışmayı gör-
ımemeklteyiz. 

Ormıan (köylüsünün hali ise fevkala
de perişandır; fialkru zarurdt içindedir. 
Onun için, orman köylülerinin durum
larımı düzeltmek üzere, ciiddi bazı ted-

Ibürlerim acilen geitirillmeisi ve yaptlmıası ge-
rdkimdktedir. 

ZIYİA EROAN (Konya) — Hepsi 
var sizde; saki iyonsunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Peki, peki sayın 
mıiUdfivejkilterİ. Bu tahakküme alışmış
ısınız; fakat maalesef burası hürriyet kür-
ısüsüjdıür, buraya müdahale ötmeyin. 

iBAŞKAN — Uüftfen karşılıklı ko
nuşmayın. 

ıMIBHMıET ABDURREZAK OEY-
LIAN (Devamla) — Bakanlığın görevle
rine ıdevam ödiiyoruz: Göçebe, gezginci 
ve kamulaştırma ndtliciesi, yerlerini terk 
'ddieoekllerin iskânı görevi verilmiş. 

Burada da ciddî bir çalışma göremi
yoruz. Bizim bölgedeki gezginci ve göçe
belerin hepsi hâlâ çadırlarda ve mağara
larda yaşamaktadır'lar. Çağ atladığını söy
leyen iktidarımıza bu ayıp yeter. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne 
verilen görevlerim detayına fazla 'girme
yeceğimi. Çünkü, bu genel müdürlüğe 
ayrılan tahsisatlarla hiçbir hizmeti üret
mek mümkün değildir. Halbuki devletin 
/tasarrufunda olan, tarıma elverişli Ha
zine arazisinin, topraksız ve iaz topraklı 
çiftçilere verilmesi' gerekiyor. Bu konu
daki çalışmalarınız çok yetersizdir, 

Sayın milletvekilleri, demlinden berâ sı
raladığım bu hizmetlerin ücrası tek bir 
bakanda toplamıyor ve Türkiye ınüfusu-
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nıın yansından çoğu köylerde yaşadığı 
için, bu bakanlık yoğun ve çok çeşiıtlü 
konulanda hizmet üretmek durumunda ol
duğundan dolayı, hizmetlerin aksamasın
dan, ihmalinden 25 milyon insan mağdur 
olmaktadır.' 25 milyon tarım nüfusunum, 
çalışan 9 milyonu geçimimi tarım ve hay
vancılıktan temin etmektedir. Bu hiizmet-
lerin aksaması, ekonomimize zarar ver
diği gibi, tarım çalışanlarını da fukara
lığa, çaresizliğe itmektedir. 

Sayın milletveküllerıi, bizim şahıslarla 
hiçbir meselemiz yoktur. Buradaki tenkit 
ve eleştirilerimiz, hizmetim daha iyi alma
sı içindir. Konuştuklarımızdan ve konu-
şaeaklarnmızdaın hiç kiımsenıim alımmaması 
lazım, ıgücemmemesli lazımı. Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı görevimi yürüten' 
Sayım Doğan, çok yetenekli, bilgili ve tec
rübeli olduğumu iddia edebilir. Biz, bu 
konuda yorum dahi yapmak istemiyo
ruz; ama Türk 'nüfusunun yüzde 50'sine 
ve bütün vatan sathına, çeşitli hizmetler 
götürmekle yükümlü kılınan bu bakanlı
ğım 'hizmetlerimi ıbir kafada düşünmek, 
uygulamak, denetlemek, yapılan hizmet
lerim neticelerinin menfi veya müspet ol
duğunu değerlendirmek fiziken mümkün 
değildir. 

Onum içim, geçmiş yıllarda da söyle
diğimiz gibi, yine söylüyoruz ve bundan 
sonra da söylemeye devam edeceğiz; bu 
üç bakanlığın bir çatı altıma sıkıştırılması 
yanlıştır, günahtır. Siz bu •yanlıştan dö-
nünceye kadar da bunu sürekli sizlere 
'hatırlatacağız. Bu bizim görevimizdir. Bu 
yapılan işin yanlış olduğunu, çiftçimin, 
köylünün ve köylerimizin durumuna bak
tığımızda görmek mümkündür. Neredey
se, bütün devlet hizmetleri feu bakanlığım 
çatısı altımda toplanacaktır. Eğer Savun
ma ve Hariciye Vekâletlerinden bir mik
tar görevi, Sayın Bakana• verme imkânı

mız olsa, bu Bakanlığım isminim «Türkiye 
Tarım Orman ve Köyişleri Devleti» ol
masının daha doğru olacağına inanıyorum. 
O zaman Sayım Bakan, Devlet Başkanı 
olarak daha geniş bir kadro kurma im
kânıma sahip olabileceği içim, belki Türk 
köylüsüne ve tarımına faydalı hizmetler 
verebilir kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi iktidara 'gelişimin birinci yılında, lilık 
hükümet programımımda, bakım Türk 
köylüsüne ve tarımına ne vaat etmiş, ne 
düşünmüş ve ondam sonra geçen beş yıl
da ne vermiştir. «Çiftçi, işçi, memur, es
naf ve lemöklinıkı meydana getirdiği Ortıa-
direğin güçlendirilmesi» demiş. Bu tarif 
ettiği Ortadireği, uyguladığı ücret ve fi
yat politikasıyla fukaralaştırıp, ortadan 
kaldırmış. Geçen gün Sayım Hikmet Çe
tin'in söylediği gibi; Ortadireği kürdan 
direğe çevirmiştir. 

25 inci sayfada ise, «Ortadiıreğim güç
lendir ilmesi zaman içerisinde millî gelir
den daha fazla pay almasını sağlamak 
ve böylece refahı yaygınlaştırmak, temel 
politikalarımız arasında olacaktır» demiş; 
fakat, Ortadiıreğim pastadaki dilimlimi öyle 
küçültmüş ki; ortadinek, tepsideki payıla
rımı görmek için mikroskopla haklarımı 
arar duruma gelmiştir. 

Hükümet programının 26 ncı sayfa
sında yine şunlar söylenmiş : «Ortadirök 
tahkimden, toplumumuzun çiftçi, işçi, me
mur, esnaf ve bunların emeklilerini an
ladığımızı tekrar ifade etmek isterim. Na
sırlı ellerinden, göz nuru ve alın terle
rinden tanıdığımız Ortadinek, alınacak 
tedbirlerle toplumumuzun güçlendirilme
ye en çok layık kesimidir. Zira, üreten, 
diğer bir deyişle pastayı büyütecek olan 
bunlardır. Çiftçisi aç, lişçisi perişan, me
mur ve esnafı sefalete iıtilmiş bir toplu
mun geleceği olamaz.» 
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Fakat, açlık ve tafcatsızlıktan alnı ter-
leyemeyen çiftçiye, nasırlı ellere, yani or-
tadireğe pastayı 'büyütme görevi verilmiş; 
alma pastanın yenmesi ise, pamuk gibi el
leri olan, mıi's gibi parfüm kokan kesime 
''bırakılmıştır. 

Sayın Başbakan, demin tarif ettiği he
defe varmak için, yine 1983 yılı Hükümet 
Programında bakın neler düşünmüş; İlk 
olarak enflasyonun (aşağı çekilmesi gerek
lidir demiş; fakat, ANAP iktidarı döne
minde, enflasyon yüzde 30'lardan alın
mış, tedricen 'artırılarak yüzde 50lere 
60'lara çıkarılmış ve bu şekilde görevleri
ni yapıp hedeflerine varmışlardır. 

«Ortadireğin millî gelirden daha faz
la pay alması sağlanacaktır, ki, çiftçi 'bu 
sınıfın içinde mütalaa edilmektedir. Çift
çimize makul, yeterli ve teminatın zora 
koşulmadığı şar'tlarla kredi verilimesi, su
lama projelerinin geliştirilmesi, teknik 
yardımın etkin hale getirilmesi, ürün be
dellerimin zamanında ödenmesi, kaliteli 
tohum verilmesi sağlanacak, vergiler ba
sitleştirilecektir» denmiş; fakat, çiftçinin 
pastadaki dilimi küçülmüş, kredi limitleri 
artan fiyatlara karşı geçersiz kalmış, kre
di faizleri yükseltilmiş, ürün (bedelleri za
manında ödenmemiştir. «Vergiler 'basit
leştirilecektir» denmiş; ama, devlet üreti
cinin rızkına ortak olmuş, mahsulünden 
stopaj almış, girdisine de KDV'yi uygu
lamıştır. 

Yine, 32 nci sayfada bakıyoruz, «'Köy
lü, milletin efendisidir» denmiş, işte o söz
de orada kalmış; fakat, ondan sonra 
«Çiftçimizin istikrarlı ve gittikçe artan 
bir gelire kavuşturulmasının en önemli iki 
unsuru, enflasyonun çok düşük seviyeler
de tutulması ve ihracatın artırılmasıdır» 
denmiş; fakat, 'bu iki unsurun da aksini 
icra etmiştir. Şöyle ki : Enflasyonu yüz
de 30'lardan yüzde 60'lara çıkartmış, gı

da ve tarım ürünlerinin ithaliyle iç piya
sada dahi Türk çiftçisinin ürününe paza
rı kapatmıştır. 

Sayfa 32'de, «Tarım ürünleri destek
leme politikasında, çiftçimizin alın teri
nin karşılığı olan fiyatların verilmesi ka
dar, ödemelerin zamanında yapılmasını 
da aynı derecede önemli görüyoruz» de
miş; fakat, ürün bedelleri zamanında 
ödenmemiş, fiyat tespitleri her yıl tahmi
nî enflasyona göre tespit edilmiş, enflas
yonun söyleneni katlaması neticesinde ve 
tarım girdi fiyatlarının çok yükselmesin
den dolayı, tespit edilen destekleme alım 
•fiyatları gerilemiş, çiftçinin alım gücü 
her yıl (biraz daha düşmüştür. 

Yine 32 inci sayfada, «Yol, su, elektrik 
olmak üzere, köy ve şehir arasındaki alt
yapı ve medenî imkân farklılıkları zaman 
içinde giderilecektir» denmiş; fakat, köylü 
ANAP iktidarı döneminde fafcirleştiği 
için, giden nimetlerden istifade etme İm
kânından mahrum bırakılmıştır. Hizmeti 
köye ve köylüye götürmekle yükümlü teş
kilatı da yeterli imkân ve kaynak veril
mediği için, yapılan 'Hizmetler yetersiz kal
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, ha
şarı için bütün hizmetleri 'bir noktada top
lamak yeterli değildir. Bu hizmetleri kâ
ğıtta sıralamakla, yurt sathında gerçek
leştirmek arasında çok fark vardır. Onun 
için, yapılan yanlıştır diyoruz, yanlıştan 
dönmek fazilettir., 25 milyon Türk köylü
süne hizmet götürmeyi amaç edinen hu 
hakanlıkları köylüye çok görmeyin. Türk 
köylüsü bu ülkenin harcıdır, doyuranıdır, 
taşıyanıdır, dengesizdir. Grubunuzu tat
min etmek için devlet bakanlıklarını 
5'ten lO'a, lO'dan 15'e çıkarmaktasınız. 
Mademki öyle, 25 milyonluk Türk köy
lüsüne, tarımın, köyüne ve ormanına hiz
meti götürecek bir iki bakanlığı niye çok 
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görüyorsunuz? Bunu anlamak mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, benden sonra üç 
sayın arkadaşım daha, grup adına, bir 
arikadaşım da şahsı konuşacaktır. Onun 
için, mümkün olduğu kadar onların ko
nuşacağı konulara değinmieyeceğiım. Buna 
rağmen, konuların çok, problemlerin faz
la olması nedeniyle, 'bazı değinmediğim 
noksanlıklar, eksiklikler olursa, hu o ko
nuların önemsiz oilmasından değil, Türk 
çiftçisinin sorunlarının çok olmafsından 
dolayıdır. 

Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanlığı
nın görevleri, isminden de anlaşıldığı gi
bi, köyümüz ve köylümüzün tüm hizmet
lerini; tarlasını, 'bahçesini ve ülkemizin 
geniş 'bir alanını kaplayan orman saha
sının ıslahı ve işletilmesiyle birilikte, ül
ke sathında yayla, mera ve beside yetiştir
diğimiz hayvancılığımızı kapsamaktadır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
nın görevleri bu şekilde çok geniş satıhta 
olduktan sonra, bakalım durum nedir? 

Tarım ürünlerimiz ülke nüfusunun gı
da ve giyinme ihtiyacının hammaddesini 
temin ettiği gibi, bazı sanayi hamîmadde-
sinin temininde de önemli bir yeri, vardır. 
Ayrıca, tarım ülke nüfusunun takriben 
yüzde SÔ den fazlasını barındırıp, hu nü
fusun çalışan dokuz milyon insanına da 
istihdam imkânı .sağlamaktadır. 

Tarım ürünlerinin ihracı ve tarıma da
yalı sanayi ürünlerimizin ihracat açindeki 
payı da önemli bir yer işgal etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hu noktadan Türk 
tarımını ve geleceğini yönlendireceğimiz
de şu noktalara dikkat etmemiz gerekecek
tir : Tarıma elverişli olup işlenebilir du
ruma 'getirilecek arazi son haddini bul
muştur, Bundan sonra üretimi artırmak, 
artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını kar
şılamak, ihracat için daha kaliteli ve da-
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ha çok ürün almak için tek bir çare var
dır. O da, birim alandan daha çok verim 
almanın imkânları araştırılmalı ve 'bulun
malıdır. 'Bunu da ancak, daha iyi tohum 
kullanmak, kuru ziraatten sulu ziraate 
geçmek, toprağı daha güzel işlemek, za
rarlılarla mücadele etmek ve bu şekilde 
hasat edilen kaliteli ve hol mahsulü iyi 
bir şekilde pazarlamak veya 'bu ürünleri 
'işleyip pazarlamakla mümkün olabilir. 
Bunu başardığımız takdirde Türk tarı
mına layık olan hizmeti verdiğimizi, hu 
şekilde ülke ekonomimize katkıda bulun
duğumuzu iddia edebiHiriz. Kıim bunu ba
şarırsa, kim bunu yaparsa Allah onların 
yardımcısı olsun, Allah onlardan razı ol
sun. 

Sanayilıeşimiş ülkelerde tarımda çalı
şan nüfus b'ize ıgöre çok düşüktür. Geliş
miş Avrupa ülkelerinde tarım nüfusunun 
ülke nüfusuna oranı yüzde 8-10 mertebe
sindedir. Amerika'da bu oran yüzde 3-4 
mertebesindedir. Bizde ise, 'tarımla uğra
şanların oranı ülke nüfusunun hâlâ yüz
de 47-50'sini teşkil etmektedir. 

Gelişmiş .sanayi ülkelerinde tarımla 
uğraşanların oranı çok düşük olmasına 
rağmen, bu devletler tarıma çeşitli şekil
lerde sübvansiyon yaparak çiftçilerine 
döstek onmaktadırlar. Amerika Birleşik 
'Devletlerinde sübvansiyon 35 milyar, Yu
nanistan'da ise bu miktar 3,5 miyar do
lar civarındadır. İşte bu yüzdendir ki, 
bu çiftçiler kendi nüfuslarını doyurdukla
rı gibi, dünyanın birçok ülkes'ine de ta
rım ürünü ihraç etmek suretiyle ülke
lerinin ekonomilerine katkıda bulunimak-
tadırlar. Halbuki Türkiye'de tarım nü
fusu ülke nüfusunun yarısı kadar olması
na karşın, Devletin tarıma olan desteği 
takriben 1 milyar dolar civarındadır., 'Bu 
miktar yetersizdir; fakat, bunu da çeşitli 
vesilelerle Devlet, geri almaktadır. Çün-
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fcü, çiftçilerin mahsulünden, kazançlarına 
'bakılmaksızın ıstbpaj alınmaktadır. Gir
dilere ise yüksek oranda KDV uygulan
mak suretiyle dolaylı olarak çiftçiden ver
gi alınmakta ve bu şekilde çiftçiye kaşık
la verilen kepçeyle alınmaktadır. Yani, 
devlet, çiftçisinin rızkına ortak olmakta, 
sofrasındaki üç dilim ekmeğinden birini 
geri almaktadır. Halbuki, aynı Hükümet 
'bazı konularda birkaç kuruş veya dolar 
için teşvik tedlbirlera ile milyarlar vermek
te, Türk tarımına ve çiftçisine karşı ise 
çok pinti davranimak'tadır. Tarımla yapı
lan sübvansiyon, üretime yapacağı katkı
dan dolayı, fazlasıyla Devlete geri gel
mektedir. Çünkü, üretimin artması, çiftçi 
ile birlikte Devletin de gelirini artırmak
tadır, 

'Başka 'bir 'husus, tarımdaki sübvansi
yon, iç piyasada ürün ^bedelinin ucuz ol
masını sağladığı içim, çok düşük seviye
de olan ücretlilerin beslenımesine imkân 
sağlanmaktadır. Yani, tarıma yapılan süb
vansiyonun, aslımda geçim sıkıntısı çeken, 
ülke nüfusunun yüzde 80'ıioe yapılmış ol
duğunu kabul etmemiz lazım, işçi, me
mur ve küçük esnafın bugün sofrasında, 
ekmek, makarna ve pancar dışında bir 
şey görmek mümkün değildir. Et üreten
ler, ot yiyen duruma gelmiştir. 

Sayın milletvekilıleri, tarım ürünleri 
destekleme fiyatları, her yıl tahminî enf
lasyon oranına göre tespit edilmektedir. 
1988 yılı üırün fiyatları da aynı kriterlere 
göre tespit edilmiştir. Bugün ıbazı ürün
ler yeni filizlenmeye başlanmış, bazıları 
da henüz ekilmektedir; fakat, geçen dört 
ay zarfında tarım girdilerine yap ulan zam, 
ziraî kredi faizlerine yapılan zam, daha 
evvel tespit edilen bu fiyatları aşındırmış, 
geçen seneye göre yapılan artışın üç-beş 
mılsli verilmeden geri atamıştır. Şöyle ki : 
Hayvancılık kredi faizleri, yüzde 22'den 
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yüzde 29'a, ıtarımsal fcredl Saizleri yüzde 
30'dan yüzde 39'a,, teçhizat kredileri yüz
de 3 5'iten yüzde 45'e çıkarılmıştır. Takri
ben, tarım kredilerini 3 trilyon kabul 
edersek, faiz oranındaki bu 10 puanlık 
artış, Türk çiftçisine 300 milyar (kiralık 
b'r yük getirmiştir. Biraz sonra Sayın Ba
kam çıkıp, daha evvel açıMadığı gibi, bel
ki «Efendim, Türk çiftçisinin ürününden 
-aldığımız stopajı yüzde 7'den yüzde 4'e 
indirdik, hayvan satışındaki stopajdan da 
yüzde l'ıliik 'bir indirim yaptık» diyebilir. 
İnsaf ile konuşalım -Sayın Bakanın söy
leyeceği rakama da itimadımız var- in
dirirken ıbu stopaj oranı ile çiftçiye sağ
lanan azamî 50 milyar ilira civarındadır. 
Eğer yanlışsa, lütfen kendileri düzeltsinler. 
Bu hesaba göre, 50 milyar lira verecek
sin, 300 milyar lira geri alacaksın! Sayın 
Hükümet, bu ağalığı bu mertliği dünya
nın en piriti kişileri dahi yapar! Benim 
size tavsiyem, temcit pilavı gibi, «Stopajı 
şuradan buraya getirdik» diye her gün 
tekrarlamaktan vazgeçin; çünkü, çiftçi 
verileni de, buna karşı kendisinden alı
nanı da hesap edecek kadar şuurludur. 

Sayın milletvekilleri, konu ziraî kredi 
ve faizleri iken, Sayın Başbakanın bir 
beyanatını kendilerine hatırlatmak ister
dim; ama, maalesef kendileri burada yok, 
genel1 başkanları olması hasebiyle Ana
vatan Grubuna sunmak istiyorum : 

Konuşmacı : Sayın Turgut Öza'l 
Tarih : 27 Mayıs 1977 
Saat : 20.50 
«Aziz ve muhterem kardeşlerim, uzun 

yıllar devletimizin önemli bir müessesesi 
olan, beş yılık •kalkınma planlarını ve 
yıllık programları hazırlayan Devlet Plan
lama Teşkilatının başında bulunmuş ve 
Türkiyemizin kalkınma, gelişme ve sosyal 
rneselelerıini iyi bilen bir kişi olarak, siz
lere hakikî maddî kalkınmadan söz ede
ceğim» diyor. 
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Tabiî, metlin çok uzun olduğu ıjçin, 
benim konumla ilgili olan kısmını oku
yacağım. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Nerede söylemiş? 

MEHMET ABDURREZAR CEY
LAN (Devamla) — «Aziz ve muhterem 
kardeşlerim, kalkınmada önemli bir me
selemiz de, köylerimiz ve köylülerimizin 
refahı konusudur. Bugünkü ortalama de
ğerlere göre, tanmdıa çalışanların geliri 
şehirlerde çalışanların geliriinıin dörtte biri 
kadardır. Bu gelirin artnrılması için, den
geli fa ir taban fiyatı politikası yanımda, 
tarımda çalışan nüfusum, süratti foıiır şe
kilde, kurulmakta olan sanayi ve diğer 
hizmet sektörlerime kaydırılması esası foe-
nimseınmdidir. Bu polliıtika ile, tarımda 
aile başına düşen toprak miktarı süratle 
yükselecek ve 'aileler modern tarım maki
nelerini ekonomik olarak kullanabilecek
lerdir. Bu surette verimlilik artacak, tarım 
sektöründe fert başıma getir hızla yükse
lecektir. ilk olarak, küçük çiftçimizin alil© 
liışletmdlerine, muhtelif tarım kredilerimin 
faizsiz verilmesi ete alınmıştır. Biır sosyal 
yardim anlayışı içimde yapılacak bu tat
bikatın, «'Sosyal devlet» kavramına tam 
manasıyla uygun olacağı açıktır.» diyor. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan-
But) -— Ne anladık bumdan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Biir 
şey anlayamadınız mı? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Siz aınlayamadıınızsa 
ben ne yapayım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Bundan takribi 10 yıl 
önce bu şekilde düşünen Sayın Özal'ıve 
1983 sonrası Özal'ı, icraatlarıyla mukaye
se ettiğimizde aklımıza şu sualler gel
mektedir: 

Sayın Özal bu beyanatı «Ben MSP' 
nin beyanatı olarak okuyorum» demi
yor; konuşmasının başında belirttiği gi
bi, «Ben Devlet Planlama Teşkilatı gibi 
çok önemli bir müessesenin başında 
uzun yıllar bulundum ve Türkiye'nin me
selelerini, çarelerini iyi biliyorum» şek
linde iddiada bulunduktan ısonrâ bu açık
lamasını yapıyor. 

AVNt AKKAN (Trabzon) — Doğru. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Devamla) — Demek ki, bu bir 
parti beyanatı değildir; çünkü, bu fikir 
ve düşüncelerin sahibi doğrudan doğru
ya kendisidir. Bize göre bu fikirlerde 
gerçek payı vardır.; O zaman söylenen 
doğrudur; fakat, Sayın Başbakan 1983 
senesi icraatlarında, çeşitli vesilelerle ve 
1988 Malî Yılı Bütçesi üzerinde yaptığı 
konuşmalarda, «Bugünkü problemlerin 
sebebi, geçmiş siyasî İktidarlardır» şek
linde ifadelerde bulunuyor. Bu iki be
yanat arasında tutarsızlık ve çelişki var
dır. 

Sayın Özal'ın 1977 de söyledikleri ve 
düşündükleri doğru ise, bugün yaptık
ları yanlıştır. O zaman, «faizsiz kredi» 
demiş, şimdi faizleri yüzde 19'dan yüz
de 45'e çıkarmış!... Türk köylüsüne faiz
siz kredi yerilmesinin sosyal devlet kav
ramına tam manasıyla uygun olacağını 
söylerken, iktidara geldikten sonra çift
çinin kredi faizlerini yüzde 19'dan yüzde 
45'e çıkarmış, işte çelişki budur. İşte, 
yapılan ve söylenen arasındaki fark bu
dur. 

Sayın Özal, «Bugün yaptıklarım doğ
rudur» diyorsa, o zamıan Devlet Plan-
'lama Teşkilatı gibi, çok önemli olan bir 
müesseseyi yıllarca yanlış yönlendirmiş, 
memîleketi darboğaza sürüklemiştir. Onun 
icraatından doğan sıkıntıların müsebbi
bi o günkü siyasî iktidarlar olmamalı 
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bizzat Ikendisi sorumlu «ve kusurlu bulun-
(malMır. Yalnız, çiftçinin ve Türk tarı
mının bugününü ve dününü mukayese 
ettiğimizde, her yönüyle çiftçinin bugün 
daha fazla fukaralaştığını, gayri safi mil
lî hâsıladaki payının düştüğünü görmek 
tleyüz. Onun için, Sayın Özal'ın 1983 son
rası icraatlarının yanlış olduğunu söylü
yoruz. Herhalde insaf sahihi herkes bu 
teşhiste mutabık 'kalır.: 

Sayın milletvekilleri, akaryakıta son 
üç ayda yüzde 75 - 80 oranında, zam 
yapılmıştır. Bu zamların gerekçesi, iza
hı ve mantığı yoktur. Sayın Başbakanın 
bütçe üzerimdeki konuşmalarında söyle
diği gibi, !bir varil haımpötrol 30 dolar
dan 14, hatta 'bazen 8 dolara kadar düş
müştür. Sayın Başbakan, petrol fiyat
larının hu kadar ucuzlamasından istifa
de ederek dünya ülkelerinde yapıldığı 
gibi - fiyatları düşüreceğine hunu yap-
maımış, üstelik katlamalı zam yapmayı 
tercih etmiştir. Türk köylüsü hu durum
da, traktörüne mazot alamaz hale gel
miş, tarlasını layıkıyla süremez olmuş
tur. Bu fiyatlar karşısında köylü traktö
ründe, yakmak üzere değil, göz ilacı ola
rak kullanmak üzere mazot alabiılmekte-
dirj Zaten Sayın Başbakan, bütün sek
törlerdeki ürünlerin fiyatlarına zammı, 
gerektiğii için değil, alışkanlık olduğu 
için yapmaktadır. Keşke müstahsil ürün
lerinin fiyatlarının tespitinde de böyle 
bir alışkanlığı olsaydı, belki o zaman 
çiftçi de hu duruma düşmezdi. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın [milletvekilleri, Türk tarımının 
gelişmesinde, ürününün kalitesinde be
reketinde çok önemli olan bir diğer gir
di ise gübredir. Gühresiz verimli bir 
mahsul düşünmek hayalperestliktir. Bi
rim alandan yüksek oranda ürün almanın 
ana unsuru gübre olduğuna göre çiftçinin 
gübre 'almasını temin etmek için, gübre 

fiyatının, çiftçinin ürettiği ürünlerin fi
yatları ile mukayeseli bir şekilde artırıl
ması gerekmektedir. Ama, Sayın özal 
iktidarı dönemkide yapılan zamlar, ba
kın gübre fiyatlarım nereden nelere kadar 
getirmiş, bununla ilgili sadece bir kaç 
örnek vereceğim. 

En çok kullanılan gübrelerden biri 
amonyumnitrat; 1983'de 12 liıra, 1984'te 
27, 1985'ıte 44, 1987'de 82, 1988'de 113 
liradır. Toros Gübre Fabrikası ise 150 
lira fiyat koymuştur. Üre; 1983'te 1 kilo
su 21,5 lira, 1988'de 197 liraya çıkmış. 
DAP; 1983'te 29 lira, 1988'de 260 lira, 
gene Toros'daki fiyat 306 liradır. Hükü
met, bu zamların niçin yapıldığını, gübre 
fabrikalarına sorma gereğini dahi duyma
mıştır. 

Bu dengesiz fiyatlar yüzünden gübre 
tüketimi son birkaç yıl yerinde saymış, 
1983'te 8 milyon 402 bin ton olan gübre 
tüketimi, 1986'da 7 milyon tona düş
müştür. 1987'deki tüketim, belki 8 mil
yon ton olarak gerçekleşebilir; bu yapı
lan zamlarla, 1988 yılındaki gübre tüke-
timlinin daha da az olabileceği kanısın
dayım. Bizim kullandığımız gübre mikta
rı, gelişmiş ülkelerde kullanılan gübre 
miktarıyla mukayese edildiğinde, beşte 
bir, hatta onda bir oranında kalmaktadır. 
1983 yılında 8 milyon 402 bin ton gübre 
kullanan Türk çiftçisi, 1987'de asgarî 14 
milyon tonun üzerinde gübre kullanma
lıydı. Halbuki, uyguladığınız bu politika 
ile, Türk çiftçisi gübre kullanamaz hale 
gelmiştir. 

Sayın Bakan, gübrede sübvansiyonun 
olduğunu ve devam ettiğini söyleyebilir. 
Biz de, sübvansiyon sıfManmıştur demi
yoruz; fakat, yapılan sübvansiyonun ye
tersiz olduğunu söylüyoruz. Çünkü, 1986' 
da devletin gübredeki sübvansiyonu top
lam 280 milyar 993 milyon olmuş, 1987' 
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de ise 292 milyar lira civarında gerçek-
leşm'iştir. 1988 için takribi sübvansiyo
nun 490 milyar civarında 'olabileceği var
sayılmaktadır, işte bu 'rakam gülünçtür. 
Trilyonluk bütçenizin (içimde 25 ımiilyoma 
ayırdığımız bu miktar yetersizdir. Bu yüz
den gübre kullanılmayacak, veriim düşe
cek ve ülke zarlar edecektir. İkazım ızdaki, 
hatıırl'a'tmıamızdaki kasıt da budur. 

Sayın milletvekilleri, yine çolk önemli 
gördüğüm bir başka çarpıcı durum ise 
Türk çiftçisiimiın makine parkının çok ye-
tersik olduğudur. Bugün 650 bin civarın
da olduğu tahinim edilen traktör parkı, 
çolk geniş olan üslenebilir tarım arazimiz 
içim yetersizdir. Çünkü -örneklerle bir 
mukayese etmek gerekirse- işlenen araziı 
alamı 9,5 milyon nektar olan italya'da 
traktör 1 milyon 100 bin adettir. A'lıman-
ya'da 8,1 milyon hektar arazi için 1,5 
milyon, Yumanisitan'da 3 milyon hektar 
arazi için de, 160 bin traktör parkı mev
cut. Türkiye'de ise 27 milyon hektar ara
zi (içlim maalesef 650 bin 'traktör vardır. 
İtalya'nın traktör parkıma sahip olmamız 
içim, mevcuda ilaveten 2 millyon 476 bin 
traktöre; Allmıanya'daiki traktör parkına 
göre ise, mevcuda ilaveten 4 milyon 349 
bin; Yunanistan'ım seviyesine 'gelmek 
içinse, mevcuda ilaveten 790 bin traktöre 
dıhtliyaç vardır. Görülüyorki, 27 milyon 
'hektar gibi çok geniş bir ıtarnm arazisini 
bu mevcut makime, parkı ile layıkıyla iş
letmek mümkün değildir. 

MUSTAFA KTZILOĞLU (Afyon) — 
Zamanında ıniye ihmal ettiniz ikardeşim? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devaımla) — Birkaç yıl sonra, 
GAP'la birlikte, sulanabilir arazinin art
ması neticesinde, bu ihtiyaç daha da 
artacaktır. Maalesef, hükümet bunum 
idrakimde değildir. Mevcut traktör par
kını olduğu gibi muhafaza etmek için, 

her yıl 40-50 bin traktöre ihtiyaç vardır, 
Demek ki, her yıl 150 bin traktör üret-
rneliyizki mevcut makine parkımıza 100 
bin traktör ilave edebilelim. 

Halbuki traktör üretimi 1983'de 40 300 
adet olmuş; ama 1987'de bu ırakaım 28 000' 
e düşmüş. Bu iktidarınız döneminde 5 
traktör fabrikası kapanmış, kapanmayan
lar ise üretimlerini düşürmüşlerdir. 

Demlimden berli izaha çalıştığım ve çift
çi içim çok önemli olan girdilerin yeterli 
kullanılmaması nedeniyle üretimim düşe
ceği, kullanıldığı takdirde ise maliyetlerdin 
yükseleceğini hesap ederek bütçesini denk
leştirmeye çalışan çiftçinin tespit edilen 
destekleme fiyatları ile perişan olmaması 
mümkün değildir. Bütün bunlara karışın, 
«Çiftçi lalltıın yılını yaşıyor» demek, çiftçi 
ile alay etmektir. Türk çiftçisini yok-
sullaştırdınız, perişan ettiniz; hiç olmazsa 
onuru ile oynamayın, Türk çiftçisi ile 
alay etmeyim. «Çiftçi aittim devrini yaşı
yor» diyorsunuz; ama, hangi altın dev
rini yaşadığını hilmliyorsunuz. Türk çift
çisi atadan, yardan ıkalan bir iki altını 
varsa, onları da satıp, haysiyetimi ve gu
rurunu korumak liçin borçlarını ödemek 
için uğraşıyor. Çiftçinin yaşadığı altın yıl 
bu liken, iktidardan faydalananların lise 
gerçek altın yıl değil, altım devrimi yaşa
dıkları doğrudur. Karıştırdığımız mokta 
budur Tok laçın halimden anlamaz. «Ek
mek; yoktur» diyenlere «Pasta yiyin» di
yenlerim dönemini hatırlayın. Çiftçi, sizim 
dönemde bu duruma düşmüş; siz ise, 
«Mademki ekmeğiniz yok, pasta yiyin» 
diyorsunuz. Sizin dönemde çiftçi bir lok
ma bir hırka dönemine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dün Dedeman'ım 
önünde çöp kutularımdaın gıda artıklarımı 
alıp, yiyen 12 insanı ben bizzat gördüm. 
(ANAP sıralarından «Yanlış görmüşsün» 
sesleri) 
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SABRI ARAŞ (Kars) — Senin orada 
ne işlin var? 

BURHAN KARA (Giresun) — Yan
lış görmüşsün. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
lütfen olaylara pembe gözlükle bakmak
tan vazgeçin; biraz da memleketin ger
çeklerini görün ve yaşayın. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — Demagoji yapma! 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin lütfen... 

Devam edin. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
hayvancılıktaki duruma baktığımızda da 
ciddî ve istikrarli biiır politika göremiyo-
'rıız. 1980'de 87 milyon olan hayvan var
lığımız, 1987'de 70 milyona düşmüştür. 
Et ve hayvan ihracatımızda ciddî bir ar
tış görülmemektedir. Dondurulmuş bayat 
etten sonra canlı kasaplık hayvan ithali 
başlamıştır. Dışarıdan getirilen damızlık 
hayvan ve süt ineklerinin kimlere veril-
diğide geçen sene de söylediğim gibi, 
önemli bir noktadır. Bunların küçük çift
çi ailelerine niçin verilmediğini sormıaık iş
itiyorum. Yoksa, bu ülkede devlet .sadece 
holding ve büyük şirketler liçin mli var
dır? Normal vatandaşın sahibi kimdir? 
Eğer devlet bu vatandaşlarına sahip çık-
mıayacaiksa, onlara sahip çıkan bazı mih
raklar olabilir. İşte o zaman, siz, devleti 
de, memleketi de tahrip edersiniz. 

Türk çiftçi ve köylüsünün derdine ku
lak veriniz. Eğer kulak verseydiniz 80-90 
milyon adet hayvan varlığı olan bir ül
kede Veteriner Genel Müdürlüğünü ka
patamadınız. Türk köyünü ve köylüsünü 
tanımadığınızı, bunun için söylüyoruz. 

«Hayvancılıkta yem ve ilaç sübvansi
yonu yaptık» diyorsunuz, Amaç güzeldir; 

fakat uygulamada ise, söylediğiniz gibi, 
düşünüldüğü glibi, bu sağlanan desteğin 
gerçek çiftçiden çok, hayalî lihracatçılar 
gibi, hayalî fatura düzenleyen menfaat 
şebekelenine gittiğıini görmek mümkündür. 
Çünkü, yem, ziraî ilaç ve hayvan 'ilacı 
alan çiftçilerin çoğu, fatura dahi alma
dan gitmektedir. Bunu fırsat bilen men
faat şebekeleri, satıllan mliktar kadar fa
turayı, hak sahihi olmayan kişilerin adına 
düzenleyip, iadeyi almak suretiyle köşeyi 
dönmöktedirier. Onun için, hükümetin bu 
konuda, «Efendim, yem ve ilaçta yaptı
ğım iadeyle tarıma ve hayvancılığa bu 
kadar 'destek verdim» demesi yanlıştır. 
'Söylenen rakamın yarısı belki amaca uy
gun kullanıllmiış, hak sahibi kişilerce 
alınmış olabilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
lili) — Diğer yarısı? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Diğer yarısını men
faat şebekelerdi almış; hayalî ihracatta ol
duğu gibi. 

Sayın 'Şengün, siz de bunu çok iyi 
biliyorsunuz; fakat, oturduğunuz yer sizi 
bu şekilde konuşturuyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sizi de öyle konuşturuyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Bütün bu olumsuz
luklardan sonra, tarımın iyi olmasından 
ve çiftçinin geçinebilir durumda olmasın
dan bahsetmek mümkün değildir. 1979-
1987 yılları anasında tarım girdileri 37, 
ürün fiyatları ise 16 kat artmıştır. Tarı
mın, gayri safi millî hâsıladan aldığı pay 
yüzde 16,2'ye düşmüş, diğer sektörlerin 
ıgayri safi millî hâsıladaki payı ise yüz
de 83,2'ye çukmısıtır. Bu durum, ıtarımda 
çalışan birinin, tarım dışında çalışan bir 
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kişiden yedi defaya yakın daha az ücret 
alması demektir. Gayri safi millî hâsıla 
kişi başına vasati 1 200 dolar görünse da
hi. tarımda çalışan ülke nüfusunun yüz
de 55'iniin gayri safi millî hâsıladan olan 
vasati payı 350 dolardır. Eğer, bir ülke
nin ortalama vasatisi 1 000 - 1 200 dolar, 
aynı ülke nüfusunun yüzde 55'iini vasati
si de 350 dolar lise, o ülkede istikrardan, 
dengeden, eşitlikten, adaletten, huzurdan, 
güvenden 'bahsetmek mümkün değildir. 
İşte Türk köylüsünün ANAP iktidarı dö
neminde düştüğü durum budur. Bu şart
lar karşısında, Türk köylüsü şehre göç 
etmeyecek de ne yapacak? Tarlasına ge
len haczi durdurmak için traktörünü, var
sa karısının boynundaki ziynetini, bile
ğindeki bileziğini sataayıp da ne yapa
cak? Eğer Türk çiftiçsi holding olsaydı, 
şirket olsaydı, belki ANAP iktidarı ta
rafından batmaktan kurtarılırdı veya bor
cunu takslitlendirmek dçin verdiğimiz ka
nun teklifine duımlu bakabilirdi. 

Sayın milletvekilleri, traktör, gübre, 
ilaç, tohum ve sulama, Türk köylüsünün 
ve tarımının en önemli meseleleridir. Köy
lünün üretimini artırması için ne gereki
yorsa yapılması lazımdır. Çünkü ülkeye 
üretim lazımdır. Onun İçin, «Sübvansliyon 
yapacaksınız» diyoruz. Türk tanımını bir 
çıkmazdan kurtarmak istiyorsanız, bunu 
yapmaktan ıbaşka çareniz yoktur. Üretim 
olmadığı takdirde malınızda olmaz. Ma
lınız yoksa, bir şey satamazsınız. Satama
dığınız takdirde paranız olmaz, milletin 
de parası olmaz; parasız bir toplumdan 
da vergi alamazsınız. Gerçi, siz kazanma
yandan da vergi alıyorsunuz, hatta ağ
zındaki lokmayı da alıyorsunuz; ama, ben 
nonmal şartlarda diyorum. Onun liçin, 
tekrar altını çizerek, konunun ehemmiye
tinden dolayı sizi uyarıyoruz. Türk tarı
mı tehlike çanları çalıyor. Türk çiftçisi 
sokağa dökülmek üzeredir. Türk çiftçisi 

terki sanat etme durumunda bıraikılmama-
lıdır. Tarıma Verdiğiniz desteğin az oldu
ğunu bunun için söylüyorum. İlan ettiği
niz tüm destekleme alım fiyatları, yapılan 
bu zam ve yüksek enflasyon' karşısında an
lamını kaybetmiştir., Sayın Başbakan, 
ağustos ayında asgarî ücreti yeniden be-
lıMeyeceklerini ifade etti. Simdi size şu
nu öneriyorum : Tarım ürün fiyatları da, 
bu zamlardan sonra yeniden girdi fiyat
ları ve enflasyon artışı dikkate alınarak 
tespit edilip, ilan edilmelidir. Aksi takdir
de, Türk tarımının ölüm fermanını çıkar
maktan dolayı, Türk köylüsü günü geldi
ğinde ANAP iıktidaondan bunun hesabını 
soracaktır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önoe ifade 
ettiğim gibi, destekleme alım fiyatlarının 
tespitinde çok hassas olunmalıdır. Yalnız, 
ürünlerin maliyet tespit şekli çok önem
lidir. Çünkü, 'bundan birkaç gün önce 
çiftçi sorunlarını konuştuğumuz bir soh
bette, Sayın Bakan, «Çiftçi, kendi üret
tiği ürünlerin maiyetlerini hesap eder
ken, tarlasının icar bedelini, tarlanın sü
rümünü, diğer tüm girdileri ve kendi 
çalışmasını da maliyetlere katıp o şe
kilde buluyor» dedi. «Bunun lise çok yan
lış olduğunu ve tarlanın çiftçinin kendi
sine 'ait olduğunu» söyleyen Sayın Ba
kana, Türk çiftçisi adına ve kendim de 
bir çiftçi olarak soruyorum: Bir sana
yici, ürettiği bir sanayi ürününün mali
yetini hesaplarken, hammadde maliyeti
ne ilâveten, çaliştırdığı işçilerin maaş, 
vergi ve sigorta primleriyle birlikte, kul
landığı işletme ve tesis kredilerinin faizini; 
işletme sigortalı ise sigorta primlerini, 
fabrikanın sahibi eğer çalışıyorsa üç - beş 
milyon gibi astronomik maaşını artı, tüm 
seyahat, konaklama hatta eğlence mas
raflarını da ilave ettikten sonra maliye
ti tespit edip, kârını da maliyete ilâve 
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ederek, satış fiyatını tespit etmektedir. 
Sayın Balkanın, bu tespit şekline bir di
yeceği olmaz mı? Yoiksa, Sayın Balkan 
bunu bilmiyor mu? Bildiğini tahmin 
ediyorum., Bu şekilde bir fiyat tespiti 
sanayicilere niye âdet, çiftçilere ise niye 
kabahat oluyor, anlamak mümkün de'-
ğil 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın 
maliyet hesaplamasındaki düşüncesini bu 
şekilde izah ettikten sonra, »konunun cid
diyetini ve önemfei Sayın Hükümete 
hatırlattıran. En fkrsa zamanda, bugünkü 
girdi fiyatlarını ve ziraî kredilere uygu
lanan faiz oranlarını nazarı dikkate ala
rak enflasyonun mevcut durumunu da 
hayalî olarak; değil, gerçek olarak hesap
layıp maliyetlerin tespit edilmesinin 
doğru olcağını; bu şekilde, Türk 
tarımına yaptığınız tahribatı kıs
men de olsa telâfi etme şansınızın ola
bileceğini hatırlatmak isterim. Aksi tak
dirde, Türk tarımı ve Türk çiftçisi bu 
uygulamalarınızla, fakirleşmenin de öte
sinde, çaresiz ve perişan olacaktır. 

Sayın Anavatan Grübune seslenmek 
suretiyle, maneviyatçı ve muhafazakâr 
duygularına, liberalleşımiş ekonomik fel
sefelerine seslenip uyarmak istiyorum. 
Almadan vermek Alah'a, vermeden al
mak ise Anavatan İktidarına mahsustur 
diyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Fakat, vermeden almanın da belli bir 
ölçüsü, tahammül sınırı, imkânı vardır. 
Aldığınız, bunların hepsini geride bırak
mıştır. Çiftçinin, verebileceği daha doğ
rusu sizin tala'bileceğiniz bir şıeyi kal
mamıştır. Onun 'İçin, lütfen akliselini 
ile bu gerçeği muhakeme etmek üzere 
sizleri vicdanlarınızla baş başa bırakı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bundan 
bir süre önce gündem dışı bir konuşma 

ile dile getirdiğim ve Sayın Bakana sor
duğum halde cevap lalamadığım koope
ratifler konusuna değinmek istiyorum. 
Özelleştirme politikası takip eden, libe
ral ekonomiyi uygulayan ANAP İktida
rının, bir yandan KİT'leri satarken di
ğer taraftan Türk çiftçisinin malı olan 
kooperatifleri işgal edercesine yönetim
lerine el koymasını anlamak mümkün 
değildir. Bununla ne yapmak istedikleri
ni, bugüne kadar da öğrenemedik. 

Tarım - Kredi Kooperatifleri, kü
çük çiftçiler tarafından kurulmuş yay
gın çiftçi kuruluşlarıdır. Mithat Paşadan 
:bu yana, gelişerek ve değişerek hayati
yetini sürdüren bu kuruluşlar, günümüz
de, tarım kesiminde küçük çiftçinin zi-
raatle ilgili' tüm girdilerini temin ettiği 
gibi, kredinin yanında bazı özel ihtiyaç
larını da karşılar duruma gelmliştir. 

Bu kuruluşlar, ortaklarının «Benim 
müessesem» diyerek sahip çıkmaları ve 
yönetiimüne •titizlikle iştirak etmeleri so
nunda bu hale gelmişlerdir. Bilhassa., 
1581 sayılı Kanunla kendi kendine yöne
tilir hale geldikten sonra süratle büyüye
rek, küçük çiftçinin, bir ölçüde piyasa 
mekanlzmiasının karşısında acze düşmele
rini önlemiştir. 

Sıhhatle büyüyen bu kuruluşlar, her 
ne hikmet ise Anavatan Partisinin hükü
met olduğu ilk sıralarda çiftçinin elinden 
alınarak yönetilme sevdasına düşülmüş ve> 
237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yönetim ortaklardan alınmış ve idare 
büyük ölçüde bürokratlara teslim edilmiş
tir. Yönetim kurullarına çiftçilerden 4, 
hükümet tarafından 4 kişi ve Genel Mü
dürü de hükümet tayin etmek sureti ile 
ekseriyeti ©İlerine geçirmişlerdir. Tarım 
kredi kooperatifleri, iktisadî devlet te
şekküllerinde dahi görülmeyecek seviyede 
Hükümetin müdahaleside bu şekilde açık 
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hale gelmiştir. Bu uygulama, Ortak Pazar 
ülkelerindeki tarbÜkata tamamiyle zıt 
olan bir tulumdur. 

Bunlar yetmiyormuş gibi 1,5 milyon 
çiftçi ailesinin kurduğu tarım kredi koo
peratifleri dört yıla yakın bir süredir, ge
nel kurularını yapamamışlardır. 237 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede koo
peratif bölge birlikleri ve merkez birlik
lerinin genel kurullarını en geç 16 Ha
ziran 1985 tarihinde bitirmeleri hükme 
bağlanmış olmlasına rağmen ve 16 Hazi
ran 1985 tarihinde yürürlüğe güren 3223 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik
ler1! Kanununa göre de üç ay zarfında 
çıkarılması gereken ana sözleşmelerin ve 
buna göre ide en çok 16 Eylül 1986 tari
hinde bitirilmesi gereken kurulların yap-
tırılmıamaısının manasını, amacını 'Sayın 
Bakanın açıklamasını rica ediyorum. Yi
ne 3223 sayılı Kanuna göre üç ay zarfın
da çıkarılması gereken ana sözleşmenin 
de hâlâ çıkarılmamış olması, bu müesse
selere karşı hükümetlin hangi gözle bak
tığını açıkça göstermektedir. 

Bu suretle, ortakların müesseselerinin 
gidişatından bilgi sahibi olmaları önlen
diği gibi, Anayasada hak olan sahip ol
ma ve murakabe hakları da ellerinden 
alınmış ve alınmayada devam olummak-
İadir. 

Bilindliği üzere, demokratik ülkelerde 
toprağına bağlı küçük çiftçi daima müs
takar bir çekirdek oluşturmuştur. Bu ba
kımdan rejime sadık ve rejimin teminatı 
olmuşlardır. Türkiye'de çiftçi aynı duru
mu muhafaza edegekniştir. Bu kesimin 
meselelerinin halledilmesi, Batı demokra
silerinde üzerinde fevkalade hassasiyetle 
durulan önemli bir konu olarak mütalaa 
edilmektedir. Bu sebeple, kendilerinin yö
netip denetlediği kooperatifleri, devlet
ler - kredi dahil - çok çeşitli konularda 

desteklemiş; fakat, yönetimine karışma
maya titizlikle riayet etmişlerdir. Bugün 
arz ettiğim endişelerin çok daha ötesin
de ve küçük çiftçinin kesif şikâyetini mu
cip olan; fakat asıl önemlisi, ileride mem^ 
leke t (bakımından da büyük sıkıntılar do
ğurabilecek tasarruflar yapılmaya devam 
edildiği (bizzat ortaklar tarafından ifade 
edilmekte ve bu hususlar şikayet konusu 
yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sayın Hü
kümete soruyor ve öğrenmek istiyorum : 
İnşallah, Sayın Bakan cevabî konuşmasın
da bu konuya açıklık getirirler; çünkü 
Hükümetin tutumunu 1,5 milyon çiftçi ai
lesi merakla beklemektedir. 

1. liberal düşüncede olduğunuzu 
söylüyorsunuz., Hükümet programınızda 
tarım kredi kooperatiflerini özel teşeb
büs içinde doğru olarak mütalaa etmişsi
niz, bu yanlış mıdır? Acaba bu görüşü
nüze tamamı ile zıt hükümler ifade eden 
tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri 
üle ilgili kanunları, Ortak Pazar ülkelerin-
dekı'i tatbikata uygun olarak değiştirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

2. 237 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve 3223 sayılı Kanuna göre çok
tan yapılmış olması gereken ve aynı za
manda çıkan 238 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye göre düzenlenen tarım 
satış kooperatifleri ve birliklerinde şim
diye kadar iki defa genel kurul yapılmış 
olmasına karşılık, tarım kredi kooperatif
lerinde yapılmamasını nasıl izah ediyor 
sunuz? 

3. Yönetiminde ortakların (bulunma
dığı, iktidarınızı kapsayan dönemde Ibu 
kadar büyük kadrolaşmayı ne ile izah 
edersiniz? Ortakların rızası alınmadan 
müesseseye feü kadar yük yüklemeyi han
gi hukuk anlayışı ve vicdanla izah ede
ceksiniz? 
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4. Siz, bu uygulamanızla Türk köy
lüsüne şunu diyorsunuz. «Siz idare etme
ye layık değişiniz; daima idare edilmeye 
layıksınız.» Bu anlayışınızdan veyahut da 
Türk köylüsünü 'böyle yeteneksiz görme 
alışkanlığından ne zaman vaz geçeceksi
niz? Kendi kendini yıllarca başarı ile ida
re eden ve geleceğe yönelik icraatları ile 
de güven veren bu kuruluşları asıl sa
hiplerine en kısa zamanda teslim etmenin 
en akılcı iş olacağını sizlere hatırlatmak 
istiyorum. 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — Yok canım! 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Devamla) — Unutmayınız, Allah 
kullarına şöyle demiştir : Kendi huku
kumu affederim; ama kulun hukukunu 
rızası olmadan asla affetmem. »Sizin bu-
'günkü uygulamanız, 1,5 milyon çiftçi ai-
lesin'in hukukunun gaspıdır. Onun için, 
(bu 1.5 milyon çiftçi ailesi sizi affetmedik-
çe, Allah da sizi affedemeyecektir; çün
kü, kendisi söz vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, orman konusuna 
arkadaşım çok gten'iş olarak değineceği 
için, çok kısa olarak bir iki konuya te
mas edeceğim :. Konuşmamın hasında ifa
de ettiğim 'gi'bi ağaçlandırma konusunda
ki çalışmaların ve şehirlerdeki yeşil ku
şak çalışmalarının doğruluğunu belirttim. 
Daha fazla imkân verilerek, bu çalışma
ların hızlandırılmasının da daha iyi ola
cağını söyledim., 

Buna ilaveten, çok önemli gördüğüm 
'bir konuyu dikkatlerinize sunuyorum : 
Çok büyük paralar ve emeklerle yapılan 
(barajlarımızın ömürlerinin uzun olması 
ve toprağın, sel ve yağmur sularıyla ta
şınmaması için bu barajlarımızın çevre
sini mutlaka acil olarak ağaçlandırmanın 
zaruretine inanıyorum. Bu şekilde, taşıma 
toprakla barajların dolması önleneceği 
gi'bı, çok kıymetlıi olan toprak varlığımızın 

da lüzumsuz yere heba olması önlenmiş 
olacaktır. Bundan da memleketimiz isti
fade edecektir. 

Bununla ilgili bir başka konu ise, or
man İşletmelerinde hizmet üretecek yeter
li elemanın olmayışıdır. Lütfen, (Hükümet, 
'birkaç memur ve işçinin maaşını tasar
ruf etmek için bu teşkilatın kadrolarında 
kısıntı yapmasın, Siirt'te orman teşkilatın
daki personel azlığından hizmetler yapıla-. 
rriamaktadır. Bu açık bütün Türkiye'de 
mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, köye giden hiz
metlerin yetersiz oluşu, bütçede ayrılan 
ödenekler'in kifayetsizliğindendir. Alınan 
iki bin iş makinesinin çalışmasıyla hiz
met üretmek mümkündür. Özel sektör
deki bir iş makinesinin 'bir yılda çalıştığı 
iş saatiyle, sizlin çalıştırdığınız iş makine
sinin 'iş saati arasında çok fark Vardır. 
Onun (için makine almak yeterli değil. 
Bu makineleri çalıştıracak yeterlilikte tek
nik eleman ve işçi çalıştırmak da la
zımdır. Gerekiyorsa aynı makineden da
ha fazla faydalanmak İçin vardiyalı işçi 
çahştırıîmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çağ atladığını id
dia eden Anavatan iktidarının bugün yap
tığı hizmetlerin niteliğine, tekniğine ve 
şekline baktığımız zaman, çağın çok ge
risinde olduğunu görüyoruz. Çağı yakala
manız için yaptığımz ve yapılacak köy 
yollarının dünya standartlarına uygun ol
ması gerekir. Köye götürdüğünüz içme 
sularını kapalı sisteme göre yapmanız ge-
rökir. Köylerdeki camilerimizin çoğu na
maz kılınmaya uygun değildir. Köylerde 
sosyal yapı olarak yapılmakta olan bazı 
lüzumsuz yatırımlar yerine, köylülerimi
zin de katkıyı ihmal etmedikleri cami ya
pımına daha fazla ağırlık vermenizin doğ
ru olacağını ve bu şekilde yapmanızı di
liyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 
muhalefete bazen sataşmakta, muhalefeti 
sefalet edebiyatı yapmakla suçlamaktadır. 
'Bir saatten beri söylediğim, izaha çalıştı
ğım noktaların hepsi, köylümüzün ve 
çiftçimizin gerçek derdi ve sıkıntısıdır. 
Biz laf olsun diye muhalefet etmiyoruz. 
Doğru yapılan şeye doğrudur diyor, mil
let adına kendilerine teşdk'kür ediyor ve 
dua ediyoruz, iyi şey yapanlara da dua 
ediyoruz; fakat, miılletin zararına ollan 'her 
konuda, şartlar ne olursa olsun, doğruyu 
söylemek ve Türk köylüsünün, Türk Mil
letinin hukukunu aramak da bizüm göre-
vimizdiiır. Bu söylenenlere sefalet edebi
yatı adını takmak bize göre yanlıştır, 
Türk köylüsüne ve Türk çiftçisine karşı 
gayri ciddîliktir. 

Bakın, şair ne demiş; «Saikın aldan
ma cihana, olmasın sende gurur, 

Ne kadar devlet bulursan, kendini eyle 
mûr.» 

290 sandalyeye güvenip, yarın muhtaç 
olacağınız Türk köylüsüne öyle tepeden 
bakmayın, bu alışkanlıktan da vaz geçin. 

'Sayın milletvekilleri, bugün Çiftçi, beş 
sene öncesine göre yüzde elli fukaralaş-
mış, her geçen gün biraz daha fükaralaş-
maktadır. Ateş, traktörün deposundadır, 
gübrenin torbasındadır, ilaçtadır. Velhâsıl', 
ateş, çiftçinin malında ve cebindedir. Çift
çinin tenceresinde, bugün, aş değil, ateş 
'kaynamaktadır. Çiftçi, çarık devrine dön
müştür. Neredeyse, karasabana dönecek
tir. 

Sayın Bakan gelsin, köye birilikte gi
delim, tebdili kıyafet edelim ve köylüye 
soralım, köylünün dertlerini öğrenelim. 
Köylüye bir söyle, bin ab dinle. İşte, 
köylümüzün gerçek durumunu o zaman 
belki görür, bu yaptıklarınızın yanlış ol
duğunu belki anlarsınız. 

Sayın milletvdkilieri, biz bunları söy
lüyoruz ve balkın daha dünkü gazetede, 

çeşitli meslek odalarından aynı ses çıkı
yor; bunların hepsli yanlış mı söylüyor? 

AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) 
— Hangi gazete? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Cumhuriyet Gazete
si. 

AHMET GÜNBBAKAN (Gaziantep) 
— Muhakkak o yazar. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN '(Devamla) — Söyleyenlerin, söy
lediklerine dikkat edin : 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Baş
kanı Osman Özbek : «Çiftçi de işçi gibi 
bunalımda.» 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe
derasyonu Başkanı Hüsamettin Tiyan-
şan : «Tabanın tepkisi hızla artıyor.» 

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliği Başkanı Teoman Alptürk : «Ge
lir dağılımı açıkça bozuldu.» 

Türkiye 'Barolar Birliği Başkanı Teo
man Evren : «Devletin parası eriyip gidi
yor.» 

Türk Tabipler Birliği Genel Sekrete
ri : «Sağlık, parası olan içlin var.» 

Balkın, bütün meslek odalarından aynı 
yakınma var. Yanlış yoldasınız. Lütfen, 
aklınızı başınıza alın ve doğru yolu bu
lun. 

Sayın mıMdtvekileri, sayın iktidar; za
rarın neresinden dönüllürse kârdır. Hata
dan dönmek, fazilettir., Geliniz, Türk köy
lüsünün ve çiftçisinin özlemini gerçek
leştirelim; dertlerine derman olalım; ge
tireceğimiz tedbirlerle, yaralarını saralım. 

Şu dileklerimi sıralayıp, sözlerime son 
vereceğim : 

Sayın Hükümet, dediğim ölçülerde, fi
yatları, lütfen yeniden tespit ediniz. Ziraî 
kredi faizlerini dengeli bir seviyeye dü-
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sürünüz. Sertifikalı tohumluğa gereken 
önemi veriniz. Dengeli bir sübvansiyon 
yapınız. Ödeme sıkıntısına düşen çiftçile
rin 'borçlarını, faizsiz olarak taksitlendiri-
n'İz. Çiftçiye olan 'borçlarınızı hemen, ye-
rii alınacak mahsullerin bedelini \ise, pe
şin ödeyiniz. Tarım sigortasını çıkarınız. 
Sulamaya ve sulu ziraata gereken ehem
miyeti veriniz. Sulamada kullanılan elekt
rik fiyatını, kullanılabilecek seviyede tu
tunuz. ithal ettiğiniz süt ineklerimi, is
teyen her vatandaşa, bedeli mukabilinde 
veriniz. K'öye götüreceğiniz hizmetleri, 
sandıktan çıkan oylara göre değil, herke
se eşit ve adil götürmek üzere programı
nızı yapınız ve o programa göre hizmeti 
gerçekleştıiriniz. Her ile, hatta ilçeye, top
rak tahlil labora'tuvarlarım mutlaka, aci
len kurunuz., Devletin tasarrufunda olan 
arazileri, topraksız ve az topraklı çiftçile
re veriniz. «Gübredeki sübvansiyonu 
1990'da sıfırlayacağız» şeklindeki düşün
cenizden de vaz geçiniz; bugün yaptığını
zın fazlasını yapınız. 

(Sayın milletvekiilleri bu temennlilıeriımle 
birlikte, 1988 malî yılı Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı Bütçesinin, Yüce Mec
lis tarafından kabulü halinde, Türk tarı
mına, çiftçisine, en adil şekilde harcan
masını diler, 1988 yılının, çiftçilerimiz 
için, mahsulünün bereketli olmasını, ta-
Ibiî afetlerden muhafazasını Yüce Mevla' 
dan diler, Bakanlığın sayın mensuplarına, 
başarılı bir çalışma yılı dileğiyle, hayırlı 
ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan tekrar 
niyaz ediyor, grubum ve şahsım adına say
gılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi adı
na ikinci konuşmacı Orhan Şendağ'dır. 

Buyurun Sayın Şendağ. 
DYP GRUBU ADINA ORHAN 

ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekiilleri; Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığının 1987 yılı faaliyetleri 
ile 1988 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına görüş ve 
düşüncelerimi sunmaya başlarken, gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk tarımında uygulanan yanlış Ve çar
pık politika ile, tutarsız ekonomik mo
del sonucu, ekonomik değeri yüksek ve 
ihraç kabiliyeti bulunan bellibaşlı ürün
lerimizden, buğday, pamuk, tütün, şeker 
pancarı, ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin 
üretiminde azalmalar görülmüş veya ye
tersiz kalmıştır. Buna paralel olarak, ta
rım ürünleri ihracatında azalma, ithala
tında İse çoğalma olmuştur. 

Ekonomimizin kaynağı olan tarım, 
ekonomiyi besleyemez hale gelmiş, bu ne
denle yeni yeni darboğazlara girilmiş, 
enflasyon körüklenmiş ve ekonominin 
dinamizmi kaybolmuştur. 

Tarım kesimindeki bu gerileme ve du
raklama, diğer sektörleri de olumsuz yön
de etkilemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Parti
si Grubu sözcülerinin hemen hemen hep
si konuşmalarında «Tarımın ekonomimiz-
deki yerinin çok önemliu olduğunu, ta
rımın gelişme hızının yıldan yıla giderek 
arttığını, ihracat içindeki payının yük
seldiğini» ifade ettiler. Şimdi ben Devlet 
İstatistik Enstitüsünün yayımlamış ol
duğu rakamları vereceğim, tarım sektö
rünün nasıl geliştiğini birlikte göreceğiz. 

Tarımın toplam yatırımlardan aldığı 
pay, Birinci Beş Yılık Kalkınma Planı 
döneminde yüzde 13,9; ikinci Beş Yıllık 
Plan döneminde yüzde 11,1; Üçüncü Beş 
Yılık Plan döneminde yüzde 10 olmuş; 
Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde 
yüzde 12,2 hedeflenmiş, yüzde 11 ger-
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çekleşmiş; Beşinci Beş Yıllık Plan döne
minde yüzde 11,4 hedeflenmesine rağ
men 1985 yılında yüzde 7,6: 1986'da yüz
de 6:5; 1987 yılında da yüzde 7,9 olarak 
gerçekleşmliştiri 

Cari faktör fiyatları ile tarımın sek
tör olarak gayri safî yurt içi hâsıla için
deki payı, 1984 yılında yüzde 19,6; 1985 
yılında yüzde 18,8; 1986 yılında yüzde 
18,2; 1987 yılında yüzde 17,9 olmuş, 1988 
yılı için de yüzde 17,5 olarak hedeflen-, 
miçtür. 

Planlı dönemin başlangıcı olan 1963 
'ile 1985 yılları arasında, 1968 fiyatlarına 
göre, tarım sektörü yılda ortalama yüzde 
2,5 ile yüzde 3 arasında gelişme göstermiş
tir. 

1984 yılında yüzde 3,5; 1985 yılında 
yüzde 2,4; 1986 yılında yüzde 7,6; 1987 
yılında ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşen 
gelişme hızı, 1988 yılı için yüzde 3 olarak 
hedeflenmiştir. 

Burada hemen ifade edelim ki, 1986 
yılındaki yüzde 7,6'lık gelişme hızına ait 
rakam:, münakaşa götürür bir rakamdır. 
1986 yılı içinde nasıl bîr mucize oluyor 
ki, hu oranda bir katma değer artışı ger
çekleşmiştir? 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, Türki
ye tarımının uzun dönemli, yıllık ortala
ma büyüme hızı yüzde 2,5 ile 3 arasın
dadır. Bu uzun süreli büyüme hızı, nor
mal dalgalanmaların yanı sıra, uygulanan 
tarım politikalarına, yapılan müdahalele
re ve ortaya çıkan şartlara bağlı kalmak
tadır. 

Toplam tarımsal üretim, o kadar ça
buk, bîr yıl içinde cevap veremez. Hatta 
çok1 yavaş cevap verdiği bilimsel bir ger
çektir. 

Uzun planlı dönemde yüzde 2,5 ilâ 
yüzde 3 olan tarımdaki gelişme hızı, 1986 
yılında aniden yüzde 7,6 oluyor da, ne

den 1987 yılında yüzde 1,8'e düşüyor? 
Sayın millet vekilleri, tarımsal ürünle

rin toplam ihracat içindeki payı 1980 yı
lında yüzde 57 iken, 1981'de yüzde 47,2' 
ye, 1982'de yüzde 37,3'e, 1983'te yüzde 
32,8'e, 1984rte yüzde 24,6'ya, 1985'de 
yüzde 21,6'ya düşüyor, 1986'da da yüzde 
25,3'e yükselîiyor. 1987 yılında da yüzde 
18,2rye düşüyor. 

Tarım sektörünün 1986 yılında diğer 
yıllara nazaran çok yüksek bir oranda, 
yüzde 7,6 oranında gelişme göstermesi ile 
aynı yıl tarımsal ürünlerin toplam ihra
cat içindeki payının yüzde 25,3'e yüksel
miş olması dikkat çekicidir. 1986 yılın
da bir mucize olmuş; tarımın gelişme hı
zı yüzde 2,4'ten yüzde 7,6'ya yükseliyor., 
Tarımsal ürünlerin toplam ihracat için
deki payı da yüzde 21,6'dan yüzde 25,3'e 
yükseliyor. Ama, 1986 yılında bir başka 
mucize daha olmuş; hayalî ihracat iddia
larının en yoğun olduğu yıl, 1986 yılı ol
muş. 

Tarımsal ürünlerin toplam ithalat için
deki payı, 1983te 138 milyon dolarla yüz
de 1,5 iken, 1987 yılında 782 milyon do
larla yüzde 5,5'e yükselmiştir. 

Bu rakamlar bize gösteriyor ve ispat
lıyor ki, sanayii mamullerinin ihracatını, 
hayali de olsa, artırmak pahasına, Tür-
kiye'nıkı doyuranı tarım ihmal edilmişıtir, 
destek görmemiştir, üvey evlat muame
lesi görmüştür. Bu nedenle tarım, mev
cut ve artan nüfusu besleyemez, tarıma 
dayalı endüstrinin hammaddesini sağlaya
maz, ulaşım kesimime iş veremez, sanayi 
mamullerimi satın alamaz, yeterli kadar 
ihraç ürünleri üretemez, ve «inayet İş, is
tihdamı kapasitesi yaratamaz duruma gel
miştir. 

Yeni kurulan 100 ilçe nüfusu şehir 
nüfusunla dahlil edilmesine rağmen, nüfu
sumuzun yüzde 50'sine yakın kısmı köy 

— HM — 



T. B. M. M. B : 55 14 . 4 . 198$ Ö : 1 

ve kasabalarda yaşamaya devam etmek
tedir. Halen faal nüfusumuzun yüzde 
57,5'i tarım sektöründe 'istihdam edilmek
tedir. Bu nedenle, ülkemizde sanayi 've 
hizmet sektörlerimin daha hızlı gelişmesi 
karşısında, ekonomideki nispî önemi azal
mış. görünmesine rağmen tarım sektörü, 
halâ tarım girdisi ve tüketim maddeleri 
üreten sanayilerin en liyi müşterisi olma
ya, hizmet sektörüne iş ıtemin etmeye ve 
Ibu sektörlerin gelişimini sağlamaya, ana 
sektör özeliğini korumaya devam et
mektedir. 

Tarım, 16 milyon 548 bin çalışanın, 
9 milyon 357 binini çalıştırıyor. Bu da, 
yüzde 55 ilâ yüzde 57'd'ir. Diğer sektör
lere yüzde 43 ilâ yüzde 45 kalmaktadır. 

Gayri safi millî hâsıladan tarımın al
dığı pay yüzde 16,2'dir. Diğer sektörle
rin aldığı pay yüzde 83,7'dir, 

Tarımda çalışanlar, tarım dışında ça
lışanlara nazaran gayri safi millî hâsıla
dan 6,75 kat daha az pay almaktadır. 
Yani köylü, çiftçi, yahut tarımda çalı
şan kişi, tarım dışında çalışanlardan 7 
defaya yakın daha az ücret almaktadır. 

Gayri safi millî hâsıladan adam ba
şına 1 100 - 1 200 dolar düşmesi ortala
ma gibi görünse de, tarımda çalışan yüz
de 55 faal nüfusun kişi başına ortalama 
350 dolar düşmektedir. Türkiye'de yıllık 
ortalama kişi başına düşen gayri safi 
miilİt hâsıla payı 1 100 dolar; Türk köy
lüsüne kişi başına düşen pay ise yıllık 
ortalama 350 dolar... 

Tarım girdileri fiyat artışlarıyla ürün 
fiyat artışları arasındaki dengesizlik gide
rek artış göstermliş, çiftçinin alını gücü 
daha da azalmış ve yıldan yıla çiftçi bi
raz daha'fukaralaşmışîtır. Mazota üç ay
da yüzde 62 oranında, gübreye yüzde 70 
oranında, tarım ilacına yüzde 100'e yakın 
oranda zam yapılmıştır. Kredi faizleri; 

hayvancılıkta yüzde 22'den yüzde 29'a, 
tarımda, 5 milyona kadar olan kredilerde 
yüzde 30'dan yüzde 39'a, 5 milyondan 
fazla olan kredilerde yüzde 34'ten yüzde 
45'e, teçhizatta, traktörde yüzde 35'ten 
yüzde 45'e yükselmiştir. Mazot, 1 Ooak 
1987'de 202 lira iken, 2 Aralık 1987'de 
278 lira, 23 Ocak 1988'de 304 lira, 1 
Mart 1988'de 325 lira, 28 Mart 1988'de 
390 lira olmuştur. 

Ürün fiyatları 16 kat artmış, tarım 
girdileri fiyatları 37 kat artmış. Bu, fuka-
ralaşma değildir ide nedir?.. 

FAO raporlarına göre, Türkiye dün
yada buğday üreten 100 ülke arasında 
yedinci sırada bulunmasına rağmen, buğ
day üretim artış hızı, nüfus artış hızının 
altında bulunmaktadır. 1983 yılında 9 
milyon 200 bin hektar buğday ekimi ya
pılmışken, 1984 yılında 9 milyon hektara 
düşmüştür. Ancak, 1983 yıllı üretimi 16 
milyon 400 bin ton iken, 1984 yılı üre
timinin 17 milyon 200 bin tona yüksel
diği bdirtilmiştir. 

Gerçeklten 1984 yuh buğday üretimi 
bu ise, neden aynı yıl! 91 milyon dolar 
karşılığında 63*3 bin ton ihracat yapıl
mış ve neden 285 milyon dolar karşı
lığında 1 milyon 627 bin ton hububat 
ithal etmek zorunda kalınmıştır? 

1985 yılında ekim allanı 9 (milyon 
350 bin hektar, üretim 17 millyon ton; 
'1986 yılında ekim allanı 9 milyon 350 
bin tektar, üretim 19 milyon ton; 1987 
yılında ekim alanı yine 9 milyon 350 
bin hektar görünüyor, üretim ise 18 
milyon 900 bin ton. Buğdayda bir dü
şüş var. 

1978 yrîı (küttü pamuk üretimi 1 mil
yon 352 bin ton iken, 1983 yılında 1 
milyon 318 bin tona düşmüştür. 1984 
yılında kütlü pamuk üret:mi 1 milyon 
409 bin ton, 1985 yılında 1 milyon 500 
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•bin ton, 1986 yıllında 1 milyon 380 bin 
(ton 1(1985 yılına göre 120 bin 'ton dana 
azdır), 1987 yılında ise 1 milyon 517 bin 
tondur, 

1983 yıllında 605 bin nektar kütlü 
pamuk ekimi yapıiımışken, 1984 yılın
da 760 bin hektar, 1985 yılında 660 bin 
hektar 1986 yılında 585 bin hektar, 1987 
yılında ise 586 bin hektar kütliü pamuk 
lekiımi yapılmıştır. (Bu rakamlar (gösteriyor 
ki, ekim alanı gittikçe daralmakıta. 

1989 yılı için hedeflenen 1 milyon 
430 bin ıton kıüıtlü pamuk üretimi ger
çekleşse bie, dev adımlarla gelişen Türk 
tekstili sanayiinin gelecekte de silkinti 
Çekeceği açıktır. 

(Dünya ekonomisinde önemlıi yeri olan 
kütlü pamuk üretiminde iç açıcı bir ge
lişme olmamıştır; aksine, kötüye bir gidiş 
gözlenmektedir. 

(AlNAlP İktidarımın Menımiş oldüğuı 
özelleştirme politikası çelişkilerle do
ludur. Devletim ©Ünde bulunan KİT'leri, 
barajdan, köprüleri satarak özelleştirme
ye çalışırken, diğer yandan köylünün, 
çiftçinin demokratik kuruluşu ve mali 
olan Çukobirlilk, Antbirilik, TARİŞ, Fis-
kobidik, Tatkobirllik, Taskobidik, Yer-
ıfiskobkılik gibi birlikleri devletleştiriyor. 
'Birliklerim yönetim kurullarındaki 9 kişi
den 5'ini Hükümet tayin ediyor, 4'ünü 
birik üyeleri seçiyor. Birlikleri . çiftçi, 
köylü yönetmiyor. Çiftçi ve köylülerin 
anayasal haklarına ambargo konularak 
[Hükümet yönetiyor. Bu binlikleri Hükü
met iışgall etmiştir.. 

Söz konusu birliklerde basında ay
yuka çıikan ayrıcalılklı alım ve satımlar 
lüle pantiızanca ve keyfi davranışlar, önü
müzdeki günlerde bizim için ayrı bin 
araştırma konusu olacaktır. 

Pamuk üreticileri ekim hazırlığı içi
ne girmişlerdir. Ancak, üründen önce 

taban fiyat tespiti ve ilanı yapan Hükü
met, bu yıl bugüne kadar kütlü pa
muk için bu politikasını uygulamamiiştır. 
Bu nedenle üretici kararışız durumda
dır 

Pamuk ihracatında uygulanan fon 
kesintisi nedeniyle bu yıl üreticinin ve 
sanayicinin elinde 100 bin tondan fazla 
pamuk kalmıştır. Fonun kaldırılmaması 
hailinde, ihracat yapılamayacak, eldeki 
stoklar da erimeyecektir. Pamuk stokunun 
'fazla miktarda olması, kütlü pamuk fi
yatlarının düşük kalmasına sebep olmuş
tur. Bu yüzden bu yili pamuk 'ekiminin 
düşük olacağı tahmin edilmektedir. 

Zaten, pamuk üretiminde ve ihraca
tında uygulanan yanlkış ve tutarsız poli
tika nedeniyle Türkiye genelinde pamuk 
ekim 'alanında son yedi yıl içerisinde 
yüzde 12 oranında, Adana'da yüzde 33,3, 
İçel'de yüzde 36,5, Hatay'da yüzde 55, 
Çukurova Bölgesinde ortalama yüzde 
36,5 oranında düşüş olmuştur. 

İhracatımız içerisinde önemi yer 
tutan pamuk ve pamuk ürünleri, kütlü 
jpamufc üretiminin iıhmaill edilmesi nede
niyle gözden çıkarılmış görünüyor., 

Türkiye'de toplam 35 bin ailenin ge
çim kaynağı olan yerfıstığı kimusu da iç 
açıcı değil. Takriben1 300 bin ton dekar 
elkim alanından yılda ortalama 80 bin tan 
yerfıstığı elde edilmektedir. Ancak, bir 
oldu bittiye getirilip Çukobirlik ille bir
leştirilen YerfiskobıirMk 1987 yılında an
cak 7 500 ton mubayaa yapmıştır. Üre
ticinin elinde büyük miktarda yerfıstığı 
kalmıştır. Çiftçinin, çürüyen yerfıstığı ile 
birlikte kendisi de yok olmaktadır. 

1930'laırdan beri dekar başına verim 
ve rekoltesi devamlı artış gösteren şeker 
pancarı üretimıi 1983 yılında 12 milyon 
770 bin ton iken, bu rakamdan 1984 yı-
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lı üretim i 1 milyon 662 bin ton, ,1985 yılı 
üretimi 2 mitlyon 940 bin ton, 1986 yılı 
üretimi 2 milyon 100 bin ton, 1987 yılı 
üretimi 1 milyon 270 bin ton daha az ol
muştur. 1989 plan hedefi de 1983 yılı 
üretiminden 670 bin ton daha az hedef
lenmiştir. 

Görülüyorki, ANAP iktidara gelir gel
mez şeker pancarı ekim alam, dekar ba
şına verim ve rekolte yıldan yıla düş
meye başlamıştır. 

1989 yılı plan hedefi 12 ıtniilyon 100 
hin ton olarak gerçekleşse bile, o zaman
ki, 'hızla aftan 57 milyonluk Türkiye nü
fusu yine şekersiz kalacak ve ihtiiyaç kar
şısında ithalat cihetine gidilecektir. 

Yabancı sigara ithalatı, alışkanlığı ve 
tüketiminin hızla arttığı ülkemizde, döviz 
israfı bir yana, tütüncülüğümüze büyük 
darbe olmuştur. 

1983 yılında tütün üretimi 234 bin ton 
iken, 1984 yıllında 178 bin tona, 1985 yı

kımda 170 bin tona düşmüş, 1986 yılında 
çok 'az bir artış göstererek 177 bin tona 
çıkmış, 1987 yılında 175 bin tona düş
müştür. 

Ülke genelimde tütün tarımı ile meş
gul olan aile sayısının, tütün tarım ala
nınım ve üretiminin yıldan yıla azalış gös
termiş olmasının tek sebebi, uygulanan ve 
[izlemen yanlış, tutarsız politikadır. 

1970*li yıllarda yapılan araştırmalara 
göre, Türkiye'de fert basma düşen yıllık 
yağ tüketimi 13 kilogram olarak tespit 
edilmiştir. Bunun 2,3 kilogramı hayvansal 
yağlar, 3,1 kilogramımı zeytinyağı ve 7,6 
kilogramını da diğer bitkisel yağlar teş
kil etmektedir. Toplum yaşantısımdaki 
değişme ve gelişmeler Ule fiyat fazlalıkları 
gibi çeşitli nelenlerle hayvansal yağ ve 
zeytinyağı tüketimi azalmış, burna muka
bil bitkisel yağ tüketim'inde devamlı ar
tış görülmüştür. 

Ülke olarak yağ ihtiyacımızın yüzde 
80'i bitkisel yağlarla karşılanmakta; bu
nun yüzde 48'ıi ayçiçeği yağıdır. 

1983 yılımda 715; 1984 yılında 710; 
1985 yılında 800; 1986 yılımda 920; 1987 
yılımda 920 bkı ton ayçiçeği üretimi ol
muştur. Amoak, gerek ayçiçeği üretimi, 
gerekse zeytinyağı, yerfıstığı, susam, kol
za, haşhaş, pamuk çiğidi gibi yağlı ürün
ler ihtiyaç karsısında yetersiz kalmış ve 
ihtiyacım karşılanması içim 'bitkisel yağ it
halatına yömelimmiş, büyük miktarlarda 
döviz sarfıma meden olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, elimde bazı gaze
telerin fotokopileri var. Bu gazetelerdeki 
haber başlıklarımı size okumadan geçeme
yeceğim : 

«Bakan Hüsnü Doğan'ı, Bakanlığınım 
raporları yalanladı.» 

«Tohum skandali.» 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Doğan, üretici, vasıflı ithal to
humdan çok memnun demişti. Ancak, pa
tates tohumu hastalık yapıyor. İthal imalı 
patates tohumlukları için Bakanlık teknis
yenleri ıraporunda, «İthal tohumluklar si
ğil hastalığı yapıyor, tarlaları harap edi
yor» denildi.» 

Bir başka haber başlığı : «Sabotaj 
gibi hata. 

'Hollanda'dan ithal edilen 4 140 tom 
tohumluk patates hasta çıktı.» 

Bir başka haber başlığı : «Bakanlık, 
ihale yerine firma 'ismi saptadı, lihtiyacın 
ötesinde alım yapıldı.» 

«Torpilli ithalat. 
Tarım Bakanlığı Toprak Mahsulleri 

Ofisim© verdiği talimatta mısır tohumluğu 
ithalatımda ihale açılıması yerine dört fir
manın isimlerini bildirdi.» Ve haber de
vam ediyor. 

iBr başka haber başlığı : «İthal soğan 
sulu çıktı. Amasya ve Karacabey bölge-
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sinde çiftçi, ithal tohum ile yaptığı ekim
de hayali kırıklığıma uğradı.» 

Sayın milletvekilleri, biz, bilimsel ve 
araştırma kurumlarının fikri alınmadan, 
deneme süreleri dolmadan, hastalık ve 
haşare kontrolü yapılmadan, zorunlu bu
lunan üş ve işlemler yerlime 'getirilmeden 
rastgaie firmalar tarafından alelacele ya
pılan tohumluk ithalatınım karşısındayız. 
Bu şekilde yapılan tohum ithalatıyla : 

Tohumla beraber çeşitli hastalık ve 
haşare de gelmiştir. 

Bazı tohumluklar, tohumluk kabiliye
timi kaybettiğimden, normal çimlenmemiş 
ve beklenen kaliteli ürün de alınamamış
tır. 

Getirtilen tohumluklar genellikle bir 
yıl öncesinin üretimidir. Dağıtılmadığı liçiin 
ertesi yıla kalan 'bu tohumluklar, büyük 
ölçüde, özeliğini kaybetmiştir. 

İthal tohumluğa tek taraflı olarak aşı
rı imkânlar tanınmış ve tavizler verilmiş
tir. Yaratılan bu haksız rekabet ortamım-
ida yerli tohumculuğumuz ve tohumculuk 
endüstrisi kendi halime terk edilmiştir. 
Yerli tohumculuğu bir tarafa bırakarak, 
dışa bağımlı bir tohumluk politikası ta
kibi çok sakıncalı ve yanlış olmuştur. Her 
yıl dışarıdan tohum getirmekle tohumcu
luk sorununu gidermek mümkün değildir. 

Tarımın itici gücü olan gübremin fi
yatlarında alabildiğine artış ve tüketimin
de azalışlar görülmüş tür. 25 Ocak 1980'de 
5,5 İtina olan amomyuımsülfat, seçimlerden 
hemen önce 44 lira iken, 11 Şubat 1988' 
de 94 liraya; 1980'de 10 lira olan üre, se
çimlerden hemen önce 92 lira iken, 11 
Şubat 1988'de 170 liraya; 1980'de DAP 
12 lira, seçimlerden hemen önce 120 
lira iken, seçimlerden hemen sonra 240 
İkaya; 1980'de kompoze 10 lira, seçim
lerden nemıen ömce 74 lira iken, seçim
lerden sonra 160 liraya; 1980'de 

(15X15X15) kompoze 10 lira, seçimler
den hemen önce 74 lira ilken, seçimlerden 
sonra 175 liraya; seçimlerden önce 52 li
ra oılan nitrat, seçimlerden sonra 113 li
raya yükselmiştir, 
- 10 Ağustos 1987'dem bu yana gübre

ye dört defa zam yapılmıştır. Gübre tü
ketimi 1984 yılından litibaren giderek aza
lış göstermiştir; 1983'te 8,4; 1984'te 8,1; 
1984'te 7,2; 1986'da 7 milyon tona düş
müştür, 

Zararlı böcekler, hastalıklar ve ya
bancı otlardan dolayı, tarımsal ürünlerde 
meydana gelen kayıp, yaklaşık olarak 
yüzde 35 oranındadır. Ancak, ilaç fiyat
ları, çiftçinin alıp kulamab ileceği seviye
de değildir. Bugünkü fiyatlar astronomik 
boyutlara yükselmiştir. Tenekesi 35 bin 
lira olan lilaç, daha şimdiden 100 bin li
rayı aşmıştır. 1 kilogram basudim 1987'de 
seçimlerden hemen önce 4 366 lira iken, 
1988'de seçimlerden hemen sonra 8 460 
liraya; 1 kilogram agrospon seçimlerden 
hemen önce 10 ıbim lira iken, seçimler
den sonra 18 500 liraya; meoron seçim
lerden önce 73 bin lira iken, seçimlerden 
sonra 140 bin liraya yüıkselmliştir. Ziraî 
mücadelede kullanılan «Vitkillir» adlı ila
cım 1 kilogramı 1980 yılında 120 lira iken, 
1987'de 5 715 lira olmuştur. 

Fiyatların yüksekliği dışında, kalitesi, 
etkili maddesi, yerili üretim durumları gibi 
hususlar da cliddî olarak kontrol edilme
mektedir. İlaç, zamanında ve yeteri mik
tarda da bulunmamaktadır. İlaç piyasası 
bir başıboşluk liçerüsindedir. 

Tarım sanayii gelişmiş ülkelerde, ıta: 

nm ilacı kullanımı 4 kilogram/hektar İken, 
bizde sadece 1,6 kilogram/hektardır. 

Hayvancılık, yem ve süt konuşuma de
ğerli arkadaşım değindiği için, ben bu 
konuya girmeyeceğim. Yalnız, bir iki nok
tayı da açıklamadam geçemeyeceğim. 
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Sayın Bakanın bir araştırıma önergesi 
nedeniyle yapmış olduğu konuşmada ve
ya dağıttığı Turuncu Kitapta, süt üre
timinin 1984 yılında 6 milyon 100 bin 
olduğu belirtilmiş. Ancak, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün yayınlamış olduğu yıllık
ta da 1984 yılında üretimin 4 milyon 380 
bin ton olduğu belirtiliyor. Bu rakamlar
dan hangisi doğru? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tamir) 
— Benimki doğrudur, merak etme. 

ORHAN ŞENDAÖ (Devamlla) — O 
zaman, Devlet İstatistik Enstitüsüne ge
rekli emirleri verin, doğru rakamları ya
yınlasınlar Sayın Bakan. 

Bu arada, 1987 yılı çay üreticisinin 
çay paralarının hâlâ ödenmediğini, 1988 
yılı çay üretimi mevsimi açılmak üzere 
olduğu halde, bugüne kadar taban fiya
tınım ilan edilmediğini ifade etmekte fay
da görüyorum. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Şeker pan
carı da ödenmedi. 

ORHAN ŞENDAÖ (Devamla) — Ta
ban fiyatlarının 1 Mayısta ilan edileceği 
söylenmekte; ancak tespit edilecek bu fi
yatların da vatandaşı mağdur etmeyecek 
miktarda olmasını temenni ederiz. 

Ziraat Bankası, 1980 yılından bu ya
na 400 milyar lıiraılık kaynağı, batık şir
ket ve banka kurtarmak üçin kullanıımış-
<tır. Ziraat Bankasının görevi, batık şirket 
ve banka kurtarmak olmamalıdır. Ziraat 
Bankasının bu tasarrufu, politik tercih 
nedeniyle ıbir sapmadır. 

1987 yılında 5,5 trilyon liraya varan 
kredilerde 1,6 oranında, 1 trilyon liralık 
miktar, Hazineye giden bir malî kredi 
var. Ziraat Bankası yüzde 64 faizle mev
duat topluyor ve bu mevduatlarla Hazii-

, neyi finanse ediyor. Ziraat Bankasını, ku
ruluş amacına ve gerçek görevine yön-
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lendirmek gerektiği düşüncesini taşıyo
ruz. 

Ülkemizde traktörün yıllık kullanım 
süresi yaklaşık 300 saat tiken, gelişmliş ül
kelerde bu 600 ısaat civarındadır. Ben
zer şekilde, gelişmiş ülkelerde traktörün 
arkasına çeşitli amaçlarla takılan ekip
manların topllam ağırlığı 10 ton iken, 
bizde henüz 2,5 ton civarındadır. Bu da 
gösteriyor ki, çağ atlandığı iddia edilen 
ülkemizde henüz traktör ekipmanlarını 
dahi tam kullanıma düzeyine gelinemte-
miştk veyahut traktörler tarım dışı hiz
metlerde kullanılmaktadır. 

Alan olarak Türkiye'de en büyük pa
yı teşkil eden İç Anadolu Bölgesi, tüm 
Türkiye'de üretilen 'tahılların yarısına ya
kınını, baklagillerin 1/3'ünü, endüstri bit
kilerinin yarısını, yumru bitkilerin ise ya
rısından fazlasını üretebilmektedir. Me-
kanizasyondan, sulama, gübreleme, des
tekleme ve teşvik imkânlarından yoksun
dur bu bölgemiz. Bu nedenle, Konya Ova
sı Sulama Projesinin ıbir an evvel realize 
edilmesi, Türk ekonomisi açısından GAP 
kadar önemlidir. Hiçbir fedakârlıktan ka-
çınmaksızın hemen ele alınması gerekti
ği inancını taşıyoruz. 

Sayın miiletvekıiMeri, biz, toprakların 
paylaşıtmındaki dengesizliği giderici, işlet
me ölçeklerindekl küçülmeyi önleyici, ta
rımsal işletmelerde parçalanma ve dağı
nıklığı giderici, toprak tasarruf sistemin
deki bozukluğu giderici,' dengesiz gelir 
dağılımını önleyici, hızlı nüfus artışına 
paraleli tarımsal gelişmeyi sağlayıcı, verim 
düşüklüğünü 'önleyici, üreticiler arasında 
örgütlenmeyi sağlayıcı 'bir toprak ve ta
rım reformundan yanayız. Bu yönde ya
pılacak çalışmalar tarafımızdan destek 
görecektir. 

Tarımımızın yaşadığı krizde, bize gö
re, Dünya Bankasının önemli rolü olmuş-
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tur. Dünya Bankası 'ile son yıllarda im
zalaman ve yılda yaklaşık 250-300 mil
yon dolar olan tarıım sektörü kredisi ile 
ilgili protokolde yer alan •şartların, ülke-
ımizde «Resmî tarım politıikas» olarak uy-
gülarümaya konması, bugün yaşanan kri
zin ıtemel sebebidir. 

Dünya Bankası ile yapılan bu kredi 
protokollerinde, destekleme alımları, ürün 
fiyatlarının düşük tutulması, desteklene
cek ürün sayısının azaltılması, destekle-
ıneniın giderek kaldırılması, tarım girdi
leri fli yatların in yükseltilmesi, ilaç gibi, 
gübre gibi girdilerin devlet kontrolünden 
çıkarılarak serbest bırakılması, tarım kre
di faizlerinin yükseltilmesi, tarım kredi 
kooperatifileriınin kredi vermemesi gibi 
hususlar öngörülmüştür, 

Türkiye'nliın bir yıllık sigara, içki ve
ya otomobil ithalime ödediği dövizin 300 
milyon doları aştığı .dikkate alınacak 
olursa, yılda yüzde 12 faizli 300 milyon 
dolarlık kredi uğruna, aktif nüfusun yüz
de 55'ini barındıran tanımın gözden çı
karılmasını izah ötmek mümkün değil
dir. 

-Sayın nıilletveklillerl, tarımın sorunla
rını şöyle özetleyebilliriz : 

1. Toplam toprak dağılımındaki den
gesizlik giderek artmıştır. 

2. Artan nüfus karşısında tarımsal 
altyapı yetersiz kalmıştır. 

3. üreticinin kullanmakta ve kullan
mak zorunda olduğu zorunlu tüketim 
malları ile tarımsalı girdi fiyatları alabil
diğine yükselmiştir. 

4. Tarım ürünleri fiyatları düşük tu
tulmuştur. 

5. Tarıma devlet desteği yeteri dü
zeyde olmamıştır. 

6. Tarımsal krediler üreticinin ger
çek ihtiyacını karşılayacak miktarda ol
mamıştır. 

7. Tanımsal kredi faizleri yüksek tu
tulmuştur. 

8. Tabam fiyatlarınım saptanmasında 
üretici kuruluşlarıma söz hakkı tanınma
mıştır. 

9. Tarımsal projeler için bürokratik 
engeller kaldırılmamıştır. 

10. Tarımsal sigorta sistemi getirtil-
memlştir. 

11. Küçük ve orta üreticiler borç 
batağından kurtarılamamıştır. 

12. Haksız ve dengesiz alınan Stopaj 
Vergisi kaldırılmamıştır, 

13. Toprak Mahsulleri Ofisi, tarım 
satış kooperatifleri ve benzeri kuruluş
ların ürün alım merkezlerinin sayılan ve 
depo kapasiteleri artırılmamıştır. 

14. Tarım arazilerinin, tarım dışı 
kullanılmaları önlenememiştik'. 

15. Sulama sistemindeki başıboşluk 
giderilememiş, sulama ücretleri yüksek tu
tulmuştur. 

16. Hayvancılık sektörünün güçlem-
dirilımesii için yem ofisi kurulmamış, hay
vancılıkla uğraşanların meslekî örgütlen
mesi sağlanmamıştır. 

,17. Hayvan ihraç merkezleri düzen
lemesi yapılmamış, canlı hayvan ihracı 
yerime et ve et mamulleri ihracı içim ye
terince tedbir ve teşvik getirilmemiştir. 

18. Hayvancılığımız için en büyük 
tehlike olan erken kesim ömlemememiştlr. 

19.; İhracat politikasında tarımsal 
ürünlere yeterince ağırlık ve öncelik ve
rilmemiştir. 

20. Tarım girdileri üzerindeki KT>V 
kamburu kaldırılmamıştır. 

21. Üretici kooperatifleri ve birlik
leri yönetimine gereğinden fazıla müda
hale edilmiş, birlikler üzerindeki parti
zanca baskılar artırılmıştır. 

22. Üretici eğitimli yaygınlaştırilaına-
mış, yeteri düzeyde etkinliği sağllamaırna-
mıştır. 
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23. tkiınci ve üçüncü ürün yetiştirici-
lıiği konusunda üreticiye destek sağlanma
mıştır. ' s 

24. Tarım ürünleri sanayiiniin geliş
mesini »ağlayıcı teşvik ve tedbirler ge
tirilmemiştir. 

25. Türk tarımı, dış pazarlara karşı 
korunmamıştır. 

26. Çiftçi ve köylü, hayat pahalılığı 
ve enflasyon karşısında korunamamış, 
aciiz duruma düşürülmüştür. 

Sayamadığımız buna benzer hususlar, 
tanımlımızın giderek gerilemesine, fukara-
laşmasına, nüfusumuzu doyuramaz duru
ma gelmesine neden olmuştur. 

Sayın mıMetvekilerıi, Türk ekonomlisi, 
özellikle 1950'lerden beri sanayileşme sü
reci içinde olmasına rağmen, tarım, gü
nümüzde hayatî önemtaıi sürdürmektedir. 
Millî gelirimizin yüzde 20'sini, ihraca
tımızın yüzde 20'sine yakın oranım sağ
layan tarım sektörümüz, nüfusumuzun 
yarışım da bünyeslinde ıbarıındırmaktadiır. 
Ayrıca ıjhıraç ettiğimiz sanayi ürünlerinin 
2 milyar doladık kısmı tarım girdilerine 
baPı olup, millî gelinimizin yüzde 30'una 
yakın kısanını sağlayan sanayi sektörü
müzün kullandığı hammaddelerin önemli 
bir bölümü de tarım kesimlinde üretil
mektedir. Tarım sektörü, bir yandan ih
racata ve sanayiye girdi sağlarken, diğer 
yandan sanayide üretilen mallar için bü
yük bir pazar oluşturmaktadır. 

Ekonomimiz içlin son derece önem ta
şıyan tarım sektörü, daima devletin hi
mayesine ve yönlendirmesine muhtaçtır. 
Bu gerçek, sanayileşmiş ülkelerde dahi 
geçerliliğini korumaktadır. Çok sayıdaki 
tarım üreticileri traktörü, ilacı, tohumu, 
gübreyi ve benzeri girdileri birkaç firma
dan satın alırken, ürünlerini çoğunlukla 
birkaç alıcı firmaya satarlar. Kendi ara
larında ıteşıküatlanamayan ve ortak po

litikalar lizleyemeyen tarım üreticileri, az 
sayıdaki ve teşkilatlı sanayi üreticileri 
karşısında daima güçsüzdür. Tarım sek
törü tabiat şartları kadar acımasız olan 
bu ekonomik gerçek karşısında acizdir. 

Ayrıca, ülkemizde gelir seviyesinin' 
düşük olması, döviz imkânlarımızın ye
tersizliği ve nüfusumuzun hızla artması, 
tarımın mutlaka devlet desteğime alınma
sını kaçınıiilmaz hale getirmektedir. 

Serbest rekabet piyasa modeli tarımın 
yapısına ve ülkemizdeki tarım gerçeğine 
uygun değildir. Tarımsal ve hayvansal 
ürün ithal etme yerine, o kaynakları üre
ticiyi destekleyecek şekilde kullanmak, 
uzun vadeli çıkarlarımız açısından gerek
lidir. Türk tarımı henüz gelişmiş ülke
lerle rekabet edecek durumda değildir. 
Serbest rekabet modeli üretim girdileri
nin fiyatlarını hızla arttırırken, destekle
me fiyatlarının düşük belidenmesine yol 
açmış ve çiftçiyi caydırıcı rol oynamış
tır. Nitekim tarımda hedeflenen büyüme 
hızı giderek düşmüştür-

Türk ekonomisinin hızla kalkınması 
için tarım asla ihmal edilmemeli, kade
rine terk edilmemeli, tam tersine etkili 
bir biçimde korunmalıdır. En azından 
sanayiye ve dış ticarete sağlanan 'teşvik
ler ıtarıma da verilmeli, girdi ve ürün 
fiyatları arasındaki ıdengesizlıiıkller gideril
meli, tarımsal Ikredi faizleri tarımın özel
likleriyle bağdaşmayan bir seviyede tu
tulmamalıdır. 

Az gelişmişlikten ancak güçlü ve den
geli bir sanıayi-tarım-ihracat yapısı için
de ve disiplinli bir piyasa düzeninde kur
tulma imkânının olabileceği gerçeği ka
bul edilmelidir. 

Sayın milletvekillleri, yapılan tahmin
lere göre, .Türkiye 2000 yılına 75 mil
yon dolaylarında nüfusu ıbarındıran bir 
ülke olarak girecektir. Artan nüfusumuzu 
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beslemek, tarıma dayalı sanayimize ham
madde yaratmak, dış ödemeler dengesi
ne katkıda bulunabilmek ve topraklarımı
zı optimum üretim potansiyelline uygun 
biçimde kullanabilmek liçin tarımsal üre
timimizi artınmak zorunda olduğumuz gö
rülmektedir. 

Ülke tarımında belidi üretim potan
siyeline ulaşabilmek için; geliştirilen ve 
geliştirilecek üretim teknolojisüınin yay
gınlaştırılması, gerekli üretim girdilerimin 
ihtiyacı karşılayacak düzeyde tutulması 
gerekmektedir. Bu da tarımda bir üre
tim planlaması yapılması ile mümkün 
olabilir. Tarımsal' üretim planlaması, ta
rımsal üretim etmenlerini ekonomik, eko
lojik ve teknik koşulları en uygun bağ
daştıracak üretim düzenlemesidir. Ülke
mizin bugün ve yakın gelecekte (karşılaşa
cağı sorunlar, tarımsal üretimde ulaşmış 
bulunduğumuz düzeyde yetinmemizin çok 
hatalı olacağını, aksine üretimi bugünkü-
ne kıyasla daha fazla artırmak için bü
yük atılımlar yapılmasının zorunlu oldu
ğumu göstermektedir. 

Sayın miltetvekilleri, Türkiye tarımı 
üzerine simidi bir konuşma süresi içenism-
de kabaca incelediğimiz ;bu sektörde göğ
sümüzü kabartan, elbette birtakım 'güç
lüklere ve olumsuz doğa koşullarıma karşı 
yılmadan mücadele veren, yaz-kış, gece-
gündüz, dağ-bayır demeden alınlarının 
terimi akıtarak çlışam ve ülkemizi doyu
ran Türk çiftçisi İle' ona yön ve olanak 
vermeye içtenlikle çaba sarf eden ziraat
çısı, ormancısı, veterineri ile tüm tarım 
camiasına içtenlikle teşekkürlerimizi su
narken; Tarım Onman; ve Köyişleri Ba
kanlığı 1988 malî yılı bütçe kanun tasa-
ırısının memleketimize ve çiftçiımlize ha
yırlı olmasını diliyor, grubum ve şahsım 
adına saygı- ile Yüce Heyetinizi sidamlı-
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

- . 1 1 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şendağ. 

Sayım Adil Aydın; buyurun efenıdim. 
Adil bey, Doğru Yol Partisine ayrılan 

sürenin 40 dakikası kalmıştır. Bir arka
daşınız daha konuşacak, ona göre bir dü
zenleme yaparsanız faydalı olur. 

DYP GRUBU ADINA ADİL AY
DIN (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1988 yılı Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini ve tav
siyelerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle grubu
muz ve şahsım adına Yüce-Heyetinizi ve 
Orman Genel Müdürlüğümüzün değerli, 
vefakâr, çalışkan mensuplarını saygıyla 
selamlıyorum. 

Ormancılık sektörünün tarihçesinden 
kısaca bahsetmek istiyorum. Osmanlı İm
paratorluğu döneminde bir uçtan bir uca 
ormanlarla kaplı olan Anadolu... Avrupa' 
da meydana gelen ekonomik ve sosyal 
değişmelere ayak uydurmaya çalışan Os
manlı İmparatorluğu, orman varlıkların
dan yararlanmak ve tekniğe uygun şekil
de işletmek amacıyla 1857 yılında Fran
sa'dan teknisyenler getirir. Bu elemanlar, 
1857 yılında İstanbul'da Yüksek Orman 
Mektebini açarlar. Bilahara da 1869 yı
lında Maliye Nezaretine bağlı Orman 
Genel Müdürlüğü kurulur. 

Gerek 'bu okul mezunları ve gerekse 
Fransa'dan gelenler ilk defa, 1870 yılında 
ilk Orman Nizamnamesini çıkarırlar. Ye
ni kurulan Orman Genel Müdürlüğü çe
şitli bakanlıklar içerisinde yer alır. Cum
huriyet döneminde de çeşitli bakanlıklar 
içinde yer alan Orman Genel Müdürlü
ğü, 1937 yılında 3İ204 sayılı Teşkilat Ka
nunu ile yeni bir kuruluşa ve yeterli yerli 
kadroya kavuşturulur ve 1969 yılına ka-
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dar Tarım Bakanlığına bağlı olarak gö
revini sürdürür. 

Nihayet, gelişen Türkiye'de, zaruret
lerin mahsulü olarak, yüce milletimize 
daha iyi, daha çok hizmet etmek ve or
mancılık sektörünü güçlendirmek amacıy
la, 1969 yılında Orman Bakanlığı kurul
muştur. Bu vesileyle Türk tarımına, Türk 
ormancılığına büyük hizmet eden Sayın 
Bahri Dağdaş'ı,ve rahmetli Sayın Turan 
Kapanlı'yı huzurlarınızda rahmetle anar, 
her ikisine de ayrı ayrı saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar). 

Bu Bakanlığa bağlı olarak Orman Ge
nel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, Or
man - Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü, 
Millî Parklar ve Avcılık Genel Müdürlü
ğü kurulur. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, 5 genel 
müdürlüğün taşra kuruluşları da modern 
ormancılık ve hizmet anlayışı esasına bağ
lı olarak en ücra yurt köşesine kadar hiz
met ışığı halinde tüm Türkiye'ye yayıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, ormancılık sek
törünün amaçlarını özetlemek istiyorum : 

Mevcut ormanlarının her yönden ko
runmasının sağlanması, orman toprağının 
muhafaza edilmesi, tabiî değenin sağlan: 

ması, ormanların ekonomik, sosyal ve 
teknik ihtiyaçlara göre yönetilmesi ve iş
letilmesi, mevcut bozuk ormanların ıslahı 
veya yenilenmesi; yeni orman kurmak, 
yani ağaçlandırmalar yaparak verimli or
man sahasının genişletilmesi; memleketi
miz endüstrisinin ve orman ürünlerine 
olan ihtiyaçlarının muntazam ve sürekli 
olarak karşılanması; orman ürünleri en
düstrisinin geliştirilmesi; orman varlığı
mızın korunması, işletilmesi ve ağaçlan
dırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
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, için devlet ormanları içinde veya bitişi
ğinde yaşayan yaklaşık 15 milyon köy
lümüzün yerinde kalkındırılması için ilgi
li bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla iş
birliği yapılması. 

Bu kısa izahattan sonra, Türkiye'nin 
topografik yapısı, orman varlığımız, Av
rupa ile mukayesesi ve gelecekte ihtiyaç 
duyacağımız orman varlığımızın ne olma
sı lazım geldiği üzerinde de kısaca dur
mak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
memleketimizin ortalama yamaç meyli 
İ 5 ve ortalama rakamı da bindir. Devlet 
Su tşleri etüdlerine göre, Türkiye'nin 
yüzde 91'inde değişik şiddette çeşitli eroz
yon mevcuttur. Bu rakam ve meyildeki 
topraklarımızda gerek bilerek, gerekse 
bilmeyerek tahrip edilen bitki örtüsü so
nucu orman varlığımızın yok olmasına 
paralel olarak, tabiî denge bozulmuş, bir 
taraftan büyük masraflara baliğ olan va
tan topraklarımız şanlı ordumuz tarafın
dan korunurken, erozyon sonucu akarsu
larla denize yılda 30 santimetre kalınlı
ğında, Kıbrıs Adasının tamamını kapla
yacak miktarda; yani 500 milyon ton va
tan toprağı akmaktadır. 

tş 'bununla da bitmiyor; tarım alanla
rı molozlarla verimsiz hale geliyor, mil
yarları harcadığımız barajlarımızın ömrü 
azalıyor. 

Topografik yapısı ve tabiî dengesi bo
zulmuş memleketimizde, 2Q milyon hek
tar ormanlık alanın ancak yüzde 44'ü ve
rimli ormandır. Geriye kalan yüzde 56' 
sına tekabül eden 11 milyon 200 bin hek
tar ormanlık sahanın ancak 7,5 milyon 
'hektarlık kısmı ağaçlandırmaya elverişli
dir. 8 milyon 800 bin hektarlık koru or
manlarımızda yılda ortalama 7 milyon 
metreküp yapacak emval elde edilmekte
dir. Bu verim, Avrupa ortalamasının çok 
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altındadır. Şöyle ki: Finlandiya'nın 10 
milyon hektar ormanlık sahasında yıllık 
60 milyon metreküp, Avusturya'da 3 mil
yon hektarlık orman sahasına karşılık 8 
milyon metreküp üretim yapılabilmekte-
.dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün dahi ihtiyacımızı karşılamayan or
man emvali açığının kapatılabilmesi için : 

Hiç vakit kaybetmeden Orman Bakan
lığının kurulması; daha önce arz ettiğim 
genel müdürlüklerin yanı sıra, Akdeniz 
ormancılığı için Antalya'da Akdeniz 
Üniversitesine bağlı orman fakültesi, Do
ğu, Güneydoğu, GAP ve baraj sahaları
nın ağaçlandırılması ve kurak mıntıka 
ormancılığı için Elazığ'da Fırat Üniver
sitesine bağlı orman fakültesinin açılma
sı; orman işletmelerine bağlı orman şef
likleri sahalarının küçültülmesi ve ağaç
landırma silvikültür işlerine ağırlık veril
mesi; orman içi ve orman kenarı köylü
lerinin yaşama düzeylerinin yükseltilmesi, 
bunun için de yerinde kalkındırılmalarının 
sağlanması; orman işçiliğinde çalışanlara 
günün şartlarına uygun, yeterli ücretin 
mutlak surette verilmesi; zatî yapacak ve 
yakacak emvalin orman köylüsüne onda 
bir tarife, yani cüzi bir bedelle ihtiyaçla
rı ölçüsünde ve istedikleri zamanlarda ve
rilmesi; üretimde çalışanlara, eskiden ol
duğu gibi, «Köylü pazar satışı yakacak 
odun satışı» nın yapılması; her yıl sonun
da işletmelerin satışlarından belli bir mik
tar paranın köy bütçesine aktarılması; or
man kadastrosu ve orman sınırlarının tes
piti işlemlerinin hiçbir tereddüte mahal 
bırakmayacak şekilde en kısa zamanda 
sonuçlandırılması... 

Cezaevleri son yıllarda suçlularla dol
muştur. Bunu kısaca arz etmek isterim. 
1983-1987 yılları arasında Orman Ka
nununun 1 inci maddesi tam üç defa de

ğiştirilmiştir. 31.12.1981 tarihinden önce 
orman vasfını kaybetmiş sahaların orman 
sınırı dışına çıkarılacağı defalarca söyle
nildiği halde bu yapılmamıştır. 

Binaenaleyh, Sayın Başbakanın ve Sa
yın Bakanımızın konuşmalarından sora; 
yani, Orman Kanununun 1 inci maddesi
nin metni üç defa değiştirilmiş, vatandaş; 
«1956 yılında burası orman sayılan yer 
değildi. O günün behrinde zabıt tutuldu, 
şu anda buranın benim olması lazım» di
yor; içinde evi, barkı var, malı, mülkü 
var ve gerek ilgililerin konuşmalarından; 
gerekse 'basında çıkan haberlerden sonra 
vatandaş burayı ekiyor; ekince, muhafa
za memuru gidip zabıt tutuyor. 

Netice itibariyle, bugün ceızaevlerimiz 
orman suçlularıyla doludur. Yani, Orman 
Kanununun 1 inci maddesinin son şeklini 
alması için ilgililerin bu hususta hassas 
davranmalarını hassaten istirham edece
ğim. Yani, bir kanun maddesi dört yılda 
üç defa değiştirilmez. 

Sayın Başbakanın ve bazı milletvekili 
adaylarının 1987 yılı seçim arifesinde... 
Yani değiştirilmiş olan bu kanun madde
sine rağmen - Bunlar gerçek olduğu için 
arz ediyorum, tenkit değil - bu kadar va
tandaşı ıstıraptan kurtarmak için arz edi
yorum. Yani, 1960'lı yıllarda orman için
deki açmadan dolayı hem üç ay hapiste 
yatacak, hem 100 bin lira para cezası ve
recek, hem de vatandaşın elinden bu sa
halar alınacak... Yani, vatandaşın devlete 
olan itimadının her şeyden önce sarsılma
ması gerekir. Seçim arifesinde, 29 Kasım
da seçim, «30 Kasımda 'biz size buraların 
tapusunu vereceğiz» dediler. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Onu Demirel söyledi. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin. 

Devam edin efendim. 
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ADİL AYDIN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Orman Kanununun amir hükmünde 
de mevcuttur, orman ve ormancılık ke
sinlikle politikaya alet edilemez. Bu hü
küm çerçevesi içinde bütün siyasî partile
rin ve partililerin hareket etmelerini bir 
ormancı olarak istirham ediyorum. 

Kadastrosu tamamlanmış sahalarda 
ecdattan kalan, tapusu olmayan arazilere 
zabıt tutulduğu; Orman Kanununun 84 
üncü maddesine göre «Suç aleti veya va
sıtasının satış bedelinin yüzde 20'si ihbar
cıya, yüzde 30'u ise yakalayıp zapteden-
lere ikramiye olarak verilir» hükmünün 
kanundan kaldırılması; eskiden olduğu gi
bi, sebze ve meyve üretimi fazla olan yö
relerimizde orman işletmesince ambalaj 
sandığı için kooperatiflere sanayi odunu 
tahsisinin yapılması ve işletmelerce satı
şının temini; yeni orman yollarının inşaa
tıyla birlikte yangın yollarının, yangın 
emniyet şeritlerinin, orman yollarının 
yangın mevsiminden önce bakım ve ona
rımlarının en iyi şekilde yapılması ve tra
fiğe açık tutulması; ağaçlandırma ve yan
gın mevsiminde Diyanet İşleri Başkanlı
ğı ile ortaklaşa örnek vaaz ve hutbelerin 
hazırlattırılması, mevsim boyu bütün ca
milerde okutturulması, halkımızın aydın
latılmasının temini; millî park, orman içi 
dinlenme yerlerinin halkımızın ihtiyacına 
cevap verecek miktarda artırılmasını; ge
rek iç, gerekse diş turizme yönelik yaban 
hayatı ve av sahalarımızın günün ihtiyaç
larına uygun şekle sokulmasını; mümkün 
mertebe, teknik elamanların uzmanlaşma
larına, uzun zaman aynı yerde vazifeleri
ni sürdürmelerine, orman mühendisleri
nin ağaçlandırma ve işletme şefi olarak 
en az 12 yıl çalışmalarına, bu zaman için 
en az üç yıl emekliliklerine ilave edilme
sine ve en çok yan ödeme verilmesine; 

hulasa, 2000 yıllarının odun açığının bu
günden başlayan çalışmalarla ancak kar
şılanabileceğini düşünerek gerek verimsiz, 
ağaçlandırmaya müsait 7,5 milyon hektar 
bozuk orman alanının, gerekse baraj ve 
GAP havzalarının ve bu barajlara bağlı 
olarak sulama imkânına kavuşan yerler
de galeri kavakçılığının, erozyon kontro
lü ve mera ıslahı, enerji ormanı tesis ve 
yenilemesiyle birlikte toplam 18 milyon 
hektarlık !bir çalışma sahası karşımıza çık
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, «Yılda 1 mil
yar adet fidan, 300 bin hektar ağaçlan
dırma» parolasını, gerçe'kleştirilmemesine 
rağmen, son yıllardaki ağaçlandırma, 
enerji ormanı tesis ve yenilenmesi, eroz
yon kontrolü ve mera ıslahı çalışmalarını 
takdirle karşıladığım Orman Genel Mü
dürlüğü mensuplarını yüce heyetiniz hu
zurunda şahsım adına kutluyorum. 

Yukarıda bahsettiğim 18 milyon hek
tarlık sahanın yılda 150 bin hektarlık kıs
mı ağaçlandırılırsa 120 yıla, 300 bin hek
tarlık kısmı ağaçlandırılırsa 60 yıla ihti
yaç olduğunu yüce heyetinizin dikkatine 
arz ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yılda 300 bin hektarlık ağaçlandırmayı 
gerçekleştirdiğimiz takdirde en az 1 mil
yon işsizimize iş, yemyeşil, havası temiz, 
suyu berrak, toprağı bereketli ve verimli, 
orman içi köylüsü zengin, verim gücü 
fazla, kalitesi iyi, iklimi yumuşak, mille
timizin ihtiyacını yeterli miktarda karşıla
yan, sanayimizin hammaddesine cevap 
veren, akarsularımızın rejimini düzelten, 
barajlarımızın ömrünü uzatan, hayvancı
lığımıza yem ambarı bir Türkiye istiyor
sak -ki, istiyoruz-

Devlet olarak yeşil kuşak ve kamu 
ağaçlandırmalarının sembolik olmaktan 
çıkarılması; Millî Eğitim Bakanlığınca 
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-ilkokullar hariç- her derecedeki okul 
öğrencilerinin, dikim mevsimlerinde, fi
dan dikimine beş gün iştirakleri; Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin, ağaçlandırma faali
yetlerine belli ölçülerde iştiraki sağlanma
lıdır. Bu vesile ile Genelkurmay Eski 
Başkanı, büyük asker Sayın Cemal Tu-
ral'ı rahmetle anıyor, «Ruhu şad olsun» 
diyorum. 

Daha önce arz ettiğim gibi, Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın, ağaç dikmenin, ye
tiştirmenin, yüce dinimizdeki önemini bü
yük milletimize anlatması; bunun için 
özel vaaz, hutbeler hazırlanması lazımdır. 
Kamu ağaçlandırmalarına, her kademe
deki görevlilerin fiilen katılmaları; tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının, ağaçlan
dırma mevsimlerinde çalışmalara iştirak 
etmeleri temin edilmeli; ağaçlandırma 
alanlarında, makineli çalışmanın yapıla
bileceği sahalarda, toprak işlemesi mut
lak surette makine ile yapılmalıdır. Ka
yalık, kokurdanlık, dağ kesimlerinde, fiz
yolojik derinliğin bulunduğu yerlerde, çu
kurda ekim veya dikimin sağlanması; 
amenejman planlarının çok yönlü hazır
lanması; son zamanlarda ihmal edilen 
araştırmaya önem verilmesi; hızlı büyü
yen türlerin ve çelikle üretimin araştırıl
ması icap etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ecdadımızın şehit ve gazi kanlarıyla su

lanmış, ata yadigârı bu güzel yurdumuzu, 
devlet ve aziz milletimizin işbirliği ile biz
den sonraki evlatlarımıza, torunlarımıza 
yemyeşil, bereketli, müreffeh bir Türkiye 
olarak bırakacağımıza ve - yukarıda da 
arz ettiğim veçhile - en kısa zamanda 
«Orman Bakanlığı» nın kurulacağına bü
tün kalbimle inanıyor; Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesinin devletimize, yüce mil
letimize, mensubu olmakla her zaman, 
her yerde iftihar ettiğim Orman Genel 

Müdürlüğünün mensuplarına hayırlı" ol
masını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkış
lar). 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Aydın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Zekeriya Bahçeci; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın Bahçeci, arkadaşlarınız oldukça 
fazla süre kullandılar; mümkün olduğu 
kadar kısa zamanda toparlamanızı rica 
ediyorum. 

DYP GRUBU ADINA ZEKERİYA 
BAHÇECİ (Antalya) — Kısa sürede to
parlamaya çalışacağım efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 1988 yılı Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere, 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu ve
sile ile grubum ve şahsım adına, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü, 235 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve 
kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu kara
rı, 18.6.1984 gün ve 18435 Mükerrer sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Kuruluş; YSE, (yani, Yol, Su, Elektrik) 
Toprak-su, Toprak - İskân Genel Müdür-
lüklerü ile Orman Genel Müdürlüğünün 
orman yollan bölümünün birleştirilmesi) 
(suretiyle olmuştu. Genel Müdürlüğün 
'kuruluşu yeni düzenlenen Tarım Orman 
ve KÖyişleri Bakanlıkları teşkilatları ile 
'birlikte gerçekleşmiş ve çeşitli çevrelerce 
de yeni bir umut olarak desteklenmiştir. 

1986 yılında yaklaşık 2 toiin civarında 
iş makinesi ilavesi ih teşkilat daha da 
güçlü hale getirilmiş, 1987 yılında ise 
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yaklaşık 4 bin adet sabit ve seyyar tel
sizle donatılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, daha sonra, 
anılan 'bakanlıkça yapılan yayınlarda, da
da önceki uzun yıllarda yapılanları gölge
leyecek kadar fazla yol, elektrik ve sula
ma işleri yapıldığı açıklanmıştır. Örneğin; 
1983 yılı sonuna kadar 19 yılda 50 bin 
kilometre yeni köy yolu açılmasına mu
kabil, son üç yılda, 1987 sonu itibariyle, 
25 bin kilometre yeni yol yapıldığa yine, 
geçen 19 yılda, ancak 11 bin kilometre 
köy yolu asfalt yapılmasına karşılık, son 
3 yılda 7 bin kilometre asfalt yapıldığı 
şeklindeki rakamlar Bakanlık yayınlarında 
yer almıştır. Son yıllarda bu kadar sü
ratli çalışıldığı, böylesine muhteşem ba
şarılar eMe edildiği ve köydeki vatanda
şa tekniğin ve modern hayatın imkânları 
götürüldüğü dikkate alınırsa, köyde sade
ce yaşlı nüfus kalacak şekilde şehire ke
sif bir göçün başladığı; tarlalara satış de
polarındaki gübrelerin yolu açılmadığı ve
ya saman alacak hali olmadığı için hay
vanını kavak kabuğu ve ince kavak dal
ları yedirerek yaşatmaya çalışan köy aha
lisinin; köye gelen icra kâğıtlarının; tek 
göz evde yanan tek ampule karşılık, gön
derilen yıkıcı elektrik faturalarının çizdi
ği tablo İle tezat teşkil ettiği ve köyde 
yaşayan vatandaşa nelerin götürüldüğü 
az, Çok tahmin edilebilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tarlada çizgi açar gibi sadece iz bırakarak 
ve seçim dönemlerine denk getirerek, üs-
tünkörü ve usulen açılan köy yolları, ar
tık her yağmurda ortadan kaybolmakta 
ve her seferinde yeniden açılarak aynı 
çizgi çizilmeye çalışılmaktadır. Yollarda
ki işçi ve operatörlerin perişanlığı da işin 
cabasıdır. Bu personel, bir yıl önce aç
tıkları yolu tekrar açmak için cansiperane 
çabalarken, içinde Köy Hizmetlerinin de 
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dahil olduğu yüzbin işçinin İşten çıkarıla
cağı haberi, basında haber olarak yayın-
lanmasıyla tedirgin edilmişlerdir. 

Sayın miletvekilıleri, yine Bakanlık ya
yınlarında, 1983 yık sonu itibariyle 19 
yılda içme ve kullanma suyu götürülen 
ünite sayısı 32 500 iken, 1987 yılı sonu 
itibariyle, 12 400 üniteye su götürüldüğü 
açıklanmıştır., Bu olağanüstü başarı da, 
zaten mevcut olan, tabiî kaynakların ucu
na birer boru veya musluk takıDma'sıyla 
elde edilmiştir. Aynı usul diğer hizmetler
de de, (elektrik, telefon, sağlık ve bazı 
konularda) uygulanmış ve çok kısa süre
li parlak görüntü verilmeye çalışılmıştır. 
Yolsuz, 'ilaçsız, aşısız, araçsız bir dokto
run, ücra bir köyde, sadece dinleme ale
tiyle bulunması ne kadar mantıklı ve po-
litikse, aynı, köydeki köylünün ineğini et 
fiyatına satıp, şehirlerde ekmek peşine 
düşmesi de o kadar mantıklı ve politiktir. 
Acı 'bir politik gerçeği sergilemektedir ve 
b'Öylesi bir manzaraya İkinci Dünya Har
bi yıllarında dahi rastlanmamıştır. 

Çağ atlandığı ve tarımda altın yılların 
yaşandığı bir memlekette, bu duruma Ana
vatan İktidarı zamanında rastlanması da 
son derece ilginçtir. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Sa
yın Bahçeci, biz çağ atladık bu konuda, 
rahat olun; zorlanma orada. 

ZEJKERİYA BAHÇECt (Devamla) — 
ISiz öyle sanıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, 1983 öncesinin 
karanlık yıllarında, asfalt yolu, elektriği, 
şebeke suyu, telefonu, ithal tohumu ve 
de bilgisayarı yokken, köyünde yaşayan, 
istihsal eden, sanayii, hazineyi ve ihracatı 
besleyen o insanlar, son üç yılda Köy 
Hizmetlerinin ayağına götürdüğü bunca 
çağ atlatıcı hizmeti teperek kente gidi
yorsa, herhalde nankörlüklerindendir. 
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IDeğerli mil'lıejtlvekillieri, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü kurulurken arada 
kaynayıp ,giıden bir teşkilat varidir; Top-
ralk-lSu, .1952 yılında Sülaıma ve Kurut
unla İsteri Şubesi olarak kurulan ve adı 
Igeçten düzenlemeye kadar gelişlerelk top
rak, .biiıtki, su ve gübre ilişkilerlinli düzen
leyen bir teşkilat olarak, yıllarca hiz-
ime-t verım'iştir. Toprak ve ekolojik özel
li iklıedınıe foağb olarak çeşitli' bölgelere 
ayirılmıış ve gerçekten uınuitıullmaz işler 
yapımıştiır. Yieni düzenlemeyle aktivlites'i 
sııfırlianımış, elemanları horlanmış, ezil
miştir. Tanımsal üretimim temel unsur
ları olan toprak, su ve gübrenin bilinçli 
<vle teknik kullanımlımı üreMdiye yaygın-
Hiaşttıman bu kuruluşa, 1988 Nisanında 
artık gerek kallm almıştır. Çünkü, daha 
önce hangi gübreyi kullanayıım diye so
ran çifltdi, aritılk çağ atlayan gübre fiyat
ları karşısında gübre kullanamaz olmuş
tur. 

IDeğerM militetıvekii'lleri, burada kısaca 
sera üreticisinin çektiği ıstırapları dile 
getirmek işitiyorum. Biliyorsunuz İzmir, 
Muğla, Antalya, İskenderun, Çujkuroıva 
'bölgesinde ve haltlta Denizli Ve Afyon 
yörelerinde seracılık yapılmaktadır. Ge
çen yıl, 1987 -başı itibariyle sera üreti
cisi, sera örtüsü naylonu 670 liradan al-
ımijşjtır. Bu yıl eylül ayı başı itibarîyle 
plaistiğe 1 250 lira para ödedi. Aralık 
"ayı-itibarîyle Ödediği para 2 500, ocak 
ayı ortallarında ise 3 bin liradır... Üzü
lerek söylüyorum Antalya'da şutbalt ve 
ımiarit aylarında ollan -Oeniabı Allah'ın 
azalbımdan Allah bu milleti muhafaza 
eylesin- fırtına, seraların üzerindeki plas
tik örtüyü ımaaılösef a'toışltır. Ben de ıo 
sera üreticilerinden bir tianesiyim; fırtına 
'berilim de üç seramın naylonunu attı. Se
ra örtüsü satan firmalara gi'tltik, 4 bin 
'Hıradan alabildik. Bir vatandaş 6 ajy va

deli almak istedi ve 6 biin liradan alldı. 
Değerli millidtivekilleri, bir yıl içerisinde 
670 liradan 6 bin liraya yükselerek on 
kat fiyat artışı olunsa, o sera üretticiisıi-
ınin çdküiği ıstırapları sizlerin vicdanları
mıza bırakıyorum. 

ABDÜLBAKU AUBAYRAK Çtafeıı-
Ibul) — Turfandadan, çok kazanıyorsu-
ınuz Sayın Balhçedi. 

ZEIKERIMA BAHÇECİ (Devaımla) — 
Kiaüdı kli, 1983 seçimlerine gelirken... 

ABDÜLBAHt - ALBAYRAK (Isitian-
Ibuil) — Bir de sattığını söylesen... 

IHAŞIKAN — Efendim müdahale et-
ımeıy'in liütıfien. 

Deva|m eidin efendim, 

ZEKIERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— ... sizin seçtim beyannamenizde şöyle 
deniliyordu : «Bir memlekette enflasyon 
varsa, mömileketin başındaki iktidarlar, 
ortadirek diye talbir eittfiğimiz Türk köy-
llüsıüne, Türk ç'ifltçils'ine, memura, esnajfa, 
dul ve yetime 'ihanet ediyorlar» dbrnişti. 
iŞıilmdi soruyorum değerlii arkadaşlarım, 
Ibk yıl içlinde ısena örtüsü plastiği, hal
ikın talbliri ile «naylonu», on kiait artırır
ken vicdanlarınız .Mç mi sızüaımadı? 

A. CENGİZ DAĞYAıR (Antalya) — 
500 liraya portaikall satıyorsunuz. 

IBAŞKAN — Efendini müdahale et-
ımeyin ılütlfjen, ISayın Bakan cleyap verir. 

0EKKRIYA IBAHÇEGt (IDevamla) — 
(Sayın Genığiz Dağyar, sizde b'il iyonsunuz 
'bunları, ama klalbul edemiyorsunuz. 

iNlEVZAT DURUKAN (Bolu) — 
Turfandadan çikarıyorsunuz Sayın Bah
çeci. 

IBAŞKAIN — Devam edin. 

ZEKERilYA BAHÇECİ (DeMamia) 
Geçen yıl 25 bin - 30 blin liradan aldığı 
dolmlatas tolhumunu, şu anda 90 bin lira 
lile ,120 bin lira arasında afllmak zorun
dadır. 10,gramı... 
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NEVZAT DURUKAN (Bolu) .— 
Turfandadan, çolk kazan iyonsunuz.. 

^HDÜLBAKlt ALBAYRAK (fetan-
'bul) — ıSatibiklarımzı da öğrenelim. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Davamla) 
— Kırmızı örümcek ilacı geçen yıl 55 
ıbin lira idi, bu sene 140 biin liradır. 

BAŞKAN — Sayın Al!baıyr,ak, lütfen 
müdahale ötmeyin. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Turfanda .sdbzeciililkle geçmen bu se
racılar, geçen ısıene 'bin liraya ısıattığı ıdo-
maıtlesi, Ibiiberi, maalesef Ibu ısene 250 
İtadan satmak zorunda kalmıştır. 

'NEVZAT DURUKAN (Bolu).— Sat
tıklarınızı da öğrenıelim Sayın Bahçed. 

BAŞKAN — Saym Düırukan, siz 
(özellikle bu bakanlığın bütçesinii çok dik-
Ücatfl'i dinlemeniz gerekir. Ben rica ©di
yorum, lütfen... 

•NEVZATT DÖRUKAN (Bolu) — Te
şekkür ederim Saıyın Başkan. 

ıBAŞKAN — Sayın Bahçeci süreniz 
dolmuştur, topraiamaya çalışın lütfen. 
Sürenizi arkadaşlarınız kullandı, o ba-
Ikıimdan söylüyorum. Ltüıtfen. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Sağ olun, teşekkür ederim. 

jSayın Balkan, değeri milletvekilleri; 
(gerçekte yapılan şudur : Köy Hizmetleri 
Iböll'ge Ve, il müdürleri çliflter antenli, son 
derece forslu malkam otoları ile polliti-
Iklacı ve balkanları karşılıama'larında, iste
yerek veya istemeyerek bulunmuş ve et
kileyici bir fon oluşturmuşlardır. Mahal
lî ve genel seçimlerde, özellikle Anaya
samın geçidi 4 üncü maddesi ile ilgili 
referandumda, Köy Hizmetlerinin iş ma-
Ikinıeları, heybetli görünüşleri ve köy gi
rişlilerine kadar yapıp, bekledikleri işleri 
işarı ve turuncu renkleri ile... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Yap
mayalım mı?ı 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Peki burada şunu sormak istiyorum... 
Yapın... 

(BAŞKAN — Efendim karşılıklı ko-
nuş|mayaliim Sayın Sözcü. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Ama önceden Toprak Su'nun maki-
nıakrı mavi renkli idi, neden onları tu
runcuya, boyadınız? 

IMIEHMIET ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Hizmet gidiyor, 

IBAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim İtijtfien. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Mavi renlklten niye ürkltünüz, korktu
nuz?! 

IBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Ibujgünlkü programı bitirmek zorundayız. 
Mlsdafhalıe ötmeyin lıültflen, çok rıica edli-
yiorum. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Sarı ve turuncu renkleriyle zülhinleri 
ikilemişler, gerekti grinde ara seçimler
de yığınlar halinde seçim bölgelerine ta<-
şıyarak, aynı etkilerini devam etltirmÜş-
lerdir. Birçok belediyenin renkf tabela, 
renlkli kaldırım, renlkli sokak lambaları 
<ve göstermelik parklarla iştigal ederek, 
üş yaptıkları şeklinde verdikleri görüntü 
6 293 memur, 39 234 kadrolu ve bir o 
klaldar da geçici işçi'sji ile, makineleri ile 
antenleri ile taşrada bu teşkilatça veril
meye çalıışılllmış ve bu hususta başarılı 
olunmuştur; ancak miilleitıin efendisi olan 
köylünün, efendi, efendi köyünde yaşa
yıp, üretip, ayağına getirildiği iddia edi
len bu muhteşem nimetlerden, elektrik, 
ısu, televizyon, telefon vesaireden isitifa-
de etmıelk yerine, büyük şehirlerin getto
larında ameleliğe, sefalete ve ahlaken 
çöiklüşe koştuğunun .gerekçesi, acaba ra
hat Ibaltması mıdır, nankörlük müdür, 
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yoksa açliik mıdır? (DYP sıralarımdan 
alkışlar) 

(Değerli millettvek illeri, Ege Üniversi
tesi Tıp Fakültesi Çocuk P)s'ikolojiisi Biö-
lümıünce, îzimir Çocuk Islaheıvindle bu-
Huınan suçlu erkede çocuklar üzerinde ya
pılan araştırma sonuçları Mart 1988 iti-
Ib'ariyle şjöyleidlir: Çana yönelik suç işle
yen- çocukların ,yüz)de 84,6'sının babası 
köylü vie çiftdi, yüzıdle I5,41ünün babası 
işsizidir. Mala yönelik suç işleyen çocuk-
term yüızlde 17,8%ıjin 'ba'bası köylü ve 
çitötçi, yüzde lOJlsinin baıtyası işsizdir. 
Sayın Blaklanın kö|ylü ve çiifticfi çocukla
rıma ıdja eğillmlaslini huzurunuzda istirham-
ıla rida ediyorum. 

(Sayım Başkan, müsaımamanızaı sığına
rak, bir köylünün yaşadığı trafik kiazâ-
isını anlatarak sözleriımi bağlamak isti-
yoruim. 

Değerli milleltlvekilleri, kendü seç/ita 
ıböljgem olan Antalya'nın 'Korkuteli îlçe-
ısinin Selekler Köyünde Sadrie VanJıioğ-
lu isimli bir kadıncağız, kocası ve yakın
larıyla trafik kazası geçirir. Kepez Has
tanesine kaldirılhrlar. Kocası ve yakın
ları ille biirDikfie 4 kişiyi kaybeder. Ken
disinden, hastane masrafı olarak 900 bin 
İra para istenir. Kadıncağız müsaade 
ilslfer, köyünıe, gider, eş, dost ve ahbabın-
ıdan ister faikalt bu parayı temin edlemez. 
3 dönüm toprağını saıtmafc zorunda ka
lır. BU işlemler 4 gün içerisinde olur. 
Kocasının ve yakınlarının cenazesi Ke-
ptez Hasitaınesiinde 4 giüm bekletilir. Ka
dıncağız gelir, 4 gün için de 600ı bin 
lira genaze masrafı hesabı çıkarılır ve 
topllam, hesap 1,5 mrilyon liraya yükselir. 
O tarihi erde Anavaitan'ın Genel Başka
nı Sayın Turjgult özal, Antalya Cumhu
riyet Meydanıtnda blir miting düzenler. 
O mitingde, (deıvllelt imkânlarıyla tele -
ekran kurulur, İstanbul'un Fatlilh Jlçesıi-
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ne de bir telle-ekran , kurulur. Vatanda-
işın ilgisini çekemeyen Sayın özal, onla
ra şöyle biltap eder : «Yaklaşın, yakla
şın akşam televizyonda kendimizi seyre
din; bakın Fatih'ten (sian> sanı kadınlar 
isiizji seyrediyor» der. O mitingte özal, 
milletle alay 'edercesine «Çağ atladım» 
Ider. Bir tarafta çağ atlattığını iddia eden 
İBaşJbakan, bir taraf cenazesi 4 gün re-
Ihiın bırakılan köylü, anamız, bacımız 
'var. Burnun neresi çağ atlamak, vicdan
larınıza soruyorum. 

(Hepinize saygılar sunuyorum, (DYP, 
ISHP sıralarımdan «IBrayo» sesleri, alkış
lar) 

BA&JKAN — Teşekkür dderim. 
iŞahısları adına, lehinde, Sayın Meh

met Zeki Uzun; buyurunuz. 
Sayın Uzun, süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Sayıın Başkan, Yüce Meclliısiim saygıdeğer 
üyeleri; Tarım Orman vie Klöyöışteri Ba
kanlığı 1988 malî yılı 'bültçe kanunu ta-
ısanisı lehlinde görüş ve düşüncderiımi arz 
ejtjmıdk üzere söz almış rMunuypruım. Bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi ,sayigıyla selam
larım. 

Değerli milletvekilleri, 1931 yılında 
Ziraat Vekaleti- adı altında kurulan bu 
Iblalkaroılık biDilm ve teknıolıojlide meydana 
Igelen gelişmeler sonucu, tarım miizmet-
lerinin yo/ğunlulk kazanmasıyla, 13.12.1983 
'tarihinde kajbul edilen 183 sayılı Kanun 
Hüklmiünıde Kararnameyle Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı adını allmış, bia-
Ihara 6.3.1985 tarih Ve 3161 sayılı Kanun 
ille merkez ve taşra teşklilaıtn yeniden dü-
zenlenım'iş'üir. Kalkınma plan ve program
ları yioğru'Btuisuınlda ülkemin 'tarım, hay
vancılık ve lormancılığının gdiışltirilmesi-
ne 'yönelik çalışimalar yapmak, (bu ça-
lışimıalaria üjlgili olarak ıgörev lajanına gi
ren altyapı (teslisleri kurmak ve tarımsal, 
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ısıoısyal vie dkonıolmıik kamu hizmetlerinin, 
en |sıon «teknlilkljeılle ıbiriilkte kırısal kesime 
götürülmesin! (temin etmek, Ibu hakan
lığın (başlıca .gönevleri arasındadır. 

ıfiktonjomıimizin. ana ıSıelkJtörlerin'd'en 
ıbirtmi 'Uaşkıil ©den tarım, sektöründe gidiş
ime hıizı, 1987 'yılında yüzde 2,6 oranın
da olup, 1988 (yılı hedefi ise yüzde 3 
olarak pnpgtarnıilanımışjtır. Tarım ısektö-
tıünde, ürötilmdeki gelişmeler incelendi!-
ğinde 1987 yılımda Ihvtlkiısıel üretimde ge-
Hiişimenin, 1987 fiyatlarıyla yüzde 1,2; 
Ihlayvaneılıkita yüzde 4,3; ısıu ürünlerinde 
ise yüzde 7,7 oranında artış kaydettiği 
ıgörülimıüşjtür. IBalhlis konusu üretimdeki 
ıgellişjmdlıer ürün hazımda ele alındığında 
ittiDkiise! ürünlerden Ibüğld'ay ve arpada, 
(bir öndeki yıla ıgöre, öınıemaLİ bir /değişine 
olmamakla (birlikte, mısırda yüzde 13, 
şeker p amcanında yüzde 12,5; ayçiçeğin
de iıse yüzde 27,7; ısıöyada yüzlde 35 ar
tış ımiaydanla gelırmişitlir. Hayvancılıkta en 
büyük artış lilse, yüzde 11 küsur ile -ta
vuk etinde lolimiuştur.. 

«Diğer taraftan, 1984-1987 yılları ara
sında tanım ısektörü (kamu yatırımlarının, 
tıaplaım Ikaımu yatırımları iiçiimldeki payı, 
yıllhik »oriflaıma-lla lyüzde 10,7 oranımda hür 
gerçekleşme kaydetlmıişt'ir. Tarım sektö
rümde hedeflenen (gelişmeleri sağlamak 
amacıyla, bitkisel üretimin önemli gir
dilerinden JbM olan tohumculuk çalışma
larına, geçen yıllarda olduğu ıgilbi. ağır
lık jyerillerdk tohumculuğum teşvikli (ile il
gili uygulamalara devam edilmiştir. Bu 
konuda, 1987 yılında 190 bin ton buğ
day, 7 ibin ton soya, 3 500 ton hihriıt mı-
ısır, 1 750 Iton Ihıilbırit ayçiçeğü tohumluğu 
dağılmıştır. 1988 yılında ise 308 bin ton' 
buğiday ıtıöhurnıluğuı Idağıtılmıyla, toplam 
ekim alanlarının, ayçiçeğinde yüzde 60, 
mısırda yüzde 30 hlübrit tohumluğu kul
lanılması ve 130 İbin hektar alanda soya 

ekimi yapılması planlanımış hulummafcta-
dır, 

Çiftçinin ekilin tercihini yapaibilımesi-
n'i Itemimen, e-kiimden önce alım fiyatları 
ilıanı luygülamaısına devam eldiılmiş ve 
alımlarda peşlin löldeıme yiapıflimiişitır. 1987 
yılında Toprak Mahsulleri Ofiiısi 528 mil
yar peşim öldeme yaparak, nohut ve ımer-
dimeik de dalhiıl oDmıalk suretiyle 4 mıilyön 
'fonun üzerimde alım yapmış ve ıson yıl
larda özel önem verilen Itahulmculukita, 
1987 yılımda ihracata haşlanmıştır. 

Tarımın önemi girdilerinden (bir di-
ğerii olan Iklilmyevî 'gülbre tüketiminde de 
1987 yılımda önemlü gelişmeler sağlan-
ımıştır. 'Nıiltejk.im, 19861da 7,7 ımilyon ton 
ıoian IkimnjyeMi gülbre tüketilmi, yüzde 10,9 
Hıullc ibir iaritışla, 1987 yılında 9 milyon to
na lyülkısellmilştiir. Diğer taraftan, 1987 yı
lı içerliısimde Ibitiki ve hayvan hastalık ve 
zararlılarıyla ımücadell'e çalışmaljarına 
ağırlıklı ıbir şekilde devam edilmiş olup, 
8 ımilyon 400 bin hektar alan, 61 ımıilyon 
800 İbin aidet ağaç, 42 (mlilyom 300 İbin 
adet Ifildan, 571 ıtıon aimlbarllıanmış (ürün 
ive 1 milyon 400 'bin ton 'tohumluk, çe
şitli hastalık ve zararlıllara karşı (ilaçllan-
ımışta. 

Çiftçimin ekonomik ıyönden ıgüçfen-
dinilmesi ive ısoısyal refahınım artınhrılaısı 
makisadıylla yapman ısülbıvarasliyomlara ila
veten, ,1987 yılınlda ısıüflte ve tarım ilac
ılarımda destekleme yapılmaya ibaşlanmış, 
yem desteklemesi ise artırılmıştır. 

iHayvancılığsmızın gellişitirimıesi ama
cıyla, :sıunî ve talbiî tohuımllama çalışma
larıma Ida IbÜyük önem verildiği görül-
rnldklteldir. iBu çerçeıvede, 1987 yılında 603 
'bini ısumî, 336 Ibini ItaMî tohumlama ol
anak üzere toplam 939 hin hayvana sunî 
ve ıtaibiî tohumlama yapılmıştır. Ayrıca, 
ülkemizde, kültür ırkı hayvan sayısını 
artırarak, hayvancılığımızın geliştirilmesi 
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amacıyla, yaklaşık 44 .bin Ibaş hayvan 
ithalatı programllanımış ve !bu »miktarın. 
11 3(691u yurdumuza getirilerek, çiftçile
rim âze dlaiğıitılımıştır. 

1987 yılında lolduğu gilbi, 1988 yılında 
da devam eden ve itaımanıılanaibilir nite
likteki projelere önem verilmek ısuretiy-
le, yaitıom Ibültçe tespi'tindje bulunulduğu, 
ısevitudliridi bir hadisedir. 

Tarımın Ibir diğer önemli (girdisi olan 
ziraî kredi çalışimlalarıdda (da Ibüiyük ge
lişme ısağilandığı ve 1986 yılında 1 (tril
yon 800 ımilyar lira (dolayında olan ta
ramışa! (kredilerin, yüzde 94 oranımda bir 
artışla, 1987 yılında 3,5 trilyon liraya 
ulaştığı ıgörlülmüış'tliir. Genıel olaralk ta-
rıımdalki ıge%melerin, özelikle üretim ar
tışlarının ülke talebine ve dünyadaki ta
nımsal gelişmelere uyum içinde yürütül
düğü memnuniyet vericidir. 

Saygıdeğer ımilletvelkillleri, Orman Ge
nel Müdürlüğünce, ülkemizin orman 
ürünleri ihtiyacımın karşıilanımaısı amacıy
la, 1987 yılinda 7 millyion 283 bin [met
reküp lendüstrijyei odun ve 15 milyon 
177 bin ısiter yakacak odun üretimi 
proıgraımlanımıış ve |bu hedefleriin aralık 
ısönu iltibarülyie, endüstriyel odunda yüz
de 92, yaikacalk odunda yüzde 79 sevi
yesinde igerçdklleştirildiği görülmüştür. 
IBu arada, tel direk tahsislerinin yıl so
nu İtibariyle, 1987 programı hedefin/in 
iülsltünde ıgerçeikteşltlirıilıereik, Türküye Elekt
rik Kurumuna 90 bin metreküp, PTT' 
iye 147 500 metreküp tel direk, SEKA' 
ya iıse 1 milyon 388 metreküp kâğıtlık 
lodun teslim edilmiştir. 1988 yılında ise, 
7 milyon '250 bin metreküp endüstriyel 
odun, 14 milyon 362 ıbin ster yakacak' 
odun üretimi ve satışı planlanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğünün, genel 
olaralk, 20 ımülyon 200 Ibin hektar orman-
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lı!k alanlımızdan 11 milyon 300 bin hek
tar gibi, çok ıbüyülk bölümü bozuk ve 
verimsiz lortlan orman alanlarımızı, verim
li hale ıgetirm'elk, yurlt topraklarının, su 
ve rülzıgâr erozıyonlarıyla denizlere ve 
göllere alkıp gitlmeısiıni önlemek, tarım 
alanlarını /vıe barajları korumak, toprak, 
ısu, Ibliıtlki anasında bozulan Uabiî dengeyi 
yeniden tesis eltımek, şdhirieriımİzin çev
resinde yeşil kuşaklar Ikuraralk, hava kir
liliğini nispeten önlleımıek gayesiyle ağaç
landırma, erozyon kontrolü ve imar, ih
ya ıflaaliyatierinıe Ibüyülk önem vermek
te olduğu ımemnurtiyetle müşahede edil-
meklteldlir. Bu dümllelden olaralk, ikltidarı-
ımız döneminde her yıl büylülk oranda 
yapılan ağaçlandırma miktarı, 1987 yı
lında 137 712 hektar olaralk gerçekleşti-
riimişltlir. 1988 yıllında uygulamasına baş
lanan ağaçlandırma fonu ile, yapılacak 
teşvikle, ağaçlandırma miktarının, daha 
da artmia&ı beklenmektedir. 1987 yılı ya
tırım programında bulunan 3 milyar 200 
Ibin Türk Lirası Ödenekle, kadastro, 
aımıanajiman, ttiuhaifaza, ormanlarının 
imarı, millî park ve avcılık faaliyetleriy
le ilgili çalışmaların yapılmaısıı planlan-
ımış ve ıgerçdkleiştirilmeyıe çalışılmıştır. 

Orman kadastro (faaliyetlerine gere
ken önemin verilerek, 6831 (sayılı Or
man Kanununun Bazı Maddelerini De
ğiştiren 31302 sayılı Kanun çerçevesinde 
sayısı arltırılan orman kadastro komis
yonlarınca, 1987 yılımdan itibaren ka
dastro çalışmalarının hızlandırııliması, 
1988 yılında da aynı derecede çalıma-
lara devam olunacağı metmnuniyetle gö
rülmektedir. 

'Değerli ımilletvekiMerii, köy ve orman 
yolları ile köy içi yollarını, köy içme 
sularını, köylerimizin elektrikfondMlme-
isıinl, ayrıca köyleriımizde kanalizasyon, 
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köy imar planı ilıe 'ekonomik ve sosyal 
tesislerin yapılımasını lüısitlenen Köy Hiz-
ırmetleri Genel ıMüdürlüğü, köy yolların
da 1987 yılı programında yıl aonıu i'ti-
ibarliıylie 16 500 Ikiliomıeltre yıol tesviyesi, 
12 379 kilometre ısitalbifllize kaplama, 
5 685 kilometre 'asfalt «VB 5 241 'kilomet
re ide yol onarımımı (gerçekleştirmiştir. 
Yine 1987 yılı... 

IBAŞKAN — Sayım Uzun, süreniz 
»dolmuştur. 

IMIEIHMIET ZEKİ UZUN (Devamla) 
... yatırım prıojgramınida yer alan Idiğer 
hizmetlerden 7 003 «üniteye 'içimıe suyu, 
360 ailemin yerleşimi, 628 adet cami, mi
nare, hamam, kanallizasyon, köy konağı 
ıgilbi, çeşitli ı&osıyal ıtesils ve ekonomik te-
ısiıs; 40 076 hektar sahaya sulatma suyu, 
15 018 hektar sahaya toprak muhafaza... 

•BAŞKAN — Sayın Uzun, süreniz 
dıdlımuştur, tamamlayın Lütfen. 

ıMIEHMKT ZEKİ UZUN (Devamla) 
— Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

38 Ibin 14 hektar sahaya ıda, 'tarla içi 
ıgeliş'tirme Hizmeti götürülmüş olduğu 
sevinç verici ıbir hadlisedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ısöz /bura
ya gelmişken, Tokat lliımizde Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğümüzce 1984-1987 
yıllları arasımda 662 (kilometre yeni yol 
inşa edlilmiş ıqlup, bunun 310 Ikiloımetresi 
1987 yılında yapılmıştır. Yline, 1987 yı
lında 252 Ikiılomeitre ısltabilize kaplama ve 
104 kilometre asfaDt yol yapımı gerçek
leştirilmiştir. Ayrıca, iktidarımız döne-
mimlde 199 ünitenin evlerine içme suyu 
veri'lmıiış, /bumun 113 lünütesi 1987 yılımda 
yaptırılmıştır. Bu meyanda, alimizde ka
nalizasyon çalışmaları ıda Köy Hizmeıtle-
ıri açıisından çok sevindirici ölüp, 10 kö
yümüz ıbu çalışmalar neticesinde kanali
zasyona kaıviuşmıuştur. 

Yine, 1984-1987 yılları arasındaki 29 
adet cami yapımı, 79 bin 120 dekar ara-
zlide tarla tiçi geliştirme hlizmetleri, 3 köy
de 13 Ibin delkar alan arazi toplulaştırma 
projesi tatbikata ve 51 tein 870 Idlekar 
arazinin ı&ullama şelbekesıi inşaası, 4 adet 
ıgöll lyıapımı ile 6 Ibin delkar arazinin suya 
kavuşturulması, Tokat (Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün kıvanç verici çalışma ve 
hizmetleri arasındadır. 

Sayın miiılletl vekiller i, yukarıdan heri 
izaha çalıştığımı üretim ve hlizmetlierin ger-
çdkleştiriimesirade, Tarım Orman ve Köy-
işllîeri Bıakanlığıimızın takdlire şayan ça
lışmaları yanında, yemliklileri çalbuk he-
rtiımısıeyen Türik çiftçisinin gayretlinin bü-

yük rol oynadığımı lilfade etmek Merim. 
Bu ıbakıımdan, Türlk köylüsü ve Türk 
çifltçiisi, Iher 'tiürliü hlizmıete ve teşvike la
yıktır. Bu vesileyle, kendisini yüce mil'-
idtiiımize hizmet etmeye adatmış bulunan 
Sayın Hükümetlimize, Sayın Tarım Or
man ve Köyuşleri Bakanımızla ve bu 
Bakanlığın değerli mensuplarıyla, yuka
rıda arz elfitıiğüm çalışmalarından dolayı 
Tokat Valliısi ve Köy Hizmetleri M Mü
dürü ile Bakanlığım diğer çalışanlarına 
huzurlarınızda şükranı arz da bulunmayı 
ibir borç ve ıgörev tellakki ediyorum. 

Bu duıygu ve düşüncelerle, Tarım Or-
mıan ve Köyişleri Bakanlığının 1988 yılı 
Ibütçesünin Bakanlık memsuplarına, aziz 
milletimize, değerli çalışkan ve fedakâr 
köylü ve çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu 
lölmasımı 'diliyor, hfol Ve bereketli bir 
.ürün yılı temennisiyle Yüce Heyetinize 
ısaygılar sunuyorum. (ANİAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Tesettür ederim. 
IBütçe aleyhinde, şahsı adına, Sayın 

Murat Sökımenıoğlu; huyunun efenıd'im. 
(DYP (sıralarımdan alkışlar) 
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MUSTAFA MURAT SÖKİMENOĞ-
LU (Hatay) — ISayun (Başkan, sayın ımi']-
letıvıek illeri; Tarum Onman ve Köyişleri 
Bakamlığı \büıtçasi üzerinde şahlsıim adına 
söz almış bulunuyor ve bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamhyoru'm. 

Sayın mıilleftveki,llerıi, «Ekonomide za
man zaman allman (kararların, malkro he
deflere uygunluğu tartışılmaz» diyen bu
günkü iktidar, IO kadar çok değ/iş'ilk eko
nomik kararlar anırmaktadır ki, imafkro 
Ihiedjeflerin ne olduğu, hangi malkro he
defler olduğu laînllaışılamamalktadır. Çün-
Ikıüi loritada, yalnız azığın (bir enflasyon 
varıdır, hayat palhalilığı vardır. Bu yüz
den de tartışıma ısürüıp gitaıektedir. 

Ekonomik (kararların (değişik olması, 
çalışan nüfusun yüzde 5'5'ini teşkil eden 
köylüyü de fukaralaştırmıışlti'r. Bu uygu
lamaların,. köylüyü «ıBlir lokma 'bir hır
ka» ya ımalhlkûım e'tımek içtin alındığı gö
rü İlmektedir. Sayın Bakanın, «Türk tan
ırlını iyileştirici, Türk çilftjçtiısıini fukara
lıktan kurtarıcı tedbirler aldık, çlifltçi al
tın devrini yaşıyor» demesine rağmen, 
genel ekonıomlidekl, yalnız kendilerince 
bilinen malkro hedefe uflaşraa gayretleri 
Türk: çiftçisinin durumunu jıyiıleştireceğıi-
ne, aksine kötüleştirmekte ve çiftçiyi gi
derek faklrleştlirmekıtedıir. 

ıSayın miltatvekillıeri, ekonomiyi ida
re edenlerin, «Ne yapalım aldığımız ka
ranların, ımalkro dediğimiz kişi veya fir
ma bazımda Ikıisa vadede bemiımsenmedi-
ğin.i, hoş karşılanmadığını blifiyoruz; ama, 
polıMkalarımıza devam edeceğiz» diye
rek işçiyi, çiftçiyi, esnaf ve sanatkârı, 
memur, ıdul, eımeklli ve yetüimi azınlık 
içinde gördüklerinin bir başka ifadesi
dir. Her kesimi ırnikro bazda görme
nin ikrarıdır. Esasta, azınlık olan bir
kaç firmayı daha zengin yaptıklarını da 

bu vesileyle saklayaibild'iklerini zanneit-
ırmektedirler. 

Çiftçü gfirdi'lerini dövfee bağlayıp, 
köylümün 'emeğini, ıtaiban fiyatlarını Türk 
Lirası ile ıdüşlünen zihniyet köylü düş
manı değildir de nedir?.. Tarım girdileri 
Amieriika Birleşik Devletleri dolarına gö
re 10 katı ile 100 katı arasında yüksel-
mliş, tanım gelirleri ilse Türk Lirası üze
rin den işlem görerek, ancak 5 katı ile 
10 katı arası artış gösterebilmiştir. Gelir 
dağıilnmındalki eşitliği sağlayıcı ve halkın 
refahını artıırıeı ıniıteliktie olduğu Idd'ia 
edilen (kararlardan sonra, Türk köylü, ve 
çilftçiısi yüzde 40 (dalha fakirleşmiştir. 

ISayın milletvekilleri, enflasyonun Dev
let eliyle azdırılmasından, sonra, tabiî 
olarak da enflasyon düşeceğine, her ay 
yüzde lOMfulk 'bir artışla yükselmektedir. 
Enflasyon durdurulmadığı sürece, mıak-
ro idengelerin sağlıklı çalışması beklene-
ımez. Bu da ısiizin tabirinizle, malkro baz
da gördüğünüz çiftçi ve köylüye de bir 
liiyileşme getiremez. Vatandaşa hissedilir 
ölçlülde pahalılık vaat eden (bir iktidar m, 
ısürek'li zamlarta ulan eteiş olduğu 'taban 
fiyatları da geçerliliğini kaybetmiştir. 
Esasen ilan etltiğiniz taban fiyatı, geçer
liliğini sürekli zamlarla 'kaybetmiş, ta
ban fiyatları çarık dahi alamaz değerde 
kalmıştır. Türk çiftçli ve köylüsünün ya
şadığı gerçek Türküye tüle sizin pembe 
teleyizyomunuızda çizdiğiniz Türkiye tab
losu arasında uçurum vardır, sefalet 
yardır. 

ISayın miiliıetvelkiMeri, köylü senede bir 
diefa harman yapar, ıbir defa harman 
kaldırır; ama 1*2 ay satın alır. 12 ay sa-
Itın aldığı ıbültlün girdilerimde, îfliyaltlar fü
ze çağının haizi ile artarken, 12 ay evvel
ki mahsulüme isiz çağdışı fiyat verlip, 
omun, enflaisyomun altında ezilmesine göz 
yumuyorsunuz. Enflasyon köylünün elin-
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delkini, avucundakini alıp götürdüğü gi
bi, (satacak 'başka şeyi kalmadığından, 
korkunç Sboyutl'arda (borçlanmasına yol 
açıp, (borçlanimaıda çağ 'atlatılmıştır. 

Sıayın ımilfeCveklilleri, 'köylünün saltın 
alma ıgücüne kavuşlturulımasıyla, elektrik, 
telefon gibi meldenî Hizmetlerin bedeli 
ödenielbiılir; ama Ibuıgiünkü ıgtelirle de bu 
mülmlkün deığildir, hayal oilimuşltur;. çtün-
kü, köylünün alın terini hayalî ihracat
çıya yed iriyorsunuz. Köylünün ihtiyaçla-, 
rını pazardan Itedarlk edebilme imkânı, 
uygulanan politika file âdeta imlkânsız-
laşmıştır. Köylüyü Ikehdi kendisiyle, ken-
di dertleriyle Ibaşlbaşa, yalnız Ibırakanlar; 
uyguladıkları piöliıtika ile 'köylüyü 'tekrar 
köye mahkûm etmek istemektedirler. 

'Muihteriem ımületvdkilleri, modern gir
dilerim 'tanımın ayrılmaz parçası olduğu 
-Hükümet hariç- artık hepinizce bilin-
ımekıtedir. (Bu iğindiler köylüye pahalıya 
(geilmelktödir. Çiftçi, (köylü para bulup 
Ibunları zamanında aîaımaımışitır. Esasen, 
Ibin dolar [gelişir seviyesindeki ülkemizde 
çalışan nüfulsun yüzde 55'i, tşFımdi gayri 
safi ımlillî Ulaşılanın yüzde 17*sGni, hatta 
yüzde 16 İsını allmaktadır. Bu köy ve 
köylünün lözellikle Anadolunun fukara
lığı demektir. Bu arada rakamları çar
pıtmakta usta olanlara, 1975 yılındaki 
nüfuis liıle 1988 Türkiy esinin nüfusu ara
sındaki 15 milyonluk artışı hatırlatırım. 
ıBu ıniüfuıs artışı ne olacaktır, 'bunu niye 
(hesaplamıyorsunuz?.. 

IBiz reel gelirden ibalhisediyoruz.. Bu 
hakikatlerin iterisin! \iddia ötmek mesnet-
ısiz kalımakltadır. 

iSayın ımiilletvekllleri, ormandan tu
tun, dağ, ısahil ve ova köylüsüne kadar 
Itlüm köylü ve köyler, bir mıntıka içimde, 
dahi değişik ısforunları ortaya koymak
tadır, Hepsinin kökünde ise üretimsüz-

lik, parasızlık ve neticede fukaralık ya-
ıtar. iSeçlim 'bittikten sonra seçimde yo
rulan Ziraat Bankasına kilit tvuran zih
niyet, köylünün alın terine peşin ödeme 
yapmayı dalhi düşünmemektedir şimdi. 
Elinizden ipin ucunu kaçırdığınız enflas
yon yüksek diye, tarımı durduramazısı
nız. 

Sayın millıetivekilerıi, Itarıım üretiicisini 
üretimden caydıracak, üretim yapama
yacak kadar zor duruma düşüren zam
lar, dolaylı dergiler /ve ha ekonomik ge
lişmeler karşısında tarımda beklenen üre-
fciım artışı Türkiye'lyi sükûtu hayale uğ
ratacaktır. Çüfitçi, yeni ürün için para 
arayışı içimdeyken, Devdet tarafından 
çok kısıntılı verilen kredlilecıin dahi dur-
durüluşunu, (sübvansiyonların kesilişi nlin 
IbedeLini ağır ödeyecektir. Takati kesilen, 
ısasi dalhi zor çıkan; tlohuım, akaryakıt, 
gülbre, elektrik enerjisi, makine ve hay
van yemlerime, durmadan gelen fiyat ar
tışları karşısında (bunalıma düşürülen 
çiftçinin yardımına koşmak listemeyen-
ler, onların ürün Ibedelini ödemeyenler, 
«Paran yoksa öl» mucitleri, şirket" kur
tarma şampiyonları ilamların ziraata ba
kış açıları değişmezse, mili eltin mıutfağın
dan ısıonra, Türkiye ekonomisinin mut
fağı olan ziraahi de ateşe verecekler; 
harmanı, köylüyü de yakacaklardır. 

Sayın (milletvekilleri, Anadolu'da na
kit sıkıntısı 'had safhadadır. Çiftçinin 
feryadına Ikulalk tıkayanlar, pembe tablo 
yaratmak için uğraşıyor; ama artık inan
dırıcılıkları da kalmamış, onun için fkiım-
ıse kanmıyor, «Açız» diyor. Kanacak 
İhlalleri mi kaildi? Dükkândan sonra tar
laya (gelen faiz ışoku, el emeğini, alın te
rini gasp etti, alıp (götürdü. 

Tarım kredileri faizlerinin yüzde 10-
12 puan artırflması, Türk tarımına yeni 
ibir daribedir. Oysa, ekonomiden sorumr 
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lu ISİayın Balkan «(Diğerlerinin fa'izi yüz-
Ide lÛO'ü aşarken, 'tanıma yüzde 45 fatiz 
uyguluyoruz ya, daha ne istiyorsunuz» 
diyerek, isanki ıtarıım kesimine IlÜftuff da-
ğıltıyorımıuş giilbi, hakikatlerden habersiz, 
Türk çiifltıçiısiyle Amerikan çiıftçiisimi Ika-
rııştırımalktadır. Mazotun anormal fliyat-
lara yükselmesiyle, neredeyse tarlasına 
karasabanla ıgirecıelk ihale getirdikleri Tiürlk 
çlflEçiısiini tanıımıyorılar. Sürekli fiyatı ar
ıtan gübreyi, ancak ihtiyacınım yarısı ka
dar kullanan veya tarlasına hiç gübre 
altmayan Türlk çiftçisini bilmiyorlar. 

[Muhterem ımilletvekiUeri, büyük kış
ımı 500 doların altında, birikişimi da 200 
(doların altında yıllık geliri olan köylüye 
ne verdiniz? Onları nereden alıp, nereye 
götürmektesiniz? Acaba bunun farkında 
mısınız? Bu geliriyle köylü, ne pazarın 
allıcıisı halime gelir, ne de medenî hiz
metlerin karişıHayıcıısı olur. 

Gelir dağılım undaki eşitliği sağlayıcı, 
halikın refahını artırıcı olmayan ekono
mik tedbirler ısayeısimde, pastamın bölü-
nebliriği ortodan kalkmış; pastanın tii-
lıimlerli bölünmeyecek kadar küçülmüş-
Itiiir. Uygulanan politikalardaki ısrar, âde
ta pastamın Itüımünıü muayyen bir kesi
lme ikram eder mahiyettedir. Çiftçiyi, iş
çiyi, esnaf ve sanatkârı, .memuru, dul ıvıe 
/yetimin yok sayıldığı b/ir ülke olur mu? 
«lEkımdk yenine pasta yesinler» denilen 
devirlere taş çıkartırcasına «dEkmek yeri
ne, et yerine ımıerciımek yiyin» diyenle
rin devrime [geldik. İtişte, milletin atladığı 
çağ! Bu çağ da olsa olsa tarımda mercS-
<mek çağıdır. Bu 'tanırı politikası ile de 
mercimek 'fırıına (verilmiştir. 

Sayın mıiletvekilleri, «şu an, Türkiye 
Toprak Mahsulleri ÖPM stoklarında 100) 
(biti Iton kırmızı ımercimek, 170 bin (ton 
yeşil mercimek, yaklaşık 40 - 50 Mm ton 
da mdhult mıevauttur. Bunlar, kâğıt üstün-

Itünlde ımukavelleye bağlanmış gibi gö
zükse de »hiçbirinin gayri kalbilıi rücu 
akreditifi açıtaamışitır. Teminatlarında 
yanlış (bir politika gereği düşük oluşun
dan, Hinimi 'tüccar leline fırsat geçerse 
cüzî olan 'teminatı yakar, imal da sizin 
elinizde (kalır. IBu yıl Hindistan'da bü
yük kuraklık oldu ve dahili üretimleri 
çidk az laldu. Bakanlıkça (bu ıgerçek za-
ımanında görülemedi ve ihracatta nohutta 
50 dolar, mercimeğe. 30 dolar destekleme 
primi verildi. Esasen bu destekleme, dı
şarıdaki atanın celbine gitti. İçeride, it
hali fiyatları «dtldmatilkman ıdüşmJülştür. 
'Simidi de reklamı vasıtasıyla «Eldeki stok 
kalmadı» deniyor; bunun hepsi masal
dır ve şovdur. 

Üç ay sonra yeni mevsüım gelmekte
dir. Eısikıi ısitolk yeniye karışacaktır. No
hut /ve yeşil ımerdimek azamî bir yıl -o 
da iyi mıühafaıza edilirse- dayanır. Elde
ki stloklar bozulmaya yüz fcutmuşltur. îşıim 
en lömiömli ndktasıı, uygulanan tanım po
litikasıyla vatandaş tönoe Hint fakiri ha
lline getirildi, şliımdi de milyonlarca lira 
reklam param ödenerek halkı vejeteryam 
lolmıaıya davet ediyorsunuz. Bakliyatın 
proteini yüksek olabilir; fakat etlin yerine 
ilkalme follmaisı mümkün değildir, iddia 
edikna&i dalhi bilinçisıiızliktiir. Hayvansal 
proteinin beslenmedeki rolü başkadır, 
IbitkİBfll proteinin beslenmedeki rolü baş
kadır. 

IBAiŞKlAN — Sayın Söktmenoğlu, not
larımızı /görömliyoruım. Süremiz Ibİtmlişltir, 
'toparlayınız. 

MUSTARA MURAT SÖÎFÜMENOĞ-
IJU >(!Döva)mla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

IBAiŞKlAN — Teşekkür ederim. 
(MUSTAFA 'MURAT SÖKJMENOĞ-

LU ıtfDevaımla) — Sayım milletvekilleri, 
Igirdi listikrarı, fiyat istikrarı devamlılık 
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arz ©der. Bu istikrarı, köy meselesini ıbil-
nıefyenler !b!azmu$tur. Verıim, ancak bu 
»istikrarın uzun müddet devamı sayestin-
de artar. Tarım ımodernleşelblir, sanayie 
ak'tarıUacak arttık ıdeğer birlkcibıiılıir. Bu, 
'jsltiikrarlı ıpiölftilka iısiter, devamlılık ister, 
ciddiyet dıslter, vukuf isiter. Dünyanın h'er 
yerinde tarım desteklenmekte, sübvanısd-
yone ©dilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, AET'ye girme-
ımiadeki en Ibüyük mania tarım hadise
sidir. Tarım 'sübvansiyonu, tarım nüfu
sunun durumu, istihdamın sanayie akta
rılması 'meselesinin altını çlizerek dikkat
lerinizi çekmek işitiyorum. Ancak, bu 
iktidar bu iki noktayı kesin olarak id
rak edemıemişitir, meseleyi kavrayama
mıştır; ulfjuksuzfoığu, (geniş pdlMkaiları, 
ekonomik entegrasyonlar içerisinde Tür
kiye'nin rolünün ne olabileceğini idrak 
edecek halde değildir; ne bilgisi, ne tec
rübesi, ne de niyetli vardır. 

Sayın milletvekilleri, sözde, üreticiyi 
yola getirmek, fiyatları düşürebilmek için 
iktidarın Ortak Pazarın üretim fazlası 
ürünlerini 'ithal ısuretliyile, Türk çiftçisin
den esingenen sübvansiyonu, Alman, 
Fransız ve 'Hollanda çiftçisine bahşetme
sini milletimiz unutmayacaktır. Artık 
ıfioya meydana çıkmıştır. Devekuşu mi-
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şali herkesin Ibaşını kumdan çıkarması 
gerekir. 

Sayın milletvekillerli, ülkeyi umulan 
cennete çeviremezsiniz. Arttılk halikın umu
ldu (almaktan cılktınız, bozkırın yeşile çev
rilmesini durdurdunuz. Seçim için diktir
diğiniz telefon direkleri de Ibozkırda telk 
Ibaşına kalmıştır. 

iSayın milletvekilleri, derdin sebebin
den çare aranmayacağına göre, (milleti
miz çareyi seçim meydanlarında gör
mektedir, ısandıkta gönmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işjte 'bu gerçekler ışığında 1988 yılı Tarım 
Orman ve «Klöyişl'eri Bakanlığı bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

IBASKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Stökımeniağîu. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere kal-
dığıımız yerden devam etmek; yarınki 
programda yer alan Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı 
kuruluşların bültçe ve kesinhesalbını gö-
ırüşmek i$n 15 Nlisan 1988 Cuma günü 
saat lO.OO'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

(Hayırlı akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 19.52 
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V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Cumhuriyetin ilanından bugüne 
kadar kurulmuş bulunan fonların gelirle
rine ve harcamalarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin yazılı cevabı (7/110) (1) 

Türkiye Büyük Millet Medisi 
Başkanliğına 

Aşağıdaki Borularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılırna-

Fonun adı Yıllar 

3. Bu fonlardan yapılan harcama 
tutarları heribiri için ayrı ayrı nedir ve 
bugünkü fon Ibalkiyeleri ne kadardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14 . 4 . 1988 
Sayı : 03.6/164-9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : Başbakanlığa muhatap 29.3.1988 
tarih ve 7/110-608/02793 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ' 
in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ya
zılı soru önergesine cevap teşkil edıecefc 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 

(1) Soru cevabına eldi kitap, hacimli 
olması nedeniyle yayınlanamamış olup, 
(7/110) esas numaralı dosyasındadır. 
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VE CEVAPLAR 

sı için ıgereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Şendağ 
Adana 

J. Cumhuriyetıin Mâninden bugüne 
kadar kurulmuş bulunan bütün fonların 
adı, amacı, kuruluş tarihi ve hukukî da
yanağı nedir? 

2. Bu fonların her 'birinde toplanan 
kaynak ıtutarı, aşağıldialki cetvele göre, 
ayrı ayrı nedir? 

Bu fona bütçeden 
Fonun, yıllık ve Hazineden 

•kaynak birikimi aktarılan tutar 

•t 

hazırlanan kitap ekte gönderilmektedir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet 'Balkanı 

2. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz' 
ün, Sinop İli Gerze İlçesindeki öğretmen 
atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Ce
lâl Güzel'in yazılı cevabı (7/113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Anayasanın, 98, ve İçtüzüğün 94 ve 
96 ncı maddeleri gereğince, aşağıda be
lirtilen sorunun Sayın Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplartdırılması hususunda gereği
nin yapılmasını arz ederim. 

24.3.1988 
Özer Gürbüz 

Sinop 
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Sinop ili Gerze İlçesinde, aşağıda be
lirtilen nedenlerle altı öğretmen hakkın
da kıdem ve geçmiş hizmetlerine bakıl
maksızın halksız ve objektif kıstaslara 
dayanmadığı için amaçlı olması gibi ile'-
riye dönük ıbir tehlike unsuru öla'bilecek 
kişileri ve tüm öğretmen camiasını ya
ralayan kış ve eğitim içi atama uygula
ması yapılmıştır... 

Öğretmen Necmi Bartın 17 yıllık, ev
li, 2 çocuklu, Gerze - Çorak - Aşağıto-
pal İlkokulu öğretmeni iken, Gerze -
Kahramaneli - Rarat İlkokuluna atan
ması yapılıyor. Bu arada Aralık 1987 ta
rihinde aynı, okula Lütfi Çavdar atanı
yor, bu atama iptal ediliyor ve 17 yıllık 
öğretmen Necmi Bartın atanıyor. 

Öğretmen Seyit Mehmet Kulak 18 
yıllık öğretmen, evli, 1 çocuklu, eşi Ger
ze Merkez ilkokulu öğretmeni. Gerze 
Yamacık Köy İlkokulu öğretmeni iken, 
Gerze Boyalı İlkokulu öğretmenliğine 
veriliyor. Öğretmen iki defa mide kana
ması geçirmiştir. Eski okulu Yamacık, 
Merkeze çok yakın olduğu için Merkez
deki evinden gidiş geliş yapabilirdi. Sim
idi 'yeni okulu Boyalı çok uzak köyler
den olduğundan evinden ayrılmak duru
munda kaldı. 

Öğretmen 'Süleyman Seçkin (17 yıl
lık) Aynur Seçkin (14 yılhk) karı koca 
olan bu iki öğretmen Gerze Yamacık 
Köyünde birlikte çalışıyorlardı. Bu yıl 
okul açıldıktan ısonra bu okula (Şükriye 
Aydınoğlu, Ülkü Gündüz, Ruhiye Atak) 
isimli üç öğretmen atanıyor. Yeni atanan 
öğretmenlerin en kıdemlisi 8 yıllık oldu
ğu halde, sonradan atanan öğretmenler
den ikisi bu .okulda bırakılıyor. Biri baş
ka okula geçici olarak veriliyor. Ancak 
eski ve kıdemli olan Süleyman ve Ay
nur Seçkin Gerze Yaykın Köyüne veri-
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iliyor. Eğer bu okulda fazla öğretmen 
var, Yaykın Köyü ilkokulunda yok de
niliyorsa, neden sonra gelen yeni öğret
menler ihtiyacı olan köye verilmiyor? 

Necati Çakır (27 yıllık öğretmen, ev
li, 3 çocuklu). Gerze Belören Köyü ilk
okulu öğretmeni iken Gerze - Akçake-
se - Kösağal İlkokuluna atanıyor. Du
yulduğuna göre daha önce ıbu okula Ah
met Kavas atanmış iken, göreve başla
madan Gerze Çalkallı Köyüne almıyor. 
Boş kalan ıbu köye 27 yıllık öğretmen 
Necati Çakır veriliyor. 

Osman Yalım, 21 yıllık öğretmen, 
evli 3 çocuklu. Gerze Köyü öğretmeni 
iken, Gerze Çorak Köyü İlkokuluna 
ataması yapılıyor. Bu öğretmen de tra
fik kazası geçirmiş ve bir gözü sakat
tır. 

Bu nedenlerle; objektif hiçbir kısta
sa dayanmayan, boş okulların doldurul
ması için yapıldığı söylenen, ancak bir
çok yeni öğretmen, okullarında görev ya
parken, eşleri ayırmak ve okula sonra
dan verilen kıdemsiz öğretmenleri okul
da tutup, eski ve kıdemli öğretmenleri 
uzak köylere göndermek suretiyle, yıl
larını eğitim hizmetine vermiş tou öğ
retmenlerimize yapılan keyfî atama işle
mi Bakanlığınızca tasvip edilmekte imi
dir? Tasvip edilmemekte İse tüm çevre
de ve öğretmen 'kitlesinde moral bozan 
ve çalışma şevkini kıran bu geçici de 
olsa atamaların durdurulup öğretmenle
rin, kazanılmış hakları olan okullarına 
iadesi mümkün değil midir? Bakanlığı
nızca bu yurdun dört tür köşesinde ya
pılabilecek bu yönlü sübjektif takdire 
dayalı ve tehdit vasıtası olarak kullanı
labilecek atamalar veya geçici görevlen
dirmeleri önleyecek, objektif ölçülere 
dayah bir yönetmelik çıkartılması düşü
nülmüyor mu? 
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T. B. M. M. B : 55 14 . 4 . 1988 O : 2 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 13.4. 1988 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel 'Müdürlüğü 

Sayı : 243.60/Fer* İlk. 
Nakil 88 (57.) 43773 
Konu : İl içi yer değişikliği 

Tülrlkiye Büyük MıiMjet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) 29.3.1988 tarih ve Genel 
Sekreterlik Kan. Kar. D. Bşk. 7/113-616/ 
02826 sayılı yazınız. 

o) Sinop Valiliğinim 4.4.1988 tarih 
ve 4904 sayılı yazısı. 

1A Hgli (a) yazınızla intikal ettirilen, 
Sinop İM Gerze İlçesindeki öğretmen 
atamalarının durumu incelettirilmiştir. 

2. Bazı çevre Iköy ilkokullarını öğ
retime açabilmek veya öğretmen kadro

larım takviye edebilmek amacı ile, Ger
ze İlçesindeki ilkokullardan öğretim yı
lı sonuna kadar, geçici olmak kaydı ile 
öğretmen görevlendirilmesinin yapıldığı; 
ilgi (jb) yazı ile bildirilmiştir. 

3. 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu
nun 8/c maddesi, okullar arası öğretmen 
dağıtım dengesinin korunması yönünde 
gerekli tedbirlin Valilikçe alınabileceğini 
öngörmektedir) 

4, Söz konusu geçici tedbir, 1988 
yılı ders kesiminde ortadan kaldırılacak 
ve geçici olarak görevlendirilen öğret
menler; eski görev yerlerine döndürüle
ceklerdir. 

Arz ederini. 
Hasan Celâl Güzel 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 İNCİ lÖHRUEŞtM 

1 4 . 4 . 1988 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (t/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesapl arına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılr Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan Ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
tdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAlR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir ^ev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 

i 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekilli M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına 'ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 1 ~f arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncümün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırh'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 



Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta-

(/) içtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 



20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkimaz'ın, Kütahya îtinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir Milletvekili Neccar TürkJ 

can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) , 

26. — Kocaeli Milletvekili Alâettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4€) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan1 

yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü . 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 



köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktınüdığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Hı-
man'ın, Çorum tli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin tçiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankallardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklar ma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-



ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devtlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya tli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetlierine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

55. _ Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbiriler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutam Barajımın ne zaman 
tamamlanacağına ilişiklin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'io, çift pasaportlu kamu görevlilıe-
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rlne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekilli Alıaeıtıtin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkim Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettdm 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası • 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ©aka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milietvekiit Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbanfc Keramifc Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'ınuın, 1980 yılında imşaası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Baklanımdan sözlü 
soru önergesi (6/81) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra-



poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Pıir Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasmın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (Ss Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman ili Samsat ilçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı: ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22.3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Iran islam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlılk, imar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik: Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
D-şişleri komisyonları raporları (1/369) 
(ıS. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Duşişileri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasımda 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Türlüm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) <S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil-
ıletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katulmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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