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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398, 1/733; 3/1399) (S. Sayüarı : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
1991 malî yılı bütçeleri ile 1989 malî yılı kesinhesaplan kabul edildi. 

21 Aralık 1990 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.59'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 12 . 1990 Cuma 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, tdil Kaymakamlığınca psikolojik ha

reket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Halil Çuthaoğlu'nun, 1990 yılı ürünü tütün piyasasının ne zaman 

açılacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.12.1990) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü için 
gerçekleştirilen bilgisayar alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1753) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.12.1990) 

3. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, yazar kasa kullanma mecburiyetinin küçük 
esnaf ve sanatkârları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, NATO çevik kuvvetlerinin ülkemize davet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.12.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

HI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malt Yüı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
üe 1989 Mali Yüı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (1) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yüı Bütçesi 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

c) Köy HizmeÜeri Genel Müdürlüğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1989 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları adına konuşacak sayın mil
letvekillerinin isimlerim okuyorum : 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Korkmaz, Sayın Hasan Ekinci, Sayın Halit 
Dağlı, Sayın Ümit Canuyar, 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Biçentürk, Sayın Ali Pınarbaşı, Sayın Meh
met Ali Karadeniz, Sayın Ali Er, Sayın İsmail Üğdül, 

(1) 488, 489, 495,. 493 S. Sayüı Basmayazüar 10.12.1990 larüûi 44 üncü Birleşim Tutanağım eklidir. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yaşar Yılmaz, Sayın Turhan Hırfanoğlu, 
Sayın Vedat Altun, Sayın Gürcan Ersin, Sayın Halil Çulhaoğlu, Sayın öner Miski, 

Şahısları adına, lehinde; Sayın Şener tşleten, Sayın Şevki Göğüsger, 

Aleyhinde; Sayın Kamer Genç, 
Üzerinde; Sayın Mustafa Kul. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Korkmaz'dadır. 
Buyurun Sayın Korkmaz. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi nedeniyle, çiftçimiz ve 
tarım sektörünün meseleleri ile hayvancılığın durumu üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri; 1983'te, ANAP tktidan, çok önemli bulunan ve her birinin diğerin
den farklı iştigal alanı olan üç bakanlığı bir çatı altında toplayıp, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı haline getirmiş ve kurulan bu dev Bakanlığın bazı görevleri de şu şekilde tespit edil
miştir. 

Bakanlığın görevleri arasında, bitkisel üretimin geliştirilmesi ile ilgili olarak, çiftçilerin kul
landıkları her türlü kredi ve fizikî girdilerin temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde yar
dımcı olmak, bitkisel ürünlere arız olan hastalıklar, zararlı haşereler ve yabancı otlarla müca
dele etmek, ziraî mücadele ilaçlarının ithal, imal ve satış ve kullanma esaslarını tespit ve bun
ların en uygun şekilde kullanımını sağlamak. 

Şimdi bu çerçeve içinde ve ANAP iktidarı döneminde neler olmuş? Her türlü kredi ve 
krediyle alınacak fizikî girdiler, özel şartlara bağlanmış, her konuda partizanlık ağır basmış, 
kredi alma şartları zorlaştırılmış, faiz nispetleri birkaç kez artırılmış, ziraî ilaçların fiyatları 
astronomik noktalara çıkmış, kalite kontrolü denilen bir uygulama ise ortada kalmamıştır. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne verilen görevlerin detayına girmek istemiyorum. Çün
kü, bu Genel Müdürlüğe ayrılan tahsisatlarla hiçbir hizmeti üretmek mümkün değil. Halbuki, 
devletin tasarrufunda olan tarıma elverişli Hazine arazilerinin, topraksız ve az topraklı çiftçi
lere verilmesi gerekiyor. Bu konudaki çalışmalar yetersizdir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü bir taraftan zorunlu temel ihtiyaçları karşılayan ürün
leri üretirken, diğer taraftan, ekonominin itici gücü ve sanayii destekleyici bir faktör olarak 
da görev yapmaktadır. Tarımın, zamanla millî gelire katkısı ve ihracat içindeki payı nispî ola
rak azalsa da, bu görevleri devam edecektir. Kaldı ki, ülkemizde halen millî gelirin yüzde 16,1'i, 
ihracatın yüzde 18,2'si bu sektörden karşılanmaktadır. 

Ayrıca, gıda sanayii, işlenmiş tütün ve orman ürünleri ile, deri, kösele, orman ürünleri 
mamulleri ve dokumacılık mamullerine ait ihracat payları toplamının genel ihracat içindeki 
payının yüzde 39 dolayında olduğu dikkate alınırsa, tarımın millî ekonomi içindeki önemi da
ha açık olarak görülmektedir. Bunlara, çalışan nüfusun yüzde 50,9'unun tarım sektöründe is
tihdam edildiği, iç ticarette alınıp satılan malların önemli bir bölümünü tarım ürünlerinin oluş
turduğunu da eklememiz gerekir. 
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Nüfusumuzun yüzde 75'inin tarımdan tamamen veya kısmen geliri bulunmakta, uygula
nan tarımsal politikalar 6 milyonu aşan aileyi yakından ilgilendirmektedir, tşte bu sebeplerle, 
ülkemizde tanmsal problemlerin ve çiftçi sorunlarının uygun tarımsal politika ve tedbirlerle 
çözümü büyük önem taşımaktadır. 

Tarımdaki ekonomik sorunların temelinde, çiftçi gelirlerinin yetersizliği yatmaktadır. Yıl
lardır, özellikle 1980 yılından bu yana, çiftçinin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatları, tarım 
ürünlerinin fiyatlarından daha hızlı artmakta ve böylece, tarımdan, diğer sektörlere, gücünün 
üzerinde kaynak transferi yapılmaktadır. 

Tarımın, toplam sabit sermaye yatırımlarından alacağı pay için, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında yüzde 11,4 gibi bir hedef verilmişken, gerçekleşmenin 1985'te yüzde 7,6; 1986'da 
yüzde 6,5; 1987'de yüzde 7,9; 1988'de yüzde 7,1 ve 1989'da ise yüzde 6,4 olması, tarımsal sabit 
sermaye yatırımlarının, diğer yatırımlara göre ne derece gerilediğini göstermektedir. Altıncı Beş 
Yıllık Plan hedefi olarak da yüzde 7,9 gibi, tarımın ekonomik önemi ve üretim potansiyeline 
uygun olmayan, bir hedef tayin edilmiş olması da üzücüdür. 

Tarımsal dış ticaretteki gerilemeyi de şu rakamlar açık olarak ortaya koymaktadır : 

Türkiye'nin son beş altı yıllık dönemini tarım ve tarıma dayalı işlenmiş ürünler açısından 
ele aldığımızda, tarım ürünleri ihracatı 1988 yılına kadar 1,9 milyar dolar seviyesinde seyret
miş, 1988'de 2,3 milyar dolara yükselmiş, 1989'da ise 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Bu yıllardaki tarım ve tarıma dayalı işlenmiş ürünler ithalat miktarları ise; 1983 yılında 
tarım ürünleri ithalatı 138,1 milyon dolar, tarıma dayalı işlenmiş ürünler ithalatı 205,2 milyon 
dolar olmuşken; bu rakamlar, sırasıyla, 1988 yılında 499,3 ve 738,4 milyon dolar, 1989'da da 
1 milyar ve 843 milyon dolar olmuştur. 

Bütün bu tespitler gösteriyor ki, son yıllarda tarım ve tarıma dayalı işlenmiş ürünlerde 
ihracat rakamları önemli bir artış göstermezken, ithalatta 1983'ten sonra büyük artışlar göz
lenmiştir. Bunun sonucu olarak, tarım ve tarıma dayalı işlenmiş ürünlerde, Türkiye, 1983 yılın
da 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, bu oran, 1987*de 1,3 milyar dolara, 1988 yılında 
2 milyarın altına düşmüş; 1989'da 1,1 milyar dolar olmuştur. 

Bu sonuçların ortaya koyduğu önemli bir gerçek şudur : Ülkemizin, tarımda kendine ye
terlilik düzeyi düşmektedir; bu ise, tarımsal üretimin yeterince artırılamadığını göstermektedir. 

20 nci Yüzyılın son on yılına girdiğimiz ve Avrupa Topluluğuna tam üye olma çabası için
de bulunduğumuz 1990'lı yılların başında, on yıldır sürdürülen istikrarlı büyüme, dışa açılma, 
serbest piyasa ekonomisini uygulama politikaları, özellikle enflasyonla mücadele ve gelir dağı
lımını düzeltmede maalesef başarısız olunmuştur. 

1982'de yüzde 25,2 seviyesine çekilen fiyat artışları, 1988 - 1989 yıllarında yüzde 68,3 ve 
69,6 olarak gerçekleşmiş; gelir dağılımı iyileşemediği gibi, düşük gelir grupları aleyhine olan 
bozukluğun devam etmekte olduğu ve bu sebeple, son yıllarda enflasyon veya hayat pahalılığı, 
geniş halk kitlelerinin en çok şikâyet ettiği konular, en önemli ekonomik ve sosyal sorunlar 
olmaya devam etmektedir. Son yıllarda, yüksek enflasyonun da etkisiyle, gelir dağılımının bo
zukluğu düzeltilememiş, gerek sektörel gerekse kişisel gelir dağılımındaki dengesizlikler gide
rilememiştir. Sektörel gelir dağılımındaki bu olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen kesim de, 
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çok acıdır ki, maalesef, tarım kesimi olmuştur. Tarım kesiminde, tarım içinde yer alan insanla
rımızın kişi başına yılda ortalama elde ettikleri gelir, 1980'de 492 dolar iken, 1989'da 442, dola
ra düşmüştür. Bu da, tarımdaki fakirleşmeyi, yoksullaşmayı ve tarımdaki satın alma gücünde
ki gerilemeyi gösteren bir önemli göstergedir. 

Sanayileşme iddiasında bulunan, sanayileşerek kalkınma yolunu seçmiş olan bir ülkede, 
tanmın millî gelir içindeki payı azalacaktır; ama, bu, tarımda yaşayan insanların, kişi başına 
elde ettikleri gelirin azalmasını gerektirmez. Sanayileşme ve kalkınma süreci içerisinde, tarı
mın millî gelir içindeki payı azalırken, tarımda yaşayan insanların kişi başına gelirlerinin, yani 
refah düzeylerinin artması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin 77,8 milyon hektar olan toprak varlığının 
28,5 milyon hektarını, işlenen araziler oluşturmaktadır. Ayrıca 24,2 milyon hektar çayır ve me
ra alanı; 20,2 milyon hektar orman alanı bulunmakta; geriye kalan alanlar ise, yerleşim alanla
rı, diğer araziler ve su yüzeyleri olarak ayrılmaktadır. Halen sulu tarım yapılan alan 3,8 milyon 
hektardır. İşlenebilir tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı sulanabilir nitelikte olmasına rağ
men, havzalararası su nakli düşünülmediği takdirde, teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazi 
varlığımız 8,5 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu arazilerin önemli bir 
bölümüne bugün henüz su götürülememiştir. Sulanabilir arazilerin halen ve ancak yüzde 32'si 
sulanabilmekte ve yüzde 68'i ise sulama beklemektedir. 

Sulama, verimi iki Uç kat artıran, daha kaliteli ve çeşitli ürün yetiştirilmesine imkân ve
ren, nadasın kaldırılmasını sağlayan, bu yönleriyle gizli işsizliği ve topraklarımız üzerindeki 
nüfus baskısını bir anlamda hafifleten, tarımda gelir yetersizliğini azaltan ve diğer tarımsal 
girdilerin etkinliğini artıran, çok önemli bir tarımsal girdi olması nedeniyle, devletin, üzerinde 
önemle durması gereken bir konudur. 

Ülkemizdeki hatalı arazi kullanımları, genel olarak arazilerin kabiliyetlerine uygun kulla-
nılmamasından kaynaklanmaktadır. Bir taraftan, işlenmemesi gereken araziler pulluk altına 
alınmışjbuna karşılık, işlenebilir birkısım arazi, orman, mera ve tarım dışı amaçla kullanılmak
tadır. Ayrıca, nadasa bırakılmasına lüzum olmayan birkısım arazinin nadasa ayrılarak boş bı
rakılması, iki üç ürün yetiştirme imkânı bulunan arazilerde tek ürünle yetinilmesi de arazileri
mizi gereği gibi kullanamadığımızı göstermektedir. 

Verimli tarım arazilerinin, tarım dışı, sanayi, yerleşim ve başka amaçlarla kullanılması ise, 
önemli boyutlara varan bir israf kaynağıdır. Ülkemizde tarıma elverişsiz geniş alanlar varken, 
zaten sınırlı bulunan verimli tarım arazileri gereksiz yere azaltılmakta, ülkemizin tarımsal üre
tim potansiyeli düşürülmektedir. Acilen, bunları önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımında uygulanan yanlış ve çarpık politikayla, tutarsız eko
nomik model sonucu, ekonomik değeri yüksek ve ihraç kabiliyeti bulunan belli başlı ürünleri
mizden buğday, pamuk, tütün, şekerpancarı ve ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin üretiminde son 
yıllarda azalmalar görülmüş veya yetersiz kalmıştır. Buna paralel olarak, tarım ürünleri ihra
catında azalmalar, ithalatında ise çoğalmalar olmuştur. Ekonomimizin kaynağı olan tarım, eko
nomiyi besleyemez hale gelmiş, bu nedenle yeni yeni darboğazlara girilmiş; enflasyon körük
lenmiş ve ekonominin dinamizmi kaybolmuştur. Tartm kesimindeki bu gerileme ve durakla
ma, diğer sektörleri de olumsuz yönde etkilemiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde, tarımın toplam yatırımlardan aldığı pay yüzde 13,9 iken, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
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döneminde yüzde 11,1 ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yüzde 10 olmuş, Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yüzde 12,2 hedeflenmiş, ancak yüzde 11 olarak 
gerçekleşmiştir. 1990-1994 döneminde -Altıncı Beş Yıllık Planı döneminde- ise, tarım sektörü
nün yılda ortalama yüzde 4,2 gelişmesi öngörülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, sanayi mamullerinin ihracatını, hayalî de olsa artırmak pahası
na, tarım ihmal edilmiş, destek görmemiştir. Tarımımız, maalesef, hep üvey evlat muamelesi 
görmüştür. Bu nedenle, tarım, mevcut olan ve artan nüfusu besleyemez, tarıma dayalı endüst
rinin hammaddelerini sağlayamaz, ulaşım kesimine iş veremez, sanayi mamullerini satın ala
maz, yeteri kadar ihraç ürünleri üretemez ve nihayet iş -istihdam- kapasitesi yaratamaz duru
ma gelmiştir. 

Halen, faal nüfusumuzun yüzde 50,9'u tarım sektöründe istihdam etmektedir. Bu neden
le, ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinin daha hızlı gelişmesi karşısında, ekonomideki nispî 
önemi azalmış görünmesine rağmen, tarım sektörü hâlâ tarım girdisi ve tüketim maddeleri üreten 
sanayilerin en iyi müşterisi olmaya, hizmet sektörüne iş temin etmeye ve bu sektörlerin gelişi
mini sağlamaya, ana sektör özelliğini korumaya devam etme çabası içerisindedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Bakanlık olarak, gerçekten yoğun ve çok çeşitli ko
nularda hizmet üretmek durumunda olduğundan dolayı, hizmetlerin aksamasından ve ihma
linden, bugün için, 25 milyon insanımız mağdur olmaktadır. Bu hizmetlerin aksaması ekono
mimize zarar verdiği gibi, tarım çalışanlarını da fukaralığa ve çaresizliğe itmektedir. 1989 yılın
da yaşanan kuraklığa bağlı olarak, yüzde 11,5 oranında gerileyen tarım sektörü büyümesinin, 
1990 yılında yaşanan olumlu hava koşullarının etkisiyle yüzde 11,8 oranında gerçekleşmesi bek
lenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ekonomimizin durumu hangi düzeyde olursa olsun, tarım sektörünü 
başka sektörlere karşı asla ihmal etmemek gerekir. Çünkü, sanayileşmiş ülkeler önce tarım sek
törüne gerekli önemi verip, sonra sanayi hamlesi yapmışlardır. 

Ülkemiz fevkalade verimli topraklara sahiptir. Her tür ürün elde edilmektedir. Bunun de
ğeri çok iyi bilinmelidir. Tarıma büyük önem vererek üretim artırılmalı ve tarım, sanayi için 
finansman kaynağı olarak mutlak surette kullanılmalıdır. Bu verimli topraklardan ihtiyacımızdan 
fazla ürünler üretilmeli ve ihtiyaç fazlası ürünler dış pazarlara akılcı bir şekilde pazarlanmah-
dır. Böylece, ülkenin çok ihtiyaç duyduğu döviz konusunda, tarım gibi bir büyük potansiyel 
kullanılmalı ve bunun için de Hükümet tarafından tarıma gerekli önem verilmelidir. Çiftçimi
zin ürettiği ürünlerin maliyetlerinin düşük olması imkânları araştırılmalı, devlet desteği veril
meli, makul, günün fiyat ve maliyet hareketlerine .uygun destekleme fiyatları verilmeli ve çift
çimiz yüksek enflasyona ezdirilmemelidir. 

Hükümetin yanlış ekonomik politikaları sonucu, enflasyon her gün artan bir hızla yük
selmekte, çiftçi ve köylümüz ezilmekte, yoksullaşmakta ve perişanlığa itilmektedir. 1982'de yüzde 
20; 1983'te yüzde 30,5 ve 1989'da ise yüzde 69,6 enflasyon yaşandı. Eylül 1990 sonunda, Dev
let İstatistik Enstitüsü yüzde 40,5 enflasyon tespit ediyor ve yıl sonunu yüzde 59,3'le tamamla
nacağı tahminini yapıyor; ama, gerçek enflasyon, bugün, yüzde 65-70 civarındadır. Yüksek 
enflasyonda, ANAP İktidarı sayesinde dünya şampiyonu olduk. Peru'yu, Arjantin'i ve Brezil
ya'yı, buradaki süper enflasyonları ve Latin Amerika ülkelerinin kendine özgü koşullarını say
mazsak, Türkiye, 1989 yılını da, maalesef bu yılı da, enflasyonda şampiyon olarak kapamıştır. 
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Türkiye'de durum böyle iken, Hindistan'da yüzde 8,3; Pakistan'da yüzde 7,9; Bolivya'da yüz
de 11; Tunus'ta yüzde 5,7; Kenya'da yüzde 11,5; Yunanistan'da yüzde 13,7 ve Yeni Zelanda'da 
yüzde 5,7 enflasyon yaşanmıştır. Büyük ülkelere baktığımızda da, Amerika Birleşik Devletleri 
yüzde 4,8; Almanya yüzde 2,8 ve Hollanda yüzde 1,1 enflasyonla 1989 yılını kapamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1950'li yıllarda, nüfusumuzun yüzde 80'i tarım kesiminde iken, şim
di yüzde 50'lere düşmüştür. "Tarım kesiminden diğer sektörlere işgücü akımı olmuştur" deni
liyorsa, o zaman "Şehirlerde bir çığ gibi büyüyen işsizliğe bu Hükümet ne çare getirdi?" diye 
sormak lazım. Tarımın gayri safi millî hâsıla içindeki payı her yıl düşüş kaydetmiştir. Tarımın 
gayri safi millî hâsıladaki payı 1980 yılında yüzde 23,87 iken, bu oran yüzde 16,89'lara düş
müştür. Bu arada, tarım girdileri fiyat artışlarıyla ürün fiyatları artışları arasındaki dengesiz
lik de giderek artış göstermiştir. Çiftçinin alım gücü daha da azalmış ve yıldan yıla, çiftçimiz, 
maalesef, fukaralığa itilmiştir. Mazota zam, artık, her ay, hatta günlük yapılır olmakta; gübre
ye ve tarım ilacına da yüzde 100'ler oranlarında zamlar yapılmış, kredi faizleri artırılmıştır. 
1980-1990 döneminde ürün fiyatları 27 kat artarken, maliyetler 40 kat artmışûr. Beş Yıllık Planda, 
1989 yılı gübre tüketim hedefi 11,9 milyon ton iken, 1990*da ancak 8,5 milyon ton gübre tüke
tilmiştir. Tarımsal kredi faizleri 1980 yılında yüzde 15-20 civarında iken, 1990 yılında yüzde 
50'ler civarında olmuştur. 

Enflasyon ve artan fiyatlar yüzünden girdi kullanımlarında program hedeflerine ulaşıla
mamıştır. 1980 yılında, destekleme kapsamında 22 ürün varken, bugün 9 ürüne inmiştir. 1980 
öncesinde tarım ürünleri ithal edilmezken, 1983 'te tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri itha
latı 343,4 milyon dolar, 1989 yılında 1,2 milyar dolar ve bu yılın ilk sekiz ayında da 1,1 milyar 
dolar olmuştur. 1990 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, tarım 
sektörü ihracatı yüzde 2,9 oranında azalarak, 561,3 milyon dolardan 545,3 milyon dolara geri
lemiş olup, aynı döneme göre ihracattaki tarımın payı yüzde 8,1'den yüzde 7,3'e gerilemiştir. 
1989 yılında, Toprak Mahsulleri Ofisince 2 milyon 255 bin ton buğday, 239 bin ton arpa, 595 
bin ton mısır ve 120 bin ton yem bitkileri ithal edilmiş olup, bu ürünlerin ithalatı 1990'da da 
sürdürülmüş, ilk altı ayhk dönemde, 1 milyon 736 bin ton buğday, 186 bin ton arpa, 375 bin 
ton mısır ve 77 bin ton yem bitkileri ithalatı yapılmıştır. 

1989 yılında, tarımsal ürün destekleme fiyatlarında ortalama artış yüzde 82,5 iken, 1990 
yılında, bir önceki yıla göre artış yüzde 59,6 olmuştur. 

Rakamlarla izahına çalıştığım böylesi bir tablonun, herhalde övünülecek tarafı olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu bakanlık bütçesi içerisinde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde benden son
ra konuşacak olan Grup sözcüsü arkadaşlarım, ülkenin bu alandaki sorunlarını ayrıca dile ge
tireceklerdir. 

Bugünkü tarımla ilgili teşkilat yapısı, gerek malî olsun, gerek idarî olsun, gerek iktisadî 
ve gerekse politik açıdan olsun gerçekten çok karmaşıktır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, 5 dakikanız kalmıştır. 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Bu karmaşıklık, üç bakanlığın birleştirilmiş olma

sından kaynaklanmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak biz, Tarım Orman ve Köyişlerinin ayrı 
ayrı üç bakanlık haline getirilmesinin daha faydalı olacağına inanıyoruz. Tarım Bakanlığının 
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bugün bir bankası yoktur. Tarım deyince, akla Ziraat Bankası geliyor; ama, bu banka da maa
lesef bu bakanlığa bağlı değildir. İşte bu uygulama da yanlıştır. 

Bugünkü görünümü ve kaynak yapısıyla tarım kesimini finanse edip üretken kılmak çok 
zordur. Yapılan ödemeler, ihtiyaçların çok altındadır ve kontrol da edilememektedir. Gereksiz 
formaliteler, kaynak darlığı, kredilerin zamanında verilmemesi gibi nedenlerle, alınan kredile
rin çoğu üretimde değil, tüketimde veya başka sahalarda kullanılmaktadır. Verilen kredilerin 
geri dönme oranları giderek düşmekte ve çiftçi üzerindeki tahsil edilememiş borçlar her yıl ar
tış göstermektedir. Çiftçi, borçlarından dolayı icraî takibata maruz kalmıştır, tcraya verilen çift
çinin tarlasına, traktörüne ve diğer mülküne haciz konulmuştur. Çiftçinin tarlası ve traktörü 
haczen satılmaktadır. Ziraat Bankası, 1980 yılından bu yana, kaynaklarının büyük bölümünü 
batık şirket ve banka kurtarmak için kullanmıştır. Ziraat Bankasını, kuruluş amacına ve ger
çek görevine yönlendirmek gerektiği düşüncesini taşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, arkadaşlarınızın süresine tecavüz ediyorsunuz; toparlama
nızı rica ediyorum. Tabiî, takdir sizin... 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, daha sürem var sanıyorum. 
BAŞKAN — Bizim saatimize niye itibar etmiyorsunuz?.. 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Ayrıca, bir arkadaşımız 10 dakikasını bana verdi. 
BAŞKAN — Bilemem efendim!.. Gruptan sordum, arkadaşlar öyle söylediler, ama beni 

ilgilendirmez; ben sadece hatırlatıyorum. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal kredi politikasında faiz oranı oldukça büyük 

önem taşımaktadır. Tarım sektöründe, sermayenin devir hızının düşük olması ve bu sektörün 
diğer sektörlere oranla daha fazla risk ve belirsizliklerle karşı karşıya bulunması, tarımsal kre
dilerin düşük faizli o'ması gereğini ortaya çıkarmaktadır. 1980 yılında, Ziraat Bankasınca ta
rımsal kredilere uygulanan faiz oranları yüzde 22 iken, 1986'da yüzde 30-34 olarak belirlen
miş, bugün ise yüzde 43-50'lere yükseltilmiştir. Bugün, pek çok ülkede, faiz oranlarını, tarım 
kesiminin kaldırabileceği düzeyde tutabilmek için çeşitli önlemler alınmıştır. Türkiye'de ise, ta
rımın kaldıramayacağı düzeyde, sermayenin rantabilitesinden daha yüksek bir faiz oranının uy
gulanması, tarımsal gelişmeyi engelleyen önemli bir faktördür. Bu itibarla, kredi faiz oranları
nın, tarımın yapısına uygun olmayacak derecede yükseltilmesi, tarımsal üretimi olumsuz yön
de etkileyecek bir uygulama olarak görülmektedir. Tarımsal kredi faiz oranlarının mutlaka dü
şürülmesi gerekmektedir. Böylece, kredilerin geri ödenmesinde ortaya çıkacak aksaklıklar da 
önlenmiş olacaktır. Tarımsal kredi faiz oranları, tarım sektörünün bünyesine uygun bir seviye
ye ve azamî yüzde 20 olmak üzere, aşağı çekilmelidir. Ayrıca, tarımsal krediler, çiftçinin ihtiya
cını tam olarak karşılayamamaktadır. Bu nedenle, bitkisel ve hayvansal üretim kredileri için 
belirlenen ikraz birimleri ve şahıs hadleri, üreticinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde, günün şart
larına göre belirlenmelidir. Tarımsal kredi borçlarının geri ödenme tarihleri, bölgenin özellik
lerine ve ürünün pazarlarıma tarihlerine göre tekrar gözden geçirilerek düzeltilmelidir. 

Ziraî kredi verilmesinde işlemler basitleştirilmelidir. Ziraat Bankası kaynakları artırılma
lı, tamamı tarıma tahsis edilmelidir, özel bazı bankaların kaynaklarının bir kısmını da tarıma 
tahsis ederek, ziraî kredi şartlarıyla çiftçiye verilmesi sağlanmalıdır. 
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Muhterem milletvekilleri, ekonomik ve sosyal sebeplerle, ayrıca tarımın kendine has özel
likleri nedeniyle ülkelerin hemen hemen tamamında tarım sektörü desteklenir. Tarımsal des
tekleme politikasında fiyat yanında, fiyat dışı destekleme araçlarına da başvurulur; ancak çift
çilerin üretim şevkini artırmada ve üretimi yönlendirmede, daha etkili olması sebebiyle, des
tekleme politikasında fiyatların özel bir önemi vardır. Devlet desteğinden bahsedebilmek ise, 
destekleme fiyatlarının üreticiye uygun bir gelir sağlaması, üreticiyi koruması gerekir. Ne var 
ki, ülkemizde son yıllardaki ürün fiyatları incelendiğinde, açıklanan destekleme fiyatlarının 
kalkınma planı ve programlarda öngörülenin aksine, üreticiyi korumadığı ortaya çıkmıştır. 

Tarımsal ürün fiyatlarıyla girdi fiyatlarındaki artışlar arasındaki dengesizlik, çiftçinin alım 
gücünü önemli ölçüde düşürmüş, çiftçiyi zararına çalışır hale sokmuştur. Nitekim, 1980-1989 
döneminde buğday fiyatları yüzde 2 876 artarken, mazot fiyatı yüzde 3 748 artmış; aynı dö
nemde pamuk fiyatları yüzde 3 020 artış gösterirken, Lebaycıt ilaç fiyatı yüzde 3 946 artmış; 
sulama fiyatı ise yüzde 5 500 artmıştır. Bir başka ifadeyle, 1980 yılında 1 litre mazotu 2,9 ki
logram buğday ile alabilen çiftçi, halen, 1 litre mazotu 4 kilogram buğday ile alabilmektedir. 

1980 yılında 1 litre Lebaycıt ilacı alabilmek için 13,7 kilogram pamuk satmak gerekirken, 
1989 yılında bu miktar 22,4 kilograma çıkmıştır. Aynı şekilde, 1980 yılında 1 dekar arazisini 
sulayabilmek için 1,9 kilogram pamuk satan çiftçi, şimdi 3,5 kilogram satmak zorunda kalmıştır. 

1980-1989 döneminde fındık fiyatları 24 kat artarken, mazot fiyatları 38 kat, ilaç fiyatları 
40 ve işçilik ücretleri 47 kat artmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, diğer arkadaşlarınızdan, bana, sizin sürenizin uzatılması 
konusunda bir müracaatları gelmedi. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımın bana verdiği on daki
kalık süreyi kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — On dakikayı hangi arkadaş veriyor efendim? 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Sayın Halit Dağlı verdi efendim. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Evet Sayın Başkan. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Halit Dağlı konuşma hakkının on dakikasını verdi 

efendim. 

BAŞKAN — Ama o metin yirmi dakikada okunmaz Sayın Korkmaz. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Okuyamazsa, indirin efendim. 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkan, merak etmeyin. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayvancılığı geliştirmek amacıyla, ıslah, tabiî ve sunî 

tohumlama faaliyetlerinde bulunmak, hayvan sağlığına zarar veren hastalıklara karşı aşı, se
rum, biyolojik ve kimyasal madde üretiminde bulunmak, Su Ürünleri Kanunu ile verilen gö
revleri yapmak ve yaptırmak Bakanlığın görevleri arasındadır. 

Şimdi, hayvancılığımız ne durumdadır bir bakalım : Ülkemizde tarımsal üretim değeri içinde 
hayvancılığın payı yüzde 34 dolayındadır. Gelişmiş ülkelerde bu pay daha yüksektir. Bizde de 
hayvancılığın geliştirilmesi ve tarımsal üretimin dengeli hale getirilmesi gerekir. Hayvancılığı
mız verim bakımından gelişmiş ülkelere, hatta dünya ortalamalarına nazaran çok düşüktür. 
Bu durum, ülkemizde uzun yıllar devam eden ıslah, besleme, barınak, hastalıklarla mücadele, 
bakım ve eğitim çalışmalarının yetersiz kaldığını göstermektedir. 
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Ülkemizde meralar azalmakta, verimliliği düşmekte ve yem bitkileri oranı dünya standart
larına göre çok az kalmaktadır. Hayvancılıkta kaba yem olarak çok az ot kullanılmaktadır. 
Karma yem üretimimiz, son yıllarda artış göstermiş olmasına rağmen, yeterli değildir. Buna 
karşılık et, süt, yumurta fiyatları da maliyetini kurtaramamaktadır. Ayrıca, et ithali devam et
tiği için hayvancılığa ikinci bir darbe indirilmektedir. 

Hükümet, tarımda olduğu gibi, hayvancılık sorunlarına da ilgisiz kalmaktadır. Hayvancı
lıkta, özellikle sığırcılıkta dışa bağımlılık artarak devam etmiş; hayvan ithali yoluyla, hayvan 
ıslahının çözüm yolu olamayacağı, maalesef anlaşılamamıştır. 

Hayvancılığımızın en önemli problemlerinden birisi verim düşüklüğüdür. Nitekim, bir inek
ten elde edilen yıllık süt verimi, ülkemizde 581 kilogram iken, Amerika Birleşik Devletlerinde 
5 485 kilogram, Danimarka'da 5 370 kilogram, Yunanistan'da 2 000 kilogramdır. 

Tarım kesimindeki nüfusumuzun yüzde 25'i ve genel nüfusumuzun yüzde 13'ü, geçimini, 
ürettiği hayvanların etinden, sütünden, yününden ve ürünlerden elde ettiği mamul maddelerin 
gelirlerinden karşılamakta ve hayatını devam ettirmektedir. Tarımsal gelirler içinde hayvancı
lık sektörünün payı ise yüzde 30-35 civarında bulunmaktadır. 

Hayvancılığımızın millî gelire katkı yönünden değer ve önemi yanında, ekonomik kalkın
mamız açısından da önemli fonksiyonları vardır. Kalkınma planlarında, hayvancılığın millî eko
nomideki bu önemli yeri ve hayvansal ürün maddelerinin insan beslenmesi üzerindeki etkileri 
dikkate alınarak, hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal besin maddelerinin artırılması ko
nusunda gerekli tedbirlerin zamanında alınması planları da öngörülmüştür. Ne var ki, 1980'den 
bu yana uygulanan planlarda, hayvancılık sektöründe gelişmeler, yalnızca düzenlemekle ka
lınmış, ekonomik kalkınmalar plan hedeflerine uygun olarak yapılamamış ve hayvancılık sek
töründe de maalesef hedeflere ulaşılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimizin sosyal .güvenlik ve vergi konusundaki bazı sorunları da 
giderilmelidir. 2926 sayılı Kanuna göre, 1984 yılından itibaren Bağ-Kur sigortası kapsamına 
alınan çiftçilerimizin de, diğer Bağ-Kur sigortalıları gibi, sağlık sigortası hizmetinden yarar
lanmaları bir an önce sağlanmalıdır. 

Çiftçinin daha iyi teşkilatlanması, bu suretle devletin ve hükümetlerin tarım programları
nın gerçekleşmesine daha çok yardımcı olabilmesi için, ziraat odaları desteklenmelidir. Çiftçi 
eğitimine daha çok önem verilmeli, tarım ve çiftçi sorunlarına gereken ilgi gösterilmeli, sorun
ların çözümü ve çiftçiye hizmet götürmede Türkiye Ziraat Odaları Birliğiyle daha sıkı işbirliği 
yapılmalıdır. 

Vergi mevzuatı yönünden de, çözümlenmesi gereken bazı sorunlar mevcuttur. Halen kâr 
ve zarar ettiğine bakılmadan, küçük büyük çiftçi ayırımı yapılmadan, piyasaya arz edilen her 
tarım ürününden vergi alınmaktadır. Bu şekil bir uygulama, beraberinde adaletsizliği getirmekte, 
kazanandan vergi alınması ilkesine ters düşmektedir. Bu nedenle, tarımda stopaj kesintisi ve 
Katma Değer Vergisi kaldırılmalıdır. Küçük çiftçi muafiyeti sınırı yükseltilmeli ve küçük çiftçi
den hiç vergi alınmamalıdır. 

Toprak mahsulleri ofisleri ve tarım satış kooperatifleri ve benzerlerinin ürün alım merkez
lerinin sayıları ve depo kapasiteleri mutlaka artırılmalıdır. Bu depolar tüccarın değil, üretici
nin emrinde olmalıdır. 
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Tarım kesiminde çalışan insanlarımız, muüak surette, sosyal güvenlik haklarına kavuştu
rulmalıdır. 

Üreticiye ve köylümüze yönelik kooperatiflerimizin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına olan ba
ğımlılığının direkt olarak Tarım Bakanlığına olması sağlanmalıdır. 

Ürün bedeli ödemeleri hızlandırılmalı, mevcut çiftçi alacakları acilen ödenmelidir. 

Birliklerin aldığı ürünler destekleme kapsamına alınmalıdır. Tarım satış kooperatifleri bir
liklerine ilave finansman imkânı sağlanmalı, Çay-Kur'a da malî destek verilmelidir. 

Krediler yeterli hale getirilmelidir. 
Pancar avansları acilen ödenmelidir. 

Körfez krizinden en çok etkilenen tarım sektörünün kayıpları telafi edilmelidir. Sağlana
cak yardımlardan, tarım kesimi, uğradığı zarar oranında destek görmelidir. 

Yarısı peşin, yarısı vadeli ödeme ile alınan ürünler için çiftçiye vadeli çek verilmeli ve çift
çi, bunları banka ve kooperatiflere ciro ederek, borçlarını cezasız ödemede kullanabilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçimiz ve tarım sektörü üzerinde, sınırlı bir ko
nuşma süresi içerisinde görüşlerimizi izaha çalıştım. Bu sektörde birtakım güçlüklere ve olum
suz doğa koşullarına karşı yılmadan mücadele veren, yaz kış, gece gündüz, dağ bayır deme
den, alınlarının terini akıtarak çalışan ve ülkemizi doyuran Türk çiftçisiyle, ona yön veren ve 
imkânlar vermeye içtenlikle çaba sarf eden ziraatçısı, ormancısı, veterineri ve Köy Hizmetleri
nin fedakâr elemanlarıyla, tüm tarım camiasına içtenlikle teşekkürlerimizi sunarken, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, memleketimize, Türk 
köylü ve çiftçisine hayırlı olmasını diliyor, Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyursunlar Sayın Hasan Ekinci. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA HASAN EKÎNCÎ (Artvin) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li milletvekilleri, kamunun değerli temsilcileri; hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Sabahın bu erken saatinde, Meclisimizde onbir yıl Orman Bakanlığı olarak bütçeleri gö
rüşülen, bugün Orman Genel Müdürlüğü seviyesinde görüşmekte olduğumuz bütçe için, bana 
ayrılan otuz dakikalık süre içerisinde, satırbaşlarıyla ormancılık politikalarını izah etmeye ça
lışacağım. 

Anayasamız, siyasî partilere ormanlar üzerinde uzun boylu politika yapma imkânını da 
vermemektedir. 

Dünyada ve Türkiye'de ormancılık politikaları, aşağı yukarı birbirine benzemektedir; ama, 
hükümetlerin de politikaları elbette ki vardır. 

Bu bakanlık, askerî müdahaleden sonra kurulan ara hükümetleri döneminde, zamanın 
ziraatçı profesörü, o zaman ara dönemlerde olduğu gibi, çekmeceden çekilerek bakan olarak 
davet edilir. Bu merhum sayın profesörün ilk sözü, "Orman Bakanlığını da Tarım Bakanlığına 
bağlarsanız ben bu görevi kabul ederim" olmuştur. Askerî idarenin sivil kanadını temsil eden, 
daha sonra Başbakan Yardımcısı olan Sayın özal da aynı fikirde olduğu için, bu talebi kabul edil-
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miş, onbir yıl sonra böylesine büyük bir kuruluş, Tarım Bakanlığı içerisine sokulmuştur. Yüce 
Meclisimiz de o dönemde kapatılmıştı; ama, demokrasiye geçtikten sonra, Anavatan Partisi 
İktidarlarından beklenen, böylesine büyük bir kuruluşu tekrar Bakanlık düzeyine getirmekti; 
ama, bugüne kadar bunu yapmadı; öyle de görülüyor ki, yapmak niyetinde de değil. 

Anavatan Partisi Grubundaki arkadaşlarımız, ormancı kamuoyu ve yine Anvatan Parti
sindeki meklektaş arkadaşlarımız da buna taraftar. Hatta bir oda seçiminde, Grup Başkanve-
kiliniz Sayın Yasin Bozkurt, eğer yakın bir zamanda bu Bakanlık açılmazsa, bir daha oda kong
resine gelmeyeceğini de söylemişti, yani, "Orman Bakanlığını açıp öyle geleceğiz" diyor. Tabiî 
ki, Grup Başkanvekilinin bu sözleri, bir yerde grubu da bağlar veyahut da o partinin görüşleri
ni de yansıtır; ama, her nedense, bir türlü bu yola gidilmiyor. 

Hemen sözümün burasında ifade etmek istiyorum; biz Doğru Yol Partisi olarak, Orman 
Bakanlığının kurulmasının, ülke menfaatlanna olduğunu, ormancılığımız için şart olduğunu, 
Türk tarımı için şart olduğunu ve bunun da kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz için; inşallah ikti
darımızda ilk işimiz, Orman Bakanlığını açmak olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, anayasalarımız, orman varlığımızı sürekli korumayı amaçlamış ve 
buna makro seviyelerde bakmıştır. Anayasalarımız, yasalar çıkararak orman varlığımızın ge
nişletilmesini, büyütülmesini emrettiği halde,- hiçbir dönemde bu varlığımızı büyütememişiz. 
Çünkü, Türkiye, orman varlığı açısından, Avrupa'ya baktığımız zaman, Avrupa'dan çok fa
kir, çöl ülkelerine baktığımız zaman, onlara göre zengin görünümdedir; ama ülkemizin gide
rek çölleştiği gerçeğini de hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. 

i 

önce Türkiye'deki orman yapısına bir bakmamız lazım. Türkiye'de yapılan envanterlere 
göre 20,2 milyon hektar orman alanı vardır. Bunda da büyük ölçüde yapı bozukluğu vardır. 
Yani, yüzde 56'sı bozuk yapıda ormanlardır, yüzde 44'e yakını verimli orman sayılmaktadır; 
ama bunlar da Avrupa seviyesinde değildir. 

O halde, bu varlığımız gösteriyor ki, ormancılara büyük ödevler düşmektedir. 11 milyon 
hektarlık bozuk ormanın imarı, ıslahı ve ağaçlandırılması zorunludur. 

Ormancıların bir görevi de, bugünü karşılamak olduğu gibi, orman varlığımızın devamlı
lığını sağlamak, gelecek nesillere yeşil bir Türkiye ve onların ihtiyacını karşılayacak bir varlık 
bırakmaktır. Bu nedenle, hükümetlerin politikaları dünya ormancılık politikasına ve ormancı
lığın temel politikalarına uygun olmalıdır. 

Burada yatırımların gerçekleşme oranı veya yıllık rakamlar üzerinde durmak istemiyorum. 
Türkiye'de öylesine yetişmiş ormancı meslektaşlarımız vardır ki, bunlara imkân verdiğiniz za
man, her dönemde, yüzde 95'lerin üzerinde yatırımları gerçekleştirmek imkânını bulmuşlar
dır, vermişlerdir; ancak, hükümetlerin politikaları ve bunlara verilen imkânlar çok önemlidir. 

Şimdi, Anavatan Partisinin -1983'ten sonra- ormancılık politikalarını, bu politikalardaki 
yanlışlıkları, bu yanlışlıkların bugün ülkenin ormancılığını getirdiği noktayı ve bu yanlışlıklar
dan nasıl dönülmesi gerektiğini, sadece kara tablo çizerek değil, hayatımın yarısının, her kade
mesinde geçen bu meslek kuruluşunun bir teknisyeni olarak da arz etmek istiyorum. 

Anavatan İktidarı, 1983 yılında, reorganizasyon ismi altında, bu kuruluşumuzun bütün 
fonksiyonlarını zayıflatıcı tarzda, içini boşaltmıştır. En önemlisi, ormancılık, bir hizmetler zinci-
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ridir. Bu zincirin içerisinden bir halkayı çıkardığınız zaman, sektörün bütün birimleri ve bütün 
hizmet grupları etkilenir. 1983 yılından orman teşkilatına veya orman mühendislerine herhal
de güvensizlik olacak ki, orman yol inşaatlarında kullanılan, ağaçlandırmada kullanılan tüm 
makine parkını -ki, bu park hemen hemen Karayollarından da çok, Devlet Su İşlerinden de 
çok ve Türkiye'de en büyük "makine parkına sahip bu kuruluşumuz- Köy Hizmetlerine devret
miştir. Bu yolların ve ağaçlandırmadaki kullanımın Köy Hizmetleri kanalıyla yapılması isten
miştir. Ne olmuştur; bir bakalım : 

Türkiye'de orman hizmetlerinin tam görülebilmesi için, öncelikle, orman yol şebekesinin 
tamamıyla yapılması gerekir. Türkiye'de, yapılan planlamaya göre, 220 bin kilometre orman 
yolu yapmak lazım. Ormancılık hizmetlerinin tamamı, o yol inşaatına bağlıdır. 1980'Ii yıllara 
kadar 100 bin kilometre yol yapılmış ve ondan sonra, ancak 12 bin kilometreye yakın yol yapıl
mış, yılda 4 bin kilometre yol yapan bu kuruluşumuz, bilahara 1 500 - 2 000 kilometreye düş
müştür. Çünkü, elinde makinesi kalmamıştır. Köy Hizmetleri, işletme müdürleri, ile başmü
dürlerin taleplerini yerine getiremiyor; önce, bir yerde küçük bir seçim varsa, bir belediye seçi
mi varsa, tabiî ki, önce dozerler, greyderler oraya gidiyor. Bunların ormana çıkması ve bu prog
ramlı yolu yapması mümkün değil. Bunlar için "İhale ile yapıyoruz" dendi, fakat daha sonra, 
tabiîki bayındırlık fiyatları çok yüksek, ihale ile bu inşaatları yapmak çok güçleşmiştir. Çün
kü, Orman Genel Müdürlüğünün gelir kaynakları giderek azaltılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yol yapımı 4 bin kilometreden 1 500 kilometrelere düştü; tabiî ki, 
ağaçlandırma bu oranda orman içlerine doğru yapılamıyor, hizmet gidemiyor. Bu yollar yapı
lamayınca, yine envanterlere göre, Türkiye'de, ormanların 16 küsur milyonluk verimliliği var
dır, bilahare yapılan amenajman çalışmalarıyla, bu, 12 milyon seviyesine düşmüştür. 

Üretim, 1983'ten sonra belli seviyede tutulmuş ve artırılamamıştır, verimlilik seviyesine 
çıkarılamamıştır. Buna gerekçe de şu : Ormanlarımızı dinlendiriyoruz, ormanlarımızı ithalat
la rahatlatıyoruz gibi, mantığı sakat bir zihniyetle bu yola gidilmiştir. Bizim ormanlarımız, Tür
kiye ormanları yaşlı ormanlardır, insan emeği ile henüz değiştirilememiş, henüz geliştirileme
miş ormanlardır ve idare müddetlerini de doldurmuştur. Bunları behemahal gençleştirmek, ağaç
landırmak, yenilemek ve insan emeği ile yenileştirmek zorunluğu vardır. Bunu yapmadığınız 
zaman, idare müddetini dolduran ormanlar, giderek zayi olacak ve tamamen çürümeye terke-
dilecek. Kaldı ki, 2 milyon metreküpe yakın tomruk ithal ediliyor; ama programlara planlara 
göre, ülke ihtiyacı 14 - 16 milyon metreküp. Biz, yaklaşık 8 milyon metreküp üretiyorsak, 
2 milyon da ithal ediyorsak, büyük bir açık ortada. Bu karşılanıyor; ama, nereden karşılanı
yor? Eğer biz, Orman İdaresi olarak, bize verilen imkânları sonuna kadar kullanmazsak, bu 
miktar kaçakçılık suretiyle piyasaya intikal eder ve piyasaya kaçakçılık suretiyle ucuz geldiği 
için, Orman İşletmeleri de pahalıya mal olan emvallerini satamaz ve darboğaza düşer. 

Orman Genel Müdürlüğünün, bu reorganizasyon nedeniyle içine düştüğü duruma bir ba
kalım. Orman Genel Müdürlüğünün ürettiği tomruğa neler yüklenmiş : Üretim masraflarını 
buradan karşılayacaksınız; ağaçlandırma masraflarını buradan karşılayacaksınız; personel mas
raflarını buradan karşılayacaksınız; yol inşaatlarını buradan karşılayacaksınız... Döner serma
yenin yüzde 94'ü, konsolide bütçenin yüzde 94'ü orman ürünlerinin satışından karşılanmakta
dır. Halbuki, bu satış belli bir oranda durmakta; ama, her geçen gün, Orman Genel Müdürlü
ğünün yükü artmaktadır. 
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Bu yetmiyormuş gibi, KDV dahil, yüzde 27 gibi fonlar ve bir sürü yeni şeyler getirilmiş 
ve maliyetler sürekli artmıştır. 

Ayrıca, orman dışı ağaçlandırmalar, fidanlıklar, koruma gibi ormancılık hizmetleri genel 
bütçeden karşılanırdı. Şimdi ise bunlar da getirilmiş, Orman Genel Müdürlüğünün döner ser
mayesine aktarılmıştır. Emval sabit, fiyatlar artıyor; ama, satış imkânı kalmıyor. Nitekim, iha
leli satışlar çoğu zaman talep bulmuyor ve yüzde 30-40 tenzilat yapıldığı halde, piyasada sı
kıntı çekiliyor. Bu durum, Orman Genel Müdürlüğünü, çalıştırdığı ormancılara, istihsalde, nak
liyatta çalıştırdığı kişilere emeklerinin karşılığını uzun süre ödeyememe noktasına getiriyor. 

Orman Genel Müdürlüğü bu yükün altından kalkamaz; bu yükü hafifletmek için, birçok 
hizmeti yine genel bütçe yoluyla karşılamak lazım. Orman Genel Müdürlüğünün üstünde, 222 
sayılı ilköğretim ve Eğitim, 775 sayılı Gecekondu ve zatî ihtiyaçlarla ilgili kanunların getirdiği 
yükler 4e var ve ayrıca, Orman Genel Müdürlüğünün, SEKA'ya, maliyet fiyatına mal verme 
gibi bir mecburiyeti de vardır. Siz, hem "serbest ekonomi" diyeceksiniz, hem de şu, şu kuru
luşlara da şu fiyatla mal vereceksiniz diyeceksiniz... Bütün bunlar, Orman Genel Müdürlüğü
nü, anahizmet fonksiyonunu yapamaz hale getirmiştir. Belki bir süre sonra da daha büyük 
sıkıntıların içine girilir. Bu sıkıntı arttıkça, akla hemen, Anavatan iktidarının "özelleştirme"si 
gelir. 

Biz özelleştirmeye karşı değiliz; ama, önce, Türkiye'de en çok Kurumlar Vergisi ödeyen, 
Türkiye'de vergi rekortmeni olan, hiçbir zaman para sıkıntısı çekmeyen bu dev kuruluşu bir 
ekonomik açmaza soktuktan sonra "özelleştirme" sözünü edemeyiz. Elbette ki, biz özelleş
tirmeye karşı değiliz; ama ormancılık alanında bunun uygulanması çok zordur. Çünkü, or
manların idare müddetleri uzun sürelidir ve uzun yıllardan sonra ekonomiye girer, bu sebeple 
de ormancılık, özel sektör ve onun temsilcileri için cazip bir alan değildir. Bir ormanın ekono
mik hale gelip, üretim yapabilmesi için, dikim yapıldıktan sonra, aradan en az seksen yüz yıl 

- veya iki üç nesil geçmesi lazımdır. Bu süre, özel sektör için cazip olabilir mi? Sadece günü ya
şayan ve yarını düşünemeyen, birkaç nesil sonra gelecek faydayı düşünemez, özel sektörü de 
bu meselenin içine katmaya çalışacağız; ama, meseleyi bu yöne doğru kaydırmanın bir çıkar 
yol olmadığını da ifade etmek istiyorum. 

Ormancılık hizmetleri için 1990'h yıllarda belirlenmiş hedefler vardı. Şimdi, neredeyiz, 
ne yapmışız bu hedeflere ne kadar yaklaşmışız; bir bakalım. Üretim belli seviyelerde duruyor, 
yukarıya doğru çekemiyoruz; çünkü, yol yapılamıyor, dolayısıyla da üretimde noksanlıklar olu
yor. Türkiye'de, büyük ölçüde, yapraklı kayın ormanları vardır. Bu ormanların yollarını, eğer 
stabilize hale getiremezseniz, orada üretim yapamazsınız. Bu, stabilize yol ekiplerinin tümü 
de bugün Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Böyle olunca da, tabiî ki bu üst 
yapı ekipleri köy hizmetlerinden buralara gelemiyor, üretim de buralarda düşüyor ve Planda 
hedeflenen seviyelere çıkmıyor, Türk ormancılığı da giderek dışa bağımlı hale geliyor. 

Dünya ormancılığına baktığımız zaman; dünyada da büyük ölçüde orman açığının oldu
ğunu görürüz ve böyle olduğu için kendi açığımızı uzun süre ithalatla da karşılamamız müm
kün değildir. Biz, daha önce dışa bağımlılığı bir nebze önlemek bakımından, hızlı gelişen ağaç 
türlerine yönelmiştik ve hatta hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılması için bir daire de kur
muştuk; fakat bugün, kurulan bu dairenin de yerinde yeller esiyor. 
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Değerli milletvekilleri, üretim böyle; bir de ağaçlandırmaya bakalım. Ağaçlandırmada son 
yıllarda memnuniyet verici, hissedilir bir artış; yani, 50 bin hektardan 100-150 bin hektara doğ
ru bir çıkış vardır. Yalnız, 1990'Iarın hedefleri 300 bin hektar sahanın ağaçlandırılmasıdır. 300 
bin hektar sahanın ağaçlandırılmasını gerçekleştirirsek, Türkiye'nin bozuk olan ormanlarını, 
ancak 30 - 40 yıl içerisinde ağaçlandırabiliriz. Kaldıki, orman dışındaki ağaçlandırmaları, ve
rimli ve ormancılığın ekonomisi olarak da saymak mümkün değildir. Bunlar, şehir ağaçlandır
malarıdır -tabiî ki bunlar da olmalıdır- ama ormancılığın esas amacı, orman alanlarındaki bo
zuk ormanları imar ve ıslah edip, buralardaki ağaçlandırmayı sağlamaktır. Ağaçlandırma, 300 
bin hektar seviyesine gelememiştir ve bugün de, ağaçlandırma, özel sektöre ihaleler vasıtasıyla 
yapılıyor; ama, Orman Genel Müdürlüğünün ekonomik darboğaza düşmesi nedeniyle de, bu 
rakamların giderek aşağıya düşeceği ve belki bu rakamları da gerçekleştiremeyeceği endişesi 
bizde mevcuttur. Eğer Ağaçlandırma Genel Müdürlüğündeki hizmet araçları, dozerler, Köy 
Hizmetlerine devredilmeseydi, daha ucuz, daha rantabl bir ağaçlandırma ve programlanan ağaç
landırma miktarını gerçekleştirmek mümkün olacaktı. 

Üretimi, orman içi köylere, köylülerine yaptırmaktayız. Bir de buraya bakalım. Türkiye'
de, bir, "Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü" vardır ve bu Genel Müdürlüğün 
esas işlevleri, orman içinde yaşayan 10 milyona yakın köylünün kalkındırılmasıydı. Üretim gir-
dileriyle, bunlar, yeterli bir gelir sağlayamamaktadır. 

Yine, üretimden gelen gelirlere baktığımız zaman -1980'i almıyorum; çünkü, Meclisimiz
de, 1980, milâttan önce, milâttan sonra gibi anlaşılıyor- ben burada 1983'ü baz alarak, 7 yıllık 
bir rakamı ifade etmek istiyorum. 1983 'te orman içi köylülerine kesme, sürütme, taşıma ücreti 
olarak 1 949 lira verilmişti; 1989 yılında bu rakam 26 800 lira seviyesine çıktı. Şöyle yaklaşık 
baktığımız zaman, 7 yılda 14 defa üretim, taşıma, nakliye ücretleri artmış; fakat... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, maalesef, 3 dakikanız kaldı. 
HASAN EKÎNCt (Devamla) — öyle mi?.. Teşekkür ederim. Bende, kısa kesmek istiyorum. 
Buraya baktığımız zaman, 14 defa artmış; ama, orman içi köylüsünün girdilerine baktığı

mız zaman, (Girdisi nedir? Kamyonunun mazotu, traktörünün mazotu, kesmede kullandığı 
bıçkının benzini ve köylünün gıdası; ekmeği, zeytini) yüzde 40 girdiler artmış, yüzde 50 gıda 
maddelerinin rakamları artmış; ama, biz ücretleri ancak 14 kat artırabilmişiz. Biz, daha önce 
Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü olarak, üretimin yanında, onları kalkındır
mak için 34 üncü maddeyi uyguluyorduk. Ürettikleri yakacak, yapacak odunun yüzde 100'ünü 
kendilerine verip, pazarlara götürüp satsınlar ve kalkınmalarına imkân olsun diye veriyorduk; 
ama, Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde o da kaldırıldı. 

Yine, orman köylüsünün kalkındırılması için Or-Köy kanalıyla birçok krediler; hayvancı
lık kredisi, besicilik kredisi ve diğer krediler veriliyordu. Bu genel müdürlük kapandıktan son
ra, bu krediler de cılız bir seviyeye inmiştir. 

Son nüfus sayımlarına baktığımız zaman -herhalde bu tesadüfi değildir- nüfusu azalan 
10 ilden 7'si orman ilidir; Karadenizde ve ormancılıkla uğraşan illerimizden Orman bölgele
rinden, orman köylerinden göç olayı devam etmektedir. Göçün sebebi şudur : Orman köylüsü 
sıkıntıdadır, enflasyonun altında ezilmiştir ve yeterince gelir temin edemediği için ormanı terk 
etmektedir. Elbette ki, ormansız halk, halksız orman düşünülememektedir. 
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Biz diyoruz ki, tarımın sigortası ve doğanın dengesi olan bu orman varlığımız için, siyasî 
görüşümüz ne olursa olsun, millî politikalar üretelim ve millî politikalar çerçevesinde çözümle
re gidelim. Bunun için de, orman teşkilatının yeniden düzenlenmesini, yeniden aktif hale geti
rilmesini, Orman Genel Müdürlüğünün üstüne yıkılan bunca yükün kaldırılarak aslî işlevleri
nin yaptırılmasını sağlayalım ve rantabl olmayan, açılması gerekmeyen yerlerde yeni işletmeler 
açarak, bu kuruluşumuzun giderlerini her geçen gün artırıp ekonomik açmaza sokmayalım. 

Eğer Anavatan Partisinin bugünkü ormancılık politikaları devam ederse, Orman Genel 
Müdürlüğünün kapısına, ileride kilit vurmak ve o takdirde de çölleşen Türkiye'yi de hep bera
ber seyretmek kaçınılmaz olur. Ben bu sözlerimi, her yönüyle itimat ettiğimiz değerli Bakanın 
şahsını ve meslektaşlarımı hiçbir şekilde hedef alarak değil, genel manada millî ormancılık po
litikalarının artık ortaya konup, değerlendirilmesi gerektiği noktasından hareket ederek söy
lüyorum. 

Ne yapılmalı?.. Türkiye'de, çağdaş ormancılarda, gelişmiş tekniği ve teknolojiyi çok iyi 
bilen, dünya ormancılığının da önünde olan bir birikim vardır. Bir ormancılık şûrası toplan
malıdır ve Türkiye ormancılığının temel politikaları yeniden tespit edilmelidir; yanlışlıkları dü
zeltilmelidir, Türk orman varlığının geleceği ve devamlılığı teminat altına alınmalıdır. Bunun 
için de, gecikilmeden, orman köylerini kalkındırma genel müdürlüğü, ağaçlandırma genel mü
dürlüğü ve millî parklar genel müdürlüğünün yeniden ihdasıyla, bu çatıyı da bir bakanlık al
tında toplayarak, Türk ormancılığına yeni ufuklar verilmelidir. 

Bu dileklerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ekinci. 
Sayın Ümit Canuyar; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ÜMÎT CANUYAR (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden çiftçi, köylü, Türk ekonomisinin temeli, 
her şeyidir. 30 milyon üreticinin Türk ekonomisindeki yerini akılcı olarak saptamamak, fevka
lade yanlış, akıl ve mantık dışı bir iştir. 

Türk çiftçisi, köylüsü, ekonomiye büyük kaynak sağlayan, sanayi ve ticarete güç veren, 
ayakta tutan, ekonomiyi sağlam temellere oturan en büyük ve en fedakâr kitledir. 

Tarım sektörünün ekonomi gelişmeye yaptığı katkı kabul edilmedikçe, tarım lehinde gözle 
görülür ve dengeli değişiklikler yapılmadıkça, ekonomik gelişmenin arzu edilen düzeye varma
sı mümkün olamayacaktır. Bir yandan, ihracat ve sanayie girdi sağlayarak yurdumuza döviz 
kazandıran, öte yandan, sanayide üretilen mallar içinde büyük bir pazar oluşturan tarım sek
törü, ürettiği ürünler itibariyle, çok yönlü bir sektördür. Ülkemizde, çalışan 16 milyon nüfu
sun 10 milyonunun tarımda istihdam edildiği gerçeğini göz önüne aldığımızda, ülke nüfusu
nun yüzde 58'ini teşkil eden 30 milyon üreticinin, istihdama yaptığı katkının ne kadar önemli 
olduğu gayet açık görülür. 1980 yılından bu yana izlenen tarım politikalarıyla, çiftçimizin, köy
lümüzün 1990'da hangi noktaya geldiğini gördüğümüzde, üretici adına, üzülmemek mümkün 
değildir. 
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1980 öncesinde üretim yapmak için gerekli araç ve gereçleri hiçbir sıkıntıya düşmeden ala
bilen çiftçimiz, 1980'den bu yana o kadar büyük bir sıkıntının ve yoksulluğun içine düşmüştür 
ki, artık üretimle ilgili hiçbir malzemeyi alamaz hale gelmiştir. Beğenilmeyen 1970'li yıllarda, 
yıllık mazot ihtiyacını peşin para ile tanklarına doldurabilen köylümüz, bugün traktörüne ma
zot alamaz hale gelmiştir. Evvelce, traktör ve ekipmanını, hiç parasal sıkıntıya girmeden, üret
tiği mahsul ile peşin alabilen çiftçi, bugün, Ziraat Bankası kredisi ile dahi alamıyor. Gübresini 
mevsim başında yıllık ihtiyacı olarak stoklayan üreticimiz, bugün, veresiye de olsa alamıyor; 
alsa bile, vadesi geldiğinde borcunu ödeyemiyor. ANAP'sız yıllarda bir yıllık finansmanını kendi 
imkânlarıyla nakit olarak hazırlayan köylümüz, bugün, Ziraat Bankasından başka, ticarî ban
kalardan yüzde 140 faizle para arama çabasına giriyor. Çiftçi kuruluşlarının feryattan, her gün, 
basında yer alıyor. Hükümet, büyük bir vurdumduymazlık içerisinde, gerçekleri duymak iste
mediği gibi, üreticimizin durumunun fevkalade iyi olduğunu, çiftçinin altın yıllarını yaşadığını 
söyleyebiliyor. 

Tarım üretimine etki yapan gübre tüketiminde görülen azalma, sulama alanlarında görü
len gerileme ve yüksek sulama ücretleri, ziraî mücadele ilaçlarının pahalılığı dolayısıyla görü
len aksamalar ve modern tarım araçlarındaki aşırı fiyat yükselmeleri gibi nedenlerden dolayı, 
üretimin olumsuz yönde etkilendiğini ve bundan dolayı üreticimizin alım gücünün her gün bi
raz daha düştüğü gerçeğini görmek gerekir. 

Tarımda kişi başına düşen gelir çok azalmış, yaklaşık 300 dolar seviyesine inmiştir. Tarım 
kesimindeki ekonomik bozukluklar, köyden kente göçü hızlandırmıştır. Ülkemiz nüfusunun 
yandan fazlası köylerde yaşamakta ve hemen hemen tamamı tarımla iştigal etmektedir. Tarım, 
millî gelire büyük katkıda bulunması dolayısıyla, ülke ekonomisinde başta gelen ve millî gelire 
en büyük katkıyı yapan sektördür. 

Hızla artan nüfusumuzun bitkisel ve hayvansal gıda ihtiyacını karşılamak zorunda oldu
ğumuzu, bunun da, ancak üreticiye layık olduğu önemi vermekle mümkün olacağını kabul
lenmek durumundayız. Tarım alanları sınırlı olduğuna göre, birim alandan daha çok ürün al
mak için, gübreleme, sulama, ikinci ürün, kaliteli tohum ve modern araçlara daha fazla önem 
vermek zorunda olduğumuzu kabul etmeli ve bunun gereklerini yapmalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımın fevkalade büyük önemine değindikten ve na
sıl bir tarım sektörünün olması gerektiğini ifade ettikten sonra, şimdi de, tarımın, köyün ve 
köylünün içinde bulunduğu durumu rakamlarla ortaya koymak istiyorum. 

1980 yılında destekleme kapsamında 22 ürün var iken, bugün ürün sayısı 9'a inmiştir. Ta
rımsal kredi faizleri 1980 yılında yüzde 15-20 iken, 1990 yılında yüzde 50 civarındadır. Enflas
yon ve artan fiyatlar yüzünden, girdi kullanımlarında program hedeflerine ulaşılmamıştır. Beş 
Yıllık Planda, 1989 yılı için gübrede tüketim hedefi 11,9 milyon ton iken, ancak 8,5 milyon 
ton gübre tüketilmiştir. 1983 yılında 50 bin ton ziraî ilaç kullanılır iken, 1988 yılında bu miktar 
39 500 tona düşmüştür. 1980 öncesinde tarım ürünleri ithal edilmez iken... 

BAŞKAN — Sayın Canuyar, şüphesiz, beni ilgilendirmez; ama, Sayın Korkmaz, zannedi
yorum bu konulara temas etti. Sizin, zamanınızı daha tasarruflu kullanabilmeniz için başka 
konulara geçer misiniz? 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — Sayın Başkan, zamanım müsaittir; tam 30 dakikada bi
tireceğim efendim, müsterih olunuz. 
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BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
ÜMÎT CANUYAR (Devamla) — Tarımda çalışan bir kişi, sanayide çalışan kişinin yüzde 

15,8'i, hizmet sektöründe çalışanın yüzde 23,Ti kadar gelir elde edebilmektedir. 

1980-90 döneminde ürün fiyatları 27 kat artarken, maliyetler 40-50 kat artmıştır. 1980 yı
lında bir kilo buğdayın fiyatı 10 lira idi, bugün SOO liradır. 1980 yılında bir kilo buğday satarak 
iki ekmek alabilen çiftçi, bugün bir ekmek dahi alamıyor. 1980 yılında kuruüzüm fiyatı 85 li
ra, bugün ise 2 250 liradır. 1980 yılında bir kilo kuruüzümü satarak 17 ekmek alabilen üzüm
cü, bugün ancak 3 ekmek alabiliyor. Yine, 1980 yılında 50 lira olan pamuk, bugün 2 150 lira 
olmuştur. 1980'de 1 kilo pamuk satarak 10 ekmek alabilen pamukçu, bugün sadece 3 ekmek 
alabiliyor. 

Türk köylüsünün modern tarım yapmak için almak zorunda olduğu traktörün fiyatı, Ana
vatan iktidarları zamanında felaket haline gelmiş, üretici, artık, traktör alamaz olmuştur. Traktör 
fiyatlarının yanı sıra, tarımsal ekipman fiyatlarının aşırı ölçüde zamlanması dolayısıyla, mo
dern ziraat yapılamaz olmuş, traktörlerin faaliyeti için gerekli olan mazot ve yedek parça fiyat
ları da bu aşırı zamlardan nasibini almış ve üreticimizin fakirleşmesinde en önemli nedenler
den biri olmuştur. 

Tarımsal kredi faizleri, üreticinin ödeme boyutlarını aşmış, çiftçimizin başına bela olmuş
tur. Bir örnek vermek gerekirse; bugün, Ziraat Bankası kanalıyla traktör almak isteyen çiftçi 
40 milyon civarında kredi aldığında, bir yıl sonra birinci taksidi olarak 10 milyon lira ve bir 
yıllık faiz olarak da, takriben 20 milyon lira olmak üzere, ceman 30 milyon lira ödeyecektir. 
Bu demektir ki, üreticimiz, bugünün fiyatlarıyla 15 ton pamuk veya 60 ton buğday satarak, 
traktörün ancak birinci taksidini ödeyebilecektir. İleride daha üç yıl taksit ödeyeceği de göz 
önüne alınırsa, 50 milyon değerindeki traktöre ödeyeceği para 100 milyon lira olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, zaman zaman, çiftçimize ve köylümüze zi
raî kredilerde sübvansiyon yaptığını ifade ediyor ve diyor ki, "Mevduat faizlerinin yüzde 60'lara 
çıktığı bu devirlerde, Anavatan iktidarı, üreticiye ortalama yüzde 50 faizle kredi veriyor." 

1983 seçimlerinde, "yüzde 30 enflasyonun çok olduğunu, enflasyonun mutlaka yüzde 10'lara 
düşürülmesi gerektiğini ve yüzde 10'dan fazla enflasyonla ülkenin kalkınacağını iddia edenle
rin sahtekârlar olduğunu" söyleyerek iktidara gelen Anavatan Partisi, yedi yıldan beri, enflas
yonu yüzde 50'nin altına indirememişse, bu durum, bugün hükümet edenlerin yüzlerini kı
zartması gereken ayıbıdır ve bu ayıptan kurtulmaları kesinlikle mümkün değildir. 

Bir başka sorun da, destekleme alımıyla satın alınan ürün bedellerinin peşin ödenmeyişi-
dir. Ürününü satıp parasını peşin alamayan çiftçi, vadesi gelen borçlarını ödeyemediği gibi, 
bu borçlar için ilave faiz ödemek zorunda kalıyor; zaman zaman da çaresizlikten, tefeciden 
aşırı yüksek faizle borç para almak durumunda kalarak, tamamen mahvoluyor. Üreticiye bir 
yıllık alın terinin karşılığını peşin olarak ödemeyen Hükümet, köylümüzün perişan durumu
nun tek sebebidir. 

1970'Ii yıllarda, 80-100 bin adet traktörü satabilen Türkiye, bugün 20-25 bin traktör ürete
bilmektedir ki, bu üretim, bırakınız traktör parkını büyütmeyi, traktör parkındaki 650 bin trak
törün eskime payına dahi yetmez. Bugün, bir traktörün ömrünün 20 yıl olduğunu mütalaa 
ettiğimizde, ülkemizde eskiyen traktörlerin yerine yenilerini koyabilmek için, en az 30-35 bin 
civarında traktör üretiminin olması gerekir; ki, bugün, ülkemizde üretim, ancak 20 binler ci
varındadır. ı 
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1990 yılı içinde, 112 bin ton pamuk ithal edilmiş; bunun için de 62 milyon dolar döviz 
ödenmiştir; ki, kilosu takriben 2 dolardır. Bugünün fiyatlarıyla ithal pamuğa S 800 lira öden
miş demektir. Halbuki, şu anda, ülkemizde pamuk fiyatları 4 bin lira civarındadır. Bu demek
tir ki, bu Hükümet, binlerce Türk pamukçusuna ödemediği, onlardan esirgediği parayı yaban
cı üreticilere peşkeş çekmiştir. Yıllardan beri dış ülkelere pamuk satan ülkemizin, pamuk ithal 
etmesini anlamak, asla mümkün değildir. Ülkemizin potansiyeli, kendi ihtiyacımızı karşılama
ya ve ihracat yapmaya müsaittir; yeter ki, pamukçuya layık olduğu değer verilsin, desteklensin. 

Yabancı sigara ithali, her gün biraz daha artmaktadır. Türkiye'nin tütün konusunda ileri
de düşeceği kötü durumlar göz ardı edilmiş, 3 milyon tütün müstahsilinin kaderiyle oynanmış
tır. T&bancı sigara ithalatı mutlaka durdurulmalı, Türk tütününe layık olduğu değer verilmelidir. 

Yıl sonu geldiği halde, tütün tespit çalışmaları halen tamamlanmamış ve tütün piyasasının 
ne zaman açılacağı, fiyatların ne olacağı konusunda, hiçbir açıklama yapılmamıştır. Tütüncü, 
heyecanla piyasanın açılışını beklemektedir. Maliyeti takriben 17 bin lirayı bulan tütüne, Hü
kümetin, tütüncüyü memnun edici bir fiyat vermesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Son on yılda, tarım satış ve tarım kredi kooperatiflerine, Hükümet devamlı müdahale et
miş, hür kooperatifçilik ilkelerini zedelemiştir. Hür, bağımsız, devletin müdahale edemeyeceği, 
ortakların çıkarlarını korumakla görevli, kendi kendilerine yardımcı, kendi kendilerine sorum
lu ve kendi kendilerini yönetme prensipleriyle idare edilen gerçek anlamda kooperatifler, Hü
kümet tarafından benimsenmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çiftçi, köylü yaralanmıştır. 1989 yılında büyük bir kuraklık afeti ya
şanmıştır, 1990 yılında ürün vardır; ama, ürünün değeri yoktur. Doğal afet, ekonomik afete 
dönüşmüştür. Türk tarımı, 1980'den bu yana, devamlı kan kaybetmektedir. Tarımdaki sıkıntı 
son haddine varmıştır. Son on yılda gayri safi millî hasıladan yüzde 36 pay alan tarım sektörü, 
bugün, ancak yüzde 15 pay alabilir duruma getirilmiştir. 

Üreticiyi tanımayan, dertlerini, sıkıntılarını bilmeyen, öğrenmek de istemeyen ve âdeta çift
çiyi dışlayan Anavatan Hükümeti, izlediği bilgisiz ve tutarsız politikaları ile, dünyada kendi 
kendine yeterli olan 7 ülkeden biri olan güzel Türkiyemizi, tanm ürünü ithal eder hale getirmiştir. 

Buğday, pancar, ayçiçeği, fındık, çay, sebze ve meyve üreticisi, geçen sene l'e sattığı ürü
nünü, bu sene yine l'e, hatta zaman zaman l'in de altında satmak zorunda kalmış; ancak, 
geçen sene l'e aldığı tarım girdilerini bu sene 2'ye alabilmiş ve dolayısıyla biraz daha fakirleş
miştir. 

Bir üretici, Aralık 1990 Türkiyesinde, 1 kilo kütlü pamuk ile, 1 kilo kuruüzüm, 1 litre ma
zot alamıyorsa, Türkiye'yi idare eden hükümeti, üreticiyi düşürdüğü bu halden dolayı utan
maya davet etmek, herhalde haksızlık olmayacaktır. 

Türk çiftçisinin, köylüsünün talihsizliği, kendisini tanımayan, sevmeyen, dertlerini, sıkın
tılarını bilmeyen, uyguladığı tutarsız ekonomik politikalarla geniş halk kitlelerini her gün bi
raz daha fakirleştiren, yoksullaştıran, perişanlığa iten Anavatan Hükümetinin varlığıdır. Bu 
Hükümet devam ettikçe, köylümüzün, çiftçimizin perişanlığı, yoksulluğu, fukaralığı ve çilesi, 
artarak devam edecektir. Çare; halkın desteğine dayanmayan bu İktidardan en yakın zamanda 
kurtulmaktır. Diyoruz ki, bu Hükümet mutlaka gitmelidir; çünkü, Hükümet, Türkiye'mizde-
ki gerçekleri saptırmaktadır. 
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Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Anavatan sözcüsü Sayın Bozkurt, "1990 yılında 58,5 
ton buğday ile 1 traktör alındığını" söyledi. Sayın Bakan, bu yıl buğday fiyatlarının ortalama 
500 lira olduğunu, bizzat kendisinin ifade ettiğine göre ve en küçük traktörün fiyatı 41 milyon 
lira olduğuna göre, ancak 82 ton buğday ile 1 traktör alınabildiği gerçeği ortaya çıkar. Bu nasıl 
hesaptır, nasıl mantıktır? Anlamak mümkün değildir. 

Ayrıca, Sayın Bakanımızın, gerek komisyonda bütçeyi takdim konuşmasında, gerekse 24 
Ekimde yaptığı konuşmasında, buğdayla ilgili bazı beyanları vardır. Sayın Bakan, "Ancak, 1990 
yılında ülkemizde iyi bir üretim yılı yaşanmış; buğdayda, 1 yıl öncesine göre yüzde 23.5 artış 
beklenmesine ve dünya buğday fiyatlarının tonu 80 dolar civarında olmasına rağmen, buğdaya 
500 lira fiyat verilerek, dünya fiyatlarının yaklaşık yüzde 130 üzerinde fiyat verilmiştir" diyor. 
Bu, birinci beyan ve burada Sayın Bakanın ifadesi, dünya fiyatlarının 80 dolar olduğu istika
metindedir. 

Çok daha değişik ve enteresan bir ifadesi daha var; "Bilindiği gibi, şu anda buğdayda 
dünya piyasa fiyatları, 80 dolar/ton seviyesindedir, 20 dolar/ton seviyesinde de navlunu göz 
önüne alırsak, fiyatlar 100 dolar/ton civarında gerçekleşmektedir. Bunu Türk parasına çevirdi
ğimiz zaman, kilogram olarak 2 700 - 2 800 lira civarındadır. Bizim bu sene yaptığımız ortala
ma alım fiyatı, buğdayda 499 lira 87 kuruş olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Dikkat buyu-
rulursa, arada 230 lira, kiloda dünya piyasa fiyatları üzerinde bir ödeme gerçekleşmiştir ve pe
şin olarak gerçekleşmiştir. Bunu da bir anlamda, çiftçimizin desteklenmesi ve isterseniz diğer 
bir anlamıyla da, sübvansiyon olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Rakam olarak 1 trilyon 
liranın üzerinde bu şekilde bir sübvansiyon da, bu sene uygulanmış bulunmaktadır" diyor. 

Evvela, Sayın Bakanın sübvansiyon anlayışını anlayamadığımızı, üzerine basa basa ifade 
etmek istiyorum. Benim bildiğim, bugün maliyeti 500 lira olan herhangi bir madde, eğer üreti
ciye 250 veya 300 liraya verilirse; yani, en azından maliyetin altında verilirse, bu, çiftçiye yapı
lan desteğe "sübvansiyon" demek mümkündür. Sayın Bakana sormak isterim : Acaba, üreti
cimizden ortalama 500 liraya aldığı buğdayı, yarın 500 liranın altında satmaya imkânı var mı; 
satar mı? Bu, mümkün değildir. Bu, birinci nokta. 

Elimizde başka belgeler var. Sayın Bakan, dünya piyasalarının... 

BAŞKAN — Sayın Canuyar, Doğru Yol Partisi Grubu adına k*onuşma süresinin bitimine 
25 dakika kalmıştır. Bir arkadaşınız daha konuşacak. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, benim daha 10 dakikam var efendim. 

BAŞKAN — Bilemiyorum efendim, ben 25 dakikayı biliyorum. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — Zamanımı aşmayacağım Sayın Başkanım, üzülmeyiniz. 

Şimdi, elimde Ziraat Odalarının bir belgesi var; 1990 yılında 2 116 810 ton buğday ithal 
edilmiş, buna karşılık, 380 milyon 755 bin dolar döviz ödenmiştir. Hesabı yaptığımızda görü
yoruz ki, burada ithal edilen buğdayın fiyatı 180 dolar civarındadır. 

Bir diğer belge de şudur ve bu, devletin verdiği belgedir; 1990 yılında, 1 milyon 736 bin 
ton buğday ithal edilmiştir ve bunun da fiyatı, 150 dolar FOB, 180,50 dolar da CÎF'tir. Bunun 
da hesabını yaptığımızda açık şekilde görürüz ki, buğday fiyatları dünyada 510 lira ile 520 lira 
civarında olmaktadır. Bu suretle, Sayın Bakanın burada 80 ve 100 dolarlık buğday fiyatlarını 
anlamadığımızı ve maalesef gerçekleri saptırdığını, üzerine basa basa ifade etmek istiyorum. 
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Biraz evvel, "müstahsilin traktör ihtiyacı olduğunda Ziraat Bankasından traktör almak 
için 40 milyon lira borçlandığında, birinci yılda ödeyeceği taksit 30 milyon liradır" demiştim. 
30 milyon lira demek, ortalama İS ton pamuk ve 60 ton buğday demektir. 15 ton pamuğun 
ve 60 ton buğdayın hangi müstahsil tarafından nasıl üretildiği, sanıyorum Sayın Bakan tara
fından gayet iyi bilinmektedir. Dolayısıyla, iddiamız şudur ki; bizim çiftçimizin, köylümüzün 
bu taksitleri ödeyerek traktöre sahip olması, kesinlikle mümkün değildir. 

Sayın Bakanım, şu anda size bir evrak daha takdim ediyorum; DİE'nin bana faks ile gön
derdiği bir evrak. Bu evrağa göre, 1990 yılında 2 milyon 120 ton buğday ithal edilmiş ve buna 
381 milyon 267 dolar para ödenmiştir. Çok açık bir ifade ve belge; lütfen geliniz, burada, 80 
dolara, 100 dolara ülkemizin buğdayının nasıl olduğunu iddia ediniz... Bunu sizden bekliyoruz. 

Size bir belge daha göstereceğim; elimdeki, Ziraat Bankası ekstresidir. 1988'in ekim ayın
da 4 milyon 900 bin lira kredi alan bir müstahsil, bir sene sonra borcunu ödeyememiş ve 
22.10.1990 tarihi itibariyle, bu müstahsilimizin borcu 12 milyon 872 bin 176 lira olmuştur. Kre
di faizlerinde çiftçimize sübvansiyon yaptıklarını iddia edenlerin, gelip, bu borcu çiftçimizin, 
köylümüzün nasıl ödeyeceğini, hangi maksül ve imkânla ödeyeceğini açık açık söylemesi gerekir. 

Yukarıda ekmek örneğini vermiştim; 1980 Türkiyesindeki köylümüzün 1990 Türkiyesinde 
ne hale geldiği, çok açık, ekmek örneğiyle ortadadır. Ekmek, halkımızın en büyük, en temel 
gıda maddesidir. Sayın Bakan gelmeli, buğday üreticisinin ekmeğinin ne hale düştüğünü, 1980'de 
17 ekmek alan üzüm üreticisinin 3 ekmeğe düşüşünün, 1980'de 10 ekmek alabilen pamuk üre
ticimizin 3 ekmeğe düşüşünün sebeplerini burada açık açık izah etmelidir. 

Tütün konusuna değiniyorum : Gerçekten, tütün müstahsilimizin ne kadar büyük bir sı
kıntı içinde olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla, Sayın Hükümetten ısrarla rica ediyo
rum, piyasayı bir an evvel açsınlar ve tütün üreticimizin de alın terinin karşılığını mutlaka ver
sinler. 

İddiamız şu efendim : Türkiye'de en büyük sorun enflasyondur. Eğer enflasyonu yüzde 
10'Iar civarına indirmezsek, Türkiye'deki çiftçinin, köylünün kalkınması mümkün değildir. Bunu 
biz, üzerine basa basa iddia ediyoruz; ancak, burada uzun yıllar evvel bazı beyanlarda bulu
nan kişilerin de beyanlarını belirtmek durumundayım. Bugün Anavatan Partisi milletvekilleri
nin değerli oylarıyla Çankaya'ya giden Sayın özal'ın, 1983 seçimleri esnasında bir sözünü he
pimiz hatırlıyoruz; "Bir ülkede yüzde 10'ların üzerinde enflasyonla o ülkenin kalkınacağını 
iddia edenler sahtekârlardır" demişti. Aradan yedi yıl geçtiği halde, ülkemizde enflasyon, ha
len daha yüzde 60'lar seviyesinde olduğuna göre, artık bu sözün manasının takdirini sizlere 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Canuyar, 18 konuşmacı arkadaşımız var, hepsi S'er dakika süreyi aş
tıkları takdirde 2 saat eder. O zaman, gece saat 24.00'e kadar bu bütçeyi bitiremeyiz. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, zamanımın dolmasına daha 1 dakika 
var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 18 dakika, Doğru Yol Partisi Grubunun konuşma hakkı kalıyor. 

ÜMİT CANUYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, bağlıyorum, üzülmeyiniz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Biz tahammül ederiz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Siz gelir, burada 18 saat oturabilirseniz, olur. 
ÜMtT CANUYAR (Devamla) — Şimdi, efendim, bir başka Türk büyüğümüzün de bun

dan dört sene evvel, yine bütçe müzakereleri esnasında söylediği bir söz var. Bugün ülkemizin 
Başbakanı Sayın Akbulut, 1986 yılında tçişleri Bakanı... Sayın milletvekilleri, zabıtlardan oku
yorum; Sayın Akbulut diyor ki, "Biz, Hükümet olduğumuz zaman, yüzde 70-80 civarında olan 
enflasyonu, bugün yüzde 25'lere kadar çekmeyi başarabilmiş, yüzde 25'lere kadar çekebilmiş, 
bu hususta başarı kazanmış bir Hükümetiz." Dikkatlerinizi çekerim, yıl 1983, Anavatan Parti
si İktidar olmuş ve Sayın Akbulut diyor ki, '''Biz, yüzde 70-80'lerde aldığımız enflasyonu yüz
de 30'lara indirmiş bir başarılı Hükümetiz." Yani, gerçekleri tamamen saptırıyor. Yüzde 30'larda 
aldığı enflasyonu yüzde 70-80'lere çıkardığı halde, "Biz, yüzde 70-80'lerde aldığımız enflasyo
nu yüzde 30'lara indirdik" diyebiliyor. Ben -bırakınız sıfatımı- bir Türk vatandaşı olarak dü
şünüyorum ki, bu değerli iki büyüğümüzün yönetiminde, acaba Türkiyemizde enflasyon han
gi noktalara gider. Cenabı Allah'tan, Türk Milletini bu iki değerli büyüğümüzden ve Anava
tan Partisi İktidarından korumasını niyaz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Yok yahut Haddini aşıyor... 
ÜMtT CANUYAR (Devamla) — Efendim, bir iddianız varsa, bakın ben rakamları ortaya 

koyuyorum. Beyanlar burada. Başbakan 1986 yılında gerçekleri saptırmıştır; yalan söylemiş
tir. tşin gerçeği budur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Canuyar, sürenizi aştınız efendim, toparlayınız. Ri
ca ederim... 

ÜMtT CANUYAR (Devamla) —- Sayın Başkanım, peki efendim bitiriyorum. 
Haddimi aşmıyorum efendim, gerçekleri söylüyorum beyefendi. Aksini-savunan varsa, gelsin 

burada anlatsın. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesinin Ba
kanlığımıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Dağlı. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dağlı, kendi iradenizle sürelerinizi arkadaşlarınıza bağışladınız; kısa olarak konuş

manızı rica edeceğim. 15 dakikanız kalmıştır, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 yılı 
bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için huzurunuzdayım. Bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3202 sayılı Kanunla 1985 yılında kurulmuştur. YSE, 
Toprak-Su, Toprak tskân Genel müdürlükleri birleştirilerek, Orman Genel Müdürlüğünün yol 
ve makine parkı da bünyesine alınarak, "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adı altında bir
leştirilmiştir. 

Birleştirmekten maksat, verimliliği artırmaktır, kuruluşlar arasında koordineyi sağlamaktır. 
Bize göre, birleştirme, tamamen yanlış olmuştur. Yanlış olduğu da, uygulamalardan açıkça gö
rülmektedir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapacağı hizmetlere sırasıyla baktığımız vakit, dev
let ve il yolları dışında kalan köy ve mezraların yollarını yapmak, orman ve orman içi yollarıy
la, bu yollar üzerindeki sanat yapılarını inşa ve tesis etmek; fabrika, havaalanı, baraj, savun
ma ve bunlarla ilgili tesislerin yapım; tarih ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla yapıla
cak kamulaştırma alanları dışında kalan köylere yeni yerleşim alanları açmak ve yerleştirmek; 
orman içi köylerin orman alanları dışına nakliyle, göçmen ve göçebeleri yerleştirmek; köy ve 
mezraların içme suyu, kanalizasyon tesisleriyle, askerî garnizon içme suyu tesislerini inşa et
mek; yabani zeytinlik, fıstıklık, makilikler ile, çayır ve meraların imar, ıslah ve ihya edilmesini 
sağlamak; tarımsal alanda üretimin artırılması için, tarım alanlarının amacına uygun olarak 
kullanılmasını sağlamak; taşlı, asitli, alkali ve turbiyer oluşu nedeniyle faydalanılamayan top
rakların tarıma elverişli hale getirilmesi için projeler üretmek ve uygulamaya koymak; devlet 
sulama şebekelerinde kalan tarım alanlarında tesviye, tarla içi sulama şebekeleri döşemek, tar
la içi ulaşım yollarıyla açık ve kapalı drenaj tesisleri inşa ve tesis etmek; küçük sulama tesisleri 
inşa etmek ve işletmek; kasaba ve köylerin imar planlarını hazırlamak; köylerimizin içinde sosyal 
tesisler yapmak; afete maruz kalmış köylerimizi başka yere nakletmet olarak görürüz. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda sıralamaya çalıştığım hizmetlerden anlaşılacağı üzere, ko
nular çok değişiktir. Herhangi bir birimde yönetici olarak çalışan kişi, inşaattan, makineden, 
ziraattan, jeolojiden, hatta ve hatta, nüfus planlamasından anlamak mecburiyetindedir. Dün
yanın ihtisaslaşmaya gittiği bu dönemde, bu kadar değişik sahalarda teknik bilgiyi kendisinde 
toplayacak olan mühendisi nasıl yetiştireceğiz? 

Nitekim, genel müdürlük bünyesinde bunun mahzurları açıkça gözlenmektedir. Ayrıca, 
Toprak-Su, YSE ve Toprak tskâncılar arasında gizli bir çekişme gözlenmektedir. Örneğin; bir 
il müdürü veya bölge müdürü YSE menşeli ise, YSE hizmetlerine; Toprak-Su menşeli ise, toprak-
su hizmetlerine; Toprak iskân menşeli ise, toprak iskân hizmetlerine önem vermektedir. Haliy
le, kendi branşı dışındaki konular aksamakta ve konularına hâkim olamamaktadır. 1989 ma
hallî idare seçimlerinden sonra, buna bir de belediye menşeliler eklendi. 

Bize göre, eski genel müdürlükler yeniden ayrılarak, kendi uğraş sahalarına dönmelidir
ler. Bu takdirde, daha faydalı olacaklardır. İnşallah, ilk yapılacak genel seçimlerden sonra ikti
dara gelecek olan Doğru Yol Partisi, bu genel müdürlükleri, aynen eskiden olduğu gibi ayıra
cak; sadece bu genel müdürlükleri ayırmakla kalmayıp, 1980 öncesinde olduğu gibi, "Tarım", 
"Orman" ve "Köyişleri" diye üç bakanlık olarak, bakanlıkları da ayıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugünkü görüntüsüyle, köye ve 
köylüye hizmet götüren bir kuruluş olmaktan ziyade, ANAP'a hizmet eden bir kuruluş görü
nümü vermektedir. Bu genel müdürlükte, partizanlık, adam kayırma, artık had safhaya gel
miştir. 26 Mart mahallî seçimlerini kaybeden ANAP'Iı belediye başkan ve adayları, idarî kade
mede genel müdür, bölge müdürü, il müdürü ve şube müdürü olarak tayin edilmişlerdir. Bu 
durum, teşkilat içerisinde huzursuzluklara neden olmuştur. Ondan dolayıdır ki, bu kuruluş, 
ANAP'ın bir arpalığı gibi kullanılmaktadır. Köylünün içme suyu, yol, sulama ve diğer işleri, 
öncelik sırasına ve ihtiyaca göre değil, o köyün muhtarının ANAP'a yakınlığına veya o köyden 
ANAP'a çıkmış oya göre değerlendirilmektedir. 

Bakınız sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yılda 40 bini aşkın mev
simlik işçi alıyor; 45 bin de kadrolu işçi ve memuru var. Bu mevsimlik işçileri hangi ölçüye göre 
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alıyor? İhtiyacı olduğundan mı, yoksa ANAP'hları memnun edelim diye mi? Bu 40 bin vatan
daşın iş bulmasından son derece memnunuz. Elbette ki, Hükümetimizin ve devletimizin göre
vi, vatandaşlarımıza iş bulmaktır; ama, iş bulmanın yolu bu değildir. 1 trilyon lirayı geçici ola
rak çalışan işçilere ayıracağınıza, 1 trilyon harcayarak fabrikalar yapın, yatırımlar yapın, bu 
şekilde işsizliğe bir çare bulun. Ama, gelin görün; Hükümetin verdiği resmî rakamlardan da 
anlaşılacağı gibi, Türkiye'de çalışabilen nüfusun yüzde 22'si işsizdir. 

Sayın milletvekilleri, Köy tşleri Genel Müdürlüğü 350 tane memur alacak; bu 350 memu
run alacağı aylık ücret de 325 bin lira ve bu 325 bin lira için müracaat sayısı 20 bin... Memle
kette yatırımları durdurdunuz, bir işsizler ordusu meydana getirdiniz; Köy Hizmetlerine 40 bin 
tane, 50 bin tane geçici işçi almakla, işsizliğe çözüm bulmanız mümkün değil. Şayet bu işçiler 
ihtiyaçtan alınıyor ise, iş mevsiminde bir Köy Hizmetleri il müdürlüğüne gittiğiniz vakit, orada 
şantiyelerde sabahtan akşama kadar gezen, dolaşan bir sürü işçi arkadaşımıza rastlamanız müm
kündür. 

Bu 40 bin mevsimlik işçinin asgarî ücret üzerinden yıllık carî gideri 1 trilyonu geçmekte
dir. Bu ödeme, mutlaka ki yatırımlardan düşülecektir; yani, içme suyu olmayan köylerimizin 
içme suyundan, yolu olmayan köylerimizin yolundan, sulama hizmeti bekleyen köylerimizin 
bu hizmetlerinden kesilecektir, tki yıldan bu yana bir tek kilometre asfalt yol yapamadınız. 
Bu mudur çağ atlamak; bu mudur "60 yılda yapılanlardan fazla iş yaptık" diye övünmek? 

BURHAN KARA (Giresun) — Sizin döneminizde hiç olmadı. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sadece Kayseri'de 100 kilometre yapıldı. 
MEHMET HALfT DAĞLI (Devamla) — Biz olmasaydık, şimdi hiçbir şey olmazdı Tür

kiye'de. • 
Değerli milletvekilleri, Adalet Partisi devriyle bugünkü devri mukayese etmeyin lütfen. 

(ANAP sıralarından "Sen ediyorsun" sesleri, gürültüler) Rajeamlar sizi yanıltır. Bugün, Tür
kiye'de, Adalet Partisinin yaptığı hizmetleri kaldırdığınız vakit, Türkiye bir çölden farksız hale 
gelir. 

övünüyorsunuz, diyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, siz Adalet Partili değilsiniz... 
MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — Ben Adalet Parti milletvekilliği yaptım Sayın 

Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Doğru Yol Parti milletvekilisiniz... 
MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — Adalet Partisini savunmak mecburiyetindeyim. 

Adalet Partisi hakkında kimseye söz söyletmem... 

BAŞKAN — Ben de burada Anavatan Partisinin kontenjanından Başkanvekiliyim. 
Onun için, sürenizi tasarruf edebilmeniz bakımından konumuza giriniz. Rica ediyorum. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — ANAP İktidarı devrinde üretime yönelik, işsiz
liği önleyici, ihracatı artırıcı bir tek fabrika yapılmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı da, Genel 
Başkanımız Sayın Süleyman Demirel'Ie çıkmış olduğu bir televizyon konuşmasında açık açık 
bunu söylemiştir; sadece kapatiseyi artırdığını fabrika yapamadığını kendisi de kabul etmiştir. 
Adalet Partisinin yaptığı fabrikalar olmasa, bu övündüğünüz ihracat patlamasını neyle yapacak-
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tınız? O malları nereden getirecektiniz? Elbet teki, Adalet Partisinin yapmış olduğu fabrikalar
da ürettiniz ve sattınız. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Evet, doğru... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1991 yılı 

bütçesi 4,5 trilyona yakındır. Bu bütçenin 3 trilyonu işçilik giderleri için harcanmaktadır. Bu 
da, Genel Müdürlüğün genel bütçesinin yüzde 67'sine tekabül etmektedir. Görüldüğü gibi, ya
tırımlar için yüzde 33'Iük bir pay kalmaktadır. Buna akaryakıt, makine gibi cari giderler de 
dahildir. Yani, ortalama bir hesapla, reel olarak yatırımlara yüzde 20'lik bir ödenek kalmakta
dır. Gönül isterdi ki, köylüye daha iyi hizmet götürülebilmesi için, 4,5 trilyon bütçenin 3 trilyo
nu yatırıma, 1,5 trilyonu da işçi ücretlerine gitsin; yani, sizin yaptığınızın tam tersi olsun. 

Sayın milletvekilleri, illerimizden genel müdürlüğe intikal eden yıllık içme suyu program 
tekliflerinin genel müdürlükçe, ancak yüzde 20'si programa alınabilmektedir. Bu da göster
mektedir ki, yatırım carî giderlerinin fazlalığı, iş yapım kapasitesini düşürmektedir. Biz bunu 
söyleyince, biraz sonra Sayın Bakan, aynen Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğu gibi, "1983'e 
kadar şu kadar ünitede içme suyu vardı, 1983'ten sonra şu kadarına biz su götürdük veya şu 
kadar stabilize yol vardı, şu kadar da biz yol yaptık", diyeceklerdir. Yapılanlara hiçbir şey de
miyoruz, "taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun" diyoruz; ama, söylediğimiz şudur; "bu 
hizmetler yeterli değildir, daha fazlasını yapın" diyoruz ve bundan dolayı sizleri ikaz ediyoruz. 
Gerçi, Sayın Bakan son derece gayretli, son derece çalışkan; ama, hükümet bir bütün, hükü
metin verdiği imkânlar, bütçeden ayrılan pay, Sayın Bakanın hizmet yapmasını bir noktada 
engelliyor. 

Bu noktada, Köy Hizmetleri çalışanlarına Doğru Yol Partisi Grubu adına teşekkür etmek 
istiyorum. Bu insanlar, idarecisinden işçisine ve teknik personeline kadar, toz, toprak, kar, kış 
demeden, kendilerine verilen görevleri büyük bir vatanseverlik ve vazife şuuru içinde gerçek
leştirmektedirler; yeter ki, kendilerine iş ve görev verilsin. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, geçtiğimiz yıllar yol yapım kapasitesi ortalama yıl
da 9 bin kilometre civarındadır. 1991 yılı programlarına baktığımız vakit, 5 bin kilometre yol 
yapımı öngörülmektedir. Yılda 9 bin kilometre yol yapım kapasitesi olan Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü, 1991 yılında aşağı yukarı yüzde 50 kapasite ile çalışacaktır. Bir başka ifadeyle, 
yılın ilk 6 ayında kendisine verilen 5 bin kilometre yolu bitirecek, ikinci 6 ayında da, hem per
sonel, hem de makineler yatacaktır. Dışarıdan milyonlarca dolar ödeyerek ithal ettiğimiz bu 
makineleri garajlarda yatırmak yazık, günah değil mi? Doğru Yol Partisi Grubu adına, "buna 
hakkınız yoktur" diyoruz. 

Ayrıca, Türkiye'nin en geniş makine parkına sahip Genel Müdürlük, artan fiyatlar karşı
sında bu parkı nasıl ayakta tutacaktır? Mevcut akaryakıt fiyatlarını karşılayabilecek midir? 
Çünkü, biliyorsunuz ki, akaryakıt fiyatlarının fazla arttığı geçtiğimiz yıllarda, yakıt için öde
nek olmadığından dolayı Köy Hizmetlerinin makineleri araziye çıkamamış, hizmet için kendi
sine müracaat eden köylülere, "akaryakıtımızı verirseniz, hizmetlerinizi yaparız" denmiştir. 

Yollarımızın bir kısmı plansız, programsız, seçim maksadıyla yapıldığından, sanat yapıla
rı ve drenajları yoktur. Onun içindir ki, kış üzerinden geçince, yaptık diye övünülen yollar hiç 
yapılmamış hale gelmektedir. 

— 283 — 



T.B,M.M. B : 55 21 . 12 . 1990 O : 1 

Ayrıca, makine parkını Köy Hizmetlerine devreden -biraz önce Sayın Ekinci arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi- Orman Genel Müdürlüğü, makine parkı olmadığından dolayı orman üre
tim yolu yapmakta zorlanmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, Türkiye'de sulanabilir arazi varlığı 8,5 milyon 
hektardır. Bu arazinin, şimdiye kadar ancak 3,8 milyon hektarı sulanmıştır. Bu da mevcudun 
yaklaşık yüzde 45'idir, geriye yüzde 50'Iik bir alanın sulanması ortaya çıkmaktadır. Bu saha 
ne zaman sulanıp işletmeye açılacaktır? Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, acaba sulama işin
de üzerine düşeni yapıyor mu? Bu bütçe ile bekleneni yapması mümkün değildir. 

Ülke topraklarında erozyon, taşlılık, drenaj sorunları had safhadadır. Bu konuda gerek 
DSt, gerekse Köy Hizmetleri istenilen çalışmayı yapamamaktadır, ayrılan yıllık ödenekler -
yukarıda da belirttiğim gibi- bu hizmetleri yapmayı imkânsız kılmaktadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 yılı bütçesinden, -Yüksek Planlama Kurulundan 
çıkan ödeneklere göre- köy yollarında 1 trilyon 60 milyar lira, içme sularında 330 milyar lira, 
tarım hizmetlerinde ise 776 milyar liralık ödenek almıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu genel müdürlüğe 312 milyar lira da ek ödenek verilmiş
tir. Konuşmamın başında izah ettiğim gibi, bu ödeneklerin yüzde 67'si cari harcamalara ayrıl
dığından, Köy Hizmetlerinin yeterli ölçüde hizmet götürmesi mümkün görülmemektedir. 

Bütün bu mülahazalarımdan çıkan sonuç; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu bütçey
le, Türk köylüsünün kendisinden beklediği hizmetleri verecek güce sahip değildir. Köylümü
zün beklediği, Doğru Yol Partisi iktidarıdır. Doğru Yol Partisi iktidarı, köyümüzün ve köylü
müzün dertlerini çözecektir. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — 15 senede çözemedi ki, bundan sonra çözecek! 
MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — Bu duygularla, Köy HizmeÜeri Genel Müdür

lüğü bütçesinin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ça
lışanlarına ve Yüce Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hikmet Biçentürk; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HÎKMET BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1990 yılı faaliyetleri ve 1991 yılı bütçe tasa
rısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, sözlerimin başında Grubum ve şahsım adına, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Türk tarımı üzerinde konuşulanların objektif bir değerlendirmesi
ni yapabilmek için, sektörün ekonomideki yeri ve yapısı hakkında bir bilgi sunmayı yararlı gör
mekteyim. 

Tarım sektörünün, 1989 yılı istatistiklerine göre cari faktör fiyatlarıyla gayri safi yurt içi 
hâsıla içindeki payı 16,5, ihracatımız içindeki payı 18,3 olup, iktisadî faal nüfusumuzun yüzde 
50'si tarımda çalışmaktadır. 

— 284 — 



T.B.M.M B : 55 21 . 12 . 1990 O : 1 

Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinin daha hızlı gelişmesi karşısında, Türk ekonomi
sindeki nispî önemi azalmış görünmesine rağmen, tarım sektörü hâlâ, diğer sektörlerin gelişi
mini sağlayan ana sektör vasfını muhafaza etmektedir. 

Sayın üyeler, Türkiye'de ekilebilir toprakların sonuna gelinmiştir. Bundan sonra üretim 
artışını verim artışıyla sağlamak zorundayız. Bu konuda büyük mesafeler kat etmemize rağ
men, Batı standartlarına erişmiş değiliz. Ancak, Türkiye'de, Batı ülkeleriyle mukayesede ta
rımda görülen verim düşüklüğünü, sadece uygulanan teknolojiye bağlamak yanlıştır. Tarımı
mızın yapısı biraz dikkatlice incelendiğinde bu durum kendiliğinden ortaya çıkmaktadır, 

'Yurdumuzun kuzeydoğu bölgesinde dar bir kıyı şeridi hariç, diğer bölgelerde, özellikle tç 
Anadoluda yağış miktarı düşük ve yağışın, bitkilerin yetişme dönemindeki dağılımı düzensiz
dir. Bu durum, yurdun büyük bir kısmında kuru tarım sistemini ve mono kültür ziraatı zorun
lu kılmakta ve düşük verime neden olmaktadır. 

Ayrıca, yağışın olmadığı yaz aylarında sulama giderleri, ürün maliyetini büyük ölçüde ar
tırmaktadır. Yurdumuzda, 77,8 milyon hektar olan toplam Türkiye sathının ortalama yüzde 
34'ü tarıma elverişli bir ila dördüncü sınıf araziler teşkil etmektedir. Bu miktarın ancak S mil
yon hektarı birinci sınıf problemsiz arazi olup, diğer arazilerde çeşitli sorunlar vardır. 

Tüm topraklarımızın 466 bin hektarında çeşitli şiddette erozyon, rüzgâr erozyonu, 57 mil
yon hektarında su erozyonu, 2,8 milyon hektarında drenaj, 1,5 milyon hektarında çoraklık ve 
28 milyon hektarında taşlılık sorunu vardır. Yine yurt sathının 17,2 milyon hektarı hafif meyil
li, 10,6 milyon hektarı orta meyilli 48,3 milyon hektarı ise yüksek meyilli arazilerden meydana 
gelmiştir. 

8,5 milyon hektar olan toplam sulanabilir alanın, halen 3,9 milyon hektarı sulanabil
mektedir. 

Türkiye, Ortak Pazar ülkeleri ile mukayesede en geniş ülke olmasına rağmen, işlenen ta
rım arazisi bakımından Fransa ve ispanya'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de tarım işletmelerinin küçük ve çok parçalı olması da, veri
mi düşüren, otomasyonunu önleyen, maliyeti yükselten ve dolayısıyla çiftçi gelirini azaltan en 
önemli etkenlerden biridir. Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü 6,2 hektar olup, her işlet
me de ortalama 6 parçadır, yani Türkiye'de ortalama üretim birimi f hektar olmaktadır. 

Tarım topraklarının bölünmesi, nüfus artışı ve miras yoluyla daha da artmakta ve toprak
lar ekonomik işletme büyüklüklerini yitirmektedir. 

Ortak Pazar ülkelerinde ise ortalama işletme büyüklükleri Türkiye'nin iki katıdır. Bu yapı 
bozukluklarının kısa sürede giderilmesi bir iktidar dönemini ve Türkiye'nin bütçe imkânlarını 
çok aşmaktadır. 

Sayın üyeler, 1990 yılı genel nüfus sayımına göre, nüfusumuz yaklaşık 57 milyona ulaş
mıştır. Bunun 23,5 milyonu kırsal kesimde yaşamaktadır. Ancak, şehirde yaşayanların büyük 
bir bölümü de, köyle ilgisini tamamen kesmemiş kişilerden oluşmaktadır. Ortak Pazarın 12 
ülkesi ile mukayesede, nüfusu en fazla artan ülke durumundayız. Türkiye ayrıca, Ortak Paza
rın 12 ülkesinin toplam tarım nüfusuna yakın tarım nüfusuna sahiptir. Halen AET ülkelerinde 
tarım nüfusunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 8'dir. Tarımımızın bu nüfus yapısı, Ortak 
Pazara girme gayretlerimizde, en az, işçilerin serbest dolaşımı kadar, handikap teşkil etmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bugün muhalefet milletvekili arkadaşlarımızca, tarım teşkilatımı
zın en çok tenkit edildiği konu, geçimini tarımdan sağlayan kesimin gelir düzeyinin sanayi ve 
hizmet sektöründe çalışanlara nazaran çok düşük olmasıdır. Başka bir deyişle, kırsal kesimde 
yaşayanların gelir düzeyinin şehirlerde yaşayanlara nazaran çok düşük olmasıdır. Bu durum, 
sektörün tabiatından kaynaklanmaktadır. Çünkü, tarımsal üretim biyolojik bir olaydır; yavaş 
seyreder. Otomasyon ve diğer sektörlere nazaran çok daha az uygundur. Bir meyve ağacının 
meyve bağlaması yedi sekiz yıl sürer ve yılda ancak bir defa ürün alınır. 

Tarımsal üretim, iklim şartlarına yakından bağlıdır. Geçen yıl iklimin sadece kuraklık fak
törü dahi, tarımımızda gelişmenin yüzde 11,5 gerilemesine neden olmuştur. Tarımsal ürünlerin 
muhafazası zor ve masraflıdır. En önemlisi de, tarımsal faaliyetler mevsimliktir. Bu sektörde, 
gerek ürünün yetişme periyodu içerisinde, gerekse hasattan sonra uzun bir süre işsizlik hâkimdir. 

Türkiye'de tarımsal işgücünün, toplam işgücü içindeki payı yüzde 50'nin üzerindedir. Bu 
pay, gelişmiş ülkelere nazaran çok yüksektir. Yurdumuzda da gelişmiş ülkeler seviyesine düşül
mesi elzemdir. Tarım sektöründeki işgücü fazlalığı, yurdumuzda bu sektördeki ortalama işgü
cü verimliliğini de büyük ölçüde düşürmektedir. Türkiye'de tarımsal işgücü verimliliği, yani 
toplam hâsıla bolü toplam işgücü, mevcut verilere göre 12,7'dir. Gelişmiş ülkelerle mukayese
de, işgücü prodüktivitesinin Amerika'da 285,1, ingiltere'de 116,3, Federal Almanya'da 113,7, 
Fransa'da 101,8, italya'da 48 olduğu görülür. Buna göre, mesela Amerika Birleşik Devletlerin
de bir tarım işçisi, bir Türk işçisinin 22,5 kat ve tarımsal yapısı Türkiye'ye benzeyen italya'da 
ise 3,8 kat daha fazla üretim yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, muhalefete mensup değerli arkadaşlarımız, tarımda çalışanların fert 
başına yılda ortalama 350-400 dolar gelir elde ettiklerini ve bu gelirin diğer sektörlerde çalı
şanların üçte biri veya dörtte biri seviyesinde olduğunu iddia etmektedirler. 

Bu iddiaları doğrudur; ancak, çiftçinin geliri sadece bu miktar değildir. Çiftçi ailelerinin 
köy ev ve el sanatları faaliyetleri, tarımsal ürünlerini kendilerinin pazarlaması ve üretim mevsi
mi dışında şehirlerde diğer sektörlerde çalışarak elde ettikleri gelirler bunun dışındadır. 

Şimdi, çiftçinin tarımsal üretimden kazandığı bu 350 - 400 dolar karşılığında yılda kaç 
gün çalıştığının basit bir hesabını yapalım : Türkiye'de en çok üretilen ana ürün gruplarının 
her biri için bir üretim döneminde dekara, saat olarak insan gücü ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu 
değerleri, halen bu bitkilerin işgal ettikleri tarım alanları ile çarparak tümünü toplamak sure
tiyle elde edilen rakamı, günlük çalışma saati olan 8'e böldüğümüzde -hayvancılık dahil- yak
laşık 800 milyon iş gücü bulunmaktadır. Bu rakamı tarım sektöründe çalışan -yuvarlak hesap-
10 milyon insan gücüne bölersek, 80 rakamı çıkar, işte, tarım sektöründe fert başına düşen 
350 - 400 dolar gelir, bir yılda 80 gün çalışmanın karşılığıdır. Çiftçilerimizin tarımsal işletmele
ri üç misli büyük olsaydı, yuvarlak hesap, çiftçilerimiz 240 gün çalışacaktı ve gelirleri de üç 
misli artacaktı, işletmelerin üç misli büyütülmesi için de, geçiminin büyük bir kısmını tarım
dan elde eden nüfusun üçte ikisinin diğer sektörlere aktarılması gerekmektedir. Bu da, 24 mil
yon kırsal nüfusun 16 milyonunu, sanayi ve hizmet sektörünün hâkim olduğu şehirlere çek
mekle; bunun gerçekleşmesi de ancak sanayi ve hizmet sektörüne çok daha fazla önem ver
mekle mümkün olacaktır. 

O halde, muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımızın, "diğer sektörlere nazaran tarı
mı ihmal ettiniz" iddiaları yersizdir. Sanayi ve hizmet sektörüne ne kadar çok önem verirsek, 
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tarım sektörü de o nispette gelişecektir. Ayrıca, kırsal alana yapılan yatırımların çoğu yüksek 
maliyetli ve sosyal niteliktedir. Yatırımların geri dönüşümü çok yavaştır. Bu haliyle de kırsal 
kalkınma, diğer ekonomik sektörlerden bu sektöre kaynak aktarmakla mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörüne yöneltilen diğer bir tenkit konusu da, girdi fiyatla
rındaki artışın mahsul fiyatlarındaki artıştan daha hızlı seyretmesidir; ancak, burada girdinin, 
verimin artmasına ne ölçüde etkili olduğu hesaba alınmamaktadır Mesela, eskiden dekara 110 
- 120 kilogram olan buğday verimi, bugün, kaliteli tohum kullanılarak 500 - 600 kilograma 
çıkmıştır. Bu verim artışı da, tohumluk fiyatındaki artışı fazlasıyla karşılamaktadır. Bunun için 
bir girdiyi, eskiden şu kadar ürün karşılığı alıyorduk, şimdi daha çok ürün vererek alıyoruz 
hesabı yanlıştır, çünkü verim arttıkça, bir kilogram ürüne isabet eden girdi maliyeti de düş
mektedir. Onun için bu hesapları, birim alanda kullanılan, girdinin maliyet artışı ile aynı alan
dan elde edilen fazla ürünün değerini mukayese etmek gerekir. Bu durumda görülecektir ki, 
mahsuldeki verim artışı ile eskiye nazaran çok daha fazla girdi alınabilmektedir; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına yöneltilen ten
kitlerden birisi de kırsal kesime yeterli hizmet götürülememiş olması şeklindedir. Bilindiği gi
bi, iktidarımız döneminde, ülkemizde yolsuz, susuz, elektriksiz, telefonsuz, televizyonsuz köy 
kalmamıştır. Köylümüz, yumurtayı para birimi olarak kullandığı dönemi çoktan geride bırak
mıştır. Çiftçimiz, artık kendi tüketimi için üretim yapan, geçim ekonomisinin dar çemberini 
de kırmış, pazar ekonomisi için üreten üretici haline gelmiştir. Köylümüz artık yolunun asfalt 
olmasını, suyunun mutfakta akmasını, telefonunun otomatik olmasını, televizyonunun renkli 
olmasını istiyor. Üreticimizin, çift sürerken öküzünün boyunduruğuna pilli radyo taktığı gün
ler de geride kalmıştır; şimdi radyosunu traktörüne monte etmiştir. Yemeğini, evinde, buzdola
bında muhafaza etmektedir, çünkü köyde kesintisiz elektrik vardır. Bütün bunlara rağmen, kırsal 
kesimde hizmet ulaşamayan yerler de mevcuttur; bunlar, çok küçük yerleşim birimleridir. Ül
kemizde 1990 yılı itibariyle 35 152 köyümüz vardır, ancak, oba, kom, mezra ve diğer küçük 
yerleşim birimleriyle birlikte kırsal kesimde 82 663 hizmet ünitesi mevcuttur. Bu rakam dikka
te alındığında dahi, İktidarımızın hizmetleri büyük oranlara ulaşmaktadır. 1990 yılı itibariyle 
82 663 kırsal yerleşim yerinin yüzde 60'ına yeterli içme suyu götürülmüştür. Kırsal nüfusun 
çağdaş ve sağlıklı yaşama imkânlarına kavuşturulması amacıyla yerleşim birimlerinin yüzde 
22'ıi şebekeli sistemden yararlandırılmıştır. Kırsal alan yerleşim yerlerinin yüzde 80'ine yol, 
yüzde 54'üne telefon ve yüzde 53'üne elektrik götürülmüştür. Tüm yerleşim yerlerinin yüzde 
17'sinde sağlık ocağı, yüzde 63'ünde ilkokul, yüzde 5'inde ise ortaokul mevcuttur. Yapımı de
vam eden 17 ve tamamlanmış olan 3 baraj gölünün altında kalan 8 697 ailenin iskân çalışmala
rıyla, 1 112 göçebe aileyi kırsal alana yerleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizde yerleşme birimlerinin çok dağınık ve küçük üniteler 
halinde olması, hizmetin etkinliğini de azaltmakta ve maliyeti büyük ölçüde artırmaktadır. Kendi 
seçim bölgemden bir misal vereyim; 17 köye ve 6 bin nüfusa içme suyu temini için başlatılan 
bir projenin 1989 fiyatlarıyla maliyeti 25 milyar lira. Bu proje tamamlandığında, maliyeti 60-70 
milyara varacak. Bu köylerde mevcut ve götürülecek yeni hizmetlerle birlikte maliyet yüzlerce 
milyar Türk Lirasını bulacaktır. Eğer bu nüfus dört-beş köyde toplanmış olsaydı, maliyet çok 
daha düşük olacaktı. Bu durum geçmiş iktidarlar döneminde de önemini korumuş ve büyük 
köy, merkez köy ve köy-kent gibi çeşitli isimlerle projeler yapılmış; fakat, çalışmalardan bir 
netice alınamamıştır. Bizim İktidarımız döneminde de köy içi yollarının yapımı ve köylere kanali-
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zasyon hizmeti götürülmesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü hizmet kapsamı içine alınmış
tır. 442 sayılı Köy Kanununda yapılan değişikliklerle de köy yerleşim planlarının yapılması ve 
mevcut köylerin çevresinde yeni alanları yerleşime açarak, köy nüfusumuzun tarlalara sıçrayıp 

. yeni yerleşim birimlerinin doğmasını önleyici tedbirler alınmıştır. Buna ilaveten, köylerimiz içinde 
gelişmeye müsait olanlar kasaba haline getirilerek, hizmet birimleri sayıca azaltılıp, hizmetin 
yoğunluğu artırılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, burada şunu önemle ifade edeyim; ya nüfusu çok az olan yerleşme 
yerlerine elektrik, yol, su, okul, sağlık ocağı,' cami, çamaşırhane gibi hizmetleri götürüp, sayısı 
83 bini bulan hizmet birimi sayısının daha da artmasını teşvik edeceğiz veya nüfusu daha eko
nomik büyüklükteki kasaba ve ilçelere çekip, diğer sektörlere aktaracağız. Bunun hesabını iyi 
yapmamız lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı rayiçlerine göre imalat sanayiinde bir kişinin istihdamı için 
71 milyon lira yatırım gerekiyor. Küçük yerleşim birimlerine harcanacak milyarlarca para, bu 
nüfusun sanayide istihdamı için sarfedilirse, hem istihdam edilenler, hem de millî ekonomi yö
nünden daha kârlı olacaktır. Bu benim şahsî kanaatimdir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, Bakanlığın tarımda kooperatifleşmeye yeterli önemi ver
mediği konusundaki eleştirilere değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, Türk tarımı küçük işlet
melerden ibarettir. Bu işletmelerin en büyük handikabı üretim safhasında girdi temini ve hasat 
sonrası ürünü değerinde satmaktır. Bunun için bütün işletmelerde tedarik ve pazarlama iki önemli 
konu olmakta ve bu iki safhada çiftçi krediye ihtiyaç duymaktadır. Nitekim, yurdumuzda koope
ratifler üç konuda gelişmiştir; girdi tedariki, pazarlama ve kredi temini. Bütün Batı demokra
silerinde de kooperatifler ortaklarına girdi ve kredi temin ederler, onların ürünlerini değerlen
dirirler ve pazarlarlar. Bu kooperatiflerin adı, üretici kooperatifleridir. Bu kooperatiflerde top
rak çiftçinin mülkiyetindedir. Üretim kararını üretici verir, üretimi çiftçi gerçekleştirir. Bu tür 
kooperatiflerde topraklar değil, ürünler birleştirilmiştir. Doğu Avrupa ülkelerindeyse üretim 
kooperatifleri revaçtadır. Bu tür kooperatiflerde toprak kooperatifin kontrolündedir. Üretim 
kararını kooperatifler verir, Üretimi bizzat kooperatifler yapar. Bu tür kooperatiflerin başarı
sızlığı Doğu Avrupa'da bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Onun için, ülkemizde zaman zaman 
ortaya atılan üretim kooperatifleri kurma isteklerine katılmıyoruz. 

Bu anlayış içinde, Hükümetimiz, tarımsal amaçlı kooperatiflere azamî destek ve yardımı 
yapmaktadır. 1967 yılından itibaren 19 yılda gerek devlet yardımı, gerekse Orman Fonundan 
3 286 kooperatife verilen kredi miktarı, 702 milyon hibe dahil, sadece 10,2 milyar Türk Lirası
dır. Halbuki, son 5 yılda 619 kooperatife tahsis edilen kredi miktarı ise 18,7 milyar Türk Lira
sıdır. Bu miktarın 5,2 milyar Türk Lirası 1990 yılının son 10 aylık döneminde 109 kooperatife 
tahsis edilmiştir. 

Ülke tarımında önemli bir yeri olan ve 1,5 milyon üyesi bulunan Tarım Kredi Kooperatif
lerinin üyelerine gerek Ziraat Bankası, gerekse kendi özkaynaklarından sağlanan kredi mikta
rı, İktidarımız döneminde rekor seviyeye ulaşmıştır. Üyelere açılan kredi miktarı 1983 yılında 
sadece 171 milyar Türk Lirası iken, her yıl artarak 1990 yılında 3.5 trilyon Türk Lirasına ulaş
mış ve sekiz yılda 20 misli artmıştır. Bu da, iktidarımız döneminde kooperatifçiliğe verilen önemin 
açık bir ifadesidir. 

Sayın üyeler, son günlerde tarım sektörü üzerinde yapılan tenkitlere bir yenisi daha ilave 
edilmiştir; üretim planlaması. Bu kavram, basit bir ifadeyle, tarımda hangi ürünün nerede, ne 
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miktarda, ne zaman ve ne amaçla üretileceğinin önceden tespiti veya başka bir ifadeyle, bitki 
deseninin ülke bazında veya bölge ve proje bazında planlanmasıdır. Türkiye, tarımsal üretimin 
ülke çapında merkezî bir otorite tarafından zorunlu olarak planlandığı bir ülke değildir. Çiftçi 
toprağında ne üreteceğine kendisi karar verir; ancak gerek üretim safhasında, gerekse pazarla
ma safhasında üretim amacı göz önünde bulundurularak devletçe, ürün ve bölge bazında ya
pılan sübvansiyonlar ve çeşitli desteklerle üretim yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla, 
kimyevî gübreye, tohumluğa, süte, ete, tarım ilaçlarına ve hayvancılığa Ziraat Bankası kanalıy
la yılın ilk 10 ayında yapılan devlet desteği İ trilyon 76 milyar liradır. Bölge bazında yapılan 
üretim planlamasına da en güzel örnek GAP'tır. Ayrıca proje bazında da üretim planlaması 
yapılmaktadır, özellikle büyük sulama projelerinde, proje alanı dahilinde nereye hangi ürü
nün ekileceği tespit edilerek, ürün ve değer artışına göre projenin fizibilitesi hesaplanmakta
dır; ancak, bu projelerde yatırım tamamlandıktan sonra DSt ile Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının ilgili üniteleri ve proje alanında üretim yapan çiftçilerimiz arasında daha sıkı bir 
işbirliğiyle projede öngörülen bitki desenine ulaşılması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, şunu önemle belirtmek gerekir ki, Bakanlığın kuruluşundan beri çiftçi 
teşkilatlanmasıyla ilgili bir ünitesi mevcut değilken, İktidarımız zamanında Bakanlık bünye
sinde Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu teşkilat, halen faaliyet
lerini kooperatifler, köy el sanatları ve çiftçi eğitimi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Temennimiz, 
genel müdürlüğün faaliyet alanını tarımda ileri ülkelerde görülen bort, dernek, birlik gibi her 
nevi çiftçi teşkilatını kapsayacak şekilde genişletmesidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Buraya kadar 
yaptığım konuşmalardan şu sonuç çıkmaktadır : Bugün tarım sektörü konusunda Hükümeti
mize yöneltilen tenkitler geçmişten bugüne süregelen tarımın temel meselelerinden kaynaklan
maktadır. Bu meselelerin çözümü, İktidarımız döneminde uzun vadeli projelere bağlanmıştır, 
GAP bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. 

Bu meselelerin varlığına rağmen, tarımımızda görülen gelişme, geçmiş dönemlere naza
ran rekor seviyededir. Ülkemizde hiçbir tarımsal ürünün yokluğu söz konusu değildir. Bu ba
şarıda büyük payı olan başta Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımız olmak üzere, Bakanlık men
subu bütün arkadaşlarımı gönülden kutlarım. 

Bu vesileyle, bütçenin memleketimize, milletimize, aziz çiftçilerimize ve bu konuda tüm 
emeği geçenlere hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi en de
rin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Biçentürk. 

Sayın Ali Pınarbaşı; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşleri
ni devamen arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli 
üyelerini saygıyla selamlarım. 

Sözlerimin başında her türlü zorluğa, güç şartlara rağmen bıkıp, usanmadan mücadele 
veren, yaz-kış, gece-gündüz, dağ, bayır, ova demeden alın terini toprağına katarak daha verim
li hale getirmeye çalışan vefakâr, cefakâr, sabır timsalîTürk çiftçisine, Türk köylüsüne ve ona yön, 
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imkân vermeye çalışan, başta Sayın Bakan olmak üzere, ziraat teşkilatına, ormancısına, veteri
nerine, Köy Hizmetleri personeline velhasıl tüm tarım camiasına şükranlarımı sunarım. 

Ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sinin tarımla iştigal ettiğini, yüzde 41'inin kırsal kesimde 
yaşadığını düşündüğümüzde, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın ne kadar insanımızla 
doğrudan doğruya ilişkili olduğunu ve bir o kadar insanımızla da dolaylı olarak ilişkisinin bu
lunduğunu anlarız. 

Dünya nüfusunun 2,4 milyarı, yaklaşık yüzde 45'i tarımda istihdam edilmektedir. Bu oran, 
AET ülkelerinde çok daha düşüktür, yüzde 5,9. Amerika Birleşik Devletlerinde 2,7, Çin'de 
ise yüzde 68,2'dir. Ülkemizde yüzde 41 olan bu oranın, önümüzdeki yıllar içerisinde daha aşa
ğılara çekilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım, hayvancılık 
ve orman gelirleriyle sağlayan yaklaşık 25 milyon insanımızın geçimini sağladığı tarım sektö
rü, herşeye rağmen, tartışılmaz önemini hâlâ devam ve muhafaza ettirmektedir. 1989 yılı veri
lerine göre, gayri safi yurt içi hâsılanın yüzde 16,5'ini, ihracatımızın yüzde 18,3'ünü tarım ürünleri 
teşkil etmektedir, tçinde bulunduğumuz Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde, tarım sektöründe 
yüzde 4,2'lik bir büyüme öngörülmesine rağmen, 1990 yılının ilk 9 aylık verilerine göre yüzde 
ll'lik bir büyüme tahmin edilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere, yine 9 aylık tahminlere göre, buğdayda yüzde 23,5, arpada yüzde 
60, nohutta yüzde 26, mercimekte yüzde 103, şeker pancarında yüzde 23,5, zeytinde yüzde 
130'luk ürün artışları beklenmektedir. 

Görüldüğü gibi, tarım sektörümüz, muhalefet milletvekillerimizin, gerek komisyonlarda 
ve gerekse Genel Kurulda ifade ettikleri gibi, gerilememekte, aksine, geçmiş yıllara nazaran 
daha yüksek oranlarda ileriye doğru gitmektedir. Bu konuda, gerek biraz önce konuşan arka
daşım ve gerekse benden sonra konuşacak olan arkadaşlarımız sizlere daha tafsilatlı bilgi ve 
rakam verecekleri için, ben burada bu konuyu kapatarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğımızın önemli bir faaliyet alanını teşkil eden Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetle
ri hakkında Grubumuzun görüşlerini arz ederek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce çok kısa olarak arz etmeye çalıştığım ta
rımsal ürünlerimizin üretimlerindeki artışa paralel olarak, gerek ürünlerin taşıma ve pazarlan-
ması, gerekse köylerde yaşayan nüfusumuzun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, köy yolları
nın ve altyapısının iyi bir duruma getirilmesiyle mümkündür. Bu noktadan hareket eden ikti
darımız, 1983 yılından beri, köy yollarına ve köylerin altyapısına özel bir önem vermiş; hizmet 
verebilmek için, öncelikle makine ve araç parkını yeni, modern araçlarla takviye ederek, bu
gün en iyi düzeyde olan iş makineleri parkını hizmete sunmuştur. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, 1990 yılına kadar yapmış olduğu başarılı çalışma
yı, 1990 yılında da devam ettirmiş olup, bu yıl içinde 6 500 kilometre yeni yol, 7 500 kilometre 
stabilize kaplama, 2 bin kilometre asfalt yol yapımı ile 6 bin kilometre yol onarımı program
landığı halde, genel müdürlüğümüzün gayretli ve çalışkan personeli, 1 Aralık 1990 tarihi itiba
riyle, 7 599 kilometre yeni yol, 8 831 kilometre stabilize kaplama, 2 488 kilometre asfalt kapla
ma ve 7 606 kilometre yol onarımı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu durumda, bütün prog
ram yüzde 120 oranında gerçekleşmiş bulunmaktadır. 1991 yılı köy yolları yapım temposunun 
aynı hızla devam edeceğine inanıyoruz. 
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Bir hakkı da burada teslim etmek gerekmektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köy 
yollan yapımında sadece köyden, bağlı ilçesine olan yollan yapmakla yetinmemekte, aynı za
manda komşu il ve ilçe köylerine, hatta mera, bağ ve bahçelere kadar olan yolları dahi yap
maktadır. Böylece, köylünün ekonomik ve sosyal faaliyetlerine ilave katkıda bulunmaktadır. 

Köy yolları kadar, orman içi yolların da yapımı önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisi
nin gelişmesi, ormancılık hizmetlerinin yerine getirilmesi, orman yollarının yapım ve bakımı
na bağlıdır. 

Yapılan inceleme ve araştırmalar, 163 bin kilometre orman üretim yoluna, ağaçlandırma, 
orman koruma ve millî park vesair ormancılık hizmetleri için 201 810 kilometre yola, aynca, 
20 bin kilometre yangın emniyet yoluna ihtiyaç olduğunu tespit etmişken; 1990 yılı başı itiba
riyle, bu ihtiyaçlarımızdan 113 bin kilometre yeni yol, 17 786 kilometre büyük onanm, 18 832 
kilometre üstyapı, 3 014 kilometre yangın emniyet yolu tamamlanmış bulunmaktadır. Geriye, 
88 760 kilometre yeni yol, 17 bin kilometre yangın emniyet yoluna daha ihtiyaç vardır. 

1990 yılında, kasım ayı itibariyle, 795 kilometre yeni orman yolu, 309 kilometre stabilize 
yol, 468 kilometre orman yolu onarımı Köy Hizmetleri ekiplerince yapılmış bulunmaktadır. 
Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından da 800 kilometre yeni yol yapılmış; 1991 yılı 
programında 1 900 kilometre orman yolu yapımı planlanmış bulunmaktadır. 

1985 yılında 3202 sayılı Kanunla kurulan ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağla
nan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, köy ve orman yollarının yapımından başka, köy 
içme suları, iskân hizmetleri, sulama, tarla içi geliştirme, drenaj, toprak ıslahı, toprak muha
faza ve havza ıslahı gibi hizmetleri de ifa etmektedir. 

Şimdi, bu hizmetler konusunda, iktidarımızın yapmış olduklarını ve bu konulara bakış 
açısını ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan İktidarının ana hedeflerinden biri de, kö
yün insan onuruna yaraşır bir hale getirilmesi, şehirde ne varsa köyünde de aynı şeylerin bu
lunmasını istemesidir. Bu uğurda gayret sarf edilmektedir. Bu amacımız, pek çok konuda, bü
yük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Bugün ışıl ışıl köylerimiz ve pırıl pırıl aydınlanan şehirlerimize 
gıpta ile bakmaktayız. Köye götürdüğümüz elektrik ve telefonla, stabilize ve asfalt yollarla gu
rur duyuyoruz. Daha iyilerini, daha güzellerini yapabilmek için, daha fazla artan bir istekle 
dopdoluyuz. Anavatan Partisi olarak dileğimiz, fedakâr Türk köylüsüne hizmetin en iyisini, < 
en güzelini sunabilmektir. Zira, büyük Atatürk'ün ifadesiyle, milletin efendisi, hakiki sahibi 
ve gerçek müstahsil olan köylüye ne kadar hizmet götürülse azdır. 

Burada, Sayın Canuyar'ın bir ifadesini cevaplandırmak zarureti hâsıl olmaktadır. Anava
tan İktidarı, Türk çiftçisini, Türk köylüsünü çok iyi tanımaktadır. Büyük bir ekseriyetle mil-
letvekillerimiz de bu camianın içinden gelmektedir. Bununla iftihar etmekteyiz, gurur duy
maktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün en önemli 
görevlerinden biri de köy ve mezralar ile askerî garnizonlara, sağlıklı ve yeterli içme suyu temin 
etmektir, tnsan sağlığı ve bekasının vazgeçilmez, unsuru olan suyun temini ve köye getirilmesi, 
üzülerek ifade etmek gerekirse, şu ana kadar yetersiz kalmıştır. Ayrılan ödenekler, bu mesele
nin bütünüyle halli için yetersiz bulunmaktadır. 79 bin ünitenin 11 bininin suyunun yetersiz, 21 bin 
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ünitenin de susuz olduğu ülkemizde ne kadar fazla birime su götürülürse, oradaki insanımıza 
sağlık ve afiyet götüreceğimizi, o insanlarımızı kurtaracağımızı, o insanlarımıza hizmetin en 
güzelini götürmüş olacağımızı düşünüyorum. Elbette, medeniyetin nimetlerinden köylümüz ya
rarlanmalı; ama, ona insanlığın en önemli nimeti olan suyu da bir an önce götürmeliyiz. 

1990 yılında 4 700 üniteye içme suyu götürülmesi planlanmış olup, kasım ayı itibariyle 
4 342 ünite içme suyuna kavuşmuş bulunmaktadır. 1991 yılında gerek şahsımın ve gerekse Gru
bumuzun ortak dileği, çok daha fazla birime yeterli ve sağlıklı içme suyunun götürülmesidir. 
Bakanlığımızın ve Hükümetimizin bu konuya daha sıcak bakmasını temenni ediyorum. Bu amaç
la, hazırlanan "Kırsal kesime içme suyu temini" projesinin devreye sokulan birinci grubuna 
diğer 3 grubunun da onaylanarak dahil edilmesini temennî ediyor, böylece, toplam 7 880 yerle
şim ünitesinin, insan sağlığı açısından hayati önemi haiz, sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuş
masını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çeşitli vesilelerle taşınmaz mallan kamulaştırılan köy
lü ve çiftçilerimiz ile, göçebe ve orman içi köyleri mensuplannın tarımsal ve şehirsel iskânlan-
nın yapılması da bu Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır. Bu amaçla, 1990 yılında 
kırsal alan planlaması için ayrılan 32 milyar 500 milyon lira ödenek ile, Afganlı göçmenler, 
yerleri kamulaştırılanlar, Derbent Baraj Gölü altında kalanlar ile göçebe ve gezginci nüfustan 
konutları bitenlerin iskânı tamamlanmıştır. 

Ayrıca, kırsal alanda fiziksel yerleşim; dağınık yerleşimlerin toplulaştırılması, köyde sos
yal ve ekonomik tesis yapımı; cami, köy konağı, minare, fırın, kanalizasyon, hamam, çamaşır
hane gibi tesislerin köy içi altyapılarının inşama devam edilmiş olup, kasım ayı itibariyle prog
ramın yüzde 90'ı gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1983 yılına kadar bu anlamda 2 074 adet sosyal ve ekonomik tesis yapılmışken, ANAP 
iktidarı döneminde 2 170 tesis hizmete sunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
ülkemizin tarım alanlarını, kullanma kabiliyeti bakımından sınıflandırdığımızda, 26,5 milyon 
hektar arazinin tarıma elverişli olduğunu görüyoruz; ancak, bu tanm arazisinin birinci sınıf 
olan 5 milyon hektarı dışında kalan 21,5 milyon hektar arazinin çeşitli sorunları bulunmakta
dır. Bu arazilerin 1,5 milyon hektarında çoraklık, 2,8 milyon hektarında da drenaj problemleri 
vardır. Tarım arazilerimizin büyük bir kısmında da taşlılık ve çeşitli şiddette erozyon mevcut
tur. işlemleri tarım alanlarımıza yeni alanlar katılması mümkün olmadığına göre, çoraklık, 
drenaj, taşlılık ve erozyon problemlerinin halledilerek, tarım alanlarındaki bu meselelerin or
tadan kaldırılması ve sulamayla verimin artırılması yollarını aramamız gerekmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün, yukarıda saydığım problemleri halletmek mak
sadıyla, tarla içi geliştirme hizmetleri götürdüğü alanlarda arazi kullanımı ve ürün deseni de
ğişmekte, nadasa bırakma ya azalmakta veya tamamen ortadan kalkmakta, birim alandan alı
nan gelir, kat kat artmaktadır. 

1983 yılına kadar 470 bin hektar alana götürülen tarla içi geliştirme hizmeti, 1983 • 1989 
yıllan arasında, Anavatan tktidarlan dönemlerinde 200 bin hektar alana götürülmüş, 1990 Kasım 
ayı itibariyle de 4 bin hektar alana tarla içi geliştirme hizmeti sunulmuştur. Böylece, toplam 
647 bin hektar alanda tarla içi geliştirme hizmeti verilmiştir. 
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Tuzlu, alkali, asit ve turbiyer araziler ile ıslah alanlarının tarıma uygun duruma getirilme
si, üretimin artırılması da bir başka faaliyet alanını teşkil etmektedir. Bu konuda şimdiye ka
dar 37 882 hektar alana drenaj ve toprak ıslahı hizmeti götürülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, Doğu Karadeniz sahillerindeki küçük bir şe
ridin dışında normal yağış alamamaktadır. Bu nedenle, don ve benzeri iklim olaylarının veri
me etkisi büyük olmaktadır. 

Ülkemizdeki tarım arazilerinin genişletilmesi mümkün olmadığına göre, sulanması yoluy
la verimin artırılması, yapılacak olan en bellibaşlı hizmettir. 

Ülkemizdeki tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir. Su kaynakları 
ve havzalarımız nazara alındığında, ancak 8,5 milyon hektarının sulanma imkânı mevcuttur. 
1989 yılına kadar sulanan alanlar 2,8 milyon hektarı kamu, 1 milyon hektarı özel olmak üzere 
toplam 3,8 milyon hektardır. Ülkemizde, 1963 -1983 arasındaki yirmi yıllık dönemde toplam 
1 875 352 hektar alan sulamaya açılmışken, 1983 • 1989 arasındaki altı yıllık dönemde, yıllık 
ortalama 118 bin hektar alan sulamaya açılarak toplam 708 930 hektar alan sulanabilir hale 
getirilmiştir. 

Sulanabilir 8,5 milyon hektar tarım arazisinin 4,6 milyon hektarının Devlet Su tşleri Ge
nel Müdürlüğünce sulanması düşünülmekte olup, Devlet Su tşleri ve özel sulamalar dışında 
kalan 2,9 milyon hektar arazinin sulanması ise, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılacak olan gölet, pompaj sulama ve küçük su kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün ola
caktır. Bu tesisler küçük tesislerdir, kısa sürede hizmete sunulacak tesislerdir. Ancak, getirece
ği faydalar çok büyüktür. 

Köy Hözmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 1983 yılına kadar 814 bin hektar, 1983 
-1989 döneminde 231 bin hektar alana sulama hizmeti getirilmiş bulunmaktadır. 1990 yılında, 
içinde bulunduğumuz yılda ise, bugüne kadar 17 bin hektar alana sulama hizmeti götürülmüştür. 

Sulamadan bahsederken Güneydoğu Anadolu Projesinden bahsetmemek, herhalde, bu bü
yük projeye saygısızlık olur kanaatindeyim. Ülkemizin, en güzide projesi olan, tamamıyla Türk 
işçisi ve mühendisinin emeğiyle gerçekleştirilmeye çalışılan Güneydoğu Anadolu Projesiyle 
1,7 milyon hektar alan sulanabilecektir. Bu proje ile sulanacak olan alan, toplam sulanabilir 
arazinin yüzde 60'ını meydana getirmektedir ki, bu araziler yurdumuzun en verimli tarım ara
zileridir. 

Proje tamamlanıp, Urfa tünellerinden akıtılan su Harran Ovasına ulaştığında, çiftçimi
zin, köylümüzün geliri birkaç misli artacak ve çiftçimiz bayram yapacaktır. 

tşte, hizmet, köye, köylüye, çiftçiye hizmet bu şekilde yapılmalıdır; yoksa, fakirlik edebi
yatı yapılarak, kapkara tablolar çizerek değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 bütçesinin hazırlanması sırasında, daha önceki 
yıllarda başlayıp devam eden projelerin bitirilmesi ilk hedef olmuştur. Bu projelerin ödenekle
ri tam olarak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçemize konulmuş bulunmaktadır. 

Kalkınmada öncelikli illerin ihtiyaçlarına öncelik verilerek; yol, içme suyu, sulama, elek
trik, iskân gibi altyapı hizmetlerine öncelik verilmiş, 1991 yılı bütçesinin yüzde 45'i kalkınma
da öncelikli illerin yatırımlarına ayrılmıştır. Sanırım, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ne yap
tınız?'' diyenlere en güzel cevap, ayrılan bu bütçe olmaktadır. 
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1991 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, 1 trilyon 62 milyarlık kısmı ulaşım 
sektörüne ayrılmıştır. Kırsal alana içme suyu götürebilmek için ayrılan ödenek miktarı, 524 
milyar 987 milyon liradır. Sulama, toprak muhafaza, gölet, drenaj ve toprak ıslahı hikmetleri 
için 895 milyar 550 milyon lira, kırsal alan planlaması, iskân için 76 milyar 113 milyon lira 
ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca, cari bütçeden sağlanan 1 trilyon 67 milyar, transfer
lerden sağlanan 41 milyar ve Akaryakıt Tüketim Fonundan aktarılacak olan 344 milyar lira 
ile toplam 4 trilyon 16 milyar liraya ulaşan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bütçesinin, 
vatana, millete ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü camiasına, bakanlığımız mensuplarına ha
yırlı uğurlu olmasını dilerken, biraz önce konuşan arkadaşımın bir ifadesinin ne kadar yanlış 
olduğunu belirterek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sayın sözcü, ürün fiyatlarının 17 kat, girdi fiyatlarının ise 45-50 kat arttığını ifade ettiler. 
Aynı sözcü, o cümlesinin devamında, buğday fiyatının 10 liradan 500 liraya çıktığını, yine 50 
lira olan pamuk fiyatının 2 350 lira olduğunu söylediler. Sanıyorum ya hesap bilmiyorlar veya 
gerçeği söylemiyorlar. 500 lira 10 liranın 50 katı, 2 350 liralık pamuk fiyatı da yine 50 liranın 
tam 47 katı olmaktadır. O zaman, girdi fiyatları ile çıktı fiyatlarını sanıyorum birbirine karış
tırdılar. 

Ayrıca, kredi faizlerinin kendi zamanlarında yüzde 15-20 civarında olduğunu, şimdi bu 
faizleri çok yüksek bulduklarını da ifade ettiler; ama şimdiye kadar verilen kredi miktarı ile 
bizim verdiğimiz kredilerle kendi verdikleri kredilerin ne kadar olduğundan hiç bahsetmediler. 
Çünkü, zamanlarında hiç kimseye kredi verilmemişti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bütçemizin, vatana, millete ve tarım camiamıza hayır
lı uğurlu olmasını diler, hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1991 Mali Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1989 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Saydarı : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Kcyisleri Bakanlığı 1991 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Kcyisleri Bakanlığı 1989 Malî Ydı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ydı Kesinhesabı 

b) Tartm Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tartm Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Ydt Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ydı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Gend Müdürlüğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ydı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi üzerindeki müza
kerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Karadeniz'dedir. 
Buyurun Sayın Karadeniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET ALİ KARADENİZ (Giresun) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ormancılık kesimi bütçesini gö
rüşmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına saygılarımı, hürmetle
rimi Yüce Meclise arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

önce, Tarım Orman Köyişleri Bakanlığının içerisinden gelen, ormancılık camiasından ge
len bir arkadaşımız olarak, bir milletvekili olarak, başta Sayın Bakanım ve Bakanlığımın tüm 

^bürokratlarına özel sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ormancılık meselesi sadece Tarım Orman ve Köyişleîi Bakanlığının 
dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünün bir meselesi değildir; bu mesele, topyekûn ülke ba
zında, vatandaşlarımızla, kamu kuruluşlarımızla, milletçe ele alınması lazım gelen bir mesele
dir. Meseleye ancak bu şekilde baktığımızda, güzel vatanımızı yemyeşile bezemenin gidişatı içe
risinde olabileceğimizi ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı dizayn ederken, müsaade ederseniz, dünyanın orman 
varlığından, onun verim gücünden, kapışım çaldığımız Avrupa Topluluğu ülkelerinden, dola
yısıyla memleketimizdeki ormanlarımızın veriminden bahsetmek istemiyorum. Zira, bunu an
latmaya da burada vaktimiz müsaade etmez. 

önce, Anavatan İktidarımızın neler yaptığını, ormancılık konusunda neleri meydana ge
tirdiğini, konuya nasıl baktığını, aşağı yukarı 1983 sonundan itibaren bugüne kadar neleri ba
şardığını, önce ormancılık tarihine, sonra çıkardığımız kanunları ve en sonunda da konuyu, 
Anayasanın ormancılıkla ilgili hükümlerine getirmek suretiyle konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konulara sathi bakmamak durumundayız. Anavatan iktidarı, ilke
si ve programı çerçevesinde, her konuda olduğu gibi, ormancılığa da ihtimamla bakmıştır. 

Ta başlara gidelim. 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanunu, meseleye devletçi 
bir anlayışla bakmıştır. Sonradan çıkan, 1945 yılındaki 478S sayılı Kanun, bir gecede -maalesef-
bütün ormanları devletleştirmiştir, ondan sonra da ülkemizde pandomine kopmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu meseleye kızan orman köylüsü, büün ormanlarımızı yok etme
nin gidişatı içerisine -maalesef- bürünmüşlerdir. Bu ülke, bunun faturasını -1945 yılında 165 
bin hektar, 1946 yılında da 125 bin hektar ormanın yakılması suretiyle- maalesef ödemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sonra ne olmuş? Sonra, 6831 sayılı Orman Kanunu en az sekiz-on 
defa değişikliğe uğramıştır. Şahsen, 1984 yılı başında, bu teşkilatın içerisinden gelen, bu mese
leleri duyan, yaşayan bir arkadaşınızdan ve 1984'de, o zaman yeni değişen Orman Kanununun 
tatbikatını birbuçuk yıl sabırla bekledik; ama anladık ve gördük ki, ormancılık meselemizde, 
Anavatan İktidarının ilkelerini, prensiplerini ve programını bu şekilde götürmemiz mümkün 
değil. Bu nedenle, 1986 ve 1987 yıllarında iki köklü değişiklik yaptık. Nereye kadar yapabil
dik? Anayasamızın ormancılıkla ilgili hükümleri ve çizgisi muvacehesinde yapabildik. 

Değerli arkadaşlarım, bu Kanunla neler yaptığımızı, satırbaşlarıyla arz etmeye çalışacağım. 

Birincisi, tarıma açıldığı takdirde, memleket ekonomisine, insanlarımıza büyük değerler sağ
layacak olan fundalıklar ve makilikler, tarıma terk edilmiştir. Daha evvel, sekiz sınıf arazinin, 
bilhassa beş ve altıncı sınıfları orman arazileriydi; tarım, bu arazileri devamlı zorlamakta; ama 
kırsal kesimde arazi hakikaten kıymetli bir varlık olduğundan, ormanın aleyhine işlemekteydi; 
bu da, orman köylüsüyle devlet arasında hasmane bir durum yaratmaktaydı. O bakımdan, bu 
kanunla beraber, eski kanundaki bu hükümleri kaldırmak suretiyle Orman Kanununa yeni bir 
ruhu kazandırmanın kıvancını taşımaktadır Anavatan iktidarı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hatırlarsanız, kıymetli bir basın organımızın o zamanlar -ki, ben 
o zaman bürokrattım- "göç" diye nitelendirdiği bir konuyu, bütün basınımız maalesef bir me
sele haline getirmişti; ama bir hafta sonra, hareketin, orman köylüsü hayrına, orman köylüsü 
lehine yapıldığını görmüşlerdi ve hatta özel sohbetlerimizde, "Bravo, çok güzel yaptınız, haki
katen iyi bir Kanun çıktı" şeklinde yorumlayıp, dile getirmişlerdi. Bunu da burada -altını çizerek-
vurgulamak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, gelelim kadastro meselesine. Yani, ormanların malının, devletin ma
lının, mülkünün belli olması meselesinde, yine orman köylüsüyle devlet arasında, gerek ka
dastronun yapılmasında, gerekse ilan durumlarında fevkalade zorluklar vardı. Bunlar, uzak 
olan taşra birimlerinden alınarak, tamamen Bakanlığımız çatısı altında toplanmak suretiyle 
konu, net ve açık bir hale getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, kadastro sınırları içerisinde olup da kadastro çalışmaları ya
pılırken zühulen yapılmayan yerler var ise, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kollama ve ko
rumak bakımından da on yıllık bir müracaat zamanı tanınarak, orman köylüsü vatandaşımız 
korunmuştur. Eski kanunda elbette ki bu hükümler yoktu. Bu hususu da, yine, çok önemli 
olduğu için müsaade ederseniz altını çizerek vurgulamak istedim. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, müşterek ihtiyaç konusunda sağlık yönünden, ekonomik katkı 
bakımından, köylerimizde yapılacak olan sağlık evleri müşterek ihtiyaç kaspamına alınmış; yi
ne ekonomik katkı amacıyla tavukçulukta, tavuk kümeslerinin yapılması dahi müşterek ihti
yaç kaspamına alınmak suretiyle köylünün tüm ihtiyaçlarının ne denli görüldüğü ve ne denli 
ehemmiyet verildiği izahtan varestedir. 

Değerli arkadaşlarım, mülkî hudutlar içinde verimli devlet ormanı bulunmayan köylere, 
daha önce maliyet bedeli üzerinden verilen odun ve tomruk; şimdi, maliyet bedelinin üçtebiri 
üzerinden verilmek suretiyle büyük kolaylıklar sağlanmıştır. 

Mülkî hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunmayan köy ve kasaba ormanlarından, 
ağaçlandırma, imar ve bakım gayesiyle yapılan kesimler sonucunda elde edilen odunların ucuz 
fiyatla köylere verilmesi sağlanmıştır. 

Bütün teşkilatta, yakacak odun, eskiden ster üzerinden yapılırken, şimdi ton üzerinden 
yapılmaya başlanmış ve böylece daha önce çok büyük kargaşalara ve meslektaşlarımızın başı
na dert olan bir mesele de bu suretle ortadan kaldırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 34 üncü maddeye göre, ormanda çalışan kişi ve kooperatiflere yeni 
haklar getirilmiş, ağaçlandırma, imar ve ihya gayesiyle yapılan çalışmalardan elde edilen odunlar 
da köylü-pazar satışı kapsamına alınmış, kooperatiflere bedel farkının nakit olarak ödenmesi 
esası getirilmiş; ayrıca, yüzde 2 olan istihkak fazlası yüzde 10'a çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin fay
dalanma şekil ve esasları da güzel bir esasa bağlanmıştır. Daha evvel, tapulu, yani sahibi bu
lunduğu yerdeki ormanından, kendi ihtiyacı için odun veya tomruk istihsal eden köylümüze, 
keşif ve damga için elli bin türlü bürokratik engel varken, şimdi, muhtarlarımızın verdiği bir 
mazbata ile bu konu da halledilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, "özel orman kuralım" diye gerek basında, gerekse televizyonda bas 
bas bağırmaktayız. Şimdi, izin verirseniz, eski kanundaki durumu gözler önüne sermek istiyo
rum. Daha önce, 6831 sayılı Orman Kanununda; özel ormanın mı var, ev yapamazsın, ahır 
yapamazsın, kümes dahi yapamazsın... O zaman -çok özür diliyorum- enayi miyim orman ku
racağım?... tşte değerli arkadaşlarım; Anavatan iktidarının getirdiği en güzel konularından bir 
tanesi de budur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Kim ne derse desin, 26 yıl ye
gân yegân ta alt kademeden üst kademelere kadar çıkan milletvekili bir arkadaşınızım; ama 
yüzde 6'Iık yapılaşma getirmek suretiyle de özel orman kurmayı âdeta kamçıladık ve bunu, 
kanuna da dizayn etmek suretiyle meydana getirdiğimizi, gururla ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ayrıca -çok önemlidir- köy tüzelkişilikleri başta olmak üzere, şahıs
lara, kendi arazilerinde, Hazine arazilerinde ve orman içi açıklıklarda orman kurma kolaylığı 
sağlanmış, bu çalışmalarla ilgili her türlü teknik yardım ve fidan temini ücretsiz, hatta parasal 
temin durumuna getirilmiş, ayrıca, bu konuları halletme yönünden de bir ağaçlandırma fonu 
kurulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ana kadar, iyi izlendiyse, ormancılığın tarihsel 
bir gelişimini, Anavatan iktidarının Anayasa çizgisi doğrultusunda, Anayasanın elverdiği öl
çüde neler yaptığını, neler yapabildiğini gözler önüne sermeye çalıştım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan sayın eski Ba
kanımız, burada ormancılık politikasını bir başka açıdan, daha doğrusu işin detaylarına in
mek suretiyle, şahsi kanaatimce işin politikasına tam varmadan, vardıramadan ele aldı, konu
ları dökmeye çalıştı; ama bana, işin esas kökeninde Anayasanın ormancılıkla ilgili hükümleri-' 
nin olduğunu unuttu gibi geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, 20 nci Yüzyıl Türkiyesinde, hele hele iktidarımızın başlattı
ğı hamle programları içerisinde bizim artık -affınıza sığınarak söylüyorum- Anayasamızın or
mancılıkla ilgili bu hükümleriyle bir yere gitmemiz mümkün değildir. Bunu, açık ve net bir 
şekilde ifade etmek isterim. Eğer biz bu hükümleri değiştirirsek değerli arkadaşlarım, o zaman 
devlet ormancılığından ülke kurtarılacaktır. Artık bütün ülkeler... Bir misal vermek istiyorum, 
bugün İsveç yüzde 75 özel ormanlara sahiptir; demirperde ülkesi olan Polonya'nın yüzde 25 
özel ormanları vardır. Değerli arkadaşlarım, çok düşündürücüdür; bizdeki özel orman mikta
rı ise, maalesef yüzde Here dahi ulaşamamaktadır. Bunun altında ne yatmaktadır? tşte bunun 
altında Anayasamızın ilgili ormancılık hükümleri yatmaktadır. 

Ben, iki muhalefet grubu arkadaşlarıma da sesleniyorum, içlerinde hakikaten benim de 
amirliğimi yapan milletvekili arkadaşlarım vardır, tezkiye vermişlerdir, övünmek gibi olma
sın, amirliğini yaptığım arkadaşlar da vardır. Şunu ifade ediyorum ki, el ele verip hep birlikte 
Anayasanın ormancılıkla ilgili hükümlerini değiştirmek mecburiyetindeyiz, buna âdeta 
mahkûmuz. 

Değerli arkadaşlarım, reorganizasyondan bahsedildi. Şimdi reorganizasyon meselesinin, 
içinde yüzen, içinde bürokrat olarak yaşayan bir kişi olarak, şahit olarak anlatmak istiyorum; 
bir iki misalle bunu dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de söyledim, 26 yıl Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
bünyesinde çalışan bir arkadaşınızım. Orman yerlerimizde, orman beldelerimizde orman ta
mirhane müdürlüklerimiz vardır. Oralarda orman kesimindeki çalışmalar, ancak ve ancak beş 
altı aya inhisar eder. Bütün makinelerimizi beş altı ay çalıştırırız, sonra o güzelim makineler 
gelirler, dört beş ay tamirhanemizde yatarlar. Ondan sonra bir baskı başlar. Ne olur? Bütün 
kademeler -özür diliyorum- her kademe, "Efendim, şu köy yoluna verelim, sahil kesiminde 
bunlar çalışmaya müsaittir. Evet ormanda çalışmıyor; ama sahil kesimindeki köylerimiz yol 
beklerken bu makinelerin burada yatırılması memleketseverlikle bağdaşır mı?" şeklinde düşü
nüldüğünde, bilhassa idarecilik kademesinde çalışan bir arkadaşınız olarak şahit olmuşumdur. 
O halde, reorganizasyonu çok fazla tenkit etmesinler; çünkü, şimdi o makinelerimiz kışın dahi 
çalışmaktadır -benim memleketim Giresun'dur ve Giresun Milletvekiliyim- ve Trabzon'da, Or
du'da, hele hele Artvin .gibi, iş mevsiminin çok kısa olduğu yörelerde ve sahil kesiminde şu 
anda harıl harıl yol yapmakladır. Bunu da iftiharla ve gururla huzurunuzda Yüce Meclise ifa
de etmek istiyorum. 

— 298 — 



T.B.M.M. B : 55 21 . 12 . 1990 0 : 2 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki bu meseleleri anlatmaya buradaki dakikalar müsaade et
mez, keşke zaman olsa da, bunun detaylarına inip, tek tek ve yegân yegân, üretimimizi, ağaç
landırmamızı, kadastro meselemizi ve diğer ormancılık meselelerini burada dile getirmeye ça
lışsam; ama üretim konusunda birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. 

Yine, çok değer verdiğim Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü sayın eski bakanım, biraz ev
vel bu kürsüden, üretimin tamamen yerinde saydığını ve hiçbir zaman daha ileri rakamlara 
ulaşmadığını beyan ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında Anavatan Partisi İktidara geldiğinde, lif levha ve lif 
yonga fabrikaları, inanınız yüzde 17 kapasiteyle çalışıyordu. ''Odun üretimi düştü" diyenlere 
karşı, Allah'a şükürler olsun ki, bugün odun üretiminin içinden yakacak odun tefrik edilmek 
suretiyle lif levha ve lif yonga fabrikalarına sanayi odunu olarak kaydırılması da bu İktidarın 
büyük başarısıdır, bunu altını çizerek yeniden vurguluyorum ve başta Sayın Bakanım olmak 
üzere değerli meslektaşlarımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, "fidanlıklar" diyoruz. Fidanlıkların adedini artırdık ve sayılan 16 
civarında olan fidanlık müdürlüklerini 30'ların üzerine çıkardık. Üstelik, fidan üretimi, sade
ce sahil kesiminde olmaması lazım gelen, kotlara göre, rakımlara göre, bakılara göre yapılması 
lazım gelen ve ihtimam isteyen bir ormancılık dalıdır. Şunu da gururla ifade ediyorum : ikti
darımız döneminde, bütün dağ mıntıkalarında da fidanlıklar kurmak ve fidanlıkların vüsatini 
genişletmek suretiyle, 1983-1984 yıllarında 228 milyon olan fidan sayısını 650 milyona çıkara
rak tam üç misli katladığımızı burada bastırarak ifade ediyorum. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Orman bitti Sayın Karadeniz. 
MEHMET ALÎ KARADENİZ (Devamla) — Bitirirsek, hep beraber bitireceğiz; meydana 

getirirsek, hep beraber getireceğiz. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Hep beraber bitirmeyelim. 
MEHMET ALİ KARADENİZ (Devamla) — Sağolasınız. 
Benim değerli arkadaşlarım, GAP, önemli bir olaydır, ormancılık tarihinde de önemli bir 

olaydır. GAP projesi, 6'sı Dicle'de, 6'sı Fırat'ta olmak üzere, toplam 12 projeden meydana gel
mektedir. Bugün GAP'ta bütün baraj havzalarının dolmaması için Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı camiasının oradaki inşaat çalışmalarına eşdeğer bir çalışma yaptığını ve oraları hum
malı bir şekilde ağaçlandırmak suretiyle bu hizmeti meydana getirme durumunda olduğunu 
gururla ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bizim bir de ORÜS'ümüz vardır. ORÜS kurumu, ülke
mizde orman sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak, gelişen teknolojiyi kendi tesislerimize 
uygulayarak özel sektöre öncülük etmek, ürün standartlarının uygulanmasında önderlik et
mek, kaynak yaratarak gerektiğinde yeni tesisler kurmak amacıyla teşekkül etmiştir. Bugün, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girme çalışmalarımızın olduğu bir sırada, ORÜS Kurumunun 
odun standartları konusunda ülke bazında tüm özel fabrikalara, diğer fabrikalara ışık tutma
sını, ön ayak olmasını burada gururla, izin verirseniz, ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, ülke bazında 19 adet kereste fabrikası, 11 adet parke, 3 adet 
kontrplak, 2 adet kaplama, 5 adet muhtelif levha, 1 adet ambalaj sandığı, emprenye, kapı, 
lambri olmak üzere toplam 32 çeşidiyle ülke bazında hizmetini sürdüren ORÜS Genel Müdür
lüğünün hizmetlerini burada anlatmaya elbette ki vaktimiz yetmez. 
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Ben, izin verirseniz, tüm arkadaşlarımın, tüm milletvekili arkadaşlarımın, Yüce Meclisi
min tarihî bir an olarak Anayasa konusunda, ormancılık kesiminin Anayasa hükümlerinin de
ğiştirilmesi konusunda hassas olduğuna inanarak, bütçemizin Tarım. Orman ve Köyişleri Ba
kanlığımıza, milletimize, Yüce Meclisimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize sevgiler, 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karadeniz. 
Buyursunlar Sayın Ali Er. 
Sayın Er, Anavatan Partisi Grubuna süre olarak az bir zaman kalmıştır; onun için, Sayın 

Üğdül'Ie paylaşmanız gerekiyor. 20 dakikayı aşmaması konusunda ricalarımı iletiyorum. 
ANAP GRUBU ADINA ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum, Yüce Meclisi saygıyla, selamlıyorum. 

Türkiye, dünya devletleri arasında, kalkınmakta olan ülkeler statüsünde olup, tarım ülke
si olma özelliğini devam ettirmektedir. Nüfusumuzun yarısından fazlası tarımla uğraşmakta
dır. Bunun için de Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ayrı bir önem arz etmektedir. 
Bu itibarla, köylerimize ve köylümüze götürülen hizmetlerin boyutları ve bu hizmetlerin za
manında yapılması önem arz etmektedir. Anavatan İktidarının köylerimize ve köylülerimize 
götürdüğü hizmet, zaman zaman en teknik ayrıntılı bilgilerine kadar, gerek bu kürsüde, gerek
se televizyonumuz tarafından kamuoyuna, hem sayın milletvekillerimize, hem de Türkiye ka
muoyuna defalarca açıklanmıştır. 

1980 yılı rakamlarına göre millî gelirimizin yüzde 16,5'ini, ihracatımızın da yüzde 18,3'ünü 
tarım ürünleri sağlamaktadır. Ülkemiz son yıllarda önemli tarım ürünlerinden birim alanda 
alınan verim konusunda dünya verim ortalamasını yakalamış durumdadır. Verimin artmasın
da en büyük etken giderlerdeki desteklerdir. Bu destekler; tohumluk, ilaç, gübre, süt, et, proje
li hayvan desteklemesi, sunî tohumlama ve ithal damızlık hayvanlardır. 

1990 yılı programında enflasyonun yüzde 54 civarında artacağı öngörülmesine rağmen, 
enflasyonun, Körfez krizinin de olumsuz etkilerine rağmen, bugün yüzde 49-50 civarında ar
tacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen, uygulanan taban fiyatlardaki politika da, buğdayda 
yüzde 60, arpada yüzde 59, şeker pancarında yüzde 62, çayda yüzde 64 artış sağlanmıştır. Ben, 
bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, hükümetlerimizin icraatlarını insafsızca eleştiren muha
lefetin, sadece politika olsun diye eleştirdikleri kanaatindeyim. 

Şimdi, daha çok, zamanımızın kısa olması nedeni yi ee ben bazı eleştirilere cevap vermek 
istiyorum. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Bakan cevap verecek ona. 
ALİ ER (Devamla) — Ben de tabiî Anavatan Partisi Grubu adına konuştuğum için eleşti

rilere cevap vermek mecburiyetindeyim. 
Şimdi, Sayın Korkmaz "Tarım, üvey evlat muamelesi görmüştür" diyor. Tabiî, ben de di

yorum ki, tarım, Anavatan İktidarı döneminde üvey evlat muamelesi görmemiş, bizden önce
ki iktidarlar döneminde üvey evlat muamelesi görmüş. Çünkü, tarımı iyileştirmek için yol ya
pacaksınız, tarım sektöründe çalışan insanlar o yollardan ulaşabilecek; tohum getirteceksiniz, 
verimi artıracaksınız ve birçok meseleleri çözeceksiniz ki, üvey evlat muamelesi görmesin. Ben, 
onun için, bizim dönemimizde tarımın üvey evlat muamelesi gördüğü kanaatinde değilim. 
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Çünkü, 1980 yılında bir dekar alandan 50-60 kilo buğday alırken, bugün 300-400 kilo buğday 
alabiliyorsanız, demek ki tarım, daha çok 1980 öncesinde üvey evlat muamelesi görmüştür. 
Ben çok iyi hatırlarım; bizim bölgemizde seracılık yaparız; domateste, bir dönümden 2-2,5 ton 
domates alırken, bugün 10-12 ton domates almaktayız. Demek ki, o günle bugünü mukayese 
etmek hiçbir zaman mümkün değildir. 

Ben, bu kürsüde hep şunu dedim : Buraya çıkan arkadaşlarımız bir şeyi söyleyecek, ileriye 
doğru daha güzel yapılmasını söyleyecek dedim; ama buraya çıkan değerli konuşmacı arkadaş
larımız, bizi, hep 1980 öncesine çektiler. Tabiî, biz de, hakkımız olarak; onlar ne yapmış, biz 
ne yapmışız, bu konuyu da bizim burada söylememiz her zaman hakkımız. 

Burada, çok zamdan bahsediyorsunuz, zamlar konusuna çok giriyorsunuz, yüzde 100'e 
varan zamlar yapıldığını söylüyorsunuz. Tabiî, bir insan burada bir şeyi söylerken, kendisinin 
söylediği lafın ardından, kendine gelecek lafı da çok iyi tespit etmesi gerekli. Ben, zam konu
sunda, bizim iktidarımız döneminden önceki iktidarların bizden daha çok, daha fazla zam 
yaptıktan kanaatindeyim. 

Şimdi bazı misaller vermek istiyorum. 1980 yılı Tarım Orman Bakanlığı bütçesinde Sayın 
Demire! aynen şöyle söylüyor : "Biz siyasî bir heyetiz; bizim, millet huzurunda sorumluluğu
muz var. Biz reye dayanan bir heyetiz. Acaba, gübreyi 1 liradan 5 liraya çıkarmakla biz, milleti 
hoşnut mu ettik?" Aynen böyle diyor ve devam ediyor "Hayır... Hoşnut etmeyeceğimiz şeyi 
niye yaptık öyleyse? Çünkü, mecburduk. Devlet, bu demektir. Niye mecburduk? Çünkü bunu 
yapmazsak, benim vatandaşım bir ay sonra ne gübre bulabilecekti, ne bu fiyata bu gübreyi 
alabilecekti" diyor. 

Şimdi, ben sormak istiyorum; siz iktidar olurken, bir seferinde yüzde 500 zam yaparken 
iyiydi, biz iktidar olduğumuz zaman yüzde 100 zam yaptık, kötü mü? 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — O da kötü tabiî. 
ALÎ ER (Devamla) — Yüzde 100 mü büyük, yüzde 500 mü büyük? 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Yüzde 100 büyük. 
ALt ER (Devamla) — Siz, yüzde 100 büyük diyorsanız, demek ki, 1980 yıllarının önce

sinde kalmışsınız. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — öyleyiz zaten. 
ALt ER (Devamla) — Ardından devam ediyor ve diyor ki : "Şekerin 20 liradan satılması 

iyi değil mi? Şekeri 30 liraya çıkarmak, acaba bir siyasî heyet için iyi mi? Hoşnutsuzluk yarat
maz mı?" diyor ve arkasından "Ama, bu memlekette 20 liradan şeker satmak mümkün değildir" 
diyor. 

Eğer, biz burada yanlış söylüyorsak, gelecekte bizi de eleştirecekler; ama burada siz bun
ları söylerken de, geçmişi hatırlamanızda fayda var. 

Doğru Yol Partisinin konuşmacısı Sayın Canuyar "1980 öncesinde tarım araçlarını çiftçi 
peşin alırdı, istediği zaman alırdı" diyor... 

ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Alırdı. 
ALt ER (Devamla) — "Alırdı..." Aldı mı? 
ÜMtT CANUYAR (Manisa) — Hem de yılda alırdı. 
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ALt ER (Devamla) — Aldıysa, ben size söyleyeyim : Benim köyüm Elvanlı Köyü; köyüm
de, 1980 yılında 3 traktör vardı, şimdi 33 traktör var. Hangisi büyük bu rakamların?.. 

ÜMtT CANU\AR (Manisa) — 1977 yılında, 80 bin traktör satıldı Türkiye'de, hem de peşin. 
ALt ER (Devamla) — Bunların hangisinin büyük olduğunu evinize gittikten sonra hesap 

eder, yarın gelir burada söylersiniz. 
ÜMtT CANU\AR (Manisa) — Biz bunu çok iyi biliyoruz. 
ALt ER (Devamla) — "Türk çiftçisi, 1980 yılına kadar talihsiz değildi; Anavatan döne

minde talihsizdir" diye bir cümle kullanıldı. Ben de tersini iddia ediyorum, Türk çiftçisinin 
talihsizliği, 1980'den önce idi. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Seni köylerde bekliyorlar, git, orada anlat bunları. 
ALt ER (Devamla) — Ben köyden geldim, hiç merak etmeyin, köye her zaman giderim. 
BAŞKAN — Sayın Er, Sayın Barutçu'yu al da, beraber bir seyahat edin, Adana'yı, Mer

sin'i beraber görün; herhalde bir seyahate ihtiyacı var. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayemde dolaşırsa dolaşır... 
ALt ER (Devamla) —Ve ardından da, "Bu iktidardan, en yakın zamanda kurtulmamız 

gerekli" diye ilave edildi. "Bu iktidardan kurtulmak için sabredeceksiniz, seçim zamanı gele
cek, kahvelere, salonlara gideceksiniz, derdinizi anlatacaksınız, seçilirseniz buraya geleceksi
niz, seçilmezseniz, yenilen güreşe doymaz" diyeceksiniz. Bunu ben söylemiyorum, 1980 yılın
da, bütçe konuşmasında, Sayın Demirel söylüyor; yani siz iktidarınız zamanınızda 
"sabredeceksiniz" diyorsunuz, bize gelincede, her gün "Seçim yapın" diyorsunuz... Bunu söy
ledim; yani "Siz iktidara gelinceye kadar, biz seçim yapmak mecburiyetinde değiliz" dedim. 
Gidiyoruz millete, sizi seçmiyor, bizi seçiyor; bu millete niçin saygılı değilsiniz?.. 

HALtL ÇULHAOĞLU (tzmir) — O zaman siz hangi partideydiniz Sayın Çiftçi? 
ALt ER (Devamla) — Benim soyadım "Çiftçi" değil, "Er". 
Aynı Demirel devam ediyor : "Siz bu Hükümeti beğenmiyorsanız yapacağınız iki şey 

var : düşürün bu Hükümeti..." diyor. E, "Dün dündür, bugün bugündür" değil, onu bilin. 
Zamanında madem öyle diyordunuz, şimdi sizin elinizden geliyorsa, gücünüz yetiyorsa, sayı
nız yetiyorsa, bu Hükümeti düşürürsünüz; ama yüce millet sizi baştan düşürmüş, ben ne diye
yim?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — 12 Eylüle dua edin. 12 Eylül olmasaydı, siz buraya gele
mezdiniz. 

ALt ER (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, tabiî, buraya çıkıp konuşurken, herkes yaptı
ğı hizmetten bahsedecek. Biraz önce arkadaşımızın biri dedi ki, "Biraz sonra Sayın Bakanımız 
çıkacak, '1980 yılında şu idi, 1990 yılında şu oldu' diyecek" dedi. Siz çıkıyorsunuz bu kürsüye, 
"1980 öncesi bugünlerden çok güzeldi" diyorsunuz; ardından biz çıkıp, "1980'den öncesi mi 
güzel, sonrası mı güzel?" dediğimiz zaman itiraz ediyorsunuz. Tabiî, siz burada 1980 öncesini 
savunuyorsanız, 1980 sonrasını savunmak da bizim görevimiz; çünkü iktidarda biz varız. 

Bakın, 1983 yılında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı yollar, kilometre ola
rak ortada. 59 bin kilometre tesviye yapmışsınız. Kaç yılda?.. Ben, siz iktidara geldiğinizde ço
cuktum, siz iktidardan gittiğinizde delikanlı oldum; yani, yirmi yıl geçti. Evvelini söylemiyo
rum, cumhuriyet tarihinde, biz iktidara gelinceye kadar yapılan tesviye, 59 bin kilometre. Kaç 
yılda yapılmış, hesap ettiniz mi?.. Bizim 7 yıllık iktidarımız döneminde 68 bin kilometre tesvi
ye yapılmış. Hangisi büyük?.. Siz, hangisinin büyük olduğunu öğreninceye kadar ben bunu 
soracağım bu kürsüden. 
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Stabilize yine öyle; cumhuriyetin ilanından, bizim iktidarımıza kadar 124 bin kilometre 
stabilize yol yapılmış; Anavatan İktidar olalı, 70 bin kilometre stabilize yol yapılmış; yani 60 
yılda 124 bin kilometre, 7 yılda 70 bin kilometre... Bölün bakalım, bir bölüm sonucu bulun, 
yarın burada diğer bütçemiz görüşülürken siz bana deyiverirsiniz. 

Cumhuriyet tarihinde yapılan asfalt 11 bin kilometre, Anavatan döneminde yapılan asfalt 
20 bin kilometre; hangisi büyük? (Alkışlar) Yani bu büyüklere cevap verin. Yoksa bu kürsüde 
şunu demelisiniz, "Biz, kendimizi yeniledik, 1980 öncesi partisi değiliz; yeni bir partiyiz. İkti
dara geleceğiz, sizden güzel hizmetler vereceğiz." Bunu dedirtinceye kadar biz bunları söyleriz 
bu kürsüden. 

Cumhuriyet tarihinde 38 bin üniteye sağlıklı içme suyu verilmiş, Anavatan Partisinin altı 
yedi yıllık iktidarı döneminde 36 bin üniteye içme suyu verilmiş. (ANAP sıralarından, "Han
gisi büyük?" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın hatibin konuşma insicamını lütfen sarsmayın efendim. 
ALİ ER (Devamla) — Sağolun Sayın Başkanım. 
Sevgili arkadaşlarım, bunları hesap etmeden, söylenecek lafları da bilmeden buraya çıkıp 

konuştuktan sonra cevabınız verilir ve ondan sonra yüce milletin karşısında mahcup olursu
nuz; onu da bilesiniz. 

Ben, Erdemli'nin bir köyündenim. Çok iyi hatırlarım, -Allah razı olsun bakanlık men
suplarından ve Sayın Bakandan, Anavatan İktidarından-1987 yılına kadar 50 küsur köyümde 
hiç su yoktu. Katlıktan su içiyorlardı. Katlık, taş oyuğudur; oradan su içiyorlardı; ama 1987 
yılından sonra Anavatan iktidarının ve bakanlığımızın çalışan güzide mensupları sayesinde 50 
köyde 158 üniteye içme suyu getirme çalışmaları başladı ve devam ediyor. O zaman bir temel 
atma töreni yaptık. Temel atma töreninde, geçmişte Adalet Partisinde milletvekilliği yapan ve 
teşkilatta görevli arkadaşlarımız, vatandaşın arasına gelerek aynen, "Yahu kardeşim burada 
sadece temel atılır, bundan sonra bu yürümez; bunlar seçim temeli" diyorlardı. Ardından biz, 
o hizmeti Yüce Allah'ın izniyle devam ettirdik. Bu iş için sırf geçen yıl 5 milyar lira harcadık 
ve bu çalışmalar devam etmektedir. Artık devam ettiğini gördükten sonra, -projecisiniz siz ya-
"Biz, bunun projesini 1967 yılında başlatmıştık" dediler. Şimdi, sen, 1967 yılında proje başla
tıyorsun, 1980 yılına kadar temelini atamıyorsun; ama Anavatan tktidarı 1987'de projesini baş
latıyor, 1988 yılında ihalesini yapıyor, işe başlıyor; ondan sonra çıkıp burada, "Onun projesini 
de biz yaptık" diyorsunuz. Her .ne hikmetse, zaten hep siz proje ile uğraşıyorsunuz. Uğraşın, 
daha çok uğraşacaksınız proje ile ama bu millet size proje ile uğraşma fırsatını dahi vermeyecek. 

"Köy Hizmetleri ANAP'ın arpalığı gibi kullanılmaktadır" dendi burada; bu da benim 
çok ağrıma gitti. Size bir hususu samimiyetimle söylüyorum : Bakın, benim Erdemli tlçemin 
bir Veyselli Köyü var, 1987 seçimlerinde bizim aldığımız oy sayısı 5'tir. Biz, bu köye 1988 yılın
da 5 kilometre asfalt yaptık. 

12 Eylül 1980 öncesinden bir misal daha vereceğim : Benim bir Karahıdırlı Köyüm var. 
Adalet Partisi döneminde seçimden bir gün önce dozeri getirdiler, koydular, "Yarın çıkacak 
oya göre bu dozer burada kalacak veya gidecek" dediler. Adalet Partisine istedikleri oy çıkma
dığı için dozeri alıp götürmek istediler, köylü dozerin önüne çam ağacı yıktı, gene götürdüler. 
Köy Hizmetlerini, o günkü ismi ile Toprak-Suyu, YSE'yi asıl o günlerde çiftlik gibi kullanan
lar Adalet Parti dönemindeki arkadaşlanmızdı. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Yalan! 
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ALÎ ER (Devamla) — Evet, 5 oy aldığımız yere, 5 kilometre asfalt yaptık; örneği burada, 

gidip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Er, toparlayınız. Sizden sonra, Sayın Üğdül de konuşacaktır. 

ALt ER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Arkadaşlarım "Seçim maksadıyla yol yapıldı" diyorlar. Ben, 1984 yılında il genel mecliis 

adayı iken, köylerimize cip ile gitmiştik, şimdi ise, bütün köylerimize taksi ile gidiyoruz. Yani, 
siz, asfalt yaptıınız da biz söktük mü? Yani, sizin zamanınızda köylerimize taksi ile gidiliyordu 
da bizim zamanımızda eşşekle mi gidiliyor? (ANAP sıralarından alkışlar) Siz bunları yapama
dınız, biz yaptık. Sizin o yaptığınız seçim yollarını da tekrar açtık, büyük yol yaptık, büyük yol. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — 1984'teki seçimi kazanabildiniz mi? 

ALt ER (Devamla) — Allaha hamdolsun kazandık. İstersen gel seni oradan aday yapa
lım, sen de kazan. 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Sayın Bakana, söyleyecek bir şey kalmadı. 
ALt ER (Devamla) — Sevgili -arkadaşlarım, vereceğimiz örnekler çok; ama zamanımız 

da hayli kısa. 
Biz, hep beraber, elele vererek şunu yapacağız : Siz, burada "Anavatan iktidarı hiçbir şey 

yapmadı" deseniz dahi, yüce millete hiçbir zaman inandırıcı olamazsınız. Millet, "Benim kö
yüme gelen elektrik Anavatan döneminde, içme suyu Anavatan döneminde, yol Anavatan dö
neminde yapıldı, bu adamlar yalan söylüyor" der ondan sonra da böyle beklersiniz, "seçim" 
diye de burada durmadan yaygara yaparsınız, öyle ise, "Biz, sizden daha güzelini yaparız" 
diyeceksiniz. İddiamız bu olmalıdır. Bu kürsüde bunu bu yola döndürebilirsek, hepimiz başa
rılı oluruz. "Sizin yaptığınızdan daha fazlasını yapmak için yüce milletin huzuruna çıktık" 
dememiz lazım. Yoksa, sizin yaptığınız iyiydi, bizimki kötü... Bununla yüce Türk milletini kan
dırmanız, samimiyetimle söylüyorum, hiçbir zaman mümkün değildir; ama "Sizden çok güze
lini yapacağız" diyebiliyorsanız, millet o zaman "Acaba, bunların yapacağı güzel şeyler var 
mı?" diye merak edip, belki bir sefer size oy verecektir. O zaman da 60 milletvekilinden 70 
milletvekiline çıkabilirsiniz; fazla bir şey de getirmez. 

Sevgili arkadaşlarım, konuşmama son verirken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Or
man ve Köyişleri bütçemizin, Tarım Bakanlığına, Yüce Milletimize, hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın bütün çalışanlarına huzurlarınızda teşek
kür eder; bütçemizin hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Er. 
Sayın Üğdül, buyurun. 
Sayın Üğdül, zatı âlinize, maalesef, 23 dakikalık bir zaman kalmıştır. 

ANAP GRUBU ADINA tSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı 
değer üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 yılı 
bütçesi münasebetiyle huzurunuzdayım. Arkadaşlarımın bıraktığı yerden, grup adına görüşle
rimi açıklamak istiyorum. Benden önce konuşan arkadaşlarım, geniş ve doyurucu bilgiler ver
diler. Ben de, vatandaşımızın her kesimini ilgilendiren bu Bakanlığın çeşitli konuları hakkında 
kısa bilgiler vermeye çalışacağım. 

önce, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı genel müdürlükleri sıralamak istiyo
rum : Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Mü
dürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü... 
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BAŞKAN — Sayın Üğdül, onlar malum; oraları bir atlayın. 
ÎSMAÎL ÜöDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, süremi geçersem ikaz edersiniz. Müsaa

de ederseniz, sözlerime devam edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et 

ve Balık Kurum Genel Müdürlüğü, Yem Sanayii Genel Müdürlüğü, Ziraî Donatım Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım işletmeleri Ge
nel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma 
Destekleme Genel Müdürlüğü, Koruma Kontrpl Genel Müdürlüğü, Proje ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü. 

Bu genel müdürlüklerin hepsi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını teşkil ediyor ve bu 
genel müdürlükler, Türk çiftçisi, köylüsü, insanı için önem arz eden kuruluşlardır. Çalışmala
rında başarılı olmak için de üstün gayret göstermektedirler. Sizlere, bu kuruluşların bazıları 
hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün köye ve köylüye hizmetin en iyisini vermeye ça
lışmaktadır. Köylerimiz artık asfalt yol beklemektedir, köylülerimiz artık meydan çeşmeleri ye
rine, evlerine kadar gelen suya kavuşmanın sevinci içerisindedirler. 1991 yılında köy içme sula
rına daha büyük kaynak ayrılması düşüncesi ve kararı köylülerimizi ve köylerimiz ile iç içe olan 
bizleri çok sevindirmiştir, tçme suyu ihtiyacı olan köylülerimizin bu isteklerini dile getirirken, 
içme sularına kavuştukları an yüzlerindeki ve gözlerindeki sevinç ifadelerini burada anlatma
ya kelime bulamayız. Hele hele içme suyuna kavuşan, köylü kadınlarımızın, banlarımızın 
durumu. 

Artık, köy, şehir farklılığı gittikçe azalmaktadır. Köyler, artık, vatandaşın her ihtiyacının 
karşılanabileceği, huzur içerisinde yaşayabilecekleri yerler haline gelmişlerdir. Bu güzel çalış
maları ve neticelerini eskiyle mukayese etmeye herhalde sizler de taraftar olamazsınız. Bunun 
mukayesesini de yapamayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye, kalkınma çabalarını pek çok ekonomik sı
kıntılarla birlikte sürdürmüştür. Bu sıkıntılardan ürkmek, karamsarlığa ve ümitsizliğe kapıl
mak doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti, kendisine belirli bir üstünlük sağlayan tarihsel biri
kime hemen her alanda ve her zaman görev alabilecek, bilgili, dinamik, vatansever kadrolara 
sahiptir. Yüce Türk Milleti tarafından tek başına iktidara getirilen Anavatan kadroları da bu
nun en canlı örneğidir. Kurulduğu 22.5.198S yılından beri hayırlı hizmetleriyle kırsal kesime 
en müspet yatırımları götüren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bütün bu hizmetleri 1990 
yılında 2 trilyon 143 milyar Türk Liralık bütçe ödeneğiyle yürütmüş ve yüksek bir gerçekleş
meye ulaşmıştır. 

1991 yılı bütçesinde, özellikle geçmiş yıllardan devam olunan projelerin tamamlanması hedef 
alınmış, bunların gerektirdiği ödeneklerin de tam olarak konulduğunu da görmekteyiz. Ayrı
ca, kalkınmada öncelikli illerimizin ihtiyaçlarına öncelik verilerek, yol, içme suyu, sulama, elek
trik, iskân gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanması yönündeki projeler önem kazanmış, 1991 
yılı bütçesinin yüzde 45 gibi önemli bir kısmı, kalkınmada öncelikli illerin yatırım programla
rına ayrılmıştır ve bu da memnuniyet verici bir gelişmedir. Köye ve köylüye özverili çalışmala
rıyla değerli hizmetler götüren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1991 yılında en iyisini 
vereceği inancındayım. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çiftçimizin en önemli konularından biri, kaliteli to-
hum, ürün bedellerinin zamanında ödenmesi, ürününün tarlada kalmaması meselesidir. Bu 
konular hakkında da kısa bilgiler vermek istiyorum. Anavatan Partisi İktidara geldiğinden be
ri, vatandaşın menfaati için hangi konuya el attıysa, muhalefetçe tenkit edilmiştir ve karşı çı
kılmıştır. Sonra bunlar unutulmuş, yeni tenkit konuları aranmıştır. Bunlardan birisi de, kaliteli 
tohum meselesidir. Bu konuda büyük başarı sağlanmıştır. Bunun aksini söylemek doğru değil
dir. Zaten, tohum politikasını ve tohumculuğu tenkit eden kimseye de rastlamak hakikaten zor
dur. Burada üzücü olan, 1984 yılına kadar geçen on yıllık bir devrenin slogan ve çekişme içeri
sinde geçmesi ve kaliteli tohum konusunun da on yıl gecikmiş olmasıdır. Bugün, bir dekardan 
alman ürünün ehemmiyeti, fazlalığı bir kilograma verilen fiyatla mukayese edilemeyecek dere
cede önem arz etmektedir. 

Çiftçinin ürettiği ürünün değerlendirilmesinde en önemli görevi de Toprak Mahsulleri Ofisi 
üstlenmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin kara gün dostudur. Ben, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin çiftçinin malını alırken gösterdiği mücadeleyi takdirle karşılıyorum. Ayrıca, ülkede veri
min düşük olduğu zamanlarda, aldığı yerinde tedbirlerle de spekülasyonları önlemiştir. 1989 
yılında ülkemiz son 50 yılın en büyük kuraklığını yaşamış; fakat yukarıda belirttiğim gibi, alı
nan yerinde tedbirlerle buğdayda ve yem hammaddelerinde hiçbir sıkıntı çekilmemiştir. 1989 
yılındaki kuraklık sonucu, çiftçilerimiz tohumluk temininde zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, yerinde ve zamanında müdahalesiyle, kaliteli ve verimli tohumlar it
hal etmiş ve yurt içinden de temin edilerek çiftçimize dağıtılmıştır. 

1990 yılında, mevsimin de iyi gitmesiyle, hububatta çok iyi bir verim elde edilmişken, ha
sat yaklaştığı günlerde şu endişe vardı: "Üretilen bu ürün ne olacak? Kim alacak? Kaç liradan 
alacak ve ne zaman alacak? Çiftçi, fırsatçının, vurguncunun eline düşürülecek mi?" 

Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. 1990 yılında hububat ve bakliyat üreticisini des
teklemek amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisince her türlü tedbir alınmıştı, hatta Trakya'da buğday 
hasadı haziran ayının sonunda başlamıştı; Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlara 1 Temmuzda 
başlayacağı da programlanmıştı. 3 Temmuz salı günü Kurban Bayramı ve 30 Hazirandan itiba
ren de bütün resmî yerler on gün tatil. Çiftçi malını satacak, kurbanını alacak; Toprak Mah
sulleri Ofisi tatilde; fırsatçılar pusuda... 

Arkadaşlar, işte o zaman, muhalefetle iktidar mensubu milletvekillerinin farkı ortaya çık
tı. Biz, çiftçimizi ezdirmemek, tefecinin kucağına düşürmemek, mağdur etmemek için Toprak 
Mahsulleri Ofisi yetkililerini de arayarak, Toprak Mahsulleri Ofisini planladığı programladığı 
günden önce hizmete açtırdık. Çiftçinin ürününün alınmasını sağladık, hatta tatil olmasına 
rağmen, arife günü -sağolsunlar- Ziraat Bankası da personelini çalıştırarak, çiftçinin, sattığı 
malın parasını almasını sağladı, bayramına huzur içinde girmesini sağladı ve onları da hiç kim
senin eline düşürmeden mağdur ettirmedi. 

Biz, bu şekilde, muhalefeti sevindirmedik. Çünkü, onlar böyle bir olayı düşünmemişler
di. Hatta o günlerde, Toprak Mahsulleri Ofisini, tabiî önce Anavatanı kötülemeye başlamışlar
dı bile. Hele hele fırsatçılar fiyatları -arkadaşım da gülüyor- kaç liraya düşürmüşlerdi... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Doğru. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Doğru... Teşekkür ederim. 
Ama, bu arada Meclis araştırması önergeleri, sözlü soru önergeleri de hazırlamışlardı; onlar 

da ellerinde kaldı, veremediler. 
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Buna bağlı olarak, 1990 yılı için Hükümetimizce açıklanan hububat destekleme fiyatları, 
geçen yıla göre yüzde 60 oranında artırılmıştır. Ayrıca, Mayıs 1990'da ilan edilen bu fiyatlar, 
her hafta başı belli oranlarda artırılarak, zamlı alım fiyatlarıyla alımlara devam edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, halen dünya fiyatları 90-100 dolar/ton olarak seyretmekteyken, Top
rak Mahsulleri Ofisinin çiftçimize uyguladığı fiyat 200 dolar/ton ve dünya fiyatlarının 90 do
lar üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca, bu fiyatlara, ortalama kalite bir ürün için verilen fiyatla
rın dışında, kaliteli üretimi teşvik etmek amacıyla da, belirlenen vasıfların üzerinde kaliteli buğday 
üreten çiftçilerimize, ton başına 3 ila 5 dolar arasında prim verilmiştir. Bu hususları da Türk 
Lirası olarak ifade ettiğimizde, dünya piyasalarında buğdayın kilosu 330 lirayken bizim verdi
ğimiz fiyat 600 lira civarındadır. Buna, ayrıca, primler de dahil değildir. 

1990 yılında iklimin gayet müsait seyretmesi nedeniyle büyük bir hububat üretimi gerçek
leşmiş, bunun sonucu olarak da, Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluşundan (yani, 1938 yılından) 
bugüne kadar en büyük alımını gerçekleştirerek rekor kırmıştır. S.l milyon tonu buğday olmak 
üzere toplam 6.2 milyon ton ürün alımını gerçekleştirmiş ve üreticilere, bu alımın karşılığı 3 
trilyon civarında ödeme yapmıştır ve bunu da peşin olarak yapmıştır. Bu rekor alım gerçekle
şirken, üreticiye yaygın ve hızlı hizmet verilmiştir. Bu hedefe de, son beş yıldaki depo kapasite
sinin yüzde 100 artırılarak 4.2 milyon tona çıkartılması, ruekanizasyonun artırılması, altyapı 
ve modernizasyon ile ulaşılmıştır. Alım ve ödemelerin de bilgisayar vasıtasıyla yapılması, va
tandaşı, çiftçiyi, günlerce kuyrukta beklenilen o eski günlere bir daha geri getirmemiştir. 

Şu anda, devir stoklarıyla birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde 8.7 milyon ton hu
bubat, bakliyat bulunmaktadır. Ülkemizin çok kritik bir yerde olması ve etrafımızdaki değiş
meleri, gelişmeleri göz önüne aldığımız zaman bu stokun önemi ayrıca ehemmiyet kazanmak
tadır; ama, yine de, ben, Hükümetimizden, Toprak Mahsulleri Ofisimizin bu malını pazarla
ması, mubayaa etmesi hususunda her türlü yardımı yapacağına da inanıyorum. 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri, kısa olarak ziraî mücadele faaliyetlerinden de bahset
mek istiyorum : 

Trakya'da 1987 yılında buğday ekili alanlarda görülen süne zararlıları ve 1988 yılında ay
çiçeği tarlalarında görülen tırtıl zararlıları gibi... Bunlarla mücadelede,.çiftçinin kendi imkân
larıyla yapabileceği bir şey yok. Yurdumuzda bu ve buna benzer zararlılarla mücadeleyi Koru
ma Kontrol Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Bu genel müdürlüğümüzün kontrolü altında 1990 
yılında yapılan ziraî mücadele faaliyetlerini ve önemini şöyle belirtebiliriz : Birim alandan yüksek 
düzeyde verim alabilmek için evvela iyi vasıflı tohumluk temini, toprağın, gerektiği gibi işlen
mesi, iyi bir ekim tekniği, gübreleme, sulama, hasat ve harman tekniklerinin en iyi bir şekilde 
kombine edilmesi gerekir. Ancak, hastalık ve zararlılarla mücadele faktörü ihmal edildiği tak
dirde, asgari düzeyde ve kalitesiz mahsul alma tehlikesi her zaman için geçerlidir. 

Bugün, ziraî mücadele yapmadan temiz ve kaliteli ürün elde etmek mümkün görülmemek
tedir. Mücadele yapılmadığı takdirde, her yıl ziraî üretimde ortalama yüzde 35 kayıp meydana 
gelecektir. Bazı hastalık ve zararlılar, bitkisel ürünlerde, epidemi yıllarında yüzde 90'ı aşkın, hat
ta ürünün tamamını yok edecek kayıplara neden olmaktadır. Bu bakımdan, ziraî mücadele ça
lışmaları, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz içinde de büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde, 
zararlı ve hastalık etmenlerine karşı birbirini tamamlayıcı, sistemdeki dengeyi koruyucu zararlı
ların, yalnızca ekonomik zararlarını önleyici şekilde seçilen mücadele yöntemleriyle, mücadele
nin homojen olarak, zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır. 1990 yı-
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Unda, ziraî ürünleri, çeşitli hastalık ve zararlılara karşı korumak, meydana gelecek ürün kayıp
larını en azına indirmek amacıyla, yurt içinde ekili arazilerde, ağaçlarda ve ambarlarda geniş 
çalışmalar yapılmıştır. Rakamları vererek vaktinizi almak istemiyorum. 

Projeli olarak yürütülen ve tüm mücadele girdileri (ilaç, alet, uçak, eleman vesaire) dev
letçe karşılanan; devlet mücadele yardımları, üreticilerin kendi imkânlarıyla yapılması müm
kün olmayan henüz zararını idrak edemediği veya bilmediği mücadele konularında uygulana
rak, üreticilere, metot, şekil, teknik bilgi ile mücadeleyi bütün safhalarıyla, başlangıçtan sonu
na kadar göstermek, öğretmek, benimsetmek ve üreticilerce yapılabilen mücadele haline getir
mek, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün başlıca görevlerindendir. Ben, çalışmalarında, Ko
ruma Kontrol Genel Müdürlüğüne başarı ve sabır diliyorum. 

ÖNER MİSKÎ (Hatay) — Ben de... 
tSMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — Geçen ay Edirne'de; "zarbus" diye, buğdayda bir hasta

lık görüldü. Biz bu hastalığın tespiti, tedbiri için mücadele ederken -ki mücadelede de muvaf
fak olundu, zamanında ilgililere iletildiği için- ah! bir baktım mahallî gazeteye, bizim milletve
kili arkâdaşlırımızdan bir tanesi, Bakana sözlü soru önergesi vermiş. Adetleri, bir nüshasını 
da mahallî gazetelere yolluyorlar. Tabiî, bazen de, mahallin çiftçisi, köylüsü bu işlere gülüyor. 

Bu tip olayları dile getirmek, bütçede konuşmaların tuzu, biberi... Arasıra birşeyler söyle
mekte yarar var. Biz de bir şey söylemedik zaten; hep yazdıklarımızı okuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden de kısaca bah
setmek istiyorum. Bu Genel Müdürlük, sınırlı bütçe imkânları ile, problemlerin çözümü için 
yapılan reform uygulamalarında, 1984 yılında çıkarılan 3083 sayılı Kanunla büyük mesafe al
mıştır. 

Mülga 1757 sayılı Kanunla Şanlıurfa ilinde başlatılan uygulamalar sonucu arazisi kamu
laştırılan 1 319 işletmeye, 3083 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, ekonomik işletme büyük
lüğü oluşturmak ve yeniden parçalanmayı önleyecek tedbir alınmak suretiyle, 859 289 dekar 
arazi iade edilmiştir. Yine Şanlıurfa ilinde, 3 854 az topraklı ve topraksız çiftçi ailesine arazi 
dağıtımı yapılmıştır. Çiftçi ailelerini ekonomik büyüklüğe sahip tarım işletmesi sahibi yapma 
yönündeki bu çalışmalara ilave olarak, parçalı tarım işletmelerinin bütünleştirilmesi çalışma
ları da bilgisayar destekli programlarla devam etmektedir. 

440 bin dekarlık Şanlıurfa Ovası sulama alanında ve 201 bin dekarlık iki cırcıp alanındaki 
toplulaştırma çalışmaları 1991 yılı içinde tamamlanmış olacaktır. 800 bin dekarlık Harran Ovası 
arazi düzenlemesi ve örnek tarım işletmeleri ve örnek köyler oluşturulması çalışmalarının da 
hazırlıkları tamamlanmış, 1991 yılı uygulama programına alınmıştır. Bu rakamların, bugüne 
kadar, bütün Türkiye'de gerçekleştirilen arazi toplulaştırma faaliyetlerinden fazla olduğu dü
şünülürse, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce ere alınan çalışmaların boyutu da daha iyi an
laşılmış olacaktır. 

Bölgede, halen, arazi kullanım planlaması, yerleşim yerlerinin düzenlenmesi, altyapı ik
mâli, arazi dağıtımı, çiftçi eğitimi, mera arazisinin ıslahı çalışmaları, projeler dahilinde devam 
etmektedir. 

Ayrıca, tarım işletmelerinin ekonomik analizine de Akçakale ilçesi ile başlanmıştır. Çalış
ma bütün ilçelere yayılarak il genelinde tamamlanacaktır. Böylelikle, bugüne kadar yapılan en 
geniş çaptaki tarım işletmeleri ekonomik analizi gerçekleştirilmiş olacaktır. 
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Genel Müdürlük, Şanlıurfa ilinde devam eden bu çalışmaları, en kısa zamanda, bütün 
GAP alanını içine alacak şekilde genişletmeyi hedef almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım süratle geçiyor... 
BAŞKAN — Evet, hemen selam faslına geçin Sayın Üğdül. 
ÎSMAÎL ÜöDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaadenizle toparlıyorum. 
Sözlerimi toparlarken, Süt Endüstrisi Kurumu hakkında da kısa bilgiler vermek istiyorum. 
Süt Endüstrisi Kurumu, kurulduğu 1963 yılından 1985 yılına kadar sürekli zarar etmiş 

-1985 dahil- fakat 1985'ten sonra bilançolarını kârla kapatmıştır. 
Kurum, ürettiği mamulün niteliğine bağlı olarak, faaliyetlerinin her aşamasında rekabet 

şartlarına tabi olmuştur. Çiğ sütü, üreticiden, çok fazla alıcı arasından cazip fiyatla satın almış 
ve uyguladığı fiyat politikası ile 1984 yılında yaklaşık 102 bin ton mertebesinde gerçekleştirdiği 
toplam süt alımını, 1990 yılında 195 bin tona çıkarmıştır. Kurumun 1983 yılında süt üreticisine 
ödediği ortalama süt fiyatının beher litre fiyatı, 38,5 lirayken, bu rakam 1990 yılının kasım 
ayında 853 liraya çıkmıştır. Buna, devletçe ödenen 70 liralık prim dahil değildir. 

Kurumun, son yıllarda gerçekleştirdiği süt alımındaki artış nispetini anlatması bakımın
dan çarpıcı gördüğüm şu bilgiyi belirtmekte yarar var : 

Kurumun, kurulduğu 1963 yılından 1984 yılına kadar yaptığı toplam süt alım miktarı, 
1984-1990 yılları arasında gerçekleştirilen toplam süt alım miktarının bir hayli de altındadır. 

Hükümetimizin politikasına paralel olarak, SEK, "Devlet, bakkalcılık yapmaz" zihniye
tine uyum sağlayarak, toplam sayıları 172'ye ulaşan Süt Endüstrisi Kurumu mağazalarının ta
mamı özel şahıslar ve şirketler tarafından işletilmektedir. Kurum, söz konusu satış mağazaları
na hiçbir yatırım yapmamakta, kendi personelini istihdam etmemekte, sadece kaliteli mamul
leri üretmek suretiyle ve yine üretilen mamulleri, özel bayiler vasıtasıyla Süt Endüstrisi Kuru
mu satış mağazalarına taşıtmak suretiyle, akıllı, rasyonel işletmecilik yapmaktadır. 

Burada dikkati çeken husus, Süt Endüstrisi Kurumunun tüm bu faaliyetlerini Hazineden 
herhangi bir nakdî destek almadan gerçekleştirmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayvancılık ıslahı ve yem sanayii konusunda da çok 
kısa bilgiler vermek istiyorum... 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim... Çok rica edeceğim... 
tSMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, bitti; bunlar yok. 
BAŞKAN — Lütfen... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Dünya ve ülkemiz nüfusunun hızla artması, gıda madde

lerine olan talebi de aynı nispette artırmaktadır. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakikanızı rica edeceğim... 
SHP'den, 6 milletvekili arkadaş, 2 tane de şahısları adına ve Sayın Bakan konuşacaklar. 

Her milletvekiline üçer dakika müsamaha gösterdiğim takdirde bir saati bulacaktır. O itibarla 
toparlayınız... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Zaten 5 dakika zamanım var; toparlıyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, tamamlandı... Rica edeyim... 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — 35 dakika oldu. Divan Üyesi olduğun için Sayın Başkan 
torpil yaptı, sağolsun, müsamaha gösterdi. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Geçmedi... 
İnsanların beslenmesinde önemli olan hayvansal protein ihtiyacının karşılanması, et, süt, 

yumurta gibi, hayvansal ürün üretiminin artırılması ile mümkündür. Bu üretim artışı, hayvan
cılığın gelişmesi ve birim hayvan başına daha fazla verim elde edilmesine bağlıdır. 

Hayvancılığın geliştirilmesinde üretimden tüketime kadar olan zincir içinde, hayvan ısla
hı, kaba ve kesif yem üretiminin artırılması, çayır, mera alanlarının ıslahı, hayvanların bakım, 
beslenme ve yetiştirme şartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıkları ile mücadele, üreticiye tat
minkâr fiyat ve yeterli kredi verilmesiyle pazarlama ve değerlendirme hizmetlerinde son yıllar
da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Hayvan ıslahında suni tohumlamaya ağırlık verilerek, düşük verimli yerli hayvanların yüksek 
vasıflı ırklara dönüştürülmesine çalışılmaktadır. Suni tohumlama için her türlü tedbir alınmış 
ve çalışmalar hızla devam etmektedir. Ülkemiz sığırcılığını geliştirmek, mevcut hayvan miktarı 
içerisinde yüksek verimli kültür ırkların oranını kısa zamanda artırmak, dolayısıyla, hayvan 
başına et, süt verimini yükseltmek amacıyla 1987 yılından itibaren, damızlık süt sığırı ithaline 
başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 50 870 baş damızlık gebe düve, anlaşmalı çiftçi modeline 
göre üreticilere dağıtılmıştır. 

Ülkemiz, coğrafî konum itibariyle, salgın ve bulaşıcı hastalıklara maruz bulunduğundan, 
hayvan hastalıklarıyla mücadele büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, Bakanlığımızca, her 
yıl, hayvan hastalıkları ile mücadele programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Program 
çerçevesinde, 1990 Eylül sonu itibariyle toplam 45 milyon baş hayvana aşı, 19 bin baş hayvana 
ilaç ve 90 bin hayvana da test uygulanmıştır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan ıslahı ve hayvan hastalıklarıyla mücadele hiz
meti dışında, hayvancılığın önemli girdilerinden olan kaba ve kesif yem üretimine de büyük 
önem vermektedir, özellikle kaliteli kaba yem için, yem bitkileri üretiminin artırılması konu
sunda projeli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, karma yem sanayiinin stratejik hammaddele
rinden olan mısır, soya, ayçiçeği gibi yem hammaddelerin üretiminde son yıllarda büyük artış
lar sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, ülkemiz, karma yem sanayiinde hızlı bir gelişme 
göstermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Anavatan Partisi Grubu adına konuşma süresi 5 dakika geçti, 
hemen toparlamamızı rica ediyorum. 

İSMAİL ÜöDÜL (Devamla) — 1986 yılından beri, hayvancılık tarımı yapanlara, Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonundan, kalkınmada öncelikli illerde yüzde 30 diğer illerde yüzde 25 
oranında prim ödemesi uygulamalı devam etmektedir, tik defa bizim dönemimizde, hayvan 
yetiştiricilerimizin kullandığı karma yemler; 1985 yılında destekleme ödemesine tabi tutulmuş, 
bu uygulama dörtbuçuk yıl devam etmiştir; ancak, bu uygulamanın kalkmasıyla birlikte, süte 
uygulanan litrede 35 liralık teşvik primi de, yüzde 100 artırılarak, 70 liraya çıkarılmıştır. Yine, 
1987 yılından itibaren, hayvan sağlığında kullanılan ilaçlara devlet desteği uygulaması başla
tılmış ve halen de devam etmektedir. 1990 Mayıs ayından itibaren de kırmızı beyaz ete teşvik 
primi ödenmesi sistemi getirilmiştir. Belirli teknik şartlara göre kesilen sığır, manda, koyun ve 
keçi etlerinde kilogram başına 400 ve tavuk etinde de 160 lira teşvik primi ödenmektedir. 
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Bütün bu teşvik ve hizmetlerin amacı, ülke hayvancılığını daha ileri noktalara ulaştırmak, 
hayvansal ürün üretimini artırarak Türk insanının daha iyi beslenmesini sağlamak ve ihtiyaç 
fazlasını da diğer ülkelere satmaktır. 

Sayın Başkanım, sayın-milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, bu Bakanlığın ilgilendiği konuları, böyle 20-25 dakika gibi kısa bir zamanda sizlere 
anlatmak kolay değil. 

Ben, Bakanlığın bütçesinin hepimize hayırlı olmasını dilerken; Bakanlığa bağlı kuruluş
lardan söz edemeyişim, zamanımın yetersizliğindendir; ama, bu arada Bakanlığa bağlı olma
makla birlikte, çiftçiye her zaman en yakın hizmeti veren, her zaman çiftçinin yanında olan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının çiftçimize verdiği hizmetleri de burada takdirle karşı
ladığımı belirtmek istiyorum. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, memleketimize, Meclisimize, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı mensuplarına, çiftçilerimize, köylülerimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle, iki parti grubunun konuşmaları tamamlanmıştır; Anavatan Partisi Grubu, sü

resini 7 dakika aşmıştır. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu, konuşma sırasında bir değişiklik yapmıştır, arz edi

yorum : Sayın Yaşar Yılmaz, Sayın Turhan Hırfanoğlu, Sayın öner Miski, Sayın Halil Çulha-
oğlu, Sayın Vedat Altun, Sayın Gürcan Ersin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 6 kişi söz aldığına göre, konuşma süreleri 20'şer 
dakikadır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Yaşar Yılmaz; buyurun. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Hatırlattığınız için teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün, Tarım Orman ve Köişleri Bakanlığı gibi 
nüfusumuzun yarısını istihdam eden, yetiştirdiği ürünlerle, ekonomimize katkısı yanında, ih
racatımızın beşte birine katkıda bulunan dev bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Grubum 
ve şahsım adına, Yüce Kurulu selamlıyorum. 

Tarım ve köy kesiminde 25 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar, kendi geçimlerini sağlarken 
tüm nüfusumuzu da doyurmaya çalışıyorlar. Bir taraftan, yetiştirdiği ürünlerle ihracatımızın 
yüzde 20'sini gerçekleştirirken, ekonomimize fevkalade bir gelir katkısında bulunuyorlar. 

Atatürk'ün, "milletin efendisi" dediği bu insanlarımızı, Anadolu köylümüzü iyi tanımak 
lazım; yaşantılarını, dertlerini, gereksinimlerini, hayat koşullarını, sosyal yaşantılarını bütü
nüyle görmek, ona göre, köylüyü, çiftçiyi değerlendirmek lazımdır. Zannediyorum, çok mil
letvekili arkadaşım köy kökenlidir; o insanlarla yakın ilişkisi ve onlar hakkında bilgisi vardır. 
O insanların ellerindeki nasırdan, yüzlerindeki kalın çizgilerden, nasıl çalıştıklarını, hangi ko
şullarda mücadele vererek üretim yaptıklarını, geçimlerini, sağlamaya çalıştıklarını görmek ye
terlidir. Bu şekilde çalışan, mücadele veren insanların ekonomik ve sosyal yönlerine baktığı
mız zaman, bu çalışmalarının, bu fedekârlıklarının karşılığını alamadıklarını görüyoruz. 
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öncelikle, 25 milyon insanın sosyal güvencesi yoktur. Köylümüzün hasta olması, onlar için 
bir ıstırap, bir işkencedir. Hastalığın verdiği ıstırap, hastanelerde, eczanelerde çektiği ıstırabın 
yanında hiç kalır. Fevkalade zeki, alımlı, yetenekli köylü çocukları, maalesef, gerek ekonomik 
imkânsızlıklar, gerekse sosyal imkânsızlıklar yüzünden okuyamaz, bu yeteneklerini ortaya ko
yamazlar. ilkokulu bitirip, işsizler ordusuna katılırlar. Bunları, politika yapmak veya ajite et
mek için söylemiyorum; köy yaşantısını, insanlann öz yaşantılarını bütün çıplaklığıyla dile ge
tirmeye çalışıyorum. 

Bu insanların yetiştirdiği ürünlerin satış garantisi yoktur. Tabiî afetlere karşı; kuraklığa, 
doluya, yangına karşı bir güvence sistemi yoktur. Sigorta imkânlarından, maddî olanaksızlık
lar yüzünden faydalanması mümkün değildir. 

Çiftçimize, üreticimize, ekonomik yönden baktığımızda, maalesef, çalışmasının, gayretinin, 
fedekârlığının, üretiminin karşılığını tam olarak aldığını kimse iddia edemez. Zira, 25 milyon 
insanın millî gelirden aldıkları pay yüzde 16'lar seviyesinde, kişi başına millî gelirden aldıkları 
pay ise 380 dolar civarındadır. Bu yoksullaşma, üreticimize reva görülen bu hayat şartları, belli 
bir ekonomik politikanın neticesidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, daha gerilere, 1980'lere gitmek istemiyorum; bi
raz önce Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşlarımız dile getirdiler, biraz sonra 
da bizim arkadaşlarımız dile getirecekler. Sadece, 1989-1990 yılları arasında verilen taban fi
yatlarına, ele geçen net artışa, girdi fiyatlarına, enflasyona ve banka ve kooperatif faizlerine 
bakalım : 

1989-1990 girdi fiyatları yüzde 80 civarında gelişmiş. Amonyum nitrat gübre fiyatı yüzde 
92, motorin yüzde 114, lebaysit isimli ilaç yüzde 54, traktör yüzde 62, tohumluk buğday ve 
pamuk yüzde 101 oranında artmış. Banka faizleri yüzde 45-55 civarında. Enflasyon yüzde 60-65 
civarında gelişmiş. Çiftçimiz, yıllık ortalama yüzde 65 gibi bir fiyat artışıyla, faiz ödemeyle, 
girdi fiyatı ödemeyle karşı karşıyadır. Bu, çiftçinin cebinden çıkan net rakamlardır. 

Bir de taban fiyatlara bakalım : 1989-1990 yılları arasındaki fiyat artışları, buğdayda yüz
de 35, arpada yüzde 35, ayçiçeğinde yüzde 33. Çiftçimizin, 1989-1990 yılları arasında girdi ve 
masraflar olarak cebinden net çıkan rakam, yüzde 65 fiyat artışı olarak gelişirken, ürününe 
yine aynı yıllarda yüzde 35'ler civarında net fiyat artışı sağlanmıştır. Görüldüğü gibi, çiftçiye 
verilen taban fiyatlarını, enflasyon, faiz ve girdi fiyatlarını yakalaması mümkün değildir. Ak
sine, çiftçi, cebinden yüzde 30'lar civarında katkıda bulunmak durumunda kalmıştır, tşte, 7 
yıllık bu uygulamanın sonunda çiftçimiz yarı yarıya fakir leşti, yoksullaştı. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, çiftçimizin altın yılını yaşadığı iddia edilen bir 
dönemde, bir konuya değinmek istiyorum; Ziraat Bankası kredi faizlerinden bahsetmek istiyo
rum : Bugün, çiftçimiz bir traktör alabilmek için Ziraat Bankasına yüzde 55 faiz ödüyor. Tar
lada çalışabilecek en küçük bir traktörün fiyatı bugün 50 milyon lira civarında. 20 milyon lira
sını çiftçimiz ödüyor, geri kalan 30 milyon lira için yüzde 55-60 faiz ödeniyor. 30 milyon liraya 
bir yılda tahakkuk eden faiz 18 milyon lira. Taksitin dörtte birini ödeyecek; taksitle 18 milyonu 
toplarsak 25 milyon lira ödeyecek. Bir çiftçimizin 50 milyon liraya aldığı bir traktör için bir 
yıllık faiz ve taksit ödemesi 25 milyon lira. Bu çiftçimiz, bu faizi nasıl karşılayacak, bu taksiti 
nasıl ödeyecek? Bu şekilde, çiftçilerimizin kalkınması, refaha kavuşması, hayat seviyesini yük
seltmesi mümkün mü? 
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1980'den önce millî gelirden yüzde 26 pay alan bu kesim, Ziraat Bankası ve kooperatif 
kredilerine yüzde 20'ler civarında kredi faizi ödüyordu. Bugün bu faiz oranı yüzde 45'lere, yüzde 
60'lara kadar yükselmiştir. 

Siz, köyde yaşayan nüfusun azaldığını, şehire göç ettiğini, onun için de millî gelirdeki pa
yın normal olarak düştüğünü iddia edebilirsiniz; ama köydeki nüfusta fevkalade bir azalma 
yok. Ayrıca, millî gelirdeki payın düşmesi, kişi başına düşen gelirde düşmeyi değil, yükselmeyi 
öngörür. Bakıyoruz, kişi başına düşen millî gelirdeki pay da 1980'lerin çok altında seyrediyor. 

Çiftçimizin, üreticimizin payından, başka taraflara kaynak aktarımı yapılıyor. Onun için, 
çiftçimiz, sizin iktidarınızın döneminde alım gücünü kaybetti, fakiri eşti, yoksullaştı. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ben, çiftçimizden kesilen, bitkisel üretimden ke
silen yüzde 4 stopaj vergisiyle, hayvancılık sektöründen kesilen yüzde 2 stopaj vergisinin ne 
anlama geldiğini anlayamıyorum. Bunun, hukukî ve malî hiçbir dayanağı yok. Çiftçimizden 
yüzde 4 stopaj vergisini keserken, kazandığı için mi kesiyorsunuz, ne için kesiyorsunuz? Bir 
römork buğday getiren çiftçiden yüzde 4 stopaj vergisi kesiyorsunuz; ne kazandı da neye göre 
kesiyorsunuz? Bu uygulama, çiftçimiz için çok haksız bir uygulamadır. Bu uygulamanın kesin
likle kaldırılmasını istiyoruz. Gerçi bu, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın işi değil; ama 
çiftçilerimizin haklarını savunan bir Bakanlık olduğu için, bu stopaj vergilerinin kaldırılması 
konusunda Sayın Bakanın, Maliye Bakanlığına gerekli girişimi yapacağına inanıyorum. Ben 
içten inanıyorum ki, çiftçimiz bu vergiyi vermekle mükellef değildir; çünkü, bunun temel da
yanağı yoktur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Körfez krizi, Türk ekonomisine, şu dört aylık sü
re içerisinde, 4,5-5 milyar dolar yük getirmiştir. Bu yükten en büyük zararı da çiftçilerimiz ve 
üreticilerimiz görmüştür. Türkiye'de kullanılan motorinin yüzde 40'ını çiftçilerimiz tüketmek
tedir. Bu yıl çiftçilerimizin ürettiği sebze, meyve, baklagiller, karpuz, domates, soğan, Körfez 
krizi nedeniyle ellerinde kalmış, ihraç imkânı bulunamamıştır. Gerek petrol fiyatlarının art
ması, gerekse ürettiği malın elinde kalması nedeniyle üreticilerimiz çok büyük zarara uğramış
tır. Irak'ta inşaat yapan şirketlerin ihracatçıların, nakliyecilerin, beş yıldızlı otel sahiplerinin, 
Körfez krizi nedeniyle, zararlarını ödüyorsunuz; çiftçimizin uğradığı bu zararı nasıl ödeyecek
siniz? Bunu merak ediyoruz ve izliyoruz, gözlüyoruz. Bu konuda bir kanun teklifini Türkiye 
Büyük Millet Meclisine vereceğiz. Çiftçimizin uğradığı bu zarar nedeniyle, 1990-1991 yılları içe
risinde Ziraat Bankasından ve kooperatiflerden kredi alan çiftçilerimizin kredi faizlerinin bu 
dönem içerisinde silinmesi konusunda Büyük Millet Meclisine teklif vereceğiz, bu konuda Hü
kümetin ve Sayın Bakanlığın yakın ilgisini ve desteğini bekliyoruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Şubat 1990'da 
çıkarılan bir yasayla, yaş sebze-meyve ve diğer tarım ürünlerinin dış ülkelerden sıfır gümrükle 
ithaline izin verildi. Serbest piyasa ekonomisi, dışa açılma, "Terbiyevî ekonomi uygulama" adı 
allında yapılan bu uygulamayı anlamak mümkün değil. Türk çiftçisi, Türk köylüsü, bir taraf
tan iç piyasada enflasyon, faiz, girdi fiyatlarına dayanamaz, onlar karşısında fakirleştirilip yok-
sullaştınlırken, bir taraftan da, AT ülkelerinin örgütlenmiş, ürettiği malı satma kaygısı olma
yan, devletten çok büyük sübvansiyon gören, sosyal haklarla tam olarak donatılmış, üretici
siyle, Türk çiftçisini, bu koşullarda karşı karşıya getirerek rekabete sokmak, çiftçimizi, köylü
müzü mahkûm etmekten başka bir şey değildir. AT çiftçilerinin her türlü sosyal güvencesi var
dır; ürettiği malları değerlendirecek, koruyacak kooperatif örgütleri vardır. Devletin bunları 
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korumacı tedbirleri vardır. AT ülkelerinde bir tek çiftçi, bir tek üretici köylü gösterebilir misi
niz sosyal güvenceden yoksun olsun; bu mümkün değil; ama Türk çiftçilerine baktığımızda, 
bir tek çiftçinin sosyal güvence altında olduğunu göremezsiniz. AT ülkeleri, çiftçisine 120-130 
trilyon lira gibi, Türkiye bütçesinin çok üzerinde bir sübvansiyon uyguluyor; halbuki, sizin, 
övünerek, gururla bahsettiğiniz sübvansiyon ise 1 trilyon 75 milyar lira. 

Bu rekabete çiftçimizin ve üreticimizin dayanması mümkün değildir. Bu ekonomik politi
ka, doğrudan doğruya, 25 milyon insanı gözden çıkarmak, onları açlığa ve sefalete sürükle
mektir. Et konusunda bunu yaşadık. 1986 yılında et ve canlı hayvan ithalini serbest bıraktınız. 
Avrupa ülkelerinin iki yıldır depolarında bekleyen hormonlu, kendi insanlarına yedirmedikle-
ri, sağlık yönünden fevkalade zararlı etler, ithal edilerek Türk insanına yedirildi. Diğer taraf
tan, Hindistan'dan, Buffalo cinsi hayvanların kalitesiz, besin değeri düşük etleriyle, marketler, 
kasap dükkânları dolduruldu. Et üretimi ile hiçbir ilgisi olmayan, bir avuç ithalatçı veya çıkar 
çevreleri, milyarlarca lira çıkar sağladılar. 

Aynı uygulamaya hâlâ devam ediyorsunuz. Avrupa'dan kilogramı 5 bin liraya ithal edilen 
etlerin marketlerdeki fiyatları 17-20 bin lira. Bundan kim kazanıyor? Tüketici mi kazanıyor, 
üretici mi kazanıyor, yoksa bir avuç ithalatçı veya dağıtıcılar mı kazanıyor? tşte, bu uygulama
lar neticesinde, hayvancılık sektörümüz tamamen felç oldu. Ziraat Bankasından kredi alarak 
üretim yapmaya çalışan besicilerimiz iflas etti. Ziraat Bankasına olan ne asıl borcunu, ne de 
faizini ödemeye durumları el vermiyor. Eğer bu uygulamalarınızı devam ettirirseniz, üç beş se
ne sonra, Türkiye olarak, et üretimi yönünden, tamamen Avrupa'nın pazarı haline geleceğiz. 

Toprağı zengin, suları fevkalade bol, çalışma ve üretim gücüne sahip ülkemiz, Arabistan 
çöllerinden, Suriye çöllerinden, iran'dan, Hindistan'dan buğday, domates, karpuz, soğan ve 
patates ithal eder duruma geldi. Çeltik üreticimiz çeltiğini satamadığı için ağlarken, piyasada
ki pirincin yüzde 40'ını Amerikan pirinci oluşturdu. Amamur muzunu artık manavda görmek 
mümkün değil; o da yerini Çikita muzuna terk etti. Pamukta böyle, tütünde böyle, diğer tarım 
ürünlerinde böyle. 

1989 yılında 1 milyar 41 milyon dolar tutarında tarım ürünleri ithalatı yapılmıştır. Bu ra
kam, 1988 yılına göre, tarım ürünlerindeki ithalatın yüzde 100 arttığını göstermektedir. 1989 
yılında 2 milyar 126 milyon dolar tarım ürünü ihraç etmişiz; bu rakam da 1988 yılına göre 
ihracatımızda yüzde 9,2'lik bir gerileme olduğunu göstermektedir. 

Düşünebiliyor musunuz; tarım ülkesi Türkiye, tarım ürünleri ithalatını, yıldan yıla yüzde 
100'ler seviyesinde artırırken, ihracaatında geriliyor... Bu durum, sânayi yönünden dışa ba
ğımlı hale gelmiş ülkemizin, tarım ürünleri yönünden de dışa bağımlı hale getirildiğinin çok 
korkunç bir göstergesidir. Bu ekonomik uygulama, Türk çiftiçisinin, Türk tarımının idam fer
manını imzalamak demektir. Bu uygulama ile yalnız o 25 milyon insanı gözden çıkarmakla 
kalmıyorsunuz, Türk insanının, yemesini, gıdasını, beslenmesini tamamen dışa bağımlı hale 
getiriyorsunuz. Bu, gelecek nesillere hesabını veremeyeceğiniz bir uygulamadır. Türk köylüsü, 
Türk çiftçisi, kendi idam fermanını imzalayanlardan, sandık başında, bunun hesabını mutlaka 
soracaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum : Top
rak Mahsulleri Ofisi olarak, hasat mevsiminde Türk çiftçisinin buğdayını 450-500 liraya, arpa
sını ise 360-400 liraya aldınız. Bu mahsulü alalı 4 ay oldu. Şimdi 12 nci ayin sonundayız. 12 
nci ayın sonunda veya 1991'in birinci ayında Toprak Mahsulleri Ofisi, bu aldığı buğdayı 
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piyasaya kaç liraya satacak? Aldığınız arpayı kaça satacaksınız? Zannediyorum 450-500 liraya 
aldığınız buğdayı 700 liradan aşağı satamayacaksınız. 4 ay gibi kısa bir sürede, çiftçinin bir 
yıllık el emeği, özveriyle yetiştirdiği o mahsulünden, birtakım çevreler, kilogram başına 200-250 
lira para kazanacaktır. Bu parayı kimler kazanıyor? Sayın Bakanımızdan, konuşmak üzere kür
süye geldiklerinde bunu açıklamalarını özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. 

Tarım Orman ve Köyişleri Başkanlığı bütçesinin, yurdumuza, milletimize, köylümüze, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Kurulu 
saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. 
Sayın Hırfanoğlu; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi hakkında, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini anlatmaya başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk tarımının 1990 yılı itibariyle ilk bakıştaki durumunu şöyle özetleyebiliriz : Gayri safı 
millî hasıladaki payı yüzde 14,7 toplam ihracat içindeki payı yüzde 21, sabit sermaye yatırımla
rı içindeki payı yüzde 6,4. Bu rakamlar, Türk tarımının nasıl bir çıkmazda olduğunu göster
meye yeterlidir. Bu noktaya nereden ve nasıl gelindi, kısaca açıklamak istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, tarım ürünlerinde, şimdilik, ihracatı ithalatından daha fazla olan 
ülkeler durumundayız; ancak, 1990 yılının ilk sekiz aylık rakamları, ithalatın, giderek ihracata 
yaklaştığını göstermektedir. Ülkemizde tarım ürünleri ithalatı, 1980 yılında 51 milyon dolar 
iken, 1989 yılında 1 milyar 047 milyon dolara çıkmıştır. Kendi kendini yıllardır tarımıyla besle
yebilen Türkiye için, bu, ayıptır, utanılacak bir tablodur. 

Ülkemizde son yıllarda uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar, tarım sektörünü arzu 
edilen gelişmeye ulaştıramamış ve neticede çiftçilerin gelir dağılımı olumsuz yönde etkilenmiş
tir. Halen, tarımda çalışan, sanayi kesiminde çalışana göre altı kat daha az gelir elde etmekte
dir. Kamu sektörü, 1980'de 6 trilyon liralık imalat sanayii yatırımı yaparken, 1989'da bu mik
tar 3 trilyona düşmüştür. Ayrıca, özel sektör yatırımı da çok az artmış ve hemen hemen aynı 
seviyelerde kalarak 2,5 trilyondan 2,8 trilyona çıkmıştır. Diğer sanayi yatırımlarında da büyük 
bir duraklama vardır. 

tşte, sizin bu politikalarınız sonucunda, köyünden şehre gelen vatandaşlardan, bol bol ka
pıcı, simitçi, ayakkabı boyacısı ve hamal yaratılmıştır, üstelik çarpık kentleşe de cabası. Politi
kasızlık ve temelde "sanayi ülkesi olduk" hobisine kapılmamız, tarım sektörüne çok acı çek
tirmektedir. 

Geçtiğimiz aylarda Körfez'de gelişen sıcak savaş tehlikesi, temel gıda maddelerinin strate
jik önemini bir defa daha ortaya koymuştur. Bu durum, tarımını gereği kadar geliştirmeyen, 
gıda açıklarını dış alım yoluyla karşılayan ülkelerin ne kadar yanlış yaptıklarını; gelişmiş ülke
lerin ise, gıda emniyeti konusunda verdikleri önemin de ne kadar isabetli olduğunu açıkça gös
termektedir. Teknoloji ve sanayide ileri modern ülkelerin hemen hemen hepsinde tarım, diğer 
üçüncü dünya ülkelerinden çok daha ileridir, tşte Ortak Pazar ülkeleri, tşte Japonya... 

Ordusu ve teknolojik gelişmiş silahlarıyla dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olan 
Irak, krizin ilk aylarında gıda bulamama tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır, tleriki günlerde 
bu olumsuz gelişmeler nereye kadar gidecek bilinemez. Siz ne derseniz deyin, tarım, ulusal 
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ekonomimizde çeşitli yönleriyle önemini korumaktadır. Gerek, insanların ihtiyaç duyduğu gı
da maddeleri ve tanma dayalı sanayi kolları için hammadde üretmesi ve gerekse ülke nüfusu
muzun yüzde 40'ının yaşadığı kırsal alanlar da iş ve uğraşı olanakları sağlaması yönünden da
ha uzun yıllar Türk ekonomisine yön veren özel bir konuma sahip olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, her canlı gibi, bitkiler de, beslenmek zorundadır. Bitkilerin besin kay
nağı topraktır. Daha çok ürün almak için toprağın eksik olan maddelerini gübreyle destekle
mek gereklidir; ancak, ülkemizde gübre tüketimi, pahalılığı yüzünden yeter kadar yapılama
maktadır. Ortalama dönüm başına 100-120 kilogram gübre kullanımı gerekirken, ülkemizde 
50-60 kilogram kullanılmaktadır. Türkiye gübre tüketimi 1988 yılında 8 milyon 114 bin ton 
iken, 1989'da 9 milyon 070 bin tona yükselmiş, 1990'da ise yıl sonu itibariyle 8 milyon 980 
bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar Sayın Bakanın "Gübre kullanımını artır
mak için büyük çaba gösteriyoruz" şeklindeki sözlerinin ne derece gerçek olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Girdi fiyatları 24 kat artarken, taban fiyatları ancak 17 kat artmaktadır. Gübre ve diğer 
girdilerin kullanımını artırmak için daha çok sübvansiyon yapmamız gereklidir. Akaryakıt fi
yatlarında meydana gelen büyük zamları söylemeye gerek duymuyorum. Çünkü, bu zamlar, 
yalnız çiftçiyi değil, bütün insanlarımızı perişan etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, en önemli girdilerden biri de su ve sulamadır. Büyük bir tarım po
tansiyeline sahip olan ülkemizde 28,5 milyon hektar, işlenen tarım arazisi vardır. Bunun 24,7 
milyon hektarında kuru tarım yapılmaktadır. Teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 mil
yon hektar arazinin 2,8 milyon hektarı kamu sulaması, 1 milyon hektarı da halk sulaması ol
mak üzere, 3,8 milyon hektarı sulanabiliyor. Sulanan arazilerin tarıma elverişli araziye oranı 
yüzde 13,4'tür. Türkiye'nin yıllık ortalama kullanılabilir su potansiyeli, yeraltı ve yer üstü top
lam 104,5 milyar metreküp olup, bu potansiyelin 16 milyar metreküpü tarım sektöründe kulla
nılmaktadır. 

Tarımımız hava şartlarına bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır.Bunun için de, sulama yatı
rımlarına çok daha fazla ağırlık verilmelidir. Hatta, bazı yatırımlardan vazgeçilip, sulamaya 
öncelik verilmesi için her imkân kullanılmalıdır. Sulu tarımın her çeşidinin yapılabileceği Ha
tay'ın Amik Ovası ve Ova çiftliği susuzluktan kan ağlamaktadır. 

Ülkemiz topraklarının, 1,5 milyon hektarında çoraklık, 2,8 milyon hektarında ise drenaj 
sorunu vardır. Tarım alanlarında çoraklığın önlenebilmesi için, tarla içi drenaj, arazi tasfiyesi 
ve toplulaştırma gibi, tarla içi geliştirme ve hizmetlerine de gereken önem verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarının, özellikle pamuk ve tütün politikasını şüpheyle 
karşılıyorum, tç veya dış hangi güçlerin parmağı var bilemiyorum; ama kesinlikle bir oyun var. 
Hükümetin pamuk ve tütün politikasından ANAP milletvekillerinin de rahatsız olduklarını 
biliyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu açıkça ortaya koyan bu arkadaşlarımı kutluyo
rum. Türkiye ekonomisinin 1950 yılından beri belkemiği olan, hamalı olan pamuk, ülkemiz
den kaldırılmak istenmektedir. 

Pamuk başta olmak üzere, tarım ürünlerinde dünya piyasalarıyla artık rekabet edemez 
duruma düştük. Bunun da en büyük nedeni enflasyon ve yüksek faizdir. Pamuk taban fiyatla
rı maliyet seviyesinde kalmış olup, yıllık enflasyonun yarısı kadar artış verilmiştir. Çukobirlik 
ve diğer kooperatifleri, ortak olmayan üreticiden mal almaması ve ödemelerindeki belirsizlik 
ile peşin para ödemeyişi, pamuk üreticisini tüccara teslim etmiştir. Bunun sonucu olarak da, 
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pamuğunu ortalama 1 500 liradan satmak zorunda kalmıştır. Bu fiyat, maliyetini bile kurtar-
mamıştır. Bu ıstırap yıllardır böyle sürüp gidiyor. Pamuğunu kooperatife yatıran üreticiler pe
şin para alamamışlar, aylarca beklemişlerdir ve halen de beklemektedirler. Bu arada icralar, 
hacizler çiftçinin yakasına yapışmıştır. 

Pamuk üreticisi beyaz altınına küstü. Yalnız Çukurova'da pamuk ekim alanı yüzde 22 azaldı 
ve azalmaya da hızla devam etmektedir. Ayrıca, Pakistan'dan ithal edilen pamuk ipliği ve ham 
bez, bizim pamuğumuzu olumsuz yönde etkiledi. Bunlar, bizim kotamızla ihraç edilmektedir. 
Türk çiftçisinden esirgediğimiz paraları, Pakistanlı çiftçilere veriyoruz. Soya, mısır, kolza uzun 
vadede hiçbir şey getirmez, pamuğun çöpü kadar fayda getirmez. Tekstilin hammaddesi olan 
pamuk, kasıtlı olarak baltalanmaktadır. Tekstil biterse, Türkiye'nin kolu kanadı kırılır. Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğunun isteği de bu. 

Pamuk üreticisini korumak istiyorsak, taban fiyatları en üst düzeyde tutmamız ve bedeli
ni peşin ödememiz gerekir. Ayrıca, pamuk ithalatına fon koyarak, yabancı pamuğun Türkiye'
ye girişi engelllenmeli, pamuk ihracatına da teşvik uygulanmalıdır. Sizin, pamuk ithal ettiğiniz 
Pakistan bile, pamuk ihracatçısına yüzde 40 teşvik vermektedir.. 

Devlet adına destekleme alımı yapmakla görevli Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltiği koyacak 
yer bulamadığı ve depo kiralamadığı için alımlara geç başlamıştır. Ürününü toplayan müstah
sil, yaklaşık bir ay kadar perişan olmuş, koyacak yer bulamamıştır. Kamyonlar alım merkezle
ri önünde günlerce beklemiştir. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi, her üreticiden yirmi ton çel
tik alacağını açıklayarak sınırlama getirmiştir. Daha fazla çeltik üreten çiftçi bunu nereye sata
caktır? Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alımında sınıfta kalmıştır. Bu yanlışlıklar yüzünden, 
bugün iç tüketimin yüzde 40'ını Amerikan pirinci sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, fındık üreticisi kan ağlıyor. Bu yıl, fındığın dalları gibi, geçim kay
nağı sadece fındık olan milyonlarca ailenin de boynu bükük kaldı. 3 500 lira olarak açıklanan 
taban fiyattan sonra, Fiskobirlik'in, "ortağım olmayanın ürününü almam" demesi, fiyatların 
tüccarda 2 500 liraya düşmesi, fındık Üreticisini perişan etmiştir. Üstelik, Fiskobirlik, üretici
nin parasını da vermiyor. Karadeniz'den göç başladı, Karadeniz bitti. Karadeniz'in oynak ve 
neşeli türkülerini çalan kemençeler, artık, ağıt yakıyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye, narenciye üretimi yapan 80 ülke arasında 13 üncü sırada yer alıyor. Brezilya 16,2 
milyon tonla ilk sırada bulunmaktadır. Ülkemizdeki narenciye üretiminin yüzde 87,7'si Akde
niz, yüzde 11,9'u Ege ve binde 4'ü de Karadeniz Bölgesinde olmaktadır. Geçen yıl ortalama 
500 liraya satılan narenciye, bu yıl da aynı fiyata, hatta daha ucuza satılmaktadır. 

Körfez krizinden en olumsuz etkilenen ürün narenciye oldu. Ancak, Hükümet, narenciye 
ihracatına teşvik getirebilir ve yeni pazarlar bulabilir. Narenciyenin kaderini yalnız Ortadoğu 
ülkeleri pazarına bırakmayız. 

Ayrıca, narenciyede, Devlet Su İşleri sulama ücretleri çok yüksektir. 1988'de 13 bin, 1989'da 
23 300 ve 1990'da 47 100 liradır. İçel'de NARKO Başkanı, elli yıllık narenciye üreticisi bir va
tandaşımız şöyle diyor. Sayın Ali Eren burada olsaydı, hemşerisinin ne dediğini dinlerdi: "Benzin 
33 kuruş iken, portakal 40 kuruştu. Bugün, benzin 2 500 lira, portakal ise 400 lira. Narenciye 
sübvanse edilmezse, yeni pazarlar bulunmazsa, Türkiye'de narenciye ağaçları sökülür." 

Sayın milletvekilleri, çok önemli gördüğüm ve hepinizin kabul edeceği gibi, ülkemizin en 
önemli meselesi içme suyu konusudur. Toplam 78 896 üniteden sulu ünite sayısı 47 244, suyu 
yetersiz ünite sayısı 10 881, susuz ünite sayısı ise 20 771'dir. Sulu ünitelerin de ancak 18 bini 
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şebekeli içme suyu ünitesidir. Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Her evde, kur
nası açıldığı zaman akan suyu, içme suyu olarak görmeliyiz" sözlerini de göz önüne aldığı
mızda, durumun ne kadar kritik ve acil olduğunu görüyoruz. 

Bütçede, içme suları için ayrılan pay çok düşüktür. Susuzluk, ülke gündemimizin ilk sıra
larında yer alan hayatî bir olaydır. Bunun için seferberlik ilan edilmelidir. Sayın Bakanın, beş 
yılda çözüm önerisi, ilk bakışta çok olumlu; ancak, köylerin bu kadar süre dayanabileceklerini 
sanmıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tabiî afetlere karşı çiftçinin ürününün korunması için, tarım sigor
tası yasası geciktirilmeden çıkarılmalıdır. Ayrıca, artık, bütün ileri ülkelerde olduğu gibi, çift
çilerimizi de sosyal güvenlik şemsiyesine almalıyız. 

Değerli milletvekilleri, iki yıl av yasağı getiren yasa tasarısı, Adalet Komisyonunda kabul 
edilerek, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna gönderilmiştir. İhtiyaç duyulan dönemlerde 
av yasağına gereksinim vardır, av yasağına karşı değiliz; ama, katı yasa kurallarıyla bu olmaz. 
Unutmayalım ki, ülkemizde yüzbinlerce insan av sporu ve avcılık yapmaktadır. Bu insanları 
iki yıl heyecansız bırakmaya hakkımız yoktur. Umarım ki, bu yasayı gerek Tarım Komisyo
nunda, gerekse Genel Kurulda yumuşatarak çıkarırız. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda, Ziraat Bankasında bazı iyi gelişmeler gözlemek
teyiz. Ancak, yöneticilerin bütün iyi niyet ve fedakârca çalışmalarına karşın, tamamen mevzu
at ve politik tercihlerden meydana gelen yanlışlıkları söylemeden geçemeyeceğim. Ziraat Ban
kasının tek ve yegâne amacı, çiftçi ve tarım olmalıdır. Bankanın kuruluş amacı da budur. Zira
at Bankası, bütün kaynaklarını tarıma ayırmalıdır. Banka yalnız ve yalnız Ziraat Bankası ol
malıdır. Avrupa Topluluğu ülkelerinde çiftçiye yüzde 6 ila 10 faizle kredi verilirken, ülkemizde 
bu faiz oranı yüzde 50 dolaylarındadır. Bu kredi faizlerinin mutlak şekilde düşürülmesi, yüzde 
20'lere çekilmesi gereklidir. Ziraat Bankası faizlerinin, diğer banka faizlerine göre daha düşük 
olduğunu söyleyerek bu işten kaçamazsınız. Baremler yükseltilmeli, kredi şahıs hadleri artırıl
malıdır. Gerçekçi ve iyi bir uygulama olarak gördüğümüz il kredi yetkilerinin, günümüz eko
nomik koşullarına uygun bir biçimde yükseltilmesi gereklidir. Banka şubelerinde "Plasman 
yok" sözünü önemli bir ölçüde kaldırtan yöneticileri de bu arada kutlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 3 Aralık 1990 günü, Türkiye 1 inci Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasında 
yapmış olduğu konuşmasında Sayın özal, Ziraat Bankasının esnafa da açılmasını, esnafa kre
di verir hale getirilmesini isteyerek, tarımın önemini kaybettiğini, millî gelirdeki payının yüzde 
15'e düştüğünü söylemiştir. Bu cümlesindeki ifadelerinden birine katılmıyor, diğerine katıldı
ğımızı bildirmek istiyorum. 

Ziraat Bankasının, tarımdan, çiftçiden başka meslek ve sektörlere açılmasını kesinlikle kabul 
etmiyor ve bunu kuruluş yasasındaki amacına aykırı buluyoruz. Ancak, ülkemizde, tarımın 
önemini kaybettiği iddiası doğrudur. Biz de bunu yıllardır iddia ediyor ve anlatmaya, anlama
nıza çalışıyoruz. 

Sayın özaPın bu fikri çok doğrudur. Bunun baş mimarı da, yaratıcısı da, sorumlusu da 
tabiî ki kendisidir. Yine Sayın özal, geçtiğimiz aylarda, Avrupa Tarım Konfederasyonunun An
talya'da yapılan toplantısının kapanış konuşmasında, aynen şöyle diyor : "Tarımda sübvansi
yonların kaldırılmasından yanayız. Belki aranızda bu konuşmamdan hoşlanmayacak olanlar 
vardır; ama, tahmin ediyorum, sübvansiyonun kaldırılması, bütün dünyaya çok yararlı sonuç
lar getirecektir. 
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BAŞKAN — Sayın Hırfanoğlu... 
TURHAN HIRFANOGLU (Devamla) — Bir sayfam kaldı Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Rica edeyim... Çankaya'dan aşağıya inerseniz bitirirsiniz!.. (Gülüşmeler) 
TURHAN HIRFANOGLU (Devamla) — Sayın Başkan, Çankaya'dan aşağıya birisini in

direceğiz inşallah!.. 
Sayın özal'dan her zaman beklediğimiz parlak ve sürpriz fikirlerinden biri yine. Yarar 

bunun neresinde Sayın özal? Bunu kabul etmek mümkün değildir. Dünyada hangi ülke var 
ki, tarımını, serbest ekonominin, acımasız, hak hukuk tanımayan katı kurallarına bırakmış... 
Her şeyiyle örnek aldığınız, yakın arkadaşınız Bush'un Amerikasında ve Avrupa Topluluğu 
ülkelerinde, tarım, koruma altındadır. Sizin düşündüğünüz gibi bir uygulama, Türk tarımının 
idam fermanıdır, 25 milyon insanın açlığa mahkûm edilmesidir, Türkiye'nin kendi kendisini 
besleyemez hale gelmesidir. Buğday taban fiyatından Ziraat Bankasına kadar, sübvansiyondan 
her şeye kadar karışıyorsunuz. Lütfen, elinizi çiftçinin yakasından çekiniz Sayın özal, Çanka
ya'nın dışındaki işlere karışmayınız, Başbakan değil, Cumhurbaşkanı olduğunuzu hatırlayı
nız. Yoksa, Cumhurbaşkanlığına alışamadınız mı?!. 

Bakınız, yine çok yakın arkadaşınız ve güya sizin ekonomik bilgilerinizden yararlanan Bayan 
Thatchaer'in ekonomik ve siyasî politikası İngiltere'de iflas etti ve Thatcher, fazilet göstererek 
evinin mutfağına döndü. Bu hazin sonucu hiç düşündünüz mü? Demokrasinin anlamı ve gere
ği budur işte. Türk Halkı, Sayın özal, sizden de böyle bir erdemli davranış beklemektedir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Avucunuzu yalayın. 
TURHAN HIRFANOGLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 16 Aralıkta, yani bun

dan beş gün önce, Sayın Bilici, Adana'da yapılan "Söz Çiftçinin" toplantısında, çiftçiler, ANAP 
İktidarının politikasını, Saddam'ın topuna behzetmişler. Bunu çiftçiler söylüyor, Saddam'ın 
topu diyorlar. Bu, yalan değil. Ayrıca... 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — Sana yakışmıyor... 

TURHAN HIRFANOGLU (Devamla) — Yakışır, çiftçiler söylüyor bunu. Çiftçilere ya-
kıştıramıyorsan, onu bilmem. 

Ayrıca, "açız, açız" diye bağıran çiftçiler, sanayi ve esnafın vergi borçlarının affedildiğini 
hatırlatarak, "Neden çiftçilerin borçları da affedilmiyor, biz bir başka dünyanın insanları mı
yız?" demişlerdir. Çiftçi, size küskündür, çiftçi, sizden şikâyetçidir; bu da sizin için iyi sonuç 
vermeyecektir. 

Türk çiftçisinin, devletten 2 trilyon lira alacağı var diyoruz. Size soruyoruz, doğru mu bu? 
Doğruysa niye ödemiyorsunuz? Doğrudur Sayın Başkanım, az evvel Pamuk Araştırma Komis
yonuna çıktım, görüşmeler halen devam ediyor; Sayın Tariş Başkanının verdiği ifadeye göre, 
Tariş'in toplam borcu 600 milyar lira. 

Sayın milletvekilleri, biz iddia ediyoruz, devletin çiftçiye 2 trilyon borcu var. Biraz evvel 
Tariş Genel Müdüründen bu bilgileri bizzat aldım, toplantıda söylediler. Yalnız Tariş'in borcu 
600 milyar lira. Pamuk üreticisine olan borcu 190 milyar, gerisi, üzüm, zeytin gibi mahsullerin 
üreticilerine ait. Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik, Toprak Mahsulleri Ofisi, Trakyabirlik, Panko 
birlik ve diğer kuruluşların toplam borcu herhalde 2 trilyon eder. 
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Alışveriş hukukuna, hakkaniyete, vicdanınıza uygun mudur bu davranışınız? Sadaka mı 
veriyorsunuz? Çiftçi güçlü olursa, Türkiye'de güçlenir. Geçen yıl "Kuraklık" dediniz, bu yıl 
"Körfez krizi" diyorsunuz... Aslında, biz, sizi, aşağıda da gördük, yukarıda da... 

Bu işlerde, Sayın Bakanı ve Bakanlık kadrosunu suçlamıyorum; Hükümetin ekonomik ter
cihi böyle. ANAP İktidarının tarıma yaklaşımı ve bakışı bu şekilde. Destekleme ve korumacı
lığı sistemli bir şekilde azaltıyor. Zaten yetersiz olan sübvansiyonları tamamen kaldırmaya çalı
şıyorsunuz, laban fiyatlar yıllık enflasyonun çok altında. Peşin ödeme yapılmıyor, tarımsal 
girdiler son hızla yükseliyor. Daha ne olsun? Böyle bir politika ile Sayın Bakan ve mensubu 
bulunduğu ANAP İktidarı nasıl başarılı olacak? Bizden size hatırlatması, tarlada kırmızı alarm 
var, haberiniz olsun. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öner Miski; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının değerli mensupları, sözlerime başlarken hepinizi say
gıyla selamlarım. 

1991 malî yılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini 
belirtmek istiyorum : 

Türkiye'de tarım, bütün ihmallere rağmen, halen en önemli sektördür. Çalışan nüfusu
muzun yüzde 49.3'ü, yani yarıya yakını tarımda, yüzde lS.S.'i sanayide ve yüzde 35.2'si hiz
metler sektöründe çalışmaktadır. 

Kentsel yerleşim olarak kabul edilen, belde halkının hemen hepsi, ilçe merkezlerinde ya
şayanların büyük bir kısmı, şehirde yaşayan halkımızın bir kısmı çiftçilik yaparak geçimlerini 
sağlamaktadır. Büyük kentlerimizin gecekondularında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kıs
mı, köylerinden gelen katkılarla kentsel yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu nedenle, tarım 
sektörü, toplumumuzun yüzde 60'dan fazlasını birinci derecede ilgilendirmektedir. 

Türkiye'de tarımın ekonomiye katkısı, son yıllarda göreceli olarak düşüşler göstermişse 
de, son derece önemlidir. Toplam ihracat içerisinde tarım ürünleri, tarıma bağlı işlenmiş ürün
ler ve tarıma bağlı sanayi ürünlerinin payı yüzde 62'dir. 

Ülkemizde özel mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hâkim olduğu bir tarımsal yapı 
mevcuttur. Bizde, tarım, genelde aile ziraatî olarak yapılır. 

On yıldır izlenen tarım politikalarının sonucu, köylümüz, çiftçimiz yoksulaşmakta ve bir 
önceki gününü arar duruma gelmektedir. 

30 milyondan fazla vatandaşımızın geçimini sağlayan tarım sektörü, şimdi durmadan kan 
kaybetmekte, diğer sektörlere gereğinden fazla kaynak aktarmaya zorlanmaktadır. Bu da, köy
lümüzün, çiftçimizin yoksullaşmasına neden olmaktadır. 

1983-1990 yılları arasında, çiftçimizin ürettiği ürünlerin fiyatı 17 kat artarken, bunlar için 
kullandıkları tarımsal girdilerin fiyatı, yani maliyetleri 24 kat artmıştır. Daha açıkçası, köylü
müzün, çiftçimizin 7 yılda satınalma gücü yüzde 30 oranında azalmıştır. Benden evvel konu
şan arkadaşlarım girdi fiyatlarındaki artışlara değindiler; burada bunlara uzun uzun değinme
yeceğim. Gübre, mazot, ilaç, traktör, yem, sulama, tohumluk ve tarımda asgarî ücretin bir yıl
lık ortalama artışı yüzde 82 dolayındadır. 
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Hükümetin çiftçiye verdiği taban fiyatlar bu artışların çok altındadır. Ayrıca, Hükümet, 
alım konularında, birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisini desteklemediği için de, bu kuruluşlar, 
alışta çok nazlı davranmaktadır. Hatay'da, Ege'de, Çukurova'da, pamuk çiftçisi, elindeki pa
muğunu Hükümetin ilan ettiği 2 İSO Türk Liranın altında bir fiyatla, mecbur olduğu için, borçlu 
olduğu için, sıkıştığı için, 1 200 ila 1 600 Türk Lirasına sattı. 

Pancar üreticisi 140 bin Türk Lirasına mal ettiği 1 ton pancarını, şimdi Hükümete 12S 
bin Türk Lirasına teslim etmek mecburiyetinde. 

Bir pancar Üreticisinden gelen mektubu göstermek istiyorum. Bu mektubunda vatandaş 
yazmış: Hazırlama, gübre, çapa, söküm, çekim, doldurma ve sulamayla ilgili toplam harca
ması 100 bin Türk Lirası; tarla kirası 40 bin eder, 140 bin Türk Lirası. Buna karşılık, Hükü
metten alması gereken avansları ya zamanında alamamış ya da hiç alamamış. 

Şu anda pancar çiftçisi çok sıkıntıda, çok zorda, Pancar çiftçisinin Hükümetten 1,5 tril
yon liralık alacağı var. 

Hükümete söylüyorum : Bu sıkıntıdaki çiftçinin dertlerine eğilin, bunlara olan borcunu
zu bir an evvel ödeyin. Çiftçi nefes alacak durumda değil. 

Sebze üreten çiftçi feryat ediyor; sebzesi elinde kaldı. Karpuz üreten çiftçi perişan. 
Dün Yozgat'tan telefon ettiler. Soğan üreten bir köylü, ağlıyordu : "Geçen yıl 2 000 Türk 

Lirasına sattığım soğana, bu yıl 400 Türk Lirasına müşteri bulamıyorum; borcumuz var, ne 
yapacağız?" diyordu. 

Likit yağ ithal ediyorsunuz. Trakya Yağlı Tohumlar Birliği, bu ithalat karşısında, iflasla 
karşı karşıya; üreticinin kurduğu bu birlik, iflasla karşı karşıya. Ayçiçeği üreticisi Hükümetin 
sillesini yedi; ayçiçeği ekmekten kısmen de vazgeçiyor. 

Mısır taban fiyatı 460 Türk Lirası; Ofis almıyor. Çiftçinin borcu var; esnafa kilosu 300-325 
Türk Lirasına satmak mecburiyetinde kalıyor. 

Çeltik üreticisi perişan; tam hasat zamanı yapılan ithalatla beli kırıldı; 1 064 Türk Lirası
na mal ettiği bir kilo çeltiğini, borçlu olduğu için, 600-700 liraya tüccara satmak durumunda. 
Ofis, alışta nazlı davranıyor. Meric'e giden bir ANAP'lı Bakana, orada köylüler sordu : "1 064 
liraya mal ettiğimiz çeltiği Ofis almıyor, ne yapacağız?" Bunun üzerine Bakanın verdiği yanıt, 
"Çeltik yerine, karanfil ekin." Maria Antoinette'in, "Açsanız, ekmek yerine pasta yiyin" de
mesi gibi. Olacak bir iş mi sayın milletvekilleri? 

Burada, zabıtlara geçsin diye, bir başka belge daha sunmak istiyorum. Toprak Mahsulleri 
Ofisi, bahane üretmek için, bir taahhütname imzalatıyor. 25.10.1990 tarihli taahhütname... tş-
te Taahhütname elimde : "Kargı Ekip Şefliğine satmış olduğum çeltiğin parasını, Ofis ne za
man öderse ödesin, alacağımı taahhüt ederim" diyor. Taahhütnamenin altında üreticinin adı, 
soyadı ve imzası var. Ofis, kendi beceriksizliklerinin, kendi eksikliklerinin intikamını çiftçiden 
çıkarıyor. Geçen yıl elinde bulunan çeltiği zamanında piyasaya sürmediği için, şu anda depola
rının birçoğu dolu. Bu nedenle, "Çeltik alamıyorum" diyor. Çeltik üreticisi perişan vaziyette 
kapıda bekliyor. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Okan Hohdingi ve Beslen Makarnasını kurtarırken gösterdiği 
ilgiyi, asıl görevini yaparken, çiftçiye, köylüye hizmet ederken göstermiyor. Hükümet, çiftçiye 
ve köylüye liberal; holdinglere koruyucu!.. Bu ne biçim mantık bu ne biçim uygulama? 
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Edirneli Ramız Hıra, kendisi için aldığı buğdayı, değirmenciye götürüyor. Değirmenci, buğ
dayı alırken, stopaj ve KDV kesiyor. Çiftçi, ununu alacak, ununu alırken bir KDV daha. Hay
vanları için kepeğini alacak; kepeği için bir KDV daha... Yani, bir koyundan üç post çıkartılı
yor. Bu ne biçim uygulama sayın milletvekilleri? Bu, Hükümetin çiftçiye, köylüye ne biçim bak
tığının, şaşı baktığının en güzel bir göstergesidir. 

Hükümet, çiftçiyi terbiye edeceğim diye -çoğu gereksiz- bir de zamansız tarım ürünü itha
latına hız verdi. 

Türkiye, kendine yeten yedi ülkeden biriyken, bakın ne oldu : 
Tarım ve tarıma dayalı ürünlerin ithalatı 1983 yılında 343 milyon dolar; genel ithalat 9 

milyar 235 milyon dolar. Tarım ürünlerinin genel ithalat içindeki payı yüzde 3,7. Bizim, aynı 
yıl tarım ve tarıma dayalı ürün ihracatımız 2 milyar 551 milyon dolar. İhracatımızın ithalatımı
za oranı 7,4; yani 7 katı. 

1989'da -kıtlık yılı, yok yılı- ithal ettiğimiz tarım ve tarıma dayalı ürünler, 1 milyar 884 
milyon dolar. Genel ithalatımız 15 milyar 762 milyon dolar. Genel ithalata göre oran yüzde 
11,9. Bu oran, altı yılda yüzde 3,7'den yüzde 11,9'a çıktı. Yani, aleyhimize yaklaşık dört kat 
arttı ve biz tarım ülkesiyiz!.. 

Tarım ürünleri ihracatımızın ithalata oranı 1,6 oldu. Bu oran, aleyhimize, altı yılda beşe 
katlandı. Bu yıl var yılı, bolluk yılı, her şey var; ama çiftçi perişan. Çiftçinin denetleyemediği 
girdi fiyatları arttı; ama buna karşın mahsul fiyatları az arttı. Bu yıl, tarımsal ürün ithalatımız 
2 milyar 38 milyon dolar oldu. Buna karşı, tarım ürünleri ihracatımız 1 milyar 879 milyon do
lar. ihracatın ithalata oranı 0,9; ihracat, ithalat tarafından yendi, ithalatımız, ihracatımızın 
daha üzerinde ve tarım ülkesi Türkiye!.. 

İthal ettiğimiz ürünlerin hepsi, kendi ülkelerinde desteklenen ürünler. Tarım ülkesi Türki
ye, bu Hükümetin sayesinde tarım ürünlerine pazar oldu. 

Bu Hükümet, benimsediği liberal ekonomi modelini, tarım sektörü için geçerli görmekte 
ve bu konuda da öncülük yapmaya çalışmaktadır. Arkadaşımın da dediği gibi, Sayın Cumhur
başkanı, ekim ayının başlarında, tarımdan desteğin kaldırılmasını söylediler. Sayın Bakanlar 
da buna benzer beyanlarda bulundular. GATT toplantısında, Uruguay Round çerçevesinde Brük
sel'de bakanlar düzeyinde yapılan toplantılarda, ekonomileri gelişmiş ülkeler, on yıllık süreç 
içinde, tarımsal desteklerin yüzde30 oranında bile azaltılmasını kabul etmediler ve kendi tarım 
sektörlerini korudular. Sayın Devlet Bakanı Güneş Taner, toplantı dönüşü yaptığı açıklamada 
"Dünyada, önümüzdeki yıllarda tarıma desteğin artacağı belli oluyor" demiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin tarıma verdiği destek, 1989 yılında 959 
milyar Türk Lirası, 1990 yılında ise 1 trilyon 75 milyon Türk Lirasıdır. Bu yılın toplam tarım
sal üretimi ise, 47 trilyon lira olarak tahmin ediliyor. Buna göre, Hükümetin tarımsal üretime 
desteği yüzde 2,3'tür. 

Ekonomileri gelişmiş ülkelerin tarım sektörüne verdikleri iç destekler; İsviçre'de yüzde 75, 
Avrupa Topluluğunda yüzde 38, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 27, Japonya'da yüzde 
72, bizde ise sadece yüzde 2,3'tür. Biz, kraldan fazla mı kralcıyız anlamak kabil değil. 

Avrupa topluluğu bütçesi 1989'da 45 milyar 30 milyon ECU, bunun Tarımsal Destek Fo
nuna ayrılan payı yüzde 66; yani 29 milyar 757 milyon ECU, bunun Türk parası karşılığı ise 
117 trilyon 650 milyar Türk Lirasıdır. Ortak Pazar, 17 milyon vatandaşını 117 Trilyon Türk 
Liralık bir fonla destekleyecek, biz ise 25 milyonu aşkın vatandaşımızı 1 trilyon 75 milyar Türk 
Lirasıyla destekleyenieyeceğiz... Bu, haksız bir rekabet değil mi, Türk tarımı bunların karşısın
da nasıl ayakta kalacak? 
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Türkiye tarımı, özellikle 1980 yılında, bu uygulanan ekonomik politikalar sonunda gide
rek daralmış, üretim yapmakta güçlük çeker hale gelmiştir, tşin üzücü yanı, tarım sektörün-
dekki sancılar, halkımıza ekonomik gelişmenin göstergesi olarak sunulmak istenmiştir. Tarı
mın payının göreli olarak azalması, bugünkü Hükümet tarafından "Sanayileşiyoruz" narala
rının yükseltilmesine sebep olmuştur. Aslında, ne tarım sektörü önemini yitirmiş, ne de sana
yileşme yolunda ciddî Bir adım atılmıştır. Sadece, emeğin acımasızca sömürülmesini sağlayan 
ve örneği hiçbir liberal sistemle yönetilen ülkede bile görülmeyen bir sistem yerleştirilmeye ça
lışılmıştır. Enflasyonun bütün yükü, çiftçinin, köylünün, işçinin, memurun, emeklinin ve dar 
gelirlinin sırtına yüklenmiştir. 

Tarıma yapılan yatırımlar da giderek azalmıştır. Beşinci Plan dönemine kadar yüzde 10'un 
üzerinde gerçekleşen, tarım sektörünün sabit sermaye yatırımı içindeki payı, yüzde 6'lara ka
dar gerilemiştir. Bu uygulama, dev yapısal sorunlarla karşı karşıya olan tarım sektöründe, so
runların yığılmasına ve mevcutlara yenilerin eklenmesine neden olmuştur. 

1980 yılında yüzde 22-24 arasında olar tarımsal kredi faizleri, ekonomik politikalar gerek
çe gösterilerek yüze 43-50'lere yükseltilmiştir. Tarım sektörü bu finansman yükünü kaldıracak 
güce sahip değildir. Buna çare bulmalısınız. Bunun için, köylümüzün, çiftçimizin mutlaka ko
runması ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünyada erozyon en çok Türkiye'de yaşanıyor. Top
lam 78 milyon hektarı bulan ülkemiz yüzölçümünün 57 milyon hektarında çeşitli derecelerde 
erozyon görülmektedir. Bu erozyonla, Türkiye'nin yıllık toprak kaybı 500 milyon metreküp
tür. Her yıl, 10 milyon metreküp birinci sınıf toprağımız, toprak sanayiinde kullanılmaktadır. 
Erozyon çalışmaları ise, 1 milyon hektarlık alan üzerinde yapılmaktadır. Erozyon olan alanla
rımızın sadece, ama sadece 1/5 7'sinde erozyon çalışması olmaktadır. 

Tarım arazilerinin, tarım dışı amaçlarla kullandırılması önlenememiştir. Çıkartılan yönet
melik, bu soruna bir çare olmamıştır. Devlet sulama şebekesi içerisinde olan 50 bin hektarlık 
arazi, tarım dışı amaçlara tahsis edilmiş bulunmaktadır. Çayır ve meralarımızın ıslahı yeterin
ce yapılamamış, bu konuda araştırma yapan kuruluş kapatılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bunları şunun için söylüyorum: Elimizde bulunan son derece önemli 
tarımsal kaynaklar, Hükümetin tedbirsizliği nedeniyle yok olmakta ve hedef olmaktadır. An
cak, burada Sayın Bakana, çayır ve meraların hukuksal sorunlarına çözüm bulmak için yap
tırdığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Drenaj çalışmaları, ülkemiz boyutlarına göre 
çok yetersiz kalmaktadır. Sulu tarım yapılan yerlerde araziler çoraklaşmakta, elden çıkmakta
dır. Amik Ovasında ve buna benzer birçok ovada, bu, yaşanan bir gerçektir. Eski Toprak-Su 
Genel Müdürlüğünün, işlevini yitirmesi, bir eksiklik olmuştur. Yeni yönetim sisteminde de bu 
hizmetler yeterince verilememektedir. Bakanlık araştırma kuruluşları, giderek etkisiz ve işlev
siz kuruluşlara dönüştürülmüştür. Teknoloji üretmeyen ekonomilerin başarılı olma şansı yok
tur. Teknoloji ürünlerini satın alarak gelişmeyi sürekli kılmak kabul değildir. 

Araştırıcı, teknik personel maddî ve manevî destekten yoksundur. Yetişmiş ve uzman per
sonel gerektiği gibi değerlendirilememektedir. Bu nedenle, yetişmiş elemanlarımızın büyük bir 
kısmı bakanlıkdışı kuruluşlara kaymakta, nitelikli personel açığı ortaya çıkmaktadır. 

Biyolojik mücadeleden bahseden, bunun her yerde sözünü eden Bakanlık, biyolojik araş
tırma enstitülerinin sayılarını artırması gerekirken, Antalya'da kurulu bulunan Biyolojik Araş
tırma Enstitüsünü Narenciye Enstitüsüne bağlayarak işlevsiz bir hale getirmiştir. Bu yanlışın 
düzeltilmesi lazımdır. 
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Eski Ziraî Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün işlevleri, Koruma ve Kontrol Ge
nel Müdürlüğü içerisinde yürütülmeye çalışılmaktadır; ancak, bu hizmetler eskiden olduğu dü
zeyde başarılı olmadığı, çiftçiler eski düzeylerinde eğitilemedikleri için, ilaç zehirlenmeleri, çevre 
kirliliği artmış ve ayrıca, tarım ilaçlarının gereksiz yere kullanılması sonucunu doğurmuştur. 
Tarım ilaçlarının tavsiyesi, neredeyse piyasadaki satıcıların denetimine bırakılmıştır. Bu durum, 
gereksiz kaynak israfına neden olmaktadır. 

Tohumculuk politikalarında büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. Devlet, çiftçi ile tüccarı karşı 
karşıya bırakmakta, çiftçinin kötü tohumdan meydana gelen zararlarına göz yummaktadır. Hü
kümetin izlediği sözde liberal ekonomik politika gereği, çiftçi, tohum konusunda acımasız bir 
yalnızlığa itilmiştir. Çiftçiye, kendisi için iyi olan tohumu deneme-yanılma yoluyla bulması öğüt-
lenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1983 yılında bir kanun hükmünde kararnameyle ku
rulan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş yasası, 1985 yılında çıkmıştır. Bakanlık 
çalışanları, yüksek ziraat mühendisleri, yüksek orman mühendisleri ve veterinerlerle bunların 
teknikerlerinden oluşmaktadır. 

Yönetim ve örgüt işleyişi bakanlıkta çok bozulduğu, yönetim kademeleri altüst olduğu 
için, iş verimi yeterince yükseltilememektedir. Bakanlık çalışanlarına yeni işlevler kazandırmak, 
yeni heyecan vermek lazımdır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlıkta son günlerde or
taya çıkan çok ciddî ve yaratacağı vahim sonuçlarla da o derece sakıncalı bir uygulamadan 
söz etmeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Miski, arkadaşlarınızın süresine tecavüz etmeye başladınız. 

ÖNER MİSKİ (Devamla) — Sayın Bakanın izni ve bilgisi dışında geliştiğine inandığım 
bu uygulama ile, en genci 25 yıllık devlet memuru olan, yirmi otuz yıldanben Bakan adına 
teftiş yapan 7 müfettiş, görevlendirme gerekçesiyle, sürgüne gönderilmiştir. Erzurum, Samsun, 
Adana ve Diyarbakır illerinde zorunlu ikamete mecbur edilerek yapılan görevlendirme, açıkça 
bir tenkildir. Hiçbir kamu hizmeti gerekçesine dayanmayan bu uygulama, Teftiş Kurulu Başka
nının istemediği kişileri emekliye zorlamak dışında bir amaç taşımamaktadır. Uygulamanın 
ardında, "bu yörelerde devamlı müfettiş bulunması" gibi bir gerekçe var ise de, çok genç ve 
dinamik müfettişler var iken, niçin müfettişlik hizmetine, yirmi, hatta otuz yılı bulan insanlar 
seçilmiştir? Böyle bi gerekçe yok ise, bu insanlar hangi suçu işlemişler de bunca hizmetten son
ra sürgüne mahkûm edilmişlerdir? Aslında, "Sizinle çalışmak istemiyorum" diyen Tetkik Ku
rulu Başkanının beyanı, uygulamanın hangi çarpık anlayışa dayandığını sergilemektedir. Ku
rulu, babasının mülkü, müfettişleri de köle gören bu anlayışın hangi kitapta yeri vardır; bil
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Miski, aşağıdan arkadaşlar işaret ediyorlar... 

ÖNER MtSKt (Devamla) — Sayın Başkan, ANAP Grubu, süresini 7 dakika geçirdi, mü
saade ederseniz bu 7 dakikanın bir kısmını kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Grubunuz, zatı âlinize kullandırma imkânı vermiyor. Lütfen... 

ÖNER MtSKt (Devamla) — Sayın Başkan, bitirmek üzereyim, müsaadenizle... 
BAŞKAN — Rica edeyim... 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Daha 20 dakika dolmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Onu ben bileyim. 
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TUFAN DOĞU (Muğla) — Biz de biliyoruz saate bakmayı. 
BAŞKAN — Niye başkasının avukatlığını yapıyorsunuz? 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Biz de biliyoruz saati. 
BAŞKAN — Ben, arkadaşımın hakkını senden daha fazla koruyacağım. 
ÖMER MtSKt (Devamla) — Uygulamanın sonucu 7 müfettişle sınırlı değildir. Daha önem

lisi her an sürgün korkusu taşıyan müfettişler, bu psikoloji altında nasıl özgür ve rahat davra
nabileceklerdir? Mahkeme öncesi, bir hak arama kurumu olan Teftiş Kuruluna, Bakanlık çalı
şanları nasıl inanabilecekler ve güven duyabileceklerdir? 

Her yönüyle çok tehlikeli bir eğilimi yansıtan bu uygulamanın bir an önce yürürlükten 
kaldırılmasını Sayın Bakandan önemle rica ediyorum. 

Bakanlıkta, tek yönlü bir siyasî kadrolaşma olduğu söylenmektedir. Atamalar, nitelikten 
çok, siyasî kimliğe bakılarak yapılmakta ve iş veriminin düşmesine neden olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köy hizmetlerinin de köye hizmetin gereği olarak de
ğil; ama, siyasî bir yatırım olarak yapılmakta olduğunu birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Köy muh
tarlarına, belli bir siyasî görünüm vermek için yoğun baskılar yapılmaktadır. 

Müsaadenizle, tutanağa geçsin diye bir telgrafı okumak gereği duyuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Miski, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Sayın grup yöneticileri, süreyi hesap ediyorum... 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 5 dakika verebiliriz efendim. 
ÖNER MlSKÎ (Devamla) — 5 dakika veriyorlar arkadaşlar. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin süresi zaten 5 dakika geçti. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Hayır, geçmedi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖNER MtSKt (Devamla) — Sayın Başkanım, bitireceğim. 
BAŞKAN — Saat benim elimde. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — 5 dakika verebiliriz arkadaşımıza. 
ÖNER MtSKt (Devamla) — Sağolun efendim, teşekkür ederim. 

Telgrafı okuyorum : "Sayın muhtarım, köyünüzün içme suyu programda yoktur; ancak, 
Bakanın seyahatlerinde, sizlerin zor durumu yerinde görülmüş olup, ilçe başkanları ve il genel 
meclisi üyeleriyle tarafımdan onaylanmaları sonucu, köyünüzün içme suyu, Bakan talimatla
rıyla yaptırılacaktır. Keza, bu konu için en kısa sürede ilçe başkanlığına müracaat etmeniz veya 
yanıma gelmeniz halinde onay başlattırılacaktır. Aksi halde, ilgisizliğiniz karşısında talepten 
vazgeçmiş sayılacağınız; durumdan bilgi edinmenizi bildirir, selam ve saygılarımı sunarım." 
Bunun altında bir milletvekilinin imzası bulunuyor; tutanaklara geçsin diye söylüyorum. 

Belki, bundan, Sayın Bakanın, Sayın Köy Hizmetleri Genel Müdürünün haberi yoktur; 
ama bilsinler... Eğer haberleri yoksa, kendileri bu şekilde kullanılmaktadır. Belli Köy Hizmet
leri il müdürleri de bunu aynen böyle uygulamaktadır. Hizmet, devlet hizmetidir. Bir işte önce
likler, ihtiyaca göre tespit edilir ve buna göre yapılır. 
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Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; bu Hükümetin ekonomik politikası, çiftçinin, köy
lünün yararına değildir. Bunu, bugünkü uygulamalarıyla göstermiştir, sandıkta da bunun ce
vabını alacaklardır. 

> 
Bu inançla Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime sor verirken, Bakanlık bütçesi

nin, önce köylümüze, çiftçimize, kırsal kesimde yaşayanlarımıza ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olmasını diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Halil Çulhaoğlu; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkanım, değerli mil

letvekilleri; konuşmamın başında, Yüce Heyeti sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemizde geniş kitleye yaşama ve çalışma ortamı sağlayan, nüfusun yüzde 50'sine yakın 

kısmını kapsayan tarım sektörü, iktidarca ihmal edilmesine rağmen, ülke istihdamına, dış ti
caretine, hizmetler sektörüne, sanayi sektörüne katkılarıyla önceliğini ve önemini korumakta
dır. özellikle gıda üreten bir sektör olması, 21 inci Yüzyılda nüfusun ikiye, asrın sonunda da 
dörde katlanabilir olması, ülkelerin gıda üretimi bakımından kendi kendine yeterliliği, gelecek 
günlerde, bugünkünden çok daha önemli boyutlarda olacaktır. 

Ülke tarımı, yılların birikimine dayanan yapısal sorunların yanı sıra, köklü, karmaşık so
runlarıyla bugün de iç içedir. Üstelik, bu sorunlar, 1980 sonrası uygulanan ekonomik politika
larla daha da ağırlaşmaktadır. 

24 Ocak 1980'den bu yana uygulanmakta olan ekonomik politikanın faturasını, işçilerin 
memurların yanı sıra, en fazla ödeyen üretici kesim olmuştur. Çiftçilerimizin, tüketim malları 
ve tarımsal girdilere ödediği fiyatlar, ürün bedellerinin sürekli üzerinde seyretmiş, girdi fiyatla
rındaki artış, ürün fiyatlarındaki artışın iki katından fazla olmuştur. Enflasyon, üreticisinin 
toprağını ve ekmeğini, bir nehrin yol açtığı erozyondan daha hızlı eritmektedir. Sürdürülen 
politikalarla, tarım kesiminden diğer kesimlere önemli bir kaynak aktarımı yaşanmaktadır. 

Tarımsal nüfus azalmasına rağmen, tarım kesiminin millî gelirden aldığı pay yüzde 16'lara 
inmiş; kâr, faiz ve rantın millî gelirden aldığı pay yüzde 70'lere çıkmıştır. Yükselen enflasyon, 
süreklilik kazanan zamlar, kredi yetersizliği, kredi faizlerinin yüksekliği, ürün bedellerinin pe
şin ödenmemesi, desteklenen ürün sayısının sınırlı tutulması; girdilerden sübvansiyonun kaldı
rılmasının yanı sıra, tarımsal ürün ithalatının önemli oranda artması, üreticilerimizi her yıl 
daha pahalıya mal eden, daha ucuza satan, her geçen gün yoksullaşan konuma getirmiştir. 
Gelişmiş ülkeler tarımda sübvansiyonu indirme müzakerelerini uzun süredir yapmaktadırlar. 
Avrupa Topluluğu ülkeleri, tarım ürünlerini korumada, Öteden beri hassasiyet içinde davran
mışlar, diğer sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde de, tarım sektörünü, tarife ve tarife dışı engellerle 
korumaktadırlar, 

Tarım sektöründe sübvansiyonların payı, Avrupa Topluluğu ülkelerinde ortalama yüzde 
38'de seyrederken, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 27'de kalıyor, Japonya ve İsviçre'de 
çok daha yüksek oranlarda sübvanse ediliyor. Avrupa Topluluğu ülkelerinde, tarım kesimine 
verilen tarım sübvansiyonlarının topluluktaki vergi mükelleflerine yıllık maliyeti 133 milyar do
lara, kişi başına düşen yıllık tarım sübvansiyonu harcaması da 400 dolara ulaşıyor. 

Korumasız, örgütsüz çiftçilerimizi çok iyi korunan gelişmiş ülke üreticileriyle dış rekabete 
açmak, üreticilerimizin sorunlannı daha da ağırlaştırmış, tüketicilerimize de fayda sağlamamıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye gibi, işlenebilir toprakların sınırına ulaşmış 
ülkelerde, bir yandan tanmsal üretimi ve birim başına verimi artırmak, diğer yandan üretim 
yapısını ve ürün desenini değiştirmek için, girdi kullanımını geliştirmek gerekmektedir. 

Tarımsal girdilerden traktör sayısına bakıldığında, 1980 yılında 436 369 olan traktör sayısı 
1989'da 672 000'e yükselmiş, küçük işletmelerin tarımsal yapının ağırlığını oluşturması, ser
maye birikiminin de olmaması, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükselmesini zorlayacaktır. 
Ülkemiz, mekanizasyon düzeyi gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının üzerinde, geliş
miş ülkeler ortalamasının altındadır. 

Planlı dönemlerde, yıllık traktör sayısının artış hızına bakıldığında, Birinci Beş Yıllık Planda 
yüzde 9,4; İkinci Beş Yıllık Planda yüzde 12; Üçüncü Beş Yıllık Planda yüzde 21 olduğu halde, 
1980-1990 döneminde traktör sayısı artışı yüzde 5,7 oranında kalmıştır. Traktör kredileri için 
uygulanan kredi faizlerinin yüksekliği, traktör talebinin azalmasına yol açacaktır. Son yıllarda 
özellikle biçerdöver parkında sayının düşmesi, buna karşın, parka biçerdöver girmeyişi, yakın 
dönemde sorunlar yaratacaktır. 

Sayın Başkan, gübre kullanımına, arkadaşlarım söz ettiği için ben değinmeyeceğim; yal
nızca, gübre fiyatlarındaki sübvansiyonlardan bahsedeceğim. Gübre fiyatları artarken, gübre 
fiyatlarına devlet desteği aynı miktarda anmamaktadır, örneğin, amonyumsülfat gübresinin 
satışı, Ocak-1990'da 310 lira iken, devlet desteği 140 liradır. Aynı gübre, Aralık-1990'da 394 
lira olurken, devlet desteği yine 140 liradır. Amonyumnitratta ocakta 375 lira, aralıkta 477 li
rayken devlet desteği her iki ayda da 170 liradır. Amonyumnitrat yüzde 33'te, Ocak-1990'da 
gübre fiyatı 450 Pıra, Aralık-1990'da 572 lira, ocak ve aralık aylarında gübredeki sübvansiyon 
200 lirada kalmıştır. Gübre fiyatlarındaki artış oranlarına göre, gübre destekleme fiyatlarının 
da artırılması gereklidir. 

Tarımsal mücadele ilacı kullanımındaki gelişmeler incelendiğinde, 1980 ve sonrası döne
min olumlu bir tablo oluşturmadığı görülmektedir. Tarımsal ilaç kullanımı 1980 yılında 47 bin 
ton iken, 1987'de 33 bin tona düşmüş ve ortalama yıllık düşüş oranı yüzde 5,7 civarında ol
muştur. Sanırım, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de insan sağlığı ve çevre faktörleri 
göz önünde tutularak tarım ilacı kullanımına, ürünlerde bulunabilecek kalıntı düzeylerine gö
re belirli kısıtlamalar getirilmişti. Ziraî ilaçların etkilerinin azaldığı konusunda, tarımdaki üre
ticilerin şikâyetlerini de iletmek isterim. Ziraî mücadele ilaçlarının denetim faaliyetlerinin mu
hakkak artırılması gerekmektedir. 

Tohum konusunda, yurdumuzda son yıllarda devletçe sağlanan teşviklerin artırılması so
nucu, Ö2\el tohumculuk kuruluşlarının sayısı artmış, dışarıdan çeşit getirilmesi ile tohumluk 
dışalımı yükselmiştir. Bu uygulamalar, adaptasyon yetenekleri tam olarak belirlenmeden bir
çok çeşidin yurdumuza girmesine neden olmuştur. Tohum ithal eden kuruluşlardan, çeşit ge
liştirmeye yönelik çalışma yapanların sayısı çok azdır. Çeşit geliştirmekle görevli kamu kuru
luşlarımızın araştırıcı sayısında da, son yıllarda belirgin.bir düşüş gözlenmektedir. Bugün, ço
ğu araştırma kuruluşumuzda, çeşit geliştirme çalışmaları durma noktasına gelmiştir. Tarımı
mızın hayatî girdileri arasında sayılması gereken tohumculuğu geliştirme hizmetlerini, giderek, 
tamamen özel sektöre devretmek, önemli sakıncalara neden olabilir. Tohumculuğun sorunları
nın çözümünde, her iki sektörün de görev almaları ve gelişmeleri sağlanmalıdır. 

Tarımsal verimliliğin artışında en önemli faktörlerden biri de, tarımsal işletmelerin serma
ye ve kredi kullanma durumudur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin egemen olduğu sektörde, 
tasarruf olanakları çok sınırlı ve sermaye birikimi de çok yavaş olduğundan, özsermayedeki 
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eksiklik, kredi teminiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Ziraat Bankasının tarım dışı sektörlere 
açtığı krediler çok büyük ağırlık taşıdığından, yeterli kredi olanaklarından yoksun olan üreti
ciler, aldıkları kredilerin büyük bir bölümünü piyasadan, tefeciden sağlamakta, daha yüksek 
oranda faiz ödemektedir. Üreticilere yansıyan kredi payı ve miktarı artırılmak zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke tarımının ve üreticilerimizin önündeki önemli 
engellerden diğeri de, üreticilerimizin kendi dayanışmaları içinde kendi varlıklarını, yarınlarını 
güvence altına alabilecek örgütlenme haklarından mahrum oluşlardır. Bugün, gelişmiş birçok 
ülkede, özellikle yer almayı hedeflediğimiz Avrupa Topluluğu ülkelerinde kooperatifler, sosyal 
yapının önemli bir unsuru ve demokratik yapının değiştirilmez bir parçası olarak değerlendi
rilmiştir. Günümüzde, devlet eliyle bankalar, şirketler, makarna fabrikaları kurtarılırken, ikti
darca yoksul bırakılan üretici köylülerin, bir yandan kooperatif kurmaları engellenmekte, bir 
yandan da, mevcut kooperatiflerin kapatılması ve mal varlıklarının satılması yoluna gidil
mektedir. 

1989 yılında Köy-Koop Birliklerinin merkez birliğini kurma girişiminden sonra, Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanlığı tarafından, bu birlikleri denetleme adı altında, gerçeklere uymayan 
raporlar düzenlenerek, temsilî gerekçeler ile birlik yöneticileri hakkında ceza davaları açılmış 
ve aynı raporlara dayanarak, birlikler hakkında da, fesih istemiyle davalar açılmıştır. Ancak, 
Köy-Koop İzmir Birliğinin 13 yöneticisi, 20 Haziran 1990 tarihli tzmir tkinci Ağır Ceza Mah
kemesi kararıyla beraat etmişlerdir. Köy-Koop Manisa Birliği de, 14 Aralık 1990 tarihinde, Manisa 
Ticaret Mahkemesinde, Bakanlığın açtığı fesih davasını kazanmıştır. 

Şimdi merak ediyorum; Bakanlık Köy-Koop Birlikleri hakkında fesih davaları açarak ne
yi amaçlamaktadır? 

Tüm bunların yanında, Bakanlık, 3476 sayılı Kanun ile değişik 1163' sayılı Kooperatifler 
Kanununa-intibak için, tzmir ve Manisa Köy-Koop ti Birliklerine bağlı kooperatiflerin hazır
ladığı son yasal değişiklikleri de içeren anasözleşmelerin, kendi hazırladıkları örnek tip ana-
sözleşmeye uymadığını belirterek ve hiçbir yasal gerekçe göstermeksizin, intibaklarını reddet
miştir. Bu durum, kooperatiflerin, Ankara Ticaret Mahkemelerinde, Bakanlığın intibakla ilgi
li uygulamasına karşı 84 tane dava açmasına neden olmuştur. Halbuki, 1163 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesi, "Bakanlık, anasözl eşmeler inin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını 
ileri sürerek, kooperatiflerin kuruluşuna izin vermekten kaçmamaz" demektedir. Bu açık hükme 
rağmen, bakanlık yasayı çiğnemekte ve böylece, kooperatifleri mahkemelerde süründürmektedir. 

Buradan soruyorum : Feshetmeye çalıştığınız Köy-Koop tzmir ve Manisa Birliklerinin ça
lışmalarını biliyor musunuz? Yöredeki, onbinlerce üreticinin ekonomik çıkarlarına ne tür hiz
metler veriyor?.. Siz, bu tür uygulamalarınız ile, onbinlerce üreticinin çıkarlarına nasıl bir dar
be indirdiğinizin farkında mısınız?.. Köy-Koop tzmir Birliğini feshetmekle veya güçsüz bırak
makla, Bakanlık ne kazanacaktır, ülke ne kazanacaktır?.. 

Sayın Başkanım, müsaadenizle, Sayın Bakanın, geçen sene, 21.12.1989 tarihinde, bakanlı
ğı bütçesi hakkında yaptığı konuşmada, Köy-Koopla ilgili sorunların çözümü için söyledikle
rini aynen anımsatmak istiyorum. Sayın Bakan şöyle diyor: "Sayın milletvekilleriyle görüşüp, 
kanun, mevzuat ve Anayasa kuralları içinde, Köy-Koop üreticilerini de çağırarak, sorunun çö
zümü için, Bakanlık olarak üstümüze düşen görevi yapacağız" Sayın Bakanın, yoğun işleri 
nedeniyle, sorunun çözümüne bugüne kadar yardımcı olamadığı anlaşılıyor. Sorunun çözüm
lenmesine, vakit buldukları en kısa zamanda yardımcı olmalarını, özellikle arz ve rica ediyorum. 
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Tarımın temel sorunları içerisinde, tarımsal yapı bozuklukları başta gelmektedir. Bu so
runlar, verim artışı üzerinde olumsuz etkide bulunduğu gibi, çoğu kez, verimi artırıcı önlemle
rin alınmasını da güçleştirmektedir. Türkiye'de, tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğu, iş
letmecilik açısından üretim yapabilecek arazi büyüklüğüne sahip değildir. Türkiye tarımı, kü
çük veya marjinal, işletmelerden oluşan dengesiz bir toprak dağılımıyla karşı karşıyadır. 

Ülkemizde, arazi mülkiyetinin dengesiz dağılımının yanı sıra, arazilerin çok parçalı oluşu 
da, tarımsal gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir, işletmelerin yüzde 42'si, 6 ve daha fazla 
parçadan oluşmaktadır. Toprak parçalanmasının en önemli nedeni, tarımsal nüfusun hızlı oranda 
artışı ve artan nüfusun aynı oranda ekonominin diğer kesimlerine aktanlmamasıdır. Tarımsal 
toprakların kullanımı, hukuksal yatırımlara bağlanamamıştır, işletmelerin miras yoluyla pay
laşımında, optimum büyüklüklerin altına inilmesi, gerekli yasal düzenlemelerle giderilememiştir. 

Diğer yandan, ülkemizde, kentlere yapılan plansız ve kontrolsüz göçler, endüstriyel ve kentsel 
yerleşimin, turizmin, karayollarının, sulama alanlarının getirdiği tarım toprağı aleyhine olum
suz gelişmeler, verimli tarım arazisi kaybının boyutlarını, her geçen gün biraz daha artırmak
tadır. Tarım topraklarının tarım dışı amaçlar için kullanılmasını denetlemeyi amaçlayan ku
rumlar yozlaştırılmıştır ve bugün, bu olguyu önleyecek hukukî kurallar mevcut değildir; oysa, 
bu afet, en vurdumduymazların bile uykusunu kaçıracak boyutlara ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, Türkiye'nin kalkınmasında, siyasal, toplumsal güvenliğinin geliştirilmesin- ' 
de yaşamsal bir önem taşıyan GAP Projesi, Türkiye'nin, toplam yüzölçümünün yüzde 10'unu, 
toplam nüfusunun yüzde 9'unu, sulanabilir topraklarının ise yüzde 25'ini içine almaktadır. 
Bu projenin, ulusal gelirimize, dolayısıyla sanayileşmemize büyük katkıları olacaktır. Doğu 
bölgesinin geri kalmışlığını da gidererek, kültürel bütünleşmemişlik sorununa da, en doğal ve 
en rah'at yolla çözüm getirecek bir girişimdir. 

GAP'la sulamaya açılacak alanlardaki, optimum işletmeler üzerinde mülkiyet düzenle
mesine gidilmesi, ekonomik, sosyal, siyasal açıdan mutlaka gereklidir. Sadece toprak sahibi 
yapmak sorunu çözmeyecektir. Yapılacak reformun, toprak ve tarım reformu olarak düşünül» 
mesi ve uygulanması gereklidir. 

Halen yürürlükte olan ve 1 Aralık 1984'te çıkarılan Tarım Reformu Yasası, toprak refor
mu uygulamalarını ortadan kaldırmış; tartışılır bir tarım reform öngörmektedir. 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Yasasının geçici 1 inci maddesine göre, toprakları kamulaştırılanla
ra, başvurmaları halinde, toprakları iade edilmiştir. Şanlıurfa İlinde, yaklaşık 1 319 kişiye, 860 
bin dekar arazi iade edilmiştir. Böylece, 1992'de sulanacak olan topraklar, kuru normlar üze
rinden iade edilerek, az sayıda kişilere büyük rantlar sağlanmıştır. 

Oysa, kendilerine toprak dağıtılacak topraksız ve az topraklı köylülere dağıtım, 1992 yılı
na-ya da bölgedeki sulama şebekesi tamamlanıncaya değin ertelenmiştir. GAP'la sulamaya açı
lacak bölgede, çok daha değerlenecek olan topraklar, bir avuç ağaya peşkeş çekilerek, binlerce 
insana toprak dağıtımı engellenmiştir. 

Şanlıurfa İlinde kamulaştırılan arazilerin dağıtım normu, sulu arazide 60 dönüm, kuru 
arazide 200 dönüm (üçüncü sınıf arazidir) ve sahibine bırakılacak arazi, yasa gereği bunun 10 
katıdır, tade edilen arazilerin tamamı dördüncü sınıf arazi de olsa, 2 828 dönümü geçmemesi 
gerekirken, bu miktarın çok üzerinde arazi iadesi alanlar vardır. 

Her bütçe konuşmalarımda ve Sayın Meclis Başkanlığı aracılığı ile bütçe görüşülürken sor
duğum sorularda belirttiğim Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait sorularıma ve bütçede 
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değinilen konulara, Sayın Bakanın, daha sonra yazılı yanıt vereceğini belirtmesine ve geçen 
sene sayın genel müdüre de, bu konuları iletmeme rağmen, bugüne kadar bilgilendirilmeme-
nin üzüntüsü ve düşüncesi içindeyim. 

Sayın Bakan geçen yılki bütçe görüşmelerinde, "Sükût ikrardan gelir" demişlerdi. Aca
ba, sükût, bu olayların üstüne gitmek istenmemesinden mi kaynaklanmaktadır? Fazla arazi 
iade edildiğini zannettiğim isimleri ve iade miktarlarını da ifade ederek belirtmiştim, istenirse 
tekrar belirtebilirim. 

"¥anıtını alamadığım bir diğer konu da, 1987 yılı ağustos ayında gerçekleşen ve basını da 
meşgul eden, "Pafta sahtekârlığı" olarak kamuoyuna duyurulan, Şanlıurfa tlinde kamulaştır
ma sonucu iade edilen arazilerin, haritaları üzerinde oynanması sonucu, arazi sınıflarının de
ğiştirilerek bazı kimselere fazla toprak iade edildiği iddiasının soruşturulmasıdır. Profesyonel-
lerce uygulandığı iddia edilen bu olayda, aynı gün genel müdürlükteki paftalarla, Şanlıurfada
ki paftaların değiştirildiği basında belirtilmiştir. 

Senelerdir sorduğum, konuştuğum halde, bu konu hakkında bilgi alamamam, demokrasi 
kaidelerinin, demokratik hukuk devletinin, parlamenter denetiminin hangi kurallarına uy
maktadır? 

3083 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi kamulaştırmadan bahsediyorsa da, kamulaştırma be
delinin peşin ödenmesi gereği hükme bağlandığından, istenilen düzeyde kamulaştırma yapıl
mayacağı açıkça ilan edilmiştir. 

Yine aynı yasanın önemli bir maddesi de, 26 ncı maddedir. 1617 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu ön Tedbirler Kanunu yürürlükten kaldırılarak, kanunun çıktığı 1 Aralık 1984 tarihi 
ile Şanlıurfa ilinin bölge ilan edildiği 16 Haziran 1986 tarihleri arasında geçen zamanda arazi 
satışlarının yapılması, çeşitli spekülasyona yol açmaktadır. 

Tarım reformu uygulama bölgeleri olarak Aksaray-Yeşilova, Ankara-Polatlı-Beylikköprü, 
Aydın-Söke tlçesi ve bazı köyleri, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Sekili İlçesi, Konya tli ve bazı ilçele
ri, Edirne-Uzunköprü-Kırcasalih Kasabası ilan edilmiş ise de, bölgelerin hiçbirinde teşkilat
lanma sağlanamamıştır. Arazilerle ilgili sorunlar yerinde çözülmesi gerekirken, uzaktan ku
manda ile, alışıldığı biçimde, Ankara'dan idare edilmektedir; tarım reformu ile hedeflenen asıl 
amaç, vatandaşlara ümit vermedir; insanların sorunlarını çözme değildir. 

Bölge ilanları, daha çok politik mesnete oturtulmaktadır, örneğin, Edirne'nin Kırcasalih 
beldesinde, belediye başkanlığı seçiminden bir hafta önce, bölge ilan edilmiş; bölge ilanı ile 
seçim sonucu etkilenmeye çalışılmıştır. Kiralanan arazilerde ise, enflasyonun yüzde 60 olduğu, 
hayat pahalılığının had safhaya geldiği ülkemizde, her ne hikmetse, kiralama bedelleri çok dü
şük düzeyde tutulmuştur. Ayrıca, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kadrolarında teknik 
eleman sıfatını almak isteyenler, hülle yapılarak, 15 günlük teknik personel olarak çalıştırılma
sını ve 15 gün sonra kendilerine teknik eleman statüsü tanınmasını kabul etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde görüşlerimi iletmeye çalıştım. Başta Sayın Bakan ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğının değerli personeline başarılar dileyerek, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın bütçe
sinin ulusumuza ve ekonomimize aydınlık günler getirmesini dilerim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Gürcan Ersin; buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini ifade etmek üzere söz aldım. Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. 

Hemen hemen bütün konuşmacı arkadaşlar, bilhassa tarım ürünleri ihracatına önemle eğil
diler. Ben de -tekrar olacak ama- olay çok çarpıcı olduğu için, birkaç kelimeyle, bu ihracat 
olayına değinmek istiyorum. 

Türkiye, uzun yıllar, tarım ürünleri yönünden kendi kendine yeten ender ülkelerden biri 
olmuştur. Yalnız, bununla da kalınmamış, ihracat ve sanayiin gelişmesinde, tarımımız, loko
motif rolü oynamıştır. Bilhassa ihracat kalemleri içinde, tarım ürünleri, 1983 yılına gelene ka
dar, ANAP işbaşına gelene kadar, en büyük payı almıştır, tşte, bu tarih, tarımın makûs talihi
dir. Yani, ANAP Hükümetlerince itilip kakıldığı, horlandığı, artık işlevinin bittiği ileri sürül
düğü, sanayiin ön plana çıkarak, ülkeyi ancak sanayiin esenliğe çıkaracağı mantığının Jjâkim 
olduğu tarihtir. Bu felsefe, tarımı önce duraksatmış, daha sonra da adım adım geriye götür
müştür. Bunun en önemli göstergesi, tarım ürünleri ihracatıdır. Genel ihracat içinde tarımın 
payı, 1983'te yüzde 50 civarında iken, bu oran günden güne düşmüş ve bugün yüzde 20'ler 
seviyesine inmiştir. Bunun sebebi de, son yedi yıldır tarım ürünleri ihracatında kayda değer 
artış olmamasıdır, ihracat, âdeta 2 milyar dolar seviyesinde çakılmış kalmıştır. Diğer bütün 
ürünlerde birkaç misli artış olurken, tarım ürünlerinde, on sene içerisinde hiçbir artış olmama
sı, ne ile ifade edilebilir? 

Olayın diğer bir yönü ve önemli yanı da, bu zaman içinde tarım ürünü ithalatının 10 mis
linden fazla artmasıdır. Türkiye, 1980'Ii yıllarda, hemen hemen yok denecek kadar tarım ürü
nü ithal eder durumda idi; bugün, bu rakam 1 milyar dolara çıkmıştır. Ayrıca, bir o kadar 
da, işlenmiş tarım ürününün ithalatı yapılmıştır. Neredeyse, tarım ürünü ihracatı, ithalatı kar
şılayamaz duruma düşmüştür. Bize göre, bu tablo, ANAP Hükümetlerinin güttüğü politikala
rın iflasıdır. 

"Liberal ekonomi uyguluyoruz" adı altında gümrüklerin sıfırlanması, pek çok malın ül
kemize rahatlıkla girmesini sağlamıştır. Tarım ürünleri hayatın devamı için, yaşamsal bir önem 
arz ettiğinden, liberal ekonomileri en üst seviyede uygulayan ülkeler tarafından dahi, büyük 
destekler verilmektedir. AT ülkeleri birim başına 10 milyon lira sübvansiyon yaparken, bu biz 
de sadece 225 bin liradır. Yani, AT ülkeleri, tarıma» bizden, yaklaşık 50 misli daha fazla süb
vansiyon yapmaktadır; bu, Amerika Birleşik Devletlerinde daha da yüksektir. 

Şimdi, bu şekilde korunmuş bir tarım ürünü karşısında, bizim ürünlerimiz nasıl rekabet 
edebilir? Bilhassa hayvancılığımız ve bazı temel gıda maddeleri, bundan, çok büyük oranda 
menfî olarak etkilenmiştir. Bunun yanında, tarım ürünlerine verilen destek, ürün bazında 22'den 
9'a düşmesiyle tarımda gerileme kaçınılmaz olmuştur. Çünkü, ülkemizdeki tarım işletmeleri
nin yüzde 90'ı küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bunların ekonomik yönden gücü olmadığı 
gibi, depolama imkânları da yoktur. Serbest pazar şartlarına ayak uydurmaları imkânsız ol
maktadır. Üretici, ya bu ürünleri ekmekten vazgeçmekte ya da gerekli bakımı sağlayamadığı 
için, üretim düşmektedir. Destekleme kapsamı içine alınan mallarda da, uygulanan taban fi
yat, sürekli enflasyonun altında kalmaktadır. Üretici, pahalıya aldığı girdilerle, ürettiği ürünle
ri ucuza satmak zorunda bırakılmaktadır; bunun neticesi de, her geçen gün biraz daha fakir
leşmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, "Bizim verdiğimiz fiyatlar dünya piyasalarının üzerindedir" şeklin
deki ifadeler tamamen masaldır. Bu görüntü, uygulanan kur politikasındandır. Devlet kasıtlı 
olarak döviz kurunu düşük tutmaktadır. Yani, dolardaki artış enflasyonun altında olmaktadır. 
Üç seneden beri uygulanan bu politikalar neticesinde, dolarda yüzde 100'e yakın değer farkı 
ortaya çıkmıştır. Gerçekçi kur uygulaması halinde, doların değeri 5 bin liranın üzerinde ola
caktır. Bu değer üzerinden Türk parasına çevirdiğimiz zaman, fiyatlar gerçek seviyesine otura
caktır. Türk çiftçisi, bu şekilde ileri sürülen masallarla uyutulmaya çalışılmakta ama, yabancı 
şirketler bu hikâyelere inanmamaktadır; döviz kuru ile enflasyon arasındaki farkı Hükümet
ten talep etmektedirler. Dolar üzerinden iş almış pek çok şirket, bu politikalardan dolayı zarar 
ettiklerini ileri sürerek, aradaki farkı talep etmişler ve Hükümet bu haklı isteğe "evet" demek 
zorunda kalmıştır. Bu gerçek açıkça ortaya çıktıktan sonra, yetkililer, "Biz dünya piyasaları
nın üzerinde taban fiyat ödüyoruz" lafını ağızlarına almamalıdırlar. 

Ayrıca, Hükümet "Ürün fiyatlarını peşin ödeyeceğiz" dediği halde 1 ay ile 3 ay arasında 
gecikmeyle ödeme yapabilmiştir. Bilhassa Trakya Bölgesinde bu bekleme had safhaya varmış
tır. Toprak Mahsulleri Ofisinin pek çok bölgede alımlara geç başladığı halde, Trakya'da daha 
evvel ödeme yapmış olmasını anlamak mümkün değildir. 

Devletin kooperatifler kanalıyla aldığı mallardaki fiyat uygulaması gülünçtür. Enflasyo
nun yüzde 70'lerde seyrettiği bir ülkede, bu ürünlere getirilen farklar yüzde 30'larda kalmıştır. 
Çaresiz durumda kalan köylümüz, ayçiçeği gibi, yıllarca ektiği ürünlerden vazgeçmek zorunda 
kalmıştır. Türkiye'nin yüzde 70 yağ ihtiyacını karşılayan Trakya yöresinde, bu yanlış fiyat uy
gulaması yüzünden, üründeki ekim eksikliği yüzde 70'lere ulaşmıştır, önümüzdeki, sene, şe
kerde olduğu gibi, yağda da büyük miktarda döviz ödenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak; bugün, tarımda, ihracata yakın ithalat yapılması ola
cak iş değildir. Diğer bütün ülkelerin yaptığı gibi, millî bir tarım politikası, derhal gündemin 
birinci sırasında yer almalıdır ve Meclis kabul edeceği bir araştırma önergesiyle, ortaya çıkan 
bu olumsuzluğun kaynağına inmelidir. 

Bugün, ülkemizde 3 milyon 600 bin tarım işletmesinin yüzde 86'sı çok amaçlı, yüzde 11,5'i 
bitkisel üretim, yüzde 2,5'i hayvansal üretim yapmaktadır. Tarımımızda planlama ve ihtisas
laşmaya yönelik bir gelişme olmadığından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan 
kooperatiflerde de bir ihtisaslaşma olmamaktadır. Hal böyle iken, üst örgütlenmede, Bakanlı
ğın ihtisas birliklerini dayatması, temelde/tarımımızda ve kooperatiflerde ihtisaslaşmayı da en
gellemektedir. Çünkü, ihtisaslaşma, tarımda, tarımın bir sonucudur. Kaldı ki, 1163 sayılı Ka
nuna değişiklikler getiren 3476 sayılı Kanunda da ihtisas birlikleri kurma zorunluluğu yoktur. 
Bakanlığın bu davranışı, tarımımızın gelişmesini engelleyeceği gibi, aynı zamanda, yasal bir 
davranış da değildir. 

Yine, Bakanlık 3476 sayılı Kanunla getirilen değişikliklere intibakı fırsat bilerek, koope
ratiflerin anasözleşmelerini değiştirmekle, tarımda çok amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflere, 
tek amaçlı ihtisas birliklerini zorla kabul ettirmeye çalışmaktadır; bu yolla demokratik koope
ratifleşmeye darbe indirmektedir. 

tşte, Bakanlığın yasal olmayan bu uygulamaları, demokratik kooperatifliliğin yirmi yıllık 
deneyimini ve birikimini yok sayarak, kooperatifçiliğimizi, sonu belli olmayan bir maceraya 
sürükleyecektir. Bakanlık, kooperatiflere karşı bu baskıcı tutumundan vazgeçerek, ülkemiz ta
rımının yapısına uygun, demokratik kooperatifleşmeyi desteklemelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi de, orman köylülerinin sorunlarına değinmek istiyorum : Bu 
yurttaşlarımızın kalkındırılması sorununa, 1982 Anayasasında ayrı bir maddeyle yer verilmiş
tir. Orman köylüsünün desteklenmesi amacıyla ayrı bir yasa çıkarılmış ve yine Orman 'Vasatın
da önemli değişiklikler yapılmıştır. Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca, orman olarak 
muhafazasında yarar görülmediği gerekçesiyle son beş yıldır orman sınırı dışına çıkarılan yer
lerin, Anayasada ve yasada öngörüldüğü gibi, ıslah edilip tarıma uygun hale getirilen miktar
ları ancak 40-50 bin dönümdür; geriye kalan çok büyük bir kısmında daha henüz hiçbir çalış
ma yapılmamıştır. 

Koru ormanlarında, istihsal aşamasında, yan ürünlerden köylünün hiç istifade ettirilme
mesi çok büyük bir eksikliktir. Büyük bir kısmı ormanda kalarak çürümeye terk edilen bu em
valin, köylümüze verilmesinde hangi sakıncalar olabilir? Ormanın gerçek sahibi olan yurttaş
larımıza reva görülen bu uygulama ve güvensizlik çok büyük haksızlıktır. 

Kaldı ki, ormanlarımızın tahribatındaki sebepler çok yönlüdür. Daha çok, Bakanlığın kendi 
bünyesindeki eksikliklerden bu tahribatın olduğu herkesin malumudur. Köylümüz, ormanları
mızın yok oluşundaki etkenlerden, bize göre en sonuncusudur. 

Çok ağır çalışma şartları olan orman işçisine, Hükümet hak ettiği karşılığı hiçbir zaman 
vermemiştir. Toplusözleşme hakkından mahrum olan bu insanlarımız, âdeta bedava denecek 
ücretlerle çalıştırılmaktadır. Vahid-i fiyat, her zaman şikâyet konusu olmuştur. Bu da yetmi
yormuş gibi, bu sene ücretler de zamanında ödenmemiştir; gecikmeler 6 aya kadar uzayabil-
miştir. Bu kadar ucuz bir işçilik ücretinin ödenmemesi, Hükümetin, alın terine, emeğe nasıl 
baktığının çok çarpıcı bir işaretidir. 

Orman ürünü istihsalinin, bazı yerlerde, sınırlı da olsa, müteahhitlere verildiğini duymak
tayız. Bu, son derece sakıncalı yoldur. Bilhassa, orman köylümüzü daha zor durumda bıraka
caktır; bu insanlarımızın haklarını, başkalarına devretmek olacaktır. Bu yanlıştır, bu yol açıl-
mamalıdır. 

Yurttaşlarımız, orman dışı alanlarda istihdam edecek olanaklar sürekli araştırılmalıdır. 
Sadece orman köylümüzün istifadesi için ihdas edilen Or-Köy kredileri, her geçen yıl biraz da
ha küçülmektedir. Köylümüze çok büyük imkânlar getirmiş bu fonların yok edilmek istenme
sini, anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye yüzölçümünün yüzde 26'sı orman alanı olarak kabul edil
miştir. Bu alan, rakamsal olarak 20 milyon hektara eşittir, tik bakışta çok geniş olarak görülen 
orman alanının büyük bir bölümü dağlık, çalılık, çakıllık alanlardır, yarısından çoğu verim
sizdir; ancak 8 milyon hektarı verimlidir. Bu alanlar da, çeşitli etkenlerle günden güne azal
maktadır. 

Bizi çok tedirgin eden, son günlerde sık sık sözü edilen, ormanların özelleştirilmesiyle il
gili çalışmalardır. Bu konularda Anayasa hükmü gayet açıktır; Anayasada "Devlet ormanları
nın mülkiyeti devredilemez, devlet ormanları devletçe işletilir, yönetilir ve bu ormanlar zama
naşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz" denmektedir. 

Anayasamızda bu kadar açık ve emredici hüküm varken, en yetkili kişilerce, sık sık, bu 
uygulamadan, özelleştirmeden bahsedilmesi ne ile izah edilebilir? Acaba kanuna karşı hile mi 
yapılmaktadır; yoksa, Sayın Bakan uzmanlık alanına yabancı olduğu bir konuda yanıltılıyor 
mu? Devlet ormanı sayılan alanların özel kişi ya da kuruluşlara devri, bırakınız 1982 Anayasa
sına aykırı olduğu gerçeğini, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek, akıl, bilim, mantık 
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dışı bir olaydır. Sözgelimi, AT üyesi ülkelerdeki özel ormanlar, daha önce kamunun iken özel
leştirilmiş ormanlar değildir; feodal mülkiyet düzeninin günümüze ulaşan kalıntılarıdır; son 
yıllarda kendisini "En özelleştirici" kabul eden bazı Avrupa ülkelerinde, bu tür orman alanla
rının kamulaştınldığı gerçeği ile karşı karşıya kalmışızdır. Son derece kötü neticeler verebilecek 
bu uygulamanın telaffuz bile edilmemesine, ülke menfaatları yönünden büyük faydalar vardır. 

Bunun yanında, özel ormancılık faaliyetleri desteklenmelidir. Yurttaşlarımızın Hazine ara
zileri ya da kendi mülkiyetlerindeki yerlerde kendi ormanlarını yetiştirmelerinin teşvik edilme
si yararlı da olabilir; ancak, bu, hayalci bir yaklaşımdır. Ekonominin, başka alanlarında orta
lama kâr düzeyleri, orman yetiştirilmesinin sağlayacağı kârlılık düzeyinin altına düşmediği sü
rece, bu yaklaşımın, sembolik birkaç örnek dışında, hayat bulması mümkün değildir; ama, 
devlet ormanı sayılan alanlarda özel orman statüsünde orman yetiştirilmesini teşvik etmek ise, 
gerçekte bu gibi yerlerin dolaylı yoldan özel ve tüzelkişilere devri anlamına gelecektir. Bu uy
gulamanın kesinlikle karşısındayız. Bu uygulama, günümüze gelebilmiş verimli devlet orman
larının çok daha büyük bir bölümünün büyük bir ölçüde yıkımını gündeme getirecektir. Ayrı
ca, yine bu uygulamalar, istanbul çevresinde görülüp yaşandığı gibi, birçok uyanık kişinin haksız 
kazançlar sağlamasına katkıda bulunabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime bir konuyla son vereceğim. Turizmi Teşvik Kanunu ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesiyle, devlet ormanı sayılan alanlar içinde turizm amaç
lı yatırımlara 49 yıllığına irtifak hakkının tahsis edilmesi, ormancılığımıza büyük yaralar aç
mıştır. Bu anlamda, ormanlarımız büyük tahribata uğramıştır. Ayrıca, bu yerlerin tahsis şekli 
de, toplumun her kesiminde tartışılan spekülasyonlara neden olmuştur. Bu tahsislerde, ANAP 
milletvekillerine ve onların yakınlarına öncelik tanındığı, yapılan en basit bir gözlemle ortaya 
çıkmaktadır. Bu olay, kamuoyunda kanayan bir yara olarak uzun müddet gündemden düşme
yecektir. Artık, herkeste şu fikir belirmiştir : Ormanlarımıza en büyük tehlike Hükümetten 
ve onlara her alanda güç veren işbirlikçilerden gelmektedir. Bugün, Parlamento bir erken genel 
seçimle değiştirilmek isteniyorsa, bu ve buna benzer olayların çok sık yaşanmaya başlamasın-
dandır. Onun için, gelecek kuşaklara devredebileceğimiz en önemli varlığımızın yok olmasına 
hiç kimse göz yumamaz, yummamalıdır. Bu kötü gidişe "dur" diyebilecek, onu, ekonomik, 
verimli, çağdaş bir yapıya kavuşturabilecek bilgi ve deneyim birikimi Bakanlığın bünyesinde 
yeterli düzeydedir; aşılması gereken esas sorun, siyasî iradedir. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Bakanlığın bütçesinin ülke
mize, çiftçimize, Bakanlık çalışanlarına yararlı olmasını dileyerek, Yüce Kurula saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 

SHP Grubu adına, buyurun Sayın Vedat Altun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 yılı bütçesi üzerinde SHP Grubunun görüşlerini sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Yaptığımız işbölümü sonucu, 1991 yılı bütçesi üzerindeki eleştiri ve önerilerimi, tarım sektörü 
içinde hayvansal üretim politikalarına hasretmek istiyorum. 

5,2 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 45'inin köyde yaşadığı, köyde yaşayan insanların 
da tarımda çalıştıkları dikkate alındığında, tarımın önemi göz ardı edilemez. \apılan son nüfus 
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sayımına göre, yüzde 41'i kırsal alanda, yaklaşık nüfusun yüzde 50'sinin geçimini tarımla te
min ettiği olgusu karşısında, tarım ve içinde hayvansal üretimin önemi de ülkemiz için açıktır. 

Değerli milletvekilleri; hayvancılık, beslenme açısından olduğu kadar, istihdama katkısı, 
işin sürekliliği, paranın yıl içinde dönüşüm hızının göreceli olarak yüksek olması ve endüstriye 
hammadde sağlaması bakımından, bütün ülkelerin önem verdikleri bir sektördür. 

Tarımda ileri gitmiş ülkelerde hayvansal üretimin tarımsal üretim içindeki payı yüzde 60-70 
gibi oldukça yüksek bir düzeydir. Türkiye'de ise, hayvancılığın ulusal gelir içindeki payı yüzde 
6, tarımsal gelir içindeki payı da yüzde 35 dolaylarında iken, son yıllarda bu oran yüzde 26'ya 
kadar gerilemiştir. 1984 yılından bu yana hayvancılıkla ilgili istatistik! rakamlar Devlet istatis
tik Enstitüsünce yayımlanmamaktadır. Bilinen rakamlara göre, 1980 yılına kıyasla, 1984'te toplam 
hayvan varlığımız 84 milyon baştan, 66 milyon başa düşmüştür. Oransal olarak, bu gerileme 
yüzde 21 civarındadır. 

Hayvan türlerine göre bir değerlendirme yapacak olursak, etin ve sütün kaynağını oluştu
ran sağırlarda yüzde 22, koyunlarda, aynı süre içinde yüzde 17 oranında bir azalma olduğu 
anlaşılmaktadır. 

1980-1984 yıllarına ait istatistik rakamlarına göre, hayvanlarımızın et ve süt verimlerinde 
bir artış olmadığı gözlenmektedir, öte yandan, Devlet Planlamanın 1988 yılı gerçekleşen ra
kamlarına göre, toplam kırmızı et üretimi 1 milyon 160 bin ton, toplam süt üretimi ise 7 mil
yon 330 bin ton/yıldır. 

Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, hayvansal üretimin artışı yüzde 4 
olarak gerçekleşmiştir. Ancak, tüm kalkınma planlarında hayvansal üretim artış hızı, öngörü
len hedeflerin gerisinde kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 25 yıllık planlı kalkınma döneminde sığır popülasyonu içinde kül
tür ırkı ve melezler, ancak yüzde 32 seviyesine çıkarılabilmiştir. Koyunculukta ise bu oran çok 
cüzi, yüzde 4 civarındadır. 

Değerli milletvekilleri, bu kompozisyon içinde hayvan varlığımızın büyük çoğunluğunu, 
et ve süt üretimi son derece düşük olan yerli ırklar oluşturmaktadır. Böyle bir yapının, bekle
nen sonucu olarak, hayvanlarımızın süt ve et verimleri çok düşüktür. Nitekim, ortalama süt 
verimi ineklerde, yerli ırklar için 590 kg/yıl, koyunlarda 50 kg/yıl; karkas ağırlıklarda sığırda 
82 kg, danada 34 kg, koyunda 17 kg ve kuzuda 8 kilogramdır. Oysa, ABD'de bir sığırdan orta
lama 278 kg, Batı Almanya'da 264 kg et üretilmektedir. Bu ülkelerde hayvan başına 5 bin litre
nin üstünde süt alınmaktadır. 

DPT'nin rakamlarına göre, ülkemizde kişi başına 19,9 kg kırmızı et ve 135,8 kg süt üretil
mektedir. tleri ülkelerde ise bu rakamlar, ülkemize kıyasla iki kat fazladır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma planlarında tarım sektörüne ve dolayısıyla hayvancılığa, 
sabit sermaye yatırımlarından yeterince pay ayrılmadığı gibi, üstelik, son iki plan döneminde 
bu pay daha da azalmıştır. Araştırma, yayın, eğitim öğretim gibi entelektüel yatırımlar tümüy
le göz ardı edilmiş, bunun sonucu olarak, üreticiler, yeni bilgileri edinmek ve yeni teknolojileri 
uygulamak olanağını bulamamaktadırlar. Üreticilerdeki bilgi eksikliği, üretimden pazarlama
ya kadar tüm aşamalarda açık bir şekilde görülmektedir. 

Geleneksel yöntemlerin ve aile işletmeciliğinin egemen olduğu hayvancılık kesiminde, ar
zulanan yapısal değişikliklerin hiçbiri yapılamamıştır, işletmelerin büyük bir bölümü irrasyo-
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nel bir karakter arz etmekte ve üretimde ekonomik ölçüleri bulma mümkün olamamaktadır. 'Ya
pısal bozukluklar ve ekstansif yetiştiricilik sistemi, hayvan hastalıklarından korunmayı ve müca
dele etmeyi güçleştirmektedir. Halen 60 -70 bin baş hayvana bir veteriner hekim düşmektedir. 
Laboratuvar, araç - gereç noksanlığı da giderilemediğinden, her yıl salgın ve paraziter hastalıklar 
nedeniyle ölen hayvanlar ile verim ve üretim düşmesi sonucu, milyarlarca lira kaybedilmektedir. 

Hayvanlarımızın ihtiyacı olan yonca, korunga, fiğ gibi, kaliteli kaba yem ihtiyacı karşıla-
namamaktadır. Memnuniyetle duyuyoruz; 1990 yılında Tarım Bakanlığı, yem bitkilerinin üre
timine destek olacağına ilişkin bir karar almıştır, sonuçlarını da hassasiyetle takip edeceğiz. 
Halen, yem bitkileri ekim alanı, toplam ekili alanın yüzde 3'ünü bile bulmamaktadır. Geliş
miş ülkelerde bu oran yüzde 25 - 30 düzeyindedir. 

Bilindiği gibi, ülkemizde hayvan beslemede en önemli kaynak, çayır ve meralardır. Mera
lar, yanlış bir politika sonucu, 1950'den itibaren, işlemeli tarıma açılmış ve 40 milyon hektar 
olan mera alanı 21 milyon hektara kadar azalmıştır. Bu azalmaya karşı, hayvan varlığımız art
mış, aşırı otlatma ve bilinçsiz kullanma sonucu, mera arazileri verimliliğini kaybetmiş ve bü
yük ölçüde erozyona maruz kalmıştır. Bugün, meralar, kapasitelerinin üç katına yakın hayvan 
taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hayvancılıkta dengeli bir beslenme için, kesif yem oranının da yüz
de 30 dolaylarında olması gerekir. Ancak, çok sayıda verimsiz hayvan varlığı korunmakla, ke
sif yem ihtiyacının yakın bir gelecekte karşılanması mümkün görülememektedir. 

1989 yılında ülkemizdeki yem fabrikalarının sayısı 235'e ulaşmış, toplam yem kapasitesi 
de 4 milyon 266 bin ton/yıla yükselmiştir. Ancak, bu fabrikaların yem hammadesi ihtiyaçları 
zamanında ve yeterince karşılanamamaktadır. Bu durum, hem kaliteyi ve hem de yem fiyatla
rını olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden yem üretimi ile 
ilgili sorunların çözülememiş olması, hayvanların yeterli ve düzenli beslenmeleri bir yana, ürün 
fiyatları ile yem fiyatları dengesi de kurulamadığından, üreticiler zaman zaman hayvanlarını 
topluca elden çıkararak işletmelerini kapatıp, üretimi tümüyle durdurmak zorunda kalmakta
dırlar. 

Değerli milletvekilleri, hayvancılığımızın gelişmesinde çok önemli bir yeri olan yemle ilgi
li sorunların kökten çözülmesi için, üretim, temin, stok ve dağıtım hizmetlerini yapmak ve fi
yat istikrarını sağlamak üzere bir yem ofisinin kurulması zorunlu olduğu halde, bu konuda 
olumlu bir çaba görememekteyiz. Daha yüksek bir verim elde etmek için, bir planlı dönemden 
önce başlatılan kültür ırkı boğalarla, yerli ırklar arasında yapılan melezleme çalışmaları son 
derece yavaş yürütülmektedir. Bu amaçla uygulanan yapay tohumlamanın, toplam sürü için
deki payı yıllık olarak yüzde 4'ü bile bulamamaktadır. Uygun ulaşım, araç - gereç noksanlığı 
ve haberleşme ağının kurulamamış olmasının yanı sıra, altyapının bozukluğu, yapay tohumla
manın yaygınlaştırılamamasımn başlıca nedeni olmaktadır. Kaldı ki, eskiyen teknolojinin ye
nilenmesi gerekirken, özellikle yapay tohumlamada, bu hususta Bakanlık bütçesinde ödenek 
de görememekteyiz. 

Bir yandan, yerli ırklardan seleksiyonla en üstün verime sahip olanların seçilmesi, diğer 
yandan bunların yapay tohumlama yoluyla ve dondurulmuş sperma tekniği uygulanarak me-
lezlenip, verimliliğin artırılması ülkemiz için en uygun ve ekonomik yolken, dış ülkelerden, 
üç yıl içinde, 55 bin baş kültür ırkı damızlık hayvan ithal edilmesi, büyük bir kaynak savur
ganlığıdır. 
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Zira, bu yüksek verimli hayvanların dağıtıldığı işletmelerin büyük bir bölümünde, barı
nak, bakım, beslenme, donanım, bilgi ve hastalıklardan korunma gibi uygun bir çevre olanağı 
sağlanmamıştır. Bu nedenle, dışalımı yapılan bu hayvanlardan, üreticilerimiz yüksek bir verim 
elde edemeyeceği gibi, adaptasyon zorluğu ve hastalıklara yakalanma olasılığı bu koşullarda 
yüksek olduğundan, kısa bir sürede elden çıkacak ve üreticiler ekonomik beklentilerinin aksi
ne, ağır bir borç yükünün altına gireceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, piyasayı düzenleyici görevleri olması gereken Et ve Balık Kurumu, 
Süt Endüstrisi Kurumu, canlı hayvan ve çiğ süt alımlarında üretim maliyetlerini dikkate alma
makta; ayrıca, üretimi özendirici ve yönlendirici bir fiyat politikası uygulamamaktadırlar. Hay
vansal üretimi özendirici, kaliteyi yükseltici ve pazar hizmetlerini iyileştirici yönde bir pazarla
ma politikası oluşturulmamıştır. Bu nedenle, pazarlama sürecinde, hem aracı sayısı hem de 
pazarlama giderleri artmakta, dolayısıyla, tüketicinin ödediği fiyatlarla, üreticinin eline geçen 
fiyatlar arasında önemli farklar oluşmaktadır. 

Bunun yanında, sayın milletvekilleri, hayvan ve hayvansal ürünlerle jlgili reel taban fiyat 
uygulanmaması, desteklemelerin sınırlı kalması sektörde önemli darboğazlar yaratmaktadır. 

Hayvancılığa ayrılan krediler de yetersizdir, tkinci Plan döneminde, toplam tarımsal kre
diler içinde hayvancılık kredilerinin aldığı pay yüzde 10 - 12 iken, Üçüncü Plan döneminde 
bu oran daha da azalmıştır. Dördüncü Plan döneminde yıllara göre 3,2 ile 5 arasında seyreder
ken, Beşinci Plan döneminde ise bu oranda önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Kredi ve finansman yetersizliğinin yanı sıra, üretim maliyeti ve fiyatlarda da görülen istik
rarsızlık, işletmelerin kapatılmasına varan, yukarıda da söylediğim gibi, çok olumsuz sonuçlar 
doğurmuştur. Bu sektörde uygulanan politikalar sebebiyle, üretici, çiftçi, çiftiyle çubuğu ile 
boşanmış, âdeta göçe zorlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1985 - 1987 yılları arasında, miktar olarak canlı sığır dışalımı 190 
kat, koyun dışalımı 25 kat artmıştır; et dışalımı ise, fonun yükseltilmesine paralel olarak, yüz
de 40 oranında gerilemiştir. 1990 yılının 9 uncu ayına kadar 130 bin baş kasaplık hayvan dışalı
mı gerçekleşmiş ve bir baş için, 300 dolarlık fonla birlikte ortalama 1 550 dolar dışarıya para 
ödenmiştir. Aynı süre içinde, 4 bin ton kırmızı et dışalımı da yapılmıştır. Aynı devrede, miktar 
olarak canlı koyun dışsatımı yüzde 49 oranında artış gösterirken, canlı sığır dışsatımı yüzde 
51, et dışsatımı yüzde 39 oranında gerilemiştir; yani, canlı koyun satımı artarken, et satımı ge
rilemiştir. 

Dışalım, fiyat artışlarını belirli bir süre içinde durdurmakta etkili olmakta ise de, sonra, 
fiyatların eskiye kıyasla daha fazla artması da önlenememektedir. Dışalımdaki bu gelişim, ül
ke sığırcılığının geliştirilmesini baltalayıcı nitelikte görülmeli ve ülkedeki üretim yapısına reka
bet gücü kazandıracak önlemler alınmalıdır. Bu gelişmenin sürdürülmesi durumunda ise, sek
törün kendi iç dinamiği zarar görecek ve doğal olarak gelişme hızı düşecektir. 

Teşviklerin yetersizliği nedeniyle, dışsatımda et ve mamullerinden çok, ağırlıklı olarak, canlı 
hayvana yönelinmiştir. Bundan dolayı da, deri konfeksiyon sanayimiz için gerekli olan hamde-
rinin büyük bir bölümü dışalım yoluyla karşılanmaya başlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörüne darbe, 24 Ocak ekonomik kararlarıyla vurulmuş; 
hayvancılık sektöründeki çöküntü, 1985 yılında peynir dışalımına izin verilmesi olayı ile ya
şanmaya başlanmıştır. O yıllarda 1 kilogram süt, üreticiden, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumun
ca 110 Türk Lirasına almıyordu; dış ülkelerin peynirlerinin yurda girmesiyle birlikte, çiğ süt 
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fiyatı 65 TL.'ye kadar düştü. Sonuçta, büyük zarara uğrayan üretici, hayvanını yok pahasına 
elinden çıkarmak zorunda kaldı. Bu hayvanlar, celepler, kırmızı ipek kravatlı hayvan tacirleri 
marifetiyle, dışsatıma firmalara nakledildiler ve dışarıya satıldılar. Dikkat edilirse, bu yıllar
dan itibaren canlı hayvan dışsatımı artmaya başlamıştır; diğer bir ifadeyle, var olan ve üretken 
yaştaki hayvanlarımız, yanlış bir politikanın sonucu, hem üretici, hem de tüketici aleyhine el
den çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, işte şimdi, bu hayvanların yerine, avuç dolusu döviz karşılığı canlı 
hayvan ve et ithal ediyoruz. Peynir ithal edenlerin büyük bir bölümü iflas ettiler; ancak, bu
nun yanında, ithal edilen peynirlerin bir kısmına da halkımızın önemlice bir bölümü alıştı. 

Bu sektörde yapılması gereken ve doğru olan ise, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumuna ge
rekli kaynağı temin ederek, üreticinin elindeki sütü aldırmak, peynir imal ettirmek ve piyasaya 
sürerek fiyat artışlarını kontrol ettirmektir. 

Sayın milletvekilleri, bu politikaların sonucunu örneklemek gerekirse; 1987 yılında 3 559 716 
dolarlık et ihracatına karşılık 28 864 948 dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yem sübvansiyonu, birtakım haksızlıklar olduğu gerekçesiyle kal
dırıldı. Devletin ödevi, doğru bildiği bir politikayı, uygulamada yapılan haksızlıkları düzelte
rek sürdürmektir; yoksa, üreticiyi cezalandırırcasıha, sübvansiyon politikasından vazgeçmek 
değildir. Sahtekârlıkların muhatabı üretici değildir; devletin ödevi, bu sahtekârlıkları ortadan 
kaldırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, bizde durum bu iken, üyesi olmak için şekilden sekile girdiğimiz AT'da 
neler oluyor, bir bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Altun, toparlayınız efendim, rica ediyorum. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Hemen bitiriyorum, bir şey kalmadı Sayın Başkanım. 
Avrupa Topluluğunun yüksek sübvansiyonlarla desteklediği hayvansal ürün ihracatı kar

şısında, Türkiye, bu ürünlerin ithalatında düşük fonlar uygulamaktadır, ithalatın, toplam tü
ketim içindeki payı küçük olmakla birlikte, üretici üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve hay
vancılığımız, olumsuz yönde dış rekabete maruz kalmaktadır. Dengesizlik bununla kalmamak
tadır; Avrupa Topluluğunda et ihracına ton başına 800 -1 000 dolar arasında teşvik uygulanır
ken, ülkemizde bu teşvik 300 dolar civarındadır. Satacağımız et de kalmadığı için, bu 300 do
ların da pek bir önemi yok diye düşünüyorum. 

Toplulukta üretici, belli bir fiyat ve pazar garantisiyle korunmaktadır. Bizde, 24 Ocak ka
rarlarıyla üretim, serbest piyasanın koşullarına bırakılmış, teşekkül eden fiyat da üreticiyi tat
min etmemiştir. Hayvansal üretimin destekleme kapsamı dışında bırakılması, sektörde -yukarıda 
da arz ettiğim gibi- sıkıntı yaratmıştır. 

Hayvansal üretimde gelişme sağlanamadığı için olacak, hayvansal tüketim özendirilme-
mektedir. Oysaki, Avrupa Topluluğunda, sığır eti 1979'dan beri iç piyasaya müdahale fiyatla
rının, yani müdahale eden kuruluşların aldığı fiyatların altında satılmaktadır. Toplulukta hay
vansal üretim için destekleme fiyatları belirlenmekte, stoklama yardımları yapılmakta ve güm
rük vergileri veya plevman yoluyla dışa karşı korunma tedbirleri alınmaktayken; bizde, Et ve 
Balık Kurumunun Erzurum Soğuk Hava Deposuna peynirini koyan bir vatandaştan iki aylık 
ücret olarak 1 milyon lira, 2'ayın sonunda mukavelesini yenilemedi diye, ek olarak 5 milyon 
lira ceza istenmektedir. Bu anlayışla Üretici desteklenmez. 
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Toplulukta, süt üreticisinin eline geçmesi arzu edilen hedef fiyatlar belirlenmiştir. Tereya
ğı, süttozu, peynir, süt ve et fiyatları, müdahale fiyatlarıyla ilgili kuruluşlar tarafından alın
maktadır. Oysa ki, bizde, müdahale olumsuzdur ve ilgili kuruluşlar da almakta yavan davran
maktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımdan temin eden insanları
mızın millî gelirden aldığı pay 300 • 350 dolara düşmüşken, 1988 verilerine göre, toplam üreti
min yüzde ll'ini sağlayan Et ve Balık Kurumunun destekleme alımları, fiyat belirleme ve sıra 
gibi olumsuzluklar sebebiyle, verimli olamamaktadır. 1977 - 1980'Ii yıllarda bu kurum 13 kom
binayla 80 bin ton et üretiyordu. 

BAŞKAN — Sayın Altun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna verilen suhuletli süre 
de doldu. Okuyacağınız sayfalar en azından 10 dakika alır. Lütfen, bir sayfayı atlayıverin efen
dim; rica edeyim. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — 1,5 sayfa kaldı efendim. 

1988 yılında 27 kombinayla, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ilan ettiği rakamlara 
göre 38,5 bin tondur. Takdirlerinize sunuyorum... 

Değerli arkadaşlarım da değindi; Uruguay'da yapılan bir toplantıda sübvansiyonun kal
dırılması yönünde tavsiye kararları aldırılmak istendiğini ve önerildiğini basından duymakta
yız. Bunu, bizim için bir tuzak olarak değerlendiriyorum, Grubumuz da bunu böyle değerlen
dirmektedir. Sübvansiyonun kaldırılmasını önerenler, birim başına verimde en üst seviyeleri 
yakalamış devletlerdir. Buna dikkat edilmesini önermekteyiz. 

Su ürünleri ihmal edilmektedir. Gerçekten, ihracı kolayca gerçekleşen kerevitin, göldeki 
hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele edilememesi sebebiyle potansiyeli düşmekte ve hızla 
kaynak israfına sebep olunmaktadır. 

Sözlerimi bitirirken, Tarım Bakanlığındaki bir «organizasyona da kısaca değinmek isti
yorum. Başarıları görülmek suretiyle, çalışmaları kanıtlanmış bir kısım genel müdürlükler kal
dırıldı, birleştirildi. Bunda, hizmette etkinlik amaçlanıyordu; oysa ki, son «organizasyondan 
sonra, hizmette etkinlik yerine, kargaşa ve bir kısım görev alanlarında da boşluk doğdu. Planlı 
döneme geçildiği 1963 'lü yıllarda başlaülan, kamu idaresinin yapılanması çalışması vardı. Türkiye 
Ortadoğu Amme tdaresi Enstitüsü, yine bu çalışmayı sürdürdü, 1970'Ii yıllarda kurulan bir 
komisyon, Türkiye Ortadoğu Amme tdaresi Enstitüsünün yapısına ilişkin raporlar hazırladı 
ve çeşitli bilim adamları görüşlerini sundular. Oysa ki, tek bir şef anlayışıyla, bu Bakanlığın 
hizmetlerinde kargaşaya neden olan bu yapılanma da alkışlanır bir tavır değildir. Eğer, Sayın 
Bakan, demokratik bir platform oluşturur da, kendi üst düzey bürokratlarını dinlerse, bunu 
çok açık bir biçimde görecektir; çünkü, hiçbir genel müdürlük, ne kendi ödeneğine, ne de per
soneline sahip çıkamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, bugün Bakanlıkta yapılan bir sınava değin
mek istiyorum. Bugün Bakanlıkta müfettiş yardımcılığı sınavı açılıyor; umarım ki, Sayın Ba
kanın haberi yoktur. Bu sınava, Bakanlık bünyesinde çalışan sadece ziraat mühendisleriyle, ve
teriner hekimler katılabiliyor; böyle bir kural getirilmiş. Oysa ki, bir sınav açılırken koşulları, 
kriterleri tespit edilir, bu kriterlere sahip olanlar sınava girmek için müracaat ederler. Kaldı 
ki, Bakanlığın bağlı kuruluşlarından da hiç kimse alınmıyor. Üstelik, şartları uygun olan bir 
kişi bu sınava girmek için Bakanlık bünyesinden müracaat etmiş; önce sınava çağırmışlar, da
ha sonra "Şartlarınız uymadı, evraklarınızı alın" şeklinde bir yazıyla evrakları iade etmişler; 
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halbuki, bu kişinin şartları tutmaktadır. Ben, bu şekilde bir yapılanmanın, partizan bir anla
yışla yapılanma olarak değerlendirileceği endişesini taşımaktayım. Umarım ki, Sayın Bakanın 
bu işten haberi yoktur; eğer haberi varsa, anlayışla karşılamadığımı ifade etmek istiyorum. Haberi 
yoksa, derhal bu olumsuzluğu düzelteceğine de inanıyorum. 

Sözlerime burada son verirken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 malî yılı bütçe
sinin, Bakanlık çalışanlarına ve ülkemiz halkına hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.28 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 1738 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Ertugrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — 55 inci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1991 Malt Ydt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
üe 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayılan : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tartm Orman ve Keyifleri Bakanlığı 1991 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Tartm Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 Malî Yüt Kesinhesabt 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yüı Kesinhesabt 

b) Tartm Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ydt Kesinhesabt 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Ydt Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ydt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, Sayın Şener tşleten'de. 
Buyurun efendim. 

ŞENER İŞLETEN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanlığının 1991 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; 
bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Ülkemizde, sanayi ve hizmetler sektörlerinin büyük bir gelişme göstermesine rağmen, ik
tisadî faal nüfusumuzun yüzde 50'sinin tarımda çalışması, 1989 yılı itibariyle gayri safi yurt 
içi hâsılasının yüzde 16,5'inin tarımdan karşılanması ve ihracatımızın yüzde 18,3'ünün tarım
sal ürünlerden meydana gelmesi dolayısıyla, tarım sektörü, ekonomik ve sosyal hayatımızda 
aktif rol oynamaya devam etmektedir. 
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1963- 1983 yılları arasında tanm sektöründe yılda ortalama büyüme hızı yüzde 3 iken, 
1984-1988 yılları arasında ortalama yüzde 4,8 büyüme sağlanmış, 1989 yılında, ülkemizde son 
elli yılın en kurak yıllarından birinin yaşanmış olması dolayısıyla gerileme olmuş; ancak 1990 
yılında, ilk altı aylık verilere göre, yüzde 11,8'lik bir büyüme tahmin edilmektedir. 

1983 yılında, cari fiyatlara göre, tarımda çalışan nüfus başına düşen gelir 270 bin lira iken, 
bu rakam 1988 yılında 1,9 milyon liraya, 1989 yılında 3 milyon liraya yükselmiş ve 1990 yılında 
5,6 milyon lira olmuştur. 

Diğer taraftan, tarım sektörünün toplam kamu yatırımları içindeki payının son altı yıl or
talaması yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılında ise bu oran yüzde 9,7'dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal üretim, üreticimizin kontrolünde olmayan ik
lim şartlarının etkisi altında bulunmaktadır. Yeni teknolojik gelişmelerin tarımda uygulanma
sıyla, bu bağımlılığı mümkün olduğu kadar asgarî seviyeye indirmek üzere Hükümetin büyük 
bir çaba içinde olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, serbest rekabet şartları içinde işleyen ekonomik politikamız altında, tarı-
mımızdaki risk durumları da dikkate alınarak, çiftçilerimizin emeğini en iyi bir şekilde değer
lendirmek, üriticilere tatmin edici seviyede istikrarlı gelir sağlamak ve kırsal kesimin hayat se
viyesini yükseltmek için tarımda birçok teşvik tedbirleri de uygulanmaktadır. Bu çerçevede, 
kimyevî gübre sübvansiyonuna devam edilmekte, ayrıca tohumluk, süt, et, ilaç, projeleri hay
vancılık, sunî tohumlama ve ithal damızlık konularında yeni teşvik tedbirlerinin uygulanması
na başlanmıştır. Bunun yanında, tarımsal kredilerde de önemli devlet desteği yapılmaktadır. 

1990 yılı sonu itibariyle yapılan desteklemeler; kimyevî gübreye, tohumluğa, süte, ete, ila-. 
ca, projeli hayvancılığa, ithal damızlığa ve sunî tohumlamaya olmak üzere, toplam 1,5 trilyon 
lira mertebesine yükselmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal üretimin artırılması amacıyla, tohumculuğun 
geliştirilmesi ve teşvik edilmesine 1990 yılında da devam edilerek, çıkartılan Para-Kredi Kurulu 
kararlarıyla, mısır, soya, ayçiçeği tohumlukları desteklenerek, çiftçimize ucuz fiyatlarla intikal 
ettirilmesi sağlanmıştır. Hibrit mısır ve ayçiçeği tohumluklarının kullandırılması yaygınlaştı
rılmıştır. Halen ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 80'inde hibrit tohumluk kullanılmıştır, özel
likle, Trakya'da bu miktar daha da fazladır. 

Kimyevî gübre kullanımında sübvansiyon kapsamı genişletilerek, kullanım teşvik edilmiş
tir. 1990 yılı sonu itibariyle 9,5 milyon ton tüketim olacağı tahmin edilmiştir. Uygun gübre kul
lanımını sağlamak amacıyla, mevcut toprak ve su tahlil laboratuvarlarında ücretsiz olarak toprak 
ve su numunelerinin tahlili yapılmakta ve çiftçimizi memnun eden faydalı tavsiyelerde bulu
nulmakladır. 

Tarımsal kredi ihtiyacının zamanında karşılanabilmesini teminen, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasınca, doğrudan doğruya üreticilere ve özel hükümle kurulmuş tarımsal amaçlı 
kooperatiflere, 1990 yılı içerisinde artan girdi fiyatlarındaki gelişmeler ile bölge özellikleri de 
dikkate alınarak, ikraz hadleri, şahıs hadleri ve şubelerin yetki limitleri artırılarak, yeniden dü
zenlenmiştir. Tarımsal kredi ikraz birimlerinde yıl içinde yüzde 250'ye varan artışlar sağlanmış 
olup, söz konusu artışlar, bitkisel üretim kredilerinde, ikraz birimleri olarak, en fazla yüzde 
250 olmak üzere, ortalama yüzde 79,4 oranında artırılmıştır. 
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tkinçi ürün ve nadas alanlarının daraltılması projesi uygulamalarında, ikinci ürün için ik
raz birimi artışları, en fazla yüzde 75 olmak üzere, ortalama yüzde 57,1 oranında, nadas alan
larının daraltılması projesinde ise bu artışlar, yüzde 100 oranında olmuştur. 

Hayvancılık kredileri konusunda ikraz birimi artışları, en fazla yüzde 91,5 olmak üzere, 
ortalama yüzde 65,1 oranında gerçekleşmiştir. Büyükbaş hayvancılık kredilerinde ikraz birim
leri 600 bin liradan, yüzde 50 artışla 900 bin liraya, küçükbaş hayvancılık kredileri de 80 bin 
liradan, yüzde 50 artışla 120 000 liraya yükseltilmiştir. Erken kuzu kesimini önleme ve kuzu 
besiciliğini teşvik projeleri ikraz birimleri, maliyetlerde meydana gelen artışlar göz önüne alı
narak yeniden tespit edilmiş; hayvan başına uygulanan işletme kredisi ikraz birimleri, kuzu 
başına yüzde 50 artışla 30 bin liraya, anaç koyun başına yüzde 50 artışla 22 500 liraya yüksel
tilmiştir. 

Yerli imalat tarım araç ve gereçleri kredi limitleri yüzde 100 oranında artırılmıştır. Su ürünleri 
kredilerindeki ikraz birim artışları, balıkçılık ekip özellikleri de göz önüne alınarak, yüzde 100 
oranında artırılmıştır. 

Şahıs hadleri, çiftçilerimizin hayat seviyesinin yükseltilmesi ve satın alma gücünün des
teklenmesi için uygulamaya konulan çiftçi özel kredisi kapsamı genişletilmiş, tüketici kredileri
ne, şahıs başına azamî 5 milyon liralık limit uygulamasına devam edilmiştir, Tarım kredi koo
peratiflerinde ise, ortak şahıs kredi haddi 7 milyon liradan 15 milyon liraya çıkarılmıştır. İkrım 
kredi kooperatiflerinin 1983 yılında 8,7 milyar lira olan plasmanları, 1990 yılında, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından temin edilen plasmanla birlikte, 4 trilyon lirayı geçmiştir. Bugün 
tarım kredi kooperatifleri sayısı 2 450, ortak çiftçi sayısı da 1,5 milyondur. 

Tarımsal kesime kullandırılan kredilere uygulanan faizler, kaynak maliyetinin çok altında 
olmasına ve artan kaynak maliyetlerine rağmen, faiz oranlarında herhangi bir artışa gidilme
miştir. Diğer taraftan, bitkisel mücadeleye de büyük önem verilerek, 1983 yılında mücadele 
hizmetleri için 2,9 milyar lira olan ödenek miktarı, 1991 yılında 42 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Bitkisel ürünleri çeşitli hastalık ve zararlılara karşı koruma ve meydana gelebilecek ürün 
kaybını en aza indirmek amacıyla, devlet yardım mücadeleleri projeli olarak yürütülmekte ve 
tüm mücadele girdileri devletçe karşılanıp, çiftçilerimizin bu yöndeki eğitimlerine ağırlık veril
mektedir. 

Hayvancılık, ekonomimizde önemli bir yer işgal etmektedir. Toplumumuzun daha iyi bes
lenebilmesi, büyük bir potansiyel olan ihraç imkânlarımızın değerlendirilmesi için, hayvancılı
ğın geliştirilmesi çalışmalarına büyük bir hızla devam edilmektedir. Söz konusu çalışmalar şun
lardır : Çayır, mera, yem bitkilerinin geliştirilmesi, salgın paraziter, zoonos ve kanatlı zararlı
larla mücadele edilmesi, üreticiye tatminkâr fiyat ve kredi verilmesiyle birlikte, hayvancılığın 
kalite, kantite yönünden geliştirilebilmesi için, sunî ve tabiî tohumlama çalışmalarının yanı sı
ra, yüksek vasıflı büyükbaş süt hayvanı sağlanması amacıyla, uluslararası finans kuruluşların
dan alınan kredilerle 54 bin adet hayvan ithal edilmiş; 68 milyar lirası dış kaynak, 20 milyar 
lirası Ziraat Bankası kaynağı olmak üzere, çiftçilerimize 88 milyar lira kredi kullandırılmıştır. 

Kırmızı ve beyaz et yönünden, kasaplık hayvan pazarlamasını daha etkili hale getirmek, 
besiciliğin yaygınlaştırılması suretiyle canlı stok yapmak, üreticileri ve besicileri teşvik etmek 
gibi amaçlarla, kırmızı ve beyaz et için teşvik primi ödenmesine Hükümetimizce karar alınmış 

' ve bu konuda da prim uygulamasına başlanmıştır. 
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Su ürünleri üretim potansiyelimiz yüksek olmasına rağmen, üretimimiz henüz yeterli sevi
yeye ulaşamamıştır. Bu alandaki gelişmeyi sağlamak üzere, ucuz kredi, gümrük muafiyeti, ya
tırıma prim iadesi, yabancı sermaye ve teknoloji girişinin kolaylaştırılması gibi teşviklerle, özel 
sektörün, su ürünleri konusunda yatırım yapması özendirilmektedir. 

Ülkemizin yüzde 26'sını kaplayan, 20,2 milyon hektar ormanlık alanımızın yüzde 56'sına 
tekabül eden 11,3 milyon hektar gibi çok büyük bir bölümü bozuk ve verimsiz durumdadır. 
Söz konusu verimsiz orman alanlarını verimli hale getirmek, yurt topraklarının su ve rüzgâr 
erozyonlarıyla denizlere ve göllere akıp gitmesini önlemek, toprak-su-bitki arasında bozulan 
tabiî dengeyi yeniden tesis etmek, şehirlerimizin çevresinde yeşil kuşak kurarak, hava kirliliğini 
nispeten önlemek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar ihya faaliyetlerine büyük 
önem verilmektedir. 

Bozuk ve verimsiz orman alanlarının verimli hale getirilmesi için, her yıl 300 bin hektar 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve enerji ormanı kurulması hedef alınmıştır. Yirmibeş ilimiz
de yeşil kuşak projeleri uygulamaya konmuştur. 

Diğer taraftan, Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, kredilendirme 
yoluyla vatandaşın finansman yönünden devletçe desteklenmesi ve özel ağaçlandırmanın teş
viki sağlanmıştır. 

Orman köylümüzün sosyal ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak için 1986, 1987 yıl
larında ormancılıkla ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, köylü
müzün her türlü yapacak ve yakacak ihtiyacı düşük fiyatlarla sağlanmıştır. 

Üretimde çalışan köylümüzün, daha önceki yüzde 2'lik istihkak fazlası oranı yüzde 10'a 
çıkarılmıştır. 

Orman kadastro çalışmalarında da büyük mesafeler alınmıştır. 1946-1989 yılları arasın
daki kırkdört yıllık dönemde gerçekleştirilen ağaçlandırmanın yüzde 43 'ü ve toplam ağaçlan
dırma erozyon kontrolü ve enerji ormanı tesisinin yüzde 50'sinin, son altı yılda yapıldığı gö
rülmüştür. Böylece, son altı yılda gerçekleştirilen ağaçlandırma miktarı 773 bin hektar seviye
sine ulaşmıştır. 

Köy içme suları: Kırsal kesimdeki yerleşim ünitelerine sağlıklı içme suyu sağlama çabala
rı büyük bir hızla devam etmektedir. 1983 yılına kadar 78 bin üniteden 38 bin üniteye götürü
len bu hizmet, hızlı bir çalışmayla 1983-1989 yılları arasında 32 bin ünite olarak gerçekleştiril
miştir. 1990 yılında kırsal kesime içme suyu temin projesiyle de, yirmiiki ilimizdeki 2 450 ünite 
içme suyuna kavuşturulmuş, 1991 yılında ise 3 243 ünitenin içme suyuna kavuşturulması plan
lanmıştır. 

tklimin genellikle kurak geçmesi ve bitkilerin bilhassa gelişme devrelerinde yeterince ya
ğış alamamaları, sulamanın gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sulama çalışmalarına da etkili 
bir şekilde devam edilmektedir. 

1963-1983 yılları arasında, toplam 1 875 352 hektar alan sulamaya açılmış iken, 1984-1989 
yıllan arasında, toplam 708 909 hektar alan sulanmıştır. GAP Projesinin devreye girmesiyle 
de, her yıl yaklaşık 100 bin hektar alan sulamaya açılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1991 yılı yatırımları, bir yıl öncesine göre, yüzde 57 
oranında artarak 3,9 trilyon liraya yükselen Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve mensup
larına çalışmalarında başarılar diler, 1991 yılının ülkemize, çiftçimize bereket ve hayır getirme
sini temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 
Sayın Genç, Sayın Bakan zatı âlinizi dinlemek istedi; o nedenle araya girmedi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 malî yılı 

konsolide bütçesiyle, 1989 malî yılı kesinhesabı kanunu tasarısı üzerinde şahsım adına söz al
mış bulunuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, nüfusumuzun yüzde 54'ünün yaşadığı tarım kesiminin bütçesi, hü
kümet faaliyetlerinin aşağı yukarı yarısını teşkil etmektedir. Benden önce konuşan değerli mil
letvekili arkadaşlarımız, bütçenin tümüyle ilgili olarak partimizin görüş ve düşüncelerini dile 
getirdiler. Ben, daha ziyade lokalize ederek olaya yaklaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde orman köyle
rinde yaşayan köylü vatandaşların tek geçim kaynağı ormandır. 

Biliyorsunuz ki, burada, köy ortak malı veyahut da orman idaresine ajt ormanlar köylüler 
tarafından kesilmekte ve bunu kesen köylülere, "Köylü pazar satış hakkı" verilmektedir. Bu
nun bizim ilimizdeki oranı yüzde 50'dir. Köylünün tek geçim kaynağı olan bu işten verilen yüzde 
50 çok düşük bir nisbettir. Çünkü, burada, köylü ormanı kesiyor, orman iderisinin dediği be
lirli yerlere getiriyor, oraya istif ediyor, yarısı orman idaresinin, yarısı da kendisinin oluyor. 
Biz, bu nispetin yüzde 80'e çıkarılmasını dilemekteyiz. 

Ayrıca, vatandaş, özellikle bizim ilimizde, bu odununu istediği yere satamıyor; "Elazığ'a, 
Malatya'ya, Erzurum'a veya Erzincan'a vereceksin" diye, Valilik olaya sınırlama getiriyor. Za
ten arkadaşlar da bilirler, Tunceli'nin ormanı olmasa, Erzincan'ın, Erzurum'un, Malatya'nın 
odunu sağlanamaz; ama, Tunceli tlimiz bunlara her türlü yakacağı sağlıyor, yalnız, maalesef, 
yatırımlardan da mahrum kalıyor. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir konu, enerji ormanı konusudur. Bu konuda Tunceli çok 
elverişli bir ilimizdir. Burada kesilen orman, ağaç, aşağı yukarı bir senede 1,5 metreye yakın 
dal atmaktadır. Bu enerji ormanı yetiştirilmesi konusunda Sayın Bakanlıktan özellikle rica edi
yoruz, burada yeteri kadar ödenek verilsin. Aynı zamanda, burada geçici işçilik kadroları var; 
bu kadrolarda da biraz cömertçe davranır, geçici işçi sayısını artırır ve bir de bunları devamlı 
işçi haline getirirlerse memnun olurum. Çünkü, burada işsizlik had safhadadır. 

Sayın milletvekilleri, daha önce bu konuyu, Sayın Hüsnü Doğan Beyefendi bakanken ken
disine de söylemiştim; Pertek tlçemizde koyunculuk yapılmaktadır ve koyunculuk yapılan köy
lerimiz de aynı zamanda orman köyleridir. Bu ilçemizde enerji ormanı yetiştirilince, bu or
man, tel örgüyle çevrilmiştir. Tabiî, bu tel örgü yüzünden koyunların ormana girme durumu 
da ortadan kalkmıştır. Koyunun ağaç üzerindeki etkisi, yani zararı çok fazla değildir. Ben, Sa
yın Bakandan rica ediyorum, ismini sayacağım şu köylerdeki tel örgüler kaldırılınca, koyunlar 
ormana büyük zarar vermeyecekse, ben bu tel örgülerin kaldırılmasını rica ediyorum. Köyleri
miz şunlar : Pertek'in Aşağı ve Yukarı Gülbahçe Köyleri, Dorutay Köyü, Ardıç Köyü ve Balı-
dut Köyü ve bir de Hozat'ın Karakir Köyü. 

Bir diğer konu da kavakçılık konusudur. Kendi ilim Tunceli'de kavak yetiştirilmesi için 
çok elverişli bir zemin bulunmaktadır. Türkiye'de, Konya ve Yozgat'ta bu konuda italyanların 
örnek faaliyetleri vardır; mümkünse bu faaliyetlerin bizim oraya da kaydırılmasını rica ediyo
ruz. Çünkü, ben buradan zaman zaman sizlere söyledim; Tunceli'de yatırım yok, vatandaşın 
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tek geçim kaynağı, aşağı yukarı ormancılık ve hayvancılıktır; ama son zamanlardaki olaylar 
yüzünden vatandaşlar artık orman köylerim de terk etmek zorunda kaldılar. Buralarda, özel
likle kavakçılık faaliyetinin geliştirilmesine yardım edilirse, bundan memnun olurum efendim. 

Değerli milletvekilleri, Ziraat Bankasının, özellikle köylüye verdiği kredinin faiz hadleri 
çok yüksektir. 1989'da, yani geçen sene ülkemizde büyük bir kuraklığın olduğunu biliyorsu
nuz ve tarım sektörüne, çiftçiye verilen kredilerin geri ödemesi ertelendi; ama, görünüşte 5 milyon 
liraya olan kredilerden Ziraat Bankası yüzde 43 faiz alıyor; fakat "30.6" tarihi itibariyle kredi
yi verdiği için, sene sonunda, anaparaya tahakkuk eden faizde anaparaya ekleniyor ve böylece 
bu paraya tahakkuk eden faiz nispeti aşağı yukarı yüzde 61'i buluyor. Vatandaş bir de süresin
de bu faizi ödemediği takdirde, her halükârda 15 puan da ekleniyor. Görüyorsunuz ki, tarım
dan, köylü vatandaştan alman faiz nispeti, bankaların ticaret erbabına verdiği kredilerden alı
nan faiz nispetini aşmaktadır. Ben bu konuda da Sayın Bakandan rica ediyorum, eğer müm
künse, bu faiz oranlarını düşürsünler. 

Bir de, özellikle, tabiî kendi ilimizdeki insanlarla temasımız olduğu için, bu verilen kredi
ler çok yetersizdir. Böyle yetersiz olunca, vatandaş bu kredilerle herhangi bir iş yapamamakta
dır. tşte hayvancılık kredisi, özellikle arıcılık kredileri vardır ve bir de KÖY-KOP'un verdiği 
bir takım krediler vardır. Bunlar, bu bölgede yaşayan insanların hayvancılıkla uğraşabilmeleri 
için yeterli bir kredi değildir. Sayın Bakanlığın bu konuda biraz daha cömert davranmasını ve 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan insanlara verilen kredilerin artı
rılmasını rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı personeli ile yaptı
ğımız telefon görüşmelerinde şunu görüyorum; muhalefet partileri milletvekilleri olarak tele
fonda bizim karşımıza çıkıp cevap veren tek bu Bakanlık ve bağlı kuruluşlarıdır, kendilerine 
bu bakımdan da teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim yöremizde olduğu kadar sizin de yörelerinizde aynı sistem 
vardır; biliyorsunuz bizim coğrafi yapımız itibariyle bir nahiye vardır ve nahiyeden sonra köy
ler vardır. Şimdi, Türkiye'deki yol düzeni şöyledir; nahiyelere kadar yol yapma işi Karayolları
na aittir, ondan sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yol yapımı faaliyetlerine başlıyor. Sis
tem böyledir. Şimdi, nahiye yollarının yapılması Karayollarına bağlı, köy yollarının yapılması 
da Köy Hizmetlerine bağlıdır. Bu sistem, bir defa, hizmetin yürümesi için bir engeldir. Buna 
bir çare bulunması lazım. Köy Hizmetleri, "Evvela nahiye yolu yapılsın, ben ondan sonra köy 
yollarına gidip, yollarını açayım" diyor. Mantıklı olanı da budur; ama, maalesef nahiye yolla
rı yapılmadığı için, köy yolları da açılmamaktadır. Bu konuda, Hükümetten, bir birim tarafın
dan gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerin, bu bakanlık bünyesinde tek kuruluşta toplanarak 
yapılmasını, vatandaşın sıkıntılarının giderilmesini istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, kusura bakmayınız, olayları çok lokalize ediyorum; bizim ilimizde 
Pertek ve Pülümür'de -ilin geneli de öyle- çok küçük tarım arazileri vardır; ama, Pertek, Pı
narlar ve Çınarlı köyleri arasında çok verimli bir arazi bulunmaktadır, burada bir gölet yapıl
ma imkânı vardır. Mümkünse, sayın Bakanlıktan rica ediyorum; burada etüt yaptırarak, bir 
gölet yapılmasını istiyorum. Aynı şekilde, Pülümür'ün Doğanpınar, Salkımözü ve Derindere 
Köylerinin çevresinde de çok geniş bir arazî vardır; fakat sulanamamaktadır. Mümkünse, bu
rada da bir gölet yapma olanağı araştırılmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, özellikle olağanüstü hal bölgesinde yol yapımı konusunda büyük 
sıkıntılar vardır. Orada çalışan makineleri çalıştıran personel güvenlik kuvvetlerinden izin al
madıkça bir yere gitmiyorlar. Hal böyle olunca, oradaki Köy Hizmetlerinde çalışan personelin 
amiri de belli olmuyor. Amiri, bazen bir er oluyor, bazen bir onbaşı oluyor, bazen bir subay 
oluyor, bazen de kendisi oluyor. Falanca bir köye yol yapılacağı zaman; oraya jandarma önce
den gidip tertibat almayınca, o makine oraya gitmiyor, tş, sabah 09.00'da başlaması gerekiyor-
ken, bakıyorsunuz saat 10.00'da asker veriliyor, saat U.OO'de makine yola çıkıyor, yol yapma 
sahasına gidiyor, ondan sonra bir saat ya çalışılıyor, ya çalışılmıyor, geri dönüyor. Dolayısıyla 
ne hizmet sağlıklı yapılıyor, ne de devletin oraya harcadığı paranın bir değeri kalıyor. Onun 
için Sayın Bakanlıktan rica ediyorum; yolların yapılması için böyle bölgesel olarak yerler seçil
meli ve güvenlik terbirleri alındıktan ve o bölgenin yolları yapıldıktan sonra, makineler ora
dan alınıp başka yerlere gönderilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, özellikle bizim ilimizde karakol yollarının yapılması öncelik almak
tadır. Son zamanlarda doğuda, özellikle bizim ilimizde karakol yatırımı dışında hiçbir yatırım 
yoktur. Karakol yatırımı olunca, bu defa Köy Hizmetlerinin bütün vasıtalarına, güvenlik kuv
vetleri el koymakta, "tile karakol yollarını yapacaksınız" demektedirler ve geri kalan yollar 
yapılmamaktadır. Geçen sene bir vesileyle Olağanüstü Hal Bölge Valisiyle de konuştum, de
dim ki, bu Türkiye'de beraber yaşıyorsak, vatandaşların kamu mükellefiyetleri önünde bir eşitlik 
ilkesi vardır, yani benim memleketimdeki insanlar olağanüstü halin gerektirdiği birtakım sı
kıntıları çekiyorsa, bari batıda, güneyde, Ege'deki belirli kamu kurumlarının, bu bölge dışın
da çalışan vasıtalarını da oralardan alın getirin, karakol yollarını bunlara yaptırın; bu suretle, 
bizim bölgemizdeki vasıtalar da bu yolları yapsınlar" dedim. Maalesef, sözümüz geçerli ol
madı. Bu nedenle de sağlıklı bir hizmet yapılamamaktadır; bölgede kış şartları da çetin oldu
ğu için, maalesef ulaşım sağlanamamaktadır. Ben Sayın Bakandan, bu konuyla ilgilenmelerini 
rica ediyorum; çünkü, sıkıntımız çok ve yollarımızın büyük bir kısmı kapalı. Buralara daha 
fazla ödenek verilmesini istiyorum. 

Bir de, burada artezyen açılması suretiyle su çıkması mümkün olan köylerimiz var. Artez
yen kuyusu açan makinelerden o bölgeye birkaç tane gönderirlerse, memnun olurum. 

Bir de bölgecilik meselesine değinmek istiyorum. Şimdi, Tunceli Köy Hizmetleri Bölge Mü
dürlüğü Elazığ'da; yine Orman Bölge Müdürlüğü de Elazığ'da. Böyle olunca, bölge müdürlü
ğü, normal il müdürlüğüne hizmet götürememektedir. Birçok birimlerde bu bölgeler kalktı. 
Benim ricam, mümkünse, Köy Hizmetlerinde de, Ormanda da, bu bölgeye bağlı olma sistemi 
kaldırılsın, her ilin hizmetinin, o ildeki kamu görevlilerince yapılma durumu sağlansın. 

Ben, kısaca bunları belirtmek istedim, saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 yılı'bütçesi mü
nasebetiyle, sizlere tarım sektörünün genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, 1990 yılı ça
lışmaları ve 1991 yılı bütçesiyle yapmayı programladığımız faaliyetler hakkında bilgi arz etme
ye çalışacağım. Bu vesileyle, şahsım ve Bakanlığım adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde tarım sektörü, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki hızlı 
gelişmeye rağmen, ekonomik ve sosyal hayatımızda önemini korumaktadır, korumaya da de
vam edecektir. 

1989 yılında, cari faktör fiyatlarıyla gayri safı yurt içi hâsılanın yüzde 16,5'unu, ihracatı
mızın yüzde 18,3'ünü tarımsal ürünler meydana getirmekte ve iktisadî faal nüfusumuzun yüz
de 50, Ti de tarımda çalışmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde, 1990 -1994 yılları arasında, tarım sektörü yıllık orta
lama üretim değerinin yüzde 4,2 artması öngörülmüş bulunmaktadır. Aynı dönemde, tarım 
alt sektörlerine göre üretim değeri artışı, bitkisel ürünlerde yüzde 3,7, hayvansal ürünlerde yüzde 
4,9, su ürünlerinde yüzde 7,7 ve orman ürünlerinde de yüzde 1,9 hedef olarak alınmış bulun
maktadır. 

1990 yılında, dokuz aylık verilere göre, tanm sektöründe gelişme hızının yüzde 11,8 sevi
yelerinde artacağı tahmin edilmektedir. 1990 yılında, bir önceki yıla göre, buğdayda yüzde 23,5 
arpada yüzde 60, nohutta yüzde 25,9, kırmızı mercimekte yüzde 103, şeker pancarında yüzde 
23,5, zeytinde yüzde 130 artış; buna karşılık, ayçiçeğinde yüzde 28, fındıkta yüzde 16,7 ve an-
tepfıstığında da yüzde 60 azalma beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılında, ocak-eylül döneminde tarım ürünleri ihracatı 1 milyar 
264 milyon dolar ile toplam ihracatımızın yüzde 14,7'sini meydana getirmiş bulunmaktadır. 
Tekrar ifade ediyorum ki; bu, eylül ayına kadar olan bölümü kapsamaktadır. 

Bakanlığımızın 1990 yılı bütçesi ile 1991 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında da kısaca 
bilgi arz etmek istemekteyim. 

Bakanlığımızın 1990 yılı genel ve katma bütçesi toplamı 3 trilyon 358,6 milyar lira olmuş
tur. Bunun 846,2 milyar lirasını genel bütçe, 2 trilyon 512,4 milyar lirasını da katma bütçe mey
dana getirmiştir. Söz konusu genel ve katma bütçenin yılı içinde alınan ek ödenekler dahil 
1 trilyon 821,4 milyar lirası -yüzde 54'ü- yatırımlara ayrılmıştır. 

Bakanlığın toplam yatırımları ise, döner sermaye ve KİT'ler dahil edildiğinde 2 trilyon 
841,1 milyar lira olmuş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın 1991 yılı genel ve katma bütçe toplamı 6 trilyon 270,9 milyar liradır. Bu
nun 2 trilyon 106,7 milyar lirasını genel bütçe, 4 trilyon 164,3 milyar lirası katma bütçe meyda
na getirmektedir. Genel bütçenin 1 trilyon 231,3 milyar lirasını cari, 329,7 milyar lirasını yatı
rım, 545,7 milyar lirasını transfer harcamaları; katma bütçenin ise, 1 trilyon 444,9 milyar lira
sını cari, 2 trilyon 653,5 milyar lirasını yatırım, 65,9 milyar lirasını da transfer harcamaları 
meydana getirmektedir. Diğer taraftan, döner sermaye ve KİT'ler dahil edildiğinde, 1991 yılı 
toplam yatırım tutarı, 1990 yılına göre yüzde 57,6 artarak, 3,9 trilyon liraya yükselmiş bulun
maktadır. 

1991 yılı bütçesinin hazırlanmasında yeni projeler yanında, özellikle bir önceki yıllardan 
devam eden projelerin tamamlanmasıyla devlet mücadelesini gerektiren bitki ve hayvan hasta
lıkları ve zararlıları ile mücadele hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedef alınmış ve bunların ge
rektirdiği ödenekler konulmuştur. Ayrıca, kalkınmada öncelikli illerimizin ihtiyacı olan bitki
sel üretim, hayvancılık ve ormancılığın geliştirilmesi ve bu yörelerimizin yol, su, iskân gibi alt
yapı hizmetlerinin tamamlanması yönündeki projelere de ağırlık verilmiş bulunmaktadır. 

Köylümüze ve tarım kesimine götürülen hizmetlerimiz, bilindiği gibi, sadece, yukarıda genel 
hatlarıyla açıklanan bu bütçe rakamlarıyla sınırlı kalmamaktadır. Nitekim, Bakanlığımızın hiz
metleri; ayrıca, döner sermaye, çeşitli fon kaynakları ve tarım sektörüne ayrılan diğer kredi 
kaynaklarıyla da desteklenmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, 1984-1989 yılları arasında son altı yılda yıllık ortalama tarım sektö
rü, kamu sabit sermaye yatırımlarının toplam kamu sabit sermaye yatırımları içindeki payı ca
ri fiyatlara göre yüzde 8 olmuştur. Ülkemizde tarıma tahsis edilen sabit sermaye yatırımlarına 
ilave olarak, dış kaynaklı proje yatırımları da önem kazanmaktadır. Tarımsal üretimin gelişti
rilmesi amacıyla bir bölümü dış finansman kaynaklarından sağlanan kredi ile şu anda ana baş
lıklarıyla 7 adet proje devam etmektedir. 

1990 yılında Bakanlığımızca yürütülmekte olan 7 adet dış kaynaklı projenin 635,5 milyon 
doları dış kaynak ve 834,4 milyon dolan da iç kaynak olmak üzere toplamı 1 milyar 469,9 mil
yon dolardır. Ayrıca, birçok ülke ile ikili anlaşmalar çerçevesinde Birleşmiş Milletler Kuruluşu 
aracılığıyla ve uluslararası bütün araştırma ve geliştirme merkezleri yardımı ile en son teknolo
jilerin ülkemize aktarılması çalışmaları, proje içerisinde yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğu çalışmalarıyla ilgili de kısa ve öz 
olarak Yüce Meclise bilgi arz etmek istemekteyim. Türkiye'nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avru
pa Topluluğuna tam üyelik için resmî başvurusundan sonra uyum çalışmaları hızlandırılmış, 
tarım konusunda da önemli mesafeler alınmış bulunmaktadır. Türkiye'nin topluluğa tam üye
liği, hem ülkemiz ve hem de topluluk açısından önemli avantajlar sağlayacaktır görüşünü taşı
maktayız. 

Türkiye'nin konumu ve topografik durumu sebebiyle tabiî şartları bir kıta kadar farklılık 
göstermekte ve ülkemizde, tropik ürünler dışında her çeşit ürün yetişmektedir. Türkiye'nin bu 
özelliği geçiş süresinde şartlara uyum sağlamasını kolaylaştıracağı gibi, tam üyelik halinde Tür
kiye'ye, rekabet edici değil, tamamlayıcı olma avantajı sağlayacaktır. Türkiye'nin topluluğa üye
liği, topluluğun tarımda hem dışa bağımlılığını azaltacak ve hem de ortak tarım politikasının 
liberalleştirilmesinde güç kazandıracaktır. Buna mukabil, ortak tarım politikasının Türkiye'de 
kabulü, Türkiye'nin ihtiyacı olan kurumsal çerçeveyi getirecek, bu durum ise, ekonomide is
tikrara önemli katkıda bulunacaktır. 

Topluluk ile Türkiye'nin mevzuat uyumu çalışmaları, uyum konusu yapılan çalışmaların 
başında gelmektedir. Bu amaçla kurulan 24 adet alt komiteden, Tarım Mevzuat Uyum Alt Ko
mitesi ile Balıkçılık Mevzuat Uyum Alt Komitesi çalışmaları, bakanlığımız koordinatörlüğün
de sürdürülmektedir. Topluluk mevzuatının yarısına yakınını meydana getiren 3 164 adet, yak
laşık 30 bin sayfa olan tarım mevzuatının özet çeviri çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 
Topluluk tarım mevzuatının değerlendirilmesi ve raporların hazırlanması, 1991 yılı içerisinde 
tamamlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal altyapı ve iskân çalışmalarımızla ilgili ola
rak görüşlerimizi arz etmek istemekteyim. Köylerimiz ve diğer yerleşim birimlerinin önemli 
altyapı hizmetlerinden olan köy yolları, köy içme suyu ile iskân çalışmaları hakkında kısa bil
giler vermek gerekirse, tarımsal ürünlerin gerek zamanında taşınması ve pazarlanması, gerek
se köylerde yaşayan nüfusumuzun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması bakımından köy yollarına 
büyük ihtiyaç vardır. Köylerimizde ekonomik ve sosyal köy yolu ihtiyacının yanı sıra, dağ ve 
orman köyleriyle tabiî afete maruz yerleşim birimlerinde ulaşım imkânının da ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. 

Türkiye genelinde 1983 yılı sonuna kadar 194 bin kilometre yeni köy yolu yapılmıştır. Son 
altı yılda da 61 bin kilometre tesviyeli yol, 62 bin kilometre stabilize kaplamayla 18 bin kilo-
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metre asfalt kaplamalı, yol uygulaması yapılarak köylümüzün hizmetine sunulmuş bulunmak
tadır. Bu yapılan çalışmalar 1990 yılında da sürdürülmüş, 1990 yılında 6 500 kilometre yeni 
yol yapımı, 7 500 kilometre stabilize yol yapımı, 2 bin kilometre ikinci kat asfalt kaplama yol 
yapımı ve 6 bin kilometre de yol onarımı yapılmış bulunmaktadır. 1991 yılında da köy yolu 
yapımına büyük bir önem verilmektedir. 4 500 kilometre tesviye, 4 500 kilometre stabilize ve 
gene ikinci kat asfalt kaplama çalışmalarına ve onarım çalışmalarıyla köprü ve sanat yapıları
nın yapımlarına büyük bir ehemmiyet verilecektir ve bu konudaki 1990 yılında yapılan çalış
malar 1991 yılında da devam ettirilecektir. 

Orman yollarının yapımı, yurdumuz ekonomisi ve ormancılık hizmetlerinin gerçekleşti
rilmesi bakımından özel önem arz etmektedir. 1990 yılında, Kasım ayı sonu itibariyle Orman 
Genel Müdürlüğünce 840 kilometre ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 795 kilometre ol
mak üzere toplam, 1 635 kilometre yeni üretim yolu yapılmış bulunmaktadır. 1991 yılında da 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1 300 kilometre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara
fından 600 kilometre olmak üzere 1 900 kilometre yeni yol yapımı planlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köy ve bağlı (ma
halle, oba, mezra, kom gibi) yerleşim ünitelerine ve 178 sayılı Kanunla da askerî garnizonlara 
içme suyu götürmek ve çevre sağlığıyla ilgili düzenlemeleri yapmakla yükümlü bulunmakta
dır. Kırsal kesimdeki yerleşim ünitelerinin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, biraz sonra açık
layacağımız envanter değerlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, büyük bir önem arz 
etmektedir. 

1 Ocak 1990 tarihi itibariyle ülke genelindeki içme suyu envanterine baktığımızda, 79 bin 
üniteden 47 bin ünitenin sulu, 11 bin ünitenin suyu yetersiz ve 21 bin ünitenin ise susuz olduğu 
görülmektedir, tnsan sağlığı bakımından hayatî önemi haiz içme suyu sorununu,bir an önce 
çözebilmek amacıyla, 1990 yılında, kırsal kesime içme suyu temini projesi devreye sokulmuş 
bulunmaktadır. Bu projeyle, 7 880 ünite yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır. Dört 
gruptan oluşan projenin birinci grubu onaylanmış olup, bununla 22 ilde 2 450 üniteye içme 
suyu götürülmesi hedeflenmiş bulunmaktadır. Bu projeler içerisinde özellikle grup içme suyu 
projelerine büyük bir ağırlık verilmektedir. 

Ayrıca, Türkiye'deki içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğümüzün sıkıntısını çektiği, yeraltı sularının, sulama suyunda veya içme suyunda 
kullanılmasıyla ilgili olan çalışmaları kolaylaştırabilmesi amacıyla da, sondajla çıkarılan yer 
altındaki suların kullanılabilir duruma getirilmebilmesi çalışmalarına 1991 yılında büyük bir 
ehemmiyet verilecektir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce köylerde yapılan cami, minare ve buna benzer köy 
konağı gibi sosyal ve ekonomik tesislerin yapımının da, aynı şekilde, 1990 yılında olduğu gibi, 
1991 yılında dâ devam ettirilmesi planlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi de sizlere toprak ve su kaynaklarının geliştiril
mesi konusunda bilgi sunmak istemekteyim. 

Ülkemizde arazi kullanma kabiliyeti sınıflarına göre, 26,5 milyon hektar birinci ve dör
düncü sınıf arazi işlemeli tarıma uygun bulunmaktadır; ancak, işlemeli tarıma uygun olan 5 
milyon hektar birinci sınıf arazi dışında diğer arazilerde çeşitli sorunlarımızın bulunduğu da 
ayrı bir gerçeğimizdir. Türkiye topraklarının 1,5 milyon hektarında çoraklık, 2,8 milyon hek
tarında drenaj, 28 milyon hektarında taşhlık ve 57 milyon hektarında da çeşitli şiddette eroz
yon bulunmaktadır. 
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Ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde küçük bir şerit dışındaki tarım arazilerinin yüzde 
96'sı, normal bir üretim için bitki gelişme devresinde yeterli yağış alamamaktadır. Bu sebeple 
sulamanın verime etkisi büyük olmaktadır. Ayrıca, sulama, entansif Urıma geçişte önemli bir 
faktör olduğundan, işgücü talebini de büyük oranda artırmaktadır. 

Ülkemiz tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir; ancak, havzaların 
su imkânlan göz önüne alındığında, teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek toplam arazi 
miktarı 8,5 milyon hektar civarındadır. 1989 yılında kamu sulamalan alamnda 2,8 milyon hektar 
arazi sulanabilir duruma gelmiş olup, halk sulamalarını da 1 milyon hektar olarak ilave ettiği
miz takdirde toplum sulanan alan 3,8 milyon hektardır. 

1963-1983 yılları arasında ülkemizde toplam 1 milyon 875 bin hektar alan sulamaya açıl* 
mış ve bu dönemde yıllık ortalama 89 bin hektar alan sulanmış iken, 1984-1989 yıllan arasında 
yılda ortalama 118 bin hektar alan sulamaya açılmış bulunmaktadır. 

Bu meyanda ülkemizin en büyük projesi olan ve benden önce konuşan değerli grup sözcü
lerinin de dile getirdiği Güneydoğu Anadolu Projesinin de 1,7 milyon hektar alam sulamayı 
hedeflediğini de belirtmek istemekteyim. İnşallah 1992'den itibaren yılda ortalama olarak 100 
bin hektar civarında alanın sulamaya açılmaya başlanmasıyla birlikte, gerek ülke genelinde, 
gerekse bu bölgemizdeki tarımda verimliliğin artacağını da ayrıca ifade etmek istemekteyim. 

Ülkemizde 8,5 milyon hektar sulanacak arazi potansiyelinin 4,6 milyon hektarının. Devlet 
Su tşleri Genel Müdürlüğünce sulanması öngörülmüş bulunmakta, sulanacak alanın Devlet 
Su tşleri Genel Müdürlüğü ve halk sulamaları dışında kalan 2,9 milyon hektarının da gölet, 
pompajlı sulama gibi küçük su kaynaklarının geliştirilmesiyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünce sulanması planlanmış bulunmaktadır. 

Sulamayla birlikte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları içerisinde Türk 
tarımı için fevkalade önemi haiz olan tarla içi geliştirme çalışmalarına, 1990 yılında olduğu 
gibi 1991 yılında da büyük bir önem verilmekte olduğunu ve bunun aynı hızla devam edeceğini 
de burada ifade etmek istemekteyim. 

Yine bu meyanda, Türk tarımında fevkalade önemli olan konuların başında gelen toplu
laştırma çalışmalarına da, gerek Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla, gerekse di
ğer genel müdürlüklerimiz kanalıyla 1991 yılında da devam edilecektir. 

Drenaj ve toprak ıslahı ve toprak muhafaza ve havza ıslahı konularında da, aynı şekilde, 
1991 yılında, 1990 yılında başlamış olan çalışmaların devamı ve bununla birlikte yeni alanlar
da da çalışmalara başlanılması planlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi sizlere, bitkisel üretimi geliştirme çalışmaları 
hakkında bilgi vermek istemekteyim. 

Artık, tanmda araziyi genişletmek suretiyle üretim artışı sağlamak ülkemiz için pek mümkün 
görünmemektedir. Bundan böyle, tarımda üretimi artırmak için : 

1. Tarımda yatırım ve girdi kullanımıyla tarımda verimliliği artırmak, 
2. İşlenen alanlardan daha iyi faydalanmak; 
Şart olarak görülmektedir. 
Tanmda yatırım ve girdi kullanımı konusunda 1983 yılında cari fiyatlarla tarım sektörü 

kamu sabit sermaye yatırımı 117.9 milyar lira iken, bu konuda yapılan çalışmalar sayesinde 
ve verilen önem doğrultusunda 1989 yılında 1 trilyon 787 milyar 800 milyon liraya yükselmiş, 
böylece, 1983-1989 yılları arasında tarım sektörü kamu sabit sermaye yatırımı 14 kat artırılmış 

* bulunmaktadır. 
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Girdi kullanımına verilen önem doğrultusunda, özellikle, tohum sektöründe büyük bir ge
lişme sağlanmış, tohumculuk özel sektöre açılmış ve şu anda 45 civarındaki özel sektör firması 
tohumculuk alanında faaliyet gösterir duruma gelmiş bulunmaktadır. Bu meyanda da bitkisel 
yağ açığının kapatılması, hayvanların uygun beslenmesinde gerekli kesif yem ihtiyacının karşı
lanması için ayçiçeği, soya gibi yağlı tohum küspeleriyle, mısır üretiminin artırılması amacıyla 
yüksek verimli hibrit tohumlukların kullanımı teşvik edilmektedir. Çıkarılan Para Kredi Kuru
lu Kararlarıyla, mısır, soya, ayçiçeği tohumluklarıyla, çayır, mera ve yem bitkileri tohumlukla
rı desteklenmiş fiyatlarla çiftçiye daha ucuza intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Kimyevi gübre konusunda da Hükümetimizin 1986 yılında aldığı gübredeki kimyevi gübre 
rejiminin libere edilmesi çalışmaları ve kararları doğrultusunda kimyevi gübre dağıtıcı kuruluş 
sayısı artırılmış, satış fiyatları ile gübre ithalat ve ihracı serbest bırakılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, 1988 senesinde alınan kararlarla da kimyevi gübrelerde dağıtıcı kuruluşların sınır
ları genişletilmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde burada dile getirilen görüşlerin ak
sine, 1983 yılından itibaren gübre kullanımında herhangi bir azalma husule gelmemiş, artma 
husule gelmiş ve 1990 yılında da gübre kullanımının 9.4 milyon ton -ki, en yüksek rakamdır-
civarında olacağı da tahmin edilmektedir. Gübre kullanımıyla birlikte toprak ve su tahlil labo-
ratuvarları ve proje alanlarıyla çiftçilerden alınan toprak ve su numuneleri ücretsiz olarak tah
lil edilmekte ve daha bilinçli gübre kullanımı teşvik edilmektedir. 

Bitkilere arız olan hastalık zararlıları ve yabancı otlardan meydana gelen zararı asgarî se
viyeye indirmek, dolayısıyla tarımsal üretimde verimi ve kaliteyi artırmak için 1984 yılından 
itibaren bitki koruma hizmetlerine büyük bir önem verilmiş ve nitekim 1983'te 2.9 milyar lira 
mertebesinde olan bu ödenekler, 1991 yılında 42 milyar liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu 
cümleden olarak, kımıl mücadelesine ve özellikle Ege Bölgemizde fevkalade önemi haiz olan 
zeytin sineği mücadelesine büyük bir önem verilmiş bulunmaktadır. Bu mücadelelerle birlikte, 
ülkemizde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak biyolojik mücadele yöntemleri ve uygulama
sına da büyük bir önem verilmekte, önümüzdeki yıllarda bu konudaki çalışmaların daha da 
gelişeceğini ifade etmek istemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada dile getirildiği gibi, girdilerle ilgili olarak ta
rımsal krediler konusunda da kısaca Yüce Meclise bilgi arz etmek istemekteyim. 

Bilindiği gibi, ülkemizde uygulanan ekonomik politikalara paralel olarak tarımsal kredi 
faiz oranları genel ekonomik konjonktür içerisinde ülke menfaatleri ve ülkenin geneli göz önü
ne alınarak tayin edilmektedir. Hükümetlerimizin aldığı' önlemler doğrultusunda 1983 yılında 
tarımsal kredilere ayrılan kaynak 636 milyar lira iken, 1990 yılında 14,2 trilyon liraya yükseltil
miş, 1983-90 döneminde kredi hacmi 21 kat artmış bulunmaktadır. 1991 yılında krediler 20 
trilyon liranın üzerine çıkarılacaktır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, küçük çiftçiye kredi veren kuruluşumuzdur. Bu sebeple Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin, tarımımızın geniş kesimine hizmet götürmesi, önemini bir kat daha 
artırmaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısı 2 450'ye ulaşmış, ortak çiftçi sayısı 1,5 milyonu, hiz
met götürülen köy sayısı ise 26 bini aşmış bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ikraz 
edilebilir nakdî özvarlıkları da 1983 yılında 35 milyar lira iken, 1989 yılı sonunda 629 milyar 
liraya yükseltilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin plasmanları ve ortaklarına kullandırdığı 
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kredilerde de son yıllarda büyük artışlar olmuş, 1983 yılında 87 milyar lira olan plasmanlar, 
1989 yılında 1,2 trilyon liraya ve 1990 yılında da 2,4 trilyon liraya yükseltilmiştir. 1990 yılında
ki ikrazatın da 4 trilyon lirayı geçeceği hesap edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; girdilerle birlikte tarım alanlarından daha iyi fayda
lanmayı da hedeflemekte olan Bakanlığımız, uyguladığı projelerle, nadas alanlarının daraltıl
ması çalışmasına büyük bir önem vermekte ve ayrıca ikinci ürün ekilişleri ile ilgili olarak uygu
ladığı proje de, yine yurt çapında çok müspet neticeler vermeye devam etmektedir. Bu çalışma
lara, 1991 yılında da aynı şekilde devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, genellikle hayvancılığa uygun olup, hay
vancılık, ekonomimizde önemli bir yer işgal etmektedir, özellikle doğu bölgelerimiz, iyi, kali
teli çayır ve mera imkânlarıyla, sığır yetiştiriciliğine, Orta ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, 
az yağışlı, sert iklim özellikleri ve kısa ot örtüsüyle, koyun yetiştiriciliğine daha elverişli bulun
maktadır. Ayrıca, ticarî amaçlı entansif kümes hayvanları yetiştiriciliği de, son yıllarda tüm 
bölgelerimizde büyük bir gelişme gösterimiştir. 

Toplumun daha iyi beslenmesi ve ihraç imkânları sebebiyle hayvancılık üretiminin daha 
da artırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Hayvancılığın geliştirilmesinde, üretimden tüketi
me kadar olan zincir içinde hayvan ıslahı, yem üretiminin artırılması, çayır ve mera alanlarının 
ıslahı, hayvanların bakım, beslenme ve yetiştirme şartlarının geliştirilmesi, hayvan hastalıkla
rıyla mücadele, üreticiye tatminkâr fiyat ve kredi verilmesiyle, pazarlama organizasyonunun 
kurulması, hizmetlerin bir arada ele alınması önem arz etmektedir. 

Ülkemizde hayvanların çoğunluğunu, yapılan yoğun çalışmalara rağmen verim ve yem
den faydalanma kabiliyeti düşük yerli hayvanlar meydana getirmektedir. Bu sebeple, hayvancı
lığımızın geliştirilmesinde kültür ırkı sayısının artırılması ve yerli ırkların ıslahı çalışmaları ön 
planda gelmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda, sunî tohumlamaya fevkalade büyük bir önem 
verilmektedir. 1990 Ekim ayı sonu itibariyle 680 bin baş sığır tohumlanmış, yıl sonunda da, 
sunî tohumlama uygulanan sığır sayısının 750 bin başa ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1991 
yılında bu sayılar daha da artırılarak devam edecektir. Aynı şekilde, sunî tohumlamanın yapı
lamadığı yerlerde tabiî tohumlama yoluyla yerli ırkların ıslahına çalışılmaktadır. Uygulanan 
projeler, 53 ilimizde başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

Irk ıslahında bir diğer uygulanmakta olan proje de, hayvan ithalatı konusudur. 1987 yılı 
Temmuz ayından itibaren damızlık süt sığırı ithalatına başlanmış, çeşitli ülkelerde, fiyat, kredi 
imkânları, ekoloji ve ırklar üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak, ithal edilecek ırklar tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Bunlar, süt, ayrıca süt-et ağırlıklı Amerikan ve Alman nysnşeli hay
vanlar olarak göz önünde bulundurulmakta ve bunların ithalat çalışmaları da bugüne kadar 
55 bin hayvan olarak yapılmış ve çiftçimize dağıtılmıştır. Dağıtılan damızlık düvelerin tamamı 
sigortalıdır. 55 bin inekten, önceden bilinmesi mümkün olmayan, onbinde l'in altında, süt ve
rimi düşük olanlar çıkabilir ve çıkabilmektedir. Bunlar tespit edilerek, istendiği takdirde çiftçi
lerimize bedelleri ödenmekte ve mağduruyetlerinin giderilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, Ba
kanlığımızca, 1990 yılında, özel, tüzel kişi ve kuruluşlara ve kamu iktisadî kuruluşu ve teşeb
büslerine, yurt dışından damızlık süt sığırı ithal ederek, anlaşmalı çiftçi modeline göre üretici
lerimize dağıtmalarına müsaade edilmiş ve iki firma tarafından, 838 baş Holştayn ırkı gebe 
düve, sığır ithal edilerek, üreticilerimize dağıtılmış bulunmaktadır. 
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Irk ıslah çalışmalarıyla birlikte, bu ithal edilen, özellikle ithal edilen düveler ve ithalden 
sonra yapılan doğumlarla ilgili olarak soy kütüğü çalışmalarına başlanmış ve bugüne kadar 
10 348 adet saf ırk sertifikası dağıtılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvancılıkta ıslah ve beslenme birbirini tamamlar. 
Irk ıslahı, genetik potansiyelin yükselmesini; besleme, genetik potansiyelin seviyesine ulaşma
yı ve potansiyelin muhafazasını sağlar. Bu husus göz önüne alınarak, hayvan ıslahı ve damız
lık temini yanında; mısır, soya ve ayçiçeği gibi yemlerin üretimine büyük önem verilmiş; bunun 
sonucunda da, 1983-1990 yılları arasında mısır, ayçiçeği ve soya üretimlerinde gerçekten mem
nuniyet verici şekilde artışlar sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, sanayi yemi üretiminde de önemli 
artışlar olmuş, 1983 yılında 2,2 milyon ton olan sanayi yemi üretimi, 1989 senesinde 4,3 mil
yon tonu geçmiş bulunmaktadır. 

Ülkemiz, coğrafî konumu itibariyle, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına maruz du
rumda bulunduğundan, hayvan hastalıklarıyla mücadele büyük bir önem taşımaktadır. Bu se
beple, bu faaliyetlere ayrılan kaynaklar da, 1984 yılından itibaren artırılarak, mücadele devam 
etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önem verdiğimiz ve bir anlamda Bakanlık olarak, 
şu anda fevkalade üzerinde durduğumuz konulardan birisi de, su ürünleri konusudur. Ülke
miz, coğrafi yapısı ve iklim kuşağı sebebiyle, deniz ve içsularda, her çeşit su ürünlerinin yetişti
rilmesine ve geliştirilmesine uygun bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemiz, 8 333 kilometre kıyı şeridi 
178 bin kilometre akarsu 906 bin hektar tabiî göl, 228 bin hektar baraj-gölü ve sayısı devamlı 
artan gölet ve rezervuarlarıyla, büyük bir üretim potansiyeline sahip bulunmaktadır. Ülkemi
zin su ürünleri üretim potansiyeli yüksek olmasına rağmen, üretimimiz henüz yeterli seviyeye 
ulaşamamıştır. 

Ülkemiz, su ürünleri üretiminde, dünya ülkeleri arasında 27 nci sırada, Avrupa Topluluğu 
ülkeleriyle karşılaştırıldığında ise S inci sırada yer almaktadır; ancak, S inci sırada yer almasın
daki önemli etken, hamsi ile ilgili olan üretimimizdir. Hamsiyi çıktığımız zaman, bu S inci sı
ra, daha alt sıralara da düşebilmektedir. 

Dünyada, su ürünleri yetiştirme tekniklerinde önemli gelişmeler olmuştur; ancak, az sayı
da ülke, tabiî şartları su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olduğundan, bu imkânlardan yararla
nabilmektedir. Ülkemiz gerek deniz, ve içsu imkânları ve gerekse su ürünlerine elverişli tabiî 
şartlara uygun yetiştirme alanları bakımından, su ürünleri üretiminde şanslı ülkeler arasında 
yer almaktadır. Bu sebeple, bakanlığımızda su ürünleri konusu, birinci derecede öncelikli ko
nular arasında bulunmakta, bu amaçla deniz ve işsu kaynaklarımızı korumak, stokların tahri
batını önlemek, geliştirmek ve düzenli bir şekilde avlanmayı sağlamak amacıyla, her türlü ted
bir alınmakta ve gerekli hukukî düzenlemeler de yapılmaktadır. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine de, bakanlık olarak büyük bir önem vermek
teyiz. Böylelikle, özellikle su ürünleri yetiştiriciliği sayesinde, turizmin yoğun olduğu, buna karşılık 
avlanma yasağının bulunduğu yaz aylarında, balık talebi, yetiştiricilik yoluyla karşılanabile
cektir. Ayrıca, bu konuda, dünyadaki talep de göz önüne alındığı takdirde, büyük bir ihracat 
potansiyeli olduğu, Türkiyemizin ayrı bir gerçeği olarak göz Önüne gelmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi sizlere ormancılık konusunda bilgi yermek is
tiyorum. Birleşmiş Milletler FAO teşkilatına göre, günümüzde dünya nüfusunun yarısı, yaka-
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cak olarak, odun kullanmaktadır. Gerek odunun uygun kullanılmaması ve gerekse orman açam, 
düzensiz yerleşme gibi sebeplerle yalnız tropik iklim kuşağında yer alan ülkelerde 7,5 milyon 
hektar koru ormanı ve 3.8 milyon hektar ağaçlık alan olmak üzere, yılda 11.3 milyon hektar 
orman yok olmaktadır. Dünyada hızlı nüfus artışı, sanayi gelişmesi ve özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde ormanların açılması ve dünya nüfusunun yarısının, odunu hâlâ yakacak olarak kul
lanması sonucu, ormanların azalması, tehlikeli boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca, dün
yada orman alanlarının azalmasına sebep olan faktörler, ülkemiz için de geçerli bulunmaktadır. 

Dünyada çölleşme haritasında, başta Orta Anadolu Bölgesi ve çevresi olmak üzere, Tür
kiye'nin büyük bir bölümünün, çölleşmeye çok fazla hassas olduğu görülmektedir. Yurdumuzda 
büyük boyutlardaki erozyon sonucu, toprak, bitki ve su dengesi bozulmakta, topraklarımız 
verimsizleşmekte, sel felaketleri sonucu can ve mal ve tabiî varlıklarda telafisi mümkün olma
yan zararlar ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Ülkemizin geleceği bakımın
dan erozyon sorunu büyük önem taşımaktadır. Erozyon zararlarının ve hava kirliliğinin önle
nebilmesi dolayısıyla çevre sorununa büyük ölçüde çözüm getirilebilmesi için ormanlarımızın 
korunması ve geliştirilmesi, zaruretin ötesinde bir mecburiyet olmuş bulunmaktadır. 

1984 yılından itibaren ormancılık politikamızda gelecek kuşaklara daha güzel bir çevre 
bırakmak için, günün ihtiyaçlarına uygun çeşitli düzenlemeler ve uygulamalar yapılmış bulun
maktadır. Hükümet programı çerçevesinde uygulanan ormancılık politikası ve bu politikanın 
gereği alman tedbirler sonucu, 1984 yılından itibaren ormancılığımızda önemli gelişmeler sağ
lanmış bulunmaktadır. Ormancılık politikasında orman-köylü ilişkisi ön planda tutulmuş, 10 
milyon civarında orman köylüsünün, ormanla bütünleşmesinin sağlanmasına özel önem gös
terilmiştir. Bu amaçla, orman mevzuatında gerekli değişiklikler yapılmış, orman işlerinde çalı
şan orman köylüsünün gelir ve hayat seviyesini yükseltmek için, orman gelirlerinden daha faz
la pay alması sağlanmış bulunmaktadır. 

Orman köylüsünün, orman ihtilaflarının yıllarca sürmesinden doğan mağduriyetinin gi
derilmesi, mahkemelerde davaların birikmesi ve gereksiz yere işgal edilmesinin Önlenmesi ama
cıyla bir dizi çalışma yapılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanununa göre, orman vasfını kaybettiği için Hazine adına or
man sınırları dışına çıkarılan yerlerin, dağıtım ve tapulama usullerini, tarıma ve yerleşime açıl
ması amacıyla orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, devlet eliyle imar ve ihya esaslarını ve 
bu yerlere nakledilecek orman içi köylerin iskân esaslarını belirleyen 2924 sayılı Kanunun deği
şiklik tasarısı, Yüce Meclise sevk edilmiş ve Tarım Orman Komisyonumuzdan da geçmiş bu
lunmaktadır. 

Orman köylümüze çalışma karşılığı 1984 yılından itibaren her yıl enflasyonun üzerinde 
ücret artışı sağlanarak gelir ve hayat seviyesinin yükseltilmesine çalışılmış, böylece 1983 yılın
da 29 milyar lira olan toplum işçilik ücretlerinin, 1990 yılında 33 kat artarak yaklaşık 1 trilyon 
liraya yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, bakanlığımızca orman köylümüze her yıl 500 bin metreküp civarında tomruk ve 
9 milyon ster yakacak odun, kanunî haklar karşılığı çok düşük ve indirimli fiyatlarla, zatî müş
terek ihtiyaç ve köylü pazar satışı olarak verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve enerji ormanı te
sis çalışmaları da, bilindiği gibi büyk bir hızla devam etmektedir. Ülkemizde mevcut 20.2 mil-
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yon hektar orman alanı, ülke yüzölçümünün yüzde 25.9'unu meydana getirmekte; ancak ülke
mizde mevcut orman varlığının 8.9 milyon hektarı verimli, 11.3 milyon hektarı ise, bozuk ve 
verimsiz durumdadır. Bakanlıgımzca, söz konusu bozuk ve verimsiz orman alanlannın verimli 
duruma getirilmesi için her yıl 300 bin hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve enerji 
ormanı kurulması hedef alınmış bulunmaktadır. Şu ana kadar da bu ağaçlandırma çalışmala
rı, her yıl artan oranlarda devam etmektedir. 1991 yılında da orman ağaçlandırma çalışmaları
na, aynı doğrultuda büyük bir önem verilecektir. 

Gerçek ve tüzelkişilerin devlet ormanı açıklıklarında, Hazine arazilerinde ve kendilerine 
ait tapulu arazilerde özel ağaçlandırma yapmalarına imkân tanıyan, 1989 senesinde çıkarılmış 
olan "Ağaçlandırma ve Ağaçlandırma Fonu Yönetmelik uygulamasıyla bugüne kadar 63 adet 
gerçek ve tüzelkişiye ağaçlandırma izni verilmiş bulunmaktadır. Bu konudaki uygulama henüz 
yeni olduğu için, 1991 yılında, bu konudaki çalışmaların daha da artan bir hızla devam edece
ğini de ifade etmek istemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ayrıca, şehirlerimizde yeşil alanları artırmak, çevre 
ve hava kirliliğini azaltmak, halkımızın dinlenme yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla, yeşil ku
şak projeleri geliştirilmiş, Bu amaçla, 25 ilimizde yeşil kuşak projesi uygulamaya konmuştur. 
6 ilimizde ön etütler tamamlanmış, 3 ilimizin de proje kapsamına alınması planlanmıştır. Bü
tün illerimizin ve büyük ilçelerimizin Yeşil Kuşak Proje kapsamına alınması hedeflenmiş bulu
nulmaktadır. 1991 yılında 134 bin hektar ağaçlandırma, 2 228 hektar erozyon kontrolü, 3 888 
hektar orman içi mera ıslah çalışması yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Aynı şekilde, bu 
çalışmalarda, ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte fidan üretim çalışmalarına da büyük bir önem 
verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, orman yangınları ile mücadele ve orman koruma fa
aliyetleri ile ilgili olarak da bilgi vermek istemekteyim. 1984 yılından itibaren orman yangınla
rıyla mücadele çalışmalarında önemli gelişmeler olmuş bulunmaktadır. 1984 yılından itibaren 
arozöz kullanımına başlanmış, 1984 yılından itibaren bu arozöz sayıları artırılmış ve 1990 yı
lında 95 sayısına çıkılmış bulunmaktadır. 

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında 1985 yılından itibaren Türk Hava Kuru
mundan kiralanan uçaklar ve ayrıca kurulan helikopter filosu da hizmete sunulmuş bulun
maktadır. 

1988 yılında 8 bin olan yangın söndürme işçisi sayısı, 1989 yılında 17 bine çıkarılmış bu
lunmaktadır. Böylece, orman yangınlarının söndürülmesinde önemli bir faktör olan erken mü
dahale büyük ölçüde gerçekleştirilmiş ve artan yangın sayısına rağmen, yanan saha her yıl azalma 
göstermiştir. Şu anda yanan saha olarak dünya ortalamasına baktığımız zaman, Türkiye'nin 
çok iyi bir durumda olduğunu da, memnuniyetle ifade edebilecek durumdayız. 

Orman kadastro ve mülkiyet çalışmaları da fevkalade önemli olan çalışma sahalarımız
da ndır. Orman kadastrosunun en fazla zamanını alan ölçme ve haritalama işi özel sektöre ve
rilerek, bugüne kadar 115 bin hektar alanın kadastrosu yapılmış bulunmaktadır. Kadastro ko
misyon sayıları da bu konuda artırılmış durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ormanlarımız, orman ürünleri sanayimizin hammadde 
ve halkımızın yapacak ve yakacak odun ihtiyacını devamlılık ve verim gücüne göre karşılaya
cak şekilde işletilmektedir. 
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Standardizasyona verilen önem sonucu 1980 yılında gövde hacminden yüzde 60 oranında 
endüstriyel odun elde edilirken, bu oran 1988 yılında yüzde 85'e yükseltilmiş; ayrıca, 1963-1983 
yılları arasında üretimin yüzde 72'si yakacak odun olarak tüketilmişken, bu oran 1988 yılında 
yüzde 59'a düşürülmüş. Böylece daha fazla odun hammeddesinin saniyie aktarılması sağlanıl
mış bulunmaktadır. Bu oranların düşürülmesi •çalışmalarına devam edilmektedir. 

Aynı şekilde, ormancılık faaliyetlerimiz içerisinde millî park, orman içi dinlenme yerleri 
ve avcılık çalışmalarına da büyük bir özen gösterilmektedir. 1990 yılında yapılan çalışmalar, 
1991 yılında da artan bir hızla devam ettirilecektir. 

Hükümetimizce 1984 yılından itibaren artırılarak sürdürülmekte olan ormancılık çalış
malarını daha rasyonel bir şekilde yürütmek ve hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürmek 
amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çeşitli il ve ilçelerde 30 adet orman işlet
me müdürlüğü, 13 adet fidanlık müdürlüğü, 20 adet toprak muhafaza proje müdürlüğü, 8 adet 
orman toprak laboratuvar müdürlüğü ile 24 adet orman bölge müdürlüğümüzde l'er adet ol
mak üzere Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bir adet Millî Park Müdürlüğü 
de kurulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun kapsamına ve 
Bakanlığımız görev alanına giren konularda kooperatifçilik teşvik edilmekte ve geliştirilmesine 
de çalışılmaktadır. Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifleri, Orman Köylüleri Kalkınma Fonu 
bütçesinden; diğer kooperatifler ise, genel bütçeden ayrılan ödenekten desteklenmektedir. Bu 
konuda, burada değerli sözcülerin dile getirmiş oldukları görüşlerle ve ortaya koymuş olduk
ları konularla -Bütçe Plan Komisyonunda da aynı mealde görüşler dile getirilmişti- ilgili hazır
lıklarımızı yapmaktayız ve ilgili olan arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri vereceğimizi ifade et
mek istemekteyim. Herhangi bir gecikme olmuş ise, bunu da telafi edeceğimizi tekrar burada 

> ifade etmek istemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1990 yılı eğitim ve el sanatları faaliyetleri olarak, köy
lerde uygulanan 3 ila 6 ay süreli el sanatları gezici kurslarından 173 kurs açılmış bulunmakta; 
ayrıca, 1990 yılında 304 adet tezgâh dağıtım ve satışı yapılmış, 21 adet de muhtelif halı ve kilim 
deseni üretilmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar da 1991 yılında devam edecektir. 

Değerli üyeler, Bakanlığımız, halkımızın kaliteli ve sağlıklı gıda maddeleri tüketimini sağ
lamak için, gerekli tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, ülkemizde mevcut 18 bin civanndaki gıda 
sanayi tesisi her yıl en az iki defa denetlenmektedir; ayrıca muhtelif kurs ve seminerler düzen
leyerek, bu tesislerde çalışan elemanların yetiştirilmesini temin etmektedir. 1990 Ağustos ayı 
sonu itibariyle 23 bin adet numune alınarak laboratuarlarımızda 143 bin analiz yapılmıştır. 
Bunlar içinde mevzuata aykırı üretim yapan 576 kuruluş hakkında yasal işlem uygulanmış bu
lunmaktadır. 

Aynı şekilde, Yem Kanununa göre, yem fabrikaları ve bayilerine ruhsat verilmekte, fabri
ka ve bayiler senede en az iki defa denetlenmekte, 1990 yılı ağustos ayı sonu itibariyle 3 SOO 
numune alınmış, 19 bin analiz yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonunda 1990 yılı ağus
tos ayı sonu itibariyle, yem normlarına uymadıkları gerekçesiyle, 247 firma hakkında da yasal 
işlem yapılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, tarımda teknolojik seviye ve üretimin artırılması, bü
yük ölçüde, araştırma çalışmalarının sonuçlarına bağlı bulunmaktadır. Bakanlığımızda ana-
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hizmet genel müdürlükleri yanında köy hizmetleri ve ormancılık konusu da dahil olmak üzere, 
toplam 67 araştırma enstitüsünde, araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Araştırma kuruluşla
rımız, anahizmet genel müdürlükleriyle ilgili olarak 4 adet merkez araştırma enstitüsü, 8 adet 
havza araştırma enstitüsü ve 42 adet konu araştırma enstitüsü olarak bir sistem içinde çalış
makta; ayrıca 11 adet köy hizmetleri ve 2 adet ormancılık konusunda araştırma yapılan ensti
tülerimiz bulunmaktadır. Bakanlığımızda, 1989 yılı itibariyle çeşitli konularda 257 adedi so
nuçlanmış, 1 077 adedi devam eden, İS adedi iptal edilen ve 342 adedi yeni teklif edilmiş ol
mak üzere, toplam 1 691 adet araştırma projesi üzerinde çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Hükümetimizin ekonomik politikası, ihracata yönelik ve özel 
teşebbüse dayalı serbest piyasa ekonomisi esası üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Ancak, çift
çilerimizin el emeğini ve alın terini değerlendirmek, üreticilere tatmin edici seviyede ve istikrar
lı gelir sağlamak, böylece şehir ve köy kesimleri arasında gelir farklılığını azaltmak ve çiftçile
rimizin hayat seviyesini yükseltmek için 1990 yılında destekleme alım miktarları ve çiftçiye ya
pılan ödemeler büyük ölçüde artmış, ayrıca, yeni teşvik tedbirleri getirilerek, tarımda destek
leme yaygın şekilde uygulanmış bulunmaktadır. 

Tarım ürünleri destekleme fiyatları hakkında kısaca söz etmek gerekirse, tarımda destek
leme fiyat ve alımlarıyla tatmin edici ve istikrarlı bir gelir sağlanmaktadır. Destekleme fiyatla
rının tespitinde ise, üretici ve tüketicinin korunması yanında, piyasadaki arz ve talep dengesi
nin kurulmasına, tarımsal ürünlerin verim ve kalitesinin yükseltilmesine, dış rekabet şartları
nın geliştirilmesine ve enflasyonist baskıların önlenmesine önem verilmektedir. Tarımsal ürün
ler destekleme kapsamı, ekonomik ve sosyal kriterler esas alınarak tespit edilmektedir. Ayrıca, 
destekleme fiyatlarının tespitinde üretim maliyetleri, ürün pariteleri ve dış pazar fiyatları da 
göz önünde tutulmaktadır. 

1990 yılında uygulanmakta olan destekleme fiyatlarındaki gelişmeleri, önemli bazı ürün
lerdeki artışlarla ifade etmek istemekteyim. 1990 yılında destekleme alım fiyatlarında buğday
da, başlangıç fiyatları olarak, yüzde 60, arpada yüzde 59, şeker pancarında yüzde 62 ve yaş 
çayda da yüzde 64 artış meydana gelmiştir. Haftalık fiyat artışı uygulaması sebebiyle, bugün 
bu oran, yüzde 70'ler civarında seyretmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, toplam 6 milyon 245 bin ton hububat alımı ile, kuruluşundan 
bugüne kadar, en yüksek alımı 1990 senesinde gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 9 Aralık 1990 
tarihi itibariyle, ofisin stoklarında, 7 milyon 266 bin ton buğday, 1 milyon 42 bin ton arpa 
ve 403 bin ton diğer hububat olmak üzere, toplam, 8 milyon 711 bin ton hububat bulunmakta
dır. Toplam stok ise, bakliyat dahil, 8 milyon 740 bin tondur; bu da cumhuriyet hükümetleri 
dönemindeki en büyük stok miktarını oluşturmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 9 Aralık 1990 tarihi itibariyle toplam 3 trilyon 40 milyar 636 bin 
liralık alım bedelinin -vadesi gelmemiş mısır ve çeltik alımları hariç- 3 trilyon 22 milyar lirasını 
çiftçiye ödemiş, mısır alımlarında ise, vadesi geldikçe, ödemelere devam edilmektedir; bu ko
nuda da, şu anda, 2,2 milyar lira vadesi beklenen Toprak Mahsulleri Ofisinin ödeyeceği bedel 
bulunmaktadır. 

Buradaki değerli grup sözcülerinin dile getirdiklerinin aksine, -biraz önce ifade ettiğim 
rakamlardan da anlaşılacağı gibi- hububat çiftçimize, ödemelerin hemen tamamı peşin olarak 
yapılmış ve cumhuriyet tarihinin en büyük alımı yapılmış, aynı şekilde, tarım satış koope-
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ratifleri alımlarında da bu yıl rekor bir yıl yaşanmaktadır. Ürün bedeli olarak, 2 trilyon 30 
milyar liralık bedel mukabili ürün alınmış ve şu anda da 1 trilyon 492 milyar lira ödemede 
bulunulmuş, kalan borç, burada iddia edilen rakamların aksine, S38 milyar lira mertebesinde
dir; bu ödemeler de devam etmektedir. 

Hükümetimiz döneminde daha önceki yıllarda başlayan kimyevî gübre sübvansiyonuna 
devam edilmekte ve şu anda 1 trilyon 81 milyar lira 1990 yılı içerisinde çiftçimize gübre sübvan
siyonu ile ilgili olarak ödemede bulunulmuş durumdadıdr. Bu ödemelerin, yıl sonu rakamları
na göre, 1,5 trilyon liraya yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 

Bunun yanında tohumluk, süt, et, ilaç, projeli hayvancılık, sunî tohumlama ve ithal da
mızlık konularında yeni teşvik tedbirleri uygulanmasına da başlanılmıştır; devam etmektedir 
ve devam edecektir. Bakanlığımızca 1986 yılından itibaren hayvancılık, su ürünleri, meyve fi
danı üretim ve seracılık konularında öz sermayeye dayalı projeli yatırım yapanlara Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan, kalkınmada öncelikli illerde yüzde 30, diğer illerde yüzde 25 
oranında prim ödeme uygulaması getirilmiş, 1990 yılı Ekim ayı sonu itibariyle, sabit yatırım 
tutarı 725 milyar lira olan 15 825 adet proje bakanlığımızca onaylanmış, bu projeler için öden
mesi öngörülen prim tutarı ise, 198 milyar lira tutarındadır. 

Ayrıca, sunî tohumlamada uygulanmakta olan inek başına 3 bin, 4 bin liralık teşvik öde
meleri artırılmış ve bunlar, 8 ile 10 bin liraya çıkartılmış bulunmaktadır. 

Yine, biraz önce bahsettiğimiz ithal ineklerde uygulanmakta olan inek başına 150 bin lira
lık sübvansiyon, Yüksek Planlama Kurulunun 25 Eylülde aldığı karar doğrultusunda, kalkın
mada öncelikli illerde 1 milyon liraya, diğer illerde ise, 450 bin liraya çıkartılmış bulunmaktadır. 

Yine, hayvancılıkla yakından ilgili olan sütteki teşvik uygulamalarına devam edilmekte 
ve özellikle, Süt Endüstri Kurumunca, 1989 yılının ilk 11 ayında ortalama çiğ süt atım fiyatı, 
1 litre süt için 403 lira iken, 1990 yılının ilk 11 ayında ortalama fiyat, 717 liraya yükseltilmiş 
bulunmaktadır. Buna, kilodaki 70 liralık uygulamalar dahil değildir. 1990 yılı Kasım ayı orta-
lamasındaki çiğ süt alım fiyatı ise 853 liraya ulaşmış, 70 lirayla birlikte, 923 lirayı bulmaktadır. 

Yem, süt kalitesine baktığımız zaman, bu konuda da 1990 yılında dünya ortalamalarını 
tutturduğumuz görülecektir. Ayrıca, kasaplık hayvanların, kesim teknolojisine ve sağlık şart
larına uygun kesimini sağlamak, besiciliği teşvik etmek ve hayvan pazarlarını yönlendirmek 
amacıyla 1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren kırmızı ve beyaz ete teşvik primi ödemesi getirilmiş, 
kasaplık ve küçükbaş hayvanlara teşvik primi ödemesi için Et ve Balık Kurumu kombinaları 
ile 2678 sayılı Kanuna göre kurulan özel kombina ve mezbahalara hayvanlarını teslim eden 
üreticilere, kırmızı ette 400 Türk Lirası kilogram başına, beyaz ette ise kilogram başına 160 
Türk Lirası teşvik primi ödenmesine başlanılmış bulunulmaktadır. Gene aynı şekilde, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna başvurduğumuz bugünlerde, bu entegrasyonu sağlama açısıyla, hijye
nik şartlarda kurulmuş bulunan müesseselerin daha iyi duruma getirilebilmesi için yapılan ça
lışmalar meyanında, bu kuruluşlara, 100 milyar lira mertebesinde yeni bir kredi kaynak imkâ
nı da sağlanmış bulunulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada görüşlerini dile getiren çok değerli grup söz
cüsü ve sayın milletvekillerinden Sayın Yaşar Yılmaz, 500 lira ortalama fiyatla alınan buğday
ların ocak ayında kaç liradan satılacağı şeklinde bir soru tevcih etmişlerdi. Ocak ayındaki satış 
fiyatları 618 lira mertebesinde olacaktır. Ocak ayı satışları olarak bunu ifade etmek istemek-
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teyim ve gene Sayın öner Miski, konuşmalarında burada bir belgeyi gösterdiler ve yarısı peşin, 
diğer yarısı vadeli olan mısır ve çeltikteki ödemelerde bu belgenin imzalatılmasım, çiftçimiz
den Toprak Mahsulleri Ofisinin istediğini beyan ettiler. Böyle bir uygulama başlamış; ancak, 
çok kısa bir süre sonra bu uygulamanın yanlışlığını biz de fark ettik ve Toprak Mahsulleri Ofi
si bu uygulamayı kaldırmış bulunmaktadır. Ayrıca, çeltik alımlarında herhangi bir tonaj sınır
laması da şu anda bulunmamaktadır. Başta böyle bir sınırlama vardı, o sınırlama da kaldırıl
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu kürsüler, hepimizin bildiği gibi, yüce olan kürsü
lerdir ve biz Anavatan Partisi İktidarı olarak da, Anavatan Hükümeti ve Bakanlık olarak da 
inanmaktayız ki, burada görüşlerini dile getiren değerli sözcüler hangi siyasal partiye ve görü
şe mensup olurlarsa olsunlar, Türkiyemizin gerçekleriyle ilgili olarak, gerçek bildikleri görüş
leri dile getirmektedirler. Biz bu görüşleri bu şekilde anlıyoruz ve anlamak istiyoruz; ancak, 
mutlaka ki, bu kürsülerde dile getirilen konuların da iyi irdelenmesi gerekmektedir ve buradan 
verilen mesaj, gerek Yüce Meclisin değerli üyelerine karşı, gerekse Yüce Meclisin bu kürsüsün
den 57 milyon insanımıza karşı, daha titiz bir değerlendirme içerisinde ve daha gerçekçi olarak 
sunulmak mecburiyeti vardır. 

Burada görüşlerini dile getiren değerli sözcülerden DYP Grup sözcüsü Sayın Canuyar, "Ta
rımda kişi başına düşen gelir çok azalmış -Aynen zabıtlardan okuyorum- yaklaşık 300 dolar 
seviyesine inmiştir" diye ifade ettiler, biz, gene bu kürsüden bu konularla ilgili görüşlerimizi 
sıkça dile getirdik; ancak, anlaşılıyor ki, tam izah edemedik veya tam anlatamadık. Sayın grup 
sözcüsünün dile getirdiği bu görüş, "Tarımda kişi başına düşen gelir çok azalmış, yaklaşık 300 
dolar seviyesine inmiştir" şeklindeki tabir yanlış. Çünkü, elimde Devlet Planlama Teşkilatının 
resmî rakamlarına göre, tarımda kişi başına gelir 1980'de 200 dolar iken 1990 yılında 295 dola
rı geçmiş 300 dolar seviyesine çıkmıştır. Herhangi bir inme değil, aksine, bir çıkış olduğu orta
dadır. Devletin resmî kaynak ve rakamlarıyla da bu konu açıkça bellidir. Sanıyorum bir dil 
sürçmesiyle "İnmiştir" dediler; "Çıkmıştır" diyeceklerdi, bundan sonra da düzelteceklerini 
ve bir daha bu kürsülerden de bunları dile getirmeyeceklerini tahmin etmekteyim. 

ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Carî fiyatlarladır Sayın Bakan... 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Evet, cari fiyatlarla. 1968 fiyatlarıyla, dolar bazında... Kendileri de aynı şekilde ifade ettiler. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hiçbir zaman 200 dolar olmadı. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gene, Sayın Ümit Canuyar, birçok değerli grup sözcüsü
nün de dile getirdiği bu girdi artışlarıyla (1980 yılından bugüne kadar girdi artışları ile) ürün 
bedellerindeki artışların birtakım kıyaslamalarını yapmışlardır. Bu kıyaslamaları da gene ken
di ifadeleriyle kendi zabıtlarından dikkatlerinize arz etmek istiyorum. 

Demektedir ki Sayın Canuyar, "1980-1990 döneminde ürün fiyatları 27 kat artarken, ma
liyetler 40-50 kat artmıştır" ve devam ediyor, diyor ki, "1980 yılında 1 kilo buğdayın fiyatı 
10 lira idi, bugün 500 liradır." Şimdi, biraz önce diyorlardı ki, "1980 ile 1990 döneminde fiyat
lar 27 kat artmıştır. 1 kilo buğdayın fiyatı 10 lira idi, bugün 500 liradır" Bizim grup sözcülüğü
müzü yapan Sayın Ali Er buradan kendi üslupları içinde konuyu çok güzel dile getirmişlerdir 
: Şimdi, 27 kat artmış ise, kendi ifadelerine göre de buğdayın fiyatı 10 lira, bugün de 500 lira 
ise, şu 500 rakamını 10'a böldük mü, 50 kat ortaya çıkar. (ANAP sıralarından "Bravo" 
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sesleri) Şimdi, bir zabıtta bir anda bu kadar çelişen ifadenin kullanılması, tahmin ediyorum 
ki, dünkü yorgunluklarından olmuş olabilir ve bir dil sürçmesidir, o şekilde ifade ediyorum. 

Ben, Yüce Meclisimizin değerli üyelerinden ve değerli grup sözcülerinden tekrar istirham 
ediyorum : Bu kürsülerdeki her bir konuşmamız 57 milyon insana hitap etme şeklinde tecelli 
etmekte ve neticelerini o şekilde doğurmaktadır. Bu nedenle de, ifade etmek istemekteyim ki, 
konuşmalarımıza, fevkalade bir vebal altında, sorumluluk altında olan insanlar olarak, dikkat 
etmek mecburiyetindeyiz; çünkü, sorumluluk, bir anlamda, icra mevkiinde olan Hükümette 
gibi görülebilir; ama her bir milletvekilimiz de her bir partimizin değerli yönetici ve temsilcile
rinde de aynı oranda sorumluluk olduğu kanaatini de taşımaktayız. 

Şimdi, bu, "ürün fiyatları 27 kat artarken, maliyetler 40-50 kat artmıştır veya girdiler 40-50 
kat artmıştır" tabirine katılmamız mümkün değildir. Bakın, tütünde alıyoruz, artış 1980-1990 
döneminde 59 kat. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hangi tütünde? 
TARIM ORMAN VE KÖYEŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Mısırı alıyoruz, artış 46 kat. Pamuğu alıyoruz, artış 43 kat. Yani, nerede ise 40 kattan aşağı 
artış yok. Girdileri de ele aldığınız zaman, en fazla kullanılan amonyumnitrat gübresini ele 
alalım, 1980-1990 arasındaki artış 36 kat. Haydi onunla aynı eşdeğerde kullanılan, yani miktar 
olarak aynı oranlarda kullanılan kompze gübreleri de alalım, onlardaki artış da 32 katlar sevi
yesindedir. Mazotla ilgili olan artışlar da aşağı yukarı, bu son ağustos ayındaki Körfez krizini 
dışında bırakır isek, yıl ortalamalarını aldığımız zamanda, yine bu oranlarda seyretmektedir. 
Bu doğruları bu şekilde ifade etmek, inanınız ki, hiçbir siyasî partimize de, hiçbir grup.sözcü-
süne de bir şey kaybettirmez, aksine çok şey kazandırır görüşünü taşımaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine sıkça değişik platformalarda sözü edilen trak
tör konusuna değinmek istiyorum. 

Bugün, Türkiye'deki traktör sayısı gerçekten kıvanç verici boyutlara ulaşmış bulunmakta
dır. Artık, Türk tarımında bugün kullanılan traktörlerden daha güçlü olan traktörlerin kulla
nılabilmesi gereği ve ihtiyacı ortaya çıkmış bulunmakta ve tabiî ki bu değişimle birlikte, yeni 
ekipmanların kullanılması da gene elzem olarak önümüzde durmaktadır. Biz, Bakanlık olarak 
bu konularda da çalışmalar yapmaktayız. 

Değerli grup sözcüleri, dünyada tarımdaki gelişmeler ve Türkiye'nin gelişmesi içerisinde 
konuyu bu şekilde dile getirdiklerinde, bizim de kendilerine katılmamamız mümkün değildir. 
Ancak, konular biraz da böyle çarpıtılarak dile getirilmektedir. Bugün, 1970'lerdeki 100 binler 
civarında olan traktör üretim sayısının, bu yıllarda da aynı oranda olmasını beklemek, Türki
ye'de ulaşılan traktör sayısını göz önüne aldığımız zaman, bir yanlışlıktır, bir hatadır. Bu da 
sürekli olarak dile getirilmektedir ve yanlıştır. 

Yine, Sayın Canuyar'ın konuşmasını zabıtlardan okuyorum : "Demek ki, ülkemizde es
kiyen traktörlerin yerine yenilerini koyabilmek için en az 30 bin civarında traktör üretiminin 
olması gerekir." 

Şimdi, bakınız, 30 bin civarında olması gerekir; ama, öldük, bittik, yandık edebiyatı ya
pılıyor. Ben, bu konuşmadan sonra, resmî rakamları ilgili arkadaşlardan rica ettim, getirttim; 
sadece bu yıl, bir ay öncesine kadar, Türkiye'de üretilen traktör sayısı 29 075'tir. îşte, 30 bin 
rakamını tutmuşuz, tthal rakamları bunun dışında, ithal rakamlarını da bunun içerisine ko
yarsak, bu sayı 30 binin de üzerinde olmaktadır ve Sayın Canuyar'ın burada ifade ettikleri, 

— 361 - T 



T.B.M.M. B : 55 21 . 12 . 1990 O : 3 

temenni ettikleri sayıyı da Türkiye olarak tutturmuş bulunmaktayız. Bu da, memnuniyet veri
ci bir gelişmedir. Şimdi, bunu tam tersine çevirip de dersek ki, gene, öldük, bittik, yandık, 
traktör de alamıyoruz, ekipman da alamıyoruz!.. O zaman, bu sayılar buradaki ifadeleri doğ
rulamıyor ve biz gene aynı şeyi söylemek mecburiyetinde kalırız... Geliniz... Doğruları söyle
mekten hiç kimse hiçbir şey kaybetmez... Eksiklerimiz yok mu?.. Türkiye'nin çok eksiği var
dır, o eksiklerimizi tartışalım, 2000'li yıllardaki Türkiyemizi tartışalım. Biz bunda varız ama 
bu şekilde rakam çarpıtma durumuna gitmek kimseye bir fayda sağlamaz. 

Sayın Cunuyar'ın konuşmasını, yine zabıtlardan okuyorum : "Son on yılda gayri safi millî 
hâsıladan yüzde 36 pay alan tarım sektörü, bugün ancak yüzde 15 pay alabilir duruma gelmiştir." 

Bu pay alma, bu şekilde azaldığı doğru mudur, yanlış mıdır?.. Ben bir tavsiyede bulun
mak istiyorum; Sayın Genel Başkanları Demirel'in en son konuşması, bütçe müzakerelerinin 
başlangıcındaki konuşmalarını alıp tetkik etsinler. Ben, bu konuda daha sonra, istenilen me
kânda ve kendilerini davet ederek bu konuda görüşmeye hazırım. Türkiye'de nispî olarak tarı
mın gayri safı millî hâsıladan aldığı payın düşmesi korkulacak bir konu değildir. Tabirleri ye
rinde kullanmamız gerekir. Bunlar, esasen, Türkiye'nin, dünya ülkeleri içerisinde sanayileşme
sini ve ileriye gitmesini gösteren rakamlardır. Ancak, ben burada, dikkatli davranalım süzünü 
şunun için söylüyorum : "Son on yılda gayri safi millî hâsıladan yüzde 36 pay alan tarım sek
törü..." Son on yıla da, son yirmi yıla da baktım; yüzde 36 pay yok. Burada resmî rakamlar 
var : 1980'de tarımsal gelir, gayri safi yurt içi hâsıla içerisinde 22,6; 1989'da 16,6; 1990'da da 
tahminî rakam olarak, bu yıl ki büyümeyi de göz önüne alırsak, 18,2 seviyesinde seyredecektir. 
36 pay, 1962-1963'te bir kez olmuş, ondan sonra, tedrici olarak, bütün hükümetler döneminde 
azalmaktadır, nispî olarak azalması da Türkiye'nin genel gelişmesiyle de paralellik arz eden 
bir konudur. Biz, bu konuda da, değerli sözcüleri ciddiyete davet etmekteyiz. 

Burada başka görüşler de dile getirildi. "Şimdi, Sayın Bakana soruyorum; Anavatan söz
cüsü Sayın Bozkurt, 1990 yılında 58,5 ton buğday ile bir traktör alındığını beyan ettiler" dedi
ler. Hangi mekânda bilemiyorum, arkadaşlarımızın hangi rakama göre hesapladıklarını da bi
lemiyorum; ama, Plan ve Bütçe Komisyonunda açık ve net olarak rakamları verdim; gensoru 
önergesindeki görüşmelerde de verdim. Birçok platformda çok sıkça yapılan bu buğday-traktör 
karşılaştırmasını tekrar huzurlarınıza; ama, bir rica ile sunmak istiyorum : Lütfen, bu rakam
ları artık her seferinde, çok amiyane ve özür dileyerek de ifade etmek istiyorum, temcit pilavı 
gibi ortaya getirmeyelim. 

1980 yılında, aynı nevi, aynı traktör : Buğday-traktör paritesini aldığımız zaman, 131 ton 
buğday ile satın aldığımız Stayr traktörü, 1990 senesinde 89 ton buğday ile satın alıyoruz. Sa
yın Ali Er'in, sorduğu soru ile, hangisi büyük?.. Bunun takdirini Yüce Meclise bırakmaktayım. 

Yine, aynı şekilde, Sayın Canuyar, bir başka görüşü de dile getirdiler, zabıtlardan okuyo
rum. Benim için diyor ki, "Çok daha değişik ve enteresan bir ifadesi daha var." Bilindiği gibi, 
şu anda dünya piyasa fiyatları 80 dolar/ton seviyesindedir, 20 dolar/ton seviyesinde de navlu
nu göz önüne alırsak, fiyatlar 100 dolar/ton seviyesinde gerçekleşmektedir demiştim. Bunu, 
kendileri mehaz tuttular ve daha sonra "Bunun bu şekilde olmadğını, dünyadaki piyasa fiyat
larının da şu anda 150-180 dolar arasında seyrettiğini ifade ettiler. Yine, bizim yaptığımız itha-
latlardaki fiyatların da yîne 150-180 dolar arasında olduğunu" da ifade ettiler. 

Doğruya doğru demek bir meziyettir diyoruz; doğrudur. Türkiye, 1989 senesinde, fevka
lade, hep ifade ettik, son 52 senenin en kurak senesini yaşamıştır ve biz o sene yapılmış 
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olan ithalatı da, yurdumuzdaki 56-57 milyon insanımızı hiçbir şekilde yokluk hissine dahi kap
tırmadan yapabilme özelliğini, güzelliğini ve başarısını da gösterebilmiş olan bir İktidarız. 

O günkü dünya piyasa fiyatlarına bakıldığı zaman, doğrudur, alımlarımız 150-180 dolar 
arasında çok değişiklik göstermiştir. Alınan buğdayların menşei farklıdır, alınma zamanları 
farklıdır; bu sebeple de ve piyasadaki, borsadaki oynamaları da göz önüne aldığımız zaman, 
bu, 150-180 dolar arasında seyretmiştir; doğrudur. Yapılan alımlar, bir yıla mühnasır olarak 
yapılmış olan alımlardır, ama bu yıl, son konuşmalardan sonra, yine arkadaşlarımdan rica et
tim, şu anda bizim de daha önce alımlarını yaptığımız ve dünyadaki bu fiyatları da belirleyen 
Şikago borsasındaki fiyatları ele aldığımız zaman, şu anda ekim-aralık ayları içerisinde, en son 
rakamları arz etmek istiyorum, dünya fiyatları, FOB olarak, 85 dolar/tonla 102 dolar/ton ara
sında değişiklik göstermektedir, bu biraz önceki izahatlarım çerçevesinde. 

Bunlar, hemen hemen, bugünkü tarih, Şikago borsasıyken, "80 dolar değildir" demek, 
bizim de, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmamızı mehaz tutmak, acaba ne derece doğ
ruları yansıtmaktır, bunu da Yüce Meclisimizin ve değerli sözcülerin takdirlerine arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada bir başka konu olan sübvansiyon konusu gün
deme getirildi. Türk tarımında, bizim politikalarımız içeresinde de çokça yer alan, uygulaması 
çokça olan ve biraz önce gübrede 1990 yılındaki rakamların 1,5 trilyon liraya yaklaşacağını da 
ifade etmiştim; burada tekrar zabıtlardan okuyorum. 

"Evvela, Sayın Bakanın, sübvansiyon anlayışını anlayamadığımızı, üzerine basa basa, ifade 
etmek istiyorum" dediler Sayın Canuyar. Neye göre dediler?. Biraz önce ifade edilen 80-100 
dolara göre dediler. Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettim. İfadelerimin aynısına, hepsine 
de şu anda da katılıyorum. 80 dolar/ton civarında seyreden fiyatlar, 20 dolar/ton civarında 
da navlunu koyarsanız 100 dolar/ton eder; bu, kiloda 270-280 lira civarında bir rakamdır. Biz, 
ortalama 500 liradan alım yapmışız. Aradaki verdiğimiz fiyat farkı bir anlamda sübvansiyon
dur demiştim, şu anda Yüce Meclisin kürsüsünden de aynı ifademi, aynı şekilde kullanıyorum 
: Bu, bir anlamda, çiftçimizin, özellikle geçen sene uğradığı kuraklık felaketi ve gelir kayıpları 
da düşünülerek, çiftçimize dünya piyasa fiyatlarının da -yüzde 100'lere yaklaşan oranlarda-
üzerinde bir fiyat, bilinerek verilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, ifadeye gelirsek, "Sayın Bakanın sübvansiyon anlayışını anlamadığımızı, üzerine 
basa basa ifade etmek istiyorum diyor Sayın DYP sözcüsü. Benim bildiğim sübvansiyon, bu
gün maliyeti 500 lira olan herhangi bir madde, eğer üreticiye 250 veya 300 liraya verilirse, yani 
en azından, maliyetin altında verilirse, çiftçiye yapılan bu desteğe sübvansiyon demek 
mümkündür" diyor sayın DYP grup sözcüsü. Neye göre?.. "Benim bildiğime göre" diyor; ama 
sizin bildiğiniz bu kadar. Bu sübvansiyon uygulamaları da böyle olmuyor. Sübvansiyon uygu
lamaları iki şekilde olur; dünyadaki uygulamalar da böyledir : Birisi, girdiye sübvansiyon ya
parsınız, o zaman, girdiyi, maliyetler altında, gübreye olduğu gibi, verirsiniz, bu, girdide süb
vansiyondur. Bir de, özellikle Avrupa ve AT ülkelerinde uygulanmakta olan şekliyle, girdi fi
yatları serbest bırakılır, piyasa içerisinde kendiliğinden teşekkül eder; ama siz ürün bedelini 
sübvanse edersiniz, yani ürün bedelini yüksek tutarsınız, bu da ayrı bir sübvansiyon şeklidir. 
Onun için, buradaki bilgi noksanlıklarını da hoş karşılayarak fiyatlara da sübvansiyon olaca
ğını ve sübvansiyonun tek kalemde uygulanmadığını da, yine Yüce Meclisin kürsüsünden ifade 
etmek istemekteyim. 

— 363 — 



T.B.M.M. B : 55 21 . 12 . 1990 O : 3 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada görüşlerini dile getiren Sayın Turhan Hırfa-
noğlu, av yasağıyla ilgili olarak Meclisimizde şu anda Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonun
da görüşülme sırası bekleyen kanun teklifiyle ilgili bir temennide bulundular, bu temennilerine 
biz de katılmaktayız. Tahmin ediyorum, Komisyondaki görüşme sırasında bu temennileriyle 
birlikte bir değişiklik yapılmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şu ana kadar grupları ve şahısları adına görüşlerini 
dile getiren değerli milletvekillerine, Bakanlık olarak teşekkürlerimizi tekrar ifade ediyoruz ve 
bu bütçemizin, Bakanlığımıza, Hükümetimize, Yüce Meclisimize ve Türk çiftçimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Mustafa Kul; buyurun. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tarım Orman ve Kö

yişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, bana bu konuşma olanağını sağlayan Sayın Bakana te
şekkür ediyorum. 

TOGAY GEMALMAZ (Erzurum) — O hakkı Başkan verir, Bakan vermez. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Bakanla bu mutabakatı sağladık; kişisel konuşma
lardan sonra kendisi konuşunca bana bu konuşma hakkı doğuyordu, ondan dolayı bu jestleri
ne teşekkür ediyorum. Yalnız... 

BAŞKAN — Onun için de, üzerinde konuşacaksınız zannediyorum Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkana da teşekkür ediyorum, Sayın Grup Baş-

kanvekiline de teşekkür ediyorum, yalnız, bu jestin yapılması, benim de teşekkür etmem, bu 
Bakanlık üzerinde, hiç suya sabuna dokunmadan güzel bir konuşma, yani sizlerin hoşuna gi
den bir konuşma yapmamı da gerektirmez; tabiî ki, bu kürsüde, söylenmesi gerekenler söyle
necektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan konuşmasında, bu kürsüden yapılan konuşmaların 57 
milyon insan tarafından dinlendiğini, herkese ulaştığını ve bu kürsüden yapılan konuşmalarda 
çok dikkatli olmamız gerektiğini, en ufak bir yanlışın hiç affedilemeyeceğini söylediler; doğru
dur, Sayın Bakana ben de katılıyorum. Yalnız, Sayın Bakan da burada bir ifade kullandı; ko
nuşması içerisinde "Ben ANAP'ın Bakanı olarak" dedi. Sayın Bakan, ben bunu kesinlikle 
kabul etmiyorum; ANAP'ın bakanı olmaz, benim bildiğim, cumhuriyet hükümetlerinin baka
nı olur, hükümetin bakanı olur, ANAP'ın bakanı olmaz. Bunu da bir talihsizlik olarak kabul 
ediyorum. Sayın Bakan, kendisini hâlâ daha 57 milyon insana kabul ettiremediğini, hâlâ o dar 
çerçeve içerisinde kaldığını ve sadece ANAP'ın bakanı olduğunu, o şekilde, o mantıkla söyle
diyse, bunun da yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu, bugüne kadar, bu Bakanlık bütçesi üzerinde olsun, ki
şisel konuşmalarımızda olsun, gündem dışı konuşmalarımızda olsun, defalarca gündeme ge
tirmiştik. Bir kere, tarım, orman, köyişleri ve hayvancılığın, bu kadar geniş sektörün bir Ba
kanlık çatısı altında toplanması çok yanlış bir şey. Bu kadar önemli sektörlerin bir bakanlıkta 
toplanmış olması, yetki karmaşasına, yetki tartışmasına ve haliyle, Bakanlıkta hizmete verim
liliğin azalmasına sebep olmaktadır. Defalarca, bu Bakanlığın mutlaka bölünmesi gerektiğini 
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söyledik; ama, Hükümet bugüne kadar bu söylediklerimizi hiç ciddiye almadı, hâlâ bildiğini 
okumaya devam ediyor. Biz, gölge kabinede onu yaptık, size de örnek olmasını tavsiye ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, özellikle bu kadar geniş sektörleri içerisine alan bu Bakanlık 
bütçesi üzerinde konuşurken, hayvancılık ve tarım konularına değinmeyeceğim, sadece köyiş-
leri ve kooperatifler konusuna değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, demokrasi, insanların kendi kendisini yönet
tiği bir yönetim sistemidir, insanlarımız, kendisini yönetecek ihsanları, sandık başına giderek, 
oy vererek seçiyorlar ve onlardan hizmet bekliyorlar. En dar çerçevede il genel meclisi üyeleri
nin seçiminde kendi bölgeleriyle, kendi dar bölgeleriyle ilgili sorunların çözümünü onlardan 
beklemektedirler. 

Ne yazık ki, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü, bu seçilmiş insanları hiçe sayarak; ki, bu insanlar senede iki kez toplanıp, bi
rer ay süreyle toplantılar yaparlar; kendi seçim bölgelerinde, hangi köye, hangi mahalleye, han
gi arazi içi, ormaniçi yol gidecekse, onların tespitini yaparlar; ancak, Köy Hizmetleri ti Mü
dürlüklerimiz, o il genel meclisi üyelerinin almış olduğu kararları, onların saptamış olduğu 
yerleri hiç dikkate almadan, kendi kafalarına göre liste yapıp, genel müdürlüğe o şekilde gön
deriyorlar. Bunu yaparken tamamen partizanca davranıyorlar. Köy Hizmetleri ti Müdürleri
miz kraldan daha çok kralcı geçiniyorlar; belki, bir ANAP milletvekili kadar, ANAP milletve
kilinden daha fazla ANAP'lı geçiniyorlar. Bir köy muhtarımız, kendi makamına gittiği zaman, 
köyün ismini söylediği zaman, önce kitabını açıyor; "Sayın muhtarım, bizim partimize ne ka
dar oy verdin, ki şimdi bizden hizmet bekliyorsun?" diye o muhtarı geri çevirmektedir. 

Bir kere, memur olan bir insanın, partisi olamaz; "bizim partimiz" diye bir ibareyi, bir 
tabiri kullanması kesinlikle yanlıştır. Her zaman kullandıkları bir ibare Sayın Başkan, devamlı 
kullanıyorlar bunu. Daha iki gün' önce bu konuyla ilgili Samsun'dan, Terme'den, Bafra'dan 
telefonlar geldi. Kendi seçim bölgemde, Erzincan'da, sık sık yaşadığımız ve muhtarlarımızın 
her gidişimizde gündeme getirdiği olaylar bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, köy hizmetleri konusunda, gene en önemli konulardan birisi içme 
sularındaki eksiklik. Sayın Bakan, konuşmasında, köy yollarıyla ilgili, köy içi sanat yapılarıy
la ilgili birçok şey söyledi; ama içme suları konusunda, hâlâ daha iyimser bir şey söylemek 
mümkün değil. 

Diğer bütçeleri de izledik. Diğer bütçeler üzerinde yapılan konuşmalarda, ANAP'ın söz
cüleri, sürekli olarak, "Artık Türkiye'de telefon ve elektrik meselesinin olmadığını, köylere yüzde 
99 oranında bu hizmetlerin ulaştırıldığını" söylemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, acaba, içme suyu olayı, telefondan veya elektrikten daha mı önem
siz? insanlarımız için, telefon, elektrik kadar önemli bir şey değil mi ki, bugüne kadar bu ko
nudaki eksikliğimizi gideremedik? tçme sularındaki bu eksikliğin ve bugüne kadar bunları gi
derme konusunda ciddî bir uğraşının olmaması haliyle, aklımıza başka şeyler getirmektedir. 
Ben kendi kendime düşünüyorum ve diyorum ki, "Acaba köylerimizi elektrik ve telefonla do
natmak, onları yüzde 99 seviyesinde halletmiş olmak, birtakım elektrikli ev aletlerinin satıl
masına altyapı oluşturmak mı veyahut da telefonda her alo dedikçe, o işten PTT teşkilatının 
veya Ulaştırma Bakanlığının para kazanması mı amaçlanmıştı? Tabiî, su götürünce bunu köy
lüye bedava vermek durumundasınız, ama köylüler için elektrikten, telefondan daha çok la
zım olan içme suyu konusundaki bu eksiklik bugüne kadar neden giderilmedi, gerçekten me
rak ettiğimiz bir konu. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle doğudaki ve güneydoğudaki köylerimizde nüfusu artık tut
mak mümkün değil, nüfus boşalıp gidiyor, her köyümüzde beş altı hane kalmakta ve her gitti
ğimizde bu köylüler bizden her türlü hizmeti istemektedir; yol, su, elektrik, sulama suyu, okul, 
cami, sağlık ocağı gibi. Tabiî, bunları haklı olarak isteyecektir. Biz de, devlet olarak, onlara 
bu hizmetleri götürmek zorundayız. Yalnız, o bölgelerde nüfusun bu kadar azalması, köylerin 
boşalması, oraya gidecek olan hizmetlerin de çok pahalıya gitmesine sebep olmaktadır. Bu ko
nuda merkez köy sistemi oluşturmanın yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü, o köy, arazisini 
veya merasını kullanmak için o insanlara sadece üç dört aylığına gerekli; ama köyde yaşama 
senenin 12 ayında gereklidir. Az nüfuslu köylerdeki vatandaşlarımızın, tüm bu hizmetlerden 
yararlanması için, bu az nüfuslu köyleri bir araya toplayarak bir merkez köy sistemi oluştur
manın yararlı olacağı düşüncesindeyim. Şu anda oturdukları evleri de, yaz sezonlarında gidip 
yayla evi olarak kullanmaları; ama uzun süre kaldığı yeri bir merkezi köyde toplarsak oraya 
her türlü hizmeti; elektriği, telefonu, otomatik telefonu, sağlık hizmetlerini, eğitim hizmetleri
ni, ortaöğretim de dahil olmak üzere, her türlü hizmeti daha çok nüfusa götürme imkânına 
kavuşmuş olacağız. Onun için, o bölgelerde bu köy toplulaştırma olayının mutlaka gündeme 
gelmesi gerektiğine inanıyorum. 

Arazi toplulaştırma konusunda Sayın Bakan güzel bir şey söyledi, bu konu şimdiye kadar 
ihmal edilmiş olan bir konuydu. Nüfusumuz geometrik bir şekilde büyürken, arazilerimiz sa
bit olduğundan dolayı, arazi sürekli bölünmekte, ayrı ayrı yerlerdeki üç dönüm, iki dönüm, 
bir dönümlük arazilerin toplulaştırılması artık kaçınılmaz olmuştur. Çünkü, bu şekilde bölün
me, kullanabildiğimiz, ekebildiğimiz arazilerden aldığımız verimi de azaltmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, yine konuşmasında, kendilerinin serbest piyasa eko
nomisini uyguladıklarını; ancak köylümüzün refah içinde yaşaması ve biraz daha durumunu 
düzeltmesi açısından köylülere liberal davranmadıklarını ve onlara taban fiyat vererek, destek
leme alım fiyatları vererek ve bunları da tatmin edici fiyat olarak verdiklerini, yani bu konuda 
liberal davranmadıklarını söyledi. Acaba, diğer sanayi ürünlerinde, diğer konularda liberal dav-
ranılıyor da bu konuda niye liberal davranılmıyor? Sayın Bakan, "Köylüler açısından daha 
iyi olması için" kelimesini kullandı. Aslında, tam tersi. Köylülerimizi bu konuda serbest bı
raksak, devletin bir müdahalesi olmasa, fiyat konusunda bir müdahalesi olmasa -ki, liberal 
ekonomik sistemin özü odur- köylülerimizin belki ürettiği ürünleri daha fazla fiyata satmaları 
mümkün olacaktır; ama, bu konuda, devlet, müdahaleci, aynı zamanda üretim kooperatifleri
nin, üretici kooperatiflerinin yönetimine de müdahale etmekte ve bu suretle de, kooperatiflerle 
alıcıların, tüccarın karşılıklı oturup pazarlık etme hakları elinden alınmış oluyor. Çünkü, çift
çi temsilcileri yönetim kurullarında azınlıkta kalmakta, yönetim kurulu başkanlıkları, başkan 
yardımcılıkları, hep memur edilmiş insanlardan oluştuğu ve tabiî ki fiyatları da onlar belirle
diği için hiçbir zaman, köylümüz, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için olumlu bir şey getirmemiş
tir bugüne kadar. 

Sayın Başkan, diğer konularda liberal davranmayabilirsiniz; ama, bu konuda, serbest pi
yasa ekonomisinin en acımasız yöntemlerini kullanmanızın köylümüz açısından daha yararlı 
olacağına inanıyoruz. Çünkü, köylü, o, pazarlık etme yeteneğinden hiç de yoksun değildir. Eğer 
serbest bırakırsanız, onlar, ürettiği ürünleri kendi yaşantılarını biraz daha iyileştirecek bir fiya
ta satabilme olanağına kavuşmuş olacaklardır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Kul. 
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MUSTAFA KUL (Erzincan) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, her ne kadar, Sayın Bakan, 1983'ten bu tarafa köylülerimizin du

rumlarının düzeldiğini söylemiş olsa bile, biz köyde yaşayan insanlar olarak, içinde bulundu
ğumuz durumu Sayın Bakandan çok daha iyi biliyoruz. Köyler boşalmakta... Acaba niçin?.. 
insanlarımız zevk için mi büyük şehirlere koşmaktadır? Tabiî ki, artık, köyde geçinmekten umu
dunu kestiğinden dolayı, toprakla uğraşım karın doyurmadığından dolayı, çoluk çocuğuna ba-
kamadığından dolayı büyük şehirlere göç etmek durumundadır. Doğduğu, büyüdüğü, uğraşıp 
çabaladığı topraklarını bırakıp büyük şehirlere göç eden insanlarımız, buralarda simit satmakta, 
tablacılık veya ayakkabı boyacılığı yapmaktadır. Köyde kalanlar da, yine her türlü sosyal gü
venceden yoksun bir şekilde aynı sefalete devam etmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan sağlık hizmetleriyle ilgili ödenen paraların büyük çoğunluğu da köylü
lere gitmektedir. Toplumun en aciz kesimini oluşturan köylülerimizin, işçi olamamış, memur 
olamamış, Bağ-Kur'lu olamamış, kısacası hiçbir sosyal güvenceye kavuşamamış köylülerimi
zin bir an önce, hiçbir prim talep etmeden, bir sosyal güvenceye kavuşturulması gereğine ina
nıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gene, tarım il müdürlüklerine alınan personel konusunda partizan
lık yapılmaktadır. Dün ve bugün tüm Türkiye'de yapılan sınavlarda bunun en açık örneğini 
görmekteyiz. Gene il müdürleriyle görüştüğümüzde, yukarıdan bazı listelerin geldiğini, bu lis
telerin dışına çıkmalarının mümkün olmadığını, ancak o listelerde gelen isimleri alabilecekle
rini söylemektedirler. Bu da yanlıştır; çünkü, o sınava girenlerin hepsi bizim insanlarımızdır. 
Sizin partinize oy versinler veya vermesinler, o insanlar Türkiye'de yaşamak zorundadır. Tür
kiye'de devlet olanaklarından onların da yararlanması lazımdır. Eğer bunu yaparken, ANAP 
bir korparosyonlaşmaya doğru gidiyorsa, bu çok yanlış bir olaydır. Bundan bir an önce vazge
çilmesini sizlerin dikkatine arz eder, hepinize saygılar, sevgiler sunarım. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Birgen Keleş, Sayın Kâzım Ulusoy, Sayın öner Miski ve Sayın Rıza Ilıman yazılı 

sorularını göndermişlerdir. 
Başkaca soru?.. Yok. 

v Soruları okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından 

yanıtlanmasını arz ederim. 
Sayın Bakan, 23.7.1990 tarihinde Elmalı ve Korkuteli yöresinde yapmış olduğumuz ince

leme sonucunda, elma üretiminin yüzde 100 oranında zarar gördüğünü saptamış ve bu yöre
lerdeki üreticinin, tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizsiz olarak 
erteleneceğine söz vermiştiniz. 

Bu sözünüzü hangi tarihte gerçekleştireceksiniz? 
Birgen Keleş 

tzmir 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkanım, Sayın Birgen Keleş'in belirttikleri konu doğrudur; biz bu konuda faizsiz ola-
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rak erteleme yapılacağına dair söz vermiştik. Nitekim, bugün sabah yayımlanmış olan Bakan
lar Kurulu kararına göre, Korkuteli ve Elmalı ile birlikte, Kayseri'de de aynı şekilde iki yıl üst 
üste yüzde 40'ın üzerinde zarara uğramış olan çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Diğer soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Sayın Bakan ta

rafından aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması hususunda delaletinizi rica eder, saygılar 
sunarım. 

21.12.1990 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 
1. Ülkemiz genelinde, kaç adet köyümüzün içme suyu tamamlanmış, daha içme suyuna 

kavuşacak kaç adet köyümüz vardır? 
2. Samsun Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünce, inşaat programına alınması için her 

yıl teklifte bulunulan, Bakanlıkça inşaat programına alınmayan Amasya merkeze bağlı Beke 
Köyü, Meşeliçiftliği Köyü, Karataş Köyü ile Amasya Gümüşhacıköyü ilçesine bağlı Beden Kö
yünün içme suyu inşaatını 1991 programına alacak mısınız? 

3. Şayet bu köylerimizi 1991 yılı programına almayacaksanız, Adem Babadan kalma ka
ra avgınla gelen içme sularını içmeye daha kaç yıl devam edeceklerdir? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkanım, Sayın Ulusoy'un belirttikleri 1 inci soruya cevap veriyorum: Ülkemiz genelinde 
1 Ocak 1990 tarihi itibariyle mevcut 79 bin üniteden 47 bin ünitenin sağlıklı ve yeterli içme 
suyu vardır. 11 bin ünitenin suyu yetersiz, 21 bin ünite ise susuzdur. 

2 nci sorularında belirttikleri; 1991 yılı bütçesi, Aralık 1990 sonu itibariyle kesinleşerek 
yürürlüğe girecektir. Bu itibarla, bahsetmiş oldukları Amasya Merkez Beke, Meşeliçiftliği Kö
yü, Karataş Köyleri ile Gümüşhacıköy Beden Köyleri ile ilgili içme sularının etüt ve projeleri 
yapılmış ise, hazır ise, bunlar 1991 yılı programında değerlendirilmeye, ilgili birimler ve genel 
müdürlükçe mutlaka alınacaktır; ancak, bu çalışmaları yetersiz ise, kendi tabirleriyle, Adem 
Babadan kalma kara avgınla gelen içme sularını içmeye bu çalışmalar bitip, programa alının
caya kadar da, maalesef devam edilecektir. 

. BAŞKAN — Evet, Sayın öner Miski'nin yazılı sorularını okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

öner Miski 
Hatay 

1. 1954'te kurulmuş kamu kuruluşu niteliğindeki Türk Veteriner Hekimleri Birliğine, ba
kanlık bütçesinden ödenek ayrılırdı, bu Hükümet zamanında bu kesildi. Türk Veteriner He
kimleri Birliğine bir ödenek koymayı düşünüyor musunuz? 
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2. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçilerin üst kuruluşudur. Bu kuruluşa, Bakanlığınca 
ayrılan ödenek, işlevlerini yapması için yeterli değil. Bu yıl, bu ödeneği daha ciddî bir boyuta 
getirmeyi planlıyor musunuz? 

3. Çeltik ve mısır ürünü nemli olduğu gerekçesiyle Türk Toprak Mahsulleri Ofisince alı
mı yapılamıyor. Alınanlar da Ofisçe iyi bir biçimde korunamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisince 
alım merkezlerinde kurutma sistemleri kurmayı ve çeltiği, mısırı daha sağlıklı bir biçimde de
polamayı düşünüyor musunuz? 

4. 90 gün arazide görev yapma ifadesi Bakanlığınız mensuplarınca özlük haklarının alın
masını engelleyen sonuçlar doğurmaktadır. Aslında, Bakanlığın mensupları her an arazide gö
rev yapabilecek nitelikteki kişilerdir. Eğer bunlar araziye gidemiyorlarsa, Bakanlığınızın orga
nizasyon bozukluğu nedeniyledir. Bu nedenle, Bakanlığınızın \bnodeme Kararnamesindeki "90 
gün arazide olma" ibaresinin çıkartılması için Maliye Bakanlığına teklif edildiğini biliyoruz. 
Bakanlık çalışanlarının haklarını korumak için bu sorunu çözüme kavuşturmak için ciddî bir 
biçimde gayret gösterecek misiniz? 

5. Tarım ve ev ekonomisi teknisyenlerinin ön lisans eğitim programlarından geçirilmesi 
yararlı olacaktır. Böyle bir program uygulamayı düşünüyor musunuz? 

6. Tarım ve ev ekonomisi teknisyenlerine de kendi tavanlarının yüzde 80'ini uygulaya
rak, 29 puan özel hizmet tazminatı verilmelidir. Bakanlığınızca böyle bir çalışma planlamakta 
mısınız? 

7. Köy grup merkezlerinde görev yapan tarım teknisyenlerinin yetki, araç ve gereçle do
natılması gerekir. Buna ait Bakanlığınızca bir çalışma var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Miski, inşallah bundan sonraki sualleri hem cevap ve hem de soru 
şeklinde hazırlamazsınız; baştan kendi fikrinizi söylüyorsunuz, ondan sonra da sual; zaman 
kısaldığı için münakaşaya imkân vermemek bakımından okutuyorum; ama bundan sonra su
alleri o şekilde sormamanızı rica ediyorum. 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Gücünüz bana yetti değil mi Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, zatı filinizin sözünü kısmadım; ama Sayın tşleten'e birazcık 

iltimas yaptım, sizin hakkınızı kısarak; bağışlayın. 
Buyurun devam edin : 
8. Köy gruplarında çalışmak koşul ve süreleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmeli

dir. Buna ilişkin bir yönetmelik çalışması yapmakta mısınız? 
9. Pancar paraları ne kadar bir zaman içinde ödenecek? 
10. Yem için sübvansiyon uygulamayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Ya

zılı olarak cevap vermek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkürler efendim. 
Sayın Rıza Ihman'ın sorularını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yanıtlanmasını saygı

larımla arz ederim. 
Rıza Ihman 

Çorum 
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1. Ülkemizde en çok üretilen buğday ve pirinç olmasına, bir kıtlık endişesi de bulunma
masına karşın, Amerika'dan buğday ve pirinç ithalinin nedeni nedir? Ofis bizim buğdayları
mızı 400 liraya alırken, Amerikan buğdayına 700 lira ödemektedir. Bu durumu ne ile izah edi
yorsunuz? Bu buğdayların yıllanmış, bayat olduğu, bizim iklimimize uymadığı belirtiliyor. Bu 
konuda bir inceleme ve teknik rapor var mıdır? 

2. Orman kesimleri için yapılan amenajman planları yapılırken ve orman kesimi izni ve
rilirken, bazı köyler için köy sınırı esas alınmakta, bazı köyler için "Orman devletindir" deni
lerek, amenajman planı uygulanarak çifte standart ve keyfî, kayırıcı, partizan yollara gidilmek
tedir. Çifte standart sürecek mi? Hangisi doğrudur? Bunu açıkça belirtiniz. Bu uygulamadan 
zarar görenlerin zararının telafisini düşünüyor musunuz? Çorum'un Büyük Divan, Morsüm-
bül, Arpalık köylerindeki, bu uygulamalarla zarar gören, kışı yakacaksız geçiren köylüler için 
bir yardım düşünüyor musunuz? 

3. Orman köylülerinin tek geçim kaynağı, ormandaki çalışmalardır. Bunlara verilen ta
ban fiyatı yüzde 30'dur. Taban fiyatını günün koşullarına göre artıracak mısınız? Tehlikeli iş
lerde çalışan bu insanlar için sosyal güvence düşünüyor musunuz? 

4. Ülkemizin tahıl ambarlarından biri olan Çorum'da silo yoktur. Ofis binası da çalış
ma koşullarından yoksundur. Bu tle bu yıl, bu konuda bir yatırım yapacak mısınız? Arazide 
stok edilen buğdayı ve Amerika'dan ithal edilen buğdayı burada ne kadar süre bekleteceksiniz? 

5. Çorum tli, 754 köyü içine alan geniş bir alanı kapsamaktadır. Ancak, bu tle, köy hiz
metleri için yeterli ödenek ayrılmamaktadır. Bu yıl, hiç olmazsa grup yollarını yapmak için 
ödenek verilebilecek mi? İşçi gereksinimi karşılanacak mı? Bu yıl hiç verilmeyen demir, su bo
rusu için gelecek yıl bir önlem alındı mı? Verilmeyen malzemenin telafisini düşünüyor musu
nuz? Bu tideki yerleşim birimlerinin çoğundaki sulara "İçilmez, sağlığa zararlıdır" raporları 
verilmiştir. Ancak, çaresiz kalan köylüler bu suları kullanmakta ve içmektedir. Birçok hastalık 
ve ölümler de olmaktadır. Bu duruma bir önlem alacak mısınız? Nasıl? Ne zaman? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan? 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - - Ya

zılı olarak cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Ihman'a bir konuyu hatırlatmak isterim : Sayın Miski'nin ya
zılı sorularında olduğu gibi, hem cevap, hem de soru... Onun için... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Cevap yok Sayın Başkan, soru var. 
BAŞKAN — Bu yazıyı ben yarım sayfaya, sual olarak yerleştiririm. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben beceremedim, o sizin beceriniz efendim. 

BAŞKAN — Biraz çalışırsanız, gayret ederseniz yaparsınız tahmin ediyorum. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Siz çalışın. 
BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Malî Ytlı Bütçesi 
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Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

999 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Bölgesel Tarım Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

Bölüm 
Lira 

120 699 000 000 

1 398 401 000 000 

540 320 000 000 

47 280 000 000 

2 106 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümle

rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek ödenek harcama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hiz

metleri 31 027 200 000 31 697 228 189 - - 670 028 189 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölgesel Tarım Hizmetleri 434 824 613 377 454139320 592 - 86524 745 19401231960 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 19 299 660 000 18 737 729 734 - 561930 266 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 22 255 788 21996 529 259 259 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 34 899 639 170 5 280 639170 - 29 619 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 520073 368 355 509876914 214 259 259 30 267455 011 20071260149 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 malî yılı kesınhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malt K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Bölüm 
Lira 

26 715 000 000 

410 460 000 000 

15 664 000 000 

452 839 000 000 

Vergi Dışı Normal Gelirler 176 392 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 276 447 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 452 839 000 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesınhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 605 000 000 S 411 306 855 193 693 145 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 130 343 000000 130 737 856 978 637 170130 1032 027108 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 3 309 152 000 3 275 840 963 33 311 037 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

139257 152000 139425004 796 

— CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

864174 312 1032 027 108 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 82 871 000 000 138 817 451 957 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
öze l Gelirler ve Hazine \ardımı — 2 127 985 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 82 871 000 000 140 945 437 362 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı 
olsun. 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 541 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 33 089 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 598 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 39 228 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Gelir türü 

Vergi Dışı Normal Gelirler 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 38 678 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 39 228 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Tartm Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 1 647 405 000 1 644 207 586 3 197 414 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 10 145 690000 6 459 116 475 3 686 573 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 129 475 000 110 249 616 19 225 384 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 922 570 000 8 213 573 677 3 708 996 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum»: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 550 000 000 7 084 193 238 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun. 

Görüşmekte olduğumuz bütçenin müzakerelerinin sonuna kadar çalışma süresinin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 375 — 

Tahmin 
Lira 

50 000 000 

11 400 000 000 

Tahsilat 
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c) Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî K/t Bütçesi 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

• edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Bölüm 
Lira 

18 358 000 000 

3 571 191 000 000 

12 552 000 000 

70 130 000 000 

> 

3 672 231 000 000 

Vergi Dışı Normal Gelirler , 35 302 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 3 636 929 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 672 231 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 376 — 



T.B.M.M. B : 55 21 . 12 . 1990 O : 3 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yüt Kesinhesabt 
BAŞKAN— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek "toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

Prog. Açıklama toplam harcama ödenek ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 7 869635 000 6 577 315 796 - 1292 319204 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.* 

111 Köy Hizmetleri 1181680270893 1256322843336 - 167955671 74810528114 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 10 532 802 797 9 372 880 824 - 1159 921973 

v BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 92 090 571 397 53 428 772 448 38 661624 628 174 321 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 49490 056081 839315 077 - 48 650 741004 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1341663 336168 1326541127481 38 661624 628 51271112173 74 810528114 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 24 499 000 000 16 222 158 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme- , 
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 927 209 000 000 1217-979 813 811 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir 
türü 

8 

9 

9 

Gelirin çeşidi 

Kurum ve Müesseselerden Tahsil 
Edilenler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Avrupa tskân Fonundan Temin 
Edilen Kredi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Elde 
Edilen Kredi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

13 215 397 671 

1 

54 853 026 

45 03' 649 434 

GENEL TOPLAM 951 708 000 000 1 292 503 872 294 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşla
rıyla ilgili bütçeler ve kesinhesaplar kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 22 Aralık 1990 
Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.04 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir ili Bergama ilçesi Ovacık Köyünde bulun

duğu iddia edilen altın madeni rezervlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı (7/1674) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından yanıtlandırılmasına aracı

lığınızı dilerim. 
S a y g l I a n m l a ' 16.11.1990 

Kemal Anadol 
tzmir 
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1. tzmir ili Bergama ilçesine bağlı Ovacık Köyünde altın madeni bulunduğu doğru mu
dur? Doğru ise, rezervleri ve üretim durumu incelemesi resmî kurumlarca yapılmış mıdır? 

2. Bu madeni işletmek üzere Avusturalya ve Türk firmalarından oluşan bir ortak girişi
min istemi ve başvurusu var mıdır? 

3. Bu firma çıkan madeni arıtma için akarsuda yıkama yöntemini mi izleyecektir? Yok
sa, arıtmada siyanür ve arsenik gibi zehirli maddeleri mi kullanacaktır? 

4. Kullandığı takdirde arsenik ve siyanürün yeraltı ve yer üstü sularına karışarak Bakır-
çay Havzasına; insanlara, hayvanlara ve tarıma büyük zarar verme tehlikesi var mıdır? 

5. Varsa bu veya bir başka firmaya işletme ruhsatı verilecek midir? 
6. Böylesine tehlike yaratabilecek bir işletme çalışmaya başlamadan önce Çevre Yasası

na göre "Çevresel Etki Değerlendirme Raporu" hazırlanmış mıdır? 
7. Hazırlanmadı ise, gerekçesi nedir? 
8. Bu koşullarda işletmenin çalışmaya başlaması olası mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2-2013/11386 21.12.1990 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 1. Başbakanlığa Muhatap 21.11.1990 tarih ve 7/1674-6217/27834 sayılı yazınız. 
2. Başbakanlığın 29.11.1990 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-762/06223 sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Anadol tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen, tzmir tli Bergama tlçesine 
bağlı Ovacık Köyünde bulunduğu ifade edilen altın madenine ve bu madenin işletilmesine iliş
kin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. tzmir tli Bergama tlçesine bağlı Ovacık Köyü civarında kuvars damarlarında altın ma
deni bulunduğu doğrudur. Ancak, arama ruhsatının Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü
ğüne (M.T.A.) ait olmaması nedeniyle altın arama çalışmalarında M.T.A.'ca rezerv ve üretim 
durumuna yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Geçmiş yıllarda çevrede genel jeoloji, 
jeotermal ve perlit amaçlı çalışmalar M.T.A/ca yapılmıştır. 

Yeni Zelenda kökenli EUROGOLD Madencilik A.Ş. Bergama tlçesine bağlı Ovacık Köyü 
civarında 18.10.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 30 ay süre ile 3404, 18 hektarlık saha için 
AR : 49176 sayılı maden arama ruhsatını almıştır. 

ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bergama tlçesine 
bağlı Ovacık-Çamköy-Alacalar-Pınar.Köyü civarında 299458 hektarlık saha için 26.4.1989 ta
rihinde AR : 40954 sayılı maden arama ruhsatını almıştır. AR: 40954 sayılı maden arama ruh
satı ESAN Eczacıbaşı End. Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.*nce 4.10.1989 tarihinde EURO
GOLD Madencilik A.Ş.'ne devir edilmiştir. 

EUROGOLD Madencilik A.Ş.nin vekili Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından AR : 40954 sayılı 
arama ruhsatı ile ilgili olarak Maden Dairemize verilen; 
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a) 21.11.1989 tarihli 1 inci Arama faaliyet raporunun teknik incelenmesinde, 299 486 hek
tarlık çalışma alanında yapılan jeolojik ve jeokimyasal prospeksiyon sonucunda Opal ve Kal-
sedondan oluşan kuvars damarlarının 1 gr/ton'a kadar altın içerdiği, örneklerin epitermel sis
temin en üst düzeylerinden alınmış olması nedeniyle daha derinlerdeki potansiyeli saptamak 
için Zuhur Bölgesinde karotlu sondaj çalışmalarının planlandığı, anlaşılmıştır. 

b) 9.8.1990 tarihinde verilen 2 nci arama faaliyet raporunda ise, 20 noktada toplam 2 
745 m. karotlu sondaj yapılmış olmasına rağmen, karot verimlerinin düşük olması nedeniyle 
bir rezerv tahmininde bulunmanın yanıltıcı olacağı beyan edilmiştir. Bununla beraber ikinci 
faaliyet raporunda, bazı küçük damarlarda 10-20 gr/ton'a kadar altın madeni tespit edildiği 
belirtilmiştir. 

EUROGOLD Madencilik A.Ş. ikinci faaliyet raporunda ayrıca, Radial Drilling adlı bir 
sondaj şirketi ile anlaşma yaptıklarını, cevherli damarlarda 50-200 m. arasında değişen toplam 
9 000 m. karotlu sondaj yapılmasının planlandığını, bildirmiştir. 

2. EUROGOLD Madencilik A.Ş.'nin arama faaliyetlerini; 
— AR : 40954 sayılı ruhsat sahasında 26.10.1991 tarihine, 
— AR : 49176 sayılı ruhsat sahasında 18.2.1993 tarihine, 

kadar tamamlayıp ekonomik değerde bir maden rezervi varsa ön işletme veya işletme ruhsatı 
talebinde bulunması gerekmektedir. Henüz ön işletme veya işletme ruhsatı talebinde bulunul
mamıştır. 

3. tşletme Safhası ile ilgili olarak dünyada çok pahalı olduğu için siyanür kullanılma
maktadır. Kullanılanlarda da prosesde siyanür geri elde edilmektedir. EUROGOLD Madenci
lik A.Ş., işletme safhasında arsenik metodunu kullanmayı planlamaktadır. Çevresel etki de
ğerlendirme raporunun Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Uslu tarafın
dan dikkatli olarak hazırlandığı, çevreye gelebilecek her türlü menfi etkilerden dolayı tüm ted
birlerin dikkate alındığı, Tailing Dam denilen artık barajının proje çerçevesinde düşünüldüğü, 
beyan edilmiştir. 

EUROGOLD Madencilik A.Ş.'nin işletme faaliyetine geçmeden önce 3213 sayılı Maden 
Kanunu gereğince Bakanlığımıza müracaat ederek işletme ruhsatı ve işletme izni alması gere
kir. tşletme ruhsatı almak için yapılacak müracaatla birlikte verilecek olan tşletme projesinde; 
maden yatağının rezervi, cevher kalitesi, hangi yöntemle cevher çıkarılacağı, cevherin hangi 
yöntemle arıtıtacağı, ne kadarhk yatırım yapılacağı, çevresel etkinin ne olacağı, çevreye yapıla
cak olumsuz etkilerin önlenmesi için Çevre Yasası gereğince alınacak önlemlerin neler olacağı 
ayrıntılı bir şekilde gösterilir, tşletme projesi, ilgili dairemizce incelendikten ve görülecek nok
sanlıklar tamamlattırıldıktan sonra işletme ruhsatı verilir. Bakanlığımız, 3213 sayılı maden ka
nunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümleri gereğince, maden hakları ile 
ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve denetimini 
yapmak hakkına sahip bulunmaktadır. Bu itibarla konu, halk arasında söylendiği gibi olma
yıp, işletme safhasında çevrede meydana gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi için her türlü 
tedbir alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 
(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732,3/1398) (S. Sayısı: 495) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 N 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




