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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak üç oturum yaptı. 

Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar'm dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasa
rdan ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Ka
nunu Taşanlarının (1496,1/497; 1/476, 3/666, 
3/582; 1/475, 3/667) (S. Sayılan : 111, 112, 
134, 136) görüşmelerine devam edilerek; 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü, 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara Üniversitesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Ünivesitesi, 
9 Eylül Üniversitesi; 
Trakya Üniversitesi, 

Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
100 üncü Yıl Üniversitesi, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Müdürlüğü, 

1989 malî yılı bütçeleri ve 1987 malî 
yılı kesinhesapları ile, Gaziantep Üniver
sitesi 1989 Malî Yılı Bütçesi ve 

14.12.1988 tarihli 42 nci Birleşimde gö
rüşmesi yapılan Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı Bütçesinin bölümlerine geçilmesine dair 
oylamanın yenilenmesine ilişkin Başkanlık 
Divanı karan, yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildi. 

Bu karar gereğince yeniden oylanan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 malî yı
lı bütçesi ile, 1987 malî yılı kesihhesabı-
nın kabul edildiği açıklandı. 

18 Aralık 1988 Pazar günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.14'te son verildi. ' 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Eriuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Samsun 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Ttiırhan Tekinel 

Mehmet Akarca 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yüı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496,"1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 
136) (1) 

A) TARIM ORMAN VE KÖY
İŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yûı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1. —Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

(1) 111; 112134; 136 S. Sayüı Basmayazılar 
9.12.1988 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

— 3 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1987 Mali Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesa-
bının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

» 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı

ğı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 
adına söz alan sayın üyelerin adlarını sı
rası üe okuyorum. 

Gruplar adına söz alanlar: Doğru Yol 
Partisi adına Sayın Hasan Ekinci, Sayın 
Ümit Canuyar, Sayın Doğan Baran. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Hikmet Biçentürk, Sayın Ersin Koçak, Sa
yın Sabri Araş, Sayın Mehmet Ali Kara
deniz, Sayın İsmail Üğdül. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına 
Sayın Yaşar Yılmaz, Sayın Mahmut Ke
çeli, Sayın Salih Sümer, Sayın Gürcan Er
sin, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Turhan 
Hırfanoğlu. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlar : 
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Lehinde: Sayın Ali Er, Sayın Hikmet 
.Celebi; 

Aleyhinde: Sayın Murat Sökmenoğ-
lu, Sayın Mustafa Çakır; 

Üzerinde: Sayın Abdurrahman Boz
kır ve Sayın İlhami Binici. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi grubu 
adına Sayın Hasan Ekinci'nin. 

Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA HASAN 
EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Doğru Yol Parti
si adına, Orman Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Grubum 
ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sabahın bu erken saatinde, sıralan 
boş olan bir Mecliste, sizlere fikirlerimi 
ifade etme güçlüğünü takdir edersiniz. 
(ANAP sıralarından "Senin grubun 
DYP'den kimse yok" sesleri) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Şimdi bunlarr söylemenin ne an
lamı var? 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — 
Doğru Yol Partisinin burada olmadığını 
söylüyorsunuz; Doğru Yol Partisi millet
vekilleri, sizleri şikâyet etmek için yurt sat
hına dağıldılar; yurt içindedirler. Saym 
Başbakan gibi, bütçesi görüşülürken Ame
rika'da Avrupa'da iş takibinde değiller. 

Bütçeler, hükümetlerin aracıdır; büt
çeler, iktidarların kalkınma aracıdır; bun
lardan başka önemli bir konu var mıdır? 
Bu Mecliste bütçe görüşmelerinde kimse 
olmayacak; ama diğer bir zamanda 
olacak... 

Şunu demek istiyorum: Eğer ben, bu 
konuşmayı yapıyorsam, bu Yüce Meclise 
olan saygımdan yapıyorum; eğer biz, bu
rada grup olarak konuşma yapıyorsak, fi

kirlerimizin zabıtlara, tarihe intikal etmesi 
için yapıyoruz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) -
Siz bu düşünceyle iktidar falan olamazsı
nız; geniş olun, geniş! 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Yok
sa, sizin davranışlarınızı bir yıldan beri za
ten görüyoruz... Siz, haklı olan şeyleri de 
kabul etmiyorsunuz; ekseriyetinize daya
narak her şeyi yapıyorsunuz. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Bütçeye gel, bütçeye. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) - Büt
çeye geleceğim; tabiî ki, bunlar bütçenin 
bir bölümüdür, genel hususlarıdır. 

Diyeceksiniz ki, muhalefetin hiç mi 
kusuru yok? Şahsî fikrimdir, muhalefetin 
de kusuru çok; şudur kusuru: Asgarisin
den, demokrasiye hizmet etmeyen bu gru
ba, muhalefet olarak, oturup Ha demok
ratik olma vasfı kazandırdığı için hatalı
dır, ama biz bunu, tarihe ve özellikle de
mokrasiye olan saygımızdan ve milletin bu 
çarpık durumu bir gün düzelteceği ümi
diyle yapmaya çalışıyoruz. Bunları ifade 
ettikten sonra, Orman Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde konuşmak istiyorum. 

Orman varlığımız, bu meclislerimiz
de, 11 yıl gibi bir süre, Orman Bakanlığı 
olarak konuşuldu; bugün ise, bu büyük 
Bakanlığın bütçesini, Orman Genel Mü
dürlüğüne sıkıştırılmış olarak görüşeceğiz. 

İfadelerimde Orman Genel Müdür
lüğünün teknik çalışmaları konusuna de
ğinmeyeceğim; çünkü, Orman Genel Mü
dürlüğü, öylesine bir teknik kadro ve öy
lesine bir yetenekli, yeterli kadro yetiştir
miştir ki, önlerine ne hedef koyarsanız, yıl
larca bunu yapmışlardır, yine de yapacak
lardır. Bu bakımdan ben, genel olarak or
man politikasına ve Anavatan iktidarı, or
man meselelerimize, ormana nasıl bakı
yor; buna bakmak istiyorum. 
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Önce şunu söylemek isterim ki, Ana
vatan İktidarı, orman meselelerimize, ya
pısına uygun* bir tarzda bakıyor. İfade et
tikleri gibi, Anavatan Partisi, dört eğilimli 
bir parti ve orman politikası da (gıda, hay
vancılık, tarım, orman gibi) birbirinden 
çok farklı grupların bir yere toplanması 
suretiyle ve "İşte, iyi oluyor, idare 
ediliyor" mantığıyla idare edilmektedir. 

Eğer bu mantıkla gidersek, tarım, 
hayvancılık, ormancılık gibi konuların tü
mü tabiî kaynaklar olduğuna göre, Tarım 
Onnan ve Köyişleri Bakanlığını da, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlarsak, 
pekâlâ oradan da idare edilebilir! 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, 
orman varlığı açısından zengin olduğunu 
iddia edemeyiz. Belki Ortadoğu ve çöl ül
kelerine göre zengin; ama Avrupa ülkele
rine göre fakir, bir memlekettir. Bir zaman
lar yuz.de 5Q'lerin üstünde orman varlığı
na sahip olan Türkiye ve Anadolumuz, 
bugün yüzde 26'lar ve onun altında bir 
orman varlığına sahip bulunmaktadır. 
Devletimiz tarihte buna nasıl bakmış?.. 
Devletimiz, tarih boyunca makro seviye
de baktığı halde, orman varlığımızın yüz
de 50'lerden yüzde 26'lara kadar inmesi
ne de mani olamamıştır. Bugün orman 
varlığımızın ciddî bir rehabilitasyona, cid
dî bir tedaviye yatırılması gerekmektedir. 
\klnız, Türkiye ormanları, halen tabiat or
manıdır. Biz, insan emeği ile üretime geç
miş bir ormanı henüz yetiştirmiş değiliz. 
ormanlarımız yaşlı, tamamına yakını ida
re müddetini doldurmuş, gençleştirilmesi 
gereken ormanlardır. Meseleye bu açıdan 
bakmak lazımdır. 

Birçok ormancılık hizmetleri vardır. 
Bu ormancılık hizmetlerinin ana dalları, 
özellikle yaşlı ormanlar için (Türkiye or
manları içirç) gençleştirme ve yeniden or
manların imarı, ıslahı ve ağaçlandırıl-
masıdır. 

Türkiye'de orman işletmediği iyi ya
pılabiliyor mu?.. Orman işletmeciliğinin, 
ormancığılın bütün hizmetlerinin yerine 
getirilmesi, yol yapımına bağlıdır. Türki
ye'de, 20,2 milyon hektar orman varlığı
mız, orman alanımız vardır. Beher hek
tara, Avrupa ölçülerine göre, 20 metre; 
Türkiye'deki bozuk ormanlara göre ölçü 
10 metre olmasına rağmen, bugün Tür
kiye ormanlarının hektara düşen kilomet
resi sadece 5'tir; yani, Yüzde 50 henüz yol 
yapılamamıştır. Onun için, bize göre, 
Türkiye ormancılığının ana meselesi, or
man yollarının açılmasıdır. Orman yolla
rının açılması için, daha önce, yol şebeke 
planları yapılmış ve 240 bin kilometre yo
lun yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmış
tır. Bunun 110 bin kilometresi yapılmış, 
130 bin kilometreye yakın kısmının yapıl
ması zorunluğu vardır. Bu yolları yapma
dığımız takdirde, işletmeciliği yapamayız; 
bu yollan yapmadığımız takdirde erozyo
na mani olamayız; bu yollan yapmadığı
mız takdirde bozuk ormanlarımızı imar ve 
ıslah edemeyiz; bu yollan yapmadığımız 
takdirde ağaçlandıramayız. "Ağaçlan
dırdık" dediğimiz zaman, garnizon 
ağaçlandırması olur. Askerlerimiz eski
den beri yapıyor garnizonların etrafını; 
bu ağaçlandırma olur. Onun için, or
man yolları, orman işletmeciliğinin, or
man varlığımızın ana damarları ve kalbi
dir. Anavatan İktidarı bu damarları kes
miştir. Nasıl?.. 

Bu büyük ölçüde orman yoluna ihti
yaç düşünülerek, 1980 yılında 150 dozer, 
bir yığın makine Japonya'dan ithal edil
miş ve yurt dışından yine birçok makine 
ithal edilmiş ve böylece orman yollarının 
açılması planına uygun çalışma yapılma
sı istenmiştir; ama görüyoruz ki, Anava
tan İktidarı, -ormancılara itimatsızhkla-
nndan mıdır, nedendir bilmiyorum- böy
lesine büyük bir makine parkını, bütünüy
le köy hizmetlerine devretmiştir. 

http://yuz.de
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Bir noktaya dikkatinizi çekmek isti
yorum: 1980 öncesinde 4 800 - 5 000 kilo-
metreli yol yapım hedefleri, 3 000 kilomet
relere düşmüştür. Bu yollann bir kısmı 
ihaleli yapılmaktadır; ama buna rağmen, 
yol meselesi çok kötü bir duruma girmiştir 

Köy hizmetleri için daha önce büyük 
bir makine parkı ithal edildiğini biliyoruz; 
ama Türkiye'de, referandum ve seçim or
tamı bitmediği için, orman makineleri de 
orman yollarına çıkmıyor. Değerli millet
vekilleri, bu, böyle devam edecektir ve 
böyle devam ettiği sürece de, ormanları
mızın kapısına kilit vururuz. 

1963 yılma kadar yerel metotlarla 
amenajman planları yapılıyordu; Türki
ye'de 1963-1972 arası planlı döneme geç
tikten sonra, hava fotoğrafları metoduyla 
kesim amenajman planlan yapılmıştır. Bu 
kesim planlarına ve envanterlere göre, 
Türkiye'de 900 milyon ster orman serve
ti, koruda 22 milyon ster yıllık verim, bo
zuk koruda da 7,3 milyon ster orman ve
rimi olduğu tespit edilmiştir. Birçok or
man yolumuz olmadığı için, plan hedef
lerimize rağmen, hâlâ 1980 öncesinin üre
tim seviyesinin altında bulunuyoruz; o se
viyeyi geçemiyoruz. Niye?. Çünkü, yolu
muz yok. 

Burada 1979 veya 1980 lafını telafuz 
etmek mukayesesini yapmak istemiyor
dum; ama raporda 1980'le mukayese ya
pıldığı için, 1980 öncesini anlatmak zorun
da kaldım. Çünkü, ormancılık bir silsile 
halindedir, bölüm bölüm ayırmak müm
kün değildir. 

1979'da 8 milyon ster civarında 
(7 milyon 990 bin) bir üretim olmuş. 
1980'de de 7 milyona yakın bir üretim ol
muş; am üretim bugün hâlâ yine 6-7 mil
yon ster civarında seyretmektedir. Sayın 
Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
konuda şöyle bir gerekçe öne sürmüştür: 
"Ormanlarımızı koruyoruz, biraz rahat

lıyoruz. ithal edelim; ama ormanlarımızı 
biraz daha koruyalım." 

Ormanlarımızı korumuyoruz, çürü
tüyoruz; çünkü, Türkiye ormanları yaşlı 
ormanlardır, tabiat ormanlarıdır, idare 
müddeti dolmuş ormanlardır; bunların 
gençleştirilmesi lazımdır, yenilenmesi la
zımdır. Bunlar, yıllık bitki gibi değildir. 
Nasıl bir mısır, kemale erdikten sonra, 
"Onu bir sene daha bırakalım, gelecek se
ne hasadını yapalım'' diyemezsek, orman 
ürünü de, idare müddetini doldurduktan 
ve artım durduktan sonra, kalite kaybına 
uğrar, çürür. Onun için, ormanlarımızı 
değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Or
manlarımızı değerlendirmek için de, bu 
yollarımızı yapmak mecburiyetindeyiz. 

Üretim meselesinde, yine 1980 yılı 
baz alınarak, "Üretimi artırdık" denemi
yor da; "Biz, orman ürünleri üretimini, 
sanayiye doğru kaydırdık" deniyor. 

Keşke öyle olsa; memnuniyetle kar
şılarız; ama, meseleye baktığımız zaman, 
durum öyle değil. Olay şu : 1980 yılında 
yakacak üretimi 21 milyon ster civarında, 
1987 yılında 12 milyon ster civarında. Siz, 
yakacak odun üretimini 9 milyon ster azal
tacaksınız; yapacak, sanayi odunu ürünü
nü aynı seviyede tutacaksınız ve bunu da 
oranlayıp, diyeceksiniz ki : "Biz orman 
ürünleri üretimini sanayiye doğru kaydır
dık..." Yanı, bu hangi mantığa sığar?.. 
Kaldı ki, bunu söylemekle, 1980'den son
ra yakacak odun üretiminde 9 milyon ster 
azalma olmuş. Nasıl azalma olmuş? Acı 
olan da bu. Bir kanunla -34 üncü 
maddeyle- orman köylüsünün kalkındırıl
ması için köylüye verilen köylü pazar sa
tışını, koru ormanlarından bir kalemde 
kaldırarak, bunu aşağıya indiriyorsunuz 
ve bununla da övünebiliyorsunuz. 

Orman köylümüz kamyonunu ve 
traktörünü, bu köylü pazar satışlarmdaki 
yüzdelerle elde etti. Siz, koru ormanların
dan istihsal anıkları odunları, bir kanun-
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la, köylüden geri alıyorsunuz, üretimi 12 
milyon ster civarına indiriyorsunuz; ondan 
sonra diyorsunuz ki; "Biz, orman ürün
leri üretimini sanayiye doğru kaydırdık..." 
Yani siz, odunu 21 milyon sterde tutun, 
yapacağı da yukarıya çıkardığınız zaman, 
"Bu oranı şuraya getirdik." dersiniz; ama, 
bir hakikati burada tespit etmek gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, ormancılık po
litikasını belirlemek gerekiyor; ama, Ana
yasamızın emri gereğince de, ormancılığı 
siyasete alet etmemek gerekiyor. Konuya, 
daha çok teknik gözle bakarsak, millî bir 
politika olarak bakarsak, daha başarılı 
oluruz. 

Türkiye'nin şu anda 3 milyon met
reküp yapacak açığı var; şu anda bu açığı 
ithal yoluyla karşılıyoruz. Dünya, orman 
varlığı bakımından zengin de sayılmaz. 
Dünyada şu ada 90 milyon metreküp olan 
orman emvali açığının, bir iki yıl sonra 
150 milyon metreküp olacağı söylenmek
tedir. Kaldı ki, dolar 2 bin lira dolayları
na tırmandı; bir süre sonra, iç fiyatlarla 
dış fiyatların bariz bir şekilde farklı olması 
nedeniyle, ithalatımız da güçleşecektir. 
Kaldı ki, dünyada orman varlığı açığı var
dır; meseleyi dışa bağlamak da mümkün 
değildir. Bu, belki kısa vadeli bir çözüm 
olabilir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan İk
tidarının söyleyebildiği şu : "Biz ağaçlan
dırmaya önem verdik" diyorlar. 

Bu hakikati de teslim etmek lazım; 
1980 yılında 40-50 bin hektar seviyesin
de olan miktar, 150 bin hektara çıkarılmış; 
ama, 1980 ve 1980'den önce ağaçlandır
ma çalışmaları tümüyle işçi gücüyle yapıl
maktaydı; bugün makine gücüyle yapıl
maktadır. Biz, yine, 1980'de bu miktarı ar
tıralım diye, Ağaçlandırma Genel Müdür
lüğü için Japonya'dan iş makineleri ithal 
ederek, tahsis ettik. Türkiye'de 150 bin 
hektar ağaçlandırmayla övünmemiz 

mümkün mü?.. Hiç mümkün değil. Tür
kiye ormanlarının yüzde 56' sı bozuk or
manlardır, bu yerlerin imarı, ıslahı.bütü-
nüyle ağaçlandırmaya bağlıdır. Bu yerle
rin ağaçlandırılması 150 bin hektarla olur
sa, bu işi 50 yılda gerçekleştiremeyiz. Bu 
rakamı, 500' ler seviyesine çıkarmazsak, 
bu yerlerin ağaçlandırılmasını gerçekleş
tiremeyiz. 

Diğer bir önemli husus da şudur : 
Türkiye'nin, orman ürünlerine olan kısa 
vadeli ihtiyacından dolayı, bir ara, orman
larımızı idare müddeti kısa ve hızla geli
şen ağaç türleriyle ağaçlandımaya yönel
miştik; hatta, "Hızlı Gelişen Tür Ağaç
landırma Dairesi" dahi kurulmuştu. Bü
tün genel müdürlükler lağvedildiği gibi, 
bu daireden ve hızla gelişen tür ağaçlan
dırılmadan, o raporda hiç söz edilmiyor. 

Bugün ağaçlandırma yaptığımız yerli 
türler, ancak, 100 - 150 sene sonra Türk 
ekonomisine girecektir. Bunların tamamı, 
50 yılın yukarısına taşar; ama, hızlı geli
şen türlerden ağaçlandırdığımız zaman, 
20 - 30 yıl içerisinde ekonomiye dönmesi 
mümkündür. Bunlar, Türkiye'nin birçok 
yerinde denenmiş ve çok olumlu sonuçlar 
da alınmıştır. 

Ağaçlandırma, gerçekten önemli bir 
meseledir ve ağaçlandırma için, "Efen
dim, ihale suretiyle de ağaçlandırma 
yapacağız" deniyor. 

Doğrudur, ihaleyle de yapılır; ama, 
bu bir teknik iştir, uzun vadeli iştir. Or
mancılıkta, kısa vadeli çözümler geçerli 
değildir. Bugün doğru bulduğunuz bir şey, 
yüz yıl sonraki nesilleri etkiler. Bu bakım
dan, kararları alırken, kısa çözümler de
ğil, uzun vadeli çözümler getirmek ge
rekiyor. 

Şu anda Türkiye'de ağaçlandırmanın 
büyük kısmı, yanan orman seviyesinde de
ğildir. Bununla övünemeyiz değerli mil
letvekilleri. Bugüne kadar 1 milyon 350 
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bin hektar orman alanı yanmış, Orman 
Genel Müdürlüğü hâlâ şu güne kadar 1.5 
milyon civarında ağaçlandırma yapmıştır. 
Yani, bırakın bozuk ormanların imarı, ıs
lahı, ağaçlandırılmasını; biz henüz, yanan 
sahaya yakın ağaçlandırmayı gerçekleşti
rebilmiş değiliz. Bunu, daha yukarılara, 
,500 hektarlara çekmemiz gerekmektedir. 

Mesele ağaçlandırmaya gelmişken, 
bir hususa daha değinmek istiyorum. 
"ihale usulüyle yapalım ve bozuk koru or
manlarını özel ve tüzelkişilere verelim, on
lar ağaçlandırsın'' denmiş ve bu konuda 
da bir mevzuat değişikliği yapılmıştır. 

Bu, bana göre, çok tehlikeli bir olay
dır. Orman varlığını tahsis ettiğiniz, ver
diğiniz, bu özel veya tüzelkişi, bu orman 
varlığını kesecektir. Kanunda da, maliyet 
fiyatına, pazar satışı olarak kendisine ve
rilmesi söyleniyor; bu da büyük paralara 
baliğ olur, bu ormanı keser, satar, ama, 
sizin kestirdiğiniz yeri ağaçlandım dahi, 
başarılı da olamaz ve uzun vadeli bir olay 
olduğu için, 100 yıl sonra, 50 yıl sonra bu 
ağaçlandırmanın nemasını göreceğinden, 
özel ve tüzelkişiler için verimli bir olay de
ğildir; ama, kısa vadede o kişiler için ca
zip görülür ve ormanları tahrip ettire
biliriz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi mesele
yi, orman - halk münasebetlerine getirmek 
istiyorum : "Orman köylüsüne ne vermi
şiz? Orman köylüsü nerede, orman işçisi 
nerede?" buraya gelmek istiyorum. 

Takdir edersiniz, 17 bin orman köyü
müz vardır ve bu da yaklaşık 10 milyon 
insan eder. Bu kesim, memleketimizin en 
fakir kesimidir ve kırsal alanda, tarımıy
la, hayvancılığıyla en cılız olan yerimiz-
dir. Bu kısmın kalkındırılması için, geç
miş hükümetler, "Or-Köy" diye bir Ge
nel Müdürlük kurdu ve değerli hizmetler 
vermeye çalışıyordu. Bu Genel Müdürlü
ğün, şimdi şekli değişti, başka bir genel 

müdürlüğe bağladılar, bu devam ediyor. 
Ancak, buradaki köylülerin tamamının 
geçim kaynakları tarım değildir, hayvan
cılık değildir; büyük kısmı ormancılıktır. 
Nesiyle geçiniyorlar?.. Kesmesiyle, taşıma
sıyla, sürütmesiyle, nakliyatıyla ve köylü 
pazar satışıyla (kanunî haklarla) geçini
yorlar. 

Şimdi, bunlara bir bakalım; hani, 
"bunları ileriye mi götürmüşüz, geriye mi 
götürmüşüz; zenginleştirmiş miyiz, fakir-
leştirmiş miyiz?" Ona bir bakalım 

1980 yılı rakamlarını baz aldıkları 
için, o rakamlar üzerinde konuşmak du
rumunda oluyorum. 1980 yılında kendi 
nam ve hesabına, "vahidi fiyat" dediği
miz işçilikle çalışan orman köylüsünün 
adedi -daha doğrusu bunlar aile adediyle 
sayılır- 351 bindir. 1987'de, aynı işte çalı
şan aile adedi 489 bindir. Yani, yaklaşık 
140 bin aile daha bu sofraya, buradaki 
pastaya dahil olmuş; fakat pasta büyümüş 
mü, büyümemiş mi? Bilakis, küçülmüş. 
Nasıl küçülmüş? 21 milyon metreküp olan 
odun üretimini, 12 milyon metreküpe in
diriyorsunuz. Bupun üretimi ve üretim
den köylüye giden katkıyı, çok daha önem
lisi, buradaki köylü pazar satışını kendi
sine verip, kalkınmasına katkısı olsun di
ye verilen odunu geriye alırsanız, bu köy
lüyü fukaralaştırmış olursunuz. 

İkincisi, 140 bin aile daha bu pasta-
-ya dahil oldu demiştim; peki, sanayi üre
timi ne olmuş? Yine, üretim aynı. Çareyi 
nerede bulmuşuz? "Dışarıdan 3 milyon 
metreküp odun ithal edelim; ama orman
larımız dursun."denmiş. Planlara ve yıl
lık programlara göre, 10 milyon, 12 mil
yon metreküp yapacak üretmek gerek
mekte idi; bunu da geri almışız. Yani, ay
nı seviyedeki üretime 140 bin aile daha ka
tılmış ve daha fakirleşmiş. Ne olmuş?,. 
Olana bakalım : Orman köy kooperatif
lerinde küçük nakliye filoları (kamyon fi
loları, traktör filoları) teşekkül etmişti; 
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bunların satıldığını görüyoruz, bunlann 
haczedildiğini görüyoruz ve daha acısı, 
Meclisimizden bir süre önce çıkan bir ka
nuna göre, ormanla iç içe yaşayan köylü
müzün, orman köylüsünün sığın, koyunu 
ormana girdiği anda, hayvan başına 100 
lira, 200 lira para cezası alınacak. Bunlar, 
ormanla iç içe... Hayvanını bıraktığı za
man, bir dakika sonra ormanın içerisin
dedir. Peki, orman köylüsünü, para ceza
sıyla, üretim noksanlığı cezasıyla, köylü 
pazar satışını geri almakla, böylesine her 
taraftan kuşatırsak, ne yapacak?.. 

Yine, Meclisimizde, "Kalkındmlma-
sı mümkün olamayan köylerin başka yer
lere nakli" hükmünü getiren bir kanun çı
karıldı; acaba bu, orman köylüsünü göçe 
zorlama hareketi midir? Halbuki, bu hal
kımız, öylesine toprağa bağlıdır ki, öyle
sine geçmişine bağlıdır ki, atasının meza
rına bağlıdır ki, bunları göç ettirmek 
mümkün değildir. Kaldı ki, çıkarılan bir 
tamimle, ' 'Orman içinde bulunan köyler 
kaldırılacaktır" dendi. Bu köylülerimiz 
nereye yerleştirilecek, biliyor musunuz?.. 
Orman Kanununda değişiklik yapılarak, 
ilim ve fen bakımından orman vasfını kay
betmiş olan yerlere yerleştirilecek. Bu, 
uzun vadeli bir olay olduğu gibi, esasın
da bu yerler, ormanın dahi yetişmediği, 
makilikler ve travertenlerdir. Buralann 
imarı gerekir. Bu, uzun vadeli bir olaydır; 
altyapısı yoktur. Acı bir hatıramı anlatmak 
istiyorum size. Artvin'in, Rus hududun
da Camili Nahiyesi vardır; akar-bakar yö
nü Rus tarafmadır; senenin altı ayı yolu 
kapalıdır ve tümü orman köyü olan altı, 
yedi tane köyü vardır. Bu tamim gider git
mez, altı orman köyünün muhtarı, he
men, yerleştirilecekleri yerlere, traverten 
sahalara bakmaya gitmek istiyorlar... Ba
na uğradılar, "Biz göç etmek istiyoruz bu 
köylerden" dediler. "Niye göç etmek is
tiyorsunuz?" diye sordum; "Yollarımız 
zaten kar nedeniyle altı ay kapalı, Rusya'

ya da çok yakınız; bu nedenle gitmek 
istiyoruz" dediler. Gittiler, baktılar, dön
düler, dediler k i : "Bizim, Türkiye'de ha
yat hakkımız yok mudur? Şu anda köyle
rimiz Rus hududunda; ama, göç etmemiz 
için bize gösterilen yerler, "Size 
vereceğiz'' dedikleri yerler, kır, bayır; ya
ni, kıl keçinin dahi yetişmediği yerler; bi
zim oralar çok daha iyi." Kaldı ki, siz Rus 
hududundaki Camili'ye Türkiye'nin ne
resinden vatandaş gönderip t'e yerleştire
bilirsiniz? Böyle devlet politikası olur 
mu?.. 40 yıl Rus esaretinde kalmış bir yö
renin, millî hislerle dolu, Ruslann burnu
nun dibinde olduğu halde karşılarında 
dimdik duran insanını, kaldıracaksınız, 
götürüp, Toroslarm eteklerinde veya şura
ya buraya yerleştireceksiniz!.. Kime vere
ceğiz oradaki topraklan?.. Orada orman 
köylüsü yoksa, ben ormanı ne yapayım?.. 
Orman, bir mânâ taşıyorsa, köylüsü ile ta
şıyor; köylü varsa, ormanın mânâsı var
dır; bunlar iç içedir; köylü ormanda çalı
şır, onu geliştirir ve korur. 

Demin, yol meselesine bakarken bir 
hususu unuttum, onu da ilave etmek isti
yorum. Daha acısı, duyuyoruz ki, köy hiz
metleri özel idarelere devredilecekmiş. 
Köy hizmetleri, il Özel idarelerine devre-
dilirse, bu makineler de özel idarelere dev-
redilirse, kilit mi vuracağız; nasıl işletece
ğiz; bu ormancılık hizmetlerini nasıl ya
pacağız? 

Bugün referandumdan dolayı çıkmı-
yorsa, seçimden dolayı çıkmıyorsa, o za
man hiç çıkmayacak. 

Onun için, bizim görüşümüz : Yıllar
ca orman parkı olarak sağlanan bu maki
nelerin, orman ana tamirhanelerinin tek
rar açılması ve bu makine parkının da, or
mancılık hizmetlerinin devamlılığı için ia
de edilmesinin gerektiğini vurgulamak is
tiyorum. 

Burada orman korumasına da değin
mek istiyorum. Ormancılığın en önemli 
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konularından biri de, ormancılık hizme
tidir, korumasıdır. 

1982 yılında ormanların korunmasın
da, bölümler kaldırılarak, toplu koruma
ya geçilmiştir; bunun da korumada fay
dalı olmadığını ifade etmek istiyorum. Or
man muhafaza memuru bir bölümden so
rumlu idi ve o bölümdeki bütün tahribat
tan sorumlu idi. Şimdi, o orman muha
faza memurlarını merkezlere, ana yolla
ra indireceksiniz, ekip arabalarına bindi
receksiniz... Ormanlar bu tarzda korun
maz. Amaç, ormanda ağacı kestirmemek
tir, ormanı, ormanda korumaktır. Bu po
litika yanlıştır. Kaldı ki, 8 100 tane orman 
muhafaza memuru var Türkiye'de ve 
bunlar kolluk görevlisidir. Kolluk görev
lisi olduğu halde, bunlar, orman içi koru
ma çalışmalarında zaman zaman kaçak
çılarla karşı karşıya gelmekte ve birçoğu
nun haftalar sonra, aylar sonra cesedi or
manda bulunmaktadır. Ne yazık ki, Tür
kiye'de bütün kolluk kuvvetlerinin (kır 
bekçileri dahil) naktî tazminatları vardır; 
ama bu 8 100 kişilik bir grubun yoktur. 
Diyeceksiniz ki, siz niye bunu yapmadı
nız? Biz yaptık onu; 1980 yılında Naktî 
Tazminat Kanunu bu Meclisimizden geç
ti; ama Senato'dan geçemedi; seçime gi
dildi, ondan dolayı kaldı. Bunun mutlaka 
halledilmesi gerekmek'tedir. Yani, Türki
ye'de kolluk kuvveti olup da, naktî tazmi
natı olmayan bir tek kuruluş orman mu
hafaza memurlarıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir de orman
da çalışanlara bakalım. Türkiye'de hiçbir 
kamu kuruluşu, Orman Genel Müdürlü
ğü kadar, orman teşkilatı kadar insan ça
lıştırmaz. Teşkilatta 550 bine yakın insan 
çalıştınr. Bunların 50 bine yakını mevsim
lik çalışmaktadır ve bunların maaşları ne
dir, biliyor musunuz? Asgarî ücret ve ta
rım ücretidir. Ayrıca da, senenin büyük 
kısmını da boş geçirirler. Bir diğer önem
li kesimi de (500 bine yakın olan kısmı) 

kendi nam ve hesaplarına çalışır; hiçbir 
sosyal garantisi yoktur ve her türlü riske 
de açık bulunmaktadır. Bunların, bir an 
önce, sosyal güvenlik şemsiyesinin altına 
alınması zarureti vardır. Daha önemlisi 
de, bu işçilerimize,kalkmmaları için, da
ha önce verilen hakların üstünde hakların 
verilmesi gerekir. 

Bu kesim, memleketimizde mevcut 
olan hayat pahalılığı ve enflasyonun altın
da en çok ezilen kesimdir. Demin ifade et
tiğim gibi, ANAP İktidarı döneminde bu 
kesimin kamyonu satılmış, traktörü satıl
mış, öküzü satılmış. Bunun altını çizerek 
söylüyorum; Şavşat İlçesinin bir köyüne 
gittiğimizde, 65 yaşında bir kişi önümü
ze çıktı ve şöyle dedi: "Hasan Bey, bizim 
öküzlerimizi sattırmayın.'' Eskiden öküz 

^satılmıyordu. Kaçak nakledildiği zaman, 
canlı nakil vasıtası dışındakiler satılıyor
du; canlı nakil vasıtaları, tarımda kulla
nıldığı için satılmıyordu; ama, şimdi sa
tıldığını gördük. Çok çarpıcı misal oldu
ğu için söylüyorum; ANAP İktidarı döne
minde, orman köylüsünün tarımda -cılız 
da olsa- kullandığı öküzü dahi satılmak
tadır. Yani, orman köylüsü, bütünüyle ku
şatılmıştır ve ekonomik kuşatma altında
dır. Bu sözleri, bir karamsar tablo çizmek 
için değil, gerçekleri ifade etmek için söy
lüyorum. Bu kesime el atmanın zamanı 
gelmiştir, geçmektedir. Diyeceksiniz ki, 
"Buna ANAP İktidarı el atacaktır." Ata
mayacağı beş yıldır belli olmuştur. Beş yıl
da bu meseleye el atamayan Anavatan İk
tidarı, orman köylüsünün çaresi olamaz. 
Orman köylüsünün kurtuluşu, Anavatan 
İktidarının bu ülkenin idaresinden çekil
miş olmasındadır. 

İnancımız odur ki, yüce milletimiz, 
martta ve daha sonraki seçimde bunu en 
iyi şekilde değerlendirecektir. 

Sözlerimi şu şekilde tamamlamak is-
tiycrum : Orman teşkilatına inanmak ve 
güvenmek gerek. Türkiye orman teşkila-

10 — 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 1 

tının çok değerli bir kadrosu vardır; teş
kilatın her kademesinde çalışmış bir kişi 
olarak, mensubu olduğum bu kuruluşta
ki meslektaşlarımla iftihar ediyorum. 

Türkiye'de, orman yangınında görevi 
dolayısıyla kendisini ormanla beraber ya
kan bir yüksek tahsilli insan düşünebili
yor musunuz? İşte, orman teşkilatında ve 
orman mühendisi arkadaşlarımızdaki gö
rev şuuru, görev bilinci budur. Bunun 
için, bu kişilere güvenmek gerek ve bun
ların moral değerlerine önem vermek ge
rektir. Yani siz, bunlara "yolu 
yapamazsınız'' diyemezsiniz; çünkü bun
lar, Orman Fakültesinde orman transport 
-orman yolları- dersini okurlar ve bugü
ne kadar da yüzbinlerce yol yapmışlardır. 

Yeri gelmişken, bir iki satırla da or
man sanayiine değinmek istiyorum. Bir 
Orman Sanayii Genel Müdürlüğümüz 
var ve bu Genel Müdürlüğümüzün mer
kezi Ankara'daydı. Her ne sebeptendir bi
lemiyoruz, merkezi Bolu'ya alınmıştır. 
Kriteri nedir? Bu Genel Müdürlük; bü
yük ölçüde ithalat, ihracat yapar, bütün 
genel müdürlüklerle, merkezle koordinas
yonu vardır ama, Genel Müdürlük Bolu'
ya alınır!.. Bu, eğer fabrika adedi ile olu
yorsa, yarın bir başka etkili kişi işbaşına 
geldiğinde, "Genel Müdürlüğü Artvin'e 
taşıyalım" der; çünlcü, Artvin'de fabrika 
sayısı, Bolu'dan fazladır; bir başkası gelir 
"Kastamonu'ya taşıyalım" der. Bunun, 
doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. 

1989 Orman Genel Müdürlüğü büt
çesinin, Orman Genel Müdürlüğüne, 
memleketimize, meslektaşlarıma hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyor; Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ekinci. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına ikin-
— 1 

ci konuşmacı, Sayın Doğan Baran, buyu
run. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN 
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişle-
ri Bakanlığının hayvancılık sektörü ile Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçe
si üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamaya devam etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

Nüfusumuzun yüzde 45'i, geçimini 
tarımdan sağlamakta, faal nüfusun yüz
de 55'i tarımda çalışmaktadır. Tarımın, 
millî gelir içindeki payı yüzde 16,5, ihra
cat içindeki payı ise yüzde 17'din Tarım
da çalışan bir kişi, tarım dışı sektörde ça
lışandan yedi defa daha fakir olup, taban 
fiyatları nm düşük, tarım girdilerinin ateş 
pahası oluşu, üreticinin el emeğini, alın-
terini sudan ucuza getirmiş ve üreticiyi, 
âdeta, faize ve tefeciye çalışır hale getir
miştir. 

Türkiye, bu Hükümet zamanında,. 
tarımını ihmal eden tek ülke olmuş; ikti
dar, yalnız çiftçisini hayal kırıklığına uğ
ratmakla kalmamış, aynı zamanda, yalnız 
ve çaresiz bırakmıştır. 

Tarım sektörü, bir yandan ihracat ve 
sanayiye girdi sağlarken, diğer taraftan sa
nayide üretilen mallar için de büyük bir 
pazar oluşturmaktadır. 

Türkiye, bitkisel üretimde, dünyanın 
sayılı ülkelerinden biri olmasına karşın, 
hayvancılıkta durum aynı değildir. Ülke
lerin gelişmişlik seviyesi yükseldikçe, hay
vancılığın tarım içindeki payı da giderek 
artmaktadır. 

Hayvancılığın ülkemiz ekonomisinde 
önemli bir yeri vardır. Memleketimizin 
doğal yapısı ve kaynaklarının, hayvancı
lığa her yönden uygun olmasına rağmen, 
hayvan varlığımız, sayıca çok, verimce dü-

1 — '. 
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şük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. 
Türkiye'de, tarımsal üretim içinde hay
vancılığın payı yüzde 34 dolayında, ihraç 
edilen tarım ürünleri arasındaki payı ise 
yüzde 18'dir, tabiî ki, tarıma dayalı sana
yi ürünleri hariç. 

Hükümetin uyguladığı çarpık tarım 
politikası neticesi, 1984 yılından itibaren, 
hayvan sayısında azalmalara ve hayvan
sal ürünlerin üretiminde de belirli olarak 
verim düşüklüğü görülmüştür. Türkiye'
nin, maalesef, bugün hayvan varlığı bilin
memektedir. Bakanlık, Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile el ele vererek, gerçek potan
siyelinin ne olduğunu bilmek zorundadır. 

Ülkemizde hayvancılık, geniş ölçüde 
meraya dayalı olarak yapılmaktadır; an
cak, her geçen gün, aşırı otlatma veya 
amaç dışı kullanım sebebiyle mera alan
ları daralmaktadır; bunun neticesi, bütün 
dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de eks-
tansif sistemden entansif sisteme geçme 
zorunluluğu hâsıl olmuştur. Yıllık üretimi 
3 milyon 650 bin ton olan sanayi karma 
yemi yetersiz kalmaktadır; ayrıca, ayçiçe
ği, mısır, soya gibi yem bitkileri üretimi 
de kâfi gelmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılığımı
zın en önemli sorunlarından biri de, ve
rim düşüklüğüdür. Nitekim, bir inekten 
elde edilen yıllık süt üretimi, Türkiye'de 
ortalama 1 100 kilogramken, bu miktar 
Yunanistan'da 2 000 kilogram, Bulgaris
tan 'da 3 063 kilogramdır. Kasaplık hay
vanlarda karkas ağırlığı ise, Hollanda'da 
206; bizde 110 kilogramdır, dünya ortala
ması ise, 196 kilogramdır. Bunun sebebi, 
hayvan popülasyonunun düşük verimli 
yerli ırklardan oluşmasıdır. Yerli oranı, sı
ğırda yüzde 71; koyunda ise yüzde 93'tür. 
Yerli ırkların ıslahı için, sunî ve tabiî to
humlama çalışmalarına daha da hız veril
melidir. Ayrıca, kültür ırkı hayvan sayısı
nın artırılması için, ithal edilen süt sığır-
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larından istenilen verim alınamamıştır. 
Bunun sebebi, özel sektör aracılığı ile bü
yük paralar karşılığı getirilen hayvanların 
yanlış bölgelere gönderilmesi; ehliyetli ki
şilere verilmemesi; beklenen verimin alı
namaması ve iklim şartları bu hayvanla
rın kısa zamanda telef olmasına sebep ol
maktadır. Bugün Niğde bölgesinde büyük 
paralar karşılığı bu hayvanları alanlar, 
maalesef icrada sürünüyorlar. 

Hayvansal üretim ve verimin artırıl
ması, en başta hayvan yetiştiricilerinin so
runlarının çözülmesine bağlıdır. Bu ne
denle, yüzde 34'e çıkarılan hayvancılık 
kredileri faizleri (düşürülmelidir. Yem üre
timinin teşvikiyle, yemde yapılan sübvan
siyonun, kiloda 40 lira yerine, fatura be
delinin belli bir oranda -mesela yüzde 30 
gibi- uygulanması yerinde olur.» 

Besicilikte çok kullanılan şeker pan
carı küspesinin temininde de üreticinin 
bazı sıkıntıları vardır; şöyle ki; 100 ton 
pancar satana, 15 ton -parasız- küspe ve
riliyor, Pancar üreticisi, isterse, Şeker Şir
ketinden, ektiği her dönüm için 2 ton ay
rıca şeker küspesi alıyor ve bunu dışarıda 
1 900 liradan satıyor. Bundan başka, be
sici, şeker için 2 ton 1 900 liradan almış 
olduğu küspeyi, dışarıda, besiciye rahat
lıkla 4 000 liradan satabiliyor. Tarım il 
müdürlüklerinden alınan ihtiyaç belgele
riyle, beslediği hayvan sayısına göre, şe
ker fabrikasından ihtiyacı olan küspeyi 
normal fiyatla, yani 1 900 liradan besici
nin almasını sağlamak son derece faydalı 
olacaktır. 

Hayvan ihraç merkezleri kurulmalı, 
canlı hayvan ihracı yerine, et ve et mamul
leri ihracı için yeterince tedbir ve teşvik 
getirilmelidir. 

Veteriner Genel Müdürlüğü yeniden 
ihdas edilmeli; hayvan hastalıklarıyla da
ha etkili mücadele yapılmalıdır. Hayvan
sal ürünler (tiftik, yapağı, et, süt, yaş ko-
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za), Avrupa Topluluğu ülkelerinde oldu
ğu gibi, destekleme kapsamına alınmalı, 
Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Ku
rumu, Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi, 
Tiftik Yapağı Tanm Satış Kooperatifleri 
Birliği ve Koza Birliğine destekleme alım 
görevi verilmeli ve ihtiyacı olan kaynak 
sağlanmalıdır. 

Meraların ıslahı için gerekli tedbir
ler alınmalı, hayvancılık sektöründe bir re
habilitasyon programı uygulanarak, üre
tim faaliyeti durdurulmuş olan hayvancı
lık işletmelerinin kredi borçlarının, faiz
leriyle birlikte dondurularak, uygun bir 
ödeme planına bağlanması ve bu işletme
lerin faaliyetlerine devam edebilmesi için 
yeni çevirme kredisi verilmesi gibi acil ön
lemler alınmalıdır. 

Hayvansal ürünlerin dış rekabete 
karşı korunması, ithalat fonlarının buna 
göre tespit edilmesi, özellikle et, kuzu ve 
diğer canlı hayvanların ithaline mani 
olunması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki süt üretimi durumu : 
1988 yılı süt üretimi 7 milyon 322 bin ton 
olup, peynir, yoğurt gibi süt mamulleri da
hil, kişi başına 140 kilogram düşmektedir. 
Türkiye'de süt üreticilerinin büyük bir kıs
mı, birkaç süt ineği olan kişilerdir. Ülke
mizde süt ineğinin, daha ziyade yerli ve 
melez ırktan oluşması; yetersiz ve denge
siz beslenme, hayvan başına elde edilen 
yıllık verimi düşürmektedir. Ayrıca, veri
min gereği gibi artmamasının başka bir 
sebebi de, Avrupa Topluluğu ve Doğu Av
rupa ülkelerinden, üretim fazlası olarak 
stoklan mı ş bayat ve kalitesiz, elde kalan 
ürünlerin (ki, bunlar süttozu, peynir, te
reyağı gibi ürünlerdir) maliyetlerinin çok 
altında, dampingli olarak ithal edilmesi
dir.' Böylece, mevcut işletmeler dağılmış, 
ahırlar boşalmış, kıymetli süt inekleri za
man zaman kasaplığa sevk edilmiştir. 

Çiğ sike litre başına verilen 25 - 35 
lira primden bütün üreticiler yararlanma

lı, süt ve mamulleri ithalatında uygulanan 
yıllık vergilerin ve fonlann miktarı yük
seltilmeli, ayrıca kota uygulamasına gidil
melidir. 

Kırmızı et üretimi : 1988 yılı üreti
mi 1 milyon 165 bin ton olup, kişi başına 
düşen miktar 22 kilodur. 

Besicilik yapan üreticilerimizin baş
lıca sorunları, kredi faizlerinin yüksekli
ği, teşkilatlanma yetersizliği, yem fiyatla
rındaki aşırı artışlar ve canlı hayvansal 
ürün fiyatlarının düşük olmasıdır. 

Et ve canlı hayvan ithalatı, ayrıca, be
siciliğe indirilmiş en büyük darbedir. 1984 
yılından sonra düşük fonlarla yapılan ve 
giderek büyük oranda artışlar gösteren it
hal etler, et mamulleri imalatında kulla
nılmış, yerli etle karıştırılıp satılmış, hat
ta "yerli et" adı altında, yerli et fiyatına 
satılmak suretiyle, haksız kazanç sağlan
mıştır. Ayrıca, canlı hayvan ithalatı, iç pi
yasada fiyatların düşmesine neden olmuş; 
bu durum, kasaplık canlı hayvan ve et üre
timimizi olumsuz yönde etkilemiştir. 

Canlı hayvan ihracatında ise, büyük
baş hayvanda artma, küçükbaş hayvanda 
ise azalma gözlenmektedir. 

Hayvancılıkta masrafın yüzde 70 -
75'i yemden kaynaklanmaktadır. Yem fi
yatlarının ise, maliyetin çok üstünde olma
sı, hatalı dış ticaret politikası ve pazarla
ma sorunları, et üretimimizi olumsuz yön
de etkilemektedir. 

Tavuk eti ve yumurta üretimi : 1988 
yılı tavuk eti üretimi 390 bin ton olup; ki
şi başına düşen miktar 7 kilodur. Yumur
ta üretimi ise, 386 bin tondur. 

Girdi fiyatlarındaki artışlar, kredi fa
izlerinin yüksek oluşu, tavuk hastalıkları 
ve pazarlama güçlükleri, tavuk eti ve yu
murta fiyatlarındaki dalgalanmalar, üre
ticiyi güç duruma düşürmekte ve sektö
rün krize girmesine neden olmaktadır. 
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İhracatımız genelde Ortadoğu ülke
lerine yapılmakta olup, son yıllarda ihra
catımızda büyük oranda düşüşler gözlen
mektedir. Bu düşüş, iç piyasadaki arz ta
lep dengesinin de zaman zaman bozulma
sına ve yumurta fiyatlarının da düşmesi
ne sebep olmaktadır. 

Yapağı, tiftik ve kıl üretimi: 1988 yı
lı üretimi 110 bin tondur. Türkiye, dün
yada koyun varlığı bakımından dördün
cü sırada olup, koyun popülasyonunun ço
ğunluğunu, yapağı yününün düşük verim
li ve kaba karışık yapağılı yerli koyun ırk
ları oluşturmaktadır. Bu sebepten, elde 
edilen yapağının çoğu tekstil sanayi için 
elverişli olmayıp, halıcılıkta kullanılmak
tadır. Yurdumuz yapağısının destekleme 
alımları dışında olması, sunî tohumlama 
çalışmalarının yetersizliği, kaliteli yapağı 
üretimine büyük ölçüde engel olmaktadır. 

Türkiye, tiftik üretimi ve ihracatın
da, dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. 
Destekleme kapsamına alınmasıyla, üre
timde yeniden artışlar gözlenecektir. İh
racatımızın yüzde 80'ini ham tiftik oluş
turmaktadır. Bunun sebebi, tiftik işleme 
sanayiinin gelişmemiş olmasıdır. Üretimin 
artırılması için, üreticiler teşvik edilmeli, 
tiftiğe yeterli fiyat verilmeli, hayvan başı
na verim artırılmalı, yıllık iki üç kez kır
kım yapılabilmesi amacıyla gerekli araş
tırma ve çalışmalar yapılmalı, üreticinin 
eğitimi sağlanmalı, tiftik keçisinin yoğun 
olduğu bölgelerde araştırma, ıslah ve üret
me istasyonları kurulmalı, mevcut tesisle
rin modernizasyonu teşvik edilmelidir. 

Arıcılık konusuna gelince : Ülkemiz, 
ekolojik yapısı, doğal bitki örtüsü ve ko
van varlığı bakımından büyük bir arıcılık 

. potansiyeline sahiptir. Dünyada bal üre
timinde dördüncü sırada, kovan sayısı ba
kımından da altıncı sırada yer almaktadır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 
2 milyon 585 bin kovandan toplam 40 bin-
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ton bal, 2 100 ton balmumu üretil
mektedir. 

Teknik bilgi ve eğitim yetersizliği ne
deniyle, arıcılıkta hızlı bir ilerleme sağla
namamakta ve mevcut olan üretim potan
siyelinden yeterince yararlanılama-
maktadır. 

Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla, arı
cılar için eğitim merkezleri kurulmalı, arı 
hastalıklarının teşhis ve tedavileri için la-
boratuvarlar tesis edilmeli, pazarlama ve 
ihracat imkânları geliştirilmeli, üreticile
rin kooperatifleşmesi sağlanmalı ve bal
mumu uygun fiyatla, zamanında temin 
edilmelidir. 

İpekböcekçiliği ve koza üretiminde 
ise, Türkiye'nin özel bir durumu vardır. 
1 500 yıllık mazisi olan ıpekböcekçiliği ha
len 42 bin civarında çiftçi ailesinin vazge
çemediği yardımcı bir tarım kolu olma 
özelliğini sürdürmektedir. Koza üretimi 
yapan ülkeler arasında Türkiye onbirinci 
sırada yer almakta olup, 1984 yılından 
sonra koza üretimi sürekli olarak düşmek
tedir. Üretilen iplik kozasının yüzde 75'i 
halıcılıkta, yüzde 25'i ise, ipekli tekstil sa
nayiinde kullanılmaktadır. Geçmiş yıllar
da yapılan ipek iplik ve koza ithalatı, ko
za alım fiyatlarını olumsuz yönde etkile
miş, ipekböcekçiliği yapan üreticilerin, 
emeklerinin karşılığını alamamasına ne
den olmuştur. Bunun sonucu, zaten talî 
bir uğraş olarak ipekböcekçiliği yapan ai
le sayısı giderek azalmış, koza üretimimiz 
de haliyle düşmüştür. 

İpekböcekçiliğinin gelişmesi ve koza 
üretiminin artması için kozaya yeterli fi
yat verilmeli, pazarlama imkânları geliş
tirilmeli, kutu başına verimi artıncı ve yıl
da iki kez beslenme için araştırma çalış
maları hızlandırılmalı; üreticilere, tohum, 
dut fidanı, askılık gibi girdiler ucuz temin 
edilmeli, ipek iplik ve kuru koza ithalatı 
da durdurulmalıdır. 
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Su ürünleri alanında ülkemizin du
rumu şudur : Hayvansal protein açığının 
giderilmesinde ve dengeli beslenmede çok 
önemli bir kaynak olan deniz ürünlerin
den azamî ölçüde yararlanmak için, geliş
miş ülkeler, denizlerde ve iç sularda araş
tırma, eğitim, tesis, koruma ve kontrol gibi 
konulara büyük önem vermişlerdir. 

Yurdumuz, üç tarafından denizlerle 
çevrili olmasına ve zengin iç su kaynakla
rına sahip bulunmasına rağmen, su ürün
leri üretimi açısından, bu kaynaklardan 
yeterince faydalanamamaktadır. Toplam 
su ürünleri üretimi içerisinde, iç su ürün
lerinin payı yüzde 8 gibi düşük bir mik
tar olup, 1988 yılında 42 bin ton üreten 
ve avlayan Türkiye'nin, zengin tatlı su 
kaynaklarına sahip olmasına rağmen, üre
timini yeterince artıramadığı görülmekte
dir. Deniz ürünlerinin yüzde 82'si Kara
deniz Bölgesinde, yüzde 12'si Marmara, 
yüzde 3'ü Ege ve yüzde 3'ü de Akdeniz 
kıyılannda elde edilmekte ve yıllık üretim 
675 bin ton civarında bulunmaktadır. 

Su ürünlerinin üretiminin artırılması 
ile ilgili olarak, alınmasında yarar gördü
ğümüz tedbirleri şöylece sıralayabiliriz : 
Su ürünleri meslek liselerinin ve yükseko
kullarının sayıları artırılmalı, balıkçı ba
rınaklarının alt ve üstyapı çalışmaları ta
mamlanmalı, üreticilerin eğitimi ve ayrı
ca balıkçıların teknolojiden yararlanmaları 
için modern tekne, âlet ve teçhizat temin 
etmeleri için gerekli krediler düşük faizli 
ve zamanında verilmeli, Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğü yeniden ihdas olunmalı ve 
sularımızın daha da kirlenmesini önlemek 
için her çeşit yasal önlemler bir an önce 
alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi de sizlere, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerindeki grubumun 
görüşlerini açıklayacağım. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
235 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname 
ile 1984 yılında kurulmuştur. Kuruluş, 
Yol-Su-Elektrik, Toprak-Su, Toprak İskân 
Genel Müdürlükleri ile, Orman Genel 
Müdürlüğünün bazı kuruluşlarının birleş
tirilmesi suretiyle meydana getirilmiştir. 
Başlıca görevi, devlet ve il yolları dışında 
kalan, köy ve yerleşim birimlerinin ulaş
tırma ağını yapmak, mevcutlarını geliştir
mek, orman içi yolları ve sanat yapılarını 
tamamlamak, plan ve program hedefleri 
istikametinde toprak ve su kaynaklarının 
verimli kullanılmasını, korunmasını ve ge
liştirilmesini sağlamak, köy ve bağlı yer
leşim birimlerinin içme ve kullanma su
larını, sosyal ve ekonomik tesislerini yap
mak ve gayesine uygun bir şekilde kulla
nılmasını sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, köye ve köylü
ye yapılacak hizmetler, köy ve köylümü
zün sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın
masını sağlamakla kalmayacak, belirli bir 
ölçüde köyden şehire olan göçü de Önle
yecektir. 1984 yılı nüfus sayımına göre, 24 
milyon nüfus köylerde yaşamaktadır. Köy
lü, nüfusumuzun her kesimini beşleyen ve 
destekleyen bir kaynak olduğu için ve ya
pısı itibariyle de tarımla uğraştığı için, ta
rımsal ürünlerin nakli ve pazarlanmasın-
da ve burada yaşayan nüfusun sosyal ih
tiyaçlarının karşılanmasında elbette ki ula
şımın büyük bir önemi vardır. 

Faal nüfusun yüzde 55'i tarımda ça
lışmakta, toplam nüfusun yüzde 45'i de 
geçimini tarımdan sağlamaktadır. Girdi fi
yatlarının ateş pahası, taban fiyatlarının 
da çok ucuz olması, daha evvel arz etti
ğim gibi, maalesef, çiftçimizi beş yılda yan 
yarıya fakirleştirmiştir. Tarım ürünleri it
halatı ve çiftçimizin serbest pazar ekono
misinin acımasız koşullarına terkedilme-
si, çiftçimizi fevkalade mağdur dumma 
düşürmüştür. 
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1987 yılında 16 500 kilometre yeni yol 
yapılmışken, 1988 yılında 8 000 kilomet
re yeni yol yapılmıştır. 1987 yılında 5 685 
kilometre asfalt yol gerçekleşmiş iken, 1988 
yılında bu rakam 2 800 kilometreye inmiş
tir. 1987 yılında 7 000 üniteye içme suyu 
gelmişken, 1988 yılında 3 000 ünite içme 
suyuna kavuşturulmuştur. 1987 yılında 
40 076 hektar alana sulama suyu götürül
müşken, 1988 yılında bu miktar 23 500 
hektar alana düşmüştür. 

Görülüyor ki, 1988 yılında yapılan 
yol, içme ve sulama suyu hizmetleri, 1987 
yılının yarısı kadardır. 1988 yılında yapı
lanlar, neden, 1987 yılında yapılanların 
yarısına inmiştir? İhmalden mi, yoksa pa
rasızlıktan mı? 

"Kırsal yol yapımında hedef, yerle
şim birimlerine ulaşmaktı. Köylerin, hat
ta mezraların yol sorunu da çözüldü. He
defe ulaşıldığı için yatırımlar yarı yarıya 
azaldı" derseniz, buna gülerler. Zira, kır
sal yol ağı, kırsal alanlardaki üretim yer
lerine de ulaşmalıdır, çünkü, yaylalar, tar
lalar, mera ve taş ocakları, kırsal üretim 
alanlarıdır; yolların buralara ulaşması ge
rekir. Oysaki, bu yollar "program dışı" 
diye yapılmamaktadır. Aynca, 1 Ocak 
1988 tarihli envanter sonuçlarına göre, 
45 386 ünitede içme suyu varken, 12 bin 
ünitenin suyu yetersizdir, 22 bin ünitenin 
ise yeterli ve sağlıklı içme suyu yoktur. 

Köy yolları ağı doygunluk derecesi
ne geldi de o sebepten yatırımlar yarı ya
rıya azaldı diye ısrar ediyorsanız, 1986 yı
lında bu kadar makineyi niye aldınız? As
lında, "2 bin iş makinesi aldık" diye 
övündüğünüz makinelerin alımını sağla
yan Dünya Bankası, o krediyi, 1980 ön
cesinde planlanmış olan, Türk tarımının 
gelişmesi, teknik personelinin eğitimi, mo
dern tekniklerin uygulanması ve çağın ge
rektirdiği araç ve gereçlerin alınması için 
bir entegre projeye vermiştir; ama Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, projenin 
temel amacını oluşturan teknolojik geliş
melere yönelik hizmetleri tamamlayama
dığından, kredinin önemli bir bölümü kul
lanılmamış ve kullanılmayan bölüm için, 
Türkiye, faiz ödemek mecburiyetinde bı
rakılmıştır. 

4 genel müdürlüğün makine parkı
na el koyan ve makine parkını aynca 2 000 
dozer - greyder ve yükleyici ile güçlendi
ren, bu arada kamyon almayı unutan Ge
nel Müdürlüğün makine başına yıllık sa
at verimi ortalaması 1 000 saattir. Bu ra
kam, Devlet Su İşlerinde 2 000 saattir. 

Sayın milletvekilleri, iş yoğunluğu
nun azaltılması, personel dağınıklığının 
giderilmesi, köylüyle çiftçimizin işlerinin 
daha sağlıklı yürümesi ve tarım sektörü
nün daha verimli hale gelmesi bakımın
dan, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğının yeniden üç ayrı bakanlık halinde dü
zenlenmesinde fayda görüyoruz. 

Şu andaki düzenlemede, merkez ku
ruluşları arasında hizmet tam koordine 
edilememiş, sürekli işbirliği sağlanama
mış, bazı birimler yüklü çalışırken, bazı
ları fonksiyonsuz kalmıştır. Finans ve des
tekleme kuruluşları dağınıktır. Taşra teş
kilatı, mülkî idare amirliklerine bağımlı 
duruma getirilmek suretiyle, hareket ser
bestliği ve etkinliği kalmamıştır. Yasa ile, 
taşra teşkilatına büyük ölçüde yetki ve so
rumluluklar verildiği halde, şube müdür
lerinin yetki sınırları kesinlik kazanmadı
ğı için, değişik illerde değişik uygulamalar 
yapılmaktadır. Örneğin, vaktiyle Teknik 
Ziraat Müdürlüğü tarafından görülen iş
ler, şimdi yedi ayrı şube tarafından yürü
tülmektedir. 

1984 yılından bu yana, yıllarca emek 
vermiş, deneyimli personelin önemli bir 
bölümü, türlü mülahazalarla tali görevlere 
verilmiş veya emekli olmaya zorlanmış; 
ayrıca, inşaat, ziraat, makine, orman mü-
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hendisleri arasında gereksiz bir sürtüşme 
başlamış; meslek ve deneyim bir tarafa itil
miştir. 

Toprak Su Genel Müdürlüğünde da
ire başkanlığı, illerde yürütülen kredi ve 
sulama kooperatifleri şube müdürlüğüne 
indirilmiş, kooperatiflerin taşrada herhan
gi bir birimi kalmamıştır. Bu arada, Köy 
Hizmetleri bölge müdürlüklerinin de kal
dırılacağı ve il müdürlüklerine dönüştü
rüleceği şayialarının gerçek dışı olmasını 
temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri, toprakların pay-
laşımındaki dengesizliği giderici; işletme 
ölçeklerindeki küçülmeyi önleyici; tarım
sal işletmelerde parçalanma ve dağınıklı
ğı giderici; kira, ortakçılık gibi toprak ta
sarrufu sistemindeki bozukluğu giderici; 
dengesiz gelir dağılımını önleyici; hızlı nü
fus artışına paralel tarımsal gelişmeyi sağ
layıcı; verim düşüklüğünü önleyici; üre
ticiler arasında teşkilatlanmayı sağlayıcı 
bir toprak reformundan yanayız. Bu isti
kamette yapılacak çalışmalar, grubumuzca 
destek görecektir. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu ile kamulaştırılan arazilerin dev
letçe, kamulaştırma amacına uygun kul
lanılmadığı gerekçesiyle sahiplerine iade 
edildiği; ancak, bu arada Hazine arazile
rinin de bu iadelerle birlikte bazı kişilere 
tapulandığı iddia edilmektedir. Bu konu
nun açıklığa kavuşmasında yarar vardır. 

1984 öncesi gelmiş geçmiş iktidarlar 
zamanında, köy yolları, köy elektrifikas
yonu yapılmış ve içme ve sulama suyuyla 
ilgili sorunların büyük bir kısmı halledil
miş olduğundan, ANAP Hükümetine, köy 
hizmetleriyle ilgili fazlaca bir sorun inti
kal etmemiştir. Nitekim, 1 Ocak 1984 ta
rihine kadar, 120 bin kilometrelik stabili
ze yol, 50 bin kilometrelik hamyol, 11 bin 
kilometrelik asfalt yol yapılmış; 24 436 kö
ye elektrik götürülmüş, Hakkâri dışında-

— 1 

ki 66 il enterkonekte şebekeye bağlanmış; 
112 bin kilometre enerji nakil hattı, 42 bin 
kilometre yüksek gerilim hattı ikmal edil
miş; köy yollarının yüzde 80'i bitirilmiş; 
bu yollardan istifade eden köy sayısı 
26 600'e, n.üfus ise 18 milyona ulaşmıştır. 

1950 yılına kadar köy içme suyuna 
devletin katkısı yoktu; ya köylü ya da -eğer 
imkânı varsa- özel idareler yapardı. Köy
lerimize içme suyu getirilmesi, 1960'ta bu 
görevin Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne verilmesiyle başlamıştır. 

Türkiye'de, içme suyu götürülmesi 
mecburî ünite sayısı -köy, oba, mezra, ma
halle dahil- 88 558'dir. Bu ünitelerin yüz
de 66'sına içme suyu götürülmüş, bu üni
telerde yaşayan, toplam nüfusun yüzde 
75'i bu hizmetten yararlanmıştır. Bilindiği 
gibi, köy elektrifikasyonu da 19 71'den be
ri T E K tarafından yürütülmektedir. 

Yaptığınız icraatları, hep geçmişle kı
yaslayarak, geçmişi küçümseyerek veya 
kötüleyerek bir yere varamazsınız. Eğer 
biz kötüysek, kötüyü niye emsal alıyorsu
nuz? Biz, " K i m bu ülkede taş üstüne taş 
koymuşsa, Allah ondan razı olsun' ' diyo
ruz. (ANAP sıralarından "Biz de öyle 
diyoruz" sesleri) 

Siz ise, "Altmış yılda yapılan işleri 
beş yıla sığdırdık" diyorsunuz. 

ERSİN K O Ç A K (Adana) — O ayrı 
canım... 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Alt
mış yılda yapılan işleri beş yıla sığdıran 
bir sihirbaz daha dünyaya gelmemiştir. 

Biz, hizmeti Allah rızası için yaptık. 
Sizin gibi, dozer ve greyderleri seçime bu
laştırarak, vatandaşın oylarına, vaat, baskı 
ve tehdit aracı olarak kullanmadık. Eski
den dozer, greyder az olduğu için, köy yol
ları bozulduğunda mahalline ancak bir 
hafta sonra gönderilirdi. Şimdi ise, " M a 
zotu getir, greyderi götür" diyorlar. 
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Sayın milletvekilleri, Bakanlığın 1989 
yılı genel ve katma bütçe toplamı yakla
şık 1,5 trilyon liradır. Bunun 410 milyarı
nı genel bütçe, 1 trilyon 46 milyarını kat
ma bütçe oluşturmaktadır. Diğer bir de
yimle, 410 milyar lira olan genel bütçenin, 
228 milyar lirası cari, 167 milyar lirası ya
tırım, 15 milyar lirası da transfer harca
maları içindir. 1 trilyon 46 milyar lira olan 
katma bütçenin 311 milyar lirası cari, 708 
milyar lirası yatırım, 27 milyarı da trans
fer harcamalarına ayrılmıştır. Bakanlık, 
bu bütçe rakamları dışında, döner serma
ye, çeşitli fon kaynakları ve özellikle KİT 
kuruluşlarının bütçe dışı finansman kay
nakları ve tarım sektörüne ayrılan diğer 
kredi kaynaklarıyla da desteklenmektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğının, 1989 malî yılı bütçesinin, memle
ketimize ve çiftçimize hayırlı olmasını di
ler, hepinizi grubum adına saygıyla selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baran. 

Doğru Yol Partisi grubu adına, son 
konuşmacı, Sayın Ümit Canuyar; buyu
run efendim. 

DYP GRUBU ADINA ÜMİT CA
NUYAR (Manisa) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının 1989 malî yılı 
bütçesi hakkında Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle grubum ve şahsım 
adına Yüce Meclisi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Türkiye, sanayi hamlesi yapan bir ül
kedir. Türk ekonomisi son 35 yılda sana
yileşme ve gelişme yönünde önemli me
safeler almıştır. Bu süreç içerisinde tarım 
sektörü zaman zaman önemini korumuş, 
zaman zaman ihmale uğramış ve özellik
le son beş yılda tanm sektörü, önemini ta-
mamiyle kaybetmiş, birçok bakımdan ege

men sektör olmaktan çıkmıştır. Bunun da 
sebebi, Anavatan iktidarının, tanmı ihmal 
eden ve kaynak esirgeyen, yanlış ve man
tık dışı tutumudur. 

Üreticimiz tarafından iyi bir mahsul 
elde edildiğinde, dolayısıyla üreticinin yü
zü güldüğünde, tüccar, sanayici, esnaf ve 
sanatkâr ve tüketici olarak bütün milletin 
yüzü gülmekte; bunun aksi olduğunda, 
bütün millet olumsuz yönde etkilenmek
tedir. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu 
teşkil eden çiftçi, köylü, Türk ekonomisi
nin itici gücüdür, lokomotifidir. 30 milyon 
üreticinin Türk ekonomisindeki yerini 
akılcı olarak saptamamak fevkalade yan
lış, akıl ve mantık dışı bir iştir. Türk çift
çisi, köylüsü, ekonomiye büyük kaynak 
sağlayan, sanayie ve ticarete güç veren, 
ayakta tutan, ekonomiyi sağlam temelle
re oturtan, en büyük ve en fedakâr 
kitledir. 

Tanm sektörünün ekonomik gelişme
ye yaptığı katkı kabul edilmedikçe, tarım 
lehinde gözle görülür ve dengeli değişik
likler yapılmadıkça, ekonomik gelişmenin 
arzu edilen düzeye varması mümkün ola
mayacaktır. 

Konuşmamda sanayileşme sürecinde 
tarım aleyhinde ortaya çıkan olumsuzluk
ları ele alıp, bu süreç içerisinde, çiftçinin 
refah düzeyinin ne kadar gerilediğini ifa
de etmeye çalışacağım. Unutulmaması ge
reken en önemli nokta, "Sanayileşmeye 
giden en kısa yol, tarımsal kalkınmadan 
geçer' 'den hareketle, tarım aleyhine alınan 
her kararın, 21 inci Yüzyıl Türkiye'sinin 
sanayileşmesini, istenilen düzeye vardıra-
mayacağıdır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Doğan, 1984 - 1988 döneminde ta
rım sektörünün ortalama yüzde 4,4 ora
nında geliştiğini 1988 yılının gelişme hı
zının da yüzde 6.1 olarak tahmin edildi
ğini ifade etmektedir. 
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Sayın Bakan, beni bağışlasınlar; özel
likle 1988 yılı için öngörülen yüzde ö.l'lik 
kalkınma hızını anlamak, gerçekten fev
kalade zor bir iştir. Ülkemizde çiftçimizin, 
köylümüzün refah seviyesi, alım gücü yük
selmiş midir ki, bu, "kalkınma hızı" id
diasına inanalım? 

Geçmiş yıllarda, üretim yapmak için 
gerekli araç ve gereçleri sezon başında, 
hiçbir sıkıntıya düşmeden alabilen çiftçi
miz, o kadar büyük sıkıntının ve yoksul
luğun içine düşmüştür ki, artık üretimle 
ilgili hiçbir malzemeyi alamaz hale gelmiş
tir. Beğenilmeyen 1970'li yıllarda üretici
miz mevsim başında, ektiği araziye göre 
bir yıllık mazot ihtiyacını tanklarına dol
durup, bütün yıl kullanıyordu. Aynı köy
lü, bugün, ihtiyacı olan mazotu, ancak 
çanta bidonla alabiliyor, hem de yüzde 
100'leri aşan ticarî faizle, veresiye almak 
pahasına. Evvelce, traktör ve ekipmanını, 
hiç sıkılmadan, üzülmeden, ürettiği mah
sul ile peşin alabilen çiftçi, bugün, Ziraat 
Bankası kredisiyle dahi alamıyor. 

Gübresini, sezon başında, yıllık ihti
yacı olarak stoklayan üreticimiz, bugün 
veresiye dahi alamıyor; alsa bile, vadesi 
geldiğinde, borcunu ödeyemiyor. 

Evvelce, mevsim başında bir yıllık iş
letme finansmanını, kendi imkânlarıyla 
nakit olarak hazırlayan köylümüz, Ziraat 
Bankasından başka, ticarî bankalardan 
yüzde 140 faizle kredi arama çabasına 
giriyor. 

Çiftçimiz, gerçekten 4,4'lük kalkın
ma hızına sahipse, neden, bu kadar bü
yük bir sıkıntı içerisinde olduğunu ifade 
ediyor; çiftçi kuruluşlarının feryatları, ne
den her gün basında yer alıyor? Ya kulak
larınız tıkalı, duymuyorsunuz yahut duy
mak istemiyorsunuz. 

Çiftçimizin gerçek hali bu iken, 
4,4'lük kalkınma hızı masallarına inan

mak, asla mümkün değildir. Bu, hatalı ve 
gerçekleri görmeyen tutumunuzu devam 
ettirirseniz, yakında sosyal patlamalara se
bep olursunuz. Politik, boş lafları bırakıp, 
gerçekleri görmenin zamanı geldiğini bil
melisiniz. 

Onbeş gün evvel, Manisa gibi çok ve
rimli topraklara sahip, zengin bir bölge
de, binlerce köylü vatandaşımız, yüzlerce 
traktör eşliğinde, hak aramak amacıyla 
neden yürüyor? Bu yürüyüş, zengin bir 
bölgede yaşayan çiftçilerimizin perişanlı
ğını çok açık bir şekilde ortaya koymuyor 
mu? 

Zengin bölgenin durumu böyle olun
ca, fakiri Allah korusun ve siz, maalesef, 
bu şartlarda dahi, üreticimizin hızla kal
kındığını söyleyebiliyorsunuz. Unutmayı
nız ki, çiftç|, boş ve mesnedi olmayan laf
lara değil, cebine giren paraya ve artan ve
ya eksilen hayat düzeyine bakar. Dolayı
sıyla, hızlı kalkınma laflarını bırakıp, ta
rımda bıçağın kemiğe dayandığını, tehli
ke çanlarının yüksek sesle çaldığı gerçe
ğini görünüz. 

Tarım üretimine etki yapan gübre tü
ketiminde görülen azalma, sulama alan
larında görülen gerileme, ziraî mücadele 
ilaçlarının pahalılığı dolayısıyla görülen 
aksamalar ve modern tan m araçlarında
ki aşırı fiyat yükselmeleri gibi nedenler
den dolayı, üretimin olumsuz yönde etki
lendiğini ve bundan dolayı, üreticimizin 
alım gücünün her gün biraz daha düştü
ğü gerçeğini görmek gerekir. 

Tarımda, kişi başına düşen gelir çok 
azalmıştır. Gerek sektörler arası ve gerek
se, tarım sektörünün kendi gelir dağılım
ları arasında bozukluklar vardır. 1984 yı
lında, tarımda, kişi başına gelir 673 do
lar, sanayide 6 875 dolar, hizmet sektörün
de 4 812 dolardır. Yani, tarımdaki kişi ba
şına gelir, sanayideki kişi başına gelirin on
da biri, hizmet sektöründeki kişi başına 
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gelirin yedide biridir. Tarımsal gelir, son 
yıllarda hızla düşerek, 1988 yılında, yak
laşık 300 dolar civarına inmiştir. Bu de
mektir ki, son dört yıllık dönemde, tarım
sal gelirde yüzde 50 gelir kaybı söz konu
sudur. Aynı zamanda, kırsal kesimde, en 
yüksek gelirle en düşük gelir arasındaki 
fark, üreticimizin aleyhine, Türkiye orta
lamasının hayli üzerindedir. 

Tarım kesimindeki ekonomik bozuk
luklar, köyden kente göçü hızlandırmıştır. 
Ülkemiz nüfusunun yarıdan fazlası köy
lerde yaşamakta ve hemen hemen tama
mı tarımla iştigal etmektedir. Dolayısıy
la, tarım, bu yönüyle fevkalade büyük 
önem arz etmektedir. Tarım, millî gelire 
büyük katkıda bulunması dolayısıyla, ül
ke ekonomisinde başta gelen ve millî geli
re en büyük katkıyı yapan bir sektördür. 

Hızla artan nüfusumuzun bitkisel ve 
hayvansal gıda ihtiyacını karşılamak zo
rundayız. Tarım alanları sınırlı olduğuna 
göre, birim alandan daha çok ürün almak 
için, gübreleme, sulama, ikinci ürün, ka
liteli tohum ve modern araçlara daha faz
la önem vermek zorunda olduğumuzu ka
bul etmeli ve bunun gereklerini yap
malıyız. 

Sayın milletvekilleri, ekonomimizin 
durumu hangi düzeyde olursa olsun, ta
rım sektörünü başka sektörlere karşı ih
mal etmemek gerekir; çünkü, sanayileşmiş 
ülkeler, önce tarım sektörüne gerekli öne
mi verip, ondan sonra sanayi hamlesi yap
mışlardır. 

Ülkemiz, fevkalade verimli toprakla
ra sahiptir. Ülkemizde her türlü ürün el
de edilmektedir. Bunun değeri bilinmeli; 
tarıma büyük önem vererek, üretim artı
rılmalı ve tarım, sanayi için finansman 
kaynağı olarak kullanılmalıdır. Bu verimli 
topraklarda ihtiyacımızdan fazla ürünler 
üretilmeli ve İhtiyaç fazlası ürünler dış pa
zarlara akılcı bir şekilde pazarlanmalıdır. 

Böylece, bugünlerde ülkemizin çok ihtiyaç 
duyduğu döviz konusunda, tarım gibi bü
yük bir potansiyel kullanılmalı; bunun için 
de, Hükümet tarafından, tannia gerekli 
önem verilmelidir. 

Çiftçimizin ürettiği ürünlerin mali
yetlerinin düşük olması imkânlan araştı
rılmalı, devlet desteği sağlanmalı; makûl, 
günün fiyat ve maliyet hareketlerine uy
gun destekleme fiyatları verilmeli ve çift
çimiz, enflasyon canavarına ezdirilmeme-
lidir. Ancak, Hükümetin yanlış ekonomik 
politikaları sonucu enflasyon artmakta; 
çiftçi, köylü, ezilmekte, fukaralaşmakta, 
perişanlığa itilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de özet 
olarak, tarımın, köyün ve köylünün için
de bulunduğu durumu rakamlarla ortaya 
koymak istiyorum. Rakamları ifad£ eder
ken pek eskilere gitmeyeceğim; 1987 ile 
1988 yıllan arasında kıyaslamalar yapmak 
istiyorum. 

Her iktidar, yalnız ve yalnız kendi ic
raatından sorumludur; dolayısıyla, bu bir 
yıl içinde çiftçimizin ne hale geldiğini, çok 
açık ve seçik, rakamlarla ortaya koymak 
istiyorum. 

Enflasyonu yüzde 10'lara indirmek 
iddiasıyla işbaşına gelen Anavatan İktida
rının, son bir yıl içerisinde üreticiyi ne ha
le getirdiğini, çiftçi adına üzülerek söyle
mek zorundayım. 

1987 yılında 63 lira olan amonyum 
nitrat, bugün 168 lira olmuştur. 1987 yı
lında 56 lira olan amonyum sülfat, bugün 
152 liraya yükselmiştir. Yine 1987 yılında 
114 lira olan üre, bugün 240 liraya çıkmış
tır ve 1987 yılında 149 lira olan dap güb
resi, bugün 335 liraya yükselmiştir. 

Çok açık olarak görüldüğü üzere, ge
çen bir yıl içerisinde, gübre fiyadan, yüzde 
100'leri aşan zamlar görmüştür. 

1987 yılında 1 kilogram buğday 1,5 
kilogram amonyum nitrat alıyorken, 
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1988'de 1 kilogram amonyum nitrat ala
biliyor. 1987'de 1 kilogram buğday 1,7 ki
logram amonyum sülfat alabiliyorken, 
1988 yılında 1,1 kilogram amonyum sül
fat alabiliyor. 

Hele hele pamuk fiyatlarına bakar 
isek, durum, âdeta bir felakettir. 

1987 yılında 1 kilogram pamuk ile 12,5 
kilogram amonyum nitrat alan çiftçi, bu
gün ancak 5 kilogram amonyum nitrat 
alabiliyor. 1987'de 1 kilogram pamuk 5.3 
kilo dap gübresi satın alıyorken, bugün 2.4 
kilo dap alabiliyor. 

Gübredeki anormal fiyat artışları ne
deniyle artık çiftçimiz gübre kullanamaz 
hale getirilmiştir. 1984 yılında 8 milyon 
200 bin ton olan gübre tüketimi, 1985'de 
7 milyon 250 bin ton, 1986'da 7 milyon 
681 bin ton, 1987'de 8* milyon 998 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar çok 
açık göstermektedir ki, ülkemizde gübre 
fiyatlarının çok yüksek olması, gübre tü
ketimini engelleyen en önemli faktör ol
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1 hektara dü
şen gübre tüketiminin dünya ortalaması 
85 kilo, Avrupa ortalaması 224 kilodur. Bu 
tüketim Hollanda'da 788 kilo, Belçika'da 
546 kilo, Yunanistan'da 161 kilo, Türkiye'
de ise sadece 58 kilodur. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Normali 
de bu zaten. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Bu rakamların ifade ettiği gerçek, ülke
mizde gübrenin yeteri kadar kullanılma
dığını göstermektedir. 

Üretimin sıhhatli olabilmesi için ya
pılması gereken ziraî mücadele çok yeter
sizdir. Bunun da sebebi, tarımsal ilaçlar
daki aşırı fiyat artışlarından kaynaklan
maktadır. 1987 yılında 7 500 lira olan 
Dursban-4, bugün 22 bin liraya yükselmiş 
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yani fiyat üç defa katlanmıştır. 1987 yılın
da 9 300 liraya alman Tamaron, bugün 22 
bin 500 lira olmuştur. Yine 1987'de 4 700 
lira olan Thiodan, bugün 14 bin liraya çık
mıştır. Görüldüğü gibi, bu ilaçlarda da fi
yatlar ortalama üç misli artmıştır. 1987 de 
1 kilogram Dursban-4 almak için 78 kilo 
buğday satmak zorunda olan çiftçi, bugün 
ancak 133 kilo buğday satarak bu ilacı al
mak zorunda kalmaktadır. Yine, 1987'de 
1 kilo Dursban-4 almak için 10 kilo pamuk 
satmak zorunda kalan çiftçi, bugün 27 kilo 
pamuk satmak zorundadır. Bu örnekleri, 
bütün tarım ana girdileri için söylemek 
mümkündür. 

Bu kadar yüksek fiyatlara ulaşan ta
rım ilaçlarının, artan maliyetlerle her gün 
biraz daha fakirleşen çiftçimiz tarafından 
kullanılması, artık mümkün olamamakta
dır. Nitekim, 1984 yılında 53 bin ton olan 
ziraî ilaç tüketimi, 1985'te 55 bin ton, 
1986'da 37 bin ton, 1987'de 41 bin ton, se
viyelerine inmiştir. 

İşte, çiftçimizin nasıl hızla kalkındı
ğının (!) rakamlarla size bir başka örne
ği : Türk köylüsünün modern tanm ya
pabilmek için almak zorunda olduğu trak
törlerin fiyatları bir yıl içerisinde felaket 
denebilecek bir şekilde artmış, üretici ar
tık traktör alamaz olmuştur. Sayın Baka
nım, burada herhangi bir yanılgıya mey
dan vermemek için, 30.11.1987 ile 
30.11.1988 tarihleri arasındaki traktör fi
yatlarını kıyaslamak istiyorum. 30.11.1987 
tarihinde bir adet FİAT 54-C marka trak
törün fiyatı 8 milyon 660 bin lira idi; bun
dan bir sene'sonra, yani 30.11.1988 tarihi 
itibariyle aynı traktörün fiyatı 17 milyon 
700 bin lira olarak katlanmıştır. 1987'de 
90 ton buğday satarak bir adet FİAT 54-C 
traktör alabilen çiftçi, bugün 107 ton buğ
day satarak aynı traktörü alma imkânına 
sahiptir. Hele hele pamuk üreticisi, 
30.11.1987'de 11 ton pamuk satarak' bir 
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adet FİAT 54-C alabiliyorken, 30.11.1988 
tarihinde 22-23 ton pamuk satarak aynı 
traktörü alabilme şansına sahiptir. 

Sayın Bakanımın izniyle burada bir 
düzeltme yapmak istiyorum. 1.12.1988 ta
rihinde Manisa Milletvekili Sayın Sakar'm 
yaptığı gündem dışı konuşmaya verdikle
ri cevapta Sayın Bakan diyorlar ki, "1988 
yılında 90-95 tona 54 beygirlik bir 54-C 
alınabilir.'' 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Ağustos başı itibariyle. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Şimdi Sayın Bakan, ağustosta ürününü çı
karan çiftçinin bunu hemen satıp traktör 
alması mümkün değildir. Eğer, iktidar, 
ağustos ayından itibaren traktör fiyatların
da ortalama 3 milyon lira gibi bir zam 
yapmışsa, bu, sanıyorum sizin ayıbınızdır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Ben bunu 1988'le mukayese ederek arz 
ettim. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Dolayısıyla 30 kasım tarihi itibariyle sizin 
verdiğiniz rakamlara göre -ki, verdiğiniz 
rakamlar buğdayda ortalama 165 liradır-
hesaplarmızın yanlış olduğu gerçeği orta
ya çıkıyor ve ilave ediyorum Sayın 
Bakanım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Bu mukayeseyi 1980'le yapın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eh sonun
da cevap vereceksiniz. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Sayın Bakan, 1980, bizim için örnek de
ğildir efendim. Siz, kendi iktidarınızdan 
ve kendi icraatınızdan sorumlusunuz. Ben 
size ayrıca, biraz sonra, Sayın Bakan, be
ğenmediğiniz eski yıllara ait bazı örnek

ler vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Canuyar, Mecli
se hitap edin efendim. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Genel 
Kurula hitap edin, karşılıklı konuşmayın. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Genel 
Kurula hitap edin. Söyledikleriniz her za
man söylenen şeyler. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Efendim, ben Sayın Bakanımdan soruyo
rum ve Sayın Bakanımın yaptığı bir ha
tayı burada iyi niyetle tamir etmek is
tiyorum. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Söyledik
leriniz her zaman söylenen şeyler. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
efendim, ben ne dediğimi biliyorum. Siz 
müsterih olun beyefendi. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Genel 
Kurula hitap edin, Sayın Bakan zaten 
biliyor. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Bir ifade daha var efendim. Bakınız, 1988 
yılında pamuk fiyatlarının 900 lira oldu
ğu iddia ediliyor. 30.11.1988 tarihi itibariyle 
pamuk fiyatları, maalesef 750-800 lira ci
varındaydı. Demek ki, 17 milyon 700 bin 
lira olan bir traktör, ancak ve ancak 22 ve
ya 23 ton pamuk satmak suretiyle alına
biliyor; ama, bundan bir sene evvel pa
muk fiyatları yine 750-800 liraydı ve o za
man 11 ton pamuk satmak suretiyle bir 
traktör alınabiliyordu. İşte bu, bizim çift
çimizin modern aletlerde ne hale geldiği
nin en bariz ifadesidir. 

Bakınız, şimdi size bazı örnekler ver
mek istiyorum ve bu örneklerde belgem 
var, DİE'nin rakamları bunlar. Anavatan 
İktidarı tarafından hor görülen eski dö
nemlerde, 1973'te aynı traktör 46 ton, 
1974'te 32 ton, 1975'te 29 ton, 1976'da 
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36 ton ve 1977 yılında 45 ton buğday sa
tılarak alınabiliyordu. İşte sizlerin beğen
mediğiniz eski yıllarda çiftçimize ne ka
dar değer verildiğini ve çiftçimizin alım 
gücünün ne kadar yüksek olduğunu orta
ya koyan belge. 

ABDURRAHMAN KARAMAN 
(Adıyaman) — O zaman vatandaşın al
maya gücü var mıydı acaba? 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Bir de bugünkü Cindoruk'un be
yanatını okuyun. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Beyefendi, bizim konumuz Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığıdır. O sizi alakadar 
etmez beyefendi. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesme
yelim; İçtüzük amir, biliyorsunuz. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Kesmiyo
ruz, tamamlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ABDURRAHMAN KARAMAN 
(Adıyaman) — Bir litre mazot almak için 
kuyruğa giriyorduk. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — 
Traktör fiyatlarının yanında tarımsal ekip
man fiyatlarının aşırı ölçüde zamlanması 
nedeniyle üretici tarafından gereği gibi alı
namadığını; dolayısıyla, modern ziraatin 
tam anlamıyla yapılamadığını hepimiz ya-
kinen bilmekteyiz. Traktörlerin faaliyeti 
için gerekli olan mazot ve yedek parça fi
yatları da bu aşırı zamlardan nasibini al
mış ve üreticimizin fakirleşmesinde çok 
önemli nedenlerden biri olmuştur. 

Çiftçimizin, Anavatan iktidarında al
tın yıllarını yaşadığını iddia edenlerin, bu 
rakamlar karşısında kara kara düşünme
leri, tarımı ve çiftçiyi nereden alıp nereye 
getirdikleri gerçeğini artık görmeleri la
zımdır. 

Çiftçimizin almak zorunda olduğu 
tarımsal kredilerin durumuna geliyorum. 
Bugün uygulanan tarımsal kredi faizleri, 
çiftçimizin ödeme gücünün çok üzerinde
dir. Traktör kredisinde çiftçimize faiz ma
liyeti yüzde 53, ekipman kredilerinde yüz
de 45-50 arası, bitkisel üretim yatırımları 
kredilerinde yüzde 45-50 arasıdır. Bir 
örnek vermek gerekirse, bugün ziraî kre
diyle traktör almak isteyen üretici, takri
ben 15 milyon liralık kredi aldığında, bir 
yıl sonra birinci taksit olarak 3 milyon 750 
bin lira anapara ve bir yıllık faiz olarak 
da 8 milyon lira olmak üzere -burada dik
katinizi çekiyorum, bir traktörün bir yıl 
sonraki faizi 8 milyon lira- toplam 11 mil
yon 750 bin lira ödeyecektir. Bu demektir 
ki, üreticimiz bugünün fiyatlarıyla 14 ton 
pamuk ve 71 ton buğday satarak traktö
rün ancak birinci taksitini ödeyebilecek
tir ve geride daha üç yıl taksit ödemek du
rumundadır. Denebilir ki, bir yıl sonra bu 
borç ödendiğinde ürün fiyatları artacak
tır. Olabilir, makuldür, onun da hesabını 
yapıyoruz ve diyoruz ki : Bir yıl sonra 
ürün fiyatlarının yüzde 50 civarında art
tığını varsayarsak, çiftçimiz, 10 ton pa
muk, 47 ton buğday satmak zorunda ka
lacaktır; yani ilk taksidini ödemek için 10 
ton pamuk ile 47 ton buğday satmak du
rumunda kalacaktır. Demin de örneğini 
verdiğim gibi yine arz ediyorum, hor gör
düğünüz, beğenmediğiniz eski yıllarda 
üretici, 47 ton buğday satarak traktörün 
tamamını peşin alabiliyordu, borçlanma
sı ve faiz ödemesi gerekmiyordu, alın te
rinin karşılığı elde ettiği kendi mahsulüy-
le peşin olarak traktörünü rahatlıkla ala
biliyordu. 

Bu mudur yaşanan altın devir? Tak
dir Yüce heyetinizindir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Bakan, çiftçimize, köylümüze ziraî 
kredide sübvansiyon yapıldığını ifade edi-

— 23 — 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 1 

yor ve diyor ki: "Mevduat faizlerinin yüz
de 85'lere çıktığı bu devirde Anavatan 
Partisi İktidarı, üreticiye yüzde 50 faizle 
kredi veriyor." 

Yüzde 30'lardaki enflasyonun çok ol
duğunu, enflasyonun mutlaka yüzde 
10'lara düşürülmesi gerektiğini ve yüzde 
10'dan fazla enflasyonla ülkenin kalkına
cağını iddia edenlerin sahtekârlar olduğu
nu söyleyerek iktidara gelen Anavatan 
Partisi, 1988 Türkiye'sinde enflasyonu 
yüzde 90, mevduat faizlerini de yüzde 
85'lere çıkarmış ise, bu durum, bugün ik
tidar olanların yüzlerini kızartması gere
ken ayıbıdır ve bu ayıptan kurtulmaları as
la mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir başka olay 
da, destekleme alımıyla alınan ürün be
dellerinin peşin ödenmeyişidir. Ürününü 
satıp, parasını peşin alamayan üretici, va
desi gelen borçlarını ödeyemediği gibi, bu 
borçları için ileride faiz ödemek zorunda 
kalıyor; zaman zaman, tefeciden, aşırı 
yüksek faizle borç para almak durumun
da kalabiliyor. Hayalî soyguncuya milyar
larca lira vergi iadesi ödendiğinde enflas
yon olmuyor da, çiftçimizin bir yıllık alın 
terinin karşılığı ödendiğinde mi enflasyon 
oluyor? Bu soruya iktidarın cevap bulması 
gerekir. Şu anda Tariş'in pamukçuya 62 
milyar lira borcu vardır ve bu borç der
hal ödenmelidir. 

Bir diğer huşu da, ülkemizdeki trak
tör sayısının yeterli olmayışı, dolayısıyla 
modern tarımcılığın istenilen düzeye ge
lemeyişidir. 1988 Türkiye'sinde traktör sa
yısı 650 bin civarındadır. Ülkemizde işlet
melerin küçük boyutta olmaları makine
leşmeyi frenleyen bir faktör olarak kabul 
edilse bile, işlenen arazinin 100 hektarına 
düşen traktör sayısının 1,7 olması, diğer 
ülkelerde bunun 7-8 civarında bulunma
sı, ayrıca Türk tarımında kullanılan ka
rasaban sayısının halen 1 milyon civarın

da olması, tarımımızda makineleşmenin 
yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılı içeri
sinde 170 milyon dolarlık pamuk ithal 
edilmiştir. 1987 yılı itibariyle ülkemiz 150 
milyon dolar dövizi pamuk için ödemiş
tir. 1987 yılında 3 milyar dolarlık tekstil 
mamulleri ihracı gerekçe olarak göste
riliyor. 

Elbette ürettiğimiz pamuğun mamul 
madde olarak ihracında büyük fayda var
dır. Ancak pamuk ekim politikasındaki 
yanlışlıklar dolayısıyla pamuk üretimi 
azalmaktadır. Uç yıldan beri değişmeyen 
pamuk fiyatları, bilhassa 1988 yılında pa
mukçuyu fevkalade zor şartlara sokmuş, 
yeni yıl için, üretici para kazanamadığı ge
rekçesiyle pamuk ekimini azaltmak ihti
yacını duymuştur. Hem tekstil sanayiinin 
pamuk hammaddesine ihtiyacı olduğunu 
söylüyoruz, hem de pamuk ekimini azalt
mak için mümkün olan her şeyi yapıyo
ruz. Bu, bindiğiniz dalı kesmektir. Önemli 
olan, pamuk çiftçisini teşvik ederek hem 
kendi ihtiyacımızı sağlamak, hem de 
mümkün olduğu kadar pamuk ihracı yap
maktır. Türkiye gibi pamukçu bir ülkenin 
pamuk ithalatı yapması, gerçekten çok 
üzücü bir olaydır. Ülkemizin potansiyeli 
hem kendi ihtiyacımızı karşılamaya, hem 
de ihracat yapmaya müsaittir. Yeter ki, pa
mukçuya, layık olduğu değer verilsin, des
teklensin. Bu sene pamuğa 870 lira des
tekleme fiyatı verilmiştir. Ancak, birlikler 
peşin para vermediği için, üretici, pamu
ğunu piyasaya satmak zorunda kalmış ve 
malını ancak 750-800 lira civarında sata
bilmiş, yağmur yiyen pamukların fiyatla
rı ise 450-500 liraya inmiştir. 

Üreticimizin bu fiyatlarla para ka
zanması, ne yazık ki, kabil değildir. Pa
mukçuya bu muameleyi layık görürseniz, 
seneye çok daha fazla pamuk ithal ederek, 
100 milyonlarca dolar döviz ödersiniz. 
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Sayın milletvekilleri, 1987 senesinde 
ithal sigaraya ödenen para 180 milyon do
lardır. Ülkemizde tütün tarımı büyük 
önem taşımaktadır. Üç milyon civarında 
çiftçi, geçimini tütün ile sağlamaktadır. 

Yabancı sigaranın en önemli özelliği, 
alışkanlık yapmasıdır. Yabancı sigaraya 
alışan, bir daha yerli sigara içemez. Ya
bancı sigara alışkanlığı arttıkça, ithalat da 
artmakta, dolayısıyla, ödenen döviz mik
tarı da yükselmektedir. Bu artış, tütün eki
mini ve ekicisini mutlaka etkileyecektir. 

Tütün ekimi ve ekicisinin kurtarılma
sı için, yabancı sigara ithalatına son ve
rilmelidir. Sigara ithal yasağı, millî çıkar
larını düşünen bütün ülkeler tarafından 
özenle uygulanmaktadır. "Eskiden de ge
liyordu; ama deftere yazılmıyordu" de
mek yetmez. Kaçakçılığı önleyememek, 
bir hükümetin acizliği ve ayıbından öteye 
anlam taşımaz. Sigara ithal ederek kaçak
çılığı önlediğinizi iddia etmek çok yanlış
tır. kaçakçılık önlenmek şöyle dursun, 
meşru hale gelmiştir. Kaçak sigaralar dev
letin ithal ettiği sigaraların koruyucu ka
natları altında satışa sunulmaktadır. Bu
gün piyasada mavi bandrollu Marlboro 
birkaç yüz lira aşağıya rahatlıkla buluna
biliyor, biliyorsunuz. 

Anavatan İktidarının, tütüncüye 
üvey evlat gözüyle baktığı, son piyasa açı
lışında açıkça görülmüştür. A grada 7 500, 
B grada 4 200, kapaya 1 100 lira fiyat ve
rilmiştir. Tekelin ortalama fiyatları 4 000-
5 000 lira arasındadır. Bu ortalama fiyat, 
hesap ettiğimiz takdirde, tütüncünün bir 
yıllık emeğinin ve alın terinin karşılığı dahi 
değildir. Tüccarın bile bir noktada insaf
la baktığı üreticiye, uyguladığı fiyat poli
tikasıyla iktidar, gaddarca davranmıştır. 
Nitekim, tüccarın verdiği fiyatlar Tekelin 
çok üzerinde olmuş, tütüncü biraz olsun 
rahatlamıştır. 

iktidar, uyguladığı politikayla, üreti
ciye âdeta "Sen tütün ekme" demektedir. 

Bu bir cinayettir, fakir tütüncünün ekono
mik katliamıdır. Tütün, kıraç ve verimsiz 
arazide üretilir, aile ziraatidir, onüç aylık 
emek gerektiren bir üründür, özel beceri 
ister. Bu çiftçiye " ü r e t m e " veya "Başka 
bir ürün ü re t " diyemezsiniz; çünkü bu 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, buğday üretimi
nin, hızla artan nüfus karşısında ne kadar 
önemli olduğunu anlatmaya lüzum yok
tur. Buğday çiftçisine destek verilerek, pet
rol kadar önemi olan buğday üretimi mut
laka artırılmalıdır. Ülkemizin son beş yıl
da buğday ithal etmesini anlamak müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, üreticimizin 
sağlık sorunlarının durumu da hiç iç açı
cı değildir. Sağlık konusunda en çok za
rar gören kitle, kırsal kesimdedir. Hiçbir 
garantileri olmayan fakir üreticiler, hasta
ne kapılarında sürünmektedir. "Pa ran 
varsa tedavi ol, yoksa ö l " diyen zihniyet
te, ülkenin istikbale güvenle bakması 
mümkün değildir. Kuyumcu ile fakir çift
çinin elbette farkı vardır. Kuyumcu ne 
yapsın devletin hastanesini, parası var pu
lu var, gider, en iyi hastanede tedavi olur; 
ama fakir tüketicinin parası yoksa maale
sef, ancak ve ancak ölebilir. Bir örnek ver
mek gerekirse, Türkiye'nin en büyük ve 
en zengin on ilinden biri olan Manisamız-
da bir tek böbrek diyaliz makinesi yoktur. 
Böbrek hastası fakir çiftçilerimiz ne yazık 
ki tedavi olamamakta, hayatlarını kaybet
me tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır
lar. Manisa Valisine 300 milyon liraya 
280 S Mercedes araba alacağınıza, hasta
nemize diyaliz makinesi alınız veya başka 
sağlık hizmetleri yapınız. 

Sayın milletvekilleri, üreticiye hizmet 
için, onu tanımak ve sevmek lazımdır. 
Türk çiftçisinin, köylüsünün talihsizliği, 
kendisini tanımayan, sevmeyen, uyguladı
ğı tutarsız tarım politikasıyla üreticiyi her 
gün biraz daha fakirleştiren, yoksullaştı-
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ran, perişanlığa iten Anavatan Partisi İk
tidarının varlığıdır. 

Çok zor olmakla beraber, öyle ümit 
ve temenni ediyorum ki, Anavatan İkti
darı artık gerçekleri görür, çiftçimize, köy
lümüze nefes aldıracak tedbirleri alır; ta
biî ki, ömürleri kâfi gelirse. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı 1989 malî yılı bütçesinin vatana, mille
te hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Canuyar. 

Anavatan Partisi Grubu adına Hik
met Biçentürk. 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET 
BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının 1988 yılı faali
yetleri ve 1989 yılı bütçesi üzerinde gru
bum ve şahsım adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Türk tarımm-
daki gelişmeyi doğru olarak değerlendire
bilmek için, topraklarımızın üretim ve ve
rim gücünü iyi bilmemiz gerekmektedir. 
Türkiyemizin iklimi, töpoğrafik konumu, 
ülkenin çeşitli bölgelerinde değişik özellik
ler gösterir. Bu özellikler, yeterli yağış alan 
kıyı bölgelerinde çeşitli bitkilerin yetişme
sine, yani polikültür ziraate ve yılın on iki 
ayında ürün hasadına imkân verir. Buna 
karşılık, yağışın az ve bitkilerin yetişme 
dönemi içindeki dağılımının düzensiz ol
duğu yurdun iç kısımlarında ve güneydo
ğu bölgesinde monokültür ziraate ve dü
şük verime neden olur. 77,8 milyon hek
tar olan toplam Türkiye sathının, ancak 
üçte birine tekabül eden 26,5 milyon hek
tarı, tarıma elverişli ilk dört sınıf araziler
den oluşmaktadır. Tarım arazilerimizde, 

aynca çeşitli şiddette su ve rüzgâr erozyo
nu ile, drenaj, çoraklık ve meyillilik prob
lemleri vardır. Bunlardan başka, yurdu
muzda, sık sık vukua gelen don, dolu, sel 
ve kuraklık gibi tabiî afetler de, tarım ke
siminde büyük zararlara yol açmaktadır. 

Nüfusumuzun 24 milyonu, yani yüz
de 46'sı kırsal kesimde yaşamakta, yüzde 
55'i tarım sektöründe istihdam edilmek
te ve aile başına ortalama 6,2 hektar ara
zi düşmektedir. Tarım topraklarımız bu 
kadar ağır nüfus yükünü çekememektedir. 
En azından, Ortak Pazar standartlarına 
ulaşabilmemiz için, bugünkü tarım nüfu
sunun yarısının, tarımdan diğer sektörle
re çekilmesi elzemdir. 

Türk tarımında hâkim olan küçük iş
letme ve yetersiz sermaye, mekanizasyo-
na ve modern teknolojinin uygulanması
na engel teşkil etmektedir, kırsal kesimde 
yerleşme birimlerinin küçük ve dağınık, 
töpoğrafik yapının arızalı olması, ulaşımı 
güçleştirmekte ve bu kesime hizmet götür
menin, birim başına maliyetini oldukça 
artırmaktadır. 

Kırsal kesimde yaşayan nüfusun eği
tim düzeyi çok düşüktür. Zamanımızda, 
tarımda teknoloji o kadar ilerlemiştir ki, 
değil ilkokul seviyesi, üniversite seviyesin
deki eğitim dahi çoğu zaman tarımdaki 
yenilikleri kavramaya ve tatbik etmeye yet
memektedir. 

Yurdumuzun büyük bir bölümünde 
hüküm süren kuraklık, ağır kış şartları, 
ekonomik olmayan işletme büyüklükleri 
ve monokültür ziraat yapma zarureti do
layısıyla, çiftçimiz senenin büyük bir bö
lümünde işsizdir. Örneğin, Orta Anado
lu şartlarında 200-250 dönüm arazisi olan 
bir çiftçi, makineli ziraat yapıyorsa, sene
de ancak 20-25 gün faaliyet gösterir; se
nenin diğer kısımlarında emeğini başka 
yerlerde değerlendirir. Ancak, çiftçimizin 
gelirinin tamamı, çoğu zaman sadece ken-
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di toprağından kazandığı ile sınırlı değil
dir. Monokültür ziraat yapan ve vejetas
yon peryodu kısa olan, uzun kış dönemi
nin hâkim olduğu illerimizdeki çiftçileri
miz, zamanlarının büyük bir kısmını poli-
kültür ziraatin hâkim olduğu ve yılın 12 
ayında üretim yapabilen güney ve batının 
sıcak illerinde çalışarak geçirir. Ayrıca, ev 
ve el sanatlarından ve tarım dışı sektör
lerden elde ettiği kazancı da, çiftçinin tar
lasından elde ettiği kazanca ilave ederek 
ifade etmek gerekir. 

Çiftçiye daha çok gelir sağlamak için, 
onun daha uzun süre çalışmasına imkân 
hazırlamak gerekir. 

Hükümetimizin, ikinci ürün projesi, 
nadas alanlarının daraltılması ve çiftçiyi 
yaz, kış meşgul edecek hayvancılık proje
lerini desteklemesi de, bu amaca yöne
liktir. 

Değerli milletvekilleri, şimdimde tarım 
sektöründeki gelişmelerden söz etmek is
tiyorum. Tarım sektörü, planlı dönemde 
-1963-1983 yılları arasında- ortalama yüz
de 3 büyüme göstermiştir. Bizim iktidarı
mız döneminde tarımda ortalama büyü
me hızı 4,4 olmuştur. Bu rakam, geçmiş 
20 yıla nazaran yüzde 50'ye yakın bir ge
lişme demektir. Bu hız, nüfus artış hızı
mızın da bir hayli üzerindedir ve önemli 
ölçüde ihracata imkân sağlamaktadır. 

Tarım sektörünün gayri safı yurt içi 
hâsıla içindeki payı da devamlı olarak 
azalmış, 1984'te yüzde 19,6'dan, 1988'de 
yüzde 16,5'e düşmüştür. Bu azalış, ekono
minin bütünü içerisinde, tarım sektörü
nün tabiatı icabı, diğer sektörlerden da
ha yavaş büyümesinden kaynaklanmakta
dır. Hakikatte, reel olarak bir azalış söz 
konusu değildir. 

Bilindiği gibi, tarım üretimi biyolo
jik bir olaydır. Biyolojik olaylar yavaş sey
reder. Bu olayların modern teknolojiler
le, diğer sektörler kadar hızlandırmak 

mümkün değildir. Bundan, Türk tarımı
nın gerilediği neticesini çıkarmak da yan
lıştır. 

Tarım ürünleri dış ticaretine gelin
ce : "tarımda kendine yeterlilik" prensi
bini öne sürerek, tarım ürünleri ithalatı
mızı, tanmın çökmekte olduğu şeklinde 
yorumlamak yanlıştır. Mühim olan, net 
ihracattır ve bugün Türkiye, tarım ürün
leri bakımından dünyadaki net ihracatçı 
ülkelerden biridir. Tarım ürünleri, yıldan 
yıla, dondan, bitki zararlılarından, çeşitli 
tabiat âfetlerinden zarar görür. Bu takdir
de, bu ürünlerin ithali gerekir. Bu bakım
dan, bugün dünyada tarım ürünleri ithal 
etmeyen ülke yoktur; bu bir ticarî hesap 
meselesidir. Gaye, mahsulün bol ve ürü
nün para ettiği dönemde ihracat yapmak, 
iç piyasada ihtiyaç duyulduğu zaman da 
ithal etmektir; Hükümetimiz de bunu 
yapmaktadır. 

1988 yılının ilk 6 ayı dikkate alındı
ğında, bir yıl öncesine nazaran tarım 
ürünleri ihracatı yüzde 10.8 artarken, ay
nı dönemde tarım ürünleri ithalatı yüzde, 
5.1 oranında azalmıştır. Bu'rakamlar da 
göstermektedir ki, tarım ürünleri ihraca
tı, ithalata karşı artmaktadır. 

1989 yılında, tarım ürünleri ihraca
tının yüzde 8 oranında artadak, 2 milyar 
240 milyon dolara ulaşması öngörülmek
tedir. Bu takdirde, tarımın, toplam ihra
cat içindeki payı da yüzde 17.9'a yüksele
cektir. Sonuç olarak, tarım sektöründe, ra
kamlarla da net olarak ifade edilebilen be
lirli bir gelişme vardır. 

Bu kadar büyük bir sektörde çok ve 
çeşitli sorunların olacağı muhakkaktır. Yıl
dan yıla tabiat şartları, iç ve dış pazar ve 
fiyat hareketleri, bazı ürünlerin lehine, ba-
zılarınmsa aleyhine gelişmeler göstermek
tedir. Münferit hadiseleri genelleyip, Türk 
tarımı hakkında karar vermek doğru de
ğildir. 
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Sayın milletvekilleri, yurdumuzda ta
rım sektörü içinde bitkisel üretim yüzde 
55 gibi bir oranla başta gelmektedir. Bu 
alt sektörde 1988 yılında yüzde 6.6 artış 
beklenmektedir. Bu oran, 1988 için plan
da öngörülen yüzde 2.5'lik gelişme hızı
nın bir hayli üzerindedir. 

Bitkisel üretimde Hükümetimizce 
uygulanan politika, sulama yatırımlarına 
ağırlık verilmesi, nadas alanlarının daral
tılması, ikinci ürün uygulaması, yüksek 
verim sağlayan tohumculuk endüstrisinin 
teşviki, yeterli ve bilgili girdi kullanılma
sı, mümkün olduğu ölçüde ürün bedelle
rinin peşin ödenmesi, ziraî mücadele hiz
metlerinin geliştirilmesi suretiyle verimin 
ve kalitenin yükseltilmesi şeklinde özetle
nebilir. 

Uygulanmakta olan bu olumlu poli
tikalarla iktidarımız döneminde bitkisel 
ürünlerde verim artmış, kalite yükselmiş 
ve üretimde önemli miktarda artış sağlan
mıştır. \ 

1983 ila 1987 üretim miktarlarını mu
kayese edersek : 

Buğday üretimi 16.4 milyon tondan, 
18.9 milyon tona; mısır üretimi 1.4 mil
yon tondan, 2.6 milyon tona; bakliyat üre
timi 1.3 milyon tondan, 2.2 milyon tona; 
patates üretimi 3 milyon tondan, 4.2 mil
yon tona yükselmiştir. 

Verim bakımından da birçok ürün
lerde dünya ortalamasının üzerinde bir 
üretime sahibiz : 1986 yılı FAO istatistik
lerine göre, dünya ortalaması pamukta 
1 431, Türkiye ortalaması 2 169; patates
te dünya ortalaması 14 831, Türkiye orta
laması 16 776; nohutta dünya ortalaması 
675, Türkiye ortalaması 1 086; mercimek
te dünya ortalaması 668, Türkiye ortala
ması 919; domateste dünya ortalaması 23 
503, Türkiye ortalaması 37 692'dir. 

Bazı tarım ürünleri bakımından da 
dünyada söz sahibiyiz : 1986 yılı istatis

tiklerine göre, dünyada üretilen fındığın 
yüzde 64'ünü, kuru incirin yüzde 62'sini, 
çekirdekli kuru üzümün yüzde 37'sini, 
mercimeğin yüzde 36'sını üretmekteyiz 
yurdumuzda. 

Değerli milletvekilleri, tarımda bitki
sel üretimi geliştirmenin en hızlı ve etkili 
yolu, optimal ölçüde girdi kullanmaktır. 
Bakanlık bu konuda büyük çaba göster
mektedir. 

Sulama : Su, üretim girdilerinin en 
önemlisidir; su olmadan diğer girdilerin 
bir manası olmaz. Geçen yıl^olduğu gibi, 
bu yılda da tarım sektörüne tahsis edilen 
kamu yatırımlarının yüzde 62'si, su ve 
toprak kaynaklarının geliştirilmesine tah
sis edilmiş olup, bu husus, Bakanlığımı
zın bu konudaki geçerli politikasının ba
riz bir örneğidir. Bilindiği gibi, sulanan to
paklarda verim artar, mahsul çeşitlenir, 
çiftçi yılın büyük bir kısmında çalışma ve 
kazanma imkânına sahip olur. Ancak, bu 
konuda birkaç önemli noktaya da dikkati 
çekmekte fayda görüyorum. Lüzumundan 
fazla ve bilgisizce kullanılan su, israfa ve 
çoraklığa neden olmaktadır; bu konuda 
çiftçi eğitimine hız verilmesi gerek
mektedir. 

Büyük masraflar sonucu sulanan ta
rım arazilerinin, tarım dışı maksatlarla 
kullanılmaması için, konu üzerinde daha 
çok hassasiyetle durulması gerekmektedir. 

Bir de, sulanan alanlarda, projesin
de öngörülen bitki deseninin gerçekleşti
rilmesine çalışmakta büyük fayda vardır. 
Sulanmadan önce değersiz bir bitki yetiş
tiriyorsa, sulandıktan sonra, yapılan pro
jeyi rantabl kılacak ölçüde bu bitki dese
nine de önem vermekte büyük yarar var
dır. Aslında devletimiz herhangi bir öde
me talep etmeden, suyu, çiftçinin tarlası
na kadar götürmekte ve tarla içi hizmet
leri de zamanında yapmaktadır. Halbuki 
bir çok devletlerde sulama yatırımları, 



T.B.M,M. B : 46 

toprak ıslahı yatırımları, o bölgede o hiz
metten yararlananlardan geri alınmakta
dır. Bu şekilde de çiftçimize, hiç tekrarla
madığımız ve söylemediğimiz, milyarlar
ca liralık sübvansiyon yapılmaktadır. Çift
çinin ödediği ve pahalı olduğunu iddia et
tiği sulama ücretleri ise, devletin bu mak
satla yaptığı işletme ve bakım masrafları
nı dahi karşılamaktan uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın en 
başarılı çalışmalarından birisi, iyi vasıflı 
tohumluk üretim ve tedarikidir. Bu yılda 
çiftçimizin ihtiyaç duyduğu yüksek verimli 
tohumluk yeteri kadar dağıtılmış, çiftçile
rimize zamanında verilmiş ve hiçbir ko
nuda sıkıntı çekilmemiştir. 19 Aralık 1985 
tarihinde uygulanan "Tohumculuğun Teş
viki Hakkında Bakanlar Kurulu Karan" 
gereğince, yurt içinde (ohum, fide, fidan 
gibi girdileri üreten kuruluşlann yatın m 
ve işletme, kredileri taleplerinin de Ziraat 
Bankası tarafından karşılanmasına devam 
edilmektedir. Aynca, Ziraat Bankası tara
fından verilen çevirme kredilerinde bu yıl 
önemli artışlar vardır. 

Bakanlığın, ıslah edilmiş yüksek ve
rimli ve kaliteli tohumluğun yurt içinden 
karşılanması gayreti ve bu yolda yerli ve 
yabancı müteşebbislere sağladığı teşvikler 
sonucu, 1984 yılında sayısı 4'ü geçmeyen 
tohumluk müesseselerinin sayısı 38'e var
mıştır. Artık, tohum ihraç eder bir duru
ma gelinmiştir. 

Bütün bu tedbirler sonucu, üretim ve 
verimde büyük artışlar olmuştur. Daha 
önce en uygun hava şartlarında 750 bin 
tonu geçmeyen ayçiçeği üretimimiz, 1988 
yılında 1 milyon 200 bin tonu aşmıştır. 
Dekara verim ise, 120-130 kUodan 180-200 
kiloya yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çiftçimizin 
kimyevî gübre kullanımının teşviki yönün
den de, Bakanlık, bir dizi düzenlemeler 
yapmış; önceleri devlet desteğinde ve te-
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kelinde olan gübre temini, tedariki, dağı
tımı ve fiyatlandırma sistemi, değiştirile
rek, serbest rekabet ortamı sağlanmıştır. 
Katı gübrelerde büyük oranda uygulanan 
devlet desteği genişletilerek, sıvı gübrele
re de uygulanır hale getirilmiştir. 1984 yı
lında 165 milyar Türk Lirası olan devlet 
desteğinin, 1988 yılında 500 milyar Türk 
Lirasının üzerinde olması beklenmektedir. 
1989 yılı desteğinin 700 milyar Türk Li
rasını da aşacağını şimdiden söylemek 
mümkündür. Uygulanan bu teşvik tedbir
leri kısa zamanda etkisini göstermiş; gübre 
tüketimimiz 9 milyon tonu bulmuştur. Ay
nca, hiçbir çeşit gübrede hiçbir zaman 
yokluk çekilmemiştir. 

Yurdumuz topraklarının terkibini 
bilmemekten ve yanlış gübre kullanmak
tan dolayı gübre israfı ve verimde kayıp
lar vardır. Bu bakımdan, Bakanlık, güb
renin uygun kullanımını sağlamak için, 
toprak analizlerine büyük önem vermiş; 
1983 yılında sayılan 45'i bulmayan top
rak ve su tahlil laboratuvan sayısı bugün 
65'e ulaşmıştır. Aynca, Bakanlığın 1980 
yılında başlattığı Türkiye topraklan ve
rimlilik envanter çalışması da son safha
ya gelmiştir. Bu konuda tavsiyemiz, top
rak ve su tahlil laboratuvarlannın özel sek
törce kurulup, çalıştınlmasınm teşvikidir. 
Bu sayede, devlet makro seviyede çalışa
cak, çiftçinin özel talepleri özel laboratu-
varlarca karşılanacaktır. 

Gübre üritimine gelince : Hatırlana
cağı üzere, planlı dönemin başında 325 
bin ton eşdeğer gübre üretilirken, bugün 
8 milyon ton eşdeğer gübre üreterek, yurt 
ihtiyacının yüzde 80'i kendi kaynakları
mızdan sağlanmaktadır. Buna rağmen, 
bir miktar gübre ve gübre hammaddesi it
hal etmekteyiz. Bunun için gübre fiyatla
rı konusunda -Amerikan dolanna bağlı bir 
emtiadır ve yılda 500 milyar lira sübvan
siyon ödenerek yarı fiyatına çiftçiye inti
kal ettirilmektedir- Hükümetten daha faz
la bir fedakârlık beklemek yersizdir. 
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Tarımsal mekanizasyon : 
Sayın milletvekilleri, tarımsal meka

nizasyon bir ülkede tanm seviyesinin gös
tergesidir. tanmsal mekanizasyon deyin
ce, akla traktör gelmektedir. Ülkemizde 
arazi yapısının engebeli ve işletmelerin kü
çük ve çok parçalı oluşu, tarımsal meka-
nizasyonun gelişmesini yavaşlatmaktadır. 
Bu sebeple, traktör sayımızı, Avrupa'nın 
traktör sayısıyla mukayese etmek yanlış
tır; çünkü, topoğrafik yapımız farklıdır. 
Türkiye'de halen 650 bin civarında trak
tör vardır. Yılda 35-40 bin civannda trak
tör üretilmektedir. Bu üretim seviyesiyle, 
ihtiyacımız olan 850 bin civarındaki trak
tör, birkaç yıl sonra üretilmiş olacak ve 
bundan fazla olacak olan üretim, ihracat 
ve makine parkının yenilenmesi babında 
olacaktır. 

Bugün, ülkemizde traktör sayısında 
belli bir seviyeye gelmemize rağmen, trak
tör başına düşen ekipman sayısı düşüktür. 
Bu nedenle, Bakanlık, halen traktör başı
na düşen 2 ton ekipman miktannı, ileri 
ülkeler seviyesine ulaşmak için 10 ton se
viyesine çıkarmak çabası içindedir. 

Tarım makineleri, bilindiği gibi, çok 
pahalıdır. Bunları kullanmakta yapılan 
hatalar, büyük miktarda ürün kaybına ve 
makinenin bozulmasına neden olmakta
dır. Bu yüzden, Bakanlık, büyük ölçüde 
eğitim faaliyetlerine de girmiş; traktör ba
kım ve kullanma kursu açarak, 7 574 ki
şiyi; biçerdöver operatörü yetiştirme kur
sundan da 890 kişiyi bu yıl mezun et
miştir. 

Bitki koruma faaliyetleri : 
Sayın milletvekilleri, yurdumuzda 

bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, 
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda ye
terli mücadele yapılmadığı takdirde, bit
kilerde verim ve kalite düşmekte, yüzde 
35-40 kaybolmaktadır. Bu sebeple, bitki 
hasar ve zararlan ile, yabanî otlarla mü

cadele ve zararlarını önlemek için, bitki 
koruma hizmetleri, Bakanlığın ilgili üni-
tesince başarıyla yürütülmektedir. Nite
kim, iktidarımız döneminde aynlan tah
sisata bakarsak, 1983 yılında 156 milyon 
lira olan tahsisat, 1987 yılında 14,5 mil
yar liraya yükseltilmiş, 1988 yılında 18,4 
milyar liraya ulaşmış, 1989 yılında ise, bit
ki koruma hizmetlerine 24,7 milyar lira 
ödenek ayrılmıştır. 

Bakanlığın bitki korumayla ilgili gö
revli ünitesi, bu yıl en büyük başarısını sü
ne mücadelesinde göstermiş; ülke çapın
da 654 bin hektar alanda uçak ve yer alet
leriyle ilaçlama yapmıştır. Bakanlığın sü
nede gösterdiği başarı, tesadüfi değildir. 
Nitekim, Afrika'daki çekirge afatını günü 
gününe takip eden, gerekli bütün tedbir
leri büyük bir vukufla alan Bakanlık gö
revlileri, yaptıkları fevkalade mücadelele
riyle, bu afatın da başarıyla üstesinden 
gelmiştir. Bu büyük başarılarından dola
yı, Bakanlık mensuplarından bu konuda 
hizmeti geçenleri huzurunuzda kut
luyorum. 

Bakanlığın biyolojik mücadele çalış
malarını da takdirle izliyoruz. Tabiatın bi
yolojik dengesini korumak için, kimyasal 
ilaçlarla tabiatı kirletmeden, bir zararlıyı, 
faydalı bir böcekle yok etmek esasına da
yanan bu mücadele şeklinin de, memle
ketimizde başarıyla uygulandığını görüyo
ruz. Bu yıl, Adana ve Antalya'daki tesis
lerden getirilen bu böceklerle, İçel İlinde 
yapılan mücadeleyi bizzat müşahede et
tim. Bu laboratuvarlardan birinin, Bakan
lığın Alata Araştırma Enstitüsü bünyesin
de de kurulmasını, bölge çiftçilerim adı
na Sayın Bakandan bilhassa rica 
ediyorum. 

Tarımsal kredi ve sübvansiyonlar : 
Değerli milletvekilleri, hepimizce ma

lum olduğu üzere, tarım işletmelerinin 
yüzde 94'ü, sermaye terakümüne imkân 
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vermeyen 20 hektardan küçük işletmeler
den ibarettir. Bu bakımdan, ülkemizde ta
rımsal üretimi geliştirmede, kredinin ro
lü büyüktür, iktidarımız döneminde tarım 
sektörüne aynlan kredi miktarı, her yıl bü
yük ölçüde artırılmaktadır. 1983 yılında 
636 milyar lira olan kredi toplamı, bu yıl 
5,2 trilyon Türk Lirasına yükseltilmiştir. 
Bundan başka, kredi kullanımında çeşitli 
kolaylıklar getirilmiş, bitkisel üretimde uy
gulanan kredi ikraz birimleri artırılmıştır. 

Tarım kredileri yanında, çiftçiye ya
pılan sübvansiyonlar da çok büyük yekûn 
tutmaktadır. Bu yıl sadece gübreye yapı
lan sübvansiyon, 500 milyar Türk Lirası
nın üzerindedir. Bankaların yüzde 85 ile 
mevduat topladığı bir zamanda, çiftçile
rimize bunun yarı fiyatına kredi temin 
edilmektedir. Hükümetimizin, gübre, to
humluk, yem, süt, damızlık hayvan, ziraî 
ilaç ve tarımsal kredi faizlerine uyguladı
ğı sübvansiyon toplamı, 1987 yılında 1,3 
trilyon iken, bu yıl 2 trilyona ulaşmıştır. 
Ayrıca, 1988 yılında tarım ürünleri ihra
catına da 320 milyar lira sübvansiyon 
ödenmiştir. Hükümetimiz, çiftçimize, 
elindeki imkânlar ölçüsünde, azamî yar
dımı yapmaktadır. Ancak, bu yardımlar 
24 milyon çiftçi nüfusuna veya başka bir 
deyişle 3 651 000 işletme sayısına bölün
düğünde, etkinliği azalmaktadır, inşallah, 
uzun vadede, tarım nüfusumuzu ve işlet
me sayısını azaltarak, işletme büyüklük
lerinin optimal seviyeye çıkarılması ve mo4 

dem teknolojilerle verimi artırarak, çift
çimizi krediye daha az bağımlı hale getir
me gayretlerimiz başarı kazanacak ve çift
çimiz daha iyi bir hayat standardına ka
vuşacaktır., 

Değerli milletvekilleri, üç tarafı de
nizlerle çevrili olan yurdumuz, toplam 
8 333 kilometre uzunluğunda kıyı şeridi
ne, 175 715 kilometre uzunluğunda akar-
sulara, 26 milyon hektar su ürünleri üre
tim alanına sahiptir. Bu alan, yaklaşık, 
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yurdumuzun tarım ürünleri üretim alanı
na eşittir; yani, denizlerimizde bir Türki
ye daha vardır. 

1985 yılı FAO istatistiklerine göre, ül
kemiz, 600 bin tona yaklaşan üretimiyle, 
su ürünleri üretiminde dünya ülkeleri ara
sında 27 nci sırada, Avrupa ülkeleri ara
sında 6 ncı sırada, AET ülkeleri arasında 
ise 5 inci sırada yer almaktadır. Son ista
tistiklere göre, yurdumuzda kişi başına su 
ürünleri tüketimi yaklaşık 8,5-9 kilo civa
rındadır. 

Su ürünleri sektörü, sapih olduğu bü
yük potansiyel dikkate alındığında, gerek 
tarım sektörü içinde, gerek millî ekonomi
de henüz büyük bir yer tutmamaktadır. 
Ancak, sektöre gerekli önem verildiğinde, 
yakın bir gelecekte, üretimin, istihdam ve 
ihracatta büyük bir rol oynayacağı mu
hakkaktır. Nitekim, son yıllarda Hüküme
timizin aldığı etkin tedbirlerle, bu alanda 
da bir hayli gelişmeler sağlanmış ve 1983 
yılında 557 bin ton olan üretimimiz, 1987 
yılında 627 bin tona ulaşmıştır. 

Bu gelişmede, su ürünleri üreticile
rine sağlanan, yatırımlara gümrük mua
fiyeti, faiz farkı, vergi iadesi, sanayi yemi 
desteği ve benzeri yardımların büyük ro
lü olmuştur. Örneğin, 1983 yılında dev
letin su ürünlerine verdiği kredi 3,4 mil
yar lirayken, 1988 yılı sonunda 30 milyar 
liraya ulaşması beklenmektedir. 

Son yıllarda yerli ve yabancı özel sek
tör yatırımcılarının, kültür balıkçılığına 
olan ilgisi bir hayli artmıştır. Güney ve Ba
tı sahillerimizde bu konuda büyük yatırım 
yapmak isteyen -özellikle yabancı- serma
yedarlara sık sık rastlanmaktadır. Bunu 
dikkate alan Bakanlık, yerli ve yabancı 
müteşebbislere yardımcı olmak üzere, Ege 
ve Akdeniz kıyı şeridinde kültür balıkçılı
ğına uygun alanları belirleyen bir kitap 
hazırlamış ve müteşebbislerin istifadesine 
sunmuştur. 
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Burada Sayın Bakanlık yetkililerin
den ricamız, su ürünleri üretimi bakımın
dan önemli illerimizdeki tarım il müdür
lüklerinde, bu konunun şube müdürlüğü 
seviyesinde temsil edilmesi ve merkezde 
kuvvetli bir proje üretme, inceleme ve 
kontrol biriminin kurulmasıdır. Bu, iller
de müteşebbislere yol gösterecek bir uz
man kadronun bulunmasını ve merkezde 
işlerin süratlenmesini sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu ana kadar Türk tarımının genel duru
munu ve Bakanlığın 1988 yılında yaptığı 
başarılı çalışmaların küçük bir bölümünü 
izaha çalıştım. Bütün bu başarılı çalışma
lara rağmen, Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde köylümüzün maddî sıkıntı içine 
düştüğü ifade edilmektedir ki, bu bir öl
çüde doğrudur. Ancak, bunun nedeni, ta
rımsal üretimin gerilemesi değildir. Ra
kamlarla da ifade edildiği gibi, tarımsal 
üretim iktidarımız döneminde yaklaşık 
yüzde 50 büyümüştür. Bunun asıl nedeni 
şudur : Kısa iktidar süremizde köye yol 
götürdük, su götürdük, elektrik, televiz
yon götürdük, telefon götürdük; köyleri
mize şehir konforu götürdük. Zamanımız
da buzdolabı, elektrik fırını, video, köyle
rimiz için bir lüks olmaktan çıkmıştır. İş
te, vaktiyle kendi ürettiğini tüketen bir ge
çim ekonomisi içinde dönen ve sadece tu
za, beze eğer bulursa, gaza para veren çift
çimiz, şimdi modern pazar şartlarında pek 
çok tüketim mallarına para bulmak zorun
dadır. Televizyonunun taksidini ödeyecek; 
buzdolabı bozuldu, tamir parası ödeyecek; 
elektirk, telefon faturası geldi, zamanın
da ödemek lazım. İşte Anavatan Partisi, 
köylüyü bu yüzden sıkıntıya sokmuştur; 
ama bu sıkıntı geçicidir. Bu malların pek 
çoğu bir defa alınır ve uzun süre kullanılır. 

Köylü, evinde telefonla pazar fiyat
larını daha iyi takip ediyor; düzgün yol
larla ürününü zamanında pazara ulaştı-
rabiliyor ve evinde sahip olduğu medenî 
kolaylıklar sayesinde üretime daha çok za

man ayırabiliyor; daha çok tüketim ve da
ha medinî yaşama arzusu, onu daha çok 
çalışmaya ve daha çok kazanmaya sevk 
ediyor. 

Sayın milletvekilleri, benden önceki 
konuşmacı arkadaşıma da iki konuda ce
vap vermek istiyorum. 1970'li yıllarda gü
cü yeten çiftçinin mazot ve diğer girdileri 
stok etme arzusu, bu maddeleri gerektir
diği anda piyasada bulamamasından ve 
karaborsaya yakalanmak endişesinden 
kaynaklanıyordu. Bugün, her şey piyasa
da bol bulunmaktadır; stok yapmaya ha
cet yoktur. Bir traktörün kaç ton buğday
la alındığı hesabı yanlıştır; kaç dönüm yer 
ekilerek bir traktör alındığı önemlidir. 
Çünkü, eskiden çiftçi, 120-130 küo buğday 
aldığı alandan, bugün 300-350 kilogram 
buğday almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamı burada tamamlamış bulunu
yorum. Beni sabırla dinlediğiniz için he
pinize teşekkürlerimi arz ediyorum. 

1989 yılı Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı bütçesinin, Türk Milletine, 
Türk çiftçisine, Bakanlık mensubu arka
daşlarıma ve hepimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, grubum ve şahsım 
adına hepinize tekrar en derin saygıları
mı sunarım. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri) alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Biçentürk. 

Sayın Ersin Koçak, buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Koçak, öğleden önceki çalışma 
süremizin bitmesine 25 dakika var. Ümit 
ederim ki, konuşmanız 25 dakika içerisin
de biter; yoksa, kesmek mecburiyetinde 
kalırım. 

ERSİN KOÇAK (Adana) — Gayret 
göstereceğim Sayın Başkanım, sağolun. 

LEDİN BARLAS (Adana) — Doğ
ru Yol 10 dakika fazla konuştu; ANAP 
12.00'yi 10 geçe başladı. 
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BAŞKAN — Efendim, bunun takdi
ri Başkanlığa verilmiştir. Eğer, sizin saa
tiniz varsa, o başka; ben saatime göre arz 
ediyorum. Ancak, saat 13.00'de, öğleden 
önceki çalışma süremiz bitiyor. Gerekir
se, ben de arkadaşınıza 15 dakika daha 
hak tanırım; ama itirazınızda haksızsınız; 
zira çalışma süremiz bitiyor. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Buyurun Sayın Koçak. 

ANAP GRUBU ADINA ERSİN 
KOÇAK (Adana) — Sayın Başkan, Yü-

:ce Meclisin değerli üyeleri; Tanm Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının 1989 malî yılı 
bütçesi üzerindeki Anavatan Partisi Gru
bu adına görüşlerimizi belirtmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı, haliyle birçok ana birimleri bünyesin
de toplamış, Türkiye'nin sosyal ve ekono
mik kalkınması açısından bütün üniteleri 
ile birlikte tebrike şayan bir çalışma içeri
sinde olan bir bakanlığımızdır. 

Türkiye'nin şartlarının elverdiği 
oranda yapılabilen sistemli, çalışmalar, bu 
alanda ülkemize 1983 öncesine göre olduk
ça büyük mesafeler kazandırmıştır. Ana
vatan İktidarının ülkemizdeki ekonomik 
ve sosyal kalkınmaya yönelik icraatlan 
içinde, Tanm Orman ve Köyişleri Bakan
lığının çok önemli bir yeri vardır. Köye yö
nelik çalışmaları, TEK ve PTT hizmetle
riyle birlikte, kırsal kesimdeki insanımızın 
sosyal gelişmesine en büyük vesile olmuş 
olup, artık köylümüzün dünyaya bakış açı
sı tamamen değişmiştir. 

Seçim bölgelerimizde yaptığımız ge
zilerimizde gördüğümüz şudur: Köyleri
mizin ulaşım problemi kalmamış olup, 
mevcut yolun stabilizesi veya asfaltı mü
cadelesi var hale gelmiştir. Hemen hemen 
her ilçemizde bir stabilize ekibi çalışır du

rumdadır. keza, aynca, bozuk, hurda ha
line gelmiş, çalışmayan iş makineleri, yer
lerini, gıcır gıcır makinelere devretmiş ola
rak köylümüzün hizmetindedir. 

Yapılan yollar sayesinde, gerek ula
şım, gerekse üretilen ürünlürin nakli açı
sından arzu edilen hedefe hemen hemen 
varılmıştır. 1 Ocak 1984 yılından 1 Ocak 
1988 yılına kadar 41 bin kilometre tesviye 
yol -...Burada Sayın Doğan Baran 1987 ve 
1988' in mukayesesini yaptı- aslında, konu
ya da şöyle temas etmekte fayda var; onun 
da belirttiği gibi, bizden önceki dönem
lerde de, bu memlekette taş üstüne taş ko
yan herkese saygı duyuyor ve onları min-
nede anıyoruz; onu da belirtelim; ama ba
zı gerçekleri de ortaya koymakta fayda gö
rüyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca 
50 730 kilometre tesviye yol yapılmış, son 
dört yılda 41 bin kilometre yol yapılmış. 
Yine, cumhuriyet tarihi boyunca 11 135 ki
lometre köy asfalt yolu yapılmış, son dört 
yılda 12 684 kilometre yol yapılmış. Bu ra
kamlar bir yerde, son dört yılda yapılan, 
çok güzel gelişmeleri ifade etmektedir. Bu
nu inkâr edemeyiz. 

1988 yıl sonu itibariyle yeni makine 
parkının sağladığı imkânlarla, 8 bin kilo
metre yeni yol yapımı; 8 bin kilometre 
stablize, 2 800 kilometre de asfalt ilavesi 
gerçekleşmek üzere; bu rakamlara ilave 
ediyorum. Bu rakamlar, hedef alman öl
çülerin üzerindedir. Buna ilave olarak, son 
dört yıl içinde de, yapılan orman içi yol 
da 10 216 kilometredir. 

Sayın milletvekilleri, su hayat demek
tir. Uzun yıllar kendi insanımızı, köylü
müzü, dere suyuna, ırmak suyuna, kuyu 
suyuna mahkûm etmişiz. Onları, kabak
la, bidonla, at sırtında, eşek sırtında ır
maktan, dereden su taşımak durumunda 
bırakmışız. Köy Hizmetlerinin bu saha
daki çalışmaları da bu insanlarımızın yü
zünü güldürecek seviyeye gelmek üzere-
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dir. Artık, su getirebildiğimiz köylerimiz
de, köy ortasına kurulan bir iki çeşme köy
lümüzü tatmin etmemekte, bizlerden şe
beke suyu istemektedirler. 

İçme suyu açısından, son dört yılda, 
toplam 18 685 üniteye sağlıklı ve yeterli iç
me suyu götürebilmişiz. 1988 yılı için he
deflenen rakam ise, 4 221 ünite olup, ekim 
sonuna kadar da 3 bin ünitesi gerçekleş
miştir. Bu alanda çalışmalar süratle devam 
ediyor; fakat bazı bölgelerimizde yeterli su 
bulunmaması ve daha önceki dönemler
de yapılmış projelerdeki aksaklıklar bize 
zorluklar çıktrmaktadır. 

Sulama suyu açısından, son dört yıl
da, 385 bin hektar arazinin sulaması ger
çekleştirilmiş, 1988 yılı içinde ise 23 500 
hektar araziye de su verilebilmiştir. Bunun 
paralelinde, 1984 yılı başından 1988 yılı 
ekimine kadar da 654 bin hektar arazide 
tarla içi hizmet çalışmaları tamamlan
mıştır. 

Konuşmamın başında da ifade etti
ğim gibi, artık köylerimizde yaşayan in
sanlınınız da, kendilerine ANAP İktida
rının getirdiği imkânlar çerçevesinde, hak
kı olduğu yaşam şekline kavuşmuş ve ka
vuşmak üzeredir. Uzun yıllar gaz lamba-
sıyla, çıra ışığı ile karanlığa gömdüğümüz 
köylerimiz, artık elektriğin nurundan fay
dalanmakta; televizyonunu seyrederek 
dünyayı tanıma imkânı bulmakta; yazın 
sıcak günlerinde buzdolabından suyunu 
içmekte; hatta -yeni yeni de olsa- dere ke
narında, çay kenarında çamaşırlarını yı
kayan kadınlarımız, kızlarımız, artık ça
maşır makinesi temin etme çareleri arar 
hale gelmişlerdir. Tabiî ki, bütün bu gü
zel gelişmelerin getirdiği yükü de üzerle
rinde hissetmektedirler. İnsanlığın tabia
tında olan, gözün gördüğü güzel şeyleri is
temek tabiî ki, en doğal haklarıdır. Artık, 
kırsal alanlardaki köy düğünlerine şöyle 
bir bakarsak, yollarda rastladığımız gelin 

alaylarmdaki çeyiz kamyonları eskisi gibi, 
sadece kilim, savan, yorgan, yastık, döşek 
taşımamaktadır. Bunların yanında, beyaz 
eşya takım olarak gitmektedir gelin evle
rine. Bundan ANAP'lı olarak gurur du
yuyor ve Köy Hizmetlerimizle; yolu, köp
rüsü, menfezi, suyu ile de göğsümüzü gere 
gere övünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız 
bünyesinde, temas etmek istediğimiz di
ğer konular da var : Pamuk konusu son 
zamanlarda çok mevzubahis olduğu için 
kısaca temas etmek istiyorum. Kütlü pa
muk destekleme taban fiyatı açıklanma
sından önceki günlerde, ilgili milletvekili 
arkadaşlarımızla beraber sayın bakanları
mızla görüşmeler yaptık. O ara, bölgemiz
deki ziraat odası başkanlarını da Ankara'
ya davet ettik; onlarla beraber Sanayi ve 
Ticaret Bakanımızla görüştük, uzun mü
zakerelerimiz oldu. O zamanlar Ege pa
muğu üzerine 25 cent, Çukurova pamu
ğu üzerine de 15 cent ihraç fonu vardı. Sa
yın Bakana, bu fonlar kaldırılmazsa, fiyatı 
ne verirsek verelim, istersek çok yüksek ve
relim, ihracatçı ve tüccar piyasaya giremez 
ve ihraç olmaz ise, bütün yük birliklerin 
üzerine biner; üretici, birliklerinin önün
de uzun kuyruklar oluşturur; bu bize ve 
üreticiye sıkıntı verir dedik. Bunun üze
rine, Ege pamuğundaki fon 10 cente, Çu
kurova pamuğundaki fon ise 5 cente dü
şürüldü; daha sonra tamamen kaldırıldı. 
Verilen taban fiyatı da, oldukça iyiydi. 

Ne yazık ki, pamuk üreticisi, şanssız 
bir yıl yaşamıştır; zira, alınan bütün ted
birlere ve fonun kaldırılmasına rağmen, 
dış piyasadaki pamuk fiyatının -Liverpool 
standart A endeksi muadeli Ege pamuğu 
110, Liverpool standart B endeksi karşılı
ğı Çukurova pamuğu da 95 cente kadar-
düşmüş olması nedeniyle, ihracatçı ve tüc
car piyasaya girememiş; yük, bütünüyle 
birliklerin üzerine binmiştir. Geçen yılı 
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hatırlarsak, destekleme taban fiyatı 530 
Türk Lirası olarak ilan edilmiş, dış piya
sa fiyatının yüksekliği iç piyasaya canlılık 
getirmiş; kütlü pamuk, iç piyasada, 730 
ila 750 arasında satılmış; hatta bir kısım 
stokçular, yılbaşında kütlü pamuğun 1 000 
Türk Lirasına varacağı düşüncesiyle pa
muk stok etmişlerdir. Sonradan piyasa dü
şünce pamuk ellerinde kalmış, bu defa da, 
"Pamuğumuzu Çukobirlik alsın" diye ka
pımızı aşmdırmışlardır. 

Halen Çukobirlik, üreticinin kütlü 
pamuğunu 840 Türk Lirasına, anaç to
humlu olanı ise 970 liraya almaktadır. 
Elimdeki rakamlara göre, birliklerce 437 
bin ton kütlü pamuk alımı olmuş; bunun 
210 milyar lirası ödenmiş, 124 milyar lira 
da şu anda üreticilere borcu vardır. Ko
nunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. 
Eğer, birlikler devreye girmemiş olsaydı, 
bugün tüccarın 500-550 Türk Lirası ola
rak verdiği fiyat, çok daha aşağılara dü
şecek; üretici, pamuğunu yok pahasına 
satmak zorunda kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının, Türk ekonomi
sine en büyük katkısı ise, hububat alanın
da getirdiği yeniliklerdir. Bir an için buğ
dayı ele alalım. Türkiyemizde nüfusumuz, 
yılda ortalama 1 milyon 250 bin kişi ço
ğalıyor, bu artan nüfusun sadece ekmek 
ihtiyacını düşünürsek, yaklaşık yılda or
talama 300 bin ton fazla buğday üretmek 
zorundayız. Çok şükür, getirilen yenilik
lerle, hibrit tohum sayesinde, yılda 
500-600 bin ton fazla üretim gerçekleşti
rilmiştir. Bugün, yeni tohumlardan Pan
da ve Gemini türleri, bizim bölgemizde 
dekar başına ortalama 600 ile 800 kilog
ram verim vermektedir. Daha önce ise, ay
nı bölgede dekar başına alman buğday 
200-250 kilogram idi ve bu rakamlar çok 
iyi olarak değerlendirilirdi. Keza, aynı du
rum mısır için de ifade edilebilir. Eskiden, 

Çukurova'da dekar başına ortalama 250 
kilogram mısır elde edilirken, yeni tohum» 
lar sayesinde, bugün, dekar başına 800 ile 
1 200 kilogram mısır elde edilmektedir. 
Bu gelişmelere, bir de, yılda iki ürün elde 
edilebileceğini ilave edersek ve ayrıca da
ha önceki siyasî dönemlerde, çiftçilerimi
zin, TIR şoförlerinin kaçak olarak ceple
rinde getirdikleri bir avuç tohumla yaka
landıklarında, kaçakçı muamelesi görme
leri nedeniyle çektikleri sıkıntıları göz önü
ne alırsak, alınan mesafenin hesabını Yü
ce Meclisin takdirlerine bırakıyorum. 

Son birkaç yıldır, yeni bir ürün ola
rak ele alınan ve küspesi ayrı bir değer 
olan, yağ açığımızın kapatılması hususun
da oldukça güvence duyabileceğimiz so
ya fasulyesinin çok süratle benimsendiği
ni ve yaygınlaştığını görmekteyiz. Tohum 
araştırma merkezlerinde, toprağa ve ikli
me en uygun tipi tespit edilmekte ve seri 
şekilde ekim alanı genişlemektedir. Bu
gün, bu mahsulün destekleme fiyatı 350 
liradır; fakat yağ fabrikaları, henüz tarla» 
da hasat edildiği anda 400 ilâ 450 Türk 
Lirası arasında satın almaktadırlar. 
1988'deki ekim sahası, 1 milyon 250 bin 
dekarı bulmuştur ve 250 bin ton civarın
da da üretim elde edilmiştir. 

Ayçiçeği açısından da, son beş yılda 
oldukça güzel gelişmeler gözlenmektedir; 
son beş yılda, yüzde 60, yüzde 70'lik bir 
üretim artışı sağlanmıştır. 1983'te 700 bin 
ton civarında olan ayçiçeği üretimi, bugün 
1 milyon 200 bin tonu bulmuştur. Diğer 
ziraat mahsullerinde de çok güzel gelişme
ler olmuştur. Gerek kalitede, gerekse ve
rimde, patates ve soğan da olduğu gibi. 

Muhalefet ise, bu güzel gelişmeleri 
bir tarafa bırakmış, Plan ve Bütçe Komis
yonunda da ifade ettikleri gibi "1983 de 
86 ton buğday ile bir adet FİAT 480 alı
nıyordu, 1987 de 108 ton buğday ile bir 
adet FİAT 480 alınmaktadır. Traktör 
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fiyat artış hızına çiftçimiz kavuşama-
maktadır" demektedirler. Bunu derken, 
gerek dönüm başına üretim artışını, ge
rekse buğday fiyatındaki artışı göz ardı et
mektedirler. 

1980'de buğday, Ofis fiyatı 10,25 li
ra, 1987'de 94,50 Ura, 1988'de 165,37 li
ra. Bu rakama yüzde 7'lik stopajın yüzde 
4'e indirilmesiyle 3 puan daha ilave eder
sek, yalnız 1987 ve 1988 fiyat artışı yüzde 
75' i bulmaktadır buğdayda. 

Şimdi traktör fiyatının mukayesesini 
fazla verim açısından ele alırsak, 1983'te 
senenin iyi gittiğini varsayalım ve dönü
me 300 kilo buğday alalım. 86 ton buğ
daya bir traktör alabildiğimize göre, 287 
dönüm buğday karşılığıdır. 1987'de orta
lama 700 kilo buğday aldıysak 108 ton 
buğday karşılığı traktör için 159 dönüm 
buğday gerekir; yani, 1983'te 287 dönüm 
tarla lazım; 1987'de 159 dönüm tarla la
zım. Buğdayın hesabı üzerinden, tarla 
hacmi olarak hesap edersek, traktörün fi
yatı budur. 

Arkadaşlarımız gübre fiyatlarına da 
temas ettiler. Zaman zaman Sayın Baka
nımız da izah ettiler; ben de kısaca temas, 
etmek istiyorum. 

1974 senesinde, o zamanki iktidar, 75 
kuruş olan yüzde 26'lık nitrata, yüzde 200 
zam yapmış, 225 kuruşa çıkarmış. 1975 se
nesinde gelen iktidar bunu 150 kuruşa dü
şürmüş, sonra bilahara 140 kuruşa düşür
müş. Ondan sonra da, 1980 senesinin ba
şına kadar, gübreye kimse dokunmamış, 
Türkiye'nin o kötü şartlarına rağmen. 
Malumunuz olduğu gibi, gübrenin ham
maddesi de, kendisi de ithal edildiğine gö
re, döviz darboğazına girmiş olmamıza 
rağmen, 1980 senesinin başına kadar güb
renin fiyatıyla kimse oynamamış. Çiftçi
ye güzel görünmek için oynamamışlar. 

24 Ocak kararlarıyla, ekonominin ge
reği ne ise, o yapılmıştır; yüzde 350 ilâ 650 
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arasında zam yapmak durumunda olmu
şuzdur. Gübre oradan buraya bu şekilde 
gelir. 1983'e kadar yine oynanmamış, 
1983'ten sonra, yine bir miktar artırılmış
tır; ama muhalefet milletvekilleri, kendi 
görüşleri doğrultusunda gübreyi konu 
ederken, bir kısmı 1979 senesini ele alıyor, 
"İşte, gübre o zaman öyle idi, bugün ise 
böyle" diyor; öbür kısmı da 1983 senesi
ni alıyor. Yani, herkes, kendi işine gelen 
tarihi ve fiyatı alarak konuşuyor. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — 
1987-1988'i alalım o zaman, icraatın en 
son senesini. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. Siz devam edin Sayın 
Koçak. 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bütün bunlara rağmen, 
Türkiye bu konuda sıkmtılannı çözmüş 
değildir. Tarımdaki bariz gelişme, ancak 
Türkiye'nin imkânlarının elverdiği oran
dadır. Tarım nüfusumuz fazladır; toplam 
nüfusumuzun yüzde 45'ini teşkil etmek
tedir. Tarım alanlarımız gittikçe küçük 
parçalara bölünmektedir. Her ne kadar 
teknoloji ithal etsek, geliştirsek de, sera uy
gulamalarına da başlasak, sıkıntımız var
dır ve olmaya devam edecektir. 

Gelişmiş ülkelerde tarım nüfusu yüz
de 7-8 oranındadır; nüfusun büyük bir bö
lümü sanayi kesiminde istihdam edilmiş
tir. Tarım alanları büyük işletmeler duru
mundadır. Genetik olarak, mekanik ola
rak tanm ve hayvancılıkta oldukça mesa
fe almışlardır. 

Biz, bu alanda kısa sürede elde etti
ğimiz gelişmeler ve özellikle GAP projesi 
ile, 2000 yıllarına doğru aradaki açığı ka
patabileceğimiz ümidini taşıyoruz. Halen 
Devlet Planlama Teşkilatı talimatı doğrul
tusunda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fa
kültesi tarafından GAP projesi çerçevesin
de hızlı bir şekilde çalışmalar yapılmak-
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tadır. 1 milyon 700 bin hektar arazi mo
dern şekilde tarıma açılacaktır. Bu geliş
melerin devamında, artan üretim mahsul
lerinin pazarlanması hususu önem taşı
maktadır ve taşıyacaktır. 

Geçmiş dönemlerde ihracatımızın 
yalnız tarıma dayalı olması, bizi bir yere 
götürememiştir. Tarım ürünlerinin sana
yi ürünü haline getirilmesi ve ihracı, ana 
hedefimizdir ve büyük bir oranda gerçek
leşmiştir. 1988'de, tanm ürünleri ihracın
dan elde edilecek miktar 2 milyar dolar 
olarak hesap edilmekte; buna, sanayi ürü
nü haline dönüştürülmüş domates salça
sı, konserveler vesaire ilave edilirse, bu ra
kamın 2,8-3 milyar dolar civarında olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu ölçülere tekstil 
dahil değildir. 

Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı, tarımın gelişmesi doğrultusunda başa
rılı çalışmalannm yanında, gücü yettiği 
oranda çiftçimize direkt ve endirekt ola
rak sübvansiyon uygulaması da yapmak
ta; muhalefetin söylediğinin tersine, çift
çinin sahibi olduğunu apaçık ortaya koy
maktadır. 

Gübrenin fiyatının yüksek olduğu 
ifade edilmekte. Halen, Bakanlık, gübre
ye yılda 550 milyar lira sübvansiyon uy
gulamaktadır. 220 milyar yem sübvansi
yonu, tohumda, ilaçta ve sütte yaklaşık 100 
milyar lira; Ziraat Bankası faizinde uygu

lanan sübvansiyon ise 750 müyar lira; su
lamada uygulanan sübvansiyon da 350 
milyar dolayındadır; Bakanlığın, çiftçimi
ze uyguladığı toplam sübvansiyon tutan 
ise yaklaşık 2 trilyon liradır. 

Bunu uygulamak zorunlu ğumuz var. 
Nüfusumuzun büyük bir kesimi, tanm 
sektöründe çalışmaktadır. Tanmda çok ile
ri gitmiş ülkeler bile bu uygulamayı yap
maktadırlar. Keşke imkânlanmız olsa da, 
daha fazlasını yapabilsek. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın 
muhtelif sektörlerindeki gelişmeleri anla
tabilmek için zamanımız yeterli değil. Di
ğer konuşacak olan arkadaşlanm da bu 
konulara temas edeceği için sözlerimi bu
rada bitiriyorum. 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik kal
kınmasında gösterdikleri üstün başarıla-
nndan dolayı Tanm Orman ve Köyişleri 

. Bakanlığımızın mümtaz temsilcilerini 
candan kutluyor, bütçenin, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını Ulu Tanrı'dan 
niyaz ediyorum. 

Saygılanmla. (ANAP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Koçak. 

Saat 14.00'de toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.57 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili £ . Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgûl (İstanbul), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin ikinci Oturu
munu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kurutuşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLE-
Rİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
1987 Malî Yüı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1989 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yüı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1989 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yüı Kesin/ıesabı 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Sabri Araş'm; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SABRİ 
ARAŞ (Kars) — Sayın Başkanım, saygı
değer milletvekilleri; Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı 1988 çalışmaları ve 
1989 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini arz etmeye de
vam etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle hepinize saygılarımı arz 
ediyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemiz, doğal ve eko
lojik koşulları itibariyle tarım ve hayvan-
cilığa çok elverişli bulunmaktadır. Et, süt, 
yapağı ve tiftik üretimi, yüzyıllardan beri 
Adadoludaki halkımızın ekonomik faali
yetleri arasında önemli bir yer almakta
dır. Kökeni Orta Asya'daki Türk kavim
lerine ulaşan bu faaliyet nedeniyle bugün 
ülkemiz, tarımsal üretim ve tarıma daya
lı sanayi ürünleri bakımından kendine ye
terli ve tarım ürünleri ihraç eden bir 
ülkedir. 

1988 yılı itibariyle tarım ürünleri ih
racatı 2 milyar dolar civarındadır. Eğer 
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tarıma dayalı sanayi ürünlerini de buna 
eklersek, tarımsal ihracatımızın 3 milyar 
dolar civarında olduğunu görürüz. Eğer 
köylümüze, çiftçimize daha iyi imkânlar, 
daha iyi yetişmiş teknik elemanlar, daha 
iyi gübre, daha kaliteli ve modern ziraî 
aletleri temin edersek, tarımda üretimin 
daha da arttığını göreceğiz. 

Tarım üretiminin yanında, tarım 
ürünlerinin çeşitlendirilmesi, muhafazası 
ve pazarlanması da çok önemli bir yer tut
maktadır. Anavatan Partisi İktidarı döne
minde, şehirlerimizde olduğu gibi, köyle
rimizin altyapı yatırımlarına büyük önem 
verilmiş; kalkınmada öncelikli yörelerde 
1983 yılma kadar köylerimizin yüzde 30'u 
elektriğe kavuşmuşken, bugün hiçbir kö
yümüz, hiçbir mezramız elektriksiz bıra
kılmamıştır, hipsi elektrik ve telefona ka
vuşturulmuştur. Bunlar da, çiftçinin bü
yük ölçüde rahat yaşamasını ve ulaşım im
kânları ile malını daha iyi pazarlamasını 
temin etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, az önce 
muhalefet partilerine mensup olan millet
vekili arkadaşlarımız devamlı olarak, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın 
yapmış olduğu çalışmalarda ve tarımla il
gili konularda tenkitte bulundular. Dikkat 
ettim, yapılan tenkitlerin içerisinde takdir 
edici, övücü cümleler de vardı. Mesela ar
kadaşlarımızdan birisi, Türkiye'de hayvan 
sayısının ve hayvansal üretimin çok az ol
duğunu söyledi, peşinden de, kişi başına 
22 kilogram et düştüğünü, ifade etti. Hay
van say.smdaki azalmalar, 1984 yılında 
uygulanan bir metotla düşük gösterilmiş
tir. Zannediyorum, koyun sayısında 8 mil
yon, sığır sayısında 2 milyon, keçi sayısın
da 3 milyon civarında bir eksik hesapla
ma vardır. Peki, Türkiye'de hayvan sayı
sının düştüğünü kabul edelim. Bu üretim 
artışı nereden kaynaklanmaktadır? Eğer 
sayıda bu kadar büyük bir düşme olursa, 
bu nereden olur? 

18 . 12 . 1988 O : 2 

1. Memleketimizde fertlerin gelir 
seviyesi yükselmiştir; buna bağlı olarak da 
iç tüketim hızlanmıştır; halkımız bol mik
tarda et, süt, yumurta yemektedir. 

2. Salgın bir hastalık vardır; büyük 
bir telefat olmuştur, hayvan sayısı azalmış
tır veya canlı hayvan ihracatı büyük 
nispette artmıştır; sayı azalmıştır veyahut 
da 1980 öncesinde olduğu gibi, büyük 
miktarda hayvan kaçakçılığı vardır ve 
bundan bizlerin haberimiz yoktur. 

Malumunuz, 1980 öncesi yıllarda bü
yük miktarda canlı hayvan kaçakçılığı var
dı. Genelde Iran ile Suriye'ye kaçak ola
rak giden bu hayvanlarımızdan hiçbir ge
lir, yani döviz elde edemiyorduk. Ne olu
yordu? Çiftçimiz, köylümüz kendini teh
likeye atıyordu, mayın tarlalarından hay
vanını kaçırarak İran ve Suriye'de satıyor
du; Bazen parasını alabiliyordu, bazen 
alamıyordu veyahut da dış kaynaklardan 
temin edilen gizli kredilerle, doğu illeri
mizin birçoğunda canlı hayvanlar toplat
tırılıyor ve öbür taraftaki tüccarlara veri
liyordu. Tıpkı o zamanlar kent, Marlbo-
ra gibi sigaraların Türkiye'ye kaçak ola
rak girdiği gibi, canlı hayvanlarımız da dı
şarıya kaçak olarak gönderiliyordu ve bu
nun yerine de sigara, çanak, tabak vesai
re alınıyordu, deftere yazılmıyordu. 

Arkadaşlarımız, üretimde azalma ol
duğundan bahsettiler. Üretimde azalma 
yoktur; şöyle yoktur : Yerli ırklarımızdan 
4 sene önce elde ettiğimiz süt miktarı 600 
kilogram civarında idi. Bugün yemleme
nin daha iyi, daha kaliteli yapılması sonu
cu yerli hayvanlarımızdaki süt üretimi 
1 000 - 1 200 kilogram civarına çıkmıştır 
ve kültür ırkı melezlerde ise yine süt veri
mi 2 000 - 2 500 kilogram civarına yük
selmiştir. 1980'li yıllarda memleketimiz
de kişi başına 18 kilogram et, 96 kilogram 
süt, 3,6 kilogram yumurta düşmekte iken, 
ANAP İktidarının işbaşına geldiği günden 
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bu yana 18 kilogram olan et oranı 22 ki
lograma, 96 kilogram olan süt 125 kilog
rama, 3,6 kilogram olan yumurta oranı da 
6 kilograma yükselmiştir. Acaba verim da
ha önce mi azdı, şimdi mi azdır? Bunu in
safla söylemek lazımdır. Tenkit edeceğiz 
diye akı kara göstermek, muhakkak ki, gü
zel bir şey değildir. 

Yine, hayvansal veya bitkisel üretim
de verim oranı niye düşer? Salgın hasta
lıklar devam eder, beslenme iyi yapılamaz, 
yem bulunmaz, hayvanlarımıza kaliteli 
yem verilmez, üretim düşer. Kullanılan 
yem oranı acaba 1980'li yıllarda mı faz
laydı, yoksa 1986, 1987, 1988 yıUarında mı 
fazladır? Burada tek kelimeyle şunu söy
lemek istiyorum : Sanayi yemi üretimi 
1984 yılında 2,2 milyon ton iken, 1987 yı
lında 3,6 milyon tondur. Peki, yemdeki bu 
artış karşısında, üretim düşer mi, yükse
lir mi? Bu da yine sizin takdirinize arz et
mek istediğim bir husustur. 

Bitkisel ve hayvansal hastalıklarla 
mücadele şimdi daha iyi ve daha güzel ya
pılmaktadır. Mesela demin bir arkadaşı
mız, ' 'Arıcılıkta dünyada dördüncü sıra
ya geldik'' dedi. Peki, dünyada dördüncü 
sırada olduğumuza göre, durum iyi mi
dir, kötü müdür. Ben bu konuda bir şey 
söylemiyorum. İnşallah birinci de oluruz, 
temennimiz budur; ama, dördüncü sıra
ya gelmişsek, bu bir başarıdır. 

Acaba şimdiye kadar Avrupa Tarım 
Komisyonunda temsil edilebildik mi? 

Avrupa Tarım Komisyonunda Tür
kiye'nin temsil edilmesi, Anavatan Parti
si iktidarı zamanında olmuştur. Daha ön
ce o toplantılara giremiyorduk, katlamı
yorduk; ama, şimdi orada hiçbir sorunu
muz yoktur. Avrupa Tarım Komisyonu yıl 
içerisinde, nisan ayında toplantısını mem
leketimizde yaptı. Oraya giden arkadaş
larımız, tarımda bir problemimiz olup ol
madığını kendileri görmüşlerdir. 

Yine, hastalıklarla mücadelede sade
ce rakamları söyleyeceğim; çünkü zama
nımız çok dar ve tarımdaki hadiseleri, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ça
lışmalarını ancak satır başlarıyla burada 
arz etmeye çalışıyorum; detaylı olarak bil
gi vermeye maalesef zamanımız müsait 
değü. 

Malumunuz olduğu üzere, memleke
timiz Asya ile Avrupa'yı bağlayan bir köp
rüdür ve memleketimiz üzerinde büyük 
hareketlilik vardır. Bu hareketlilik, hayvan 
hastalıklarında da kolay bulaşmalara se
bep olmaktadır ve yine bir şanssızlığımız 
da, komşularımızda (İran'da, Irak'ta) 
hayvan hastalıklarıyla mücadele Türkiye'
deki kadar başanlı değildir. Memleketimiz 
devamlı olarak bu ülkelerden gelen salgın 
ve bulaşıcı hastalıklara maruzdur. Ben çok 
iyi hatırlıyorum, Kars'tan Rusya'ya sığır 
vermiştik ve o zamanlar şap hastalığı yü
zünden Et ve Balık Kurumumuz Mosko
va'da gıyabında yargılanmıştı ve ambar
go konulmuştu; bizden bir daha hayvan 
ithal etmediler. Büyük sıkıntılar çektik; 
çünkü o yıllarda memleketimizde üretilen 
şap aşısı miktarı 4 milyon dozdu. Bugün 
öyle midir? ANAP Hükümeti zamanında, 
1983'lü yıllarda 4 milyon doz olan şap aşısı 
üretimi peyderpey yükselerek 40 milyon 
doz civarlarına gelmiştir. Peki, verimin ar
tırılması 4 milyon doz aşı kullanarak mı 
yapılır, yoksa 40 milyon doz aşı kullana
rak mı yapılır? Bunu da takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Sadece şap aşısında değil; brucella-
da, taylarozda, şarbonda, koyun çiçeğin
de, kuduz dahil benzeri hastalıklarda za
manımızda büyük mücadeleler yapılmış 
ve büyük başarılar elde edilmiştir. Hatır
lıyor musunuz değerli arkadaşlarım, tele
vizyonlarımızda seyrederdik; "üç ampul
den birini söndür..." Yine televizyonlar
dan seyrederdik; "Falanca yerden falan
ca doğumlu falanca; kuduza maruzsunuz; 
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falanca sağlık birimine müracaat ediniz..." 
Gazetelerimizde, halkın üzerinde büyük 
bir psikolojik baskı vardı; "Falan yerde 
kuduz..." AİDS hastalığı gibi mahalle ma
halle, şehir, şehir kol geziyordu. Rastlıyor 
musunuz bu tür ilanlara, bu tür ha
berlere? 

VELİ AKSOY (İzmir) — Geçen se
ne rastladık. 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Çünkü 
bunların mücadelesi, çıktığı mihraklarda 
söndürülmesi, ani ve kesin olmuştur. Bu
gün böyle bir sorunumuz yoktur. 

Yine hayvan ve hayvansal ürünlerden 
insanlara geçen birçok hastalıklar vardır. 
İnsanlarımızın sağlığını korumak mecbu
riyetindeyiz. İnsanlarımızın daha iyi bes
lenmesi, daha iyi nesillerin yetişmesi için 
çok iyi bir şekilde çalışmak zorundayız. 
Biz bu konularda dört yıl içinde büyük ba
şarılar elde ettik. Büyük şehirlerdeki ka
dınlarımızın birçoğu doktora gittiği za
man ilk yaptırılan test brucella testi idi. 
Niye? Çünkü, bu işle uğraşan doktorları
mız da biliyorlardı ki, brucella memlekette 
hayvansal ürünlerle insanlara geçen yay
gın hastalıklardan biri durumuna gelmiş
tir ve insanlarımızın sağlığını tehdit et
mektedir. Bunun için yaptırıyorlardı bu
nu. Bunda da büyük mesafeler kat ettik; 
insanlarımızın ve hayvanlarımızın sağlığı
nı koruduk. 

Muhterem milletvekilleri, hayvancı
lığın gelişmesinde, devletçe düşük faizle 
verilen kredilerin ve teşviklerin büyük payı 
vardır. Malumunuz, şu anda memleketi
mizde faiz oranlan yüzde 85 civarındadır; 
hayvancılıkta verilen kredilere uygulanan 
faiz oranı yüzde 34'tür. Yine, öz kaynak
larıyla tesis yapan çiftçilerimize, kalkınma
da öncelikli yörelerde yüzde 30, diğer böl
gelerde ise yüzde 25 oranında teşvik ve
rilmektedir; yani bu paralar devletçe hi
be edilmektedir. Şunu kabul etmeliyiz ki, 

Anavatan Partisi döneminde Türk köylü
sü, Türk çiftçisi daha iyi desteklenmiştir; 
ona hizmet, dört yıl içinde büyük oranda 
gitmiştir. 

Biraz önce arkadaşlarım bahsettiler, 
ben de kısaca, satırbaşlarıyla değinmek is
tiyorum, zira aşağıdan arkadaşlarım saat
lerini gösteriyorlar : Arkadaşlarımız ko
nuşmalarında, "Arıcılıkta dünyada dör
düncü sıradayız" dediler. Ben memnun 
oldum. Çünkü bunu ifade etmekle, bizi de 
doğrulamış oldular. Elbette ki, amblemi, 
güzel ve güçlü Türkiyemiz ve arı olan 
Anavatan Partisi, bu konuya büyük oran
da önem vermiştir. Bakanlığımıza bağlı 
arıcılık araştırma enstitülerinde çok güzel 
çalışmalar yapılmaktadır; bal, balmumu 
ve an sütü gibi ürünlerimizin çoğaltılma
sı için gerekli gayretler sarf edilmektedir. 

Su ürünlerinde muhtelif teşvikler uy
gulanmıştır. Şunu da iftiharla belirtmek is
tiyorum : Su ürünlerinde de şu anda dün
yada 27 nci sıradayız. Daha önce neredey
dik? En sonlardaydık. AET'de beşinci sı
radayız. Bu yeterli midir? Elbette ki biz, 
buna da, yeterli demiyoruz; daha çok ça
lışmak, daha iyi bir duruma gelmek he
pimizin dileğidir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz şuna 
inanıyoruz : Türkiye'de köylerimizi, kent
lerimizi daha iyi, daha yaşanılır bir duru
ma getirmek zorundayız. Çiftçi nüfusu
muzun sayısı -benden önce konuşan ar-
kadaşlanm da belirttiler- 24 milyon civa-
nnda; yani yüzde 45 oranlannda. Geliş
miş ülkelerde bu oran daha düşüktür. Ta
nında gelişme, teknolojide gelişen ülkeler
de daha hızlıdır; bizde de düşük değil. Ba
kın, 1984-1988 yıllan arasında tanmda 
kalkınma hızımız 4,4'tür. Nüfusta artış ne
dir? 2,4; yani tanmsal gelişmemiz nüfus 
artışımızın üzerindedir, altında değil. 
1963-1983 yıllan arasında tarımda geliş
me hızı yüzde 3'tü. Elbette ki, bunlar 
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yeterli değil; bunları daha iyi bir şekilde 
organize etmek yine bizim görevimizdir. 

Ben sözlerime son vermeden bir nok
tayı daha belirtmek istiyorum, zamanım 
az olduğu için detaya giremiyorum. 
1923-1983 yılları arasında ithal ettiğimiz 
damızlık hayvan sayısı 18 bin civarında
dır. Anavatan İktidarı döneminde (yani 
1984-1988 yılları arasında) ithal ettiğimiz 
damızlık hayvan sayısı ise 35 bindir. Bu 
sayı önümüzdeki yıllarda inşallah 50 bin
leri, 100 binleri geçecektir. 

Hayvancılıkta önemli olan, hayvan 
sayısı değildir; sayı ne olursa olsun, önemli 
değildir; önemli olan, verimdir. Eğer be
nim elimde 65-70 milyon baş hayvanım 
varsa ve bunların her birinden yılda 
500-600 kilogram süt alıyorsam, bu bir ba
san değildir. Varsın 40 milyon baş, 50 mil
yon baş olsun; ama süt verimi, kültür ırkı 
hayvanlarda olduğu gibi, 3 500-4 000 ki
logram olsun. Benim vatandaşım niye bo
şu boşuna eziyet çeksin fazla hayvan bes
lesin de düşük verim alsın?.. Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanımızın yapmak istedi
ği budur. Hiçbir dönemde, tarımın hiçbir 
kesiminde, bu kadar kısa süre içerisinde 
yapılan hizmetler yapılamamıştır; biz bu
nu anlatmaya çalışıyoruz; yoksa, "Her şe
yi yaptık, bitirdik" demiyoruz. İşte, alı
nan dozerler, greyderler, yükleyiciler bu
nun bir örneğidir. Bir kalemde alınan 900 
adet dozer, 750 adet greyder cumhuriyet 
tarihinde, bir defada değil, 10 defada bile 
alınmamıştır. Niye?.. Burada sadece ten
kit etmek için mi vanz? 

Bakınız, biz yılda 1 milyon ton iç tü
ketimde et tüketiyoruz. Ne oluyor? 10 bin 
ton da ithal ediyoruz ki, bunun bir kısmı 
da reexport yapılıyor. Neredeyse kıyamet 
kopacak; neler söylendi... Bir zamanlar 
dendi ki, "Bu etler çürüktür, kokmuştur, 
şudur, budur..." Bitti; tutturamadılar. Bir 
ara dediler ki : "Efendim, bu etler hor

monludur, şudur budur..." 
Arkadaşlanm... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Bunu biz demiyoruz, alınmayın, Avrupa 
diyor. 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Ben bu
nu diyenlere diyorum, sizlere demiyorum, 
katiyen; az önce ben sizlere teşekkür ettim. 

Arkadaşlarım, eğer serde ilericilik ol
masa, diyeceksiniz ki, "Dışarıdan gelen 
etler, Islamî kaidelere uygun şekilde kesil
mediği için gelmesin..." Ama, serde ileri
cilik var, bunlar denmiyor. Hormon kul
lanımı dünyanın her yerinde vardır. Hay
vanların daha çok et vermeleri, yemden 
daha çok istifade etmeleri; hatta meyve
lerin, sebzelerin daha iyi muhafaza edil
meleri, ağaçların çiçek açma sürelerini bi
raz daha fazla uzatmaları gibi sebeplerle 
hormon kullanımı her yerde vardır. Hor
mon nedir? Adı üstünde; geliştirici, fonk
siyonları harekete geçirip, devam ettirici... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Yenmesinde mahzur yok mu? 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Her şey 
niyete bağlıdır, bu da miktara bağlıdır. 
Öyle hormanlar vardır ki, zaruridir. Bun
lar nedir? Meselâ, bunlardan birçok türü 
insanın vücudunda zaten salgılanıyor. 
Bunda miktar önemlidir, inşallah zama
nı geldiğinde bu konuyu burada tekrar 
tartışırız. Sayın Bakanımız Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki konuşmaları sırasında 
açıkladılar ve "17,5 kilogram eti bir gün
de yerseniz, o zaman zararlı olabilir de
diler.' ' Aklımda kalan rakam bu, eğer ya
nılmıyorsam. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O za
man Avrupa ülkeleri günde 17,5 kilogram 
yedikleri için herhalde, yasakladılar bunu? 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Efen
dim, anlayamadım?.. 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O za
man Avrupa ülkeleri günde fazla et yedik
leri için yasakladılar bu işi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

SABRI ARAŞ (Devamla) — Efen
dim, eğer siz Avrupa ülkelerinin niye ya
sakladığını kendi yayınlarından dikkatle 
izlerseniz, olayın ekonomik olduğu, poli
tik olduğu kaydedilmektedir. Zamanı gel
diğinde inşallah grüpumuz bunları da si
ze detaylı olarak arz edecektir. 

Ben, çalışmalarından dolayı memle
ketimize büyükhizmetler veren, Sayın Ba
kanımız başta olmak üzere, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının fedakâr mensup
larına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, 
Yüce Kurulunuzu hürmetle selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle^ 
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Araş. 

Sayın Mehmet Ali Karadeniz; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Karadeniz, sizin konuşma 
müddetiniz, Grubunuza ait sizden sonra 
konuşacak son arkadaşın zamanını tayin 
edecektir; takdir size aittir. 

Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET ALİ KARADENİZ (Giresun) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının or
mancılık kesimi bütçesini konuşmak üze
re huzurunuzdayım. Bu vesileyle şahsım 
ve Grubum adına saygılarımı, sevgilerimi 
arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Önce, camianın içerisinden gelen bir 
arkadaşınız olarak, başta Sayın Bakanım 
olmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının bütün bürokratlarını, müsa
ade ederseniz, selamlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ormancılık 
meselesi, sadece Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığının, dolayısıyla Orman Ge
nel Müdürlüğünün bir meselesi değildir. 
Bu mesele topyekûn ülkç bazında, gerek 
vatandaşlarımızla, gerek kamu kuruluşla
rıyla, milletçe ele alınması lazım gelen bir 
meseledir. Konuya bu şekilde baktığımız
da memleketimizi yemyeşil yapmanın gi
dişatı içerisinde olabileceğimizi ifade et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı di
zayn ederken, müsaade ederseniz, ben, 
dünya orman varlığından, onun verim gü
cünden, dolayısıyla, kapısını çaldığımız 
Avrupa Topluluğu ülkelerinden ve bura
dan da ülkemizdeki orman varlığımızdan, 
artımından bahsederek vakitlerinizi almak 
istemiyorum. Zira, bana ayrılan süre, Sa
yın Başkanımın da ifade ettiği gibi, çok 
azdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Anavatan 
İktidarının ne yaptığını, ormancılık konu
sunda neleri meydana getirdiğini, biraz 
geriye gitmek suretiyle arz .etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 3116 sayılı Or
man Kanunu, 1937 yılında çıkmıştır. Or
mancılığa, bu Kanun, devletçi bir anlayış
la bakmıştır. Ondan sonra, 1945 yılında 
çıkan 4785 sayılı Orman Kanunu, bir ge
cede bütün ormanları devletleştirmiş ve 
ondan sonra da maalesef, ülkemizde, 
memleketimizde pandomima kopmuştur. 
Bir gecede ormanlar yok edilmiş, tama
men hısım olmamız lazım gelen, devletin, 
milletin hısım olması lazım gelen orman 
köylüsü hasım haline getirilmiş; orman 
köylüsü bu hışımla, maalesef, ormanları 
bir gecede yakarak yok etmiştir. Bunun ör
neği; 1945 yılında 165 000 hektar, onu ta
kip eden 1946 yılında da 125 000 hektar 
ormanımızın, maalesef, bu işe kızan or
man köylümüz tarafından yerle bir edil
mesidir. 
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Değerli arkadaşlarım, bundan sonra 
6831 sayılı Orman Kanunu çıkmış, sekiz, 
on defa değişikliğe uğramasına rağmen, 
ormancılık, kanayan bir yara halinde de
vam edegelmiş ve konuya, maalesef bir çö
züm bulunamamıştır. 26 yıl bu meslekte 
çalışan bir arkadaşınız olarak, bunları ya
şayan, duyan bir arkadaşınız olarak, Yü
ce Meclisin huzurunda bunu ifade 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Anavatan Par
tisi 1984 yılında iktidara geldiğinde, Or
man Kanunu o zaman yeni değişikliğe uğ
ramıştı. 1.1.1984'te yürürlüğe giren Or
man Kanununun tatbikatını 1,5 yıl dik
katle, sabırla denedik; fakat, Anavatan ik
tidarının gerek politikasını, gerekse prog
ramını bu kanunla yerine getiremeyeceği
mizi fark ederek, 1986 ve 1987 yıllarında 
köklü değişiklikler yapmak mecburiyetin
de kaldık. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla ne
yi getirdik, ne yaptık? İzin verirseniz, bu
nu çok kısa, satırbaşları halinde ifade et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, 1986 ve 1987 
yıllarında 6831 sayılı Orman Kanununda 
yaptığımız değişikliklerle, bakınız neyi 
meydana getirdik : Her iki muhalefet gru
bunda da, benim amirliğimi yapmış de
ğerli milletvekili arkadaşlarım vardır. Dos
yamda tezkiyeleri mevcuttur; fakat, ger
çekleri rakamlardan söylemek suretiyle, 
Yüce Meclisin üyelerinin zihinlerinde is
tifham yaratılmaması yönünden, konuyu 
takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yeni kanunla, 
tarıma açıldığı takdirde memleket ekono
misine ve insanlarımıza büyük değerler 
sağlayacak funda ve makilik alanlarımızın, 
başta orman içi köyler halkına olmak üze
re, yerleşime ve tarıma açılması bir hedef 
olarak gösterilmiştir. Zannediyorum 1987 
yılında değerli bir basın organımızın 

"Göç" diye nitelendirdiği bu olayı -o za
man ben bürokrattım- değerli muhalefet 
kanadı bir sorun haline getirmiş; fakat 
sonradan, orman köylüsünün haynna, ya
rarına olan bu konu üzerine gitmemişler 
ve sohbetlerimizde de, âdeta şükranlannı 
ifade etmişlerdir. Bunu antrparantez, bu
rada takdirlerinize sunmak istiyorum. 

ikincisi : Orman rejimi dışına çıka
rılan yerleri kullananlar, eskiden olduğu 
gibi, kullanmaya devam edecekler, Hazi
neye herhangi bir kira ödemeyeceklerdir. 
Bunlar, yeni kanunla getirilen »haklardır. 

Orman sınırlamalanna yapılan itiraz 
ile ormandan çıkarma işlemlerine yapılan 
itiraz bir çatı altında toplanarak, itiraz sü
relerine ait farklılıklar ortadan kaldırıl
mıştır. 

Orman kadastrosunun başlayabilme
si için yapılan ilan süreleri kısaltılmış, ko
misyonların daha kısa zamanda işe baş
layabilmeleri temin edilmiştir. Orman ka
dastro çalışması sonuçlarının valiler tara
fından tasdik edildikten sonra ilan edilme
si de yeni bir uygulama olarak mahallî ih
tilafları asgariye indirmiştir. 

Eskiden olduğu gibi, Orman Genel 
Müdürlüğünün, orman kadastro komis
yonları kararlarına itiraz etmesi ortadan 
kaldırılmış, yapılması gereken itirazlar 
varsa, olacaksa, bunun Bakanlıkça yapıl
ması sağlanmıştır. 

Kadastro sınırlan içinde, zühulen ta
pulu kalmış ise, bu yerlerin sahiplerine, on 
yıl içinde, haklannı aramak için dava aça
bilme imkânı getirilmiş, orman kadastro 
komisyonunun özlük hakları daha da iyi
leştirilerek, komisyon sayıları artırılmak 
suretiyle, komisyon çalışmalarında koor-
done sağlanmıştır. 

Orman köylüsünün, en fazla deste
ğe ihtiyacı olduğu gereğinden hareket edi
lerek, yeai kanun ile orman içi ve bitişi-
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ğindeki köyler halkının, orman ürünlerin
den ve gelirlerinden daha fazla pay alma
ları özellikle düşünülmüş ve bu köyler hal
kına ek gelir getirici imkânlar sağlanarak, 
bu değişiklikler ile devlet-orman-halk mü
nasebetlerinde büyük dostluk kurulmuş, 
köylümüz, ormana hasım değil, hısım ha
line getirilmiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Zatî ihtiyaç için odun ve tomruktan 
ucuz fiyada istifade eden köy ve köylü sa
yısı artırılmıştır. Tomruk almaya hak ka
zananlara, istedikleri takdirde rayiç bedel 
üzerinden alacağı malın parasını ödeme 
usulü getirilmiştir. 

Orman içi köylüsünün sağlıkla ilgili 
dertlerine mahallinde çözüm sağlayacak 
sağlık evleri de müşterek ihtiyaç kapsamı
na alınmıştır. 

Gerek köylümüzün protein ihtiyacı
nın karşılanması ve gerekse aile işletme
ciliği olarak, ek ekonomik katkı sağlama
sı gayesiyle, kümes hayvancılığının teşvi
ki için kümes inşaatına da tomruk vere
bilme imkânı getirilmiştir. 

Mülkî hudutları içinde verimli dev
let ormanı bulunmayan köylülere, daha 
önce maliyet bedeli üzerinden verilen 
odun ve tomruk, maliyet bedelinin üçte bi
ri üzerinden verilmek suretiyle büyük ko
laylık sağlanmıştır. Mülkî hudutları için
de verimli devlet ormanı bulunmayan köy 
ve kasaba hudutlanndaki ormanlardan, 
ağaçlandırma, imar ve bakım gayesiyle ya
pılan kesimlerle elde edilen odunların, 
ucuz fiyatla bu köylere verilmesi sağlan
mıştır. 

Bütün teşkilatta, yakacak odun satış
larında öteden beri uygulanan ster uygu
lamasından vazgeçilmiş; kilo, ton uygula
masına geçilmiştir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — İsabet
li olmuştur. 
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MEHMET ALİ KARADENİZ 
(Devamla) — Eskiden orman köylüsünün, 
eski yapı ve bunlann enkazlarını naklet
meleri mümkün değil iken, büyük prob
lemler var iken, satmaları için belirli şart
larda bunlara izin verilmek suretiyle, iş 
rasyonel hale getirilmiştir. 

34 üncü maddeye göre, ormanda ça
lışan kişi ve kooperatiflere yeni haklar ge
tirilmiş; ağaçlandırma, imar ve ihya gaye
siyle yapılan çalışmalardan elde edilen 
odunlar da, köylü pazar satışı kapsamına 
alınmış; kooperatiflere kesme ve soymalık 
tomruklann yüzde 25'inin mal olarak veya 
bu miktarların bedel farkının nakit olarak 
ödenmesi esası getirilmiş; aynca, yüzde 2 
olan istihkak fazlası, yüzde 10'a çıkarıl
mıştır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Bravo 
Mehmet Bey, altını çizerek söyle. 

MEHMET ALİ KARADENİZ 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, altını 
çizerek vurgulamak istiyorum. 

Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve 
ağaççıklardan, sahiplerinin faydalanma şe
kil ve esaslanndaki bürokratik engeller 
kaldırılmış; daha önce, tapulu, yani sahi
bi bulunduğu yerdeki ormandan kendi ih
tiyacı için odun veya tomruk istihsal eden 
köylümüz, keşif, damga ve nakliye ile il
gili formalitelere tabi iken, köy muhtarlı-
ğmca tanzim edilecek basit bir tutanakla 
yetinilmiş ve böylece köylümüz bu dert
ten de kurtarılmıştır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

DeğerlUmilletvekilleri, devlet orma
nına bitişik sahipli yerler, kanun değişik
liğinden önce, üç hektardan küçük olsa
lar dahi devlet ormanı sayılıyorken, yeni 
kanunla, tapulu yerdeki üç hektardan kü
çük ağaçlık alanlar, devlet ormanına biti
şik olsalar bile, orman sayılmaması hük
mü getirilmiştir. Eski kanunda, tamamen 
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vatandaşın kendi tapulu mülkü olmasına 
rağme -çok önemlidir- özel ormanında de
ğil ev, kümes dahi yapması yasakken, yüz
de 6'lık alanda yapılaşma serbest hale ge
tirilmiş; kat tahdidi kaldırılarak, ifraz im
kânı sağlanmıştır. 

Köy tüzelkişilikleri başta olmak üze
re, şahıslara, kendi arazilerinde, Hazine 
arazilerinde ve orman içi açıklıklarında or
man kurma kolaylığı sağlanmış, bu çalış
malarla ilgili her türlü teknik yardım ve 
fidan temini, ücretsiz temin edilme duru
muna getirilerek, aynca bu konuları hal
letme yönünden ağaçlandırma fonu kurul
muştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
orman konusunda Anavatan İktidarının 
neler meydana getirdiğini, bakışının ne şe
kilde tebeyyün ettiğini satırbaşları halin
de arz etmeye çalıştım. Şimdi, elbette ki, 
ağaçlandırma konularını, üretim konula
rını, fidanlama çalışmalarını, kadastro ça
lışmalarını burada detayıyla anlatmam 
mümkün değildir. Vaktimizin elverdiği öl
çüde bunları, müsaade ederseniz, ağaçlan
dırma ve fidanlıktan başlamak suretiyle 
arz etmek istiyorum, inşallah, Yüce Mec
lise, partimizin ormancılık politikasını, de
taylarına inerek arz etmeyi kendime bir 
görev addediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizi ağaç
landırma yönünden, ormanlaştırma yö
nünden, yılda 300 bin hektar ağaçlandır
ma yapmak mecburiyetindeyiz. Planlama
nın bize vermiş olduğu hedef budur. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı Orman Genel Müdürlüğünün yatırım 
bütçesinin aşağı yukarı yüzde 70'i -döner 
sermaye dahil- ağaçlama ve fidanlık hiz
metlerine hasredilmiştir. Buna rağmen, 
konuya fevkalade önem veren ve orman
laştırmayla memleketimiz ormancılığının 
mamur hale geleceğine inanan Anavatan 

Partisi, bakınız nereden nereye gelmiştir. 

Biraz evvel, çok değer verdiğim mu
halif bir milletvekili arkadaşımız (ki, ken
dileriyle birlikte çalıştık. Eskilerin yaptığı 
bir konuya asla söz atmamız, söz söyleme
miz bizim, ne Anavatan Grubumuza, ne 
de şahsımın ahlak anlayışıma yakışmaz) 
1980 yılından, değerli eski bakanım, de
ğerli milletvekilim, bahsettiler. 50 bin hek
tar kadar ağaçlandırma yapmıştık... 

Ben, müsaadenizle, rakamları arz et
mek istiyorum; 1980 yılından sonra, 1981 
yılında 75 bin hektar, 1982 yılında 80 bin 
hektar, 1983 yılında 87 bin hektar, 1984 
yılında -Ormancılık tarihinde ilk defa 100 
bin hektar aşılmış- 105 bin hektar, 1985 
yılında 117 bin hektar, 1986 yılında 126 bin 
hektar, 1987 yılında 138 bin hektar, inşal
lah yıl sonunda, arkadaşlarımdan aldığım 
rakamlar itibariyle, ağaçlandırma mikta
rımız ülke bazında 140 bin hektara baliğ 
olacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — 
Yani, 1 milyon 400 bin Sayın Karadeniz. 

MEHMET ALİ KARADENİZ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu 
rakamlar, Anavatan İktidarının, ağaçlan
dırma konusuna ne denli ehemmiyet ver
diğinin bariz bir göstergesidir. 

Gelelim, fidan üretme konusuna : 

Değerli arkadaşlarım, elbetteki ağaç
landırmanın yapılması için fidan üretimi 
esastır. Anavatan İktidarı, önce konuya 
çok akılcı bakmış, mevcut fidanlıklarla bir 
yere varılamayacağını anladığından, mev
cut fidanlıklarımızın -ülke bazında bir 
program ve plan dahilinde, plan hedefle
ri doğrultusunda- vüsatini genişletmek su
retiyle, yılda 1 milyar adet fidan yetiştir
meyi planlamıştır. Fidan adedimizi bakı
nız nereden nereye getirmiş; müsaade bu
yurursanız, arz etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 1980 yılında fi
dan üretimimiz 288 milyon adet (çeşitli 
türlerde), 1981 yılında 262 milyon adet, 
1982 yılında 314 milyon adet, 1983 yılın
da 326 milyon adet, 1984 yılında 384 mil
yon adet, 1985 yılında 473 milyon adet, 
1986 yılında 546 milyon adet, 1987 yılın
da 546 milyon adet ve inşallah bu yıl, yüz
de 98 gerçekleşmeyle 588 milyon adet ola
caktır. İnanıyoruz ki, 1992 yılına kadar, 
yılda yetiştirdiğimiz fidan sayımız 1 mil
yar adet olacaktır. Benim, fevkalade çalı
şan, kendileriyle beraber çalışmaktan 
mutlu olduğum değerli bürokrat arkadaş
larımın, o güzel tirtipli, düzenli fidanlık
larında bu sayıyı, çok kısa bir zamanda 1 
milyara çıkarmanın hedefi içerisinde ola
caklarından kati olarak emin bulunmak
tayım. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — O iş-
de senin rolün de var. 

AHMET ALİ KARADENİZ (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, benden 
sonra konuşacak olan arkadaşım da var; 
fakat, müsaade buyurursanız, iki konuya 
daha değinmek istiyorum. 

1984 yılında Anavatan İktidar! göre
ve geldiğinde, yeşil kuşak çalışmaları sa
dece Ankara'da varken; 1984 yılından iti
baren Anavatan İktidarı, gerek hava kir
liliğini önlemek, gerek halkın rekreasyon 
(recreation) ihtiyacını karşılamak, gece
konduları tespit etmek ve sabitleştirmek, 
erozyonları önlemek gayesiyle yeşil kuşak 
çalışmalarını tam 24 ile çıkarmıştır. Bu
nun, katre katre, dalga dalga, bütün ülke 
bazında ilçelerimize ve bütün beldelerimi
ze yayılacağını, Yüce Meclisin huzurun
da haykırarak ifade etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, GAP büyük 
projedir. GAP konusunda ormancılığın bi

gâne kalması mümkün değildir. Çünkü, 
GAP havzasındaki bütün barajların, su
lama tesislerinin, santrallann yaşaması 
ancak ormancılıkla, ağaçlandırmayla doğ
ru orantılıdır. GAP içinde, 6 tanesi Dicle 
havzasında, 6 tanesi de Fırat havzasında 
olmak üzere, 12 tane büyük proje vardır. 
Tan m Orman ve Köyişleri Bakanlığı ta
rafından, Sayın Bakanımızın etkin direk
tifleriyle -şimdi bu sözleri asla şirin görün
me yönünden söylemiyorum- 1986 yılın
da yapılan bir projeyle buraların ağaçlan
dırılması, ormanlaştınlması planlanmıştır 
ve bu çalışmalann, aynen GAP'm inşaat 
hızına eşdeğer bir biçimde devam ettiğini 
Yüce Meclisin huzurunda ifade etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ORÜS 
kesimi de vardır; "Karma ormancılık" di
ye bir meselemiz de vardır; bunu meyda
na getiren değerli arkadaşlanma da şük
ran duygularım vardır.. Bunları da anlat
mam lazım; ama, diğer arkadaşım bana 
sesleniyor. Ben, müsaade buyurursanız, 
bu duygulanmla, bu düşüncelerimle 1989 
yılı bütçesinin milletimize, ülkemize, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Or
man Genel Müdürlüğümüze hayırlı uğur
lu olmasını diliyor, hepinizi şahsım ve 
Grubum adına saygılanmla selamlıyorum. 
(ANAP sıralanndan, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Karadeniz. 

Anavatan Partisi Grubu adına son 
konuşmacı Sayın İsmail Üğdül; buyurun 
efendim. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL 
ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının 1989 yılı 
bütçesi münasebetiyle huzurlannızdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
benden önce konuşan sayın milletvekille-



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 2 

rimiz, tarımımız, ormanlarımız, hayvan
cılığımız hakkında geniş bilgiler verdiler. 
Sayın Bakanımız da, her zaman olduğu 
gibi, bugün yine Yüce Meclisi, Bakanlı
ğının çalışmaları hususunda gerekli şekil
de aydınlatacaktır. 

Ben, bütçe için, çalışmalarım sırasın
da şöyle düşündüm; Muhalefete mensup' 
arkadaşlarımız, hangi vesileyle olursa ol
sun, kürsüye geldikleri zaman devamlı 
olarak, Anavatan Partisi iktidarından son
ra ve 1980 öncesi olayları ele alıp, muka
yeselerle fikirlerini burada beyan etmişler
dir. Ben de, bütçe çalışmam için, 
1976-1980 yıllan arasında, kimin muha
lefet, kimin iktidar olduğunun bilinmediği 
devirlerde, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığını (o zaman ki Orman Bakanlığı ile 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığını) in
celedim ve gördüm ki, bugünkü düşünce 
ve zihniyetle, o günkü düşünce ve zihni
yet farklı. O zaman, muhalefet veya ikti
dara mensup sayın milletvekilleri, kürsü
de bütçeleri tenkit veya müdafaa ederler
ken, bugün düşünülenlerin dışındaki ko
nulara ağırlık veriyorlardı. t 

Tabiî, o zaman biz buralarda değil, 
vatandaşın içinde, tarlasında çiftçilik ya
pan, diğer şekilde geçimini sağlamaya ça
lışan kimselerdik. 

Yine çalışmam sırasında gördüm ki, 
o zaman muhalefete mensup milletvekil
leri sermaye olarak, yokluk, rüşvet, kara
borsa, memur kıyımı, pahalılık gibi konu
ları alıp, bunları güzelce işleyerek Yüce 
Meclise sunuyorlar; ama, bu sene görüş
tüğümüz Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bütçesinde, hatta şöyle söyleyeyim, 
Anavatan Partisi iktidara geldiğinden be
ri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
bütçeleri görüşülürken, hiçbir zaman bu 
konulara değinilmedi. Tabiî, günün şart
larına göre, konular ilmî olarak ele alın
makta, tarım üzerinde rakamlar ona gö-

— 48 

re verilmekteydi. 

Şimdi size, hem anımsamanız, hem 
de ufak bir mukayese yapmanız için... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - H a y a 
lî ihracatçıları söylemek yetmiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen ha-
tipin sözünü kesmeyiniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Hayalî ihracatçıları da söylerim. 

Şimdi bakınız, o zamanın bir sayın 
muhalefet partisi milletvekili 1979 yılında 
Tarım Orman Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken neler söylüyor; diyor ki : "Çiftçi, 
köylü, otobüslerden kalan mazotun -çok 
enteresan, dikkat edin- her traktörü an
cak 5 kilometre yürütebileceğini bilmek
tedir. Çiftçi uyanmıştır beyler, lütfen siz 
de uyanınız..." 

Yine başka bir yerinde, "1978 yılına 
bakarsak, tarımda gübre önemini daha da 
artırmıştır. Her gün ayn bir oranda ya
pıldığı için, hesabı unutulan devalüasyon 
ve diğer zamlarla, 1978 yılında hayat yüz
de 100 pahalılanırken, üretim için gerekli 
gübre temini mümkün olamamıştır." 

Bakınız, bu da çok önemli -zaten siz 
bu konularda bizim bütçelerimizde bazen 
ve hayalî olarak bahsedebiliyorsunuz; ama 
o zaman gerçekti- o günkü milletvekili ar
kadaşımız diyor ki : "Sayın milletvekille
ri, sayın bakanın belki de haberi yoktur 
diye ayrıca belirtmek istiyorum : Devlet 
üretme çiftlikleri kıymetli yöneticileri ida
reden uzaklaştırılmış; yerine tayin edilen 
militanlar, tarlayı tohumsuz ve gübresiz 
bırakmıştır. Hayvanlar hastalığa yakalan
mıştır. Bütçesini görüştüğümüz devlet 
üretme çiftliklerinin traktörleri de, mazot 
bulunamadığı için yatmaktadır, devlet 
üretme çiftliklerinde traktörler çalışmadığı 
için, ilkbahar ekimi ve sürümü yapılama
maktadır. Tohumlukta, ziraî mücadelede, 
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ilacında, alet ve ekipmanında, damızlık 
hayvan dağıtımında, her türlü girdi temi
ninde durum aynıdır." 

Yani ben, o zaman bunları yaşayan
ların içinde olduğum için, çektiğimiz sı
kıntılar insanın aklına geldiği zaman tüy
leri diken diken oluyor. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Allah Allah ...yapma be... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Al
lah Allah değil... Siz o zaman... (Alkışlar) 
Aslında zamanım az, Sayın Bakanım mü
saade etse de, süresinin yanm saatini ba-
'na verse, biraz daha konuşurum... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Konuşmanı bitir, bizim sıramız geliyor... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen ko
nuşmanıza devam ediniz. 

Buyurunuz. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; o 
devrin değerli milletvekili arkadaşımız ha
kikaten o kadar güzel hazırlanmış ki; o za
manki tarımın değil, Türkiye'nin kötü du
rumda olduğunu, Türkiye'nin çıkmazda 
olduğunu ifade etmiş. Şu zabıtlarda var; 
arzu eden varsa veririm; gerekirse posta
larım da... (ANAP sıralarından "Oku, 
oku" sesleri) Zabıtları bir oku salar, çok 
şeyleri öğrenmiş olacaklar. İşin esası ne, 
biliyor musunuz? Siz her zaman, muka
yese yaparken, o devirlere sahip çıkıyor
sunuz; buyurun, buna da sahip çıkın... 
Ama bunlara sahip çıkmazsınız. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — O 
mukayeseyi siz yaparsınız... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biz 
her zaman sahip çıktık. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Salih cevap verecek şimdi. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy Hiz

metleri Genel Müdürlüğü bugün köye ve 
köylüye en iyisini vermeye çalışmaktadır. 
Köylerimiz artık asfalt yol beklemektedir. 
Köylülerimiz artık meydan çeşmeleri ye
rine, evlerine kadar getirilen suya kavuş
maktadırlar. Köy-şehir farklılığı artık git
tikçe azalmaktadır. Araziler toplulaştırılıp, 
sulamaya açılmaktadır. Köyler artık, va
tandaşların huzur içinde yaşayabilecekle
ri yerler haline gelmişlerdir. Bu güzel ça
lışmaları ve neticeleri eskiyle mukayese et
meye herhalde siz de taraftar olmazsınız; 
mukayese yapamayız... (SHP sıralarından 
"Her yeri gezdiniz mi?" sesleri) Yoo, Ana
dolu'yu da gezdik... 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Bakan da aynı şeyleri söyleyebiliyor mu? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — İti
raz etmeseydiniz okumayacaktım; ama o 
günkü zabıtlardan yine kısa bir bölüm 
okuyacağım; ondan sonrasına siz karar ve
rin. (SHP sıralarından gürültüler) 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — İs
mail, zabıtları oku... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Kı
sa izah edeceğim. Arkadaşımız diyor ki: 
"Değerli arkadaşlarım, gerçekler apaçık 
ortadadır; kimse gerçekleri inkâr edemez. 
Köye Ulaşım Projesi (KUP), Köylüye İş 
Projesi (KİP), Taş Taşıma Taş Toplama 
Projesiymiş..." Yani bu dediğim olay, 1980 
yılı bütçesinde görüşülüyor arkadaşlar. 
Düşünebiliyor musunuz? 1980 yılı bütçe
sinde Köye Ulaşım Projesi, Köylüye İş 
Projesi!.. Bugün bunları hanginiz söyleye-
biliyorsunuz? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
1980 yılı bütçesi ne zaman görüşüldü ya
hu? 12 Eylül vardı o zaman. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bir 
kere, tarım olayında, çiftçi olayında, köy
lü olayında hepiniz bihabersiniz. Onu bir 
kenara koyalım. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye, kalkınma çabalarını, pekçok eko
nomik sıkıntılarla birlikte sürdürmüştür. 
Bu sıkıntılardan ürkmek, karamsarlığa ve 
ümitsizliğe kapılmak doğru değildir. Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti, kendisine be
lirli bir üstünlük sağlayan tarihsel biriki
me, hemen her alanda her zaman görev 
alabilecek bilgili, vatansever kadrolara sa
hiptir. Yüce Türk milleti tarafından tek 
başına iktidara getirilen Anavatan Partisi 
kadroları, başta Sayın Başbakanımız Tur
gut Özal olmak üzere, bunun en canlı ör
neğidir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbaka
nımız Turgut Özal, 19 Aralık 1983 günü 
hükümet programını Yüce Mecliste okur
ken, tarım kesimiyle ilgili olarak şöyle söy
lüyordu : "Çiftçimize makul, yeterli ve te
minatın zora koşulmadığı şartlarda kredi 
verilmesine, sulama projelerinin geliştiril
mesine, teknik yardımın etkin hale geti
rilmesine, ürün bedellerinin söylendiği za
man ödenmesine, kaliteli tohum verilme
sine, vergilerin basitleştirilmesine, ürünün 
tarlada çürümemesi, elde kalmaması için 
ihracatın ve pazarlamanın geliştirilmesi
ne yönelik her türlü tedbir alınacaktır." 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ora
da, enflasyonu düşüreceğini de söylüyor 
herhalde, değil mi? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Şimdi, Anavatan Partisi beşinci yılını dol
durmuştur; yukarıda Yüce Meclise aktar
dığım sözler de aynen yerine getirilmiştir. 
Zamanın elverdiği ölçüde, çiftçimizi ya
kından ilgilendiren bu konular hakkında 
bilgi vermek istiyorum. 

Ülkemizde, 8,5 milyon hektar sula
nacak arazi potansiyelinin 4,6 milyon hek
tarının DSİ Genel Müdürlüğünce sulan
ması öngörülmektedir. Diğer kısımlar, gö
let, pompajlı sulama gibi küçük su kay

naklarının geliştirilmesiyle sulanacaktır. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, süre dolmadı mı? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İs
mail'e benim hakkımdan beş dakika to
lerans. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) - Si
ze ne güzel anlatıyorum. Hiç ses çıkarma
dan dinlemeniz lazım değerli arkadaşlar; 
biraz bilgi alın. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Salih cevap verecek. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu 
projeler, devlete fazla işletme külfeti yük-
lemeyen ve etüt ve proje süreleri kısa olan 
projelerdir. 1988 yılma kadar 985 bin hek
tar alana sulama suyu temin edilmiştir. 
1988 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ise, 
23 500 hektar alana daha sulama suyu gö
türülmüş, Köy Hizmetleri bu alanda da 
büyük aşama kaydetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
köylü ve çiftçiden bahsederken, Türk ta
rımında önemli bir yeri ve anlamlı hizmet
leri bulunan tarım kredi kooperatiflerin
den de kısaca bahsetmek istiyorum. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkila
tı, 1,5 milyonu aşan ortağıyla, yaklaşık 26 
bin köye hizmet götüren millî kurulu şla-
rımızdandır. Tarım kredi kooperatifleri or
taklarının ihtiyacı olan kimyevî gübre, ser
tifikalı tohumluk, ziraî mücadele ilacı, kar
ma hayvan yemi, sera örtüsüyle, ziraî alet 
ve makinelerin Tarım Kredi Kooperatif
leri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce 
ya bizzat iştiraklerinden tedarik edilerek 
ya da ilgili firmalarla yapılan genel satıcı
lık sözleşmeleri uyarınca temin edilerek 
dağıtımı yapılmaktadır. 

Tarımda önemli girdilerden birini 
teşkil eden kimyevî gübre, ortaklara, ya-
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pılan piyasa araştırmaları sonucu zama
nında ve yeterince temin edilmektedir. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) -
Sayın Başkan, zaman geçiyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
1987 yılında 1,3 milyon ton gübre dağıtıl
mıştır. 1988 yılında ise 1,5 milyon ton güb
re dağıtılmış olup, bunun nakdî değeri 
yaklaşık 4 milyar Türk Lirasıdır. 

Değerli milletvekilleri, hakikaten, ar
kadaşlarımın dediği gibi, zaman su gibi 
akıyor. Tanm kredi kooperatifleri hakkın
da da daha çok söylenecek şey var, ama 
şu kadarını söyleyeyim : Tarım kredi ko
operatifleri, Anavatan Partisi İktidarı za
manında görevini bilinç içinde yapan, si
yaseti bir kenara bırakarak, köylüye hiz
met vermek için gayret gösteren bir ku
ruluşumuzdur. Başta Sayın Genel Müdür
leri olmak üzere, yaptıkları hizmetlerden 
dolayı kendilerini takdir etmemek elde de
ğildir; çünkü onlar, hele hele gübre ola
yında piyasaya girmişlerdir, rekabet et
mektedirler ve gübre piyasasında yüzde 36 
gibi büyük bir yer alarak çiftçimize hiz
met vermektedirler. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) 
— Toprak Mahsulleri Ofisine gel. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Oraya da geleyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi de, çiftçimizin en önemli konuların
dan olan, kaliteli tohum, ürün bedelleri
nin zamanında ödenmesi, ürünün tarla
da kalmaması, çürümemesi için ihracat ve 
pazarlamanını geliştirilmesine yönelik ted
birler hakkında da biraz bilgi vermek is
tiyorum. 

Anavatan Partisi, iktidara geldiğin
den beri vatandaşın menfaati için hangi 
konuya el attıysa, muhalefetçe tenkit edil
miştir; sonra da bunlar unutulmuş, yeni 

tenkit konuları aranmıştır. Bunlardan bi
risi de, çiftçimize kaliteli tohum temini 
meselesidir. Bu olaya muhalefet inanmak 
istememişti ve hatırlıyoruz, geçen devre 
kürsüye çıkan bazı muhalefet milletvekili 
arkadaşlarımız, bu tohumlar yüzünden 
çiftçinin kötü duruma düştüğünü, çiftçi
ye kötü tohum verildiğini, bunun sonunun 
hüsran olacağını söylemişlerdi; ama... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Onlar da senin gibi bozuk tohumdu; in 
aşağı. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Hayır, sen çiftçilikten anlamıyorsun; söy
leyemezsin. 

Çiftçimiz bugün tohum olayına bü
yük ağırlık vermiştir. Bakın, 1984 yılında 
165 ton, o da "Acaba çiftçi alır mı?" diye 
korka korka ithal edilen hibrit cinsi ayçi
çeği tohumu, bugün 3 300-3 500 ton ci
varına gelmiştir ve bunu çiftçi kullanmak
tadır. Bunun dışında, memleketimizde bu 
tip iyi tohumluklara ehemmiyet verildiği
nin göstergesi olarak, otuzun üzerinde, 
yerli ve yabancı sermayeli ve sadece tohum 
üzerine çalışan firmalar kurulmuştur. İş
te bunlardan bir tanesi, hibrit cinsi ayçi
çeği tohumu olayındaki Güneş Tohumcu
luktur ve hakikaten gurur vesilesidir. Çift
çimiz de buraya ortaktır. Bakanlığın da 
çok... 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — İs
mail Bey, sayın bakanlık personeline teşek
kür yok mu? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Te
şekkür ederiz, zaten ediyoruz. 

Arkadaşlar, şimdi bu tohum olayı da 
tutmuştur. Bu tohum olayını istismara 
kimsenin ne gücü yeter; ne de zaten söy
leyemezler. Burada kalkıp da, "Tohumcu
luk tutmadı" dedikleri an, herkes güler. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Gübre 
kaç lira Sayın İsmail Bey? 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) -
Oraya da geliriz canım, acele etme. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Gübre al
maya çiftçinin gücü yetiyor mu? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Hesabını yaparım; biz hesap kitap 
adamıyız. 

Biraz da yazdıklarımdan okuyayım, 
güzel şeyler yazdım. 

İyi tohum, çiftçinin gözbebeğidir. 
Genetik mühendislerinin başlattığı "yeşil 
devrim" adı verilen tohum mucizesi, 
Türkiye'de, bilinen nedenlerle ve alışılmış 
sloganların direnişi yüzünden, on yıl geç 
başlamış, biz bu devrimde on yıl geç kal
mışızdır. Yeşil devrim ile, Türkiye arasın
daki duvar, 1984 yılında Anavatan Partisi 
Hükümeti kararıyla devrildi. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Tohum üretimi ve it
hali serbest bırakıldı. Çok kısa sürede de 
sonuç alınmıştır. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — İs
mail Bey, "devrim" deme,, "inkılap" de. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu 
hibrit tohumu çalışmaları neticesinde 
-hepiniz de biliyorsunuz- buğdayda, soya
da, mısırda, ayçiçeğinde, seracılıkta büyük 
üretim artışları görülüyor. 

Çiftçi, tahılını, mısırını, bakliyatını, 
hasat ettiği ürününü satacak; en iyi şekil
de satması gerekli; ürün bedellerini, söy
lenen zamanda alması gerekli. Burada en 
önemli görevi Toprak Mahsulleri Ofisi 
üstlenmektedir. Ben, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin, çiftçinin bu malını alırken gös
terdiği mücadeleyi takdirle karşılıyorum. 
Çünkü, hep içinde yaşadık ve çiftçi ve köy
lülerimiz adına da kendilerini burada kut
lamayı bir borç biliyorum ve Toprak Mah
sulleri hakkında kısa... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Toprak Mahsulleri Ofisidir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Ofisi... Toprak Mahsulleri Ofisi... Sayın 
Diyarbakır Milletvekili arkadaşımız şehir 
çocuğu, ben köy çocuğuyum; biz- Ofis ve
ya Toprak Mahsulleri deriz. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Yok, ben köylü çocuğuyum. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, sürenizin 
bitmesine çok az bir zaman kalmıştır, lüt
fen toparlayınız. 

TURHAN HIRFANOĞ^U (Hatay) 
— Sayın Başkan, konuşsun. Biraz tarım 
konusunda konuşalım, tarımı tartışalım 
biraz Sayın Başkan. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında kısa bil
gi veriyorum. 

Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisi, al
dığı malı en iyi şekilde satmasını bizim za
manımızda becermiştir. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) 
— Mercimekte olduğu gibi. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Mercimek olayı çok önemli. Tarlalar se
nelerce nadas bırakılıyordu; ama Toprak 
Mahsulleri Ofisi, mercimeği, bakliyatı sa
tabilecek, ihraç edebilecek, devlet, pazar 
bulduğu için, rahatlıkla alabildi ve köylü
müze, çiftçimize, Anadolu çiftçimize, tar
lasını bir yıl boş bırakan çiftçimize ekti
rip, onların... Siz bunları bilmezsiniz, ben 
biliyorum bak. (ANAP sıralarından alkış
lar; SHP sıralarından gülüşmeler) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Boş konuşma, hadi; senin bilgin yet
mez. Pamuktan bahset biraz. Amma çok 
ders veriyorsun, hoca oldun! 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Pa
muktan da bahsederim. Pamuklu giyiyo
ruz bak; bunun adı pamuklu. 

— 52 — 
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Burası çok önemli arkadaşlar, nadas
lar değerlendirildi. Sonra bakın, Toprak 
Mahsulleri Ofîsi, karagûn dostu. Karagûn 
dostu diyorum... 1987 yılında hep istismar 
edildi, bölgemde de istismar edildi. Bir sü
ne meselesi çıktı, süne... jO günleri yaşa
yan bilir... İnsanın tüyleri diken diken olu
yor. Burada gülerek değil, oturarak değil. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Gözlerim yaşardı! 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — O 
zaman biz Sayın Rıfkı Atasever, Sayın Ka-
raevli, Sayın Cemal Özbilen köy köy do
laşırken, çiftçimizin çektiği sıkıntıyı yaşa
mış insanlanz. Ne oldu?.. Patronlar ve 
ağalar bilmez bunu; küçük çiftçiler bilir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) O, kimsenin 
almadığı... 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— İsmail, referandumda ne çıkardın 
Trakya'dan? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — O 
iş başka o iş başka (Gülüşmeler) O iş baş
ka, o iş başka diyorum; o rey işi başka. Ta
biî öyle... 

Sayın Başkanım, beni... 

BAŞKAN — İsmail Bey... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Kimsenin almadığı, "yemlik" tabir edi
len bu buğdayı, Toprak Mahsulleri Ofisi
miz, hakikaten, çiftçiyi mağdur etmeyecek 
şekilde çiftçiden almıştır. Hatta ben me
rak ettim, ve "bu buğdaylar ne oldu aca
ba?" dedim. Arkadaşlar, bir kilosuna va
rıncaya kadar hepsini ihraç etmişler. Ne x 

kadar güzel... Bu, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin bilinçli çalışmasının en güzel ör
neğidir. 

Bugün Trakya; ben, Trakya milletve
kili olarak söylüyorum... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Sen Türkiye'nin milletvekilisin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) -
Trakya, taban suyu; yani bir malı depo
ladığınız zaman, rutubetlenme olayı çok 
çabuk gerçekleşir. Bizim mallarımız sene
lerce dışarıdaydı ve bu mahsuller çürüyüp,' 
sağlığa zararlı hale de gelebiliyordu. Bu 
sene 402 alım yerinde Toprak Mahsulleri 
Ofisi "Maydu" denilen açık depolama 
sistemi ile bu işi de kökten bitirmiş. 

Sayın eski Devlet Bakanı, şimdi Grup 
Başkanvekili Sayın Ahmet Karaevli'yi gö
rünce aklıma geldi; Trakya'da bir liman 
yoktu. Trakya'da 700-900 bin ton civarın
da buğday istihsali var; bunun ihracı söz 
konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi, silo ve 
limanımızın yapım projesi üç sene olarak 
planlanmıştı; 11 ayda bitiyor. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Başaralı olay bu; Toprak Mahsulleri 
Ofîsi yöneticilerini, tekrar tebrik ediyo
rum, sağolsunlar. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Üğdül, özel sektör mü, kamu sek
törü mü? 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen bi
tiriniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Bakın arkadaşlar, hep mukayese ya
parız : "Çiftçi şu zaman böyleydi, bu za
man böyleydi..." Artık çiftçi -affedersiniz-
at arabasıyla, kağnıyla, lastik ayakkabıy
la ayda bir şehre inmiyor; şehirle köy ara
sında bir fark kalmamış, arabalar vızır vı
zır gidip geliyor, şimdi arı gibi işliyorlar. 
Böyle olunca, tabiî bazı konularda sıkın
tılar çekilir. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Ziraat Bankasından bahset İsmail. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) -
Köyler şehirleşti, köyler. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ba
kın ben size bir misal vereyim, itiraz eden 
varsa, otururuz... Bakın buğdayın deka-
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rina; 200 kilo alalım. İsterseniz 300 kilo 
alalım. Bakın, bir dekar buğday, açık söy
leyeyim, bugün 16 bin, bilemedin 17 bin 
Türk Lirasına mal oluyor ve bu rakam 
1988 yılında, bu sene sattığımız buğdayın 
maliyetidir. Buğdayı satmışız 165 liradan, 
çarp 200'le... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
300'le. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ve
ya 300 diyelim; 49 500 lira. (SHP sırala
rından gürültüler) 200 diyelim arkadaşlar. 
Burada en aşağı yüzde 50'lik bir ticaret 
olayı var. (SHP sıralarından gülmeler) Siz 
şimdi gülüyorsunuz; ama hakikaten bil
meyerek gülüyorsunuz arkadaşlar!.. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar; SHP sıralarından gülüşmeler) 

İhracat dedik... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O 
Trakya ortalaması; Türkiye ortalaması ne? 
Türkiye ortalaması, 100 kiloyu geçmez. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — O 
zaman da bunun masrafları düşüyor. O 
zaman 16 bin liralık masraf 13 bin kâğıda 
düşüyor. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Başkan
lık Divanı Üyesi olarak, zaman aşıldığı 
takdirde Başkanlığın düştüğü sıkıntıyı tak
dir edersiniz. Onun için; lütfen bitiriniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa-
ğolun Sayın Başkanım. Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Konular çok önemli olduğu için, ar
kadaşlar da zevkle dinliyorlar... 

BAŞKAN — Ama yine de İçtüzük 
bakımından hepsi sınırlı. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Sağolun. 

Şimdi, mesela bu sene ne dedik? Ma
lımızın çürümemesi; ihracat olayı... 

Arkadaşlar, bu sene bir karpuz olayı 
yaşandı. İhracatçı geldi 300, 400, 500 bin 
liraya tarlanın dekarını aldı. Bugün tar
layı satmaya kalksan kaç para yapar? Bu
nun maliyeti, olsa olsa 50 bin liradan faz
la değildir. 

Eskiden karpuz ekilirdi... Bir sene 
önceye göre, bir ekersin çürür; ama artık 
çürüme devri geçti arkadaşlar. Şimdi ben 
sözlerimin sonuna gelirken, evvel söyleme
yi unuttuğum, bir şeyi de söyleyeyim : 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve tabiî, başta Sa
yın Bakanım olmak üzere, bu sene alım 
baremini de değiştirdiler. Eskiden Toprak 
Mahsulleri Ofisine mal götürdüğünüz za
man, batık mal, bilmem ne mal fark et
miyordu, bazen hepsi aynı paraya da gi
diyordu. Şimdi, bu sene "İyi mala iyi 
para" sistemi getirildi, primli sistem ge
tirildi, primli sistem. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Trakya tohumunu söylesene. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — To
hum olayına zaten dedik ya, "yeşil 
devrim" diye. Her tarafta, sade Trakya'
da değil. Türkiye'nin her tarafında, tohum 
olayı büyük önem arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de çiftçimi
zin onur meselesi olan... Bakın bu çok 
önemli; dinlemiyorsunuz ki... Kendi ken
dinize konuşuyorsunuz; beni dinleyin, bu 
konuyu da öğrenin. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İs
mail'i dinleyin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın Salih Bey, size söylüyorum, sen bugü
ne kadar çiftçilik... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen... 
Tekrar ihtarda bulunmak istemiyorum. 
Lütfen... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 
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Arkadaşlar, bakın, size izah edeceğim 
bu konu çok önemli. Çiftçimizin haysiyet 
meselesi; çiftçimizin bazı kurumlarda yıl
larca ezilmişliğinin, çektiği sıkıntının, is
tismar edilmişliğinin, Anavatan Partisin
ce ortadan nasıl kaldırıldığının bir belge
sini size sunmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, çiftçilerimiz, eskiden 
beri vergi mükellefidirler ve beyanname 
verirlerdi; ama, bu beyannameyi neye gö
re verirlerdi? Bir rakam alınmıştı : "Efen
dim, 5 bin liralık, 10 bin liralık mal veren 
beyanname verecek." Bu olay senelerce 
devam etmiştir, ta ki Anavatan Partisinin 
iktidar dönemine kadar. Biz ne yaptık? Sa
tışa göre bu rakamı 10 milyona çıkardık 
ve bir sene önce 10 milyonu bulamayan 
çiftçimize de beyanname verme keyfiyeti
ni kaldırdık. 

Bunun zorluğu, sıkıntısı nerede idi? 
Hatırlarsınız, kontrol memurları köylere 
giderler ve 

"— Gel bakalım Mehmet Ağa, bu 
sene ne ektin; ne kadar ektin?" Ne yap
sın Mehmet Ağa; köylüler orada; 

" — E h işte, 20 dekar... 
— Ne kadar mahsul aldın? 
— 500 kilo kadar buğday... 
— Hayvanın yok mu? 
— Efendim, 2 tane ineğim var. 
— Süt satmıyor musun? 
— Satmıyorum. 
— Satmasan da, sen bunu sattığını 

kabul ev." derdi. Zavallı, gariban, bu sü
tü çocuklarına veriyordu. Ondan sonra bir 
yoklama fişi; haydi vergi, haydi vergi... İşte 
benim değerli maliyeci arkadaşım, o za
man onlar, çiftçilerin bu sıkıntısı yüzün
den milyonlar kazandılar. 

Çiftçiye ceza gelir; derlerdi ki, "Üç
te ikisini affettiririz; biz de üçte birini 
alırız" Zavallıları böyle istismar ettiler. 
Ama, şimdi bu istismarlar kalktı. Çiftçi 

bugün yüzde 4 stopaj veriyor, kurtuluyor. 
Devlete karşı olan görevini tam yaparsa, 
aldığı malın fişini de güzel şekilde toplar
sa, bugün 1 milyon liralık mal satan bir 
çiftçi -ister buğday, ister ayçiçeği- kanunun 
öngördüğü miktarda belirli masraf fişi gö
türürse -bunun belli hesaplamaları vardır-
bakınız... 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Sayın Başkan, yarım saat geçti. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, burada 
bir arkadaş sözünü biraz geçtiği zaman, 
ilk defa ikaz eden siz oluyorsunuz; lütfen 
bağlayınız efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yarım 
saati geçti Sayın Başkan. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

... 40 bin lira vergi verecek. Vergi ia
desi olarak ise 51 680 lira alacak... Arka
daşlar, demek ki, çiftçimiz Gelir Vergisi 
konusunda görevini yaptığı zaman, fazla
dan para vermiyor, ziyadesiyle geri alıyor. 
Aynı zamanda, otokontrol ile, vergi kaçak
çılığını da önlemiş oluyor. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Muhasebeciden çiftçi olur mu yahu!.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, size anlatacak çok şey
ler var. Arzu edenler buyursunlar, bu ko
nularda her zaman bilgi vermeye hazırım. 

Sayın Başkanım, bana gösterdiğiniz 
müsamahaya teşekkür ederim ki, saatime 
baktım; fazla değil. 

1989 Yılı Tarım Orman Bakanlığı 
bütçemiz, memleketimize, Bakanlığımıza 
hayırlı olsun. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum; sağ 
olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üğdül çok teşek
kür ederim. 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) -
Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi bakı
mından arz ediyorum; 25 dakika fazladan 
konuştular. 

BAŞKAN — Hayır efendim; ben 
dikkat ediyorum. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Bize de o toleransı gösterirsiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben gayet iyi 
dikkat ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — 10 da
kika yerine 35 dakika konuştu. 

BAŞKAN — Miktarını söyleyemeye
ceğim size. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına 6 arkadaş söz almıştır, İlk konuşma
cı Sayın Yaşar Yılmaz, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 6 sayın arka
daşımız söz aldığına göre, ortalama ola
rak bir milletvekiline 20 dakika düşmek
tedir; zamanı kendi aranızda taksim edin. 
İsmail Beye tanıdığımız 8 dakikalık tole
ransı, en sonunda belki size de tanıya
biliriz. 

SHP GRUBU ADINA YAŞAR YIL
MAZ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri, 1989 Malî Yılı Tarım 
Bakanlığı Bütçesi müzakerelerinde gru
bum adına söz almış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, istih
dam ettiği nüfus hacmiyle ülke nüfusunun 
yarısına, ürettiği ürünler itibariyle de ül
ke nüfusunun tümüne hitap eden, tarıma 
dayalı sanayi ürünleri ve gıda maddeleri 
üretim ve ihracatıyla yurda döviz kazan
dıran çok yönlü, kapsamlı ve önemli bir 
bakanlığımızdır. 

Ne yazık ki, güç ve zor şartlarda üre
tim yapan Türk çiftçisi, 55 milyon insanı 

besleyip, ulusal gelire katkıda bulunurken, 
ulusal gelirden hak ettiği payı alamamak
tadır. Üreticimiz, ürettiği malı değerlen
dirme olanaklarına sahip değildir. 

Çiftçinin, üretimini sağlamak için 
kullandığı girdilerin fiyatları serbest bıra
kılmış, dolara göre aylık, hatta günlük 
ayarlamalar yapılırken, çiftçinin ürettiği 
malların fiyatları, devlet tarafından bilinçli 
bir şekilde düşük tutulmuştur. Bir taraf
tan bu kesimden sanayiye kaynak aktarı
lırken, bir taraftan da stokçu sermaye sa
hiplerine, çiftçinin sırtından haksız ka
zançlar sağlattırılmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan 
Partisi, Beşinci Beş Yıllık Tanm Yatırım 
Planında tarım için yüzde 11,4'lük bir ya
tırım planlamış, bunun neticesinde yüz
de 3'lük bir büyüme hedeflemiş; ancak 
1985'te yüzde 7,5; 1986'da yüzde 6; 
1987'de yüzde 7,9'luk yatırım gerçekleş
tirmiş ise de, hedeflediği yatırım progra
mına ulaşamamıştır; hedeflediği yatırım 
planını gerçekleştiremeyince de, büyüme 
hızını yüzde 4,4 olarak gerçekleştirdiğini 
açıklamıştır. Böylece, hem yatırımı gerçek-
leştiremiyorsunuz, hem de hedeflediğiniz 
büyüme üzerinde bir yere ulaşıyorsunuz! 
Sayın Bakan herhalde bu konunun açık
lamasını yapacaklardır. 

Büyümenin yüzde 4,4 olduğunu ka
bul etsek dahi, reel olarak çiftçinin yaşa
mında bunu görmek mümkün değil; işte 
bütün mesele buradadır. Yukarıda bahset
tiğimiz kaynak transferi ve haksız kazanç 
buradan kaynaklanmaktadır; zira, bu yüz
de 4,4'lük büyüme, Türk çiftçisinin, Türk 
köylüsünün cebine girmemektedir. Tarı
mın kullandığı girdi fiyatlarıyla, taban fi
yatlarının dengesizliği, bunun en çarpıcı 
örneğidir. 

İktidarın 5 inci yılım doldurduğu; 
1 'Köylünün ve çiftçinin alın terinin karşı
lığını veriyorum" dediği 1987-1988 yılla-
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n arasındaki girdi ve ürün fiyatlarına kı
saca bakmak istiyorum : 

Buğday, arpa, ayçiçeği, pamuk, pan
car, mercimek taban fiyatlarındaki artış, 
1987-1988 yıllan arasında hükümetin açık
ladığı taban fiyatlarıyla, ortalama yüzde 
60 ila yüzde 65'tir, 

1987-1988 yılları arasında gübre 6 de
fa zam alarak, ortalama yüzde 130 artmış
tır; ot mücadele ilacı yüzde 150 artmıştır; 
traktör fiyatları yüzde 75 artmıştır; ma
zot fiyatları yüzde 80 artmıştır. 

Burada üretkenliğe tesir eden en 
önemli girdilerden birisi olan gübrenin 
aşırı fiyat alması, gübre kullanımını olum
suz yönde etkilemiş, 5 yıldır gübre kulla
nımında bir artış sağlanamamıştır. 

Traktör fıyadan için de bir örnek ver
mek istiyorum : .1986 yılının 31 Temmuz 
tarihinde Massey Ferguson-285 traktör 
6 milyon 736 bin lira -tutanaklara geçiyor 
Sayın Bakan; çünkü siz, rakamları 
seviyorsunuz- iken, 31 Temmuz 1988 ta
rihinde; yani iki yıl sonra bu traktör, 3 
misli fiyatlanarak, 21 milyon liraya yük
selmiştir. 

Aynı tarihte, taban fiyat olarak buğ
daya 78 Türk Lirası, Temmuz 1988'de 165 
Türk Lirası verilmiştir. 1986'da bu trak
tör 85 ton buğday ile alınırken, 1988 Tem
muzunda 130 ton buğdayla alınır duruma 
getirilmiştir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İsmail 
dinliyor mu bunları? 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — İs
mail bilmez onları. 

Diğer bir deyişle, 3 yıl sonra aynı 
traktörün, Ziraat Bankası bir yıllık faiz tu
tarı ve ana paranın 1/4 tutarı 1986 yılın
daki bu traktörün fiyatının 2 misline ulaş
mıştır. Tutanaklara geçiyor Sayın Bakan, 
hesaplayalım. Yani 2 yıl sonra bu traktö
rün Ziraat Bankasına ödediği bir taksiti 

ile, 1986'daki fiyatlarıyla 2 traktör alınır 
duruma gelmiştir. Bu da, gerek Ziraat 
Bankası kredi faizlerinin, gerekse traktör 
fiyatlarının, çiftçinin alım gücünün çok üs
tüne çıktığını gösterir. Yoksa, Sayın Baka
nın açıkladığı gibi, Türkiye'de traktör ta
mir sanayii çok geliştiği için traktör üre
timinin düşmesi tezi tamamen saptırma 
ve yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın 
bu açıklamasından sonra Ankara ve Kon
ya çevresinde bir araştırma yaptım. Ger
çekten, Konya çevresinde 1957, 1958 mo
del Fordson Majör ve Massey Harris trak
törlerinin çalıştığını; Ankara çevresinde de 
1961 model, 1962 model Massey 
Ferguson-65'lik tipi traktörlerin çalıştığı
nı gördüm. 

Sayın Bakanın bu teşhisine katılıyo
rum; eski traktörlerin çalıştığına dair olan 
teşhisine katılıyorum. Ancak, çiftçilerin bu 
traktörle zevk için, çok kullanışlı oldukla
rı için çalışmadıkları; yeni model ve seri 
traktörlere güçleri yetmediği için, mecbur 
oldukları için bu traktörleri kullandıkla
rı, kendi beyanlarıdır. 

Sayın Bakan, şu anda altınızda kul
landığınız 300 SL Mercedes 6 silindirli bir 
arabadır, değeri 300 milyon liradır. Eğer 
Türkiye'de tamir sanayii bu kadar güçlü 
ve eskiyi kullanmayı insanlara özendiri-
yorsa, bu Mercedes arabayı satın; altını
za, makam arabası olarak, 971 model 
124 Murat alın; hem daha zevkli kullana
caksınız, hem de devlet o 300 milyon lira 
ile 6 köye 6 okul yaptıracaktır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Türk Devletinin gücü için o; Türk Dev
letinin gücünü gösteriyor. 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Si
ze biraz sonra cevap vereceğim sayın mil
letvekili. 

— 57 — 
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Halkı fakir, devleti zengin olmaz. 
Orada bir bakan 300 SL Mercedes'e bi
nerken, Konya çiftçisi 957 model bir trak
törle üretim yapıyor... (SHP sıralarından 
alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Senin Başkanın başka arabaya mı 
biniyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan en sonun
da cevap verirsiniz efendim. 

Sayın Yılmaz devam edin lütfen. 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — 
Kendinize geldiği zaman en lüksü, en mo-
dellisi, en masraflısı; çiftçiye ve köylüye 
geldiği zaman en eskisi, en kullanışsızı... 
İşte ANAP mantığının, çiftçi ve köylüye 
bakışının en çarpıcı örneği budur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yukarıda örnek
lerini de gördüğümüz gibi, çiftçinin girdi 
fiyatları, üreticiye verilen taban fiyatları
nın çok çok üstünde seyretmektedir. İşte 
bütün hadise buradan kaynaklan
maktadır. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — 
Grup Başkanvekilleriniz de Mercedesleri 
satsınlar o zaman. 

YAŞAR YILMAZ *Devamla) — He
men... ANAP Grubundan böyle bir teklif 
gelsin, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu bunu ayakta alkışlar; buna ben ina
nıyorum. 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — 
Başkanvekilleriniz kendileri söylesinler 
bunu. 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ta
rım kesiminde yaratılan gelir tanmda kul
lanılmayıp, başka sektörlere buradan kay
nak aktarılması yapılıyor. İşte burada bir 
haksız uygulama daha görüyoruz. 

Ürünler, Hükümetin açıkladığı taban 

fiyatlarıyla almıyor mu, alınmıyor mu; her 
şeyden önce buraya bakmak lazım. Yani, 
çiftçinin eline geçen reel fiyat, taban fiyat
ların kendisi midir, yoksa bu fiyat düşük 
müdür? Bunu, biraz sonra tahıl fiyatları
nın alımında bilgilerinize sunacağım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; gelişmekte olan ülkelerde, tarımın 
millî gelirdeki payı giderek düşecektir. Bu, 
Avrupa'da da böyle olmuştur; bu süreç, 
bizde de yaşanacaktır. Sayın Bakan da bu
nu Bütçe Komisyonu müzakerelerinde 
söylediler. Buna katılıyoruz. Ancak, tarı
mın millî gelirdeki payı düşerken, orantı
lı olarak, tanmda çalışanların gelirlerin
de ve refahında yükselme olması lazımdır. 
İşte, biz bunu göremiyoruz. Anavatan 
Partisinin çiftçi üzerindeki ekonomik po
litikasının da, onun için daima yanlış ol
duğunu, çiftçinin yoksulluğa sürüklendi
ğini, fukaralaştığmı söylemeye çalışıyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1977'de, 
tarımın millî gelirdeki payı, ortalama yüz
de 48; 1987'de tarımın millî gelirdeki pa
yı ortalama 16.5'a düşmüş; 1977'de kişi 
başına düşen millî gelir, tarımda 600 do
lar. On sene sonra, yani 1987'ye bakıyo
ruz; bu pay, 350-360 dolara düşmüş. O 
halde, tarımdaki nüfusun, refah ve geliri
nin yükselmesi bir tarafa; on yıl sonun
da, Türk çiftçisi geri gitmiş; alım gücü, 
geçmiş on yıla göre daha azalmıştır; art
mamıştır. Onun için, Anavatan Partisi, 
köylüyü fakirleştirmiştir, alın terinin kar
şılığını vermemiştir. 

Anavatan Partisi, parti programında, 
şehirde yaşayanlarla, köyde yaşayanlar 
arasında gelir dağılımı yönünden büyük 
fark görüyor ve bunun düzeltileceğini söy
lüyor; çiftçinin istikrarlı ve gittikçe artan 
bir gelire kavuşturulacağını hedefliyor. 
Bunun için de, enflasyonun kesinlikle dü
şürülmesini ve çiftçi ürünlerinin ihracatı
nı önkoşul olarak ortaya koyuyor. 
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Şimdi soruyorum Sayın Bakana : Sa
yın Bakan, beş yıldır enflasyonu düşürdü
nüz mü? Tarım ürünlerinin ihracatında 
artış sağladınız mı? Her ikisi de, maale
sef gerçekleşmemiştir. Aksine, yüzde 30'da 
aldıkları enflasyonu, ekonominin sorum
lusu akın çocuk, süper zekâ Yusuf bira
der, enflasyonu yüzde 90'lara yükseltme
yi başarmıştır, göstermiştir. 

İkinci konu, tarım ürünlerinde ihra
cat fazlası var mı, yok mu konusu 1983 yı
lında 1 milyar 900 milyon dolar olan ih
racat, 1987 yılında yine 1 milyar 900 mil
yon dolar olarak gerçekleşmiş; ancak, 
1983'teki dolarni değeriyle, 1987'deki de
ğerini kıyasladığımız zaman, ürün ihraca
tında düşüş görülüyor. 

1985 yılında yabancı sigara ithalatı 
başlatılmış; 1985'de sigara iç tüketiminde
ki payı yüzde 6,1 olurken, 1987 yılında bu 
pay, yüzde 19,9'a yükselmiştir. Yabancı si
gara tekelleri, yurdumuza tütün sokmayı 
da başarmışlardır. Önümüzdeki yıllarda, 
yabancı sigaranın Türk pazarlarındaki ye
ri yüzde 50'lere ulaşacaktır; bu kaçınıl
mazdır. Anavatan Partisi, tütün çiftçisini, 
tütün üreticisini tamamen gözden çıkar
mıştır. 

Pamuk üretiminde dünyada dördün
cü sırada bulunan ülkemiz, pamuk ihraç 
ederken, ANAP İktidarının yanlış uygu
lamaları sonunda, pamuk ithal eder du
ruma gelmiştir. 

1985 yılına kadar kasaplık hayvan it
hal etmeyen ülkemiz, canlı hayvan ve hor
monlu et ithal eder duruma gelmiştir. 

Sayın Bakan, 1989 yılında, tarımsal 
üretim maddelerinden hangilerini ihraç 
etmeyi planlıyorsunuz ve ne kadar ihraç 
edeceksiniz; bunu söyleyebilir misiniz? 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; bu yaz, bölgemdeki tahıl alım mer
kezlerini dolaştım; hatta, alım merkezle
rinin ikisinde, oradaki eksperlerle alım 

yaptım. Eksperler, ellerindeki katalog 
emirlerine göre alım yapıyorlardı. Üzerin
de durduklan konular, süne zararlısı, ya
bancı madde, yabancı ot tohumu, biçer
döver kırması gibi konulardı ve üzerinde 
hassasiyetle duruyorlardı. Eğer buğday 
içerisinde bunlar mevcutsa, Hükümetin, 
"Çiftçinin almterini veriyoruz" dediği 
buğday fiyatı, doğrudan doğruya 120 lira 
yemlik olarak almıyordu. 

Süne zararlısının sorumlusu köylü 
müdür, çiftçi midir, yoksa Hükümet mi
dir? Süneye karşı mücadeleyi devlet yapar. 
Süne; bulaşıcı tifo, kızamık, sarılık ve ko
lera gibidir ve görüldüğü yerde ihbarı ve 
devletin de araştırma yaparak, buna kar
şı tedbir alması gereken bir zararlıdır. Hü
kümet, zamanında tedbir almamışsa, kış 
boyu mühendislerini, teknisyenlerini bu 
konuda uyarmamışsa, bunun zararı neden 
köylüye ödettiriliyor? 

Buğday mahsulünde yabancı bitkiler, 
ot tohumlan mevcutsa; devlet, çiftçiye uy
gun fiyatla, kaliteli, zamanında tohumu 
verdi de, çiftçi ekmedi mi? Çiftçiye yeter
li tohum vermek gerekir. Tabiî afetlerde 
mağdur olmuş çiftçilere devletin verdiği 
tohum miktarı, ancak, verilen yerlerde, 
dönüme 5-6 kiloyu geçmedi. Oysa, bir dö
nüm yere 20 kilogramdan aşağı tohum 
atılamaz. 

Bir yılda fiyatı yüzde 150 oranında 
artan ot mücadele ilaçlan nı köylü kullan
dığı halde, otta yeterli etkiyi yapmıyorsa, 
bunun kabahati, günahı çiftçide midir? 
Yoksa, o ilaçlan yeteri kadar kontrol et
meyen, denetim görevini yapmayan Hü
kümette midir? 

Her kamyonun, her römonkun ince
lemesinin yarım saatten fazla zaman al
ması, alım merkezleri önünde kilometre
lerce uzunluğunda kuyruk oluşmasına 
sebep olmuştur. Bir de, mahsul bedelleri
ne, yansı peşin, yansı 2 ay sonra ödenmesi 
şartının getirilmesiyle, çiftçi, bilinçli ola-
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rak, aracının tefecinin kucağına itilmiş; 
buğdayını 120-130 lira arasında, arpasını 
80-90 lira arasında elinden çıkarmak zo
runda bırakılmıştır. 

Tahıl üreten çiftçimizin, ürün para
sının 2 ay geç ödenmesinden, en az yüz
de 15 oranında zararı vardır. Zira, o ay
larda enflasyon hızı aylık yüzde 7-7,5 ara
sında seyretmiştir. Çiftçi parasını peşin al
saydı, en azından mazot ve gübreyi yüz
de" 15 daha ucuza alacaktı. 

Ayrıca, bu 2 aylık süre içerisinde, çift
çinin gasp edilen mahsulüne fark veril
mezken, çiftçinin Ziraat Bankasına ve 
kooperatiflere olan borç faizleri işlemiş, 
dönem sonunda ödeyemediği için de, ek
stra olarak faizler yüzde 15 puan daha ar
tırılarak, çiftçi cezalandırılmıştır. Bu usul, 
dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde gö
rülmemiş bir uygulamadır. Ancak ve an
cak Güney Kore örneğinde olduğu gibi, 
diktayla yönetilen ülkelerde mevcuttur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 25 Ağustosta verilen referandum ya
tırımı ek prim, çiftçinin, üreticinin eline 
mi geçmiştir, yoksa bu fark tefeciye peş
keş mi çekilmiştir? Sayın Bakana sormak 
istiyorum. 

Senede 4 milyon ton stok bulundur
ması gereken Toprak Mahsulleri Ofisi, bu 
sene 2 milyon 700 bin ton buğday almış
tır. Aradaki 1 milyon 300 bin ton buğda
yı, Bakanlık dışarıdan ithal mi edecektir, 
yoksa stokçu aracılardan temin etme yo
luna mı gidecektir? Sayın Bakan cevap ve
rirse memnun olacağız. 

Sözlerimin başında, girdi fiyatlarının 
yüksek taban fiyatlarının düşük tutulma
sı neticesinde, tarımdan başka yerlere kay
nak transferi yanında, bazı çevrelere hak
sız kazanç sağlandığını söylemiştim; şim
di o konuya geliyorum : 1988 yılı buğday 
rekoltesi Devlet İstatistik Enstitüsüne gö
re 18 milyon 450 bin ton, Devlet Planla
ma Teşkilatına göre 19 milyon ton, Sayın 

Bakana göre 20 milyon 500 bin ton olmuş. 
Arpa rekoltesi 7 milyon 500 bin ton civa
rında gerçekleşmiştir. 1988 yılında Tür
kiye'de arpa ve buğday rekoltesi 28 mil
yon tona ulaşmış oluyor. Toprak Mahsul
leri Ofisi, bu mahsulün, 2 milyon 792 bin 
tonunu buğday, 716 bin kilogramını da 
arpa olmak üzere, toplam 3 milyon 500 
bin tonunu almıştır. Çiftçinin, köylünün 
tohumluğu ve hayvanların yiyeceği.olarak 
12 milyon tonun ayrıldığını kabul edersek, 
12 milyon 500 bin ton buğday ve arpa şu 
anda stokçunun elindedir. 

Sayın Bakan, çiftçinin elinden 130 li
raya alınan buğdayın kilosu şu anda 
230-240 liradır. 90 liraya alman arpanın 
kilosu, 180 liraya satılmaktadır. Siz, bu ku
rumun bir bakanı olarak, dört ay içerisin
de fiyatların bu kadar artabileceğimin he
sabını yaptınız mı? Yapmadıysanız, yapa-
madıysanız, o bakanlık koltuğunda otur
maya hakkınız yok. (SHP sıralarından al
kışlar) Eğer, bu tahmini yapmışsanız ve fi
yatların dört ay gibi kısa bir sürede bu ka
dar artacağını bilerek yaptıysanız, siz, bir 
köylü, bir çiftçi düşmanısınız. (SHP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, şu anda, 
12 milyon 500 bin ton tahıl, aracının, te
fecinin elindedir; her kilogramında bu 
vurguncular, bu insanlar, o yoksul çiftçi
nin sırtından 100 lira para kazanıyorlar. 
Bu miktar, 1 trilyon 250 milyar lira yapar. 
Çiftçinin kesesinden, çiftçinin alın terin
den, o aracıya, tefeciye 1 trilyon 250 mil
yar lira kaynak sağlanmıştır. 

İşte biz onun için, "Anavatan Parti
si aracıyı, tefeciyi çiftçinin sırtından zen
gin ediyor" diyoruz. Sizi, Türk çiftçisine 
şikâyet ediyoruz; sizi, bu uygulamalarınız
la, "çiftçi düşmanı" ilan ediyoruz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Çiftçi öyle demiyor ama!.. 

(SHP sıralarından "Diyor, diyor" 
sesleri) 
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YASAR YILMAZ (Devamla) — Di
yor, diyor; merak etmeyin; şu Ankara çev
resine gidelim, başka yere değil... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, karşılıklı 
konuşmayınız. 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ül
kemiz hayvan varlığı ve mevcudu yönün
den Avrupa Topluluğu ülkeleri içinde ikin
ci, OECD ülkeleri arasında da üçüncü sı
radadır. 

"Döviz gelsin de, nasıl gelirse gelsin" 
tezinden hareket eden ANAP İktidarı, ge
lişigüzel, plansız ve programsız olarak Or
tadoğu ülkelerine canlı hayvan ihraç et
miş; bunun neticesinde, 1985 yılına kadar 
canlı hayvan ithal etmeyen ülkemiz, dışa
rıdan canlı hayvan ve et ithal eder duru
ma gelmiştir. 

En son, 1984 yılında ülkemizde can
lı hayvan sayımı yapılmış, bu sayıma gö
re de, sığırda yüzde 12, koyunda yüzde 17, 
kıl keçisinde yüzde 19, tiftik keçisinde yüz
de 36 azalma vardır, yani, Türkiye'de can
lı hayvan varlığı giderek azalmaktadır. 

Sağlıklı bir toplumun oluşması, sağ
lıklı bir beslenmeden geçer. Sağlıklı bes
lenme de, hayvansal besin tüketimiyle, 
protein tüketimiyle ölçülür. Ülkemizde te
mel üç gıda maddesi, et, süt ve yumurta 
tüketimi son derece düşüktür. Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde, kişi başına et tü
ketimi yılda 90 kiloyu bulurken, bizdeki 
yıllık et tüketimi 22 kilo civarındadır. Süt 
üretiminde ve tüketiminde, komşumuz 
Yunanistan Avrupa Topluluğunun en az 
süt tüketen ülkesi iken, biz onun ancak 
1/3'i kadar süt tüketiyoruz. Bu veriler, 
Türk toplumunun protein yönünden tam 
olarak beslenmediğini gösterir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; ülkemizde kültür ırkı yüksek verimli 
hayvan tfpi ve ırklarının mevcudunun ar
tırılması çalışmaları hâlâ yetersizdir. Dev-
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let ıslah kurumlarında yapılan ıslah çalış
maları, genel popülasyon içerisinde yüz
de 2-2,5 dolayında kalmaktadır. Yetiştiri
ci, damızlık niteliği yüksek ırkları istemek
tedir. Bakım ve beslenme şartları iyi olan. 
yetiştiricilerimizin elinde dahi, yüzde 10' u 
geçmeyen kültür ırkı mevcuttur; yüzde 
90'ı verimi düşük yerli ırktır; hâlâ kara sı
ğır yetiştiriciliği Türkiye'de hâkimdir. 
Karkas ağırlık 91 kilo olan, süt verimi 
580 kilogram olan bu hayvanların yerle
rini, yeni kültür ırklarıyla değiştirmek ve 
ıslah etmek şarttır. Hedef, besicilikte 
200 kilogram karkas ağırlık, süt verimi de 
2 bin litre olmalıdır. 

Hayvancılığımızı daha verimli hale 
getirebilmek için devlet desteği şarttır. Zi
ra, bizdeki hayvancılık, meraya dayalı, ve
rimsiz hayvancılıktır. Hayvanların, yeter
siz, dengesiz ve bilgisiz beslenmesi neti
cesinde verimlilik düşmektedir. 

Diğer taraftan, yem bitkilerinin ve 
karma yem ürünlerinin yetersizliği, Zira
at Bankası hayvan kredi faizlerinin yük
sekliği, karma yemdeki fiyat artışları, pa
zarlamadaki güçlükler, hayvancılığımızı 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan 
milyarlarca döviz ödenerek ithal edilen 
inekler, bilgisiz ellerde, çevre şartları dü
şünülmeden, altyapı hazırlıklarından 
uzak, plansız ve programsız dağıtılmış; 
neticede istenilen verim alınmadığı gibi, 
kısa zamanda büyük bir kısmı yozlaşmış; 
üreticilerin elinden, kasaplık olarak çıka
rılmak mecburiyetinde kalınmıştır; boşu
na döviz israfına neden olmuşlardır. Bu
nun yerine, devlet üretme istasyonların
da ve kooperatiflerde, iklim ve çevre şart
larımıza uygun kültür ırkları yetiştiril
melidir. 

Önerilerimiz : 
Ziraat Bankası tarım kredi faizleri 

düşürülmelidir. 
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Ziraat Bankası, tarımda küçük işlet
melerin kredi miktarlarını artırmalıdır. 

Dönem sonu faiz artırımı işleminden 
vazgeçilmelidir. 

Tarım girdilerinin fiyatları kontrol al
tına alınmalı veya sübvansiyon uygulan
malıdır. 

Ürün fiyatlarının bedeli peşin öden
melidir. 

Ziraat Bankası, kuruluş amacına uy
gun hareket etmelidir. 

Altını çizerek söylemek istiyorum : 
Hükümet, hormonlu et ithalini ve hormon 
etkisi yapan kimyasal bileşiklerin Türki
ye'de kullanılmasını yasaklamalıdır. İn
sanların göz göre göre zehirlenmesine der
hal son verilmelidir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğının bütçesinin çiftçimize, köylümüze, 
milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 
yüce kurulunuza saygılarımı sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Sayın Mahmut Keçeli. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Keçeli, konuşmalar bu süre 
içerisinde cereyan edecek olursa, ancak 
dört arkadaşınız konuşabilecektir; dikka
tinizi çekerim. 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT 
KEÇELİ (Adana) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. Yüce Meclisi, Gru
bum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Tarım, gerek bu sektörde çalışanla
rın, nüfusumuzun büyük bir kısmını teş
kil etmesi ve gerekse ulusal hasılaya önemli 
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katkıda bulunması nedeniyle, ülke ekono
misinde önde gelen ve ulusal gelirimize 
büyük katkı yapan bir sektördür. Önce, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
örgüt yapısına değinmek istiyorum. 

ANAP Hükümetleri tarafından ku
rulan yeni örgüt yapısı, kamu hizmetleri 
açısından beklenen yararı sağlayamamış
tır. Bakanlıkların birleştirilmesi neticesin
de ortaya çıkan örgüt modeli, gereksinim 
duyulan hizmetleri kavramaktan uzak gö
rülmektedir. Toprak-Su gibi, Türk tarımı
na ve çiftçisine ziraî sulama, toprak etüt 
ve tahlilleri, erozyon kontrolü, drenaj, gö
let inşaatı gibi sahalarda büyük hizmet
ler veren ve son derece iyi yetişmiş ele
manları bünyesinde bulunduran bir kuru
luş, âdeta yakılmış; yerel siyaset amacı 
doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. 

Ziraî Mücadele ve Karantina Genel 
Müdürlüğünün yok edilip, küçük bir şu
beye indirgenmesi, hizmetleri olumsuz 
yönde etkilemiştir. 15 gün önce Antalya-
Kale İlçesinde görülen çekirge mücadele
si, çok küçük ve mevziî kaldığı için, mü
cadele başarılı gözüküyor; ancak, daha 
büyük bir çapta afet olsaydı, Bakanlığın 
hali ne olurdu? O vakit, Ziraî Mücadele 
ve Karantina Genel Müdürlüğünü sorum
suzca kapatanlar, bunun hesabını vere
mezlerdi. 

Tarıma yönelik kamu hizmetlerinin, 
gübrede, tohumculukta, damızlık dağıtı
mında ve suni tohumlamada başlattığı uy
gulamanın da giderek özel kesime devre
dilmesi, olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Ayrıca, ANAP iktidarı döneminde, 
girdi sağlamadan, ürün pazarlaması ve de
ğerlendirilmesine kadar uzanan zincirde, 
üreticilerin tek tek, üstesinden gelemeyecek
leri sorunlarını üstlenip, başaracak koope
ratifçilik yaklaşımı da yaşama geçirileme
miştir. Bazı örgütlerin de kapatılmasıyla, 
üretici âdeta sahipsiz bırakılmıştır. 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 2 

Tarımda çalışan kesim, diğer kesim
lerde var olan güvence ve olanaklardan 
yoksundur. Türk tanmınm can damarı 
olan Ziraat Bankası, bankerin, holdingin, 
tüccarın değil, çiftçinin bankası olmalıdır; 
yani, köylüyü desteklemelidir; zaten aslî 
görevi de budur. Üreticiye, yeterli kredi
yi vermemiştir. Tarım Kredi Kooperatif
leri de, görevini yeterince yerine getireme
mektedir. Bu da, ANAP Hükümetinin, bi
linçli olarak yaptığı bir uygulamadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye tarı
mında toprak dağılımı dengesizdir. Bu 
dengesiz dağılım, mülkiyet paylaşımında 
daha da belirgindir. Ailelerin, yüzde 
10,4'ü toprakların yüzde 51,1'ine; ailele
rin, yüzde 89,6'sı, toprakların yüzde 
48,9'una sahip bulunmaktadır. 

Dengesiz dağılım dışında, makine 
kullanımının etkisi ve miras yoluyla olu
şan aşırı parçalanmalar sonucu, toprak
sız aile sayısı da artmıştır. Hükümet, bu 
dengesiz toprak dağılımına çözüm bulmak 
zorundadır. Ayrıca, tarım alanlarının 
amaç dışı kullanımı, giderilemeyecek top
lumsal ve ekonomik sakıncalar yarata
caktır. 

Çoğalan altyapı ve enerji talepleri ve 
kır göçüyle çarpık şekilde genişleyen kent
sel alanlar, aslında, sınırlı olan kaynakla
rımızı, tehlikeli doğrultuda küçültmeye 
başlamıştır. Ülkemiz tarım toprakları, so
rumsuz bir saldırıyla karşı karşıyadır. 

Kentsel gelişme, sanayi ve turizm ya
tırımları için, alternatif yer tartışması ya
pılmadan, verimli alanların ayrılması, top
lumun geleceğine ipotek konulmasından 
başka bir şey değildir. Bakanlık, bu konu
da, hâlâ ciddî bir çalışma içerisine girme
miştir. Acilen, bu konularda ciddî tedbir
lerin alınmasını istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, ANAP hükü
metleri döneminde, altyapı yatırımları ve 
sermaye yetersizliği ile girdi kullanımının 

istenilen düzeye ulaşmamış olması, çözüm 
bekleyen yapısal sorun olma niteliklerini 
korumaktadır. Üretim, ulaşım, depolama, 
koruma ve pazarlama altyapısı, yeterince 
gelişmemiştir. 

Makine kullanımı, beklenen düzeye 
ulaşmamıştır. 

Ayrıca, sulama alanında yetersizlik 
çok açıktır. 

Desteklemeler azalmış, yatırımlar ve 
krediler kısılmış olduğu için, sorun daha 
da ağırlaşmıştır. 

Planda öngörülen büyüme hızı azal
mış ve yatırım paylan gerilemiştir. Des
teklemede, hükümet politikası yetersizdir. 
Kimi ürünlerin destekleme kapsamına 
alınması, alım fiyatlarının belirlenmesi, 
devletin alıcı olarak piyasayı düzenleme
si, uygun faizlerle kredileme, tarım girdi
lerinin fiyatlarının belirlenip sübvansiyon
ların uygulanması, vergi iadesi ve benze
ri yöntemler uygulaması, girdi üretimi ve 
dağıtımında kamunun üretici yaranna 
ödevler üstlenmesi gibi destekleme politi-
kalan, önemli oranda yetersiz kalmıştır. 
Bu konulardaki devlet desteğinin çekilmesi 
ya da azaltılması yüzünden, üreticinin so
runları daha da ağırlaşmıştır. Fındık, ku
ru üzüm ve incirin destekleme kapsamın
dan çıkarılması, üreticileri çok zor durum
lara sokmuştur. 

Türkiye'ye serbest piyasa ekonomisi
ni öneren ülkeler bile, çeşitli korumacı ön
lemlerini almakta iken, Türkiye'nin ürün 
destekleme kapsamını ve destek oranını 
azaltması olayını, serbest piyasanın gere
ği diye tanımlamak, haklı ve doğru değil
dir. Bu politikaların geçerli olduğu dönem
lerde, sübvansiyon ve desteklemelerin 16 
kat, girdi fiyatlarının 37 kat artış göster
mesi, desteklemelerin, üreticiyi koruyucu 
nitelikten uzak olduğunu gösteren çarpı
cı örneklerdir. Yüzde 50'ler düzeyindeki 
kredi faizleriyle, tarımsal yatırım ve işlet-



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 2 

mecilik faaliyetlerini rantabl kılmak 
zordur. 

Sayın milletvekilleri, gübre, tohum, 
yem, damızlık hayvan gibi girdilerin üre
timinde ve dağıtımında kamu etkinliğinin 
azalması, gözlenen olumsuzluğun bir baş
ka nedenidir. Ayrıca, açıklanan taban fi
yatları, enflasyon oranının altında kalmak
tadır; açıklanan bu taban fiyatları bile uy
gulamada geçersiz kalmaktadır. Örneğin, 
fındık taban fiyatı Hükümet tarafından 
2 bin Türk Lirası olarak açıklanmış; an
cak, 1 300, 1 400 liraya kadar düşmüştür. 

Pamuk Ege'de 870 lira, Çukurova'
da 840 lira olarak açıklanmış; ancak, bu
nun çok altında, hatta piyasada 450 lira
ya kadar düşmüştür; bu da, Hükümetin 
yanlış fiyat politikası izlediğini göster
mektedir. 

Fiyatların ilan biçimi ve bedellerin 
ödeme süresi, üreticiyi çift yönlü kıskaca 
sokmuştur. Enflasyonun, resmî açıklama
lara göre yüzde 90'lara- tırmandığı kon
jonktürde ürün bedellerinin zamanında 
ödenmemesi, kimilerinde altı ay, bir yıl gi
bi uzun süreler bekletilmesi uygulaması, 
bir başka kaynak kaybı örneğidir. Alaca
ğı mal için, enflasyonu aşan fiyatlar öde
yen üreticinin, hakkı olan ürünün bedeli
ni, kamu kesimine faizsiz borç verir biçim
de aylar sonra alabilmesi, son derece ağır 
bir haksızlıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bakanlık tarafından uygulanan ekonomik 
yaklaşımlar, tarım sektörünün ulusal ge
lirden aldığı payın günbegün azalmasına 
neden olmuş; gelir dağılımı, tarımda ça
lışanlar aleyhine daha da bozulmuştur. 
Ürünlerini yüksek maliyetle elde eden üre
ticiler, ekonomik zorluklar nedeniyle 
ürünlerini düşük fiyatlarla pazarlamak zo
runda kalmaktadır. Üreticiler bu durum
da, üretimi artıracak etkinlikler için kay
nak ayıramaz olmuşlardır; bu da üretimin 

azalmasına neden olmuştur. Tüketici ko
runmak istenirken, üretici kollanmamış-
tır. Bir örnek verecek olursak, son günler
de gündeme gelen tütün ithali, tütüncü
lüğümüz adına büyük bir talihsizliktir. 
Kaliteli tütün üreten 400 bin ailenin ge
leceği ve ülkenin dış satımdaki önemli bir 
potansiyeli, bu uygulamayla tehlikeye so
kulmuştur. Bu uygulama, kaliteli olan 
Türk tütününün dünya piyasalarında re
kabet etme şansını yok edecektir; bu da 
ülke için kayıptır. Acilen bu uygulamadan 
vaz geçilmelidir. 

Ülkemizde önemli ürünlerden bir ta
nesi de pamuktur. Pamukta oynanan 
oyun, bu yıl had safhaya ulaşmıştır. Teks
til sanayimizin hammaddesi olan pamuk
ta, ekim sahası ve üretim olarak gözle gö
rülür bir azalma vardır. Pamuk üretimi 
çok zor koşullar da yapılır. İktidar bu sa
hayı destekleyecek yerde, üreticilerin kendi 
malı olan Tariş, Antbirlik, Çukobirlik gi
bi kooperatiflerde yönetimlere partizanca 
atamalar ve tüccar lehine fiyat oyunları, 
üreticileri âdeta kösteklemektedir. Aynca, 
bu kösteklemeler hayvancılıkta da kendi
ni göstermektedir. Bakanlık son yıllarda 
ülkede hayvan sayımı dahi yapmamıştır. 
Bu da hayvancılığa ne denli önem verdi
ğini açıkça göstermektedir. Hükümet bu 
yanlış uygulamalardan vazgeçmelidir. 
Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi koruya
cak tedbirler almalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi bir başka konuyu sizlere anlatmak 
istiyorum. Gıda sanayii, bu ülkede yaşa
yan her bireyi direkt olarak ilgilendirdi
ğinden ve ümidini işlenmiş ürünlerin ih
racına bağlayan bir ülke olduğumuzdan, 
çok önemli bir sanayi dalıdır. 

Yıllardan beri kurulu olan ve belli öl
çüde yol alan Gıda İşleri Genel Müdür
lüğü, son reorganizasyonla ortadan kaldı
rılmış ve yerine, gıdayı başlı başına eline 
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alaabir kurum kurulmamıştır. Gıda ile il
gili tüm yetki ve sorumluluklar, tüm tarı
mı ilgilendiren genel amaçlı bir genel mü
dürlüğün -Koruma ve Kontrol Genel Mü
dürlüğü gibi- yine adında "gıda" kelimesi 
geçmeyen çeşitli birimlere dağıtılmıştır. 
Konu ile ilgili araştırma enstitüleri, genel 
amaçlı il kontrol laboratu varları haline ge
tirilmiştir. Yetişmiş elemanlar dağıtılmış, 
gıda konusunda en az 15 yıl geriye gidil
miştir. 

Bu yaklaşım hatası yüzünden Bakan-
_ lık gıda sanayiinin sorunlarını çözebilecek 
bir bütünlükten uzaklaşarak, yalnız bele
diye zabıtaları- tarafından uygulanan kont
rol yöntemine benzer bir denetlemeyi ya
pabilir duruma gelmiştir. Bu denetleme ile 
gıda sanayiine hiçbir şey vermemektedir. 
Bunun sonucu olarak, halkımız, düşük ka
litede ve sağlıksız gıda maddelerini tüket
meye mecbur kalmaktadır, ihraç edilen gı
da maddelerinde sık sık geri gönderilme 
olayları, gıda sanayii mamullerindeki il
kel üretim tarzının ve kontrolsüzlüğün so
nucunda olmuştur. Son yıllardaki, kuru ve 
işlenmiş incir ihracatındaki bunalım, bu
nun en tipik örneğidir. 

Sonuç olarak, Bakanlık, gıda konu
sunda görevini yapmamış, halkı, kalitesiz, 
dolayısıyla sağlıksız gıda maddeleriyle bes
lenmeye mecbur bırakmış, gıda ihracatı
nı riske sokmuş; yetişmiş kardo ve kurum
larını dağıtarak, kendi çalışmalarını sabote 
etmiştir. 

Su ürünleri konusuna gelince : Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanlığının yeniden 
reorganizasyonu yapılırken, bütün birim
lerde olduğu gibi, su ürünleri konusunda 
da önemli bir hata yapılarak, konuyla il
gili genel müdürlük lağvedilmiştir. Üç ta
rafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, özel
likle insan beslenmesinde protein açığının 
kapatılmasında önemli bir etken olan su 
ürünleri konusu kendi kaderine terk edil
miştir. 

Son yıllarda av yasaklarının etkin şe
kilde uygulanmayışı, balık stoklarının tü
kenme aşamasına gelmesine neden olmuş
tur. Zararlı av vasıtalarına ilaveten, deniz 
ve göllerdeki kirlenmenin balık stokları-

. na olan zararları yanında, insan sağlığını 
da tehdit edecek boyutlara ulaştığı gözlen
mektedir. 

Bu konuda, kamu ve özel sektör ku
ruluşlarında -kanunda belirtilmesine 
rağmen- kayda değer bir çaba görülme
miştir. Somut örnek, İzmit Limanı ve 
Körfezidir. Tedbir alınmadığı takdirde, 
Marmara Denizi de ölü bir deniz haline 
gelebilir. 

Balıkçılarımız, halen kıyı balıkçılığıy-
la yetinmekte, açık deniz balıkçılığını ise 
yapma olanaklarından yoksun bulunmak
tadır. Bunun başlıca nedeni, av araç ve ge
reçleri bakımından son derece yetersiz 
olunmasıdır. Bir karış toprağı bulunma
yan balıkçılarımızda, av araç ve gereçleri 
almak için gayrimenkul ipotek koşulu 
aranmaktadır. Sadece bu olay, balıkçılığı
mızı engelleyen önemli etkenlerden bi
risidir. 

Ayrıca, akarsularımızda, göl ve gölet
lerde hiçbir bilimsel inceleme yapılmadan 
balık atılması ise gösterişten ibarettir. Bü
tün bunların nedeni, gerekli tedbir alın
mayışı ve Bakanlıkta yapılan reorganizas-
yon neticesinde, su ürünleriyle doğrudan 
doğruya ilgilenen bir birimin olmayışıdır. 
Bu da gösteriyor ki, Bakanlık, yanlış uy
gulama içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Keçeli, bu min
val üzere devam ederseniz, arkadaşlarınız 
konuşamayacaklar. Lütfen... 

MAHMUT KEÇELİ (Devamla) — 
Tamam efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz da Avrupa Topluluğu tarım politi
kasıyla bizim tarım politikamızdan bah
sedeceğim. 
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Topluluğun, kendi arasında bütün 
tartışmalara rağmen, en başarılı olduğu 
konu, tarım politikasıdır. Topluluk, yakın 
zamana kadar, dünyanın en büyük tarım 
ürünleri ithalatçı siydi; fakat, son zaman
larda ithalatı büyük ölçüde durdurmuşlar
dır. Kahve, çay, şeker, kakao, tütün vesai
re hariç, toplulukta üretim, pazar açısın
dan garanti altına alınmıştır. Üreticilerin 
ürünlerine her zaman dünya piyasalarının 
üzerinde fiyat vermişlerdir. Tarımsal Ga
ranti ve Yönlendirme Fonu kanalıyla ta
rım sektörünü, üretimden tüketime, dış ti
caret kadar desteklemekte ve sübvanse et
mektedir. 

Türk tarımı ve hayvancılığına yeter
li destek verilmemektedir. Toplulukla re
kabet edilmesi için üreticinin desteklenme
si gerekmektedir. Toplulukla Türkiye ara
sında en fazla sorun -tedbir alınmazsa- ta
rım ve hayvancılıkda çıkacaktır. 

Avrupa Topluluğu üyeliğinde, tarım
da verimi artırmaya yönelik büyük proje
lerin, bu arada GAP Projesinin desteklen
mesi zorunludur. Tarım ürünü ihracatına 
birkaç ürün egemendir. Türk tarımı, bu 
yapısıyla Avrupa Topluluğu pazarına nü
fuz etmekte elbette ki, güçlük çekecektir. 

Destekleme politikaları geciktirilme
den yeniden gözden geçirilmelidir. Her 
şeyden önce, tarımda bir üretim planla
ması yapılmalı, Avrupa Topluluğu ülkele
rinin beklentisine ve taleplerine cevap ve
recek ürün çeşitlemesine ve kalitesine gi
dilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son zamanlarda gerek Sayın Başbakan ve 
gerekse Sayjn Bakanın, "Türkiye'nin ar
tık sanayi ülkesi olduğunu, tarımsal nite
liğini aştığı" yolunda açıklamalarda bu
lanmalarına rağmen, somut gerçekler, bu 
beyanları yalanlamaktadır. 

Ekonomi gelişip, kişi başına gelir 
yükseldikçe, kuşkusuz tarımın ekonomi

deki misyonu da yöreli olarak azalacaktır. 
Ne var ki, bütün vardığımız noktada, ne 
ekonomimiz sanayileşme ile gelişmiştir, ne 
de tarımsal görünümümüz değişmiştir. 
Bir ülkede nüfusun yarısı halen kırsal 
alanda yaşıyorsa, gayri safi millî hâsılada 
tarım ürünü ve tanmsal sanayi üretimi po
tansiyeli yerini koruyorsa, bu rol dış satı
ma da önemli oranda yansıyorsa, tarım 
ürünü işleyen gıda, içki, tütün, dokuma, 
deri ve kösele gibi sanayi ürünleri imalat 
sanayiinin yarısını oluşturuyorsa, 50 mil
yonu aşan insanımızı beslemek zorunlu
luğu sürüyorsa, siz, ne kadar hayal içeri
sinde olursanız olun, o ülkenin ekonomi
si tarıma dayalı bulunmaktadır. 

Tarımı ve köylüyü gözden çıkardığı
nı birçok uygulamaları ile sergileyen Hü
kümet, bu sorumsuzluğuna özür bulma 
kaygısı ile, "tarımın önemi azalmıştır" 
saplantısına düşmüştür. Hükümet, bu 
saplantıdan bir an önce kurtulmalıdır. 
Evet, azalan bir şeyler vardır ve Ulu Ön
derimiz Atatürk'ün, "Efendimiz" diyerek 
saygısını belirttiği üreticimize, bu Hükü
metin saygısı da, sevgisi de kalmamıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Keçeli. 

Sayın Salih Sümer. (SHP ve ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA SALİH SÜ
MER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde SHP 
Grubu adına görüşlerimi açıklamak üze
re huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bilindiği üzere tarım, ekonomimizin ve 
kalkınmamızın temelidir. 26 milyon vatan
daşımızın geçimi, doğrudan doğruya ta-
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nmdan sağlanmaktadır. Öte yandan tarı
ma dayalı sanayi çarkları ile buna bağlı 
olarak yürütülen ihracat etkinlikleri ve ça
lışan kişiler de dikkate alınırsa, çok daha 
fazla sayıda vatandaşımızın geçiminin ta
rıma dayalı olduğu ortaya çıkar. Bu neden
le, sanayileşme ve ihracat boyutları dikkate 
alınarak, tarıma ne kadar çok önem veri
lirse, o önem aslında çiftçimize ve diğer 
bağlı sektörlerde çalışanlara verilmiş ola
caktır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) Sonuç
ta, ekonomik kalkınmamız o denli sağlık
lı hale gelecek ve gelir dağılımındaki ada
letsizliğin giderilmesinde o denli önemli 
mesafeler alınmış olacaktır. 

Tarımda çalışanların millî gelirden 
aldığı pay, her geçen yıl azalmıştır; rakam
lar, bu görüşümüzü açıkça göstermekte
dir. Örneğin, 1980'de yüzde 22, 1983'te 
yüzde 19, 1986'da yüzde 18, 1988'de ise 
yüzde 16,5'a düşmüştür. (Alkışlar) 

Bu olumsuz gelişmenin gözlerden 
saklanan vahim bir yönü de şudur : Ta
rımda çalışan nüfusun istihdamı çok ya
vaş azalmaktadır. Örneğin, 1983 yılında 
tarımsal istihdam 9 milyon 450 bin kişiy
ken,, 1988'de ancak 9 milyon 300 bine in
miştir; yani, tarımda yaklaşık aynı büyük
lükte nüfus istihdam edilmektedir. Ne var 
ki, söz konusu çalışan grubu 1983'te millî 
gelirden aldığı pay yüzde 23 iken, bugün 
yüzde 16,5 alır duruma gelmiştir. İşte bu 
durum, tarım kesiminde çalışanların di
ğer kesimde çalışanlara göre nispî olarak 
nasıl fakirleştirildiklerinin somut bir ka
nıtıdır. 

Anavatan İktidarının yoksulluk vur
gunundan en büyük payı çiftçilerimiz ye
miştir. (SHP sıralarından alkışlar) Bu vur
gunun diğer bir göstergesi, çalışan çiftçi
nin gelir düzeyindeki payının nispî geri-
lemesidir. Gerçekten, tarımda çalışan ki
şi başına gelir düzeyi, Türkiye ortalama
sının gelir düzeyine oranlandığında, 1983 

18 . 12 . 1988 Q : 2 

yılında yüzde 33 olan bu oranın, 1987 yı
lında yüzde 28 dolayına düştüğünü orta
ya çıkarmaktadır. Holdinglerin, büyük 
sermayenin desteğindeki Özal'm, destek 
aldığı bu çevreleri kayırması; küçükten 
alıp, sürekli büyüğe verilmesi, ANAP'm 
siyasî tercihinin bir sonucudur. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Televizyon bitti Salih, konuş, irticalen, ra
hat konuş. 

SALİH SÜMER (Devamla) — Bu
nu biliyoruz; ancak tarımın ve çiftçinin 
böylesine desteksiz bırakılması; destek bir 
yana, çiftçiye köstek olunması, bağışlan
ması mümkün görünmeyen bir yanlışlık
tır. Çünkü, bir yandan, özellikle küçük 
topraklı çiftçilerimiz hızla yoksulluk sını
rı altına itilirken, diğer yandan Türkiye, 
tarım ürünleri bakımından da dışa bağlı 
olma durumunu sürdürmektedir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Toprak ağası Salih... 

SALİH SÜMER (Deva"mla) — Top
rak ağası değilim ben, toprak ağası 
değilim.., 

BAŞKAN — Sayın Sümer, devam 
edin lütfen. 

SALİH SÜMER (Devamla) — 
ANAP, bir yandan çiftçiyi sefalete sürük
lerken, diğer yandan da, gelecek yıllarda
ki tarımın gelişmesini de ipotek altına ala
cak şekilde, tarım sektörünü ihmal etmek
tedir. Bu nasıl olmuştur... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sen bilirsin Salih... 

SALİH SÜMER (Devamla) — An
latacağım size, siz de öğrenin... (Gülüşme
ler) Kısaca bu konuya değinmek isterim. 

Köy ve köylümüzün son yıllarda çok 
hızlı bir şekilde fakirliğe itilmesi ve çare
sizlik içinde bırakılmasının altında, yeter-
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siz taban fiyat politikası yatmaktadır. Ger
çekten, temel ürünlere verilen destekleme 
fiyatları, yüksek girdi maliyetleri ve yük
sek enflasyon karşısında değerini yitirmiş
tir. 1987 yılında, enflasyon oranı yüzde 20 
baz alınarak tanm ürünlerinin destekle
me fıyatlan saptanmıştır; buğdaya yüzde 
22, pamuğa yüzde 21, ayçiçeğine yüzde 20 
zam verilmiştir. Halbuki aynı yıl enflas
yon yüzde 70 dolaylarına çıkmıştır. Bu 
yanlış hesap ve varsayım sonucunda, köy
lünün ürettiği mallara verilen destekleme 
fiyatları, o yılın daha ilk ayında kar gibi 
eriyip gitmiş ve değerini yitirmiştir. 
(SHPsıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

1988 yılı içerisinde destekleme fiyat
ları, öbür yıllara göre biraz yüksek tutul
muştur. Bunda, elbette ki, halkoylaması-
nm etkisi olmuştur. Köylü ilk anda sevin
miş ve ' 'Keşke her yıl seçim olsa'' diye dü
şünmüştür. (Alkışlar) 

İDRİS ARIKAN (Siirt) — Seçim ya
parız, her sene yaparız ha!. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Er
ken seçime gideriz, bir daha gelemezsin!. 

SALİH SÜMER (Devamla) — Ne 
yazık ki, köylünün bu sevinci daha baş
langıçta kursağında kalmış, daha doğru
su, köylünün umudu, -yine kendi 
deyimiyle- "Bir dahaki bahara" kalmış
tır. Zira, enflasyon yüzde 90'lara yaklaş
mıştır. Keza, yine bu yıl içinde tarım gir
dilerindeki artış oranı, çiftçilerin yalnız ke
sesini yakmakla kalmamış nasırlı ellerini 
de yakmıştır. (Alkışlar) 

Tarım girdilerindeki artış oranı hak
kında birkaç örnek vermekte yarar görü
yorum. Örneğin, gübredeki zam yüzde 
130 olmuştur. Sayın Bakan nereye gitti?.. 
(Gülüşmeler) 

Traktördeki zam yüzde 160 olmuştur, 
tarım ilaçlarında yüzde 150 olmuştur, ma

zotta ise yüzde 100 olmuştur... Bu örnek
ler daha da çoğaltılabilir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — O sayfayı okudun, öbür sayfaya geç. 

SALİH SÜMER (Devamla) — 
Mustafa Taşar, dikkatle izle; bunlar çok 
yararlıdır senin için. 

İDRİS ARIKAN (Siirt) — Bastır 
Salih, bastır! 

SALİH SÜMER (Devamla) — Hü
kümet her fırsatta, tarımı desteklediğini ve 
sübvanse ettiğini söylüyor. Bu da temelin
den yanlıştır. Neden yanlıştır, onu da söy
leyeyim : 1980-88 yıllan arasında verilen 
tarım ürünleri destekleme fiyatlarındaki 
artış, 18 kattır; halbuki, aynı dönemde ta
nm girdilerindeki artış ise 40 kat dolayın
dadır. Memleketin temeli olan köylüye vu
rulan darbe, acımasızca sürdürülen bu 
zam furyasıyla da kalmamıştır; ziraî kre
di faizleri oranı, köylünün asla altından çı
kamayacağı bir seviyeye yükselmiştir. Bu
na karşılık Sayın Özal, tarım ürünleri sa
tışındaki stopajı, yüzde 7'den yüzde 4'e 
düşürdüğünü ilan etmişti. Halbuki... 
(ANAP sıralanndan "Doğru" sesleri) Bir 
saniye, bir saniye... Halbuki, stopajdaki bu 
düşüşte, SHP milletvekillerinin, stopajın 
tamamen kaldırılması için verdikleri bir 
kanun teklifi etkisiyle olmuştur. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu insafsız... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Salih, sen onların yazdıklarını bı
rak, okuma; kendin söyle. 

SALİH SÜMER (Devamla) — 
Mustafa, bir saniye... Ben sözümü bitir
dikten sonra sen gelir konuşursun. 

Bu insafsız zamlar ve hatalı tanm po
litikasında, çiftçimiz tarlasını hasıl işlete
cek, traktörüne nasıl mazot koyacak, güb
reyi nasıl alıp da, tarlasına serpecektir? Ih-
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tiyacı olan tanm aletlerini nasıl satın ala
caktır? Bütün bunların cevabını Sayın Ba
kan elbette ki, verecektir? Tabiî, biliyorsa 
ve doğruyu konuşmaya yüreği tutuyor
sa!... (SHP sıralarından alkışlar) 

Köylünün durumu hatırlatıldığında 
Sayın Özal şöyle diyor: "Bizden önce 
köylerin çok azında telefon vardı; biz ta
mamına götürdük..." 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Doğru. (ANAP sıralarından "Doğru" 
sesleri) 

SALİH SÜMER (Devamla) — Doğ
ru, doğru!.. 

Bu çarpık mantıkla tanmda bir yere 
varılamaz. O telefonlarınız, köylünün ta
rımsal uğraşısında ne işe yarayacaktır? 
Kaldı ki, o kadar övündükleri telefonun 
çoğu, bir seçim yatırımından öteye gitme
miştir; çoğu çalışmıyor, çalışanların da ko
nuşma ücretini köylü ödeyemiyor. Telefon
lar, köylünün evinde kapalı bir süs eşyası 
gibi duruyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, seçim yöremin 
en önemli ürünü olan buğday konusuna 
da kısaca değinmek istiyorum. Hükümet 
fter yıl buğday taban fiyatı vermektedir; 
ancak, sonradan bir veya iki zam daha 
vermektedir. Oysa bu zamların üreticiye 
hiçbir yaran yoktur; zira, bütün bu böl
gelerdeki hasat bittikten sonra bu son fi
yatlar verilmektedir. O tarihe kadar çift
çi, zorunlu olarak mahsulünü elden çıkart
makta ve genellikle tüccara vermektedir. 
Böylece, çiftçi değil, tüccar kazançlı çık
maktadır. Şimdi Hükümete sormak isti
yorum : Çiftçiden yana mıdır, yoksa her 
zaman olduğu gibi, tüccardan yana mıdır? 
Bu sorunun yanıtını Sayın Bakandan mut
laka istiyorum; ama Bakan yok, kaçtı git
ti. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ku
liste televizyonda seni izliyor. 

SALİH SÜMER (Devamla) — Buğ
dayda, çiftçinin aleyhine gelişen bir işlem 
de şudur : Toprak Mahsulleri Ofisi köy
lüden düşük fiyatla aldığı buğdayı, yıl için
de, ihtiyacı olan un fabrikalarına yüksek 
fiyatla satmaktadır. Nitekim Toprak Mah
sulleri Ofisi 1987 yılında çiftçiden, kilosu 
ortalama 97 liradan, 3 milyon 600 bin ton 
buğday almıştır. Ofis, aldığı buğdayı, yıl 
içinde, kilosu 145 liradan satmıştır; böy
lece, köylünün sırtından çok büyük hak
sız kazanç sağlanmıştır. Bu kazancın ma
kul bir bölümünü üreticiye vermesi 
gerekir. 

Bu sene ise Sayın Bakan, 1988 orta
lama Ofis alım fiyatının 165 TL. olduğu
nu ifade etmiştir. Ancak, şu andaki yurt 
içi buğday fiyatlarının ne olduğunu Sayın 
Bakan biliyor mu? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Biliyor, 
biliyor; bilmez olur mu? 

SALİH SÜMER (Devamla) — Bil
miyorsa, ben kendisine söyleyeyim. 
(ANAP sıralarından "Söyle, söyle" ses
leri) 250 TL'sıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

• Şimdi, kaç çiftçinin elinde buğday 
kalmıştır? Kaldı ki, borç batağında olan 
çiftçilerimizin önemli bir bölümü 
150 TL'smın altında, hatta 130 lira civa
rında buğdayını elinden çıkartmak zorun
da kalmıştır. Böyle bir sömürüye çanak tu
tanları bu kutsal çatı altında protesto edi
yorum. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Düşük taban fiyatları sorununun ya
nında, ürün bedellerinin peşin yerine tak
sitle ödenmesi, çiftçiyi perişan eden bir di
ğer uygulama olmuştur. Taksitle ödeme 
yüzünden, çiftçi, ürününü -nakit para sı
kıntısı sebebiyle- taban fiyatlarının olduk
ça altında bir fiyatla tüccara satmak zo
runda kalmıştır. Taksit uygulaması, aslın
da devletin, çiftçiden zorla borç alma an-
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lamına gelmektedir. Ağır borç yükü altın
da ezilen çiftçimiz, böylece, devlete borç 
verme zorunda bırakılmıştır. 

Hayalî ihracatçıların kara parasını 
ödemek için paralanan Özal, sıra çiftçile
rin alın terinin verilmesine gelince yan çiz
mektedir; "Elde para yok" demektedir. 

Peki, sormak lazım : Bu, nasıl sosyal 
adalet anlayışıdır? Sizin, sosyal adalet an
layışınız, sürekli olarak büyükleri koruma
ya ve onlara destek çıkmaya mı dayanma
lıdır? (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

ÎDRİS ARIKAN (Siirt) — Yazılı ola
nı bırak, sen kendi güzel sohbetinle söyle. 

SALİH SÜMER (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, diğer taraftan Bakan
lık, çiftçinin ihtiyacı olan tohumluk buğ
dayı yeter miktarda vermemektedir; veri
len tohumluklar da çoğu defa bölge şart
larına uygun olmamaktadır. Hâlâ, 1988 
Türkiyesinde, hangi bölgeye hangi cins to
humluk buğday verilmelidir ve uygundur, 
belli değildir! "Deneme yanılma" meto
duyla tohumluk verilmektedir. Çünkü, 
Bakanlıkta araştırma hizmetleri rafa kal
dırıldığı için, tohumluk buğday konusu da 
her yıl özel sektörün insafına bırakılmış
tır. Bakanlıkta, araştırma birimleri etkin 
hale getirilmelidir. Buğday çeşitleri, ülke
mizin toprak yapısı, iklim koşulları, böl
ge şartları araştırmasını ve denemesini 
yaptıktan sonra çiftçiye verilmelidir. 

Taban fiyatlarının, ürün ekim zama
nından önce ilan edilmesinde sayısız ya
rarlar vardır. Hükümetin, taban fiyatla
rı, ürün ekim öncesi yerine, hasat öncesi 
ilan etmesini; hem çiftçinin menfaati, hem 
de ekonomimizin yaran açısından çok sa
kıncalı buluyoruz. Taban fiyatlar, mutla
ka, ekim zamanından önce, avans fiyatı 
olarak açıklanmalıdır ve daha sonra belli 
bir süre içinde meydana gelebilecek fiyat 
artışlarına göre belirlenecek kesin fiyata 

göre, çiftçilerimizin alın teri karşılığı öden
melidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
artık açıkça belli olmuştur ki, ANAP İk
tidarı döneminde tarımda çalışanlar, ikinci 
sınıf vatandaş yerine konmuş; tarım göz
den çıkarılmış; tarımsal gelişmeler ve ya
tırımlar durmuştur. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Çiftçinin satın 
alma gücü hızla düşmüştür. Daha doğru 
ve açık deyimle, köy ve köylü unutulmuş
tur. Ancak, şimdiden söylemek istiyorum 
ki, Özal Hükümetinin unuttuğu ve eko
nomik çöküntüye düşürdüğü Türk köylü
sü, yapılacak ilk seçimde üstün siyasal gü
cünü gösterecek ve Sayın Özal'a, tarihte 
belki de eşi görülmeyen bir ders verilecek
tir; bu kaçınılmaz manzarayı herkes ibret
le izleyecektir. 

Sözlerime son verirken hepinize te
şekkür eder, saygılarımı sunarım. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sümer teşekkür 
ederim. 

Sayın Gürcan Ersin; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜRCAN 
ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; hepinizi, şahsım ve gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan Bakanlığın büt
çesi üzerinde daha evvel hazırladığım ko
nuşmama geçmeden önce, Sayın Anava
tanlı sözcülerin ileri sürdüğü bazı savlara 
cevap vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ANAP'lı değerli 
bir üye, "Buğday üretimi 1988 yılında 18 
milyon 900 bin ton olmuş" demektedir. 
Yalnız, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda yaptığı konuşmada, "1988 yı
lında buğday üretimimiz 21 milyon 
tondur" demektedir. 

Şimdi, arada 2 milyon tonun üzerin
de bir fark vardır. Bu konuda Sayın Ba-
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kan mı yanılmaktadır, yoksa sayın konuş
macı mı yanılmaktadır? Biz, bu iki raka
mın da doğruluğuna inanmıyoruz, abar
tılmış rakamlar olarak kabul ediyoruz. 
Çünkü Ofis, bu sene 4 milyon ton civa
rında ürün almayı hedeflemişti; ama Ofi
sin verdiği rakamlardan öğreniyoruz ki, 
bu sene Ofisin aldığı buğday 2 milyon 750 
bin tonda kalmıştır. Arada 1 milyon 300 
bin ton gibi korkunç bir açık vardır. Ge
çen seneye göre buğday üretimi yüzde 22 
arttıysa, bu açık nereden gelmektedir? 
Duyduğumuza göre, maalesef, Bakanlık 
dışarıdan buğday ithal etme hazırlıkları
na başlamıştır. 

Yine ANAP'lı bir sayın üye, ithal to
humluk politikalarını, bir devrim olarak 
ifade etti. Sayın ANAP'lılar "devrim" la
fını pek sevmezler, daha çok "inkılap" la
fını kullanırlar ama, o arkadaşım -bundan 
haberdar değil herhalde- nedense devamlı 
"devrim" lafını kullandı. Evet, hakikaten, 
bazı alanlarda, bilhassa ayçiçeğinde, bu 
hibrit tohumunun, bazı verim artışlarını 
beraberinde getirdiğine şahit oluyoruz. 
Yalnız, sayın konuşmacı dedi ki : "Bu to
humluk kullanılmadan üç sene evvel 700 
bin ton civarında olan ayçiçeği üretimi
miz, bu tohumun devreye girmesiyle 
1 milyon 200 bin tona ulaşmış bulunmak
tadır". 

Değerli arkadaşlar, yine aldığımız bil
gilere göre, Türkiye, yağ ithaline devam 
etmektedir ve bu sene 100 bin tonun üze
rinde -eskiden az olmamak üzere- yağ it
hal ediyoruz. Bitkisel yağ üretimimiz bu 
kadar arttıysa, niye hâlâ yağ ithal ediyo
ruz? Bu konuyu da sayın Anavatanlılara 
sormak istiyorum. 

Yine ileri sürdükleri bir konu da, ta
rımsal kredilerin arttığı yönündedir. Bizim 
hesaplamalarımıza göre, tarımsal krediler
deki artış, maalesef, enflasyonun çok al
tındadır ve reel olarak tarımsal krediler, 

bu üç dört sene içerisinde azalmıştır. 
Şunu görüyoruz değerli arkadaşla

rım : Türkiye'de bazı ağalar türemeye 
başlamıştır. Bu ağalar tefecilerdir. Tarım
sal krediyi yeterince alamayan çiftçimiz, 
maalesef, kredi bulmak için şimdi tefeci
nin kapısını çalmaktadır ve zamanında 
borcunu ödeyemediği için de, canı kadar 
sevdiği toprağını bu tefecilere devretmek 
zorunda kalmaktadır. Bunun pekçok mi
salini size verebilirim, gösterebilirim. 3 bin 
dönüm, 5 bin dönüm civarında toprağı 
olan tefeci ağalar maalesef türemiştir. Bu 
da, Ziraat Bankasının, tarımsal krediler 
yönünden, çiftçinin ihtiyacını karşılaya
maz durumda olduğunu gösteren çok çar
pıcı bir misaldir. 

Yine bir arkadaşımız dedi ki : "Çift
çimiz artık gıcır gıcır traktörler kullanı
yor." Benim dolaştığım pekçok köyde ba
na verilen bilgiler ise, uzun süredir (dört-
beş senedir) pekçok köye yeni traktörün 
girmediği yolundadır. Hakikaten, bugün
kü kredi faizlerini göz önüne alırsak, bir 
traktörün maliyeti 55-60 milyon liraya var
maktadır. Türkiye'deki çiftçilerin yüzde 
90'ı küçük çiftçidir. Hiçbir çiftçimiz, top
rağını satsa dahi, 50-60 milyon liralık gı
cır gıcır traktörü alıp da tarlasını iş
leyemez. 

Yine, ANAP'lı değerli bir arkadaşım, 
hormonlu et konusuna değindi ve hormo
nun faydalarından bahsetti. Yalnız bu fay
daları, hormonlu etin çıktığı ülke olan Al
manya'da teknik insanlar söylemiyor; ak
sine, bu hormonlu etlerin insana çok bü
yük zararı olduğunu, kanser yaptığını ve 
genç insanları ise, cinsiyet değişikliğine 
doğru ittiğini iddia ediyorlar. Bunu biz 
söylemiyoruz; bunu, hormonlu etin çıktı
ğı, kullanıldığı Almanya'daki uzmanlar 
söylüyor. 

Şimdi, bu gerçek karşısında arkada
şım, "Bu etler faydalıdır; bu etler hayvan 
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lan, insanları şişmanlatır'' diyor. Arada
ki çelişkiyi böylece huzurunuza getirmiş 
oldum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sa
yın İsmail Üğdül çok güzel bir konuşma 
yaptı. Hakikaten Genel Kurulu birdenbire 
doldurdu ve tabiî sık sık da bize çattı. Şim
di, Sayın Üğdül'ün ileri sürdüğü bazı sav
lar var, onlara satır başlarıyla cevap ver
mek istiyorum. 

Bilhassa Köye Ulaşım Projesi ve Kö
ye İş Projesiyle âdeta Sayın Üğdül dalga 
geçti. Sayın Üğdül, Plan ve Bütçe Komis
yonundaki görüşmeleri izlememiş. Eğer o 
görüşmelerde olsaydı, bu KUP Projesi ile 
Doğu Anadolu'ya bir senede, 15 bin kilo
metre yolun yeniden yapıldığına şahit ola
caktı ve halen makine parkı şu anda 3 mis
li, 4 misli artmış olmasına rağmen, o gün
kü seviyede bir yol yapımına, bugün dahi 
erişilememiştir. (ANAP sıralarından 
"Onlar da yol mu?" sesleri) 

Efendim, Sayın Bakan bu konuda o 
gün cevap verdi ve o günkü çalışmaları 
takdirle andığını bizzat kendisi ifade etti. 

Şimdi, Köye İş Projesinden bahsedi
liyor. Bu proje de gene Cumhuriyet Halk 
Partisi zamanında yapılan çalışmadır ve 
biz de Cumhuriyet Halk Partinin devamı 
olarak bu projelere sahip çıkıyoruz ve bi
zim alnımızın akı olarak kabul ediyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu Köye İş Projesi, çok fakir olan Do
ğu Anadolu yöremize, daha zengin olan 
Batı bölgelerinden kaynak aktarmak için 
düşünülmüş bir projedir ve bugün hâlâ 
Batı ile Doğu arasında ne derece millî ge
lirde fark olduğunu rakamları açıklayın
ca görüyoruz. İstanbul'da millî gelir şa
hıs başına 3 000 dolar civarında iken Hak
kâri'de 200 dolar civarında. İşte, burada
ki insanlarımızın hayat standartlarını bi
raz daha olsun artırmak için, Köye İş Pro
jesi devreye konmuştur ve bana göre bu 

çok başarılı uygulanmış bir projedir. 
Geçen gece Güneydoğu ve Doğu ile 

ilgili bir televizyon programında gördük, 
o insanlarımızın ne durumda oldukları; 
hepimizi belki de, perişan etmiştir. Veri
len hediyelerle bu insanların durumunun 
iyileşmeyeceğini herkes kabul etmelidir. İş
te, o günkü gibi projeler tekrar devreye so
kularak, fakir olan, millî gelirden gerekli 
payı alamayan bu kesimlere kaynak akta
rılmasına devam edilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, konuşmalar sıra
sında 1980 öncesi yokluk meselesine de de
ğinildi. Açık söylemek gerekirse bu yok
luk, alım gücünün fazlalığından doğmuş
tur. Evet, insanların çok fazla alım gücü
ne sahip olması neticesi bu yokluklar or
taya çıkmıştır. O dönemde -çok 
enteresandır- bir memur -buradaki me
mur arkadaşlarım da bilirler- taksitle bir 
araba alma imkânına sahip oluyordu. 
Evet, o dönemde emekliye ayrılmış bir 
memur arkadaşım veya bir işçi arkadaşım, 
kıdem tazminatı ile, rahatlıkla kendisine 
bir ev alabiliyordu; artanıyla bir araba ala
biliyordu, artanıyla da arabasına benzin 
koyuyor ve Türkiye'yi dolaşabiliyordu; 
bunlar bir gerçektir. Sayın Üğdül bunları 
söylemiyor, sadece benzin yokluğundan 
bahisle, o dönemi buralardan yeriyor. 

Sayın İsmail Üğdül arkadaşıma son 
olarak şunu söylüyorum : "Biz Trakya'
da çok çalıştık, Edirne'de çok çalıştık, köy
lünün durumunu iyileştirmek için canımı
zı dişimize taktık'' diyor; ama Edirneli öy
le demiyor. Edirne, 25 Eylülde yüzde 25 
beyaz oy vermiş, yüzde 75 kırmızı oyla da 
İsmail Üğdül'ün çalışmadığını kanıtlamış. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu verdiğim cevaplardan sonra, da
ha evvel hazırlamış olduğum konuşmama 
geçiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
orman köylüsünün durumu içler acısıdır. 
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10 milyonun üzerinde köylümüzün yaşa
dığı bu kesim, Hükümet tarafından tama
men unutulmuştur. Tüm uyarılarımıza ve 
önerilerimize kulağını kapayan Hükümet, 
uyguladığı yanlış politikalar neticesi, bu 
kesimi açlık sınırına getirmiştir. Orman 
köylümüzü, sadece seçimlere çok az bir 
zaman kala hatırlamakta, verdiği üç beş 
kuruşla ve bazı imkânlarla, çok büyük ço
ğunluktaki oylarını kendisine çekmeyi 
amaçlamaktadır. 

Bugün orman içlerinde ve kenarın
da yaşayan köylümüzün çok büyük bir kıs
mı, orman işletmelerinde işçi olarak ça
lışmaktadır. İşletmenin, orman emvali 
üretimi karşısında işçiye ödediği ücret, on
lar için hayatî bir önem arz etmektedir. 
Orman köylerinde yaptığımız incelemele
re göre, bir orman işçisinin yıllık geliri, bu 
yolla 150 - 200 bin lira civarındadır. Bu 
gelirle, hiçbir sosyal güvencesi olmayan bu 
insanların, hayatlarını nasıl devam ettir
diğini Sayın Bakana sormak gerekir. 

İşletmenin, bu insanların çok büyük 
bir çalışma ile ve hayatlarını tehlikeye ata
rak ürettikleri emvali, yüksek fiyatla pa
zarladığını biliyoruz. Bugün çağdaş ülke
lerde, bu ürünün maliyetindeki işçilik payı 
yüzde 20'lerdedir; bizde ise bu oran yüz
de 5'lerde dolaşmaktadır. Bu, Hüküme
tin orman işçisini soymasından başka bir 
şey değildir. Verdiği vahîdî fiyatın, en kı
sa zamanda, savunulabilir bir seviyeye ge
tirilmesi, insana saygı duyan bir hüküme
tin yapması gereken en önemli görevdir. 
Bunu milyonlarca orman işçisi de, biz de 
büyük bir sabırla beklemekteyiz. 

Orman köylüsünün bu perişan duru
munun diğer bir sebebi de, ormanlarımı
zın yıllardır çok yanlış işletilmesidir. Bu 
hatalar zinciri sonucu, ormanlarımız, eko
nomik değerini günden güne yitirmekte; 
orman içinde yaşayan büyük nüfusa ye
terince iş imkânı sağlayamamaktadır. Or

manların iyileştirme çalışmaları uzun se
neler aldığından, Hükümet, kısa vadede 
netice verecek alanlarda köylüye yardım
cı olmalıdır. 

Sanayi yatırımları bu alanlara kaydı
rılarak, süratle yeni iş imkânlan sağlan
malı; küçük el sanatları, halıcılık, kilim
cilik kursları açılarak, köylü teşvik edil
melidir. 

Hayvancılık, orman köylüsü için son 
derece önemlidir. Yurt dışından getirilen 
damızlık, öncelikle bu kesime verilmeli; 
ucuz yem ve krediyle desteklenmelidir. 
Üretilen sütün işlenmesi için mandıralar 
kurulmalıdır. Bu işi kooperatifler yoluyla 
yapmak, son derece başarılı sonuçlar ver
mektedir. Hükümet, artık kooperatifçili
ğe şaşı bakmaktan kendini kurtarmalıdır. 
Kurdukları kooperatifleri çok başarılı şe
kilde işleten köyler vardır. Hele bunlar 
Or-Köy kredileri ile yeterince desteklenin
ce, köylüye büyük imkânlar sağlanmakta
dır. Or-Köy kredi limitleri göstermelik ol
maktan çıkarılıp, orman köylüsünün ih
tiyaç duyduğu seviyelere yükseltilmelidir. 

Eğitim imkânı, bu kesim için çok sı
nırlıdır. Yerleşim alanlarının büyük şehir
lere uzak olması, ulaşım şartlarının olum
suzluğu, ekonomik sıkıntılar, bilhassa yük
seköğrenimi olanaksızlaştırmaktadır. En 
ivedi çözüm, bölge yatılı okullarıdır. Hü
kümetçe vazgeçilen bu politikalar yeniden 
gözden geçirilmeli, orman köylüsüne ha
yırlı bir iş yapılmak isteniyorsa, bu okul
lar yeniden, bu yörelerden başlayarak ku
rulmalıdır. 

Devlet ormanları, özel ve tüzelkişilere 
ait araziler ve tarım alanlarının sınırları
nın kesin olarak belirlenmemiş olmasın
dan doğan mülkiyet ihtilaflarının çözümü, 
orman kadastrosu hizmetlerinin tamam
lanmasına bağlı olmaktadır. Bugün, or
man alanlarının, halen yarısının kadast
rosu yapılabilmiştir. Bu durum, orman 
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köylüsünün idare ile sürtüşmesine neden 
olmaktadır. Orman köylüsü için çok 
önemli olan bu konuda da uyarılarımıza 
rağmen, bir iyileşme göremiyoruz. / 

Geçen bütçe konuşmamda, tapulu 
kesimle ilgili bazı yörelerdeki yolsuzluk
lardan bahsetmiştim; Sayın Bakan da bu 
durumu kabul etmiş, yetkili kişilerin ce
zalandırıldığını söylemişti. Bizim de göz
lemlerimiz, bü tür olayların kesildiğidir. 
Ancak, bu sefer de, vatandaşın kanunî 
hakkı işletmece verilmemekte, sudan se
beplerle kesim yapılmasına mani olun
maktadır. Biz tapulu kesime karşı değiliz. 
Yasanın çıktığı günden bu yana, pekçok 
kişiye kullandırılmış bu hakkın, aynı öl
çüler içinde tüm vatandaşlara kullandırıl
masını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, orman köylüsü
nün en önemli bir sorunu da 3402 sayılı 
Kadastro Yasasının 45 inci maddesinden 
doğmaktadır. Bu maddenin üçüncü fıkra
sında "Orman kadastrosu geçsin veya geç
mesin, iskân veya toprak tevzii suretiyle 
verilen bütün tapular, işlemleri tamamlan
mamış olsa dahi, sahipleri adına tespit 
edilir'' denilmektedir. Ayrıca, birinci fık
rası, orman dışına çıkarılan orman boşluk
larının 31.12.1981 tarihinden önceye ait 
vergi kaydına istinaden, zilyetleri adına 
tespitini öngörmektedir. 

Vatandaş, "Özal kanunu" dediği bu 
yasaya güvenerek, bu tip yerleri pek çok 
yerde işlemeye ve ekip biçmeye başlamış
tır. Şimdi öğreniyoruz ki, orman idaresi, 
bu şekilde ne kadar yer varsa, işgal ve fay
dalanmadan dolayı zabıt tutmuş ve vatan
daşları mahkemeye yermiştir. Şu anda, sa
dece Demirköy'de 200'e yakın dava dos
yası -bu suçtan- mahkemelerde devam et
mektedir. Sürülen saha beş dekardan kü
çükse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
verilmekte, sürülen saha beş dekardan bü
yükse, bu cezanın alt sınırı 1,5 yıldan baş

lamaktadır. Vatandaşlar, bu uygulama 
karşısında neye uğradıklarını şaşırmış du
rumdadırlar. Hükümetçe yapılan bu yan
lışın, sıkıntılarının vatandaşa çektirilmesi 
son derece yanlıştır. Bakanlık, Yüce Ku
rula sevk edeceği bir yasayla bu hatayı te
lafi etmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ormanlarımız, millî ekonomimizin ihtiyacı 
olan orman ürünlerini sağlamanın yanın* 
da, tarımın teminatı, ülkenin su rejimi 
dengesi, toprak muhafaza, iklim, sağlık, 
dinlenme, turizm ve millî savunma yön
lerinden hayatî değerler taşımaktadır. Or
manın yokluğu, çölleşme demektir, haya
tın durması demektir. Bu millî varlığımı
zın korunması, her kuruluşun, her vatan
daşın en aslî görevlerindendir. 

Ülkemizde orman rejimine giren ül
ke alanı yüzde 25'tir. Oysa, ormanlardan 
beklenen yararların sağlanabilmesi için, 
bu oranın yüzde 30 olması gerekir. Kaldı 
ki, mevcut alanların yüzde 44'ü verimli, 
yüzde 56'sı ise verimi düşük ya da tama
men verimsiz, bozuk makilik ve çalılıklar
dan oluşmaktadır. Bu olumsuz tablonun 
düzeltilmesi için ivedi tedbirler alınmalı
dır. Öncelikle, mevcut ormanlarımızın ko
runması; tahrip edilmesinin önlenmesi ve 
bilhassa orman yangınlarının asgariye in
dirilmesi şarttır. Orman yangınlarının aç
tığı tahribat korkunç boyutlardadır. Ekim 
yapılan yeni alanlardan daha fazlası, yan
gınlarla yok olmaktadır. Bu konuda Ba
kanlık daha hassas olmalı, millî servetin 
yok olmasını önlemek için her türlü yola 
başvurmalıdır. 

Bu yangınların söndürülmesinde son 
yıllarda büyük etkinlik kazanan helikop
ter alımlarına hız verilmelidir. Biz, muha
lefet olarak, bu amaçla yapılacak bütün 
harcamalara destek olacağımızı burada 
ifade ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda 
ağaçlandırma faaliyetlerinde bir canlanma 
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olduğunu görüyoruz. Yine de plan hedef
lerinin çok altında kalan bu çalışmanın 
hızlandırılması, 300 bin hektarın üzerine 
çıkarılması şarttır. Ormanlarımızın büyük 
bir kısmının tahrip edilmiş olmasından 
dolayı, ülkemizde erozyon çok şiddetli ol
maktadır. Her yıl, bu yolla, Kıbrıs büyük
lüğünde toprak parçamız denizlere ak
maktadır. Bu tehlikeli toprak kayıplarını, 
ancak ağaçlandırma ile önleyebileceğimi
zi hiç kimse unutmamalıdır. 

Fidan üretiminde büyük artışlar ol
duğunu Sayın Bakanın ifadelerinden an
lıyoruz; ancak, kavak fidanı üretiminin, 
talebi karşılamadığına, vatandaşlann sağ
lıklı kavak fidanı temininde güçlüklerle 
karşılaştığına şahit oluyoruz. Kavak ağa
cının çok kolay yetişmesi, ayrıca kısa za
man dilimi içinde ürün vermesinin, diğer 
orman ürünlerini talep baskısından kur
taracağı tabiîdir. Bakanlığın bu alanda gö
rülen üretim eksikliğini gidermesi, hem ül
keye, hem de vatandaşa büyük katkılar 
sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerimi burada bağlıyorum. 18 inci Dö
nem Parlamento çalışmalarında muhale
fetin gündem dışı konularla (yazılı, sözlü 
ve araştırma önergeleriyle) en fazla 
gündeme getirdikleri konuların başında, 
bu Bakanlığın ilgi alanına giren, tarımın 
sorunları bulunmaktadır. Milletvekili ar
kadaşların konuya gösterdikleri hassasiyet, 
elbette ki, vatandaşlardan gelen istek ve 
şikâyetler doğrultusunda olacaktır. 

Hükümet artık bu haklı tenkitlere 
olumlu bakmaya başlamalıdır. Türk çift
çisinin durumunu iyileştirici yönde, Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonuna getiri
len yasa tekliflerinin hepsi reddedilmek
tedir. Getirdiğimiz bu yasa tekliflerinin 
özüne, içeriğine, hiçbir ANAP'lı üye doğ
rudan karşı çıkmamaktadır, onlar da, ezi
len, fakirleşen, yoksullaşan bu kesime da
ha gerçekçi yaklaşılması gerektiğini ifade 

etmektedirler; ancak, ANAP'm parti içi 
demokrasiyi işletmemesi, milletvekillerini 
gelecek endişesine düşürmektedir. Bu du
rum, Hükümetten gelen en haksız ve yanlı 
istemlere boyun eğmelerine, teslimiyetçi 
bir tavır içine girmelerine neden olmak
tadır; bundan da, ülke; en fazla, çiftçimiz 
zarar görmektedir. 

Hükümet, bir sene içerisinde Parla
mentoya 100'e yakın yasa teklifi sevk et
miştir. Bu teklifler içerisinde, Bakanlığı il
gilendiren bir tek yasanın olmayışı, neyle 
izah edilebilir? Değişen ülke ve dünya şart
larına uyum, ancak, yeni yasalarla olabi
lir. Bakanlığın, Parlamentodan böyle bir 
isteğinin olmayışı, bizce bellidir. Hükü
met, tanm sektörünü ve bu uğraşla haya
tını devam ettirmeye çalışan 25 milyon in
sanımızı gözden çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin ta
rım politikasına neresinden bakarsanız ba
kınız, ülkemiz ve çiftçimiz menfaatına ta
ban tabana terstir. Bu mantıkla hazırlan
mış Bakanlık bütçesine olumlu bakmaya
cağımızı buradan ifade ediyorve bu duy
gularla hepinizi saygıyla selamlıyorum, te
şekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ersin. 

SHP Grubu adına Sayın Mustafa 
Yılmaz, buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanlığının 1987 malt yılı kesin-
hesabını irdelemek ve 1989 malî yılı büt
çesi üzerinde görüşlerimizi bildirmek üze
re SHP Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlarım. 

- Değerli arkadaşlarım, konuşmama 
geçmeden önce, sayın ANAP sözcülerinin 
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bizden önceki konuşmalarında iddia ettik
leri birkaç konuya cevap vermek istiyo
rum : Bu Meclise geldiğimden beri veya 
daha öncelerden, bıkıp usanmadan sayın 
ANAP sözcülerinin konuştuğu ve tekrar 
ettiği bir cümle vardır : "Biz geldik köy
lü şunlara kavuştu, şunlara sahip oldu. Si
zin zamanınızda veya bizden önceki hü
kümetler döneminde köyde mazot yoktu, 
yağ yoktu; kuyruk vardı veya şu vardı bu 
vardı" gibi beyanlarda bulunuldu. Bunu, 
Saym Başbakan Özal söyledi, Sayın Mü-
kerrem Taşçıoğlu söyledi, bizden önce bu
rada konuşan sayın ANAP sözcüleri 
söyledi... 

Değerli arkadaşlar, ben o durumu bi
liyorum; bunu Türk Milleti biliyor, yani 
o zaman kuyruklar vardı, mazot kıtlığı 
vardı; bunlar doğru; ama bunun kayna
ğının yurdumuzun dışında olduğu da bel
liydi. Bunu siz de biliyorsunuz; ama, bile 
bile bu sözleri tekrar etmekten zevk du
yuyorsunuz. 

Şimdi vatandaş aynı durumda; yani 
mallar var, petrol var, yağ var; ama bun
ları alamıyor. Eskiden farklı idi; bunun 
kaynağı bu sefer içeridedir; sizlersiniz. Es
kiden dışarıdaki kaynağın bitmesini bek
leyen Türk halkı, Türk köylüsü; şimdi, 
bunlan almak için, ANAP İktidarının git
mesini bekliyor. Alamıyor, çünkü ekono
mik durumu çok bozuk. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ANAP sözcü
leri, ikinci bir konu olarak da et ihracın
dan bahsettiler. Bu çok gülünç bir olay. 
Gerçekten, et ihraç edilmiş olabilir; ama 
ne pahasına, nelere mal olarak, nelerin so
nucunda ihraç edilmiş? Bakıyoruz, köylü
müz kendi malını kesip, etini yiyemez du
ruma gelmiş. Onu satmak mecburiyetin
de; çünkü parası yok. Dışarıdaki vatandaş, 
eti gram gram almaya başlamış; memur 
için, işçi için, emekli ve köylü için kiloyla 

et almak hayal olmuş. Yani, vatandaşın yi
yeceklerinden, içeceklerinden keserek et 
ihraç ettiğinizi söylüyorsunuz. Bununla 
övünemezsiniz, bununla övünmeye hak-. 
kınız yok. ANAP Iktidan döneminde, Sa
yın Bakan sizin döneminizde, vatandaş et 
alamıyor; kasabın kapısında kemik bekler 
duruma düşürülmüştür. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Hal
ka, bilmeden, hakaret ediyorsun. Evvela, 
kendi halkına saygı duy. 

MUSTAFA YILMAZ (Oevamla) — 
Halka hakaret etmiyorum, gerçekleri söy
lüyorum; çünkü her gün bunları yaşıyo
rum sayın arkadaşım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bakanlık bütçesine ve ANAP sözcülerinin 
konuşmalarına göz attığımızda, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1989 
bütçesinde, Bakanlığın çeşitli faaliyetleri 
sayılmış, kalkınma planı doğrultusunda 
yapacağı işler sayılmış, çiftçinin kullandığı 
her türlü fizikî giderlerin temini, tedariki 
ve dağıtımı ile hayvancılığın geliştirilme
sinden bahsedilmiş; su ürünlerinin geliş
tirilip değerlendirilmesinden söz edilmiş, 
ormanların ve devletin hüküm ve tasar
rufunda bulunan arazilerin muhafazasın
dan söz edilmiş, tarımsal amaçlı koopera
tiflerin destekleneceği ve ekonomiye fay
dalı hale getirileceğinden söz edilmiş, kır
sal yerleşim birimlerinin fiziksel altyapı-
larıyla ilgili (yol, su, köprü, menfez gibi) 
götürülecek hizmetlerden bahsedilmiş, gı
da ve diğer tarım, orman ürünlerinin ka
liteli ve standartlara göre üretilmesiyle il
gili sözler söylenmiş, daha önemli bir ko
nu olarak da toprağın tarıma elverişli ha
le getirilmesi çalışmalarından bahsedilmiş; 
fakat, toprağın tarıma elverişli hale geti
rilmesiyle geçmişte görevli Toprak Su Mü
dürlüğünün -YSE Genel Müdürlüğü, Top
rak Su Müdürlüğü ve Toprak İskân Mü
dürlüğünün birleştirilerek, Köy Hizmet-

— 76 — 
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leri Müdürlüğü haline gelmesi sonucu- bu 
fonksiyonunu yapamaz hale getirilmesin
den dolayı, bu konuya katılmıyoruz. 

Zamanın darlığı nedeniyle, yukanda 
bahsettiğimiz Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün faaliyetlerinin tamamına gi
remeyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
çalışma alanı köydür, kırsal bölgelerdir. Bu 
Bakanlığın baş görevi, köylülerimizin ya
şam seviyesini yükseltmek, onları bazı ko
nularda hak sahibi yapmaktır; onların, 
millî gelirden aldıği* payı yükseltmektir. 
ANAP iktidarı döneminde, bundan eser 
göremiyoruz. Türk köylüsü, ANAP İkti
darı döneminde, ekonomik yönden geri
lemiş, üst üste gelen acımasız zamlarla, ta
nm girdilerinin ateş pahası olması ve bu
na karşın sattığı ürünlerinden, alın teri
nin karşılığını alamaması sonucu, ekono
mik yönden, sosyal yaşam yönünden her 
geçen yil daha kötüye gitmektedir, 

Biz, bunları söylüyoruz; ama, ANAP 
sözcüleri, "Eğer köylünün durumu kötü 
olsaydı, 1987 yılında yapılan seçimleri 
kazanamazdık" diyorlar ve böylece işin 
içinden sıynlmaya çalışıyorlar. Aslında, 
köylü, sizi iktidar yapmadı. Köylü, size, 
hem genel seçimlerde hem de referandum
da yüzde 35 oy vererek, geri kalan yüzde 
65'in karşınızda olduğunu gösterdi. Sizi, 
millet iktidar yapmadı, sizin çıkardığınız 
seçim kanunlan yaptı. Daha doğrusu, siz 
kendi kendinizi iktidar yaptınız. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Mani olsaydın hemşerim; niye mani 
olmadın? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Yine, biz bunları söylediğimiz zaman, her 
vesileyle söz alan ANAP sözcülerinden, 
Sayın Başbakandan bakanlarına ve millet
vekillerine kadar, hatta il ve ilçe başkan-
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lanna kadar, bir şeyi ezberlemiş, okuyor
lar, tekrarlıyorlar; köylünün durumunu, 
üç tane beyaz eşyayla izah etmeye çalışı
yorlar. Bir de, tekranndan hiç usanmadık-
lan mazot, benzin, yağ kuyruklarını söy
lüyorlar, "Sizin zamanınızda şöyle kuy
ruk vardı, böyle kuyruk vardı" gibi laflar 
ediyorlar. Bugün köylü, sizin hiç beğen
mediğiniz o günleri arar duruma gel
miştir. 

Köylünün durumuna bir göz atalım; 
ANAP döneminden önce neymiş, şimdi 
ne olmuş?.. (ANAP sıralarından, "O za
man niye iktidar olamadınız?" sesleri) 
Öyle kanun çıkanrsanız, tabiî olamaz; ya
ni, normal, demokratik usullerde seçime 
gidelim, köylünün kimi seçeceği belli 
olur... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Allah Allah!.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Tabiî. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Biz, köylünün zenginliğini, fakirliği
ni -sizin gibi- üç beyaz eşya ile ölçmüyo
ruz. "Şimdi köylü, çamaşır makinesi, buz
dolabı, televizyon alabiliyor" diyorsunuz. 
Doğrudur, alanlar var, bunlara itirazımız 
yok, hem de bunlardan ikişer tane alan
lar var, renksiz televizyonları beğenmeyip 
renkli televizyon alanlar da var... Öyle 
zannediyorum ki, ANAP Hükümeti dö
neminde, kırsal alanda yaşayan bir avuç 
düzenin adamı da, bir avuç çıkarcı da kö
şeyi dönme şansını elde etmiştir; ama kır
sal alanda yaşayan büyük çoğunluk, gide
rek, fakirleşerek, sömürülerek yoksullaş-
mıştır. 

Bunu basit bir mukayese ile ifade et
mek istersek, iç ticaret hadlerinde tarımın 
payıyla ilgili rakamlara bakarsak ve 1979 
yılını 100 kabul edersek; bunun, 1981 yı
lında 86,2; 1982 yılında 77,2; 1983 yılın
da 74,5; 1984 yılında 77; 1985 yılında 71,5; 
1986 yılında 71,4 ve 1987 yılında 74,2 ol-
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duğunu görürüz. Millî gelir dağılımında, 
köylü, çiftçi aleyhine dengesizlikler, düş
meler olduğunu gösteren buna benzer bir
çok örnek verilebilir. 

Bunlara hiç gerek yok. Siz, hükümet
siniz, iktidarsınız; bakanlarınız var, mil-
letvekilleriniz var. Seçimlerde köylüye ver
diğiniz sözden sonra onların içine çıkacak 
yüzünüz, köylüye söyleyecek sözünüz kal
dığını zannediyorsanız, bir çıkın, dolaşın; 
uyguladığınız ekonomik ve tarımsal poli
tikayla köylü ne hale gelmiştir, görün... 

ERSİN KOÇAK (Adana) — Köyle
ri, her zaman, alnımızın akıyla çıkıp ge
ziyoruz; merak etmeyin. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Köylü, sizler için, ANAP İktidarı için, şu 
kürsüden söyleyemeyeceğim kelimeler söy
lüyor. Çağ atladığını iddia ettiğiniz 1989 
Türkiye'sinde, köylü artık çocuklarını 
okula gönderemiyor; zar zor ancak köyün
deki okulu bitiren köy çocuklarının çoğu, 
şehirlerdeki lise veya başka bir üst okula 
gidemiyor. Köylünün, çocuğunu okutacak 
gücü kalmamıştır. 

ANAP İktidarı sayesinde, köylünün, 
hastaneye, doktora gitmesi, yıldıza gitme
sinden daha zordur. Köylü, doktora gitse 
ilaç alamıyor. Nasıl ve ne satarak alsın? 
Hangi ürününü, hangi taban fiyatla sata
rak alsın? Satsa bile, parasını alamıyor. 
Hükümet, köylünün alacağının büyük bir 
bölümü için altı ay sonraya (altı ay vade
li) çek veriyor. Bu da yanlış mı?.. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — İki ay; 
altı değil. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Köylü için, köylüye, çiftçiye destek için ku
rulan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı, şimdi, köylüyü desteklemeyi, ekonomik 
sıkıntılardan kurtarmayı bir tarafa bıra
karak, şirket kurtaran, tüccar kurtaran bir 
banka durumuna gelmiştir. Köylüye veri

len kredi, seçimlerde oy aracı ve oy bas
kısı olarak kullanılmaktadır. Ziraat Ban
kası, seçime kadar tüm muamelelerini ta
mamlamasına rağmen bir ay bekletilen 
köylü vatandaşı, ayın 29'unda seçim ol
ması dolayısıyla "Ayın 30'undan sonra 
kredi vereceğiz" diye ANAP'a oy verme
ye zorlayan bir banka olmuştur. 

İşte, çağ atladığı iddia edilen ve ülke 
nüfusunun yarısına yakınını meydana ge
tiren Türk insanının, Türk köylüsünün 
durumu budur. 

Ben, köylere çok giden bir milletve
kili olarak, bu insanların çağ atladığını 
görmedim. Köylü perişan; bırakın çağ at
lamasını, hendek atlayacak durumu kal
mamış. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşme
lerde Sayın Başbakanın, "Türkiye'de, 
hastanelerde 56 bin yatak parasızdır" de
mesini gerçeklerle bağdaştıramadım, köy
de yaşayan insanların yaşantılarıyla uzlaş-
tıramadım. Bir Başbakanın, böyle, yanlış 
bilgilendirilmesi, Türk toplumunu, tü
müyle birlikte köy insanını da hayrete dü
şürmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk köylüsünün hepsi bir yapı içinde dü
şünülemez. Biraz önce söylediğim gibi, 
bunların bir avucu, köşeyi dönme imkânı 
bulmuştur. Biz, gelir düzeyi düşük olan 
köylünün, giderek, yoksullaştığını söy
lüyoruz. 

Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Köy
lünün, tarım faaliyetlerinde bulunması 
için gerekli girdilerin fiyatına bakın, bir 
de sattığı ürünlerin fiyatına bakın; bun
ların fiyatlarına dün bakın, bugün bakın; 
daha önceki hükümetler döneminde ney
miş, ANAP İktidarı döneminde ne olmuş? 
Bunlara dikkat ettiğimizde, ANAP İktida
rının, köylünün ve çiftçinin aleyhine uy
guladığı politikayı açık ve net şekilde gör
mek mümkündür. 
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Gübre fiyatı daha önce neymiş, 
ANAP İktidarı döneminde kaça katlan
mış; tarım ilaçlan ne kadarmış, bugün ne
reye gelmiş; köylünün kullandığı ve en 
önemli girdisini teşkil eden petrol ürün
lerinin fiyatı neymiş, ne olmuş? Üstelik, 
dünya piyasasında petrolün varilinin40 
dolar olduğu döneme bakın, bir de bugü
ne bakın... ANAP İktidarı, her konuda ol
duğu gibi, bu konuda da ters mantıkla ha
reket ederek, başka ülkelerde petrol ürün
leri fiyatları düşerken, bizim ülkemizde 
petrol ürünleri fiyatlarını yükseltmeyi ih
mal etmemiştir. 

Şimdi, ekonomiyi makro düzeyde çö
zebilirsiniz, Türkiye'yi yüzde 4, yüzde 5 
veya yüzde 6 kalkınma hızına kavuştura-
bilirsiniz, hatta sektörlere dağılımda da üç 
aşağı beş yukari bir gelişme gösterebilir
siniz; fakat bu gelişme ve büyümenin sek
törler içindeki dağılımına baktığımız za
man, durum hiç de iç açıcı gözükmemek
tedir; aksine, orada büyük dengesizlikler 
olduğu görülmektedir. Aslında, bizim, ya
ni Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile Ana
vatan Partisi arasında ciddî bir fark oldu
ğu burada belli olmaktadır. 

Türk siyasî yaşamına girmiş olan tüm 
partiler, ekonomiyi büyütmek için çalışır
lar ve ülkeyi zenginleştirmek isterler. He
pimiz bu konuda mutabıkız. Bizim, diğer 
partilerden, özellikle de Anavatan Parti
sinden farkımız, büyüme ile paylaşmanın 
dengeli ve koçbaşı gitmesinin gerektiğini 
iddia eden ve onu sağlamaya çalışan bir 
parti olmamızdır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Bir yan
lışlık olmasın?! 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) '— 
Ekonomide büyürken, insanları kaybet
mek istemiyoruz; fakat iktidarın ve bakan
ların çeşitli şekildeki ifadelerine bakıldı- -
ğında, "Ekonomide ölen ölür, kalan sağ
lar bizimdir" denilmektedir. Biz, çiftçinin 
yaşamını, köylünün yaşamını ve halkın ya

şamını bir önceki yıla göre kötüleştirecek, 
ekonomik ve sosyal yaşamı geriye götür
mek için uygulanacak ve uygulamaya ko
nulacak her türlü ekonomik politikanın 
karşısındayız. 

İnsanların yok olması pahasına ve 
onlan fakirleştirip, sefaletin içine düşür
me pahasına "Ekonomiyi düzelttim" de
menizle kendinizi başarılı gösteremezsiniz. 
ANAP yönetime geçtiğinden bu yana köy
lü fakirleşmiştir. Köylünün millî gelirden 
aldığı pay gittikçe düşmektedir. Biz, Ba
kanlığın 1984, 1985, 1986, 1987 ve 
1988'deki uygulamalarında bunu görüyo
ruz; 1989 yılı bütçesinin de, bu anlayış ve 
bu uygulamanın bir devamı olduğunu gö
rüyoruz. Onun için, görüşmelerini yaptı
ğımız Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının 1989 yılı bütçesi, SHP tarafından 
destek görmeyecektir. SHP Grubu, böyle 
bir bütçeye "Evet" diyerek, bu kadar ağır 
bir vebal altına giremez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
YSE ile ilgili uygulamalara gelince : Sa
yın Bakan ve ANAP sözcüleri, Bütçe Ko
misyonunda yaptıkları konuşmalarda, " 
Yol yapımında şu konumdayız, içme su
yu konusunda şu noktadayız, menfezler
de şunlan yaptık, bunları yaptık" diyerek 
birtakım rakamlar verdiler. 

Sayın Bakan, lütfen yol yapımı konu
sunda eski yıllara göre daha ileri bir nok
tada olduğunuzu söylemeyiniz. Bu konu
da kullandığınız rakamlar doğru da olsa, 
bu veriler sizin eskiye nazaran daha ileri 
düzeyde olduğunuzu göstermez; daha faz
la hizmet yaptığınızı da kanıtlayamaz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 
İnsaf ediniz... 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Yalan mı kardeşim?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Beklerseniz şimdi anlatacağım ve insaf-
edip etmediğimi göreceksiniz. 
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ANAP sözcüleri, eskiden 7 500 kilo
metreye ham yol yapımına karşılık, 1987 
yılında alman iş makineleri sayesinde bu
nun 16 bin kilometreye çıktığını söylüyor
lar. Sayın Bakan bunu, 1987 yılı bütçe ta
sarısı görüşülürken de 8 bin kilometre ola
rak açıkladı. Daha önce 7 500, 8 bin, 9 
bin, yani 10 bin dolayında olan kapasite
yi, 1987 yılında alınan 2 bin yeni iş maki
nesi ile 16 500 kilometreye, 1988 yılında 
da 18 bin kilometreye çıkardığınızı söylü
yorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
YSE'nin 1980'den önceki yıllarında da 
normal program çalışmalarıyla zaten 10 
bin kilometre civarında yol açılıyordu. 
1977 yılında yeni geliştirilen bir yöntem
le, sizin aldığınız makinelerin 1/4'ü kadar 
iş makinesi ilavesiyle ham yol yapımı 15 
bin kilometreye çıkarılmıştır. O zaman iş 
makinelerine 200 dozer ve 300 greyder ila
ve edilmişti. Halbuki siz bu rakama, 2 bin 
yeni iş makinesi ilavesiyle ancak on yıl 
sonra ulaştığınızı söylüyorsunuz ve bun
larla övünüyorsunuz. 

O yıllarda, " K U P " denilen Köylü
ye Ulaşım Projesi uygulaması sonucunda 
iş makinelerinden alınan verim yüzde 110 
oranında artırılmıştı. Yani, eskiden bir do
zerle ortalama 1 kilometre yol yapılırken, 
Köylüye Ulaşım Projesi sayesinde bu me
safe 2.1 kilometreye çıkarılmıştı. Bundan 
Ha anlaşıldığı gibi, ANAP iktidarı 2 bin 
makine ile birlikte, sosyal demokratların 
ham yol yapımı ve diğer konularda verdi
ği hizmetlere ancak 10 yıl sonra ulaşmak
tadır. 

1978 yılında bu başarı acaba nasıl 
sağlandı ve o koşullarda 15 bin kilometre 
ham yol nasıl yapıldı? Bu, makine parkı
nın tam anlamıyla, gerçekçi bir biçimde 
kullanılmasıyla ve makinelerin yılın 12 
ayında tam kapasite ile çalıştırılmasıyla ol
du. Şu anda ise, kış şartları dolayısıyla ça-
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hşamayan makineler ne yapıyor diye me
rak ediyorum. Acaba bunlar, "bakım" adı 
altında bir tarafa çekilip bekletiliyor mu? 
Sayın Bakanın, bu soruma cevap verme
sini istiyorum. 

ikinci sorum : Acaba bu makineler 
çalışma imkânı olan başka illere kaydırı-
labiliyor mu, yoksa yerinde bekletiliyor 
mu? Eski makinelere ilave edilen yeni 2 
bin iş makinesinin bu kış şartlannda çalı
şılmayan bölgelerde kalıp kalmadığını öğ
renmek istiyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün yol yapım hizmetlerinden bahseder
ken, bu Genel Müdürlüğün il müdürlük
lerinde son beş yıldan beri uygulanan par
tizanca davranışlardan bahsetmeden ge
çemeyeceğim. 

12 Eylül sonrası beş generalin koru- < 
ma ve himayesi sayesinde iktidar olan 
Anavatan Partisi hütümetleri döneminde, 
ülkemizde, bir yerel, bir genel seçim, bir 
de Gaziantep özelinde ara seçim geçirdik. 
Bundan önce, gerek Cumhuriyet Halk 
Partisi, gerekse Adalet Partisi dönemlerin
de çeşitli seçimlere şahit olduk. Anavatan 
Partisi döneminde yapılan partizanca dav
ranışı, bunların hiçbirinde görmedik, ya
şamadık. Yalnız ben değil, şu anda Parla
mento çatısı altında olan, daha önce de 
birkaç kere bu göreve seçilen arkadaşları
mın da rastladığını, gördüğünü zannet
miyorum. 

ANAP İktidarı, seçim zamanında, 
yapmaya söz verdiği bütün hizmetler için 
köylülerle oy pazarlığına oturmuş, mille
tin, köylünün malı olan iş makinelerini, 
yine, milletin, serbest, hür iradesiyle kul
lanması gereken oyunun üzerinde baskı 
unsuru olarak kullanmıştır. Köylüye "Ön
ce oy sonra yol, önce oy sonra su, önce oy 
sonra köprü, yer oyunu al elektiriği, ver 
oyunu al telefonu" demişlerdir. Bu baskı 
sonucu, bazı birimlerden gönülsüz olarak 
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da oy alınabilmiştir; ama, verilen sözlerin 
çoğu yerine getirelememiş, seçim bitmiş, 
köylü de ikinci bir seçime kadar unutuluş
tur. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sizden 
sonra konuşacak arkadaşınıza çeyrek sa
atten az bir zaman kaldı, lütfen dikkat edi
niz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. O za
man sözümü kısaltarak bitirmeye topar
lamaya çalışacağım. Bir köy muhtarının 
bana gelerek anlattığı bir konuyu anlata
cağım, ondan sonra sözlerime son verme
ye çalışacağım. 

ANAP İktidarı öncesinde köyün suy
la ilgili hizmetleri bitmiş, yalnız bir çeş
menin yapılması kalmış. Anavatan Parti
si, iktidara geldiğinde, yerel seçimler sı
rasında, il genel meclisi seçiminde köye gi
diyor, köyün çeşmelerini yapıyor -yapmadı 
diyemeyiz- köyün çeşmelerini yapıyor, bi
tiriyor. ANAP il başkanı, seçimlerden üç 
gün önce köye gidiyor ve muhtara diyor 
ki : "Köylüyü harman yerinde topla." 
Muhtar topluyor. İlgili ANAP il başkanı, 
ilgili köy muhtarına şunu söylüyor : "Su
yunuzu getirdik. Şimdi her şey bitti. Bir 
pompaya ihtiyacınız var. Bunu pazartesi 
veya salı günü getireceğiz. Yalnız, bizim 
sizden bir koşulumuz var. Nedir bu? Pa
zar günü yapılacak seçimde ANAP'a oy 
vereceksiniz, yoksa bu suyunuz akmaz." 
Muhtar diyor ki, "Ben kırk yıllık Cum
huriyet Halk Partiliyim. Oyumu ANAP'a 
verdim..." 

REŞİT DALDAL (Niğde) — Ne za
man?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
O seçimde, anlattığım söçimde; iyi dinler
sen, ne zaman olduğunu anlarsın. 

"...Oyumu ANAP'a verdim. Daha 
doğrusu ben oyumu kullanamadım, oğlu

ma verdirdim, arının altına bastırdım; 
çünkü, ben oyu vermeseydim, köylü üze
rimde baskı yapıyordu, bunlar şart koş
muşlardı, köylü su içemeyecekti..." 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Kim o adam, nerede? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Adam burada; isterse, bakanlığa... 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Sahtekârdır o adam. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Köyden 
biri yazmıştır onu. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyelim, zamanı uzatmayalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlar, köyün suyu pazar gün* 
kü seçimden sonra, pazartesi, salı günü 
akıyor, motor geliyor ve köyün suyu akı
yor; ama, baskı sonucu bu oy almıyor. 

AHMET GÜNEBAKAN (Gazian
tep) — Hangi köy, Mustafa bey? 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — İsim ver, 
isim! 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Şimdi muhtar pişman. 

Getiririm, gefekirse Gaziantep'ten 
getiririm, konuştururum sizinle; köyü de 
söylerim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

Devam edin lütfen Sayın Yılmaz, sü
reniz de doldu. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri... 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Yapılan 
hizmeti söyle, gerisine karışma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lüt
fen... 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Bir saniye, konuşmama imkân verin, va
kit kalmadı. 

Milletin malını, onun serbest iradesi 
üzerinde kullanamazsınız. Çimento mil
letindir, o yapılan çeşme milletindir, yol 
için kullanılan mazot, akaryakıt milletin
dir; hiçbir hak size bunu vermez. Baskı ya
pıyorsunuz... O devlet memurlarının, o 
bürokrasinin hiçbir kabahati yok... Siya
sîler olarak baskı yapıyorsunuz; gidip, on
ları öyle konuşturuyorsunuz, siz öyle ko
nuşuyorsunuz; onun için bu durumlara 
geliniyor. 

Sayın Bakan, bu muhtarın dediğine 
ne diyorsunuz? Bu hizmetleri kimin ma
lıyla yapıyorsunuz? Kimin oyuna ipotek 
koyuyorsunuz? Milletvekili olmanız, ba
kan olmanız, Başbakan Özal'm yeğeni ol
manız, hatta Özal hanedanından olmanız, 
size bu hakkı, bu yetkiyi vermez Sayın Ba
kanımız. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

ERSİN KOÇAK (Adana) — Muh
tarın adını vermiyorsun, köyün adını ver
miyorsun. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Bu tür olaylar, anlatmayla bitmiyor... Pa
zar günü üç köyün ağzına bırakılan ve pa
zartesi günü çekilen dozerler, "Size işte 
su bulduk" diye sondajla açtığınız kuru, 
suyu olmayan yerlere YSE tankerleriyle su 
aktarıp, bunu köylüye gösterip, onun oyu
nu aldıktan sonra, "Ne yapalım, su geri 
çekilmiş" dediğiniz köyler; örnekleri var... 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Hangi 
köyler? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Seçimlerde size oy çıkmadı diye, Gökçeli 
Köyünde muhtara ve öğretmene teslim 
edilen trafonun ve santralın alınma reza
leti var; biliyorum, Nizip'in Gökçeli Kö
yünde. 

Birinci seçimlerde, direk dikip oy al
mak; ikinci seçimlerde, elektrik direğine 
telini çekmek; üçüncü seçimlerde, aradan 
altı ay veya bir sene geçtikten sonra, o kö
yün elektriğini vererek oy almak... Bun
lar sizi bir yere götürmez sayın arkadaş
larım. 

TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — 
Köylüye hakaret ediyorsun. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Hikâye anlatıyorsun sen, hikâye. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Şimdi bakın, size bir olay daha anlatayım 
da, sözümü tamamlayayım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, olayların 
arkası kesilmiyor; ama zamanınız dolmak 
üzere. Arkadaşınız Sayın Hırfanoğlu ko
nuşmasından feragat ediyor mu? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Daha 25 dakikaya yakın süremiz var 
efendim. 

BAŞKAN - Yok, o kadar da değil 
Sayın Yılmaz, ben saate bakıyorum. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Sayın Başkan, ANAP'a yarım saat 
verdiniz. 

BAŞKAN — Hiçbir kimseye hiçbir 
şey vermedim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız bazı 
açılışları yapmak üzere Gaziantep'e gel
di; bizi de çağırdılar, davetli olarak biz de 
gittik. Cumhurbaşkanımız bazı açılışlara 
katıldıktan sonra Ankara'ya döndü. Ben, 
gitmişken birkaç köyü ziyaret edeyim de-
dinr, yani bunlar, sizin yaptığınız ispatlı, 
şahidi şeyler. Köyün birisinin yolunun ya
rısı anayoldan görünüyor, yarısı görünmü
yor; çünkü köy tepenin arkasında. Gittim 
de köyü gördüm; yani gitmek isteyenleri 
götürürüm. Sayın Cumhurbaşkanımız 
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Kilis'e giderken -gitmeden bir gün evvel 
sırf hastane ve çocuk yuvalarında yatak
ların temizlendiği gibi- yolun neresine ka
darını görür diye, YSE il müdürlüğünün 
elemanları, köy yolunun tepeye kadar olan 
yerini yapmışlar... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Köy 
hizmetleri... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Evet, şimdi Köy Hizmetleri Müdürlüğü... 

Tepeden sonrasını öyle bırakmışlar. 
Ben bilmiyorum, tesadüfen o köye ziyaret 
için gittim; tepeye kadar geldiğimde bak
tım ki, yolun devamı yok. Niye?.. Çünkü, 
Sayın Cumhurbaşkanımız o asfalt yoldan 
Kilis'e giderken belki kafasını kaldırıp ba
kar da, yeni bir yol yapılmış olduğunu, dü
zeltilmiş olduğunu görür diye. Köylü gü
lüyor... Ya Sayın Cumhurbaşkanı o tepe
ye kadar çıksaydı, haliniz ne olurdu Sa
yın ANAP'lılar, ne olurdu? 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Çamur gelmesin diye yapılmıştır. 

» NABİ POYRAZ (Ordu) — Geri ka
lan kısmı da sonra yapılır. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlar, köylüyü aldatıyorsu
nuz; bari, devletin en üst düzeyindeki 
Cumhurbaşkanını aldatmayın. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen ko
nuşmanızı bitiriniz. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Anayola çamur gelmesin diye ya
rısına kadar asfaltlama yapılmıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Sözlerime son verirken, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesinin Türk köy
lüsüne, Türk halkına hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına son konuşmacı Sayın Turhan Hır-
fanoğlu, buyurun. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Hırfanoğlu, grubunuza ayrılan 
sürenin bitmesi için 8 dakika var; konuş
manızın mühim yerlerini söyleyerek, ba
zı kısımları da atlayarak süreye riayetini
zi rica edeceğim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Ambargo koyuyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hırfan
oğlu. 

SHP GRUBU ADINA TURHAN 
HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan 
değerli milletvekilleri; Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının 1989 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini anlatmaya devam 
ediyorum; 'grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Dünyada yetersiz beslenme sorunu 
her geçen gün artmakta ve tehlikesi gide
rek büyümektedir. Bu durum, dünyamız
da var olar tarım topraklarının en iyi şe
kilde kullanılması ve tarımsal üretimin ar
tırılması gibi bir sorunu gündeme getir
mektedir. O nedenle, sanayileşen ülkeler1 

de dahi tarımın gelişimi için yoğun çaba 
sarf edilmektedir. Sanayi ne kadar gelişirse 
gelişsin, tarım, dünya ülkeleri için önemini 
korumaktadır. Avrupa Topluluğu, bütçe
sinin yüzde 72'sini bugün, tarımı destek
lemek için kullanıyor. Bu oran, 35-40 mil
yar dolarlık bir sübvansiyon demektir. 
Amerika'da, her türlü bütçe kısıtlamala
rına rağmen, bir yılda, tarımın desteklen
mesi için 60 milyar dolar harcanıyor. Ja
ponya, kendi pirinç üreticisini korumak 
için, iç piyasada bu ürününü dünya fiyat
larının üç katına satmayı göze alıyor. Tek
noloji geliştikçe tarım da gelişiyor. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz nüfu
sunun yarısını oluşturan, ulusal üretimin 
yüzde 20'sini sağlayan, dışsatımın yüzde 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 2 

25'ten fazlasınrtarıma dayalı sanayi ürün
leriyle birlikte oluşturan tarım ürünlerini 
elde eden köylü ve çiftçilerimiz için ANAP 
İktidarı bugüne kadar ne yaptı? 

Ülkemizde topraksız çiftçi ailesi yüz
de 30 civarındadır. Tarım işletmelerimi
zin çoğunluğu küçük, dağınık ve parçalı 
bir karakter taşımaktadır. Tarımsal girdi
lerin temini, ürünlerin değeri pahasına sa
tılması gibi konularda ciddî sorunlar mev
cuttur. Çiftçilerimizin demokratik koope
ratiflerde örgütlenmeleri engellenmekte
dir. Artan nüfusumuza karşın, üretimde 
artış yetersiz kalmaya başlamış... O neden
le, dün tarım ürünleri ihraç eden bir ülke 
olmamıza rağmen, bugün birçok tanm 
ürününün dışalım yoluna gidilmiştir. 

Yabancı sermayeyi teşvik, ihracatı 
teşvik, yatırımı teşvik adı altında, belirli 
çevrelere geniş olanaklar aktarılırken, ta
rımsal üretimi teşvik amacıyla çiftçilerimi
ze ve onların kooperatiflerine yardımcı 
olunmamak tadır. 

Değerli milletvekilleri, benden önce 
konuşan SHP'li arkadaşlarım Türk tarı
mını her yönüyle inceleyip anlattılar; ben 
de sizlere bazı tarım ürünlerinin ve çiftçi
lerimizin içinde bulundukları güçlükler
den kısaca bahsedeceğim. 

I 

Karadeniz köylüsünün büyük bir ke
siminin tek gelir kaynağı fındıktır. Yöre
de 4 milyon aile geçimini sadece fındıkla 
sağlamaktadır. Fındık üreticileri bu yıl çok 
büyük sıkıntılar çekmişlerdir. Fisko Birli
ğin, teslim aldığı ürün bedellerini ödeye
memesi karşısında, üreticiler fındıklarını 
1 300 liraya kadar tüccara satmak zorun
da kalmışlardır. 

Refarandum öncesinde Hükümet 
yetkilileri, "Köylünün ürün parasını he
men ödeyeceğiz. Kimsenin hakkı yenme
yecek; alacağınız kuruşu kuruşuna ödene
cek; köylünün alın terinin hakkı verilecek" 

diyorlardı; ancak, bütün bu vaatler seçim 
aldatmacası olarak kaldı. 

Diğer tarım ürünlerinde yaşanan 
dram, fındıkta da yaşanıyordu. Halen Fis
ko Birliğin, üreticilere, vadesi geçmiş borç
ları vardır. Fındık dikim alanlarının sınır
landırılması hakkında 1983'te çıkarılmış 
olan yasa, ne zaman tatbik edilecek, bili
nememektedir. 

İç fındık ihracatında uygulanan 75 
sentlik fon kesintisi, kaçak fındık ihraca
tını zorlamaktadır. Birçok ürünlerde fon 
tamamen kaldırıldı veya azaltıldı... Bugün, 
Suriye fındık ihraç ediyor! Suriye'de fın
dık yetişmiyor ki... Bu fon, fıyatlann is-
tikrarını sağlamıyor, kaçakçılığı teşvik edi
yor. Fındığı kaçak olarak yurt dışına çı
karanlar da fiyat kırıyor ve böylece fındık 
fiyatları düşüyor. Bu nedenlerle, iç fındık 
ihracatında uygulanan 75 sentlik fon ya ta
mamen kaldırılmalı veya en aza indirilme
lidir. 

Değerli milletvekilleri, yine Karade
niz Bölgemizin önemli ürünü yaş çay yap* 
rağı üreticilerinin de bu sene çektikleri sı
kıntılardan bahsetmek istiyorum. Çay-
Kur'un kontenjan uygulaması ve devam
lı alım yapmaması yüzünden üreticiler ka
sıtlı olarak, tüccara gitmek zorunda bıra
kılmışlardır. Özel sektör iki yıllık senetler 
vermektedir. Çay üreticilerinin alacağı, 
bazı özel sektör çay fabrikalarının işletme 
sermayesi olmuştur. Özel sektör, çayı pa
raya çevirdiğinde, parayı başka alanda 
kullanırken, üretici alacağı için 1990 yılı
nı beklemektedir. Çay-Kur'un, kapasite 
yetmezliğinden dolayı alamadığı yaş çay
lar, üretici tarafından özel sektör firmala
rına zorunlu olarak götürülünce, peşin pa
ra yerine, çok uzun müddetli senetlerle 
karşılaşıyor. Hükümet olarak gelecek yıl
lara Fisko Birlik ve Çay-Kur'un daha ran
dımanlı çalışması için önlemler alınması
nı diliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, son yıllarda 
Türk tarımında adından en çok söz edi
len ve gündemde hayli yer tutan bir baş
ka tarım ürünümüz de, pamuktur. Üreti
mi bakımından bütün şartlara sahip olan 
ülkemizin dışsatımından en çok payı alan 
geleneksel ihraç ürünümüzdür. Tekstil ve 
bitkisel yağ sanayinin önemli hammadde
sidir. İşte bu derece Önemli olan pamuğun 
ve üreticisinin, ANAP İktidarları döne-. 
minde, başına gelmedik kalmadı. Bu yıl 
ilan edilen taban fiyatlar, en iyimser bir 
hesapla ancak maliyetini kurtarmaktadır. 
Kaldı ki, hiçbir üretici, pamuğunu açık
lanan taban fiyatla »atamamıştır. Koope
ratiflere pamuğunu teslim eden üreticile
re, alacağının yansının hemen peşin, di
ğer yansının da iki ay sonra ödeneceği 
Hükümet yetkilileri tarafından açıklan
mıştır; ancak, Hükümet bu sözünü yeri
me getiremedi. Çukobirliğe ürününü tes
lim eden üreticiler, alacaklannm ilk dili
mi olan yüzde 5Û'yi en az bir ay sonra ala
bilmişlerdir ve Çukobirlik'in halen birin
ci dilim borcu 6 milyar 995 milyon lira
dır. Yani üç ay önce pamuğunu Çukobir-
lik'e teslim eden bir kısım üretici, halen 
ürün bedelinin ilk yansını alamamışlardır. 

Bunun kadar önemli olan bir başka 
konu, Çukobirlik ve diğer pamuk koopera
tiflerinin çalışma usulleridir. Çukobirlik'e 
pamuğunu teslim etmek için dört beş gün 
sıra bekleyen üreticilerin bu sıkıntılanna 
derhal çare bulunmalıdır. Çukobirlik sade
ce pamuk sezonu olağanüstü bir çalışmaya 
girmelidir, depo ve ambar kapasiteleri ar
tırılmalı, alımlar hızla yapılmalıdır. Üreti
ci, pamuğunu gününde kooperatife teslim 
eder ve bedelini peşin alırsa, birtakım bü
yük sorunlanna çare bulunmuş olur. Bunun 
aksi olunca, pamuk üreticisi tüccann kuca
ğına düşüyor ve 400 liraya pamuk satıyor. 
Bu para, üreticinin banka faizini ve amele 
parasını dahi karşılayamaz. 

Bu yıl pamukçular çok kötü günler 
geçirdiler. Sanınm bu sene yedikleri bu 
darbenin tesirinden yıllarca kurtulamaya
caklardır; yani bellerini doğrultamayacak
lardır. Nitekim pamukçular, borçlannı 
ödeyebilmek için, traktör, arazi ve ev gibi 
mallarını satmaya başladılar. 

Değerli milletvekilleri, pamuk, bu yıl 
üretici için kâbus oldu. Beyaz altınımız 
pamuk, samandan değersiz oldu. Pamuk 
üreticisinin geleceği karanlıktır. Kısacası, 
pamuk ve üreticisinin işi Allah'a kaldı. 

Ülkemiz pamukçulan bu yıl çeşitli 
yörelerde sokaklara dökülerek protesto yü
rüyüşleri ve mitingler yapmışlardır. Buna 
rağmen Hükümetin bu seslere kulak ver
diğini sanmıyorum. Gerçi içinizde bu ıs
tırapları bilen, hatta yaşayan milletvekil
leri va,rdır, hatta ANAP'lı bir milletvekili 
arkadaşımız Plan ve Bütçe Komisyonun
da açıkyüreklilikle üreticilerin sorunları
nı dile getirmiş ve "Pamuk çiftçisi bu yıl 
bitkisel hayat yaşadı" diyerek, gerçekleri 
açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuştur. 
Sayın Bakanımızın da pamukçuların ıstı
rabını bildiğini ve mağdur olduklannı gör
düğüne inanıyorum; bu konudaki iyi ni
yetli gayretlerini de biliyoruz. Ancak, bu 
iyi niyet ve çabaları, ANAP tanm politi
kasını aşmaya yetmiyor. Çünkü, ANAP 
İktidan bir avuç tüccar ve sanayiciyi 25 
milyon çiftçiye tercih ediyor. 

Değerli milletvekilleri, doğal afetler, 
Hataylı pamuk üreticilerini bu yıl iki kez 
etkiledi. Önce sezon başındaki, daha sonra 
da hasat zamanındaki yağışlar, geniş bir 
çiftçi kitlesini'perişan etti. Ovada birinci 
ağzın oluşturduğu binlerce ton pamuk, ya
ğışlar yüzünden büyük değer kaybına uğ
radı; keza Tarsus'ta ve Kahramanmaraş'
ta dolu ve kar, pamuk üreticilerine büyük 
zararlar vermiştir. Türkiye'de tarım ürün-, 
lerinin doğal afetlerden gördüğü zararlar 
her yıl milyarlarca lirayı buluyor. Yalnız 
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Hatay'ın Amik Ovasında 120 bin dekar 
arazi her yıl sular altında kalıyor. Bugü
ne kadar bu afetin önlenmesi için hiçbir 
tedbir alınmadığı gibi, hiçbir çalışma da 
yapılmamıştır. . 

İşte, bütün doğal afetlerden çiftçile
rimizin zarar görmemeleri için, devlet ola
rak alınması gereken önlemler alınmalı ve 
ayrıca Tarım Sigortası Yasası vakit geçi
rilmeden çıkartılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
soya ürünü, Türkiye için iyi bir döviz, çift
çimiz için de iyi bir gelir kaynağıdır. Ül
kemizde bitkisel yağ ihtiyacı, gerek nüfus 
ve gerekse kişi başına kullanımın genişle
mesi nedeniyle, giderek artış gösteriyor. 
Ülke üretimi halen ihtiyaca cevap verme
mekte ve her yıl takriben 200 bin ton ci
varında ham yağ ithal edilmekte; bu bü
yük bir döviz kaybına neden olmaktadır. 

Soya ürününü işleyecek tarımsal sa
nayi entegre tesisleri kurulmalı, daha ka
liteli ve üretim rekoltelerini artırıcı tohum 
temin edilmelidir. Yağlı tohum kapsamın
da yer alan soya bitkisi üretim rekoltesi
nin daha yoğunlaştırılması için, devletin, 
bir süre daha, soya bitkisi girdilerini dev
let desteği kapsamına alması ve soya kre
dilerini artırması gerekir. 

Çukurova ve Hatay yöreleri, soya için 
büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemiz
de soya üretiminin yüzde 91'i Çukurova'
da gerçekleşmektedir. Bu. bölgede soyanın 
yüzde 85'i buğday haşatından sonra ikinci 
ürün olarak yetiştirilmektedir. Bu neden
le soya tarımı ikinci ürün olarak ele alı
nıp irdelenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası tarım sektörünün 
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kurulmuştur. ANAP iktidarı döneminde 
banka, ana işlevlerinden uzaklaştırılarak, 
değişik amaçlara yönlendirilmiştir. Kul

landırdığı tüm krediler içinde tarımsal 
kredilerin payı yüzde 60'lara kadar düş
müş, ticarî kredilerin payı ise artırılmış
tır ve tarihinde ilk kez, zaman zaman kre
di veremez durumlara düşürülmüştür. 
Çiftçiye verilen kredi, ülkemiz tarımsal 
kredi ihtiyacının yüzde 25'idir. Bu da, ge
nelde büyük işletmelere verilen krediler
dir. Küçük çiftçiler, haliyle, tefeciye, tüc
cara muhtaç bırakılmışlardır. 

Çiftçimizin kapısına icrayı gönderen 
Ziraat Bankası, batık ticarî kredilerini çift
çimize yönlendirmelidir. Ziraat Bankası, 
batık banka ve şirketleri kurtaracağına, 
çiftçimizi daha çok desteklemelidir. Ayrı
ca, kredi faizleri düşük tutulmalı, kredi 
hacimleri ise genişletilmelidir. Kısacası, 
Ziraat Bankası, ticarî kredileri tamamen 
kaldırmalı ve asıl işlevi olan, çiftçinin, zi
raatın bankası olmalıdır. 

¥ 

Değerli milletvekilleri, dışa bağımlı 
tarım politikası olmaz. Bir yandan Dün
ya Bankası, "Tarımsal sübvansiyonları 
kesin" diyecek, diğer bir yandan da Av
rupa Topluluğu ülkeleri, "Filan ürünleri 
ben üretiyorum. Siz bu ürünlerin üreti
mini azaltın veya üretimden vazgeçin" di
yecek!.. Bu tür teklifleri kabul etmek, Türk 
tarımına çok daha büyük sorunlar getirir. 

Ulusal tarım politikamızı yeniden 
gözden geçirme zamanı gelmiştir. Bu ne
denle., büyük boyutlu bir tarım şûrası top
lanmalı ve bu, periyodik zamanlarda de
vam ettirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bize göre, 
ANAP İktidarı, tarımı gözden çıkarmış
tır; tarıma ve çiftçilerimize gereken öne
mi vermemektedir. Patates üreticisi şikâ
yetçi, pancar, tütün, buğdaş, çay, fındık ve 
pamuk üreticileri, kısacası Türk çiftçisi 
sizden şikâyetçi... Çiftçiler, "Yandım" di
ye bağırdıkça, iktidar, kazanın altına bir 
odun daha atıyor. Bunu çoğunuz da ka
bul ediyorsunuz; gerek Tarım Komisyo-
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nunda, gerekse Genel Kurulda değerli 
milletvekili arkadaşlarımızın bu konulara 
sıcak baktıklarını biliyor ve görüyorum. 
Çünkü, büyük bir bölümünüz, benim gi
bi köylü veya köy kökenlidir. Geliniz, hep 
birlikte, Türk tarımını, içine düştüğü bu 
krizden kurtarmaya çalışalım ve çiftçile
rimizin insanca yaşamalarını sağlayıp, 
yüzlerini güldürelim. 

Sayın Başbakan zaman zaman tele
vizyonda kendisini açındırıyor veya 24 Ka
sım Öğretmenler Gününde olduğu gibi, 
ağlıyor... Ben, Sayın Başbakanımızın bi
raz da çiftçiye acımasını diliyorum. Yok
sa, çiftçimizin ağlayacağı günler çok ya
kın olsa gerektir. 

Bütçemizin Türk tarımına ve çiftçi
sine yararlı olması dileğiyle Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym 
Hırfanoğlu. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar 
sona ermiştir. 

Şahıslar adına yapılacak konuşmala
ra geçiyoruz. 

Lehinde, Sayın Ali Er, buyurun efen
dim. 

ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının 1989 malî yılı bütçesi 
üzerinde şahsım adına söz almış bulunu
yorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selam
larım. 

Cumhuriyet kurulduktan bu yana, 
bu memlekette iktidar olan bütün parti
ler, bütün hükümetler, mutlaka bu mille
te, bu köylüye, bu çiftçiye, karınca kara
rınca hizmet vermişlerdir. Geçmişte bu 
memlekete hizmet veren insanlara teşek
kür ediyorum. 1983 tarihinde iktidara ge
len Anavatan Partisi de, "Halka hizmeti, 
Hakka hizmet" bilerek yola çıkmış, Türk 

köylüsüne, Türk çiftçisine hizmet vermiş, 
hizmet vermeye de devam etmektedir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, geçmişte de ve 
bugün de hiçbir zaman şunu iddia etme
dik, "Türk köylüsü, Türk çiftçisi çok iyi 
durumdadır" demedik. Türk çiftçisinin 
geçmişte de büyük sıkıntıları vardı, bugün 
de sıkıntıları var; ama geçmiş ile bugünü 
mukayese edecek olursak, arada çok bü
yük farklar vardır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ta
biî fark var, bugün daha kötü durumda. 

ALİ ER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bugün Türk çiftçisine ve Türk 
köylüsüne verilen hizmetle getirilen refa
hın sıkıntıları mevcuttur. Anavatan İkti
darı döneminde, geçmişteki gibi ulaşıla
mayan, gidilemeyen, elektriksiz, susuz, 
yolsuz köy kalmamıştır, hamdolsun. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Ama bugün bir yere elektrik geti-
riyorsanız, beraberinde buzdolabı getiri
yorsunuz, televizyon, çamaşır makinesi 
getiriyorsunuz; çiftçinin masrafı çoğalıyor. 
Öyle sizin geçmiş dönemdeki iktidarları
nız zamanında çiftçinin kazandığı para, 
bugünkü harcamalara göre bir çekirdek 
parası dahi olmaz; açık söyleyeyim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben verilen hiz
metlere fazla girmek istemiyorum, arkadaş
larım uzun uzun anlattılar; ama kendi ilim
den kısa bir misal vereceğim. Bakınız, be
nim ilimde geçmiş dönemlerde devletin 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün as
falt programı yılda en fazla 50-60 kilomet
reydi. Şimdi Mersin İl Özel İdaresinde bir 
asfalt şantiyesi kurduk, sırf bu şantiye ile 
bir ilde, yılda 200 kilometre asfalt yapıyo
ruz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
programı haricinde. Demek ki, Türkiye ne 
seviyeden ne seviyeye gelmiştir... 
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"Tohumculuk" deyip geçmeyin. Bu
gün benim bölgemde tohumculuktan yüz
de 100 verim alınmıştır; 4 ton domates 
üreten bir seracı bugün yılda 8-10 ton 
üretiyor. 

Şimdi, köylünün üzerine heybeyi ata
caksınız, 1 dönüm yerden 4 ton üretecek
siniz, onun parasını bir torbaya koyacak
sınız; bir de 1 dönüm yerden 8 ton ürete
ceksiniz, onun parasını da torbaya koya
caksınız, ardından bunun ikisini mukayese 
edeceksiniz! Bu mümkün değil, açık söy
leyeyim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bugün Anavatan İktidarı dönemin
de, ihracata teşvik primi verilmektedir. 
Hepsini tek tek saymak istemiyorum,pa-
tatesten tutun, limona kadar hepsine teş
vik primi verilmiştir. Bugün ihracatta li
mona kiloda 140l lira teşvik primi veril
mektedir. Ben öyle biliyorum ki, 1980 yı
lında limonun kilosu 15 lira idi, oysa bu
gün ihracatta teşvik primi kiloda 140 lira; 
yani 10 katı. Bunları düşünmek lazım. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Enflasyondan dolayı. 

ALİ ER (Devamla) — Bakınız, bu
rada doğru alanı yapmamız gerekliyse; as
lında bu memleket, bu millet bizimdir, 
doğruyu doğru olarak söylemek mecburi
yetindeyiz; "Şu tarafı da yanlıştır" demek 
mecburiyetindeyiz; çünkü, bu ülke yalnız
ca ne Anavatanın, ne SHP'nin, ne 
DYP'nin; bu ülke hepimizin. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu memlekette doğru yapılan bir şey 
varsa, Allah rızası için, doğru yapılanı söy
lemek mecburiyetindeyiz; ama yanlış ya
pılanı da "Yanlış yapıldı" demek mecbu
riyetindeyiz. Öyleyse, buraya çıktığımız 
zaman yanlışı ve doğruyu birbirinden 
ayırt etmemiz gerekli. 

Değerli arkadaşlarım, bir parti ikti
darda iken başka, muhalefette iken başka 

konuşmamalı. Şöyle geçmiş döneme bir 
göz attım; bugün muhalefet sıralarında 
oturan ve geçmişte iktidar olmuş bir par
tinin lideri, o gün ne diyor, bugün ne di
yor? Bugün, "Köylüyü, çiftçiyi perişan et
tiniz. Köylüden şunu aldınız, bunu 
vermediniz" diyor. 

Sayın Demirel'in 1980 yılındaki büt
çe konuşmalarını karıştırdım; bakın ne di
yor : Buraya gelip de bir bütçe tenkit eder
ken, planı unutacaksınız, programı unu
tacaksınız, her şeyi unutacaksınız; kendi
liğinizden kaynak fikrini bir kenara bıra
kacaksınız, denge fikrini bir kenara bıra
kacaksınız; "Hiç kimseden bir şey alma! 
Nereden alalım? Deryadan mı alalım, der
yadan?" diyor. 

Biz nereden alalım? Gökyüzünden 
mi yağdıralım bu memlekete bir şey ve
rebilmek için? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Devam ediyor Sayın Demirci: "Yap
tığımızın beğenilmemesini tabif sayarım 
sadece. Peki, bunu yapmayalım; ama "ne
yi yapalım" ı da söylemesini millet isteye
cektir. Çok kere biz tenkit ettiğimiz zaman 
"Siz olsanız ne yapardınız?" diye bize su
aller sorulmuştur. 'Bugün siz olsanız ne 
yapardınız?' diye kimseye sual sormuyo
rum; çünkü, olmuşlardır, millet görmüş
tür, kimin ne yapacağını görmüştür. Onun 
için, milletin hizmet beklemediği, mem
leketi bu hale getirip bırakanlara, 'Sen ol
san ne yapardın?' diye sormaya benim 
hakkim yok" diyor. 

Biz de diyoruz ki : Millet görmüştür; 
geçmişte, "Adalet Partinin devamıyım" 
diyen Doğru Yol Partisini de görmüştür; 
"CHP'nin devamıyım" diyen SHP'yi de 
görmüştür. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Öyleyse, millet sizi görmüştür; sıra bizde
dir; millet bizi de görür. Milletin oyu, se
çim meydanlarında, sandıkta çıkar, bura
da çıkmaz. 
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BAŞKAN — Sayın Er, süreniz dol
du, lütfen toparlayınız. 

ALİ ER (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, yine Sayın De
mirci 1980 yılı bütçe konuşmasında şöyle 
diyor : "Şekerin 20 liradan satılması iyi 
değil mi? İyi. 30 liraya çıkarmak acaba bir 
siyasî heyet için hoşnutsuzluk yaratmaz 
mı? Yaratır. Biz aklımızı peynir ekmekle 
mi yedik? Neden çıkarıyoruz biz bunu 30 
liraya? Memleketin ekonomisi gereği" di
yor. 

Senin zamanında memleketin ekono
misi gereği de, bizim zamanımızda neyin 
gereği?.. (ANAP sıralarından gülüşmeler; 
alkışlar) Bunları bilmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, aslında çok 
şeylere dokunmak gerekli; ama zamanı
mız yetmiyor. Benim aklımın almadığı bir 
şey daha var: Bakıyorum, geçmişte temel
leri hep bunlar atmışlar!.. 

Kardeşim, biz çok temel gördük; atı
lıp da, arabanın ardından giden temelleri 
gördük. Temel atmak mühim değil; mü
him olan bitirmektir. Sizin temelini atıp 
da bitirdiğiniz eserlerden Allah razı olsun, 
biz hiçbir şey demiyoruz; ama bugün bi
zim bitirdiğimiz eserlerin de "Temelini biz 
attık*' demeyiniz. Atılan temelin, araba
nın ardında götürüldüğü devri hatırlayı
nız. 

Size küçük bir hatıramı anlatayım. 
Benim Erdemli'min Küçüksorgun yayla
sı var. 1986 yılında, bir seçimden önce git
tik, Küçüksorgun yaylasında vatandaşlarla 
sohbet ederken, 20 yıllık belediye başkan
lığı yapmış bir arkadaşımıza, "Biz bura
ya elektrik getireceğiz" dedik, o da, "Ben 
20 yıl uğraştım bu memlekete elektrik 
getiremedim'' dedi. 1987 yılında direkler 
gelmeye başladı, "Bu seçim 
propogandası" dediler; dikilmeye başla

dı, "Bu da seçim propogandası" dediler; 
elektrik geldi; ondan sonra da, "Bunun 
projesini biz yaptırdıydık" diyorlar... Te
mel atmaya ne kadar hevesliler, yahut ne 
kadar sahip çıkıyorlar, ben anlamıyorum! 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçmişten bu tarafa, "Demokrat 
Partinin devamıyım" diyen Adalet Parti
sine ve "Onun devamıyım" diyen Doğru 
Yol Partisine, zaman zaman ben üzül
düm... Zabıtları inceledim; bakın, Rah
metli Menderes döneminin Tarım Baka
nı Sayın Nedim Okmen o zaman İslahiye-
Kİ1İ8 arasında orman yolu açmış -Allah 
rahmet eylesin- ormandan yol açtığı için 
de bakana zimmet çıkanlmış, "Neden or
mandan yol açıyorsun" diye. 1962 yılın
da dava edilmiş... Ardından, bakıyorsunuz 
Adalet Partisi 15 yıl iktidarda kalmış; fa
kat Allah rızası için memlekete yol açan 
Bakanın zimmet davasını kaldırmamış. 
Bunu da, Anavatan Partisi ve Anavatan 
Hükümetinin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 1988 yılında kaldırmış. 

Siz buna değil de neye sahip çıkıyor
sunuz, onu söyleyin bana. (ANAP sırala
rından alkışlar) Bunlar, gerçekten üzüle
cek şeylerdir; bu konuda uğraş veren Ga
ziantep Milletvekili Hikmet bey arkada
şımıza da teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Başka
nımızın affına sığınarak, bir iki konuya 
daha değinip, sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efen
dim... Sizden sonra konuşacak Sayın Ba
kan var, aleyhte var, üzerinde var... 

ALİ ER (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, bazı muhale
fet milletvekilleri arkadaşlarımızın sözle
ri var; gerçekten üzücüdür. Buraya çıkıl
dığında, hem iktidar milletvekillerinin, 
hem de muhalefet milletvekillerinin sevi-
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yeli olması gerekir. Burada doğruyu söy
lememiz lazımdır. Burada birbirimizi suç
lamakla da bir yere varamayız arkadaşlar. 

SHP'li arkadaşımız, "Bu Bakanın 
koltukta oturması dahi ayıp" gibi bir söz 
söyledi. 

Bu Bakanın koltukta oturmasına sen 
karar veremezsin, millet karar verir, mil
letin seçtiği Başbakan karar verir, millet
vekilleri karar verir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ardından, 
"ANAP milletvekillerinin gelecek endişe
si..." diyorlar. 

Anavatan milletvekilleri, buraya se
çilirken, her halde analarından milletve
kili doğmadan seçildiler. Milletvekili ola
cağız diye de analarından doğmadı. Hiç
bir endişeleri yoktur; çünkü, bu milletve
killeri -açık söyleyeyim- Allah nzası için 
çalışıyorlar. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Benim gerçekten hafızamın almadı
ğı bir konu var, o da şu yüzde 35 veya 36 
oy konusudur. Bir seçim kanunu getiriyor-
sun; bu seçim kanununun içinde "Bu se
çim kanununda ANAP'a oy verilir" ya
zıyor mu? Yazmıyor değil mi? (ANAP sı
ralarından "Yazmıyor" sesleri) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bir o eksik zaten. 

ALİ ER (Devamla) — Anavatan Par
tililer, seçmenin elinden tutup da, "Kar
deşim gel bakalım, oyunu şu sandığa atar
ken bakacağım" diye yazıyor mu? Yazmı
yor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Maviyi kahverengi yapıyorsunuz. 

ALİ ER (Devamla) — Vatandaş san
dığa gidiyor, oyunu kullanıyor. Vatandaş 
oyunu size de kullanabilirdi, siz de yüzde 
35-36 oy alarak iktidar olabilirdiniz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Olacağız. 

ALI ER (Devamla) — "Biz yüzde 35 
veya 36 oyla iktidar olmayız, bu işten 
vazgeçtik" mi diyecektiniz? Bunlar geçer
siz laflardır. Ardından "Yüzde 65 oy alan 
muhalefet oluyor" diyorsunuz. Yüzde 65 
oyu hangi parti aldı? SHP yüzde 65 aldı 
mı? Doğru Yol Partisi aldı mı? Almadı. O 
zaman yapacağınız bir şey var : Birleşin, 
Anavatan'ı yıkın. Başka bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Er, lütfen bitiri
niz... Bunlar bütçenin tümü üzerinde ya
pılan konuşmalarda zikredildi. 

ALİ ER (Devamla) — Üzerinde al
dım zaten. 

BAŞKAN — Biz, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşuyoruz. Rica ediyorum... 

_ ALİ ER (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım; teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım 
burada bir çeşmeden bahsederek, "Çeş
me gelmiş, motopomp gelmemiş! oy ve
rirseniz motopomp da takacaklarmış" fi
lan dedi. 

Anavatan İktidarı döneminde o ka
dar çok çeşmeler, yollar, yapıldı ki -açık 
söyleyeyim- öyle motopompa falan tene-
zül edecek bakanımız veya bakanlık per
sonelimiz yok. Bunlar ayıp şeyler. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ma
hallî seçimlerden önce 33 ilçeye söz ver
miştiniz; il yapın o zaman onları. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ALİ ER (Devamla) — Bazı muhtar

lardan bahsettiler. 
Sizlerin sık sık bahsettiğiniz hayalî ih

racat olayı var. O hayalî ihracat olayı gi
bi, şimdi siz de hayalî muhtarlar meyda
na getirmeye başladınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ora
ya girme, oraya aklın ermez, berbat eder
sin. 
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ALİ ER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, zamanımız yettiği kadar konu
şabildik. Daha çok sözlerimiz var, ama za
manımız yetmiyor. 

1980 bütçesinde Demirel en son şu
nu söylüyor : "Benden kurtulmanız sizin 
elinizde değil, milletin elinde." 

Bizden kurtulmanız sizin elinizde ol
sa, zaten bir günde yıkarsınız. Bizden kur
tulmanız, milletin elinde. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sevgili arkadaş
larım; konuşmama son verirken, bugüne 
kadar hizmet vermiş ve bugün de hizmet 
veren Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı personelinin hepsine ayrı ayrı teşek
kür eder; 1989 yılı Tarım Bakanlığı büt
çesinin memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Er. 

Aleyhte Sayın Murat Sökmenoğlu; 
buyurun efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; benden evvel konuşan sa
yın milletvekili arkadaşımız "Siz olsaydı
nız ne yapardınız?" diyor, " Türk tarımı
nı ne hale getirirdiniz?" diyor. Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz, müsamahanı
za sığınarak bir iki cümleyle cevap vermek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz olsak, rızk
tan vergi almazdık. Biz olsak, enflasyonu 
canavar yapmazdık. Biz olsak, gerçek süb
vansiyona devam ederdik. Biz olsak, ta
rım ürünü ithal etmez, çiftçi ürününü su
dan ucuza getirmezdik, değerlendirirdik. 
Biz olsak, süt ineklerinin kasabın bıçağı 
altına yatırılmasına müsaade etmezdik. 
Velhasıl. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Farzı muhal yani... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Velhasıl biz, Türk 
çiftçisini bu hale getirmez, fukaralaştır-
mazdık; gübre ve mazotu kullanılmaz hale 
getirmezdik. Biz olsak, köye icra memu
runu sokmazdık. Eskiden olduğu gibi koo
peratiflerin yönetim kurallarını gerçek çift
çiye terk ederdik, gerçek çiftçiye açardık. 
Sağlık güvencesi olmayan 24 bin insana 
hastane kapılarını açar, muhtar ilmüha-
beriyle onlara sosyal güvence sağlardık. 
Fakir çiftçiyi namerde muhtaç etmezdik. 
Seçimlerde devletin greyder ve dozerini, 
devlet baskı ve tehdit aracı olarak kullan
mazdık. Biz olsak, traktörü vitrin süsü ol
maktan çıkanr, tarlanın malı haline geti
rirdik. 

Sayın milletvekilleri, hülasa; köyleri 
imar ederdik. Öyle imar ki, sizin yaptığı
nız gibi "Alo" ekonomisiyle değil; sade
ce telefon götürmekle köy imar edilmez. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — 40 senedir ne yaptınız? 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 
Cindoruk'un beyanatını okudunuz mu? 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Cindoruk'un beya^ 
natını burada çıkar siz konuşursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen konuşmanıza devam ediniz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Cindoruk'un beya
natını ben okudum sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Efendim, Tanm Bakan
lığı bütçesini görüşüyoruz. Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım siz 
müdahale etmiyorsunuz ki, Tarım Bakan
lığı bütçesinde Cindoruk konuşuluyor. 
Olur mu? 

— 91 — 
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BAŞKAN — Ben onlara söylüyorum 
efendim, size değil. Siz devam edin Sayın 
Sökmenoğlu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türk ekonomisinin yö
netiminde, ülkemizin temelde tarıma da
yalı bir ülke olduğu gözden uzak tutulma
ması gerekirken, bugünkü yönetim bu 
gerçeği unutmuş; hem ülke ekonomisini, 
hem Türk çiftçi ve Köylüsünü açmaza dü
şürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu açmaz için
de verimi artırmak bakımndan bazı yeni 
önlemlere ihtiyaç vardır. Ürün bedelinin 
peşin olmaması, artan maliyet, ekonomik 
sıkıntılar, ve tabiat şartlan, dolayısıyla ta
rım kredisinin miktarının ve şartlarının 
çiftçinin ihtiyacına göre yeniden düzenlen
mesinin doğal hale geldiğini hükümetin 
artık görmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, iç fiyat istikra
rını sağlamak ve üreticiyi, sanayiciyi, ih
racatçıyı ve tüketiciyi korumak bakımın
dan, tarımda destekleme fiyatı ve depola
ma politikasının da ıslah edilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü
ne, bugüne kadar verilenden daha büyük 
önem verilmelidir. Tarımsal kalkınma, 
ekonomik kalkınma bütünlüğü içinde ele 
alınmalıdır. Bugün tarımı ihmal edenler, 
tarımı ekonomik kalkınma bütünlüğü 
içinde görmemektedirler. Malumunuz ol
duğu veçhile, ekonomik kalkınma bütün
lüğü içinde tarımsal kalkınma birkaç saf
hada olmaktadır. Sizlere bu safhaları, al
tını çizerek bir kere daha tekrarlamak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, birinci safhada, 
teknolojinin çok yavaş, değiştiği, girdilerin 
çok az miktarda satın alınıp kullanıldığı, 
üretilen ürünün çok büyük bölümünün 
çiftçi ailesi tarafından tüketildiği, "Nafa

ka tarımı" veya "Geçim ekonomisi" de
nilen bir düzen vardır. 

İkinci safhada, nispeten daha fazla 
teknolojinin temin edildiği, millî ve ulus
lararası pazarlara giden ürün miktarının 
yükseldiği, girdilerin gittikçe artan mik
tarda kullanıldığı ve ülkede değişik verim
lilikte tarım bölgelerinin meydana geldi
ği; üretimde emek, sermaye ve toprak un
surlarının yanında, yöneticiliğin de eklen
diği safhadır. Buna, "karma tarım" adı
nı veriyoruz. Tan mı n en mühim politik 
mesele olduğu dönem, bu dönemdir. 

Üçüncü safha ise, ülkenin millî ve 
uluslararası pazar için ürün yetiştirmesi ve 
üretimin, tipleştirilmiş tanm işletmeleri 
tarafından yapıldığı son safhadır ki, bu
na, "pazar için tanm" veya, "gelişnfiş ta
nm ekonomisi" deriz. Bu safhada tanm, 
ticarî hüviyeti olan, ihracatı hazırlayıcı ve 
pazara dönük bir yapı kazanmıştır. Bu saf
hada işin içine emek, sermaye, toprak, yö
neticilik, unsurlan yanısıra, pazarlama ve 
teknoloji girmektedir. 

Türkiye, bugün ikinci safhada bulun
maktadır. Bu safhadan üçüncü safhaya 
geçmek ve onu devam ettirmek, ekonomik 
kalkınmanın tamamlanmasındaki unsur
ların biri olacaktır. Bu geçiş dönemi, kay
nakların rasyonel, rantabl kullanılması, 
kalkınmanın ekonomik sınırlar içinde ger
çekleştirilmesi bakımından çok mühimdir. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü safha ile 
ilgili programların, ikinci safhada hedeTe 
tam ulaşılmadan yürürlüğe konması, ya
ni, bunlann erken benimsenmeyi, kalkın
mayı geciktirebileceği gibi, kaynaklann 
yanlış tahsisine, israf ve kargaşalıklara da 
sebep olabilir. 

İşte, böyle bir hataya düşmeden ta
rımsal kalkınmayı son safhaya ulaştırmak 
için bir program yapılması şarttır. 

Her türlü ekonomik faaliyetin teme
linde, insan ve onun refahını artırma ga-
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yesi vardır. Tanm, yapısı gereği insana en 
fazla ihtiyaç gösteren ve insan ile tabiatı 
yakınlaştıran bir ekonomik faaliyet alanı
dır. Türk tarımında ise, tarımda çalışan
ların kaderi, bütün gelişmelere rağmen, 
henüz tabiatın elinden kurtarılmış değil
dir. Denilebilir ki, sorun ve bereket, Türk 
çiftçisinin kaderinde amansız rekabet ha
lindedir. 

İşte, çiftçimizi bu kötü kaderin esiri 
olmaktan kurtarmak ve aç değil tok, çıp
lak değil giyimli yaşatmak, açıkta değil, 
evinde barındırmak, Türk yurdunu ma
mur yapmak ve bunun yanı sıra, ihracat 
amacıyla bir program yapılmalıdır diyo
ruz. Bugünkü plan ve program tam ola
rak yapılmamıştır. 

Ülke kalkınma planlarının bir parçası 
olması gereken tanm programının ana he
defleri ise şunlar olmalıdır : 2000 yılma 
kadar Türk çiftçi ve köylüsünün gerçek ge
liri ve satın alma gücünü, bugünkünün 
dört katına çıkarmak; Türk köylüsünü ve 
çiftçisini pazar ekonomisinin bir parçası 
haline getirmek ve medeni ihtiyaçlannı sa
tın alabilecek bir ekonomik güce eriştir
mek; ülkenin mevcut tanmsal kapasitesi
ni artırmak, bu kapasiteyi azamî verimle 
kullanmak ve 2000 yılında AET'nin 1978 
seviyesine çıkarmak; üretimin artırılması 
için gerekli girdiler ile, kredi ve teknik bil
gileri zamanında, yeterince ve ekonomik 
olarak sağlamak; sanayileşme hamlesi 
içinde tanm sanayiine son derece önem ve 
özen göstermek ve bu hususta teşvikler ge
tirmek; köyün imannı sağlamak; "Bir ki
şinin bir kişiyi" beslediği tanm yapısını, 
"bir kişinin sekiz kişiyi" beslediği tanm 
yapısına çevirmek; 2000'yılında 70 milyo
na ulaşacak nüfusumuzu aç, çıplak ve 
açıkta bırakmamak; kendi milletimizi bes
ledikten sonra, 2000 yılında 6 milyan aşa
cağı hesaplanan dünya nüfusunun açlık ve 
çıplaklık problemine yardımcı olmak; ta

nm ürünü yerine, tarım endüstrisi ürünü 
ihraç eder hale gelmektir. 

Sayın milletvekilleri, bunlann gerçek
leşmesi, diğer girdiler yanında, enerjinin, 
darboğaz olmadan kullanılabilmesine bağ
lı olduğunu da ifade etmek isterim. 

Sayın Başkanım, sözlerime son ver
meden önce, çekirge meselesine de değin
mek istiyorum. Çekirge afeti hakkında 
hiçbir açıklama tatmin edici değildir. Al
lah'tan, baygın düştüler de, şimdilik Tür
kiye bu afetten kurtarıldı. Uyanıp yeniden 
gelirlerse, ümit ederim ki, Tarım Bakan
lığı da uyanık, onlan bekler vaziyettedir 
ve müdahale için gerekli önlemi de almış 
olsun. Bu konu ihmal edilmeye gelmez; 
mazallah, ani bir baskın Türkiye'yi felç 
eder. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
Urfa Tüneli hizmete açılırken sulama pro
jeleri henüz gerçekleşmedi. Sorarım siz
lere : Sulama amacıyla yapılan Atatürk 
Barajında altyapı, kanallar olmazsa, bu
rada ne yapılacaktır? Balık mı tutulacak
tır? Bir an evvel sulama projelerinin ger
çekleşmesi için önlem alınsın. "GAP'ı 
gaptık" demekle bir yere varamazsınız. 
(ANAP sıralanndan, "Siz gaptırmayın" 
sesleri) 

Biz gaptırmadık, siz gaptınyorsunuz. 
(Gülüşmeler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Demirel kaptırmaz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Bu gidişle, kurak
lık yine çiftçinin kaderi olacak, kuraklık
tan çatlamış topraklarda yine sefalet ola
cak, üretim de hayalî olup çıkacak... 

30 milyon ton buğday, niye, bu ilgi
sizlikten, programsızlıktan, parasızlıktan 
rüya olsun; bitirilsin ki, Türkiye ekonomisi 
nefeslensin diyerek, Tarım Orman ve Köy-
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işleri Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.( DYP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan, buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çok değerli üyeleri; 1989 yılı 
bütçe müzakereleri dolayısıyla şahsım ve 
bakanlığım adına hepinizi saygıyla selam
layarak sözlerime başlıyorum. 

Tarım Bakanlığı bütçeleri her zaman, 
genel olarak, bütçeler arasında daha faz
la ilgi çeker. Bugün hem Anavatan Parti
sine mensup arkadaşlarım, hem de mu
halefet partilerine mensup arkadaşlar ta
rımın çeşitli konuları hakkındaki düşün
celerini dile getirdiler. Bunlara, sırası ge
lince teker teker, kendi ölçeği nispetinde 
düşüncelerimizi de ifade etmeye gayret 
edeceğim. 

Buradaki üç partinin de durumu şu
dur : "Burada biz olsaydık şöyle 
yapardık" derken, herkes "biz" olmuş
tur geçmişte. Biz de zaten şu anda iktidar
dayız. Dolayısıyla, burada söylenen söz
ler içerisinde, "Ben olsaydım şunu 
yapardım" dan ziyade, vaktiyle hangi par
tinin, ilçtidar olduğunda neler yapabildi
ği, beni çok daha fazla ilgilendirir. Tabi-
tıyla, siyaset bir yarışmadır. Önemli olan, 
bu millete daha iyi şeyler, daha güzel şey
ler verebilmektir. Biz şimdiye kadar, geç
mişte yapılan hiçbir hizmeti küçümsemek 
gibi bir gaflet içerisine düşmedik, onu bil
hassa belirtiyorum. Geçmişte bu memle
kete hizmet eden, taşı taş üzerine koyan 
herkesten Allah razı olsun (ANAP sırala

rından alkışlar) ama, mademki siyaset bir 
hizmet yarışıdır; müsaade ederseniz, bu
rada yapacağımız iş; yaptığımız, yapaca
ğımız işleri birbiriyle mukayese etmektir. 
Bu mukayese etmek, geçmişte yapılan hiz
metleri, hiçbir şekilde, küçümsemek an
lamına gelmez. 

Muhterem üyeler, tarımın meselele
ri, sadece tarım sektörünü ele alarak in
celenecek bir konu değildir. Çünkü, tarı
mın diğer sektörlerle yakın ilişkisi vardır; 
ekonomiyle yakın ilişkisi vardır; memle
ketin sanayileşmesiyle, dış ticaretiyle, ih
racatıyla, döviziyle yakından ilgisi vardır 
ve tarımda çalışanlarımız bugün nüfusu
muzun yarıya yakınını teşkil etmektedir
ler. Bu bakımdan, tarımın meselelerini in
celerken de, her halü kârda işin geneline 
bakmak gereğini de, tarımın önemi dola
yısıyla tekrar ifade etmek istiyorum. 

Son beş yılda, 1984 ile 1988 arasında 
Türkiye'deki genel gelişme, gayri safi millî 
hasıla olarak, yüzde 6,6 civardında gerçek
leşti. Buna mukabil, tarımdaki hasıla ar
tışı ise, hesabımıza göre, yüzde 4,4'tür. 

Bu noktada, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda dile getirilen bir hususu, orada da 
söylediğim şekilde, açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. Arkadaşlarımız haklı olarak, 
1985-1989 dönemini kapsayan beş yıllık 
plan döneminde, sabit sermaye yatırımla
rının yüzde 11'ini tarıma yatırmayı öngör
dünüz. Buna mukabil tarımda da, yüzde 
3,6'lık bir gelişme hızı öngördünüz; fakat 
sizin tarıma yatırımınız yüzde 11'in altın
da gerçekleşti -yüzde 8 civarında- buna 
mukabil, tarımsal hasıla yüzde 4,4 arttı di
yorsunuz. Bu nasıl oldu?" diye soruyor
lar. Vereceğim cevap şudur : 

Tabiatıyla o hedefler konulurken, 
geçmişin tecrübeleri dikkate alınır, gözle 
görülür bazı hususlar dikkate alınır ve ona 
göre projeksiyonlar yapılır. Hiçbir plan 
döneminde de, "Ben şu nispetleri aldım, 
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neticede tıpatıp aynı çıktı" denildiğini ben 
hatırlamıyorum; mümkün de değil; özel
likle tarım için mümkün değil. Çünkü ta
rım, bugün, dünyanın neresinde olursa
nız olun -üzerine basa basa söylüyorum-
hava şartlarına bağlıdır. Hava şartlarına 
öyle bağlıdır ki, koca Amerika'da bile, ha
va şartlan iyi gitmediği zaman, 180 mil-
yor tonluk mısır üretim tahmini 130 mil
yon tona düşer, 50 milyon ton fark eder. 
Bu birinci neden. 

ikincisi, bazı politikalarınızın netice
sine bağlıdır. Bakınız, tohum konusu bu
rada fazla münakaşa edilmiyor; ama 
1984'te, 1985'te, 1986'da tohum konusun
da burada çok münakaşalar yapıldı. Bu 
münakaşalarda, tohum konusu bir tarafa 
bırakıldı ve sadece tohumların hastalıkla
rıyla ilgili konuşmalar yapıldı. 

Bu nasıl oldu, onu söyleyeceğim. Be
nim değerlendirmem şöyledir : 

Birincisi: Türkiye'de gayri safı millî 
hâsıla artışı plan hedefinin de üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

ikincisi : Hava şartlarında -çok 
şükür- genel bir elverişsizlik olmadı. Ha
va şartları, genelde fena geçmedi diyebi
lirim. Sadece, 1985 senesinde bazı bölge
lerimizde, nispî bir kuraklık yaşadık; bu 
doğrudur. 

Üçüncüsü : Tohumun, belirli üretim 
dallarında tesiri zannettiğimizden de ile
ri oldu; buğdayda, ayçiçeğinde, mısırda, 
soyada, sebzelerde önemli üretim artışla
rı meydana geldi. Yem bitkilerinde önemli 
üretim artışları meydana geldi. Bu geliş
meler neticesinde, dolaylı olarak hayvan
cılığı da destekledik. 

Biz bugün, tarımda, yukarıda belir
tilen gelişme hızını göstermek için özel bir 
gayret sarf etmiş değiliz. Şimdiye kadar 
gayri safı millî hâsıla hesapları hangi usul
le yapılıyor ise, bugün de aynı usulde ya

pılıyor. "Vfeni bir metot keşfedilmiş, yeni bir 
yöntem keşfedilmiş değil; aynı şekilde he
saplanıyor ve ona göre gidiyor. 

Konuşmamın burasında hemen bir 
düzeltme yapayım. Burada hep söylenir, 
"Efendim, buğday rakamlarında falanca 
yerin rakamı değişik, falanca yerin raka
mı değişik" diye. Bu konudaki yerleşmiş 
gelenek de şudur : Tarım ürünlerini tah
min için 9 kişilik bir komite var; onlar, 
kendilerine gelen bilgilere göre, tarım 
ürünlerinin miktarlarını tahmin edenler. 
Planlama da her yıl, planlı dönemin ba
şından itibaren, buğday miktarında üre
timi yüzde 10 düşerek kitaba yazar; hadi
se bundan ibarettir. Yoksa, birinin raka
mı değişik, öbürünün rakamı değişik de
ğildir. O komite 20,5 diye tahmin etti, oysa 
1989 planına baktığınızda bunun yüzde 
16, ne ise, öyle bir değer görürsünüz; se
bebi de budur. 

Bir nokta daha var, özellikle istismar 
edilen bir nokta diyebileceğim; şudur : 
"Tarımın gayri safi millî hâsıla içindeki 
yeri düşüyor, tarımın yeri giderek azalı
yor. Sizin, işte, özal Hükümeti olarak, ta
rıma ne kadar az önem verdiğinizin ör
neklerinden biri bu" diye. 

Ben şimdi size sorayım : Geçmişte, 
35*40 senedir, tarımın millî gelir içinde ye
rinin arttığı bir sene var mı? Böyle bir şey 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Biraz evvel de 
söyledim ve diyorum ki, millî gelir yüzde 
6,6 artıyor, buna mukabil tarımda geliş
me iyi olmasına rağmen 4,4 arttı. Tarım
daki gelişme, toplam gelişmenin gerisin
de olduğu sürece, bu böyle olacaktır. So
mun büyüyor, somunun içindeki tarımın 
nispeti düşüyor; ama tarım kendi içerisin
de büyüyor; hadise budur. Her sene yüz
de 4,4 olarak tarımsal hasılada artış var; 
bizden önceki döneme de, 1963-1983 yıl
larına baktığınızda yüzde 3'lük bir artış 
vardır. 
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Kabul etmek lazım ki, tarımımızda-
ki problemlerimiz çok yönlüdür. Tarımda
ki meseleler öyle akşamdan sabaha düze
lecek meseleler değildir. Tarım sektörü
nün, eşyanın tabiatından gelen sorunları 
vardır; yıldan yıla değişik şekilde tezahür 
eden sorunları vardır; milletlerarası me
selelerden, dünyadaki meselelerden gelen 
sorunları vardır... Önemli olan da, bu so-. 
runlara ülkenin kaynakları, imkânları çer
çevesinde çözüm bulabilmektir. 

Bazı hususları, tekrar hatırlatmak ba
kımından ifade etmeyi faydalı görürüm. 
Bugün Türkiye'deki tarım nüfusunu 24 
milyon olarak tahmin ediyoruz. Bu, nü
fusun yüzde 45'lerine tekabül eder; istih
dam olarak değil, nüfus olarak. 320 mil
yonlu Ortak Pazann tarım nüfusu 20 mil
yondur. Ortak Pazarın tarım nüfusu, 
Türkiye'nin tarım nüfusundan azdır. Ha
dise şudur : "Ortak Pazar bu kadar des
tekliyor; Birleşik Amerika bu kadar des
tekliyor; Türkiye neden desteklemiyor?" 
gibi bir argümanın hiç kimseye faydası 
yoktur. Herkes kendi gücü nispetinde des
tekleyebilir. Eğer siz, "Şunları yapmayın 
da, şunu yapın" deseniz, ben anlarım. 
"Kaynak meselesi,imkân meselesi" diye 
burada söylendi. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Tercih meselesi. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Yani, sizler çiftçiye çok şeyler ver
mek istiyorsunuz, biz esirgiyoruz!.. Böyle 
mantık olur mu? Böyle bir şey, Türkiye'
de kitle partisi olan, iktidar partisi olan bir 
partinin tabiatına ters düşer; Jıele hele bi
zim anlayışımıza tamamıyla ters düşer. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Uygulama yanlış. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Misaller vereceğim ve kimlerin de 

neyi doğriı uyguladığını da söyleyeceğim 
biraz sonra. Hepsinin misallerini verece
ğiz. 

Burada rakamlar veriliyor, maalesef, 
rakamlar da az verildi; belirli yılları kap
sayacak şekilde verildi. Dikkat edersiniz, 
yapılan yorumların çoğu, hep, giderlerin 
fazlalığı ile ilgili. "Gelir hanesi ne oldu?" 
diye oraya bir kere olsun bakan yok. San
ki gelir hanesi yerinde sayıyor, orada bir 
şey olmuyor, sadece giderler artıyor gibi 
bir anlayışa geliyoruz. Misalleriyle o ko
nuya biraz sonra değineceğim. 

Hadiseye şöyle bakalım : Bizim çift
çiye desteklerimiz ne? Çiftçinin bir satış 
fiyatı var, orada Hükümetin verdiği des
tekleme fiyadarı var; öbür tarafta da çift
çinin giderleri var. Nedir bunlar? Gübre
dir, ilaçtır, tohumdur vesairedir, ürününe 
göre değişir. Bu mukayeseleri yaparken, 
siz sadece gübre fiyatını, sadece mazot fi
yatını, sadece ziraî mücadele ilacının fi
yatını ayrı ayrı alıp mukayese edersiniz, 
bundan hiçbir şey çıkmaz. Mukayeseyi 
şöyle yaparsınız : Bir tarafa çiftçinin gi
derlerini koyarsınız, öbür tarafa da gelir
leri koyarsınız ve ikisinin mukayesesini ya
parsınız. Özellikle bizim dönemimizde 
bunun ayrı bir yeri vardır. Tohumla 
birlikte bazı ürünlerde, -hepsini 
demiyorum- bazı bölgelerde gerçekten 
önemli üretim artışları vardır. Ayçiçeğinin 
1980 ile 1988 fiyatını mukayese ederseniz 
olmaz. Ayçiçeğindeki verim artışı ne oldu? 
Onu kimin hesabına yazacaksınız? O, çift
çinin hesabına değil mi? Vaktiyle 120 kilo 
ürün aldığı tarladan, bugün 180-200 kilo 
ürün alıyorsa, bunu çiftçinin gelir hane
sinde göstermeyecek misiniz? 

Eğer, sadece 1980 ile 1988 fiyatlarını 
mukayese ederseniz, meselenin çok ufak 
bir kısmına bakmış olursunuz. Biraz sonra 
bunların misallerini Yüce Heyetinize tak
dim edeceğim. 
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MUSTAFA MURAT SOKMEN-
OĞLU (Hatay) — Onu Cenabı Allah bi
lir, bir sene verim olur, bir sene olmaz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Sübvansiyonlarımızın yetersizliğin
den fazla şikâyet edilmedi burada; girdi 
fiyatlarından ve başka konulardan şikâyet 
edildi. 1988 yılında tahminî olarak süb
vansiyon miktarımız 2 trilyon liradır. Ar
kadaşlar, "Bunun muhtevası ne? Hangi 
kalemlerden müteşekkil?" diye soruyorlar; 
Söyleyeyim : 500 milyarı gübre; 200 kü
sur milyarı yem; süt, mücadele ilacı ve di
ğerlerinde devlet yardımı var; hesapta gös
termediğiniz iki kalem daha var; bir ta
nesi sulamadır. Sulama fiyatlarının yük
sekliğinden şikâyet edebilirsiniz; ama dev
letin yaptığı yatırıma göre, sulamadan al
dığı paraları hesap ederseniz, kanalların, 
o projelerin bakım masrafına dahi yetmez. 

ikincisi de, faiz sübvansiyonu vardır. 
Bu, şu veya bu şekilde ekonomiden çıkı
yor. Mevduat faizinin yüzde 85 olduğu bir 
dönemde, ben, çiftçimize yüzde 
34,40,45,50 ile -her neyse- bir kredi veri
yorum. Bunun yüksekliğini tartışabilirsi
niz, ben de bunu düşürmek isterim; ama 
önümüze çıkan tabloda, bunu nasıl yapa
cağım, neyden kesip, nereye vereceğim 
meselesi vardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Emeksiz kazanca yüz
de 85, emeğe ise sıfır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Spesifik olarak sizlere 1980 ile 
1988'in mukayesesini yapmak istiyorum; 
neden bu yılları aldığımı da izah edeyim, 
gelişi güzel değil. Son beş yıllık, müzake
reler sonucunda çok şükür, bazı konula
rın konuşulmasında bazı değişiklikler ol
du. Birkaç yıl evvel burada SHP'li arka
daşlarımız devamlı olarak 1979 fiyatları-
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nı getirip mukayese ediyorlardı. Mazotun 
ve gübrenin 1979 yılı fiyatını hatırlarsınız. 
(ANAP sıralarından "Mazot yoktu ki" 
sesleri) DYP'li arkadaşlarımız da bir sü
re onu kullandılar. O konuları biz işleyince 
şimdi bu 1983 moda oldu. 1983'le bugün
kü fiyatları mukayese ediyorlar. Buna şim
di, yeni bir ilave ile 1987-1988'i mukayese 
ediyorlar. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ne kadar kötü olduğunu anla; her sene 
birbirinden kötü geliyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Kendi dönemimiz içindeki muka
yeseleri yapmak bizim hakkımız; ama, bi
zim dönemimizi mukayese edeceğimiz 
yerler varsa, sizin siyasî sorumluluk taşı
dığınız senelerdir; onlarla mukayese yapa
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) Onun 
için bu mukayeseleri sağlam bazda yap
mak lazım. Bunların ne olduğunu söyle
yeceğim. 

1980 yılında Toprak Mahsulleri Ofi
sinin aldığı buğdayın ortalama fiyatı 10 li
ra 23 kuruş. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Dolar kaç 
lira?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Dolardan bahsetmeyin; siz doları 
bilmezsiniz ki... Sizin zamanınızda mem
lekette dolar mı vardı? (ANAP sıraların
dan alkışlar) Memleket dolar fukarasıydı... 
Yapmayın! 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Doğru, bize maaşı Amerika ödemiyordu. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Vatandaş Türk Lirası alıyor, Türk 
Lirası harcıyor; ekmeğini de Türk Lirası 
ile alıyor. Onun için mukayeseleri böyle 
yapıyoruz. 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1988 O : 2 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
4 kiloya bir dolar alıyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Dolar almayacak, ekmek alacak; ne
ticede onu söyleyeceğim. 

1980 yılında Toprak Mahsulleri Ofi
sinin aldığı ortalama fiyat 10 lira 23 ku
ruş. Bu sene ne verdik? 165 lira 37 kuruş. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Polatlı'da 105 liraya satıldı. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Vaktiyle Ofise vermeyenler de aynı 
şekilde ucuza satarlardı. Onu bana hiç 
söylemeyin. Ofisin alımlarını eskiden de 
bilirdim, sattığı ürünün parasını peşin al
mak isteyen vatandaş, devlete satmadığı 
takdirde gider tüccara daha ucuza satar. 
Bu, bugün ortaya çıkan bir durum değil, 
her zaman olan uygulama; pamukta da, 
buğdayda da böyleydi. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Hâlâ öyle. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam-' 
la) — Ne artmış? 16,2 katı artmış. 

Buğday üretimi 1980 yılında 17 mil
yon ton seviyesindeydi; bu sene 20 milyon 
tonu biraz aştı. Ekim alanlarımız artma
dığına göre, ortalama verim artışı yüzde 
15-24 civarındadır; bu rakamı ortalama 
olarak yüzde 15-17 alıyorum. Vatandaş, 
verim artışı için ilave fazla bir masraf yap
maz. Verim artışı kârlı bir kalemdir. Bu
nu da dikkate alırsanız, verim artışı ile be
raber buğdayın ortalama alım fiyatı 19 ka
tına çıkmıştır. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Kalite de düştü. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Fiyattan bahsediyorum. 

Aynı dönemde enflasyon ne oldu? 
Enflasyon 14,7, bilemediniz 15 katıdır. Ya
ni, burada kürsüye çıkarak, müşahhas ol
mayan birtakım rakamları ortaya koyarak 
yapamazsınız. Siz de bu hesapları yapar
sınız, gelir mukayese ederiz. 

Burada pamuk çok konuşuldu. Ne ol
du pamuğa? 1980 senesi pamuğun dünya 
fiyatları bakımından en iyi fiyatı bulduğu 
senedir. O yıl ortalama olarak 178 sente, 
180 sente pamuk sattık, elyafı 2 dolara sat
tık. Buna rağmen, o zaman verilen des
tekleme fiyatı 50 liraydı. Bu yıl Ege pa
muğuna 870, Çukurova pamuğuna 840 li
ra verdik. Ege pamuğunda TARİŞ'in bir
takım ilaveleri ile fiilî alımları 945-950 li
ra civarındadır. TARİŞ'in, fiilen çiftçiye 
ödediği para. Biraz borcu var, doğru. O 
borçlara ayrıca geleceğim. Kaç katı art
mış; 18,5-19 kat artmış. Tekrar enflasyon
la mukayese edelim; enflasyon 15 katıdır. 
Hesaplar bunu gösteriyor; hesaplar dedi
ğinizi göstermiyor. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Çiftçi öyle demiyor; ama Sayın Bakan. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Çiftçi ya
şıyor onları. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Hesap bilmez onlar, hesap bilmez. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Efendim, ben sizin de dediğinize ba
kıyorum. Çünkü ben, ne dediğimi söylü
yorum. Siz de bir hesap yaparsınız gelir
siniz, konuşuruz. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Hesap işinize nasıl geliyorsa... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, tütün konu
su çok konuşuldu. Hele hele tütünün fi
yatı konuşulursa, bizim İktidarımızın o 
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konuda söyleyeceği çok şey var, hesabı bu
rada. 1980 yılında tütünün ortalama alım 
fiyatı neydi; 111 lira 68 kuruş, lütfen aklı
nızda iyi tutun; 111 lira 68 kuruş. Geçen 
sene bizim tütüne verdiğimiz ortalama fi
yat 2 900 küsur liradır Türkiye ortalama
sı. Bu yıl Tekelin ortalama alım fiyatı da 
4 900 - 4 960 lira tahmin ediyoruz. Kaç 
kat artmış; 44 katı artmış. Şimdi, insaf 
edelim, yani siz bu kalem hakkında da 
böyle konuşursanız, bizim bir diyeceğimiz 
yok. Yani, tütünde o dönemde verilen fi
yatla, bu dönemde verilen fiyat 40-44 mis
line çıkmış. Daha ne vermemizi bekliyor
sunuz? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hele bir sor ne sigarası içiyorlar? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Kaldı ki, bütün bu fiyatlar verilir
ken, tabiatıyla ürünlerarası parkelere, 
ürünlerarası dengelere diğerlerinde iyi 
bakmamız lazım. 

Traktör hesabı çok yapıldı. Traktör 
hesabına gelince, arkadaşlarımız artık 
1980-1988 mukayesesi yapamıyorlar. Niye 
yapamıyorlar... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ka
raborsa yok... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Hayır... Hayır... Yok, "Karaborsa" 
değil. Çünkü, o tam, ele gelir bir hesap 
göstermiyor... 

NECCAR TÜRCAN (İzmir) — O 
zaman alım gücü vardı, şimdi alamıyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Şimdi bakınız, çok söyledik : Ben 
traktör mukayesesinde hep şunu yaptım : 
1980 yılının ağustos başı fiyatı, 1981 yılı
nın ağustos başı fiyatı vesaire, vesaire... 

Geldim 1988 yılının ağustos başı fiyatı 
"Buğday fiyatı hangisi" mi, ofisin fiilen 
ortalama olarak teşekkül eden fiyatı bun
ları mukayese ettim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Niye ağustos?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — İsterseniz başka ayı da mukayese 
ederim, fark etmez o. Efendim; o, fark 
etmez. 

Şimdi, orada çıkan netice şu : 1980 
yılında bir Fiat-480 markalı traktör, o za
man -100 küsur ton, 103 ton civarındadır-
1 milyon 50 bin liraya alınabiliyordu; bu 
sene geçen seneki fiyata göre biraz daha 
pahalı, kabul ediyorum, doğrudur; ama 
90-95 ton .civarındadır o tarih itibariyle. 
Yalnız, bir fark daha var, o kadar değil, 
48 beygirlik traktör değil bu mukayese et
tiğim. 54 beygirlik,' daha kaliteli traktör
dür... 

ÜMİT CANUYAR (Manisa) — 
Emsaldir efendim, aynıdır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Efendim, biraz beygiri fazla, onu 
aynı diyorsanız 6 beygir fazla, onu da der
seniz mukayese olarak biraz daha aşağıya 
düşer. Yani, 85 tona düşer o dediğiniz. 

ÜMİT CANUYAR (Manisa) — 
75-Fiat'ları da verin beygirgücü olarak. 

AHMET ŞAMİL KAZOKOĞLU 
(Bolu) — Beygirleri sayamazlar onlar. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Muhterem milletvekilleri, bu ra
kamları burada bırakıyorum. Bu anlam
da söyleyeceğimiz çok sözler var; ama mu
kayeseleri yaparken birinci söyleyeceğim 
şu : 1983 yılını niye mukayese ediyorsu
nuz? 1983 yılı sizin tasvip etmediğiniz, be-
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ğenmediğiniz, tenkit ettiğiniz bir dönem. 
Yani, sığına sığına sonunda 1983 rakam
larına mı kaldınız? Herkes kendi döne
mindeki rakamları getirir, burada muka
yese ederiz. Yani, hakkında her yönüyle 
birtakım laflar ettiğiniz dönemi, 1983 yı
lını niye ölçü alıyorsunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
1983 yılı Türkiye'de milattır Sayın Bakan. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Cülustur, cülus. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Müsaadenizle, tarım konusunda ba
zı genel değerlendirmeler yapmak istiyo
rum. Söyleyeceklerim şunlardır : Bugün, 
nüfusumuz 54 milyon civarında. Bunun 
yüzde 45'i ekmeğini topraktan kazanıyor. 
Tarımın meselelerinin çözümü -biraz ev
vel konuşmama başlarken de ifade ettiğim 
gibi- sadece tarım sektörü içinde aranır
sa, orman köylüsünün sorunlarının çözü
mü sadece ormanda aranırsa, oradan hiç
bir noktaya gidemezsiniz. Türkiye olarak, 
kalkınmamızı uzun yıllar belirli bir süratte 
götürmediğimiz ve bugün köyde çiftte, çu
bukta çalışan insanlarımıza yeni iş imkân
ları, yeni gelişme imkânları sağlamadığı
mız sürece, tarımın meselelerini sadece 
buğdayda, arpada ve hayvancılıkta çöze
meyiz. Önemli olan, bu gelişmenin, va
tandaşlarımızı herhangi bir şekilde fazla 
sıkıntıya düşürmeyecek ölçüde yumuşak 
olmasıdır. 

Geçmiş yıllara tekrar baktığınızda, 
çiftçiye iki türlü yardım yapmaya gayret 
ettiğimiz görülür; birincisi ve en önemlisi 
geçim kaynağı meselesidir. Geçim kayna
ğı meselesi, çiftçinin ürününün, girdisinin 
parasıdır, kredi imkânlarıdır ve bu gibi 
hususlardır. Bu konularda imkânlarımız 
dahilinde yardımcı olmaya gayret ettik. 
"Her şeyi çözdük, çözebildik" diyemiyo
rum. Geçmişte de her şey çözülmedi. Ya
ni, biz çok iyi bir seviye aldık da, oradan 

kötüye mi götürdük; bunu mu söylüyor
sunuz? Eğer bugün çiftçimizin, tarımımı
zın meseleleri birikmişse, bu, uzun yılla
rın meselesidir ve ileriye doğru da mese
lelerin belirli bir yere oturması yıllar ala
caktır. Bunu da bilhassa söylüyorum. 

Bunu nasıl yapacağız? Birincisi, bi
raz evvel de söylediğim gibi, genel ekono
minin gelişmesiyle; ikincisi de, gerçi 
önemli; ama öyle zannettiğiniz gibi sade
ce fiyatlarla, girdilerle halledilebilecek bir 
mesele değil, önemli bir konu olan verim 
ve kalite artışıyla bunu gerçekleştireceğiz. 
Başka çaremiz yok. İleriye doğru iki çö
züm yolu görünüyor; birincisi, öbür sek
törlere -orada istihdam yaratarak, sana-
yileşerekj hizmetler sektörünü geliştirerek-
daha fazla insan kaydırmak; ikincisi ise, 
verimi ve kaliteyi yükseltmektir. Bizim, to
hum, sulama, teknoloji konularına bu ka
dar önem vermemizin gerisindeki ana ge
rekçe de budur. 

Dünyadan gelen meseleler var sayın 
üyeler. Dünyadan gelen meseleler ne? Bu
rada arkadaşlarımız, bazı konuşmaların
da, "dünya açlığa gidiyor, dünyada üre
timde sıkıntılar var" dediler; bunlar doğ
ru değil, dediğinizin aksinedir. Bugün 
dünyadaki sıkıntılar, tarımda üretim faz
lalığından dolayıdır, onu söylüyorum. Biz
de değil, genelde, özellikle gelişmiş ülke
lerde, tarımda büyük verim ve üretim ar
tışları, stoklar çok üst seviyelere gittiğin
den ve gelişmiş ülkeler de bunları satmak 
için çok fazla sübvansiyonlara gittiğinden, 
bizi de etkilemektedir; bizim pazarımızı, 
ihracatımızı etkilemektedir. Bizi, dış pa
zarlarda, kendileri karşısında güçsüz kıl
maktadırlar. Onu söylüyorum. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Batı 
ülkeleriyle işimiz var o zaman Sayın Ba
kan. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Bize niye "sübvansiyonu kesin" diyor
lar da Ttendileri sübvansiyon yapıyorlar? 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Onlann kendi aralarında da mese
leler var, doğrudur, dediğiniz doğrudur. 

Bu yıl, Birleşik Amerika, Ortak Pa
zar ve Japonya'nın tan ma yapacağı süb
vansiyonların maliyetini 200 milyar ECU 
(230-250 milyar dolar) civarında tahmin 
ediyorlar; rakam budur, sıkıntı da budur. 
Burada zannettiğiniz gibi, tarımda üretim 
düşüklüğüx verim düşüklüğü bahis konu
su değildir. Rakamları vereyim : 1975'ten 
1986'ya dünyada tarımsal üretim artışı 
lOO'den 130'a çıkmıştır. Dünya nüfusu 
lOO'den 121'e çıkmıştır; yani gıda olarak 
üretimde kişi başına artış vardır dünyada. 
Tanm nüfusu ise lOO'den 109'a çıkmıştır; 
bu da kişi başına üretimde artış olduğu
nu göstermektedir. 

Türkiye'de ne oldu? Kendi dönemi
mizi misal vereyim : 1983'ten 1988'e ta
rımsal hâsıla lOO'den 124'e çıktı; nüfusu
muz lOO'den 113'e çıktı. Buna mukabil, ta
nm nüfusu bu dönemde aşağı yukan sa
bit kaldı diyebilirim. Artık, tanm sektö
ründe nüfusumuz fazla artmıyor; bazı ma
hallî yerler, bazı bölgeler istisna teşkil ede
bilir; ama genelde baktığımızda tanm ke
siminde nüfus artmıyor, hatta ufak tefek 
geriye doğru kıpırdanmalar olduğunu da 
söylüyorum. 

Üzerinde en fazla durulan konular
dan bir tanesi de tarımsal ürünlerin dış ti
careti : Tanmda sıkıntılanmız var, tarım
da ihracatımız geriliyor, geçmişe göre, da
ha az satıyoruz gibi bazı mütalaalar var. 
Bu konuda şunu söyleyeyim;tanmsal ih
racatımızda gerileme falan yok, tersine ta
rımsal ihracatımızda gelişmeler var; ama 
-değerli arkadaşlarımdan şunu rica 
ediyorum- bu muhakemeyi yaparken, ta-
nmsal ürünlerin yapısına, gelişmelerine ve 
dünya fiyat konjonktürüne de bakmamız 
lazım. Neden bakmamız lazım? Görülen 
odur ki, dünyada tarım ürünleri fiyatları 

-Milletlerarası piyasalarda- giderek düş
mektedir, azalmaktadır; zaman zaman sa
bit kaldığı olmaktadır; yine buna istisna 
olan bazı ürünler olabilir, ona da bir şey 
demiyorum; ama genel olarak müşahede
miz odur ki, dünyada tarım ürünleri fıyat-
lan düşüyor. Dolayısıyla, " tanm ürünle
ri ihracatı düşüyor'' dediğinizde, bu, da
ha az mal sattığınız anlamına gelmiyor; 
bazen daha az mal satsanız dahi, onun 
karşılığında daha az para alıyorsunuz; ha
dise budur. 

Bakınız; 1983'lerde tanmsal ürün ih
racatımız 2 milyar doların biraz altınday
dı; bu yıl, tahmin ediyorum geçen yıldan 
biraz daha fazla satacağız, 2 milyar dola-
n geçecek. Buna ilaveten -tarımsal sanayi 
var, tekstili saymıyorum, onun mütalaası 
ayndır- tanma dayalı ürünleri de koydu
ğunuzda bu yıl tahminen 3 milyar dolar 
civannda tanm ve tanma dayalı dışanya 
satmış olacağız. Bütün bu mallan satmak 
için tekrar ihracatta büyük primler var, 
vergi iadeleri vardı daha düne kadar. Bi
raz evvel konuşan arkadışımız söyledi; li
monda kilo başına 8 sent; sığır etinde, ko
yun etinde, tavuk etinde tonda 170 dolar 
prim veriyoruz ihracatta. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Niçin 
et ithal ediyorsunuz Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Ondan, büyük miktarda fon alıyo
ruz, koruyoruz içeriyi, merak etmeyin. 

Bunun dışında, soğanından patatesi
ne kadar -patates hakkında da bir iki di
yeceğim var, onu da söleyeceğim- bütün 
bunları ihraç etmek için bu teşvikleri ya
pıyoruz; ama kabul etmek lazım ki, teş
vik gücümüzün de bir sının vardır, bir he
sabı vardır. Yoksa, bugün ziraî ürünlerin 
dışarıya satılması için verdiğimiz teşvik
ler, inanınız, geçmişte verilenden fazladır, 
onu söylüyorum. 
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Müsaadenizle konuşmamın bu bölü
münde ormanla ilgili birkaç meseleye de
ğineceğim, daha sonra Köy Hizmetleri 
hakkında birkaç söz söyleyeceğim ve ar
kadaşlarımızın arz ettikleri konular hak
kındaki düşüncelerimi de sizlere ile
teceğim. 

Ormanlarımız hakkında önce bir du
rum tespiti yapalım. Durum şudur : Tür
kiye'de 20 milyon hektar orman var, top
raklarımızın yüzde 25'i orman görünüyor, 
fakat bunlar kâğıt üzerindedir. Türki
ye'de o kadar fazla -dünyada bu alanda 
zengin ülkeler gibi- verimli orman kaynak
ları yoktur. Uzun yıllardır kullanılan bir 
rakam vardır; ormanlarımızın yüzde 44'ü 
verimli ormanlar, mütebakisi (Yüzde 
56'sı) da verimsiz ormanlardır. Dolayısıyla 
hektar başına verimler, orman konusun
da zengin olan ülkelerle mukayese ettiği
nizde bizde daha azdır. 

Orman konusunda biz neler yaptık? 
Orman, kabul etmek lazım ki, özellikle or
man köylüsü ile iç içe olan bir konudur. 
Orman meselesinde, 1980'le biz iktidara 
gelinceye kadar geçen dönemde yapılan 
politika değişikliği Konsey zamanında ol
muştur. 1982'de Orman Kanununun 34 
üncü maddesiyle ilgili bir değişiklik var
dır; ayrıca 1983 yılında Orman Kanunun
da değişiklikler yapılmıştır; fakat tatbika
tı 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren oldu
ğu için, uygulaması bizim dönemimize 
gelmiştir. Ayrıca, biliyorsunuz Orman Ba
kanlığının Tarım Bakanlığı ile birleştiril
mesi de 1980 senesinde olan bir hadisedir, 
yani bizden evvelki bir hadisedir, onu da 
burada tespit edelim. 

Biz 1986 ve 1987 yılında olmak üze
re, iki defa orman köylüsü lehine orman 
rejiminde önemli kanunî değişiklikler yap
tık, bunları burada tekrar etmiyorum. 
Bunlar burada defaatle dile getirildi, ar
kadaşlarımız zaman zaman bahsettiler, 
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ben de muhtelif konuşmalarımda bunla
ra değindim. Burada en önemli hadiseler
den bir tanesi, kadastro meselesidir, 
1986'da çıkardığımız 3302 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarıyla il
gili, o da belirli bir süratle gitmektedir. 
Zannediyorum bir iki tadilat daha yapa
cak olursak, özellikle Orman Genel Mü
dürlüğü ile orman köylüsü arasındaki da
vaları da büyük ölçüde azaltacağımızı, 
azaltmaya başladığımızı, kalan bir iki hu
susu da halledileceğimizi söyleyim. 

Bizim zamanımızda yapılan, orman 
yollarının Köy hizmetleri içerisinde birleş-
tirilmesidir. Sayın Ekinci konuşmaların
da dediler ki; "Efendim, yollar yeterince 
süratle yapılmadığı için ormanda üretim 
düştü, rakam yeterli değil -bir 'nevi- bu 
yüzden ithalata gidiyorsunuz" gibi sözler 
söyledi. Şimdi, tespitleri yapalım, durum 
böyle mi? 

1963-1972 yılları arasında yapılan 
amenajman planlarına göre, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dahilindeki ETA, 
yani yıllık verim miktarı 16,8 milyon met
reküp olarak tespit edilmiş1. 1980 yılında 
yapılan tespitte -kendileri o zaman 
bakandır- bu rakam 13 milyon metrekü-
be düşürülmüş, rakam geriye gidiyor ve 
1Ş88 yılında, bizim zamanımızda yapılan 
hesaba göre de, bu rakam 11 milyon met-
rekübe düşmüş. Nedir bunun yorumu, ya
ni bu rakamın yorumu nedir? Bu rakam
ların yorumu şudur : Biz ormanlarımıza 
yüklendik, kestik ve yerine de ikame ede
medik; bunların hepsi doğru. Bu arada 
yangınlarda da bir kısmı gitti -yangınlar 
konusuna da değineceğim- ve netice bu-
raya doğru gidiyor. 

Bahsedildiği gibi, hızlı gelişen türler 
vesaire üzerinde duralım; ama Türkiye'
nin tabiatı ormanlar bakımından dışarı
da öyle "Yağmur ormanları" dedikleri gi
bi, çok süratli gelişen bir ekolojik yapıya 
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sahip değil. Memleketimizdeki ormanla
rımızı hem koruyacağız, ekolojik denge
sini, su dengesini sağlayacağız -erozyon 
meselesi ve diğer meseleler gibi çok çeşitli 
sebepleri var- hem de memleketimizin ih
tiyacını sağlayacağız. 

Rakamlar burada, bizim zamanımız
da yapılan üretimler metreküp olarak 
tomruk olarak geçmişteki üretimlerin hiç
birinden daha aşağı değil. 7-7,5 milyon 
metreküp olarak aynı rakamlar civarında
dır. O üretimler her yıl Orman Genel Mü
dürlüğümüz tarafından gerçekleştiril
miştir. 

YASİN BOZKURT (Kars) Fazla 
üretmek de marifet değil zaten. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Biz ne yaptık? Biz ithalat yaptık, Ya
ni ithalat yapmayı burada bir nakîsa ola
rak mı görüyorsunuz? 

ithalatla ilgili bazı rakamlar vermek 
istiyorum. Geçen sene 175 - 180 milyon 
dolar civarında tomruk ve kereste bu 
memlekete ithal edildi ve 2 milyon met
reküp civarında bu rakam. Ben yapılan 
işin kötü olduğu düşüncesinde değilim. 
Nedenini de söyleyeyim, çünkü Orman 
Genel Müdürlüğü bu konuda tekel. Bu 
konudaki fiyatların ihaleyle teşekkül etme
sine rağmen, inşaat sektörünün fazla hız
lı gelişmesi sebebiyle orman ürünleri fiyat
ları hakikaten çok yukarıya çıkmıştı. Bu
nu yaparak fiyatları aşağıya indirmeyi sağ
ladık bir. 

ikincisi de, paramız'olduğu sürece dı
şarıdan getirmekte yarar olduğunu da söy
lerim; çünkü, ormanlarımızın muhufaza-
sında ihtiyaç var... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Çok 
da iyi oldu. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Şimdi, gelelim "Gidemediğimiz or
manlar çürüyor, onları alamıyorsunuz" 

meselesine. Köy Hizmetlerinin kuruluş 
döneminde, başlangıçtaki biriki yılda or
manda yapılacak yol konusunda ufak te
fek meseleler oldu, kabul ederim; ama bu
gün meseleler orada değildir. Nedeni de 
birincisi; mesele rayına oturmaya başla
mıştır. İkincisi de, biz Orman Genel Mü
dürlüğüne sıkıntısı olduğu noktada mese
leyi çözmesi için yetkiler verdik. Dolayı
sıyla, bu konuda müspet yönde adımlar 
atılmıştır; ama köy yolu ile orman yolu
nun bir farkı var, bunu tekrar açıklayayım. 
Orman yollarının hepsi köy yoludur, or
man köylüsünün yolunu karıştırmayın, or
man yollarının hepsi köy yollarıdır; ama 
münhasıran sırf üretim için yaptığınız yol, 
sadece ekonomik bir yoldur. Oysa, köy yo
lu hem ekonomik hem de sosyal bir yol
dur; orayı yapmaya mecbursunuz. Orada 
1 insan da varsa, 5 insan da varsa şu veya 
bu şekilde oraya erişmeye, o insana hiz
met götürmeye, o insana hizmet vermeye 
mecbursunuz. Orman için hesabınızı yap
mak zorundasınız, yani 1 milyon liralık pi
yasa değeri olan bir üretim için oraya 10 
milyon lira harcamam, onu da söyleyeyim. 
Haklı mantığı yoktur, onu yapacağıma o 
parayla ben dışarıdan getiririm, Türkiye 
için daha da kârlıdır onu söylüyorum. 

Sosyal değeri olmayan, köylerle irti
batı olmayan yollar bakımından hesabımı
zın kitabımızın tamamıyla ekonomik ol
ması; bu mantığa hitap etmesi şarttır. Biz 
parayı iyi harcamak zorundayız. 

Özel orman işletmesi konusunda bir 
iki hususa değineceğim : Ağaçlandırma 
Fonuyla ilgili yönetmeliği de önümüzde
ki sene başından itibaren yürürlüğe koya
cağız. Yalnız şunu da söyleyeyim : Bura
da, özellikle köy tüzelkişiliklerinin orman 
sahibi olmasına özel önem vereceğiz. Köy
lerin mülkî hudutları dahilinde Hazine 
arazisi, ağaçlandırılmamış arazi veyahut 
da kanunda tarif edilen müsait araziler ol 
duğu takdirde, orayı köy tüzelkişiliğine ve-
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receğiz; köylünün orayı ağaçlandırması, 
ormanlaştırması için elimizden gelen yar
dımı yapacağız. Yine, kanuna uygun ola
rak, bunun karşılığında, bilahara, ağaç 
büyüdükten sonra alınmak üzere, tarife 
bedeli gibi çok düşük bir ücret karşılığın
da vererek, köylümüze gelir temin edece
ğiz. Bizim buradaki asıl hedefimiz budur. 
Yoksa, bu özel şahıslara vermede gerekli 
titizliği göstereceğimizi, bu konuda herkes 
gibi, bizim de titiz olacağımızı ifade 
ediyorum. 

Ağaçlandırma meselesinde, Yüce he
yetinize bir iki rakam vereceğim : Daha 
evvelki konuşmalarımda, geçen sene söy
lediğim şuydu : "Bizim 4 yıllık dönemi
mizde, geçmiş 8 yılda yapılan kadar ağaç
landırma yapıldı." O rakam doğruydu. 
Şimdi onu biraz değişik söyleyeceğim, şu
nun için değişik söyleyeceğim : O rakam
ların içerisinde fiilî ağaçlandırmayla bir
likte sunî tensil dediğimiz sunî gençleştir
me rakamları da vardı. Hesabı biraz farklı 
verirsem, bu yıl itibariyle şu rakamlar or
taya çıkıyor : 1984'ten 1988'e kadar -1988 
sonu itibariyle- son 5 yılda -bizim 
zamanımızda- yapılan ağaçlandırma mik
tarı -sunî tensil hariç- 531 000 hektardır. 
Bu kadar ağaçlandırma, geçmişte 18,5 se
nede yapılabilmiştir. Bunu gerçekleştiren 
bütün arkadaşlarıma da huzurlarınızda te-

• şekkür ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Geldiğimiz rakam, sunî tensili de ila
ve ederseniz, 150 bin hektar civarında; 
ama yeterli değil. Buna 500 bin hektar de
mek de kolay değil. Çünkü -o rakamı da 
burada ilk defa duydum- şimdiye kadar 
hayalimiz 300 000 hektardı. Bu da, geç
mişte Kafdağt'nm arkası olarak görülmüş
tür; nereden bulacağız bu kadar araziyi 
de nereden bulacağız bu kadar imkânı da 
300 000 hektarı ağaçlandıracağız, diye. 

Tabiatıyla, önümüzde alacağımız yol
lar var. Fidan meselesine burada değinil

di. 300-400 milyondan başladık, 650-700 
milyona geliyor, inşallah fidan işi de kısa 
zamanda 1 milyara doğru gider. Tabiatıy
la, sadece Orman Genel Müdürlüğünü 
değil, diğer kuruluşlarımızı da, vatandaş
larımızı da bu meselenin içine dahil ede
rek, büyük bir kampanya şeklinde ağaç
landırma meselesini de inşallah daha faz
la götürürüz. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; or
mandan bahsederken, yangın konusuna 
da değineyim : Bü yıl Muğla'da bir yan
gın oldu. Muğla Merkez İşletme Müdü
rümüz Sayın Fuat Ardıç' ı o yangında kay
bettik. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Allah 
rahmet eylesin; kendisini feda etti. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Allah rahmet eylesin. Onu ifade et
mek istedim. Arkadaşımız, orada, yangı
na müdahale etmek isterken şehit oldu. 

Yangınlar konusunda, geçmişe döne
rek de bazı hatırlatmalar yapmak istiyo
rum. Burada, "Efendim, bugüne kadar, 
yananlar kadar ağaçlandırma yapıp, yeri
ne koyamadık" denildi. Bu hadiseyi, 1937 
yılından bu yana doğru alırsanız doğru. 
O tarihten bu yana alırsanız; 1,5 milyon 
hektara yaklaşan bir arazi yanıp kül ol
muştur. Şunu ifade edeyim. Bu yangınla
rın da çok önemli bir kısmı, 1950'ye ka
dar olan dönem içerisindedir. Özellikle 
1945 yılındaki, 4785 sayılı Kanunla yapı
lan devletleştirilmeye karşı, vatandaşın 
(orman köylüsünün) tabiî bir tepkisi ola
rak -diyelim-, maalesef büyük ormanlar 
yanmıştır. 1945'te 160 bin hektar, 1946'da 
130 bin hektar cayır cayır gitmiştir. Öbür 
senelerde, 40, 50, 60 bin hektara varan yıl
lar da var. 

Bizim dönemimizdeki rakamlar ise 
şöyle : Bu yıl maalesef yine 18 bin hekta
rımız yandı. Toplam olarak bizim döne-
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mimizde, yani son beş senede yanan mik
tar 70-73 bin hektar civarındadır. Bunun 
yerine biz 530 bin hektar ağaç diktik. Bu
na sun! tensili de koyarsanız, 600 küsur 
bin hektar eder. Yani, bizim zamanımız
da yanan ormanın 8,5-9 katma yakınını, 
biz ağaç olarak tekrar ormanlarımıza dik
tik; onu söylemek istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Orman köylümüze ne verdik?.. 
"Efendim, ormanda çalışan işçilerimize 
çok az para verdiniz; mesele sadece üre
tim değildir..." Doğrudur. Burada, or
manda çalışanlar 300, 400, 500 bin aile 
derken, şunu da düşünmek lazım ki, bun
lar sürekli çalışmıyorlar. Bazıları çok kı
sa, bazıları da -yerine göre- biraz uzun ça
lışıyorlar. Dolayısıyla, verdiğimiz bu pa
ralar, bütün bu ailelere gitmiyor; onların, 
yılda çalıştığı belirli süreleri kapsıyor. Son 
beş senede, çeşitli şekilde, ortalama ola
rak ücretleri artırmışız. 1983'ten 1988'e 
kadar, istihsal için köylüye ödediğimiz üc
ret, 8,87 katma, yani yaklaşık 9 katına çık
mıştır. Bu dönemdeki enflasyonu, nereden 
hesap ederseniz ediniz, o da 6,5 katıdır. 
Yani, biz orman köylüsüne, son beş yıldaki 
bütün fiyat artışlarının ötesinde bir ücret 
verdik. Bu yeterli bulunmayabilir... İnşal
lah daha da fazla veririz; ama ben bizim 
ne verdiğimizi söylüyorum. 

Muhterem üyeler, köy hizmetlerinde 
önemli değişiklikler oldu. Bir defa, birkaç 
yıl evvel, önce sistemin yapısı, çalışma şek
li tamamıyla değiştirildi. Şunu ifade etmek 
istiyorum ki, özellikle, Orman Genel Mü
dürlüğü makine parkıyla Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü makine parkını birleş
tirmenin ana gayesi, bu makinelerden da
ha fazla istifade etmek amacına yönelik
tir. Yoksa, bunun başka bir amacı da yok
tur. Burada bir rakam verildi ve "Efen
dim, DSÎ'nin dozeri, Köy Hizmetlerinin 
dozerinden daha fazla çalışıyor" denildi. 
Bizdeki rakamlar öyle değil. DSÎ'nin mü-

teahhite verdiği dozer biraz daha fazla ça
lışabilir; ama onun kendi çalıştırdığı do
zerlerin ortalamasına bakmak lazım. Bu 
rakamlar, 800 saat ile 1 100 saat arasında 
değişiyor. Bunun da sebeplerini biraz son
ra bir başka konuya değinirken söyle
yeceğim. 

Makine parkı konusunda 2 yıl. evvel 
önemli bir atılım yaptık; 2 bin makine gel
di, dozeri, greyderi vesaire, çalıştı. Kam
yondan sıkıntımızın olduğu doğrudur; fa
kat zaman zaman yeni imkânlarla onu 
takviye etmeye çalışıyoruz. Köy yolların
daki temel sıkıntılarımızdan biri şu anda 
kamyondur. 

Stabilize malzemede sıkıntılarımız 
vardır, oraya iştirak ediyorum. 

Bu yılkı program olarak, yılsonu iti
bariyle tahminlerimiz şöyle : 

Sayın üyeler, geçen senekiyle bu se-
neki rakamlar arasındaki fark şuradan ile
ri gelmekte; geçen seneki bütçeyi bu sene 
görüştüğümüz için, 1987 yılı itibariyle bü
tün rakamlar belli olmuştu; ama bu sene, 
rakamları müzakere ederken, tahminleri
mizi söylüyoruz; yıl sonu itibariyle gerçek
leşme tahminlerimizi söylüyoruz. Dolayı
sıyla, rakamlar arasındaki farklılıkların bir 
kısmı buradan ileri geliyor. Arkadaşları
mın bana verdiği son rakamlar şöyle : Bu 
yıl, aralık başı itibariyle; tesviyede 9 bin 
kilometre, stabilizede 9 500 kilometre, as
faltta 3 500 kilometre (Ben, Plan ve Büt
çe Komisyonunda 2 800 kilometre dedi
ğimi hatırlıyorum, yeni rakamlar gelince 
bunlar artıyor), içmesulannda 4 200 üni
teyi tamamlayacağımızı ümit ediyoruz ve 
yine aralık başı itibariyle orman yolların
da da 2 100 kilometre yol yapımı görül
mektedir. Orman teşkilatının kendi yap
tırdığı yollar hariçtir, bu rakama dahil de
ğildir. 

Burada bir iki konu dile getirildi; 
efendim, Köy Hizmetleri politikaya şöyle 
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alet edildi, böyle yapıldı diye... Ben şunu 
söylüyorum : ANAP Grubu yeni bir grup
tur. Biz, elimizdeki imkânları geçmişteki 
kadar, geçmişteki siyasette kullanacak ka
dar daha tecrübe sahibi olamadık. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tek 
diyeceğim budur. Yani, eğer bu dozerle
ri, greyderleri siyasete alet edilmesi olarak 
düşünüyorsanız, tahmin ediyorum, her
halde en az bu dönemde olmuştur. Biz ge
nellikle hizmetlerimizde, vatandaşların bi
ze oy verip vermediklerine de fazla bak
madık; onu da söylüyorum. Eğer, bir iki 
yerde bir iki hata yapılmışsa, onu özel ola
rak bana getirirsiniz, ben de bakarım. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, getireceğim... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H, HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Köy Hizmetleri teşkilatında binler
ce, onbinlerce arkadaşımız çalışıyor, her 
yıl şu kadar bin kilometre yol yapıyorlar, 
bu kadar hizmet veriyorlar. Yapılan bu ka
dar hizmeti bir tarafa bırakıp da, bir yer
deki bir meseleyi buraya getirip söylemek, 
yapılan hizmetleri inkâr etmek demektir. 
Ben, arkadaşlarım adına üzülürüm. Çün
kü burada, dozer operatörü olsun, mü
hendisi olsun, bölge müdürü olsun, mü
dürü olsun, hepsi de gece gündüz çalışı
yorlar, bu işlere bakıyorlar, ama, bu 40 bin 
köye, şu kadar mezraya giden hizmetleri 
bir tarafa bırakıp, sadece burada, efendim, 
filanca yerde şöyle bir hadise oldu, şura
da böyle oldu derseniz, o bir yazılı veya 
sözlü soru meselesidir; sorarsınız veya biz
zat bana söylersiniz, o meseleye ayrıca ba
karım, ki, olup olmadığı konusunu da ay
rıca bir kontrol etmemiz lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, izmir'de yaşamadık mı ara 
seçimlerde? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam

la) — Sayın Bayazıt, seçim bölgenize hiz
met gitmesini istemiyor musunuz? Sizin
le aynı bölgedeyiz; ben istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Saptırmayın; hizmet değil, partizanlık ko
nuşuluyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Müsaadenizle, arkadaşlarımızın 
bahsettikleri konulara kısa kısa değinmek 
isterim. 

Orman meseleleriyle ilgili olarak ge
nelde cevaplarımı verdim, o konuyu ge
çiyorum. 

Şimdi, bir arkadaşımız dedi ki, "Bu 
Köy Hizmetlerine aldığınız dozerlerin pa
raları vaktiyle Dünya Bankası kredisinde 
vardı, o işte şöyle konulmadı..." Yani, biz 
o krediyi ayarladık, siz geldiniz kullandı
nız gibi bir ifade kullandı. Burada bir bilgi 
yanlışlığı var. Bunlar, Dünya Bankası kre
disiyle falan alınmadı, Türkiye'nin itiba
rıyla alındı. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Biz, doğrudan doğruya 
firmalardan kredili teklif aldık ve o günün 
şartlarında en iyi şekilde bağladığımızı 
tahmin ediyorum; 1986'nın şartlarında. 

"İthal inekler konusunda sıkıntılar 
var" deniyor. Bu ineklerden hasta olan
ların, zaten belirli bir yere kadar sigortası 
vardır. Bunlar, herhangi bir şekilde telef 
olursa, belirli bir noktaya kadar sigorta şir
ketleri ödüyor, çiftçinin buradaki kaybı -
tabiî sigorta şartlarında- karşılanıyor. 
Yalnız... 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Bakan, biz et üreten bir ülkeyiz, eti niye 
ithal ediyoruz? Bu konuda bir açıklama 
yapın. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Da^ 
mızlık bunlar, süt ineği. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — O konuya geleceğim efendim. 

— 106 — 
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Madem öyleyse, şu dış ticaret konu
sundan size biraz daha bahsedelim. Türki
ye bugün et sıkıntısından dolayı et ithal 
etmiyor. Çünkü, Türkiye bugün, her ha
lükârda, kırmızı ette fazlası olan bir ülke
dir. Geçen yıl, toplam olarak 3 milyona ya
kın canlı koyun ve keçi ihracatı yaptık. Bu
nun üzerinde bir miktar da sığır eti var. 
Bizim ithal ettiğimizi, ihraç ettiğimize gö
re kıyas ederseniz, ithalatımız ihracatımı
zın çok altındadır. Bizim zaman zaman 
sadece yurt içindeki tüketiciyi düşünmek 
için -daha önce de dediğim gibi- ithalat 
yaptığımız yıllar oldu. Yoksa, bizim dışa^ 
ndan getirdiğimiz et miktarı bugün Türki
ye üretiminin yüzde 1-1,2'si mesabesinde
dir. Hele Ortak Pazara üye olmaya hazır
lanan bir ülke bu gibi konularda mesele
leri biraz geniş düşünmüyorsa, konuya bu 
açıdan bakmıyorsa, ileride gireceği sıkın
tılar, kabul etmek lazım ki, daha fazla olur. 

Bir arkadaşımız, "Buğday'ithalini 
anlamak mümkün değil" dedi. Şimdi mü
saadenizle, bu konu önemli olduğu için, 
meseleyi izah etmek isterim. 

Türkiye, buğday ithal etmeye bizim 
zamanımızda başlamadı; Türkiye, eskiler
den beri zaman zaman ihtiyacının oldu
ğu senelerde, üretimin yeterli olmadığı se
nelerde buğday ithalatı yapar. Meselenin 
sadece 1970'ten bu yana olan kısmına ba
kalım : 1970 senesinde Türkiye 1 milyon 
126 bin ton buğday ithal etmiş, 1971'de 
661 bin ton buğday ithal etmiş, 1974'te 
1 milyon 169 bin ton buğday ithal etmiş, 
1975'te 459 bin ton buğday ithal etmiş; 
sonra, 1981 ve 1982'de de ithal edilen buğ
day rakamları ayrıca var. Yani, "Türkiye 
neden buğday ithal ediyor?" diye bir ko
nunun buraya getirilmesi, Türkiye'nin 
şartlarıyla ilgisi olmayan bir sorudur. 
Memleketin ihtiyacı olduğu zaman ithal 
edersiniz. 

Bizim, geçmişten farklı yaptığımız bir 
şey vardır : Dünya şartları elverirse, ge
rektiğinde duruma göre ithal ederim, ge

rektiğinde de ihraç ederim. Bizim geçmiş 
politikalara, sadece ihtiyaç halinde getiril
mesi politikasına ilave ettiğimiz husus bu
dur: Son beş yılın hesabı da şu : Türkiye 
son beş yılda, toplam 2 milyon 800 bin ton 
buğday ithal etti. Buna, buğday artı buğ
day eşdeğeri diğer mamulleri de koyarsam 
-un, makarna, irmik vesaire gibi- 4 mil
yon 300 bin, 4 milyon 400 bin ton civa
rındadır. Aradaki fark, 1,5 milyon tondur. 
Yani, bu beş yıllık dönemde Türkiye, ha
diseye toplamında baktığınızda, net ihra
catçıdır. Türkiye'nin beş yıllık dönemde 
kendi üretiminden bir sıkıntısı olmadı; 
ama zamanlama sıkıntısı olabilir. Bunla
rı yerine getirdik. 

Ayrıca, unutmayınız ki, bu memle
ketin nüfusu her sene 1 milyonun üzerin
de artıyor ve her yıl artan bu 1 milyon 200 
ilâ 1 milyon 300 bin nüfusun ilave buğ
day ihtiyacı 250-300 bin ton civarındadır. 
Onu da ilave ederseniz, Türkiye, geçmiş 
yıllara göre, her yıl 550-600 bin ton daha 
fazla buğday üretmiş demektir. Yani, 
"Böyle olduğuna göre.bu buğday nere
de?" diyorsunuz. E, çok şükör, millet ek
meksiz kalmıyor; burada bir sıkıntımız 
yok. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, çiftçi borç
larının ödenmesi konusunda size bir ra
kam okuyacağım. Tabiî, aradan zaman 
geçtiği için, herkes, meseleleri zamanın 
unutkanlığına bırakarak, "Geçmişte ben 
çiftçiye iyi fiyat verdim. Parasını tıkır tı
kır ödedim. Çiftçinin hiçbir derdi olmadı" 
diye konuşuyor. , 

Türkiye'nin en Önemli ürünlerinden 
biri pancardır. Türkiye'deki sulu alanla
rın da önemli bir kısmında pancar ekili
yor ve Pancar Şirketi de Türkiye'deki en 
önemli kuruluşlardan biridir. Pancar ko
nusunda 1978'den bugüne kadar ne ol
muş, bakın söyleyeyim. Hadiseye 
1978'den bugüne kadar baktığımızda, her 
iktidar dönemi buradan kendi nasibini 
alır. 
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1978 yılı pancarının bedeli, 1979 ni
sanında ödenebilmiş. 1979 yılı pancarının 
bedeli, 1980 haziranında ödenebilmiş. Ta
biatıyla, 1979 yılının pancar bedeli kimin 
zamanında geç verildi, siyasî sorumluluk 
kime ait; herhalde iki taraf da bundan na
sibini alır. Yani, 1979 yılındaki pancarın 
bedeli, ta 1980 haziranında ödenebilmiş. 

VEDAT ALTUN (Kars) — O zaman 
enflasyon fazla değildi. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — 1980'de enflasyon yüzde 108'dir, 
onun için, o hesabı yapmayın; 1980 sene
sinin enflasyonu yüzde 108'dir ve çiftçi de 
pancarının bedelini, ancak haziranın so
nunda alabilmiş. 

1981 yılının pancar parası 1982 Ma
yısında, 1982'nin pancar parası 1983'ün 
temmuzunda ödenmiş. 1984 yılında ise, 
biz 1985'in mayısında ödeyebilmişiz; 
1985'in parasını 1986 yılı nisanında öde
mişiz, 1986 yılı pancarının bedelini 1987 
şubatında ödemişiz ve nihayet 1987 yılı
nın pancar bedelini de bu sene nisan ayın
da bitirmişiz. Hesap ortada. Yani, bizim 
dönemdeki ödemeler, geçmiş dönemdeki 
ödemelerden daha iyi görülüyor, 

Ofiste de böyle oldu. Ofiste yaptığı
mız hesapta da; yani, yüzde 50 peşin, yüz
de 50 iki ay sonra dememize rağmen, geç
miş yılların ödemesiyle mukayese ederse
niz, bizim zamanımızda yapılan ödeme
lerin daha süratli olduğunu görürsünüz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
"İki ay" sözünüzü tuttunuz mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H: HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Sayın Bayazıt, tuttuk zanne
diyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Geçmişle mukayese yapmayın; geçmiş kö
tüyse, niye mukayese yapıyorsunuz? 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Rıncar-
cıların durumu ne olacak Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Bir arkadaşımız gıda meselesine de
ğindi. Bakanlığın gıda meselesinde yaptı
ğı kontrollar, geçmiş yılların çok üzerin
dedir. Rakamları burada vermiyorum, o 
arkadaşımız merak ediyorsa; yani, hem te
sis bazında, hem de münferit gıda kont-
rolları bakımından Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığı ne kadar kontrol yapıyor, 
o rakamları kendisine yıl be yrt veririz; bu
rada Heyetinizi onlarla meşgul etmek is
temiyorum. 

Şimdi, "Efendim, Ofis buğdayı çift
çiden belirli bir fiyata alıyor, sonra bunu 
daha yüksek bir fiyata satıyor. Aradaki fi
yat farkı da çiftçiye verilsin" dendi. 

Değerli arkadaşlarım, Ofis, alım için 
harcadtğı paraları bedava bulmuyor. Ya
ni Ofis, Ziraat Bankasından, şuradan bu
radan birtakım kredilerle para alıyor. Bu 
arada kendisinin depo masrafları, perso
nel giderleri gibi bir yığın masrafları olu
yor ve buğdayı da piyasa şartlarına göre 
satıyor. Ofisin buğday alışverişinden do
layı bir kârı yok. Tersine, bugün Ofisin bü
yük, önemli borçları vardır. Konuyu, ara
da bir kâr teşekkül ediyor da, Ofis veya
hut Hükümet onu çiftçiden esirgiyor şek
linde anlamamak lazımdır. Bu mantık 
doğru bir mantık değildir. Bu sene orta
lama buğday fiyatları 165 lira oldu, diye
lim. Bunun üzerine, Ofisin yaptığı bir yı
ğın masrafları koyacaksınız. Ofis, önü
müzdeki yıl da tekrar alım kampanyası 
hazırlayacak vesaire... Yani, hadise budur. 
Yoksa durumu, arada bir kâr marjı teşek
kül ediyor diye mütalaa ederseniz, aynı şe
kilde bir yanlışa düşersiniz. 

Fiyatların önceden ilanı konusuna 
gelince : Ben de bu konuda farklı düşün
müyorum; ama bu yıl enflasyonun yük-
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sekliği sebebiyle zorluklanınız olmuştur. 
Yani, verdiğimiz fiyatlarda aldanma payı
mız, tahmin payımız yüksek olabilir. Özel
likle enflasyon belirli bir seviyeye gelince, 
en azından çiftçinin yönlendirilmesi bakı
mından, fîyatlann önceden ilanı konusun
da farklı düşünmediğimizi ifade 
ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ama geçen sene kural olarak "ilan 
edeceğiz"'dediniz, yani geçen sene böyle 
dediniz. 

ALİ RIFKIATASEVER (Tekirdağ) 
— Muhatap olmayın Sayın Bakan... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Evet, ben de farklı düşünmüyorum; 
ama sebebini de söylüyorum. 

Yine bir sayın arkadaşımız, "Ayçiçeği 
üretimi bu kadar arttı da hâlâ niye yağ it
hal ediyoruz?" diye sordular. Bu kadar 
üretim artışına rağmen, Türkiye'deki yağ 
bitkileri üretimi Türkiye'nin bitkisel yağ 
ihtiyacına kâfi gelmiyor da ondan. Hadi
se gayet basit. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Soya ekiniz... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H, HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Efendim, hesabı belli; bunun hesa
bını burada bana yaptırmayın. Türkiye'
de yılda 1 milyon 150 bin veya 1 milyon 
200 bin ton ayçiçeği üretildi diyelim. Bu
nun yüzde 40' tan yağ nispetini alırsanız 
şu kadar çıkar, üzerine şu kadar çiğit yağı 
gelir, üzerine şu kadar soya gelir... Yani bu 
nispetler Türkiye'nin bugünkü tüketimi
ni hâlâ karşılamaya yeterli değildir de 
onun için. Aynca yağda, bilhassa marga
rinde önemli miktarda ihracatımız da var
dır. Sebebi odur. 

Bir b/ışka hususa geliyorum. Özellik
le köy hizmetleriyle ilgili olduğu için söy

lüyorum. Aslında bu konuya hiç girmek 
de istemiyordum; ama meselenin takdim 
şekli beni bazı yorumlara sevk etti. 

"Siz, bu kadar dozer ve greyderle an
cak 16 bin kilometre yol yapabildiniz. Hal
buki biz, 1978 senesinde çok güzel bir pro
jeyle, KUP'la 15 bin kilometre yol yaptık" 
diyorsunuz, O yolların izi kaldı mı hiç? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Onar-
mazsanız kalmaz tabiî... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la)—: Yani siz onu nasıl becerdiniz ki, ne 
kadar büyük bir teknikti ki?... Siz aynı iş
çiyle çalışmıyor musunuz, aynı mühendis
le çalışmıyor musunuz? Sizin zamanınız
da sendika yok muydu, toplusözleşme yok 
muydu? Aynt iş kanunlan geçerli değil 
miydi? Yani, burada insaf içinde olalım; 
biz çok daha az dozerle çok daha fazla iş 
yaptık, şu kadar kişi çalıştırdık demek 
mümkün değil. Devlette bir işçiyi, bir ma
kineyi çalıştırmakla, özel sektörde aynı işi 
yapmanın mümkün olmadığını kabul et
meniz lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ama biz bizdik, biz, siz değildik... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Onun için burada, o 15 bin kilomet
re gibi rakamlara itibar etmediğimizi, o 
rakamları gerçekçi bulmadığımızı ifade 
ediyorum. Diyeceğim budur. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Hepsi 
toprak yoldu zaten. Sadece taşını temiz
lemişlerdi. Şimdi biz stabilize yapıyoruz, 
kaplama yapıyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Muhterem Başkan, sayın üyeler; 
müsaadenizle aktüel olan bir iki konuda 
da düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi, çekirge konusudur. 
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Çekirge konusunu Bakanlığımız, son bir 
yıldır yakinen takip etmektedir. Bu hadi
se Afrika'da, Sahra sahil ülkelerinde çık
tığından bu yana Bakanlığımız konuyu ya
kın takibe aldı. Tabiatıyla bizim takibimiz 
ülkeler bazında ve Milletlerarası Gıda ve 
Tanm Teşkilatı (FAO) kanalıyla oldu. Ala
bileceğimiz tedbirleri bugüne kadar aldık. 
Onları kısaca ifade edeyim. 

Maalesef, çekirge, büyük bir afet ha
linde, Afrikanın Sahra sahil ülkeleri dedi
ğim kısmını sardı, büyük tahribatlar yaptı. 
Çekirge afeti, ilk defa olan bir şey değil, 
zaman zaman belirli periyotlarda belirli 
kuşakları kasıp kavuran ve belirli tespit
leri yapılan bir afet türüdür. Bu sene ma
alesef, geçmiş yıllardan farklı olarak, geç
mişteki kayıtlardan farklı olarak, bu "Çöl 
çekirgesi" dediğimiz haşere, ta Batı Afri
ka'dan Karayib Adalarına kadar da gitti; 
5 bin kilometre yol katetti. Bunlar da tes
pit edildi. 

Biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız 
şu : Konu birkaç yönlüdür. Birinci ve en 
önemli konu, bilgi akımıdır. Türkiye'ye ne 
zaman geldiğinin, geleceğinin tespiti ve 
bunlar üzerini hazırlıklarını yapılması. Bu 
bakımdan bizim yaptığımız şudur : Hem 
bize çekirgenin geleceği ülkelerle irtibat 
halindeyiz -bunlar Suriye ve Irak'tır- hem 
de Roma ile irtibat halindeyiz, onları ta
kip ediyoruz. Bunların haritaları var, 
"Önümüzdeki aylarda durum ne olur?" 
konusunda tahminleri var, onlara göre ha
zırlıklar yürütülüyor. 

İkincisi, ilaç konusudur. İlacın hazır 
halde bulundurulması lazım. 

Bir önemli konu da uçak meselesidir. 
Bu konularda tedariğimizin olduğu

nu bir rakamla belirtmek istiyorum. Son 
olarak 1962 yılında Türkiye'ye çekirgeler 
geldiğinde, ancak 17 bin hektarda ilaçlı 
mücadele yapılabilmiştir. Bizim elimizdeki 
ilaçlar, bugün 300 bin hektarda ilaçlı mü

cadele yapmaya yeterlidir. Bunu daha da 
takviye edeceğiz, bu miktarı daha da ar
tıracağız; bu bir. 

İkincisi, belirli uçakları da belli böl
gelerde devamlı olarak teyakkuz halinde 
tutuyoruz. Tedarik noktalarımızı, yani bu 
ilaçları bulunduracağımız noktaları da, 
geçmiş yılların tecrübelerine ve bugün ge
len bilgilere göre belirli noktalara doğru 
yönlendiriyoruz. 

Demre'ye küçük bir sürü geldi; ama 
bu, 1989 yılı içerisinde yenilerinin gelme
yeceğini, tehlikenin tamamen geçtiğini ke
sinlikle göstermez, onu söylüyorum. 1989 
yılı bu haşereler bakımından, çekirgeler 
bakımından Türkiye için bir teyakkuz 
yılıdır. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
—• Nereden gelecekleri belli mi şimdi Sa
yın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Gelme istikametleri genellikle Su
riye ve Irak üzerindendir. Tarihî olarak 
Türkiye'ye oradan gelmişlerdir. Anadolu'
nun içlerine kadar yayıldıkları yıllar var
dır. Bu yıl ilk defa olarak -tabiî geçmişte 
kayıtları olmadığı için, ilk defa diyorum-
doğrudan doğruya havadan geldiler, Ka
le'ye, Demre'ye kondular. Orada müca
dele yapıldı, tedbirler alındı; devamlı ola
rak orayı da izliyoruz. Çünkü orası, bizim 
için bir nevi tecrübe tahtası olacak yerdir. 
Çalışmalarımız bu seviyededir. Yüce he
yetinize bu kadarını söylemekle iktifa 
ediyorum. 

Hormon konusunda kısa bir iki şey 
söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, hormon konu
sunu bugüne kadar çok yazıldı çizildi; ama 
bu meselenin çok teknik bir konu olduğu
nu, konuyu bakanlığımızca enine boyuna 
incelediğimizi burada söylemekle iktifa 
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ediyorum. Yoksa, burada bazılarınızın de
diği gibi, hormon şunu yapar, hormon bu
nu yapar, gibi düşüncelerin fazla bir ilmî 
değeri yoktur. Konu tamamıyla, hakika
ten bilimsel bir konudur ve tartışmalı bir 
konudur; üzerinde kesinkes şu kararın ve
rildiği bir konu da değildir. SHP Grubu 
bu konuda Meclis Başkanlığına ayrı bir 
araştırma önergesi verdiği için ve bu da 
birkaç hafta sonra görüşüleceği için, bu 
konuda geniş bir açıklama yapmayı şu an
da uygun görmüyorum; ama diyeceğim 
şey şudur ki: Bugün Birleşik Amerika bu 
hormonları, zannettiğinizden fazla kulla
nıyor ve Birleşik Amerika, bu gıda konu
sunda, bu standartlar konusunda dünya
nın en titiz ülkelerinden biridir. Onlarla 
direkt görüşmelerim de oldu, diğer ülke
lerdeki uygulamaları da inceledim. Şu an
da görünen odur ki, Avrupa'da alınan bu 
kararlar, daha çok ekonomik ve psikolo
jik niteliklidir; ama biz yine, vatandaşımı
zın herhangi bir şekilde yanlış anlaması
na yer vermemesi için psikolojik olarak şu
nu da yaptık : Biliyorsunuz, bundan bir
kaç gün evvel Almanya'da bir mahkeme
de, bazı etler hormonlu bulunarak, bun
ların dışarı gönderilmesi istendi. Biz o ko
nuda gerekli talimatı verdik ve onların 
herhangi bir şekilde Türkiye'ye girmemesi 
için de gerekli tedbirleri aldık. Benim bu 
konuda söyleyeceğim bu kadar. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; ko
nuşmamı daha fazla uzatmak istemiyo
rum. Özet olarak diyeceğim husus şudur : 
Tarım, tabiatıyla çok yönlü olan bir ko
nudur; bugüne kadar olduğu gibi, sorun
ları olan bir konudur. Meseleyi sadece, şu 
dönemde, bu dönemde olanlar açısından 
değerlendirdiğimizde, her dönemde bazı 
şeyler yapılmıştır, bazı şeyler yapılmamış
tır. Yalnız şurasını söyleyeyim k i : Bir ar
kadaşımız burada misal verdi; buradaki 
müzakere tarzlarının çoğu geçmişte de ya
pıldı ve bugün muhalefet olarak bize söy-
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ledikleri şeyler, geçmişte iktidar olan aynı 
partilere aynı şekilde söylendi. 

Bakın, bir patates konusu getirildi. 
Patates konusunda sıkıntı var. Ben, Niğ
de'deki, Nevşehir'deki yerleri de vaktiyle 
gittim gördüm. Patatesteki sıkıntı ne? 
Özellikle bizim zamanımızda patates to
humunda biraz daha fazla iyileştirme ya
pıldı -bu, geçmişte kısmen başlamıştı- üre
tim daha da fazla arttı. Sadece Niğde ve 
Nevşehir değil, vaktiyle bu ürün iyi para 
getirdiği için, başka bölgeler de patates 
üretimine girdi; Ödemiş, Adapazan ve da
ha başka yerler de bu üretime girdi. Ne
ticede ne oldu? Fiyatlar, istenilen ölçüde 
artmadı. Bu doğru; ama, geçmişten bir 
farkı var hiç olmazsa verim en azından bir 
buçuk iki katına çıktı. Bunu da Niğdeli, 
Nevşehirli arkadaşlarımız, Derinkuyu'da-
ki, Nevşehir'deki yerleri veya diğer bölge
leri bilirler; geçmişte üç, dört ton aldığı 
yerden bugün iki katına kadar patates ala
biliyor. Şimdi, mesele ne oldu? Ne yapı
labilir, onu söyleyin bana. Bu mesele geç
mişte de müzakere edildi, aynı münaka
şalar buraya geçmiş iktidarların dönemin
de de getirildi. 

Bakın, 1977 yılında, o zamanın Sa
yın Başbakanının patates konusunda söy
lenenlere verdiği cevap şu : "Patates fiyat
ları dünyada düştü. Onu, Tarım Bakanı 
arkadaşım bütçesinde size daha güzel izah 
edecektir. Çünkü, üretim umulandan çok 
fazla oldu. İki tedbir aldık: Bir tanesi, 100 
milyon lira ayırmak suretiyle iki kurulu
şumuza mubayaa yaptırıyoruz; ikinci ted
bir de, yüzde 15 civarında vergi iadesi ver
mektir. Eğer bu tedbirler kifayet etmezse 
Hükümet yenilerini alır" diyor. 

Biz ne yaptık? İki sene evvel bu sı
kıntı olduğunda biz de, Ofisi devreye so
karak mubayaa ettik. Yalnız, geçmişe gö
re bir iyi şey yaptık, o patatesleri kokuş
turmadık, bozulmasına müsaade etmedik; 
onu, memura, işçiye dağıttık, ucuz fi-
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yatla. Çünkü, geçmişte çürüdü o; 1976 da, 
197 7'de alınan o 70 bin ton patates 
çürüdü. 

Ayrıca ne yaptık? Şu anda onar kilo
luk çuvallar halinde yapılan patates ihra-
catınının tonunda 30 dolar fon vardır. Ki
loda 50 lira yapar. Geçmişte ne vermişler? 
Yüzde 15 bir vergi iadesi vermişler. Bu
günkü patates fiyatına göre bu yüzde 40 
yüzde 50 vergi iadesi demek. Yani, yapı
labilecek, alınabilecek bir tedbir var da 
ben onu yapmıyorsam, o zaman muahe
ze edilebilirim; ama normal yapılması ge
rekenleri ben yaptığım halde bunları söy
lerseniz, bu işte yanlışlık olur. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; bü
tün bu mukayeselerden, bu konuşmam
dan varmak istediğim sonuç şudur : Ta
rım, kolay bir sektör değildir. Herhangi 
bir iktidarın da çok kısa zamanda çok bü
yük hamleler yapacağı bir sektör de de
ğildir. Tarımın içerisindeki münferit saha
larda, belirli sahalarda olabilir; ama eşya
nın tabiatına, bütününe baktığınızda bu 
mesele yavaş yavaş gelişecek, ekonominin 
bütünüyle gelişecek bir konudur. 

Önümüzde bir Ortak Pazar mesele
si var. "Türkiye Ortak Pazara ne zaman 
üye olur? Olur mu? Nereye kadar gider?" 
Onlar hakkında bir şey söylemiyorum. 
Türkiye'nin tarımının gelişmesinde en 
önemli konu pazar konusudur. Ortak Pa
zar bu bakımdan Türkiye için önemlidir. 
Ortak Pazara girdiğimizde Türkiye'nin sı
kıntıları olmaz mı? Olabilir belirli saha
larda; ama onlar da müzakere edilir. Or
tak Pazara girme şansımızın yükseldiği 
dönemde Ortak Pazarla oturulacaktır. 
Türkiye'nin tarımındaki çeşidi sıkıntılı sa
halar tespit edilecektir, bir programa bağ
lanacaktır. Ortak Pazara giren diğer ülke
ler gibi, Türkiye de büyük bir yardım ta
lebinde bulunacaktır. Ortak Pazara giren 
bütün ülkeler bunu yaptı. O bakımdan 
iyidir Türkiye için. Özellikle önümüzde-
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ki yıllarda, hava şartlarının çok kötü git
mediği yıllarda inşallah bizim tarımsal 
üretimden dolayı bir sıkıntımız olmaz; 
ama pazarda sıkıntımız vardır, onu söy
lüyorum. Pazardaki sıkıntımızı çözmenin 
yolu da büyük pazarlara oynamaktır. Or
tadoğu diyoruz; ama Ortadoğuda belirli 
bir pazar vardır. Ortak Pazardaki çok zen
gin ülkelerin fazla nüfusu yok, şaşırmaya
lım. Tarım ürünlerini ihraç, büyük nüfus 
ister, büyük gelir kaynaklan ister, güçlü 
ülkeler ister. 

Sözlerimi bağlarken, 1989 yılı bütçe
sinin en başta çiftçimiz için, Bakanlığımız 
için, milletimiz için, memleketimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum, bütçem üzerin
de katkılar yapan milletvekillerine teşek
kür ediyorum, hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Son konuşmacı olarak, 
üzerinde, Sayın Abdurrahman Bozkır; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; sözlerime başlarken hepinizi saygıy
la selamlarım. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, saat 10.00'dan 
bu saate kadar, bir saat arayı çıkarırsak, 
aşağı yukarı sekizbuçuk saattir Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerin
de hemen hemen söylenecek hiçbir şey ka-
madı. Bu sebeple, sözlerimi uzatmadan, 
bir iki konuya değinip, konuşmamı bitir
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde söz aldım, hem lehinde, hem aley
hinde konuşabilirim; ama, genel olarak 
kendi şahsî düşüncemi söylersem, Anava
tan Partisi iktidar olunca evvela Tarım Or-
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man ve Köyişleri Bakanlığının yapısını de
ğiştirdi, düzeltti; tecrübeli, çalışkan, bil
gili bir kadro kurdu ve beş senelik icraa
tıyla da, ufak tefek noksanları bir tarafa, 
çok güzel sonuçlar aldı. Bunu değerli ko
nuşmacı arkadaşlarımız ve Sayın Bakanı
mız etraflı bir şekilde anlattılar. 

Bunun ötesinde Anavatan Partisinin 
tarım konusunda yaptığı işlerden bir ta
nesi de, bazı önemli kanunlar çıkarmıştır. 

Ben, siyasî hayatımla ilgili çok tatlı, 
çok iyi bir hatıram olarak bunlardan bir 

'tanesinden bahsetmek istiyorum. Siyasî 
hayata ilk atıldığım zaman, benim çok de
ğerli bir arkadaşım bana geldi dedi ki, 
"Seçim sonuna kadar arabamla beraber 
seninle sabah 08.00'den gece kaça kadar 
istersen çalışacağım; ama bir tek şartım 
var." Şartın nedir dedim. "Seçimi kaza
nırsan Limonlu Kasabasına gideceğiz." 
Mersinli milletvekili arkadaşlarımız belki 
merak ediyorlardır, niye gittin, diye ve Al
lah nasip etti, cuma günü mazbatayı al
dık, cumartesi günü yola çıktık. Arkada
şım beni Limonlu Kasabasına götürdü. 
Muhtarın evine gittik. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Se
ne kaç? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (De
vamla) — 6 Kasım 1983'ten birkaç gün 
sonra. 

Muhtar beni aldı kasabasının dışına 
götürdü. Kasabanın dışı kayalık, böyle 50 
metre, 100 metre mesafeli makiler var. 
Oraları kayalarla çevirmişler, bahçeler 
yapmışlar, ortasına da konut olarak bina
lara başlanmış; ama yarım yamalak. "Biz 
evlenip çoluk çocuk sahibi olunca eve sığ
madık. Askerî idareden önce, kaçak ma-
çak buralara evler, bahçeler yapardık, 
70-80 ağaç dikerdik ve bunlarla da geçi
nirdik; ama, şimdi askerî idare geldi, ka
nunları daha rijit uyguluyor. Bu nedenle, 
şu görmüş olduğun binalar yarım yama

lak kaldı, biz de sıkıntıdayız. Sayın Tur
gut Özal'a bizden selam söyle, -Bir torba
nın içine de işte şöyle biraz marul, man
dalina, portakal koymuşlar- çam sakızı ço
ban armağanı, şu torbayı da götür, ona bi
zim derdimizi anlat" dedi. 

Bu mesele benim kafamın içinde yer
leşmişti ve her vesileyle Sayın Başbakana 
da, Sayın Bakanımıza da, değerli bürok
ratlara da, arkadaşlarıma da anlatmıştım. 
Neticede bir kanun çıktı. Bu konuda ön
derlik ettiği için Sayın Haydar Koyuncu'-
yu da burada teşekkürle yâd ediyorum. O 
kanun sayesinde şimdi köylerde konut me
selesi halledilmiş durumdadır. Sanırım, o 
Limonlu Kasabasında da hem bahçe ve 
hem de ev meselesi halledilmiştir. Ben de, 
Tanm Bakanlığında yapılanlardan, bu ve
sileyle ayrıca bir inşirah duyuyorum. 

"Mademki üzerinde konuşmak için 
çıktın, hiç eksik şey yok mu yahut da da
ha iyi olmasını istediğin bir şey yok mu?" 
diyebilirsiniz, onu da söyleyeyim : Benim 
en büyük dileğim, tarım kesiminde eğiti
min daha fazla artırılması. Bunu, Sayın 
Millî Eğitim Bakanımıza da ithaf ediyo
rum, Sayın Tarım Bakanımıza da, tarım 
konusunda eğitimin artırılması dileğiyle, 
ithaf ediyorum, ayrıca TRT'mizin de bu 
konuda destek olmasını istiyorum. Gece 
geç vakitlerde gösterilen cinayet filmleri 
yerine veyahut da teneke müziği yerine, 
tarım kesimini daha fazla bilinçlendirecek, 
daha fazla eğitecek konuları işlemesini'di
liyorum. 

Eğer bana derseniz ki, in şu kürsü
den, tekrar çık, bir şey söyle tarımla ilgi
li; tarım kesiminin eğitimini iyileştirelim, 
derim. Gelecek sene, yeniden çık, bir da
ha söyle, derseniz, ben gene, tarım kesi
minin eğitimi üzerinde daha önemle du
ralım, derim. Çünkü, bizim nüfusumuzun 
yarıya yakını tarımla uğraşmaktadır. Ta
rım kesiminin desteğe ihtiyacı vardır. Biz, 
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tarım kesimindekilere ne kadar çok eğitim 
götürürsek; köylümüzün üç çocuğundan 
ikisini ara kesime veya sanayie veyahut da 
diğer kesimlere kaydırabilirsek; tarım nü
fus yüzdesini ne kadar aşağıya indirebi-
lirsek, tarım sorunlarının çözümüne o ka
dar yardımcı oluruz. 

Sözlerimi bu kadarla bitiriyorum, he
pinize tekrar saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabınm 
görüşmeleri tamamlanmıştır. (SHP sıra
larından "Sorularımız var" sesleri) 

Soru sormak isteyenleri tespit edelim 
efendim... 

Soru sormak isteyenleri okuyorum : 
Sayın Kâzım Ulusoy, Sayın Rıza Ilıman, 
Sayın Kamer Genç, Sayın Mustafa Kul, 
Sayın Öner Miski, Sayın Vedat Altun, Sa
yın Halil Çulhaoğlu, Sayın Ekin Dikmen, 
Sayın Mustafa Çakır. 

Soru sormak isteyenlerin isimlerini 
tespit işlemi bitmiştir. 

Önce yazılı soruları okutuyorum : 
Sayın Ulusoy?.. Buradalar. 
Sayın Ulusoy'un sorusunu okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki so
rularımı Sayın Bakanın cevaplandırmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

1. 10.10.1988 tarihinden itibaren 
Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürü em
rine akaryakıt parası gitmediği, akaryakıt-
sızlık nedeniyle yol makinelerinin parka 
çekildiği doğru mudur? 

2. Amasya-Göynücek İlçesinin 
İkizyaka, Karapınar, Davutevi, Ardıçpı-
nar grup köy yolları 1988 inşaat progra
mında olmasına rağmen, bugüne kadar 
köy yollarının bakım ve kumlanması ya
pılmamıştır. Sebebi nedir? İsmi geçen köy
lere taksi ve minibüsler gidememekte, yol
da kalanlar traktörle çekilmektedir. 

3. Amasya Merkez İlçeye bağlı Do-
ğantepe Kasabasıyla Kayacık Köyü ara
sında köprü ve menfezler yapılmıştır. Do-
ğantepe ve Kayacık Köyü arası bir yılı aş
kın zamandır yapılmamıştır. 1 000 nüfuslu 
Kayacık Köyündeki vatandaşlar Amasya'
ya gidiş ve dönüşlerinde sıkıntı çekmek
tedirler. Köy yollarının bakım ve kumlan-
mamasmın sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suallere 
teker teker mi cevap vereceksiniz, hepsi so
rulduktan sonra mı cevap vereceksiniz? 
Ayrıca yazılı cevap verme hakkınız da 
vardır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Topluca cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ilıman?.. Bu
radalar. 

Sayın Rıza Ilıman'm sorusunu oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanınca yanıtlanmasına 
yardımlarınızı saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Çorum-Çankırı Kırsal Alan Pro
jesi için Dünya Bankasından 75 milyon 
dolar harcanmıştır. 

a) Bu harcamayla yapılan hangi te
sisler bugün üretimini veya hizmetini sür
dürmektedir? 
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b) Bu iki ildeki bu yatırım alanının 
kredinin taksidini ödeyebilmekte midir? 

2. Kızılırmak'm suları altında ka
lan Iskilip-Osmancık arasındaki alanda 
yaşayan yaklaşık 8 bin nüfusu kapsayan 
çeltik üreticisi ürününü ekememiş, ekebi-
len de 40 gün sonra ekebilmiştir. O zaman 
Başbakana dek başvuruda bulunulup yar
dım istenmiştir. Ancak, bir türlü devlet eli 
uzatılmayan bu yöre üreticisine yardım 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Çiftçimizin büyük bir kısmı, he
men tamamı, ziraat odasının kendilerine 
bir hizmet yapmadığını, ancak icra yoluy
la ödenti aldığını belirtmektedir. 

Bu kuruluşun iyileştirilmesi ya da 
hizmet yapmadan ödenti almaması yö
nünde bir önlem almayı düşünüyor 
musunuz? 

4. Orman köylerinin odun kesimle
ri sırasında sınır ve kesim anlaşmazlığı ne
deniyle cinayetler işlenmekte, köylüler bir
birlerine düşman duruma gelmektedir. 

a) Bu konuda ne önlem aldınız? 
b) Aldığınız önlem yeterli oldu mu, 

yoksa ne önlem almayı düşünüyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, ben de her gün burada kamu hiz
metleriyle ilgili yöresel meseleleri dile ge
tirdiğim için üzgünüm; ancak, olayda bir 
gerçek var. Burada Tarım ve Orman Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken herkes taban 
fiyatlarından ve diğer konulardan bahset
tiler; ama, maalesef benim seçim bölgem
de bütün köy yolları kapalı ve yapılmayan 
birtakım köy yolları var, içme suları var; 
bunların ne zaman yapılacağını Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

1. Pertek'in Pınarlar Nahiyesinin 
sulama ve içme suyu yok. Yine, Aşağı 
Gülbahçe ve Yukarı Gülbahçe köy yolları 
üzerindeki köprüler yıkılmış. Özellikle 

Aşağı Gülbahçe büyük bir köydür; 500'e 
yakın nüfusu ve ortaokulu var. 

Efendim, yine biraz önce Sayın Ulu-
soy'un sorusunda belirttiği gibi, köy hiz
metlerinin akaryakıtı Tunceli İlinde de bit
miştir. Akaryakıt ne zaman verilecek ve bu 
makineler ne zaman çalışacaktır? 

Yine, Pertek-Geçitveren Köyünün 
suyu yok. Pertek-Şavak yolu ve Ballıdut-
Konaklar Köyünün yolları yok, içme su
ları yok. Çemişgezek-Akçapınar Köyünün 
içme suyu yok. Ovacık-Ada Köyünün iç
me suyu yok. Pülümür, Elmalı, Hasangazi 
ve Dağbeli köylerinin içme ve sulama su
ları yok. 

Bu köylüler bana, Bakanlık bize bir
takım katkılarda bulunursa, biz kendimiz 
yapabiliriz, dediler. 

Ovâcık-Yayla Köyünün yolu yok. Na
zimiye Bostanlı köyünün köprüsü, akar
suyun mecra değiştirmesi nedeniyle kul
lanılmıyor. Köyle irtibat kesilmiş vaziyet
tedir. Bu durumu ilgili yerlere aksettirdim, 
fakat halen bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
köyün ulaşımı nasıl sağlanacaktır? Ayrı
ca Nazimiye-Ballıca Köyünün yolu ve 
köprüsü yoktur. Bir de Nohutlu ve Tur-
nadere köylerinin sulama suyu yoktur. Be
nice Köyünün sulama suyu etüdü yapıl
mış, fakat ihalesi yapılmamıştır; ne zaman 
yapılacak? 

Ovacık, Canbudak, Eğenli, Eski Ge
dik, Kızılcaçayır Köy yolları yok. Ovacık, 
Yakatarla, I şık vuran köylerinin yolları ek
sik yapılmış. Yolun yapılıp işletilebilmesi 
için 3 köprüye ihtiyaç var. bunları ne za
man yapacaklar? Yine burada sulama ka
nalları ve havuzlar yapılmamıştır. 

Pülümür-Kürdüm Köyü ile Derebo-
yu Köyünün Karataş Mezrasının yolu 
yok. Pülümür-Dağyolu Nahiyesinin içme 
suyu yoktur. Bu yol ve içme suları ne za
man yapılacaktır? 
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Bir de, Sayın Başkanım, geçen sene 
Tunceli'nin Ovacık Kazasında kar erken 
yağdı ve geç kalktı. O yörenin insanları
nın bir tek fasulyeleri var. Fasulye de ma
alesef geçen seneden beri para etmiyor. 
Aşağı yukarı 300 tona yakın fasulye var 
ve vatandaşın tek geçim kaynağıdır bu fa
sulye. İlgili arkadaşlara ben rica ettim; 
bunları taban fiyatı uygulamak suretiyle 
alabiliriz, dediler. Saym Bakandan rica 
ediyorum, bu insanlar çok mağdur du
rumda oldukları için, bu mahsulün alın
ması için bir imkân yaratılacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Sayın Mustafa Kul, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan 1980 ve 1988 yıl
ları arasında bir kıyaslama yaptılar; o za
manki ürün fiyatlarıyla ziraî aletlerin fi
yatlarını karşılaştırdılar. 

Şimdi, Sayın Bakandan şunu soruyo
rum : 

i. Köylümüzün 1980'deki ürünü
nün maloluş fiyatı ile 1988 ürününün ma-
loluş fiyatını kıyaslayabilirler mi? Tarım 
girdilerindeki artışın, özellikle gübre, ilaç 
ve mazottaki artışın, maliyeti etkileyip et-
kilemiyeceği konusunda bir açıklama ya
pabilirler mi? 

2. Gübre için yapılan sübvansiyon
dan üreticinin doğrudan bir faydası olu
yor mu? Yani, köylümüzün 330 liraya al
dığı gübre parasının bir kısmını bakanlık 
karşılıyor mu? Yoksa, gübreyi daha fazla 
fiyata satmamız gerekirken, 330 liraya sat
mayı sübvansiyon olarak mı kabul edi
yorlar? 

3. Sayın Bakan, Avrupa Topluluğu
na girmek için tarım nüfusumuzun azal
tılması gerektiğini söylediler. Köyden şe-
hire nüfus akışını nasıl sağlamayı düşünü
yorlar? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. 

4. "Toprak ve Tarım Reformu 
Fonu" adı altında bir fon var mıdır? Bu 
fon varsa, hangi amaçla kurulmuştur, şu 
anda çalışıyor mu? Bu fon için kesilen pa
ralar asıl amacına uygun dağıtılıyor mu, 
yoksa başka amaçla mı kullanılıyor? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

5. Erzincan bölgesi, yakacak odun 
ihtiyacını, komşu ili olan Tunceli bölgesin
den alamamakta, yakacak odun ihtiyacı
nı Balıkesir ve Bolu gibi çok uzak bölge
lerden karşılamaktadır. Bu konuda Or
man Genel Müdürlüğüne müracaat etti
ğim halde, Tunceli bölgesinden odun alın
masının sakıncalı olduğunu söylediler. Er
zincan'da şu anda bir ton odunun fiyatı, 
nakliye nedeniyle 150-160 bin liraya çık
mıştır. Erzincan'ın odunu Tunceli bölge
sinden almasının ne gibi bir sakmöası var
dır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
çalışma süremizin dolmasına çok az bir 
süre kalmıştır. Bugünkü programın ta
mamlanmasına kadar müzakerelere de
vam edilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla aşağıdaki soruları
mın Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını rica ediyorum. 

1. 1989 yılında Hatay'da kaç kilo
metre yeni köy yolu asfaltlanması yapıla
caktır? 

2. Antakya köylerinin Defne grup 
sulaması 1987'de teklif edildiği halde, 1988 
yatırım programına alınmadı. Bu yıl tek
rar teklif edildi. Bu proje ile doğrudan 25 
bin köylümüz su alacak ve Çağlayan gru
bundan ayrılan köyler nedeniyle, Çağla
yan grubundaki 25 bin köylümüz dolaylı 
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olarak içme suyuna kavuşacak ve fayda
lanacaktır. Bu önemli projeyi 1989 yatırım 
programına alacak mısınız? 

3. Ziraî mücadele yöntemi içinde
ki biyolojik mücadeleyi takviye etmeyi ve
ya buna daha büyük ödenek ayırıp çevre 
kirlenmesini azaltmayı' düşünüyor 
musunuz? 

4. Antakya-Çekmece ve çevre köy
lerinde yapılan asfalt, on yılı aşkındır ciddî 
bir onarım görmedi. Bu yolların asfalt 
onarımını 1989'da yapacak mısınız? 

5. Türk narenciyesine Ortak Pazar
da rekabet edebilmesi için verilen teşvikin 
artırılmasını düşünmekte misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Altun buyurun. 

VEDAT ALTUN (Kars) - Sayın 
Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Ba
kan tarafından yanıtlanmasını istiyorum. 

1. Daha önce Taciroğlu'na ait Pey-
san şirketine 9 yıllığına kiraya verilen Kars 
Süt Fabrikasının yakın bir geçmişte satıl
dığını duyduk. 

a) Kiraya verilme işleminden neden 
vazgeçildi? 

b) Kaça satıldı? 

c) Satışta taksitlendirme var mıdır? 

d) Bu firma ve kadar krediyle do
natıldı? 

2. Hayvancılığı geliştirme proje 
müdürlükleri kaydırıldı. Bu uygulamadan 
vazgeçilmenin sebebi nedir? 

3. Kars'ta Zooteknik Deneme İs
tasyonu vardı. Bu uygulamadan vazgeçil
di. Bunun da sebebini öğrenmek is
tiyorum. 

4. Yıl içinde Kars'ta ne kadar köy 
yolu yapıldı, kaç kilometredir? Yapılan 

Köy yolunun ne kadarı program dahilin-
deydi, ne kadarı ücreti mukabilinde veya 
belirli bir bedel mukabilinde protokolle 
yapıldı? 

5. Sütte vergi iadesinden tüm süt 
satıcıları faydalanamamaktadır. Belirli bir 
giderleri vardır. Diğer süt satıcıları da ver
gi iadesi uygulamasından faydalanacaklar 
mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altun. 

Sayın Çulhaoğlu buyurun. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Sayın Başkanım, sorularım şunlar : 

Şanlıurfa ilindeki 2 milyon dönüme 
yakın hazine arazisinin ne kadarı tarım 
arazisidir, ne kadarı tanm dışı arazidir? 
1987-1988 yılında bu bölgede kiralanan 
arazi miktarı kaç dönümdür? Kiralanma
yan araziler boş mu kalmaktadır, yoksa 
bazı kişiler kira ödemeden mi kullan
maktadır? 

Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komis
yonunda yaptığı konuşmada, 52 370 hek
tar arazide tecavüz tespiti yapıldığını söy
lemişti. Tecavüz bedeli tespit edilmiş mi
dir? Tahsili nasıl yapılacaktır? 

1987 yılı ağustos ayında gerçekleşen, 
basında da "Pafta sahtekârlığı olayı" ola
rak komuoyuna duyurulan, Şanlıurfa İlin
deki iade edilen arazilerin haritaları üze
rinde oynanması sonucu, bazı toprak sa
hiplerine fazla toprak iade edildiği iddia
sının soruşturma sonuçları 1,5 senedir 
açıklanmamıştır. Olayın sonuçları ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

Şanlıurfa İlinde bugüne kadar 814 
bin dönüm arazi, sahibine iade edilmiş
tir. 4 üncü sınıf toprak da olsa, maksimum 
iade miktarı 2 828 dönümdür. 2 828 dö-
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nümü geçmemesi gerekirken, 4-5 bin dö
nüm arazi iadesi alanlar da vardır. Örne
ğin, Siverek'te Fatma Köran'a 4 110 dö
nüm arazi iade edilmiştir. Fazla iade ya
pılan bu kişinin, Sayın bakanın akrabası 
olduğu iddia edilmektedir. Bu doğru 
mudur? 

Sayılan 30-35'i bulan kişilere de fazla 
iade yapıldığı söylenmektedir. Fazla iade 
yapılmasının nedeni nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dikmen. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan biraz evvel konuşur
ken, çiftçilerin, üreticilerin üretiminin art
tığını vurguladı. Bu nedenle de fazla üo 
ret aldıklarını söyledi, gelirlerinin arttığı
nı söyledi. İçel'de bu yıl bağlardan elde 
edilen üzümün kilogramı 120 liradan sa
tıldı. Geçen sene kilogramı 200 liradan sa
tılmıştı. Kilogramı 200 liradan satıldığı sı
rada, 120 ton üzüm elde eden bir çiftçi
nin eline 24 milyon lira para geçer. Üre
timin arttığını düşünürsek, 180 ton üzüm 
elde eden bir çiftçinin eline, üzüm 120 li
radan satıldığı zaman 21 milyon 600 bin 
lira para geçer. Bu aradaki farktan da an
laşılıyor ki üretim artmasına rağmen, üre
ticinin elde ettiği gelir azalmıştır. 

Şimdi burada soruyorum; bu aşama
dan sonra, Sayın Bakanın çiftçilerin elde 
ettiği ücretlere zam yapması mümkün ol
madığına göre, önümüzdeki yıl için, üre
tici girdilerinde -yani mazot, gübre vesa-
ir fiyatlarında- bir indirim yapmayı Sayın 
Bakan düşünüyor mu, düşünmüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Dikmen. 
Sayın Çakır. 
MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — 

Sayın Başkan, benim bir sorum var. 

Fındık üretiminin planlanması ve di
kim alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili 
kanun 1983 yılında çıkarıldığına göre, 6 
ay içerisinde ilgili yönetmeliğin yayımlan
ması gerekirken, bu kanunla ilgili yönet
melik halen yayınlanmamış ve fındık di
kim alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili 
bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

Bu kanunla ilgili yönetmelik ne za
man yayımlanacak ve sınırlandırmayla il
gili çalışmalara ne zaman başlanacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Çakır. 
Sayın Bakan buyurun. 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bu soruların çoğuna yazılı cevap ve
receğim. (ANAP sıralarından alkışlar) Fa
kat, değineceğim birkaç husus var. Çün
kü, özel olan soruları yazılı olarak, genel 
olan soruları da burada cevaplamam la
zım. Bu bakımdan söylüyorum. 

Köy Hizmetlerinde akaryakıtla ilgili 
sıkıntılarımız vardı, bunları epey azalttık; 
tahmin ediyorum daha da azaltacağız. Bu
nu, genel bir sıkıntı olduğu için ifade 
ediyorum. 

Bakınız, bundan 2 sene evvel, arka
daşlarımız, "Fasulye fiyatları nereye 
geldi" diye bağırıyorlardı. Şimdi, Tunce
li'nin fasulyesini almamı istiyorlar. Bun
ları, tarımın meselelerinin ne olduğunu 
ifade etmek bakımından söylüyorum. Fa
sulye için herhangi bir şekilde destekleme 
alımı yapılmıyor; onu söyleyeyim. 

Şimdi, Sayın Kâzım Ulusoy'a, Rıza 
Ilıman'a, Sayın Kamer Genc'e yazılı ce
vap vereceğim. 

Sayın Mustafa Kul, dediler ki; 
"1980-1988 arasındaki mukayesenizde, 
girdileri de dikkate aldınız mı?" Girdiler 
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ve her şey, o yaptığım hesaplarda dikkate 
alınmıştır. Baktığınızda görülecektir; 
1980'den 1988'e kadar her defasında farklı 
mukayese yapmamak için, genelde ben, 
birkaç klasik kalem veriyorum; anlamlı ol
ması bakımından traktörü alıyorum, öbür 
tarafta da buğdayı alıyorum. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ma
liyetleri?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Maliyetleri de dikkate alınmıştır; bu 
dediğim hesap değişmez. Takriben ikisi 
arasında mukayese yaptığınızda fiyat far
kı 1980-1988 16 mislidir, enflasyon 14,7 ya
ni, 15 mislidir; üretim artışını dikkate alır
sanız 18,5-19 misline gelir çiftçinin orta
lama olarak aldığı. Tabiatıyla, bu Niğde'
de, Konya'da Adana'da aynı değil; bunun 
da alımı tabiatıyla değişik olur. 

Gübrede sübvansiyon dediğimizde, 
bugün DAP'ın fiyatı 336 lira, ama DAP'm 
üzerine Hükümet olarak yaptığımız süb
vansiyon bu fiyata dahil değil, onu ayrıca 
biz ödüyoruz. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ya
ni, çiftçiye bunun hiçbir faydası olmuyor 
mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Hayır efendim, olmuyor. Ben onu yap
masam, çiftçi o gübreyi 550 liraya alaca
ğına ben onu 350 liraya satıyorum; yuvar
lak söylüyorum. 

' MUSTAFA KUL (Erzincan) — Köy
lü cebinden çıkan parayı hesaplıyor. Ce
binden çıkan paraya bakıyor; maliyeti ona 
göre... 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı ko
nuşmayalım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
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— Efendim, şunu söylüyorum. Bunların 
maliyetleri belli; o maliyetin yüzde 40'mı 
bugünkü fiyatlarla devlet karşılıyor, yüz
de 60'mı vatandaşımız karşılıyor. AET'-
de sübvansiyon sistemi değişiktir; bu şe
kilde bir sübvansiyon sistemi yoktur; ni
haî ürünler bazında değişik bir sübvansi
yon sistemi vardır. Bizimkiyle mukayese 
edilmesi mümkün' değil. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ko
misyonda söylemiştiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Ben, "AET'ye girmek için nüfusumu
zu azaltalım" diye bir şey söylemedim. Sa
dece, tarımdaki meseleleri izah ederken, 
bu meselenin ileriye doğru nasıl halledil
mesi konusundaki düşüncelerimi söyle
dim. Yoksa, AET ile ilgilendirerek o şe
kilde bir mütalaada bulunmadım. 

Bunun dışında, tarım ve toprak re
formuyla ilgili bir sorunuz var; ona mü
saadenizle yazılı cevap verelim. 

Son sorunuzda, Erzincan'ın yakacak 
ihtiyacı..." diyorsunuz. Her ilimizin yaka
cak konusunda sıkıntısı vardır. Her ile, en 
yakın ilden her zaman odun gönderemi
yoruz, yakacak gönderemiyoruz. Bunu ne 
yapıyoruz; bazen bir harmanlama yapıyo
ruz, sıkıntıda olanların habercisi arkadaş
larımız bize geliyor, çözüm bulmaya çalı
şıyoruz; diyeceğim bu. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Genel Müdür Yardımcısı, "Garnizon 
komutanı müsaade etmediğinden dola
yı..." dediler. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Öner Miski'nin 1,2 ve 4 üncü su
allerine yazılı cevap vereceğim. 

Biyolojik mücadele konusunda, şüp
hesiz ki, daha fazla artırmamız hususun
da kendisiyle hemfikirim. "Narenciyenin 
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daha fazla teşviki konusunda..." dediler. 
Şu anda, mesela, limonda 8 senttir; limo
nun satış fiyatına göre, kiloda 8 sent bize 
göre az bir para değil. Ama, bu bir im
kân meselesi; yoksa, yapmak isteriz... Bir 
imkân meselesidir Sayın Miski. 

Sayın Altun'un suallerini cevaplama
ya şuradan başlayayım; Kars Peysan'a ve
rilen fabrikanın satılması mümkün değil; 
çünkü, kiralandı; o fabrikanın satışı müm
kün değil. 

Diğer suallerinize yazılı cevap vere
ceğim. Çünkü, şu anda cevaplamam 
mümkün değil. 

Sayın Çulhaoğlu'nun 2 nci ve 3 ün
cü suallerine yazılı cevap vereceğim. Ge
nelde yazılı olarak cevap vereyim; ancak, 
şunu söyleyeyim : Ben şunu söylüyorum 
ve burada da peşinen ilan ediyorum; hiç 
kimsenin, benim dostum akrabam olma
sı dolayısıyla ona farklı muamele yapılma
sı mümkün değildir; bildiğiniz varsa, ge
tirin ben bakayım, (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, burada kalkıp da, "Bu, 
Hüsnü Doğan'ın şusuymuş, busuymuş" 
diye söylemeyin, doğru değil, bunları doğ
ru bulmam. Bunları direkt olarak bana 
getirirseniz daha da memnun olurum. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
İşte söyledik efendim; sorduğum sorular
da var. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 

— Sayın Dikmen, bu üretim artışıyla bir 
mukayese yaptı;, üzümü misal verdi. 

Tarımda her üründe her sene iyi bir 
noktada olmak mümkün değil. Onu söy
ledim. Şartlar dolayısıyla değişik olur, ik
lim şartları dolayısıyla değişik olur, fiyat 
parkeleri yıldan yıla değişik olur; ama ge
nelde benim söylediğim şu idi: Genelde, 
muhalefet partilerindeki arkadaşlarımızın 
mukayeselerinde, sadece kilo üzerine mu
kayeseler vardır; onun yanlışlığına değin
dim. Çiftçinin gelirinin ya dekar başına 
yapılması lazım, ya da beher baş (inektir, 
koyundur, vesaire) üzerine yapılması la
zım; işletme bazında yapılması lazım. 
Yoksa, "Bizim zamanımızda buğdayın fi
yatı şu idi, sizin zamanınızda şu" derse
niz o zaman verimdeki değişiklikleri, ve
rim artışındaki değişiklikleri dikkate alma
mış olursunuz. Benim mülahazam o. 

Son olarak, fındık yönetmeliği hazır; 
yalnız, diyeceğim konu şudur : Bu da as
lında, Türkiye'de fındık alanlarının belirli 
bir alana teksif edilmesini, belirli alanla
rın dışına çıkmamasını öngerin bir yönet
meliktir. Tabiatıyla başarısı ne olur? Bu 
meseleler sadece yönetmelikle çözülebilir 
mi; o konudaki bir tereddüdümü de dile 
getiriyorum; fakat o yönetmelik çıkacak. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A.— CETVELİ 

Program 
"kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 27 986 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölgesel Tarım Hizmetleri 335 666 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 12 316 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 33 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 409 368 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tanın Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 Mali Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabınm bö
lümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — C E T V E L İ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 520 420 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

j 111 Bölgesel Tarım Hizmetleri 139 868 780 000 
*+ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
»o bul edilmiştir. 
| 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 11 285 040 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 1 306 746 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 163 980 986 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. » 

Toplam 
harcama 

Lira 

10 075 141 480 

134 714 326 366 

10 623 443 608 

1 225 433 870 

156 638 345 324 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir; hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 102 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 73 742 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 3 027 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) 

Gelir 
türü 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

Cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 

Açıklama 

Etmeyen-
82 871 000 000 

Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 82 871 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 82 871 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesi kabul edilmiştir. 

2, — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yüt Kesinhesah. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 123 — 



Bölümleri okutuyorum : 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. Açıklama Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 909 150 000 1 849 012 457 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 32 415 850 00Ö 32 702 716 135 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 1421859 469 1444 022 999 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 17 240 600 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 35 764 100 069 * 35 995 751 591 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 

3 

Vergi Dışı normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

27 716 000 000 37 802 442 78 

3 178 517 86 

GENEL TOPLAM 27 716 000 000 40 980 960 64 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... kabul'edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir; ha
yırlı ye uğurlu olsun. (Alkışlar) 

b) Tartm Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tanm Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 458 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 9 957 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler..: Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 135 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 11 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tanm Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Mali Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı kesinhesabınm bö
lümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümlerini okutuyorum : 
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

I 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 539 736 000 
£ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

mıştır. 
' 111 Tarım Reformu Uygulamaları 3 487 984 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 74 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 4 102 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

100 000 000 

3 997 000 000 

4 097 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 801 692 

2 189 062 463 

2 190 864 155 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1. — Köy Hizmetleri Gemi Müdürlüğü 1989 Malt Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Grenel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 141 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 887 196 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 2 495 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

999 Dış Proje Kredileri 55 876 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 951 708 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

2 Ve'rgi Dışı Normal Gelirler 24 499 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 927 209 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 951 708 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yûı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. 

Bölümleri okutuyorum : 

KÖY H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

A — C E T V E L İ 

Açıklama 
Genel ödenek 

toplam 
Toplam 

harcama 

Özel kanunlar 
gereğince ertesi 
yıla devreden 

ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 225 080 000 1 912 538 959 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürftülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

493 995 678 075 512 092 087 968 

5 029 160 000 4 760 674 012 

5 709 335 083 3 336 572 088 2 372 762 995 

T O P L A M 506 959 253 158 522 101 873 027 2 372 762 995 
BAŞKAM — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

Tahmin 
Lira 

33 299 000 000 

336 936 000 000 

Tahsilat 
Lira 

26 135 199 701 

428 759 573 341 

19 996 065 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Köy Yolları Yapımı ve Suyu Giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum ve Müesseselerden Tahsil Edi
lenler — 371 647 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Akaryakıt Tüketim Fonu Hesabından 
Elde Edüen Gelir — 20 596 283 269 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 370 235 000 000 475 882 699 498 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 
olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yannki programda yer alan, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı ile Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bütçeleriyle kesinhesaplannı görüşmek 
için 19 Aralık 1988 Pazartesi günü Saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 20.31) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1988 Pazar 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıt
ma tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesapları-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) 
(S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildirimim Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


