
DONEM : 19 CİLT : 7 YASAMA YILI : 1 

M. M. 
UTANA 

54 üncü Birleşim 

3 . 1992 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nuh dönüşü
ne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/356) 

2. — Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne 
kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Qktay'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/357) 

3. —- Fransa'ya gidecek olan İçişleri Bakanı îsmet Sezgin'in dönüşüne ka
dar, içişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/358) 

169 
170 
171 

171 

171 

171 

172 



T.B.M.M. B : 54 N 10 . 3... 1992 O : 1 

Sayfa 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 172 

1.—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 172:174 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 174 

1. — 1992 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasardan ile 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasardan (1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayüa-
rt : 25, 26; 48, 46) 174:286 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 174:286 

1. — Tarım ve Köyisleri Bakanlığı 1992 Malî Yüı Bütçesi 174:286 
2. — Tarım Orman ve Köyiskri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 174:286 

a) — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 174,286 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992'Malî Ydı Bütçesi 174,286:287 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Kesinhesabı 174,287:288 

b) — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 174,289 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Ydı Bütçesi 174,289 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 174,289:291 

2. —• Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hizlandtrüması ve Matrah Artırı
mı Hakkında 20.2.1992 tarihli ve 3773 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358) (S. Sayısı : 53) 292:334 

168 — 



T.B.M.M. B : 54 18 . 3 . 1992 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1991 tarihli ve 144 sayılı Kararı ile 19.11.1991 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılması onaylanan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Sürt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1992 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle yeniden uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 
yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayısı : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Petrol tşleri Genel Müdürlüğü, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; 
1992 malî yılı bütçeleriyle, 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

18.3.1992 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.37'de son verildi. 

s Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Kâtip Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

' Kâtip Üye 
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: II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 3 . 1992 Çarşamba 

Sözlii Soru Önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının nedenlerine 

ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.3.1992) 

2 Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı iddia 
edilen ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) (Baş
kanlığa geliş tarihj: 17.3.1992) , 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, "Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 

Arap Cumhuriyeti Arasında Emlak Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme ve Eki ödeme 
ProtokoIü"ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.1992) 

2.—Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın TRT Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.1992) 

3. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Bakanlık Müsteşar Yardımcısının, Erzincan 
Valisi ile ilgili olarak söylediği iddia edilen sözlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/96) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1992) s 

4. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, doğruluk derecesini araştırmadan halkı pa
niğe uğratacak şekilde yayın yaptığı iddia edilen Star-1 Televizyonuna ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/97) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1992) 

5. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Fener Patrikhanesinde yapılan ayinin TRT 
tarafından Yunanistan'a naklen verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/98) (Başkanlığa geliş tarihi : İ7.3.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, TRT'de yayınlanan bazı dizilerde gizli rek
lam yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/99) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.3.1992) 

7. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, bir milletvekilinin Bakanlığı döneminde kendi 
evinin altını lojman olarak kiraladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/100) 
(Başkanlığa geliş tarihî : 17.3.1992) 

8. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetede yayımlanan MİT Müs
teşarının söylediği iddia edilen sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/101) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.3.1992) ! 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madenciliğinin 

sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.3.1992) 

• — L — d — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Lütfü Escngün (Erzurum) 

. ; © ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Taşanları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nun Tasarıları üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, Başkanlığın Genel kurula sunuşları vardır; 
okutuyorum. 

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — ingiltere'ye gidecek dan Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma 

Bakanlığına, Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi(3/356) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü (ECAC) Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı Olağan Bakanlar Toplantısına katılmak 

Üzere, 16 Mart 1992 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dö
nüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

' ; Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakan
lığına, Adalet Bakam M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/357) ' 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Turizm Ba

kanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Ok
tay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
- Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3.—Fransa'ya gidecek olan içişleri Bakam ismet Sezgin 'in dönüsüne kadar, içişleri Bakanlığına, 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Âyaz'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/358) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansına katılmak üzere, 18 Mart 

1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan tçişleri Bakanı tsmet Sezgin'in dönüşüne kadar; İçişleri 
Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

I. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmts ve 18 arkadaşının ülkemiz madenciliğinin sorunları
nı ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz, madenler yönünden dünyanın en zengin bir ülkesidir. Ancak bu madenlerden 

yeteri kadar istifade edememekte, işletememekteyiz. Bundan dolayı da çoğu kez bu madenleri 
dışarıdan almak suretiyle dışarıya bağımlı hale geliyoruz, bu durum ise ülkemiz yönünden çok 
tehlikeli olduğu gibi, büyük bir kaynak israfına da sebep olmakta, kalkınmamızı menfî yön
den etkilemektedir. İşte bunun için, madenlerimizin değerlendirilmesi yönünde millî bir politi
ka geliştirmek, problemleri tespit ederek çarelerini aramak ve uygulamaya koymak için Anaya
sanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Baş 
İstanbul 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Ünaldı 
Konya -

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Remzi Hatip 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

t. Melih Gökçek 
Ankara 
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Musa Demirci Hasan Dikici 
Sivas Kahramanmaraş 

Abdullatif Şener Şinasi Yavuz 
Sivas: Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

GEREKÇE 
Harpler ve madenler arasında ilk çağlardan beri süregelen talihsiz bir ilişki vardır. Dünya 

harp tarihi, kaynakların bölüşülmesi kaygısından ibarettir denilse yeridir. 
Ülkemizin ise madenler yönünden ne kadar zengin olduğu cümle alemin malumudur. Ama 

işin hazin tarafı, bu zengin maden yataklarından yararlanamamaktayız. 
Yıllardır işletilmeyi bekleyen Siirt-Madenköy ve Rize-Çayeli gibi bakirli pirit yataklarımızda 

74 milyon ton rezerv varken, yüzmilyarlarca liralık bakır ithal etmekteyiz, Sivas bölgesinde 
10 milyon ton rezervli asbest yataklarımız yıllardır işletmeyi beklediği halde, milyarlarca liralık 
asbest ithal etmekteyiz. Ülkemiz sodyum tuzları bakımından olağanüstü zenginliklere sahip
tir. Buna rağmen yüz milyarlarca liralık sudkostik, soda ve sodyum ithal edilmesi düşündürü
cüdür. Toros dağlarında 320 milyon ton boksit rezervimiz, Tbrgutlu-Çaldağ'da 50 milyon ton 
rezervimiz nikel işletilmediği için yüz milyarlarca liralık ithalata gidilmektedir. Bu misalleri daha 
da çoğaltmak mümkündür. . -, .' 

Enerji ve hammadde de daha çok dışa bağımlı hale geliyoruz. Hiçbir ülke daha işin başın
da enerji ve hammadde yönünden bu kadar dışa bağımlı bir model uygulayarak kalkınmamış 
ve kalkınamamıştır. Çünkü bir ülkenin kalkınması doğal kaynakların, özellikle maden yatak
larının değerlendirilmesinden geçer. Bu gerçeği dikkate almayan ekonomik modellerin işsizliği 
ve dış borçları artırmaktan başka bir işe yaramayacağı ileride daha açık bir şekilde görülecek
tir. Ne acıdır ki, madenlerimizi işletmek için kaynak bulunamamakta; fakat, ithalat için kay
nak bulunabilmektedir. 

Üstelik harp sanayimizin hammadde güvenliği üzerinde düşünmemiz ve cesur kararlar al
mamız gerekmektedir. Harp sanayiimizin arkasında kendi doğal kaynaklarımıza dayalı, güçlü 
bir maden ve metalürji sanayiinin bulunması gereği açıktır. 

Sert metal alaşımlarının ve harp sanayiinin en stratejik madenlerinden birisi olan volf
ramda dünyada 8 inci en zengi ülke olmamıza rağmen, henüz konstrante üretim aşamasına 
bile gelinmiş değildir. İhtiyaç ithalatla karşılanmakta ve ithal edilen volfram metal tozu sinter-
lenip elektrik devre kesici olarak Gölcük'te Deniz Kuvvetlerine verilmektedir, tthal edilen fer-
rovolfram ise, Kırıkkale'deki savunma sanayimizde kullanılmaktadır. 

Artık ülkemizde de uçak sanayii kurulmuştur. Ancak jet uçaklarının stratejik metallerin
den biri olan kobalt, Küre bakırlarının yan ürünü olan lirit konsantrelerinden kazanılabilir. 
Bizim kobaltlarımız ise, izabe artıkları içerisinde maalesef Karadenize akıtılmaktadır. Titoman-
yezit yataklarımız geliştirilmediği için uçak ve roket sanayiinde kullanılan hafif metallerin en 
önemlilerinden biri olan titan metalinde de dışa bağımlılık artmaktadır. Savaş uçkalarının % 
6'sı titandır. Bu madde boya sanayii ve kaynak elektrotlarında da kullanılmaktadır ve ihtiyaç 
ithalatla karşılanmaktadır. - , 
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Harp sanayiimizin hammadde güvenliği daha da endişe vericidir. Madenciliğin sınaî ve 
ticarî bir faaliyet değil, yapı yatırımlarının en önemlisi olduğu anlaşılıncaya kadar çaba sarf 
etmek hepimizin görevidir. Çünkü, barışta doğal kaynaklarına sahip çıkmayanlar, savaşta ül
kelerini koruyamazlar. 

Bu gerçekler ışığında madenciliğimizin sorunlarını tespit ederek bir maden politikasının 
tespit edilebilmesi için Meclis araştırması gereğine inanarak bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. > . 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

A) TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

a)—Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

' [ . •• • 

b) -— Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN— Programa göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 
Grupları adına; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Salih Sümer, Sayın Coş

kun Gökalp, Sayın Zeki Nacitarhan, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şinasi Yavuz, Sayın Ze
ki Ergezen, Sayın Zeki Ünal, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Osman Özbek, Sayın Sami 
Sözat, Sayın Mustafa Küpeli, Sayın Evren Bulut, Sayın Tevfik Türesin, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Gazi Barut, Sayın Ali Er, Sayın Refik Arslan. 

' Şahısları adına; lehinde, Sayın Rıza Müftüoğlu ve Sayın Oktay öztürk; aleyhinde, Sayın 
Ali Er, üzerinde, Sayın Tevfik Türesin. 

Muhterem arkadaşlar, bu bütçede, gruplar adına konuşma süresi 1,5 saattir. Hatipler, bu 
zamanı kendi aralarında, herhalde taksim etmişlerdir. Yekûn olarak 1,5 saati geçilmemesini 
rica ederim; az konuşulursa da, divan olarak kendilerine teşekkür ederiz. 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Sayılı Basmayazılar 10.3.1992 Tarihli 46 net Birleşim Tutanağına eklidir. 
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tik söz, Sayın Salih Sümer'in. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

24 Ocak 1980 kararlarıyla, 1980'li yıllarda ekonomik ilişkilerin yarışmacı pazar koşulla
rında oluşmasını öngören ihracata dayalı bir kalkınma anlayışına yönelinmiştir. Bu genel eko
nomik tercihe koşut olarak, tarımda, geleneksel korumacı ve destekleyici devlet uygulaması 
kaldırılarak, tarım, serbest piyasa ekonomisi kurallarına ve uluslararası pazar rekabetine açıl
mak istenmiştir. 

Bu yaklaşım, uluslararası kuruluşların, Dünya Bankasının ve IMF'nin, gelişmekte olan 
/ ülkelere sunduğu standart tarımsal gelişme modeliyle uyum içindedir, aynı doğrultudadır; an

cak, ne ilginç bir ikilemdir ki, bu uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gelişme stratejilerini dikte 
ettiren gelişmiş ülkeler, kendi yapısal sorunlarını çözümlemiş olmalarına rağmen, tarım kesim
lerini, hâlâ ve büyük ölçüde korumaya ve desteklemeye devam etmektedir. 

Örneğin, AT bütçesinin yaklaşık yüzde 70'i tarım kesiminin desteklenmesine ayrılmakta
dır. Bir hesaplamaya göre, tarımta aktif nüfus başına sübvansiyon değerleri AT'de 5 760 dolar, 
Türkiye'de ise 85 dolardır. 

AT'de destekleme kapsamındaki ürün sayısı artırılırken, Türkiye'de bunun tersi yaphmş-
tır, AT ülkelerinde 31 kalem tarım ürünü desteklenmektedir. Ülkemizde ise, son 10 yılda des
tekleme kapsamına alınan ürün sayısı 22'den 9'a düşmüştür. Hatta geçen yılın nisanında, des
teklemenin tümüyle kaldırılacağı bile ANP Hükümeti yetkilileri tarafından ifade edilmiş; an
cak erken seçim nedeniyle kaldırılmak bir yana, kapsama alınan ürün sayısı, geçne yılın ağus
tosunda 9'dan 18'e yükseltilmiştir. Bunun kısa vadeli politik amaçlarla yürürlüğe konmuş arı
zî ve samimiyetten uzak bir tutum olduğu apaçıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük aile işletmelerinde, geri bir teknoloji ve girdi 
kullanımı düzeyinde üretimde bulunan, doğa koşullarına büyük ölçüde bağımlı, dolayısıyla 
riski yüksek; sermaye ve finansman olanakları kısıtlı; üzerinde büyük nüfus yığılımı nedeniyle 
verimliliği ve geliri düşük, işsizliği yaygın, gerçek anlamda demokratik örgütlenme düzeyi dü
şük Türkiye tarımını korumadan yoksun olarak, serbest piyasa koşullarına terketmenin, hele 
dünyada tarım ürünleri fiyatlarının yarıya düştüğü ve korumacılık eğilimlerinin güçlendiği bir 
dönemde uluslararası rekabete açmanın açmanın pek kolay olmadığını, bunun, yapısal sorun
ların derinleşmesine ve kırsal kesimin yoksullaşmasına neden olacağını, 1980'li yıllarda yaşa
yarak öğrenmiş bulunuyoruz. , 

1980'li yıllardaki düşük taban fiyatlarının yol açtığı yoksullaşmanın ulaştığı düzeyi sergi
lemek için, Yüce Meclise bir kaç çarpıcı rakam sunmak istiyorum. 

1983 'te bir traktör (Steyr-8073) alabilmek için yaklaşık 88 ton buğday satan çiftçi, 1990'da 
aynı traktör için 105 ton buğday satmak durumunda kalmıştır. Aynı şekilde 1983'te bir litre 
mazotu alabilmek için 2,5 kg buğday satan çiftçi, aynı girdiyi 1990'da alabilmek için 3.8 kg 
buğday satma noktasına gelmiştir. Bu, buğday üreticilerinin yoksullaşmasını yansıtmak
tadır. 
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Gelelim, ayçiçeği üreticilerine; 
1983'te 1 litre mazot alabilmek için 1,2 kg ayçiçeği satan çiftçi, aynı girdiyi 1990'da alabil

mek için, 2,1 kg ayçiçeği satmak durumunda kalmıştır. 
Gelelim süt üreticilerine; 
1983'te 1 kg süt satarak 2,1 kg yem alabilen süt üreticisi 1990'da sattığı 1 kg süt karşılığın

da 1,3 kg yem alabilecek duruma gelmiştir. 
örnekler çoğaltılabilir. Genel bir değerlendirmeyle, 1983-1990 döneminde ürün fiyatları 

18 kat artarken, üretimde kullanılan girdi fiyatları 25 kat artmıştır. Karşılaştırma 1980-1990 
dönemi bazında yapıldığında tarım kesiminin satınalma gücündeki gerilemenin boyutları da
ha çarpıcı olmaktadır. Anılan dönemde tarım ürünleri fiyatları 41 kat artarken, girdi fiyatla
rındaki artış 64 kata ulaşmıştır. 1980'li yıllarda uygulanan bu düşük taban fiyatları politikası 
sonucunda tarım kesiminde çalışanların millî gelirden aldığı pay 1980'de yüzde 23.9 iken, 1990'da 
bu pay yüzde 15'e düşmüştür. 

Peki, bu dönemde, sadece tarımda gelir dağılımı mı bozulmuştur? Tarımın serbest piyasa 
koşullarına terk edilmesi sonucu tarım sektöründe sadece gelir dağılımı değil, tüm dengeler 
altüst olmuştur, özellikle, ANAP hükümetlerinin döneminde bu altüst olmuş daha da yoğun
laşmıştır. Koalisyon Hükümetimiz, ANAP hükümetlerinden son derece olumsuz bir tablo dev
ralmıştır. Bu tabloyu ana hatlarıyla özetleyerek Yüce Meclise sunmak istiyorum. Çünkü, koa
lisyon hükümetimizin başarısı bu tabloya göre ölçülecektir. Bunda düzelme olursa başarı sayı
lacaktır, bozulma olursa başarısızlık sayılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nedir bu tablo; kısaca özetliyorum: 
Tarımın millî gelirden aldığı pay azalmıştır. Sabit fiyatlarla tarımın gayri safi yurt içi hâsı

ladan aldığı pay 1983'te yüzde 22,7 iken, bu pay 1991*de yüzde 19,5'e düşmüştür. 
Tarım sektörü en az destek gören, devlet yatırımlarından yeterince faydalanmayan bir sektör 

durumuna getirilmiş. Tarımın toplam sabit sermaye yatırımlarından aldığı pay 1983'te yüzde 
9,5 iken, bu pay 1991'de yüzde 7.3'e gerilemiştir. 

Daha önce de ifade ettiğim üzere, ürün ve girdi fiyatları arasındaki denge çiftçi aleyhine 
bozulmuştur. 

Çoğunlukla ürün bedelleri peşin ödenmediği gibi, ödemeler taksitle ve gecikmeli olarak 
yapılmıştır. Sayın Bakan, inşallah bu sene peşin ödeyeceksiniz. 

Tarımsal kredilerin faizlerinde yüzde 100'lük bir artış yapılmıştır. Faiz oranları 1980'de 
yüzde 12-24 arasında değişmiştir. 1991'de yüzde 43-50, hatta yüzde 55 gibi, çiftçilerin kesinlik
le altından kalkamayacağı bir düzeye ulaşmıştır. 

Son yıllarda tarım ürünleri ve gıda maddelerinin ucuz fiyatla ithaline, gümrük vergileri 
ve fonlar indirilerek izin verilmiş ve tarımda koruma oranları düşmüştür. 

"Terbiyevî ithalat" olarak adlandırılan bu politika sonucunda, üretici dış ülkelerin yük
sek sübvansiyonlu ürünlerinin haksız rekabetiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu politika, çiftçi
mize zarar vermiştir. Bugün hayvancılık sektörünün çökmesinin gerisinde bu politika yat
maktadır. 

Terbiyevî ithalat sonucunda 1983'te % 1,5 olan tarımsal ürünlerin toplam ithalat değeri 
içindeki payı 1990'da % 5,9'a yükselmiştir. Tereyağ, et gibi tarıma dayalı işlenmiş ürünler dik
kate alındığında, bu pay % 12.2'ye çıkmaktadır. 
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Tarımsal kooperatifler, demokratik olmaktan uzak, devlet güdümünde çalışan bir yapıya 
zorlanmışlardır, Âdeta birer devlet kurumuna dönüştürülmüşlerdir. Kooperatiflerin sermaye, 
üst örgütlenme, eğitim ve araştırma, mevzuat ve denetim konularındaki sorunları hâlâ çözüle
memiştir. ' 

Üreticilerin, Ziraat Odaları çatısı altında meslekî yönden örgütlenmeleri, yasal aksaklık
lar nedeniyle oldukça yetersiz bir düzeyde kalmıştır. 

tşte tablo budur ki, Hükümetimiz, çiftçi borçlarının faizlerinin bir bölümünü silme kara
rını almak durumunda kalmıştır. ANAP hükümetleri, dengeleri böylesine bozmasaydı, bu tür 
kararlara gerek kalır mıydı? 

Tarım sektörünün hayvancılık alt sektöründe devredilen tablo daha içler acısıdır, 1980'Ii 
yıllar, hayvancılık sektörünün adım adım ölüme terkedildiği yıllar olmuştur. 1980'de 80 mil
yon olan hayvan varlığımızın 1990'da 65 milyona düştüğü tahmin edilmektedir. 1980'de 15,8 
milyon baş olan sığır varlığımız, 1984'te 12,4 milyona düşmüştür. 1984'ten sonra da hayvan 
istatistiklerinin yayımlanması, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yasaklanmıştır, önceleri, 
kendi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilen ülkemiz, özellikle son yıllarda ithalat yapmak suretiy
le kasabına et sağlar duruma düşmüştür. Ülkemiz, bu duruma son on yılda, hayvancılığın ha
fife alınması sonucu gelmiştir. Hayvansal üretim, bitkisel üretimin yan dalı olarak değerlendi
rilmiştir. Yemlik bitki üretimi, devlet politikası olarak belirlenmemiş ve desteklenmemiştir. Hay
vancılığa hizmet ve destek veren EBK, SEK, Yem Sanayii, Yapağı-Tiftik gibi KİT'ler atıl ve 
verimsiz kılınmıştır. İlaç endüstrisinde, aşı ve biyolojik madde üretiminde yerli kaynaklar göz-
ardı edilmiş, araştırma kurumları kapatılmış, yok olanı üretmek yerine "ithal ederiz" mantığı 
egemen kılınmıştır. Hayvansal gıda maddelerinin ve hayvari hareketlerinin kontrolünün Devlet 
Veteriner hekimlerince yürütülmesi gerekirken, bu konuda veteriner hekimlerin etkinlikleri sı
nırlandırılmıştır. Dolayısıyla, salgın hastalıkların yeniden hortlatılmasına neden olunmuştur. 

Hükümetimizin, geçenlerde canlı hayvan ve et ithalatında yaptığı fon ayarlamaları, hay
vancılığımızın içinde bulunduğu bu tablo dikkate alındığında son derece yerindedir. Bu düzen
lemelerle besiciliğe toparlanma olanağı verilmiştir. Karara karşı çıkanlar, hayvancılığın olduk
ça elverişli olduğu doğu ve güneydoğu bölgemizde hayvan üretiminin neden alt seviyelere düş
tüğünü açıklamak zorundadırlar. 

özellikle, Başbakanlığı sırasında sektörün bu duruma gelmesinde büyük sorumluluğu olan 
Sayın özal'ın bu açıklaması gerekir. Sayın özal, fonların ayarlanmasına ilişkin kararı yirmi 
gün bekleterek haksız kazanca yol açmıştır, İthal ette fon artırımının yapılacağını duyan itha
latçılar neredeyse geçen yılın toplam et ithalatına eşit eti ülkeye sokmuşlardır. Türkiye'de hay
vancılık yok oluyor, Sayın özal ise buna çanak tutuyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen de inanmıyorsun buna. 
ALİ ER (İçel) — Özal Başbakan değil ki... 
SALİH SÜMER (Devamla) — Ben inanmıyorsam gelir sen konuşursun. Zamanın Başba

kanı diyorum, onun orada olduğunu biliyorum. 
Hükümetimizin devraldığı tablo işte böylesine ürkütücü ve olumsuz bir görünüm arz et

mektedir. Açıktır ki, Bakanlığın bütçesi 1980'li yılların tahrip edici etkilerinin ipoteği altında
dır. Bu çerçevede, 1992 tarım bütçesi bir onarım bütçesidir. 80'li yılların getirdiği sorunların 
tümünün bu bütçeyle çözülmesini beklemek, gerçekçi değildir. Kararlı adımların atılması ha
linde, koalisyonumuzun ileriki yıllarda tarım sektörünü iyi bir düzeye kavuşturacağına inancı
mız ve güvenimiz tamdır. 
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Bu bağlamda, tarımdan, tarım dışı kesimlere kaynak aktarıcı politikalara artık son veril
melidir. Tarımdan, daha fazla fedakârlık yapması artık beklenmemelidir. 

Taban fiyatları, mahsul ekilmeden önce açıklanmalı ve ürün bedelleri peşin olarak öden
melidir. Tarımsal kredileri için ayrılan fonlar artırılmalıdır. Tarım alanlarının bozulması ve da
ralması süreci durdurulmalıdır. Tarımsal geliştirme ve araştırma hizmetleri artırılmalı ve pa
zarlama sistemleri etkinleştirilmelidir. 21 inci yüzyılda, tarıma müdahale çağı damgasını vuran 
biyoteknoloji devriminin Türk tarımına yansıtılması için gerekli girişimler yapılmalıdır. Hay
vansal ürün-yem-fiyat ilişkisi, sektörün rasyoneli eşmesine olanak sağlayacak düzeyde olmalı, 
gereken sübvansiyon sağlanmalıdır. Kamu meralarından ve köy ortak malı meralardan kimle
rin nasıl ve ne şekilde yararlanacağına ilişkin yasal düzenlemeler getirilmelidir. Çayır ve mera
ların ıslahı yapılmalıdır. Et üretiminin artırılması için, erken kuzu ve dana kesimini önleyici 
gerekli ekonomik tedbirler alınmalıdır. Hayvansal besin maddelerinin ve hayvansal hareketle
rin kontrolü ve salgın hastalıklarla savaş hükümet veterinlerince yapılmalıdır. Tarım kesiminin 
sosyal güvenlik ve sağlık sorunlarını çözüme kavuşturacak düzenlemelere gidilmelidir. Tarım 
Satış Kooperatifleri demokratikleştirilerek geliştirilmelidir. Çiftçinin eline geçen fiyatla piyasa 
fiyatı arasındaki kopukluk, aracı ve tüccar lehine bir gelişmeyi göstermektedir. Bu bölüşüm 
adaletsizliğine karşı kooperatifçilik hem adil, hem de etken bir araç olarak kullanılmalıdır. 

Tarım sektörünün sözünü ettiğimiz bu sorunların çözüme kavuşturulması inancıyla, Ba
kanlık bütçemizin,ülkemize ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sümer. 
ikinci söz Sayın Coşkun Gökalp'in; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA GOŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığınm 1992 malî yılı bütçesi nedeniyle Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisin üyelerini 
saygılarımla selamlıyor ve Şırnak'ta çığ altında kalan, Zonguldak'ta grizu patlaması ve son 
olarak da Erzincan'da deprem nedeniyle toprak altında şehit olan insanlarımıza Allah'tan rah
met, kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar dileyerek, sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle 1980-1990 yılları arasında uygulanan tarım 
politikası, çalışan insanlar aleyhine gelişmiş, tarımla uğraşan kesim, her gün, gittikçe, yoksul
luğa, fakirliğe itilmiştir. Köylerde, kasabalarda yaşayan çiftçilerimiz, cumhuriyet tarihinden bu
güne kadar, bu kadar sıkıntı içine düşürülmemiştir. 1980-1990 yılları arasında millî gelirden, 
tarım kesiminin aldığı payları, huzurlarınızda açıklamak istiyorum. 

1980 yılında yüzde 24; 1982'de yüzde 22; 1984'te yüzde 20; 1986'da yüzde 18; 1988'de yüz
de 17; 1990'da yüzde 15. Bunun yanında, millî gelirin 1980 yılında yüzde 24'ü ücret ve maaşa 
ayrılan paydır. Bu, 1982 yılında yine yüzde 24; 1984 yılında yüzde 24'ü yine koruyor; 1986 yı
lında yüzde 19; 1988 yılında yüzde 17 ve 1990 yılında ise yüzde 13'e düşüyor. Bunun yanında, 
millî gelirden payını artıran kısım, sadece, faiz, rant ve kâr ile uğraşan kesim olmaktadır. Bu 
kesim, periyodik olarak, her sene gelirlerini artırmaktadır. Bunları da sırasıyla okuyorum: Fa
iz, kâr ve rantla uğraşan kısım 1980 yılında millî gelirin yüzde 50'sini almakta iken, bu, 1982 
yılında yüzde 53'e, 1984 yılında yüzde 56'ya, 1986 yılında yüzde 62'ye 1988 yılında yüzde 65'e 
ve 1990 yılında da yüzde 71'e yükselmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım alanında geçen 10 senede meydana gelen çökün
tü, kısa sürede ortadan kalkamaz. Dünyada katılımsız hiçbir hamlenin yapılamayacağını ka
bul etmek lazımdır. Türk çiftçisi, katılımcı zihniyeti kabul etmek zorundadır. Katılımcı zihni
yet, hammadde üreten değil, üretime daha fazla katma değer sağlayan mamul madde üretmek 
demektir. 

Türk çiftçisi, artık, paranın tarlada değil, dükkânda kazanılacağını bilmelidir. Hüküme
timizin görevi, çiftçiyi bu istikamette özendirmek olmalıdır. Bozulan ekonomik dengeleri dü
zeltme ve tarım kesimiyle, diğer bazı kesimlerin geçmişteki kayıplarını telafi etmek için denge
leme ve onanm programının uygulanması gerekmektedir. 

Tarım sektörü, ekonomik ve sosyal açıdan ülkemizde önemini korumaktadır. Son zaman
larda tarımda belli gelişmeler olmakla birlikte, verimlilik seviyesi henüz düşüktür; çünkü, ta
rımsal yapımız düzenli değildir. İşletmelerimizde sermayeler yetersiz, modern girdi kullanımı 
ve tarımsal teknoloji seviyesi düşüktür. 

Modern girdi kullanımı ve tarımla kullanılan teknolojinin, son yıllarda yeterince gelişti-
rilmemesi, çiftçi gelirleri ve çiftçilerimizin satın alma güçlerinin azalmasıyla yakından ilgilidir. 
1978-1990 döneminde çalışan kişi başına millî gelirde, tarımdan sanayiye göre yüzde 46 gerile
me görülmüştür. Diğer taraftan, 1980-1991 yılları döneminde iç ticaret hadleri, tarımsal girdi 
ve ürün fiyatları dengemizin tespitlerine göre tarımsal ürün fiyatları 64 kat, tanmsal girdi fi
yattan 107 kat artmış ve çiftçilerimizin satın alma gücü yüzde 35 oranında azalmış bulunmaktadır. 

Uygulanacak politikalarla, kayıplar ve dengesizlikler giderilmeli, tarımın taşıdığı yük ha-
fifletilmeli, tarıma daha çok destek ve kaynak aktarılması sağlanmalıdır. 

Tarımsal girdilere ve bazı tarım ürünlerine daha yüksek düzeyde sübvansiyon verilmeli; 
yem, motorin, tarım alet ve makineleri, sübvansiyon kapsamına alınmalıdır. 

Ziraî kredi faizleri düşürülmeli, küçük çiftçi muafiyeti 25 milyondan 50 milyon Türk Li
rasına çıkarılmalıdır. Tarımsal girdilerden Katma Değer Vergisi alınmamalıdır. Tarımın ithalat 
yoluyla terbiye edilmesinden vazgeçilmelidir. Tarım, yeterli ölçüde korunmalı ve desteklenme
lidir. Bu sektörün millî gelir payı ile istihdam payının dengeli hale getirilmesi, tarımda çalışan
ların millî geliriyle, diğer kesimlerin gelirleri arasındaki farkın azaltılması hedef olmalıdır. 

Bugün, en küçük birimi işleten küçük çiftçi zarar da etse, vergi alınmaktadır. Bunlardan 
bitkisel ürünlerden yüzde 4, hayvansal ürünlerden yüzde 2 vergi alınmaktadır. Küçük çiftçiler
den hiç vergi alınmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçiler hakkında uygulanan ekonomik politikalar, Hü
kümetimizin kurulduğu güne kadar, çiftçilerimizi nefes alamaz hale getirmiştir. Çiftçiler ve be
sicilerimizi biraz rahatlatmak, onlara nefes aldırmak için, ilk etapta, küçük çiftçilerin ve besi
cilerin Ziraat Bankasına ve tarım-kredi kooperatiflerine 5 milyon liraya kadar -5 milyon dahil 
olmak üzere- borçları, anaparası verilmek şart ve kaydıyla, faizleri, Bakanlar Kurulu tarafın
dan, kararname çıkarılarak affedilmiştir. Ne yazık ki, 864 rakımlı yerde oturan şahsın keyfî 
uygulaması yüzünden, bu kararname veto edilmiştir. Bizler ve Hükümetimiz, Sayın özal'ın 
çiftçiye bakış açısını gayet iyi biliyoruz. O, çiftçiyi hiç sevmedi; tarımla uğraşan, çiftçilik yapan 
insanlarımızın yanında hiç yer almadı. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; çiftçilerimizin içine sürüklendiği durumu Hükü
metimiz çok yakından bildiği için, yeto edilen kararnameden sonra, Meclisimize bir tasarı 
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sunmuş ve çiftçilerin Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının S milyona kadar -5 milyon dahil- anaparasının verilmesi şartıyla, faizlerinin affına 
dair bu tasarı 6.2.1992 günü Meclisimizde kabul edilmiştir. Ne yazık ki, Meclisimizden çıkan 
bu kanun da, Sayın özal tarafından veto edilmiştir. Veto edilen kanun, tekrar 5.3.1992 tarihin
de ikinci kez kanunlaşmıştır. Şu anda, Cumhurbaşkanlığınca bekletilmektedir ve inceleme saf
hasındadır. 

Ben, burada 864 rakımlı yerde oturan Sayın özaPı Türk halkına şikâyet ediyorum. Ba
kın, Sayın özal, bu konuda ne diyor... 

ALt'HR (tçel) — Allah bilir, rüyanızda da görüyorsunuz Sayın özal'ı. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Başka işiniz yoicl.. İşiniz gücünüz özal... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Efendim, ben burada sayın halkımıza, Sayın özal'ın 

uygulamasını duyurmak istiyorum. Bu, benim için tarihî bir görevdir. Bunları da konuşurken, 
kendimden ekleme yapmıyorum; kendi kullandığı sözcükleri aynen ifade ediyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-—Boşuna konuşuyorsun! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Gazete başlığı; "Özal'dan Hükümete 4 uyarı'' diyor. 

Sayın özal'ın, bu kararname hakkındaki uyarılarını sizlere aynen okumak istiyorum ve Yüce 
Meclisin huzurunda, buradan Türk halkına sesleniyorum; bu benim için tarihî bir görevdir..." 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, kanun yayımlandı zannediyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Yayımlanmadı. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yayımlandı, yayımlandı... Boşa konuşuyorsun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben, eskiden çıkan, veto edilen kararname hakkında 

Sayın özal'ın söylediğini söylüyorum; kanun yayınılansa bile. Dün, Kanunlar Müdürlüğün
den bana, yayımlanmadığını söylediler. 

ALİ ER (İçel) — Söylemiş olmak için söylüyorsun. 
BAŞKAN — Bugün sabahleyin yayımlandı. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bugün yayımlandıysa bilemem, müneccim değilim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Boşuna konuşuyorsun! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Müneccim değilim, bilemem. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın. Başkan, müdahale etmesinler. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Kanun yayımlama da, Sayın özal'ın, daha önce çift

çiler lehine Hükümetimiz tarafından çıkarılan kararname hakkında söylediklerini arz ediyo
rum. Bundan niye gocunuyorsunuz arkadaşlarım? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Coşkun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Türkiye'yi bu hale getirdiniz de, şimdi durduğunuz 

yerden... 
BAŞKAN — Devam edin lütfen... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Özal, aynen şöyle söylüyor: "Borcunu ödeyen 

adanma bir şey yok, namuslu. Borcunu ödemeyen adam avantaj sağlıyor. Sonra kim borcunu 
öder." Yani, burada şunu söylüyor: Borcunu ödeyen namuslu, ödemeyen bundan yoksun gibi 
bir hava... Devletin en üst biriminde oturan, birliğimizi temsil eden, Türkiye Cumhuriyetini 
imzasıyla, varlığıyla temsil eden insanın bu tür konuşması bir talihsizliktir arkadaşlarım. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçi borçlarının faizlerinin affıyla ilgili kanun bir an 
önce yayımlanmadığı için de, bu konuda çok çiftçimiz mağdur olmuştur. Bunlardan, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, tarım-kredi kooperatifi borçlarından dolayı mal beyanında bu
lunmadığı ve taahhüdünü ihlalden dolayı hapis cezasına çarptırılan çiftçilerimiz hakkında da, 
bizler elimizden geleni yaptık. Bu insanlarımızı mağdur eden bizler değiliz. Hükümet olarak 
bu konuda kıymetli çiftçilerimize yardımcı olmak görevimizdir; ancak, Sayın özal, kanun hak
kındaki incelemesini sürdürdüğü için, bundan vicdanen sorumlu bizler değiliz, sorumlu olan 
Sayın özal'dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Türk çiftçisini çok yakından ilgilendirdiği için, 
Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında görüşlerimizi ve isteklerimizi burada duyurmak istiyoruz. 
Özellikle, ANAP'ın hükümet ettiği dönemlerde, Toprak Mahsulleri Ofisinde olup bitenleri be
lirtmek üzere, senelere göre Toprak Mahsulleri Ofisinin borçlanmasını huzurlarınızda belirt
mek istiyorum. 

Sene 1983, Toprak Mahsulleri Ofisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 86 milyar 
961 milyon borcu var, başka borcu yok, dış borç yok; sene 1984, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
109 milyar lira borcu var, başka borcu yok; sene 1985, Toprak Mahsulleri Ofisinin 95 milyar 
borcu var, başka borcu yok; sene 1986, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına önceki yıldan devreden 36 milyar 864 milyon borcu var, Halkbank ve Ziraat 
Bankasına 17 milyar 977 milyon borcu var, dış kredi borcu 228, milyon dolar; 1986, önceki 
yıldan devredenle beraber toplam borç 283 milyar, toplam dış borç 228 milyon dolar; sene 1987, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin toplam borcu 322 milyar, dış borç, 183 milyon dolar; sene 1988, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin toplam borcu 422 milyar, toplam dış borç 201 milyon dolar ve at
layarak okuyorum; sene 1990, Toprak Mahsulleri Ofisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına 424 milyar 879 milyon, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 830 milyar, Ticaret Ban
kasına 563 milyar, dış kredi borcu 376 milyon dolar. Yine atlayarak okuyorum; sene 1992, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 4 trilyon 525 milyar 53 milyon, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 2 trilyon 751 milyar 681 milyon ve Ticaret Bankasına 
1 trilyon 985 milyar ve dış kredi borcu 527 milyon dolardır. 

Netice olarak, şu anda iç borç ve dış borçların toplamı 14 trilyon 514 milyar 42 milyon 
Türk Lirasıdır. 

tşte, geçmiş dönemlerin sorumsuz tutum ve davranışlarıyla, bugün, bir KİT olan Toprak 
Mahsulleri Ofisi 14 trilyon 500 milyar Türk Lirası borçlu bulunmaktadır. Bunun da vebali ve 
sorumluluğu, Hükümeti devraldığımız güne kadar Hükümet eden ANAP Iktidarlarınındır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisinin 1991 yılı içindeki uygula
masını burada açıklamak istiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ajans ve şube müdürlükleri 50 tondan fazla hububat almamakta
dır. Bu miktardan fazla üreten çiftçilerimiz, ellerindeki buğday ve arpasını nereye vereceğini 
bilmemektedir. Bunun yanında, köyler ve kasabalarda ikamet eden çiftçilerimiz, belli ajansla
ra ve ofislere mal vermeye zorlanmaktadır. Hükümetimizden ve Tarım Bakanımızdan, bu yan
lış uygulama olan 50 ton sınırlamasını ve Toprak Mahsulleri Ofisinin, belli ofis ve anajslara 
mal vermeye zorlayan uygulamasının bir an önce kaldırılmasını istemek durumundayız. 
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Ayrıca, mevcut uygulamaya göre, çiftçilerimiz, teslim ettiği malın yüzde 75'ini peşin, geri 
kalanını yaklaşık dört beş ay sonra almaktaydı. Bu uygulama da, çiftçilerimizi enflasyon altın
da ezdirmektedir ve bu kesimi büyük sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. 

Bu konuda Hükümetimizin tarım kesimine yaptığı, bir bağış veya lütuf değildir. Bu kesim 
en liberal ülkelerde bile korunur ve desteklenir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisi ajans ve şube müdürlükleri, 
değişik zamanlara ve bölgelere göre hububat alımı yapmaktadır. Güney ve Güneydoğu Anado
lu Bölgelerimizde kilogramı 400 - 500 Türk Lirasına kadar hububat alınmıştır. Ofis tç Anado
lu ve Trakya'da 500 - 600 Türk Lirasına buğday almıştır. Çiftçi, parasının -biraz önce söyledi
ğim gibi- yüzde 75'ini peşin, geri kalanını da dört beş ay sonra almıştır. Bu meblağdan da ayrı
ca yüzde 4 Stopaj Vergisi kesilmektedir. 

Toprak Mahsulleri ofisinin hububat satışlarına gelince: A-l nolu buğdayı 960, B-l nolu 
buğdayı 928, C-l nolu buğdayı da 895 Türk Lirasına satmaktadır. Ayrıca, bu fiyatlara, manip-
lasyon denilen, açık yığınlardan 50, kapalı yığınlardan 70 lira yükleme ücreti ilave edilmekte
dir. Ayrıca, yüzde 6 oranında Katma Değer Vergisi ilave edilerek, Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından tüccara buğdayın kilogramı yaklaşık 1 100 Türk Lirasına satılmaktadır. 

Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayı çiftçiden ucuz almakta, tüccara pahalı satmakta
dır; ama, buna rağmen "Toprak Mahsulleri Ofisi zarar ediyor" denilmektedir. Aslında, Top
rak Mahsulleri Ofisinin zararı yoktur. Daha doğrusu, çiftçiyle olan münasebetinden dolayı za
rarı yoktur; çünkü, 500, 600 liraya ve yüzde 75 peşinle aldığı malı tüccara 1 100 liraya satmak
tadır. Toprak Mahsulleri Ofisinin zararı, çiftçiden aldığı maldan değildir. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin zararı, daha önceki hükümetlerin sorumsuz davranışları yüzünden olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk çiftçisini çok yakından ilgilendiren Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumu üzerinde de durmak istiyorum. 

Bu kurum, 1986 yılına kadar Türkiye'nin gübre ihtiyacının yüzde 90'ını dağıtmıştır. 1986 J 
yılından sonra gübre ithali ve dağıtımı serbest bırakılmıştır. Donatımın payı, şu anda iyice da
raltılmıştır, 1990'da yüzde 16'Iara düşmüştür. Hükümetimizin, bu konuya el atarak, Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumunu ve tarım kredi kooperatiflerini eski işlerliğine kavuşturması hepimi-? 
zin ortak amacı olmalıdır. Uygulanan gübre sübvansiyonu, çiftçi lehine daha daartırılmalıdır, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, son on yılda ta
rım kesiminin bankası olmaktan çıkmış, başka alanlara hizmet veren bir kuruluş olmuştur. Zi
raat Bankası, çiftçinin bankasıdır; bu sebeple, çiftçiye yönelik hareket etmelidir. Ziraat Banka
sının şu anda uygulamış olduğu faiz hadleri çok yüksektir. Bu oranlar şöyledir: Gübrede yüz
de 34, parada, kredide yüzde 43, traktörde yüzde 55, besicilikte yüzde 34; 5 milyonun üzerin
deki kredilerde ise yüzde 43'tür. Bu faiz hadlerinin altından Türk çiftçisi kalkamaz hale gel
miştir. Bu faiz hadlerinin yüzde 20'lere indirilmesini Hükümetimizden ve özellikle Sayın Ta
rım Bakanımızdan beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçilerimizi yakından ilgilendiren bir konu da, tarımsal mü
cadeledir. Tarımsal mücadelenin olmadığı ve yeterince yapılmadığı tarım alanlarında üretim artmaz. 
"Vanlış yapılan tarimsal mücadeleyle hem tabiatın dengesi bozulmakta hem de ürünlerin verimi azal
maktadır. Bugün, tanmsal mücadelede kullanılan ot ilaçlan çok pahalıdır, örnek vermek gerekirse; 
Ester Koruma'nın 17 kilogramlık bir teneke ot ilacı 580 bin Türk Lirası, artı yüzde 20 KDV'dir. 
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Bayer'in 17 kilogramlık bir teneke ilacı 495 bin Türk Lirası, artı KDV'dir. HEKTAR'm 17 ki
logramlık bir teneke ilacı 475 bin Türk Lirası, artı KDV'dir. Bu ilaçları alıp tarlasında kullan
mak, çiftçilerimiz için artık hayaldir. Tarım Bakanlığımızın, gün geçirmeden bu konuya el atıp, 
sübvansiyonu artırarak çiftçilerimize yardımcı olması, hepimizin ortak amacı olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sulama konusu çiftçilerimiz için en hayatî bir konu
dur. Bugün, topografik yapı ve havzaların su olanakları göz önüne alındığında, bugünkü tek
nik ve ekonomik şartlara göre sulanabilecek toplam arazi miktarımız 8,5 milyon hektar kadar
dır. Sulanabilir 8,5 milyon hektar araziden günümüze kadar ancak 3,8 milyon hektarı sulama
ya açılmıştır. Sulanan miktar şu anda çok düşüktür. Sulamadan fayda tam manasıyla temin 
edilememiştir. Bu da, ürün kaybına, dolayısıyla, döviz kaybına neden olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk tarımı için en hayatî nokta -bilindiği gibi- düzen
li ve kaliteli tohum kullanmaktır. İyi ve kaliteli tohum kullanıldığında verim artmakta, kaliteli 
tohum kullanılmaz ise, verim düşmektedir. Ülkemizde tohum işleriyle uğraşan kurum TİGEM'-
dir. (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüdür) TİGEM'in tohumluk fiyatlarını burada, 1991 ra-
yiçleriyle sizlere açıklamak istiyorum. 

Makarnalık buğdayda 1 255, ekmeklik buğdayda 1 230, arpada 1 040 Türk Lirasıdır. Bu
rada görüldüğü gibi, resmî bir kuruluş olan TİGEM, kendi ürettiği hububatın fiyatını piyasa
nın çok üstünde tutmakta, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle, çiftçilerimiz, TtGEM'den 
tohumluk için hububat almakta zorlanmaktadır. Sayın Tarım Bakanımızdan, bu konuda, çift
çilerimiz lehine çaba ve gayretlerini beklemekteyiz. 

Ülkemizdeki makine parkı, tarımsal makine ve alet bakımından, 1950 yıllarından sonra, 
Marshâll yardımıyla, artma göstermiştir. Makine parkımız, gelişmekte olan ülkeler ve dünya 
ortalaması üzerinde, gelişmiş ülkelerin ortalamasının ise altındadır. Traktör sayısında artma 
olmasına karşılık, tarım makinesi, bakımından, özellikle biçerdöver sayısında artma fazla ol
mamıştır. 

Tarım Bakanlığımızın, ilgili kurumlarla, özellikle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla 
irtibat kurarak, yurt dışından getirilen biçerdöverlerden alınan gümrük ve fonların düşürül
mesi yönünde gayretlerini, özellikle Sayın Tarım Bakanımızdan beklemekteyiz. 

Traktör ve biçerdöver kredilerinde, Ziraat Bankasının uygulamakta olduğu kredi faizleri
nin, yüzde 55'lerden aşağılara çekilerek, çiftçilerimizin hizmetine sunulması fikrindeyiz. 

Biçerdöver konusuna biraz daha fazla eğilmek istiyorum. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ta
rımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğünün, 7.10.1991 tarihli, Başbakanlık Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığına yazdığı yazıya göre, yurdumuzda 14 milyon hektar arazi ekilmekte ve bu
nun yüzde 70'e yakın kısmı olan 9,5 milyon hektar arazide biçerdöver kullanılmaktadır. Ülke
mizde halen 11 bin civarında biçerdöver bulunmaktadır. Yakında GAP gerçekleştiğinde, hubu
bat ekili alan artacak ve sulu tarıma geçildiğinde de biçerdöverlere olan ihtiyaç daha da fazla 
kendini gösterecektir. Ülkemizde bulunan biçerdöverlerin yaklaşık yansı ekonomiktir, diğer ya
rısının ise yaşları on yılın üzerinde olup, ekonomik ömrünü doldurmuştur. Avrupa ülkelerinde 
biçerdöverin ekonomik ömrü 4 yıldır. Ekonomik ömrünü dolduran biçerdöverlerle yapılan ha
satta tane kaybı olmaktadır, bu da millî ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Biçerdö
verlerle, ayrıca, soya, mısır, ayçiçeği hasat edildiğine göre, bunun önemi bir kat daha artmak
tadır. Bunun için de, çiftçilerimizin biçerdöver edinmesi kolaylaştırılmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçimizi çok yakından ilgilendiren gübre konusuna 
tekrar değinmek istiyorum. Gübre dağıtımı, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarafından yapıl
makta iken, bu kurumun faaliyeti şu anda azalmıştır. Eğer, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
tüm ortadan kalkarsa, çiftçi, gübre ithal eden ve dağıtıcı durumunda olan özel şahısların vic
danına terk edilmiş olur. Şu anda Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ile özel gübre dağıtıcıları 
ve tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiye verdiği gübre fiyatları değişiktir. Türkiye Ziraî Dona
tım Kurumu ile tarım kredi kooperatiflerinin gübre fiyatı birbirine eşittir ve bu fiyatlar yakla
şık şöyledir: Yüzde 26'Iık nitrat 605 TL. yüzde 30'luk nitrat 615 TL. yüzde 33'Iük nitrat 625 
TL.'dır; özel gübre dağıtıcılarında bu fiyatlar, yaklaşık, nitrat gübrede 535-550 TL. arasında
dır. Bu aradaki fark, çiftçiyi zorlamakta ve sıkıntıya düşürmektedir. 

Sayın Tarım Bakanımızdan, bu konuda çiftçi lehine düzeltme yapmasını özellikle istir
ham etmekteyiz. " 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, çiftçileri borçlandıra
rak kredi ve gübre vermektedir. Tarım Bakanlığının 5464 sayılı Genelgesiyle, çiftçiye, dönüm 
başına 8 kg gübre verilerek borçlandırma yapılmaktadır. Bu limit, dönüm başına en az 20 kg. 
ile sınırlandırılarak borçlandırma yapılmalıdır. 

Sayın Başbakanımız da, Meclis kürsüsünde, bu konuda, Türk çiftçisine dekar başına en 
az 20-25 kg gübrenin verilmesi yönünde görüşlerini dile getirmiştir. Sayın Tarım Bakanımıza 
bu konuyu ilettim, kendisi, konuyla çok yakından ilgileneceğini söylemiştir. Umuyorum ki, 
en kısa zamanda, dekar başına 8 kg verilen gübre miktarı, 20-25 kilograma çıkarılarak Türk 
çiftçisinin hizmetine sunulur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçilerimize verilen kredi limitleri, her geçen seneye 
göre artırılarak verilmektedir; ama, artan bu oranlar, enflasyonun altında kalınarak çiftçimi
zin hizmetine sunulmaktadır. Bitkisel üretimin tümünü kapsayan, özellikle hububatta, bakla
gillerde, yağlı tohumlarda, yem bitkilerinde, narenciyede ve hayvancılıkta çiftçilerimize verilen 
kredilerin yeniden gözden geçirilerek, yükseltilip çiftçimize verilmesini Tarım Bakanlığımızdan 
istemekteyiz. 

Türkiye, dünyada tarım ürünleri bakımından kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir. Ne 
yazık ki, bu denge, Türk çiftçisi aleyhine bozulmaya yüz tutmuştur. Gereği yokken dışarıdan 

. et ithal edilerek, yerli üreticilerimiz perişan edilmişlerdir. Yine, hiç gereği yokken, hatta lükse 
kaçılarak, 1983 yılından başlayarak sebze ve meyve ithal edilmiştir. Bu konuda, sadece muz 
ithali üzerinde durmak istiyoruz. 

ithal edilen muz miktarlarını ve buna verilen dövizleri arz edeceğim: 1983'te 13 ton, 1985'te 
20 ton, 1986'da 1 090 ton, 1987'de 2 459 ton, 1988'de 5 948 ton, 1989'da 16 387 ton, 1990 
senesinde 61 986 ton muz ithal edilerek,-12 milyon 766 bin dolar döviz ödemişiz, 1991 senesin
de de 85 bin ton muz ithal edilmiş ve 16 milyon 557 bin dolar döviz Hazinemizden çık
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk çiftçisi bizden ne ithal muz, ne de lüks meyve 
istemektedir; çiftçimiz onurlu bir yaşam istemektedir. Bunun için de, sattığı ürünün parasını 
değeri ile ve peşin olarak almak istemektedir. Atatürk'ün, "Milletin efendisi köylüdür" sözü
nü, geçmiş iktidarlar, uygulamalarıyla, tutmamışlardır. 
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Çiftçimizin ve köylümüzün çağdaş yaşama geçirilmesinin, SHP artı DYP Koalisyon Hü
kümetinin uygulamalarıyla gerçekleşeceğine inanıyor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1992 yı
lı bütçesinin, başta bu Bakanlığa ve tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına son konuşmacı Sayın Zeki Naci-
tarhan; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ZEKÎ NACİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi hakkında SHP Grubu-

. nun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

2000'Ii yıllarda sanayileşme sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen ülkemizde, tarımın ülke eko
nomisindeki yeri hâlâ küçümsenmeyecek boyutlardadır. Ülkemizin bugünkü yapısı icabı bu
nun yadırganacak tarafı da yoktur. Cari faktör fiyatları ile gayri safi millî hâsılanın yaklaşık 
17,3'ünü ve ihracatımızın yüzde 20.1'ini tarımsal ürünler meydana getirmektedir ve hemen he
men, aktif nüfusun yüzde 50'sinden fazlası tarımda çalışmaktadır. O nedenledir ki, ülkemiz
deki tarımsal olaylara salt tarım yönünden değil, sosyal bir olay olarak bakmak zorunluluğu 
vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu kısa girişten sonra konuşmalarımı genelde ülke hayvancılığı ve 
özelde doğu ve güneydoğu illerindeki hayvancılığın geliştirilmesi hususlarında yoğunlaştıraca
ğım. Ülke hayvancılığının yurt içi gayri safi millî hâsılaya katkısı yüzde 6 civarında olup, top
lam tarımsal üretim içindeki payı ise, yıllara göre değişmekle birlikte, yüzde 35 civarındadır. 
Ülkemizde yaklaşık 30 milyon büyükbaş hayvan birimine eşdeğer hayvan varlığına sahibiz ve 
yıllık et üretimimiz 1 milyon 490 bin ton, süt üretimimiz 8 milyon 570 bin ton civarındadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde hayvancılık genelde ekstansif, yani meraya dayalı olarak 
yapılmaktadır. Doğu ve güneydoğuda yapılan hayvancılığımızın tamamının meraya dayalı ol
duğunu söyleyebiliriz. Üzülerek ifade ediyorum ki, hayvancılığımızın temeli olan meralar da, 
1950'li yıllardan itibaren işlemeli tarıma açılarak her yıl azalmış, 40 milyon hektar mera alanı 
bugün 21 milyon hektar civarına düşmüştür. 

Bu azalmanın yanında hayvan varlığımız artmış, aşırı ve düzensiz otlatma ve bilgisiz kul
lanma sonucu meralarımız ağır tahribata uğramıştır. 

Sayın milletvekilleri, bunun yanında, ekili sahalarımızda yem bitkileri ekimi de kifayet
sizdir. Bugün, hayvancılıkta ileri gtimiş ülkelerde yem bitkilerinin ekili alan içindeki payı yüz
de 25 civarındayken, bu oran ülkemizde halen yüzde 5 civarındadır. Bu durumda, giderek ar
tan nüfusumuzun gıda ihtiyacını, özellikle sağlıklı bir toplum olabilmek için, dengeli beslen
me içindeki hayvansal gıda ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? 

Sayın üyeler, rakam vermek istemiyorum; ancak, bugün üye olmak için kapısına dayandı
ğımız Avrupa Topluluğu ülkeleriyle hayvansal gıda tüketimimizi karşılaştırdığımızda hiç de hoş 
olmayan oranlar görülmektedir. 30 milyon büyükbaş hayvan birimine tekabül eden hayvan var
lığımızın 9 milyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunmaktadır. Ülke çayır ve mera varlı
ğımızın da yüzde 48'i bu bölgelerimizde bulunmaktadır. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bu 
bölgelerimizdeki hayvancılığın hemen hemen tamamı meraya dayalı olarak yapılmaktadır. 

— 185 — 



T.B.M.M. B : 54 18 . 3 . 1992 0 : 1 

Bir konuyu memnuniyetle işaret etmek isterim ki, ülkemizdeki mera seviyesine göre, en kaliteli 
meralar da bu bölgelerimizdedir; fakat bu yeterli değildir. Bölge hayvancılığını mutlaka mera
ya bağımlılıktan kurtarmak, meraya olan hayvan baskısını azaltmak ve meraların daha bilinçli 
kullanılmasını sağlamak zorundayız. Bence, hayvancılığımızın gelişememe sorunlarından biri
si de burada yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu bir ekonomik kuraldır; üretilen bir ürün para etmiyorsa ve bu 
üründen üreticinin cebine emeğinin karşılığı girmiyorsa, o konuda gelişme sağlamak mümkün 
değildir. Bugün, doğu ve güneydoğu hayvancılığında durum budur. Hayvan üreticisi, etini, sü
tünü, yapağısını, derisini değeri fiyatından satamamaktadır. Celebin, aracının, tefecinin elin
de boğulup gitmektedir. Doğudan göç hızını kesmeden devam etmektedir. Bu insanların eğer 
karnı doysa, insanca yaşayabilecek bir kazancı olsa, hiçbiri, yerini, yurdunu, baba ocağını bı
rakıp terketmezler. 

Sayın üyeler, doğu ve güneydoğu insanlarımızı karnı tok, sırtı pek, aşı ve işi olan, insanca 
yaşayacak bir düzeye getirmemiz gerekmektedir. Böylece ülkenin sosyal dengesini bozan gö
çün ve huzurunu bozan anarşinin önünü alabiliriz. Unutmayalım ki, zengin ve huzurlu top
lumların ülkeleri de güçlü olur. Bu bölgeleri kalkındırmak için yapılacak çalışmaların başında 
hayvancılık çalışmaları gelmektedir. Çünkü, yöre ekolojik yapısı itibariyle hayvancılığa uygun 
olup, yöre halkı da bu konuya aşinadır ve halen büyük çoğunluğu hayvancılıkla iştigal etmek
tedir. Ne yapmamız gerekmektedir; müsaade ederseniz maddeler halinde arz edeceğim. 

Bölgede gerek sunî ve tabiî tohumlamayla, gerekse ithal hayvanlarla hayvan neslini ıslah 
etmek ve yüksek et ve süt verimli hayvanları ikame etmemiz gerekmektedir. Bu konuda her 
iki bölgede Tarım Bakanlığının geçmiş yıllardaki çalışmalarını yetersiz görmekteyiz. Bölgede 
hayvancılık araştırmalarına yönelik ciddî bir araştırma enstitüsü yoktur. Yine, yeterince da
mızlık üreten bir üretim kuruluşu da yoktur. Sunî ve tabiî tohumlama istenen düzeyde değildir. 

Sayın üyeler, bugüne kadar ülkemize 78 bin adet yüksek verimli hayvan ithal edilmiştir. 
Ülke hayvan varlığının yüzde 30'una sahip, birinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler olan 
doğu ve güneydoğu illerinin bundan aldığı pay sadece yüzde 6'dır. tkinci derecede kalkınmada 
öncelikli illere yüzde 15'i verilmiş geri kalan yüzde 80 ise diğer illere dağıtılmıştır. Bu mudur 
doğuyu kalkındırmak? Biraz sonra diğer teşviklerdeki örneklere de değineceğim. Ancak, bu
rada şunu söylemek istiyorum. İthal hayvan dağıtımında doğu ve güneydoğuya öncelik tanın
malı ve bu bölgelerde dağıtılacak hayvanlarda birinci derecede öncelikli illerde şimdi uygula
nan hayvan başına 1 milyon sübvansiyon, 2 milyona, ikinci derecede öncelikli illerde ise 1.5 
milyona çıkarılmalıdır. 

İkinci husus; üreticinin ürününün, yani etinin, sütünün ve diğer hayvansal ürünlerinin para 
etmesidir. -

Sayın üyeler, süt teşviki için 1987 yılında Para Kredi Kurulunca çıkarılan bir karardan bah
setmek istiyorum. 1987 yılında Para Kredi Kurulunca "süt destekleme teşviki" adı altında çı
karılan "teşvik primi", süt üreticisinin kendi şartlarına uygun olarak değil de süt işleme ünite
lerinin şartlarına göre verilmesi öngörülmüştür. Buna göre, bu prim, 1987 yılında 25-35 TL, 
1989 yılında 55-70 TL, 1991 yılında da 90-120 TL olarak belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili ola
rak çok çarpıcı bir örnek sunmak istiyorum: Kalkınmada öncelikli 16 il, yani Adıyaman, Ağrı, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, 

» 
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Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Van'a ilaveten Gaziantep ve Tunceli illeri de bu teşvik priminin dir 
şında kalmıştır* çünkü teşvik primi alamamıştır. Bu illerde -yani 16 ilde toplam olarak 1990 
yılında 1 078 425 517 TL, 1991 yılında, 887 719 187 TL teşvik primi ödenmiştir. Türkiye gene
linde ise, 1990 yılında 90 804 592 311 TL teşvik ödenmesine rağmen, 18 ile 1 milyar, yani dok
sanda bir pay takdir edilmiştir. 1991 yılında 106 695 142 095 TL genelde teşvik primi ödenmiş
ken, yine bu 18 ile 887 719 187 TL teşvik primi ödenmiştir. Bu çarpıcı örnekte de görülmekte
dir ki, özünde kalkınmada öncelikli ve desteklenmeye ihtiyacı olan iller, bu destekten doksan
da bir, yüzde bir pay alırken, gelişmiş, batta süt üretiminin ne kadar yararlı olduğunu hisset
miş ve buna yönelmiş illere de yüzde 98-99'luk paylar ayrılmıştır. 

30 milyon büyükbaş hayvan birimine tekabül eden hayvan varlığı bulunan bu ülkede bu 
meblağ çok cüce kalmaktadır. 

Doğu ve güneydoğuda ödenen miktarlar kayda alınmayacak derecede düşüktür. Çünkü 
süt teşviki, ancak yüksek teknoloji uygulayan kuruluşlara sütünü veren üreticilere ödenmekte
dir. Bugün doğuda bu teknolojiyi uygulayan kuruluş yoktur. Varsa da, atıl kapasite ile çalış
maktadır. Nedeni de, bölgenin coğrafî yapısı ve süt üreticilerinin ekonomik koşulları, sütlerini 
buralara götürme imkânı vermemektedir. 

Şöyle ki, bu saydığım 18 ilden süt üretiminin en yoğun olduğu ilimiz Kars'ta 136 bin ton 
bulunabilir süt olarak 1990 yılı istatistikî değerlerden alınmıştır. Oysaki, Kars'ta Para-Kredi 
Kurulunun öngördüğü teknik şartlara uygun süt ve ürünleri imalatı yapan firmaların toplam 
kapasitesi 6 bin tonu geçmemektedir. Yani, burada görüyoruz ki, 136 bin ton süt üreten süt 
üreticisinin, kendi kusuru olmadan, kendi kusuruna dayanmadan bu primden yararlanma ola
nağı elinden alınmış bulunmaktadır. 

Doğuda ve güneydoğuda üreticinin hayvansal mahsullerinin mutlaka değer fiyatından sa
tılmasını sağlayacak tedbirleri almamız gerekmektedir. Ancak bu yolla üreticinin gelirini yük
seltir, onu yöresine bağlarız. Para kazanan çiftçi yüksek verimli hayvan talep edecek, hayvan 
nesli ıslah edilecektir, barınma ve beslenme şartları iyileştirilecek, hayvansal ürün miktarı ve 
kalitesi artacaktır. Hayvanlar ahıla çekilecek, fennî yem tüketimi artacak, meraya olan hayvan 
baskısı azalacak ve meralarımız daha bilinçli olarak kullanılacaktır. Bu bakımdan, süte verile
cek teşvik primlerinin günün koşullarına göre yükseltilmesini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerine ayrıcalık tanınmasını ve bu bölgelerde süt teslim edilecek yerlerde aranan kriterle
rin yöre koşullarına uyacak şekle getirilmesi gerekmektedir. Ben, bunun için, bir Para-Kredi 
Kurulu kararı taslağı hazırladım: Sayın Bakanımıza takdim edeceğim. Bakanlar Kurulunun 
87/11705 sayılı Süt Teşviki ile ilgili kararı çerçevesinde, bu taslağın geliştirilerek hayata geçiril
mesini talep edeceğim. Bu teklifimde, doğu ve güneydoğu illerinde süt verilecek kuruluşların 
sağlık koşullarına riayet etmeleri şartıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe kuruluşların
dan belge alan işletmelere süt veren üreticilere teşvik primi ödenmesini ve süt priminin, Kay
nak Kullanımı Destekleme Fonunda olduğu gibi, kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde 
litre başına 700 TL olarak, kalkınmada ikinci derecede öncelikli illerde ise 300 TL olarak 
tespitini talep ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ciddî sıkıntılar vardır. 
Kanımca, bunun temelinde de ekonomik nedenler yatmaktadır. Bu bölgelerimize ciddî olarak 
eğilmek zorundayız. Böylece bu bölgelerimizdeki gelişmişlik düzeyini diğer bölgeler düzeyine 
çıkardığımız takdirde, bu sorunların büyük çoğunluğu çözülecektir. 
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Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğuda kurulu bulunan 15'e yakın süt fabrikası çalı
şamaz durumdadır. Geçoıiş iktidarın ihmalleri yüzünden bu bölgede çok önemli bir yer tutan 
süt fabrikalarının faaliyetleri, geçmiş hükümetlerin ihmalleriyle çalışamaz hale getirilmiştir. 
Bununla ilgili olarak, ilimde yaşanan bir olayı da örnek vermek istiyorum. Kars Süt Fabrikası, 
1986 yılında 9 yıllığına bir özel firmaya-, yani Taciroğlu firmasına kiralanmıştır. Sözleşme şart
ları hiçbir surette bu firma tarafından, bu fabrikada uygulanmamıştır. Elimde, şirketle aktedi-
len sözleşmenin suretleri vardır. Kiralayan firma, sözleşme sırasında, Süt Kurumunun faaliyet 
gösterdiği Kars Süt Fabrikasında yapılan üretimin bugüne kadar olan ortalamasının yüzde 50 
fazlasıyla faaliyet göstereceğini vaat etmiştir, teklif etmiştir; fakat gelin görün ki, Süt Kurumu
nun fabrikayı işletmesi sırasında, yıllık üretimi 10 bin tona kadar yükselmiş olan Kars Süt Fab
rikasının, özel sektöre devredildikten sonra yıllık kapasitesi, 2 bin tonun üzerine çıkmamıştır. 

Gene, kiralayan firma, kiralama şartlarına uymamıştır. Buna rağmen, kiralayan firmanın 
kira şartnamesi, yetkisi olduğu halde, yetkililerce tek taraflı feshedilememiştir; bunun nedeni
ni de anlayamamaktayım, 

Taciroğlu firması 1991 yılı kirasını bugüne kadar ödememiştir. Bunun için neler yapılmış
tır? Gene adı geçen firmanın yönetim kurulunda temsilcisi bulunmaktadır. Geçen süre içeri
sinde kurum temsilcisinin hiçbir uyarıcı raporu, kuruma intikal etmiş değildir. Ayrıca, kira söz
leşmesinin 9 uncu maddesinde -ki, yerine getirilmemesini büyük bir ihmal olarak gördüğüm-
şu ibare vardır: "Kiralayan şirketin kuruma veya Kamu Ortaklığına şahsî kefalet vermesi şarttır" 
Bu hüküm şartnamede görüldüğü halde, bugüne kadar şahsî kefalet talep edilmemiştir, şahsî 
kefalet alınmamıştır. Bunun sonucu olarak da, çok ciddî bir durum ortaya çıkmış bulunmak
tadır. Kars Süt Fabrikası şu anda 7-8 milyar liralık bir zarara uğratılmıştır; bunun nasıl tahsil 
edileceğini merak etmekteyim. 

Süt Kurumunun, 17.10.1987 tarihinde kurumda yaptırdığı tespit tutanağı elimdedir. Sayın 
Bakanımdan istirham ediyorum, bu tespit tutanağını bir incelesinler. Tespit tutanağında, fab
rikanın hiçbir makinesi ve hiçbir tesisatı yerinde görülmemiştir; hepsi ya yerinden sökülmüş
tür ya nakledilmiştir ya da işlemez hale getirilmiştir. Bu fabrika, bölgeye çok önemli katkılar
da bulunan ve devletimizin o bölgeye yaptığı en önemli hizmetlerden birisi olmasına rağmen, 
bugüne kadar niye bu halde bekletilmiştir merak ediyorum. Sözleşmenin şartlarına göre, bu
güne değin bu sözleşme feshedilmeliydi ve kurum, kendi malı olan fabrikayı bölge sütçüsünün 
hizmetine geçebilecek hale getirmeliydi. 

Gene, bir litre sütün bin lira, bir litre suyun üç bin lira olduğu bugünkü şartlarda, bölge 
sütçüsünün süte bağımlı kalması veya sütçülüğe devam etmesi beklenemez. Ayrıca, sütün uzun 
zaman beklemeye tahammülü olmayan bir madde olması gerekçesiyle, ineğin memesinden çık
tığı andan itibaren iki saat içerisinde işleme tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, bölge 
sütçüsü, sütünü kendi bölgesindeki firmalara veya şahıslara satamadığı takdirde, sütü değer
lendirme imkânı yoktur. Bu bakımdan da sütçülüğe uzun zaman devam etmesi beklenemez. 

İlimizde kurulmakta olan bir yarı açık ve açık cezaevi vardır. Bu, bölge şartlarına uygun 
olmamakla birlikte, alan itibariyle çok büyük bir alanı kaplamaktadır. Bunun için de Sayın 
Bakanımdan bir talebimiz var: İnşaat halinde olan bu cezaevini, en kısa zamanda, bölge şart
larına ve bölge insanına çok daha faydalı faaliyetler gösterecek bir kuruma dönüştürmek ge
rekmektedir. Dolayısıyla, bölgedeki hayvancılık ve meralar dikkate alınırsa, buranın bölge hay
vancılığına ve bölge insanına faydalı olabilecek yem bitkileri tohum üretim merkezi ve sunî 
tohumlama merkezi haline dönüştürülmesi, sayılamayacak kadar yararlar sağlayacaktır. 
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Aynı zamanda, hemen yanıbaşımızda yeni oluşan Türk cumhuriyetlerinin ciddî gıda maddesi 
ihtiyaçları vardır. Bunu da dikkate alırsak, bölgedeki hayvancılığın ve hayvan ürünlerinin des
teklenmesinin, önümüzdeki yıllarda bu cumhuriyetlere yapacağımız ihracat ve ithalat nede
niyle, önemi artmaktadır. 

Konuşmamı, Para ve Kredi Kurulunun karar gerekçesini okuyarak bitirmek istiyorum: Tarım 
sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkıya baktığımızda, yaklaşık 1/3'ünün hayvancılık
tan geldiği görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaklaşık 9 milyon bü
yükbaş hayvan birimine tekabül eden hayvan varlığı bulunmaktadır. Bu, ülke hayvancılığının 
yaklaşık yüzde 30'una tekabül etmekte olup, Kars, Ağrı, Van tilerinde yoğunlaşmıştır. Bu böl
gelerde hayvancılık meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Ülke çayır - mera varlığının yüzde 48'den 
fazlası bu bölgelerde olup, yurt ortalamasına göre bölge meralarının kalitesi yüksek bulun

maktadır. 

Bölgede hayvancılığı geliştirmek, özellikle meraya dayalı hayvancılığı ahıra çekmek ve me
raya hayvan baskısını azaltmak için, mutlaka süt ve et ürünlerinin teşvik edilmesi gerekmekte^ 
dir. Böylece, yöredeki küçük üretici, hayvansal ürünlerini daha kolay değerlendirecek, üretici
nin hayat seviyesi yanında, bakım, beslenme ve barınma şartlarının iyileştirilmesi ile iyi verim
li cinslerden hayvan sahibi olma yoluna gidilmesi nedenleriyle de hayvansal üretim ve kalite 
artacaktır. 

Bakanlar Kurulunun 29.4.1987 gün ve 87/11705 sayılı Kararına dayandırılarak Para - Kre
di Kurulu kararıyla 3.5.1987 tarihinden itibaren uygulanmakta bulunan ve son olarak 11.2.1991 
gün ve 91/3 nolu Para - Kredi Kurulu kararı uyarınca üreticinin sütünü sattığı süt işletme tesis
lerinin kapasite ve teknik özelliklerine göre iki kategori halinde 90 ve 120 TL/litre olarak Zira
at Bankası kanalıyla uygulanmakta olan süt üreticisine ödenen süt teşvik primi sisteminde bü
yük yanlışlıklar bulunmaktadır. 

Süt hayvancılığımızın teşviki amacıyla uygulanan bu sistem sonucunda ayrılan kaynağın 
yüzde 90'ından fazlası esasen süt hayvancılığımızın gelişmiş olduğu bazı bölgelere kanalize ol
makta; geçimini daha çokhayvancılıkla sağlayan ve süt hayvancılığının tam anlamıyla teşvik 
edilmesinde zorunluluk bulunari birinci derecede kalkınmada öncelikli illerin payına ise, ayrı
lan kaynağın sadece yüzde l'i düşmektedir. 1991 yılında 106 milyar TL teşvik primi ödenmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca, birinci derecede kalkınmada öncelikli illerde çok fazla sayıda yüksek 
kapasiteli süt işleme tesisi bulunmamaktadır. Örneğin hayvancılığın en yoğun olduğu Kars İlinde 
ticarî işlem gören süt miktarı 136 bin ton olup, Para-Kredi Kurulunun mevcut kararına göre 
süt teşvik primi sistemine uygun tesis toplam kapasitesi yıllık 6 bin tondur. 

Bu durumlar dikkate alınarak süt teşvik primi uygulama esaslarının yeniden düzenlenerek; 
1. İneğinden birkaç litre sütü büyük güçlüklerle alabilen birinci derecede kalkınmada 

öncelikli illerdeki üreticilerle; 30-40 litre süt alabilen ve teşvike çok fazla ihtiyacı olmayan böl
gelerdeki üreticilerin bir tutulmaması ve birinci derecede kalkınmada öncelikli illerde bu prim 
miktarının 90 - 120 TL/litre yerine, en az 700 TL'ye yükseltilmesi, 

2. Birinci derecede kalkınmada öncelikli illerde bulunan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
il ve ilçe müdürlüklerince yapılan tetkiklerde, sağlık şartlarına uygun, süt ve süt mamulleri iş
lemeye müsait olan bu işi yapması için kendisine gerekli belge verilen ve vergi mükellefi de olan 
süt işleme tesislerinin kapasitesine bakılmaksızın teşvik primi kapsamına alınması gerekli bu
lunmaktadır. 
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Kullanılan kaynağın dağıtılan sadece yüzde l'i civarındaki bölümü Hazineye kayda değer 
bir külfet getirmeyecek ve ayrıca süt işleme tesisleri mamul satışlarında ve diğer vergilerde önemli 
artışlar meydana getirecek, vergide de otokontrolü sağlayacaktır. 

Teklifimi, Para ve Kredi Kurulunca değerlendirilmesi amacıyla Sayın Bakanıma sunacağım. 
Konuşmamı bitirirken, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Sayın Şinasi Yavuz?.. (RP sırala

rından "Yok" sesleri) 
Sayın Zeki Ergezen, buyurun. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,. Sa
yın Hükümet; ben de Refah Partisi Grubu adına mevcut Bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün 1992 malî yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün 18 Mart Çanakkale'nin kurtuluşunun yıldönü
müdür. Ecdadımızın etten, kemikten bir bütün oluşturarak, bizlerin, refah ve hürriyet içinde 
yaşamamız için, şehadet arzusuyla savaşarak bu ülkeyi o namert ellere teslim etmeyişlerinin 
yıldönümü olması münasebetiyle o şehitlerimizi rahmetle anıyor, neslimizin de o şehadet arzu
suyla yetişmesini diliyorum ve Karabağ'ın da aynı duygularla kutlanacak günlerini bekliyoruz. 
(Alkışlar) 

Konuşmama böyle başlayarak, dikkatimi çeken bir husus arz edeceğim. O da şudur: Ge
rek Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe müzakereleri sırasında ve gerekse hükümet kuruldu
ğundan beri, -Hükümetin her iki kanadı beni mazur görsünler- bu memlekette sanki hiçbir 
iş kalmadı üreticilecek proje de yok; akşam Özal, sabah Özal konuşuluyor. Bu özal ne kadar 
büyük bir insan ki, hepiniz vuruyorsunuz. Ben, hayatımda, özal'ın lehinde aleyhinde konuş
mayı hiç düşünmedim; fakat âdeta bizi de gıdıklamaya başladınız, yahu şu özal'da bir şeyler 
mi yar diye düşünüyoruz. Biraz önce konuşan SHP Grubu sözcüsü de hemen özal'ın aleyhin
de atıverdi. özal'lar bir şeyler yaptılar, projeler ürettiler; gerçi hisselerini de aldıklarını söylü
yorsunuz, zaman bunu gösterecektir. Gelin, siz de, biraz proje üretip hissenizi alın ki, hiç ol
mazsa sizden sonra gelecek olan iktidar da sizden bahsetsin. (ANAP Grubundan alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tamam, seçmenine mesajını verdin. (DYP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sizin laflarınızı söylüyorum... 
BAŞKAN — Sayın Ergezen, lütfen, bütçe üzerinde konuşunuz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, tabiî bütçe üzerinde konuşacağım; ama 

benden önce konuşanlar da bunu konuştular. Dört aydır hep, Özal, özal diye diye, rüyama 
Özal girmeye başladı. Memleketin güneydoğusunda anarşi var. Karabağ kalbini bize teslim et
miş, bizi bekliyor, yılda 4 milyar dolar petrole para veriyoruz, işsizlik, hayat pahalılığı, enflas
yon, İstanbul'daki olaylar; bunları önlemek için proje üreteceğinize, özal ne yaptı, hangi yata 
bindi diye hayal etmeye başladınız. Kardeşim, bu özal, bu kadar kötü biri idiy de, yıllarca be
raberinizde siz taşımadınız mı? (RP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hayır, taşıyan biz değiliz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Demirel'in yardımcısı değil miydi? 1960'h yıllar

dan beri bu ülkeyi beraber yönetmediniz mi? Ne oldu?.. Çırak-usta meselesi. Çırak geldi 
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ustayı geçti, biri Cumhurbaşkanı oldu, biri Başbakan kaldı. Sıkıntı burada. (RP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) Yoksa, Sayın Demirel ile özal'ın, ANAP ile DYP'nin farkı yok. isim fark
lılığınız vardır; ikiniz de kapitalist, ikiniz de faizci, ikiniz de ambargocu, ikiniz de Karabağ'a 
silah taşıyıp, üçbuçuk soysuz Ermeni'ye kardeşlerimizi katlettiren o uçakları seyreden insanlar 
değil misiniz? (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, bu konuşmanızın tarım bütçesiyle hiç ilgisi yok. Rica ediyo
rum... Bu, gündem dışı bir konuşma da değil... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Tabiî ilgisi yoktur; ama ciğeri yanan bir milletvekili ola
rak, Karabağ'daki zulme dayanamadığımızı dile getirmekle yükümlüyüm... 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, güzel, tamam, dile getirdiniz; ama siz lütfen konunuza geliniz. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, bütçe üzerindeki görüşlerime geliyorum 

efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı gerçekten çok büyük 
bir bakanlık, çok önemli görevleri üstlenmiş bir bakanlık, çok mümtaz şahsiyetlerle dolu bir 
bakanlık, saygıdeğer bir bakanının da bulunduğunu görmekle inşallah, ben çocukluğumdan 
beri gördüğüm eksikliklerin bir anda kesilip atılacağına inanmıyorum; ama adım adım düzel
tilmesinde yarar görüyorum. O düşünce ile, o duygu ile bazı konulara değineceğim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bünyesindeki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü... 
ALİ ESER (Samsun) — Orman yok. (DYP sıralarından "Orman Bakanlığı ayrıldı" sesleri) 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Tabiî, değişti;,ben eski adıyla söylüyorum. Alışmışsınız, 

hemen böyle açık yakalamaya... Küçük işlerle uğraşmayın, küçük işlerin adamı olmayın. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün dört ana görevi vardır. Bunlardan birisi, yol gibi, 
dört mevsimde insanımızın ihtiyacı olan önemli bir konu. İkinci önemli konu içme suları; üçün
cüsü, sulama ve dördüncüsü iskân hizmetleridir. Bunlardan yol, özellikle ülkemizin coğrafî ya
pısını düşündüğümüzde, gerçekten çok ehemmiyet arz etmektedir. 

Bu sene Güneydoğu ve Doğu'da, Allah'ın bir hikmeti, öğrenebildiğim kadarıyla, yetmiş 
seksen yıldan beri görülmeyen bir afet yaşandı; bu afetten en çok zarar gören illerden biri de, 
kendi ilim Bitlis oldu. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakanıma kanunun ehemmiyetini 
arz ettim. Ayrıca, gerek iktidar gerekse muhalefet milletvekilleri olarak, Sayın Başbakan Sü
leyman Demirel'e de, tedbirler alması konusunda, yazılı müracaatta bulunduk. Ankara'daki 
ve taşradaki bütün yetkilileri defalarca aradık. Ancak, 6 şubatta kendi vilayetine, sırf ölenlere 
başsağlığı ve yine 2 bine yakın evi yıkılan insanımıza geçmiş olsun demek için gittiğimde, hiç
bir köye ulaşamadığımı üzülerek burada belirtmek istiyorum. Bakınız, bu genel müdürlüğün 
2 000 tane dozeri var. Bütün yetkililere de bu işin nasıl halledilmesi gerektiğini belirttim. Sayın 
Bakanımı da iki defa telefonla aradım ya notumu iletmediler veyahut da ulaşmadı; kendi ken
dime, herhalde iktidarlar muhalefete hep böyle davranırlar, dedim ve kendi kendimi ikna et
meye çalıştım, bunu da üzülerek belirteyim; çünkü ben, yavruma Ege sahilinde yer bulmak 
için değil, 8 tane çığ altında kalıp can veren çocuklarımızın kurtarılması için ne yapabiliriz 
diye Bakanımızı aramıştım; ama bulamadım, cevap da alamadım, hani SHP'nin tabiriyle, ya
nıt da alamadım. Ben, notumun iletilmediğine inanıyorum. Bu durumda, bütün yetkililerle 
görüşürken, Olağanüstü Hal Valisini de aramak mecburiyetinde kaldık. Gördük ki, vali feryat 
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ediyor, kaymakamlar feryat ediyor, muhtarlar feryat ediyor. 2 000 dozeri olan bir genel mü
dürlüğün, dozerlerinin organize edilerek, o bölgeye gönderilmesini bütün yetkililere hatırlat
tım; ancak, 4 tane dozer gönderildi. 4 dozer, Bitlis tüne takviye olarak gönderildi, tkibuçuk 
aydır yolu açılmayan bir kazaya gittiğimde, orada iki dozerle, bir savurucu gördüm. Çok ilginç 
bir şey söyleyeceğim. Ben bir yere gelmek istiyorum; tenkit etmek için söylemiyorum bunu. 
Yüz senelik neslimizin nereye geldiğini söylemek istiyorum. Dozerin birisi donmuş. O kazada 
üç gün kaldım. Dozeri çalıştırın, dedim, çalıştıramıyoruz dediler; biri parça kırmış, birinin de 
tekeri patlamış. Bir köy yolu açsınlar da taziyeye gideyim diye, üç gün orada, bu milletin imda
dına gelen iki dozer ile bir savurucuyu bekledim. 

Şimdi, öyle bir nesil yetiştirdik ki, bu Türkiye'nin her tarafında aynı; DSt'sinde de aynı, 
Karayollarında da aynı, Mecliste de aynı... Bakınız işte, boş duvarlara hitap ediyoruz. (RP sı
ralarından alkışlar) Tutanaklara geçsin diye konuşuyoruz. İnşallah, gelecekte bu durum düze
lir; yoksa, bir önerim var: Bu tutanakları verelim Meclis Başkanlığına, Meclis Başkanlığı dak
tilo ettirsin, tutanaklara geçirsin. Niye boş duvarlara konuşuyoruz biz? Bu memleketin mese
lelerini burada ben tartışmayacaksam, konuşmayacaksam, geldiğim bu noktayı tespit etmeye-
ceksem, bu milletvekillerinin bu memleketin meselelerini çözeceğine ben inanmıyorum, öyle 
bir nesil yetişmiş ki, hanımının kürkünü yenilemek, yatını değiştirmek, arabasını mercedes yap
mak için, devletin çimentosunu, demirini çalarak, Erzincan'da meydana gelen 6,2 şiddetinde 
depremden benim milletimin katline sebep oluyor, sağcısıyla da solcusuyla da dindarıyla da 
böyle maalesef, öyle bir nesil yetişti. Sen, bu nesille nereye varabilirsin? Yine öyle bir nesil 
yetişti ki, koltuğunun hatırı için, Amerika'nın petrol menfaati için, Irak'ta katliamlara sebep 
olacak olayın tezgâhlanmasında rol oynadık ve yine Batı'dan korktuğumuz için, Azerbaycan'a, 
Karabağ'a seyirci kaldık. Böyle bir nesil yetişti. O halde, biz bu nesille... 

BAŞKAN — Zeki Bey, daima gündem dışı konuşuyorsunuz, daima konu dışı konuşu
yorsunuz. 

ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN — Lütfen... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Hayır, ben bir yere gelmek istiyorum. 
Bir dozerin arızasını üç günde gidermeyen, bir tekerleğin lastiğini tamir etmekten aciz bir 

nesille başarılı olmak gerçekten zordur. Bu, ne sizin suçunuz ne de bizim suçumuz. Bu, 70 
- 80 yıllık bir yanlışlığın neticesidir. 

ABDULLAH KINALI (Hatay) — Bakan köylere gitsin dozer mi tamir etsin, lastik mi 
tamir etsin? 

ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Hayır, anlamadınız... Ben şunu söylemek istedim... 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım efendim; konuşmaları uzatıyoruz. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Ben şunu söylemek istedim: Biraz önce de bahsettim; ger- • 

çekten, vurdumduymaz bir nesil var, maddeci bir nesil var, menfaatçi bir nesil var, merhamet
siz bir nesil var. tşte, o nesille, biz, bu memleket meselelerini halledemeyeceğiz. Çünkü, yıllar
dır "batı, batı, batı" diyerek bu milleti batırdık, tşte görüyorsunuz; kendi çocuğunuza gücü
nüz yetmiyor, kendi evladınıza gücünüz yetmiyor. Burada Sayın Bakan ne yapacak, ben ne ya
pacağım?.. Dozer operatörünün başına polis mi koyacaksınız, grayder operatörünün başına 
polis mi koyacaksınız? Şuraya bir bekçi koyacaksınız, bekçi... O bekçinin de kaynağı da Allah 
korkusudur; şefkatin de kaynağı Allah korkusudur. 
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Şimdi, güneydoğuda "şefkatli davranalım" diyoruz. Elbette ki, hepimizin arzusu o; ama 
şu kalpte şefkat yoksa, zorla şefkatli davranılır mı? Şefkat, bir refleks hareketidir. 

Ayrıca, bu kış olayını anlattıktan sonra, genelde yollarımızın durumu ile gelişmiş ülkeler
deki yolların bir mukayesesinin yapılmasını istiyorum. Bu mukayesede hiç de iyi durumda ol
madığımız anlaşılacaktır. Bakınız, kilometre kare başına düşen yol uzunluğu Japonya'da 3 bin, 
Almanya'da 1 850, İngiltere'de 1 500, İtalya'da ise 1 000 metredir. Türkiye'de ise, Karayolları 
artı, 308 bin metrelik Köy Hizmetlerinin yolları artı toprak yollar dahil edildiği zaman, kilo
metre kareye düşen yol uzunluğu 400 metredir. Böylece İtalya'dan bile ne kadar aşağıda oldu
ğumuz görülüyor. Bu sözlerimin, şu anda, Sayın Bakanla veya Köy Hizmetleri Genel Müdü
rüyle hiç alakası yoktur. Ben, sadece, yol noktasında nereye geldiğimizi vurgulamak istiyorum. 
Demek ki, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğunun gelişmişlik seviyesinin alt düzeyine erişebilmesi 
için, Avrupai kalitede yol uzunluğumuzun en azından üç katına çıkması gerekmektedir. Yani, 
60 yıllık Avrupalılaşma ile nereye geldiğimizi görüyoruz; Avrupalılaşamadık daha... Keşke Av-
rupalılaşsaydtk!.. 

Değerli arkadaşlarım, biz, yolları üç katına çıkarmayı bir tarafa bırakalım; bu tempo ve 
Sayın Bakanın takdim konuşmasından aldığım rakamlarla, ancak 26 yıl sonra köy yollarımı
zın tamamı stabilize kaplanmış olacak. Yani, yapılan yol uzunluğunu 74 vilayetimize böldüğü
müzde, her yıl ortalama olarak bir vilayette 68 kilometre stabilize yol kaplaması yapacaksınız 
demektir ve buna göre de 26 yıl sonra köylü stabilize yola kavuşacak!.. Yıllardır, çamurlu, top
raklı, tozlu yolların reva görüldüğü köylüye "sen, milletin efendisisin" diyeceksin. Bu nasıl 
efendilik?!. Bizim köylümüz bu laflarla yıllardır oyalandı, üçbuçuk mutlu azınlığa hizmetiçi 
yapıldı; ondan sonrada biz "köylü, milletin efendisidir" diyeceğiz... Hep iyi sözleri söyledik; 
ama hep kötülükleri alıp bu millete monte ettik. Bu, hep böyle oldu. Ben, öyle görüyorum 
yıllardır... 

Benim gördüğüm bir olay var: ANAP'ı, SHP'si, Doğru Yol'u; Refahı da dahil olmak üze
re, seçimlere onbeş gün kala, bakıyoruz, bizim greyderler, dozerler aman nasıl çalışıyorlar; sanki 
arıza yapmaya tövbe etmişler!.. Bu makineler, şu onbeş gün çalıştıkları gibi yılda iki ay çalışsa
lar bu memlekette stabilizesiz, asfaltsız yolun kalmayacağına inanıyorum ve bunların hesapla
rı kitapları dosyamda mevcuttur. 

Peki, seçimlere onbeş gün kala bu millet heyecana geliyor, gayrete geliyor ve bizim dozer
ler de harekete geçiyor da, yılın sekiz ayı, yani 240 gününün yüzde 25'ini daha niye çalışmıyor
lar? İşte, benim sabahten beri vurgulamak istediğim nokta burası, burası... (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten, yıllardır bu böyleyken, bir başka sıkıntı daha var: Bana 
göre, sağlık, yol, su politikadan uzak tutulmalıdır. "Bana oy veren köye yol yaparım" demek, 
merhametsizliğin ta kendisidir: "bana oy veren köye su götürürüm" demek, insanî duygular
dan mahrum olmanın görüntüsüdür. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) ama, maalesef yıllarr 
dır bunu görüyoruz. Ben bunu burada acıklı olarak bağırmak istiyorum. Bu nasıl millet, bu 
nasıl insan, bu nasıl duygu? Sen, sana oy vermeyen köye su götürmeyeceksin, yol götürmeye
ceksin, oradaki insan hastalanıp ölecek, oradaki kadın doğum için hastaneye ulaşamayacak, 
çocuğunu doğuramayıp köyde ölecek... Ben bunu yapan insanlara katil diyorum. (RP sırala
rından alkışlar) Varsa, aksini iddia edenler, çıksınlar, bu kürsüden, yanlıştır desinler. 
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Onun için, Sayın Bakanımızdan istirham ediyoruz; yaşını başını almış birisidir, Parlamen
tonun en eski üyesidir. Taşradaki teşkilatlara ve particilere bu konuda gerekli yönlendirmeyi 
yapsın ki, bu duyguları yavaş yavaş azaltalım. Hiç olmazsa beş on sene içerisinde bu duygular 
bu memlekette kırılsın, kırılsın... 

Siz taşrayı bilmiyorsunuz. İnsanlarımızın izzetinefsi ayaklar altında; 300 metrelik yolu yap
tırmak için valinin, kaymakamın, köy hizmetlerindeki o şube müdürün kapısında nasıl yalva
rıp duruyorlar, nasıl yüzlerinin suyunu döküyorlar. Hani, köylü, bu milletin efendisiydi?!. 

Eğer oy verenin yolu yapılacaksa, o zaman, oy vermeyenden vergi almayın, oy vermeyenin 
çocuğunu askere almayın. Ben, hem vergi vereceğim hem de (A) partisine, (B) partisine oy ver
medim diye benim yolum yapılmayacak... Bu, olacak şey değil; ama yıllardır böyledir. Şu an
daki hükümetle alakası vardır, yoktur demiyorum; yıllardır bu böyledir. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Yok, yok. Biz bunu kaldıracağız. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) —' ANAP'Iılarda öyleydi. 

- REFİK ARSLAN (Kastamonu) —• Sen o tarafa dön, bizi bırak. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — ANAP'ta da oldu kardeşim. Aslında ANAP 4 sene çok 

iyi gitti de son 3 sene yolunu şaşırdı. ANAP son 3 sene yolunu şaşırmasaydı, iktidardan, düş
meyecekti; şaşırdılar, onlar da şaşırdılar. Amerika'ya çok bağlandılar da Cenab-ı Hak tokatını 
vurdu, şaşırttı onları da. (RP sıralarından alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Zeki Bey, sen o tarafa konuş, bizi bırak. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Vallahi, ben içimden geldiği gibi, doğruları söyleyeyim de... 
Bakın, ben bir şey söylüyorum, yani taşrayı kastediyorum, genel müdürlükleri kastetmi

yorum. Bunları söylerken dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Genel müdürlüklerde benim gör
düğüm bir şey var, yıllardır da böyledir; genel müdürlükler çok iyi niyetlidirler; çünkü, bürok
ratlar biraz daha belli bir seviyeye gelmişlerdir. Taşrada bu böyle değildir. Taşrada parti baş
kanları var ya, müdürlerimizi de mahvetti, taşradaki elemanlarımızı da mahvetti. Buradaki ge
nel müdürlüğün haberi oluyor, politikacının haberi olmuyor; ama o il başkanı, ilçe başkanı 
var ya... Aman Allahım!.. bir ayak ayak üstüne atıyor, bir de sigarasını yakıyor; diyor ki, "Sen 
şunun yolunu yaparsan, benim yolu da yapmazsan hemen senin tayinini çıkarıveririm..." Des
teği nereden alıyor bunlar? Benim cebimde notlar da vardır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Bizde öyle bir şey olmadı. Sen daire başkanıydın, niye 
yapmadın? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Hakikatleri söyleyince hemen huzursuz... 
BAŞKAN — Sayın Arslan... Sayın Arslan... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Ben, Türkiye'de yıllardır bu böyledir diyorum. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Sana oldu mu, sana oldu mu? 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — İster inanın, ister inanmayın, gerçek budur, bağırsanız 

da gerçek budur... 
Ben, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başka önemli bir hususunu belirtmek istiyorum. 
Sayın Bakanım, daha önce de belirttim, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerçekten çok 

büyük bir görevi üstlenmiştir, bunu götürmesi mümkün değildir. Karayollarının 62 bin 
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kilometrelik yol ağı vardır ki, dev gibi bir genel müdürlüğü vardır. Bir rakama göre 262 bin, 
bir rakama göre de -sizin konuşmanıza göre- 308 bin kilometre yol ağı olan köy yollarının bir 
daire başkanlığı tarafından yürütülmesi mümkün değildir. Bunun projesini, planını, progra
mını takip etmek dahi mümkün değildir. Taşraya da aynı uzantı devam etmektedir. Taşradaki 
il müdürlüğü köy yolları şube müdürünün, yaptığı yollardan haberi yoktur; çünkü, yetişemi
yor, yetişmesi mümkün değildir. O halde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, gerek köy yol
ları, gerek içme suları, gerekse sulaması mutlaka yeniden gözden geçirilmeli bunlar ya birer 
genel müdürlük haline getirilmeli veya başka türlü bir formül bulunmalıdır. 

Nasıl oluyor da 62 bin kilometrelik yol ağı olan genel müdürlük, 308 bin kilometrelik yo
lu olan da daire başkanlığı oluyor? O daire başkam, bu yollarla ilgili sorunların telefonlarına 
dahi cevap vermeye vakit bulamayacaktır, onun planını, programını yapmaya dahi zamanı yet
meyecektir. O genel müdürlüğün başında olan genel müdürlerin sıkıntıları çok büyük olacak
tır. Yetişmeleri mümkün değildir, zaman ayıramayacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum; bu ge
nel müdürlüğün bünyesinde 3 740 tane damperli kamyon, 355 kasalı kamyon, 2 bin adet dozer, 
1 600 greyder mevcuttur. Bir dozer, yılda 240 iş günü üzerinden, ortalama 10 kilometre yol 
yapar; randımanlı olarak düşünüyorum. Bu dozerler, yüzde 70 randımanla çalışsa, 2 bin do
zer, yılda 14 bin kilometre yol yapar; yüzde 50 randımanla çalışsa, 10 bin kilometre yol yapar. 
Yalnız, bunlar yuvarlak rakamlar, hiçbir zaman için bağlayıcı değil; ama kendime göre birta
kım hesaplar yaparak buraya geldim. 

Halbuki, Sayın Bakanımız, takdim konuşmasında, 5 bin kilometre yol yapımından bah
settiler. Bu, mevcut makineler yüzde 25 randımanla çalışacak demektir. Nitekim, hatırlıyorum, 
1960 yılından beri hep böyle çalışmıştır; inşallah bundan sonra hızlanır. Nasıl hızlanacak, onu 
da bilemiyorum!.. Aslında, bana göre hızlanır, bu mümkündür. 

Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir düşünce?.. Niye yüzde 25, niye yüzde 50 değil? Eğer bu 
makineler, gerçekten kullanılacak gibi değilse -çünkü, hangi il müdürünü ararsanız, bu grey
derler, dozerler arızalı. Arıza, arıza, arıza... Ama, bu arızanın ölçüsü nedir, kısa zamanda te
lafisi mümkün mü, değil mi?., gerçekten eski ise, belediyelerimiz durmadan dozer talebinde 
bulunuyorlar, gelin buna bir formül bulun, bunları, ucuz bir fiyatla belediyelere devredin. Ye
nisini alın da, hiç olmazsa Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü randımanlı bir şekilde çalışma 
imkânı bulsun. Hem, benim 2 bin tane dozerim gözükecek hem yüzde 25 randımanla dahi 
çalışmayacak!.. 

Ben bu yüzde 25 randımanı söylediğim zaman -sizin koyduğunuz 5 bin kilometre hedefi 
üzerinden konuşuyorum- ihaleli stabilize de bunun içindedir. Ya bu makineler gerçekten elden 
çıkarılsın, belediyelere verilsin veyahut başka bir formül bulun. 

Bana göre formülü vardır; merhametli insan, vicdanlı insan ve para birleşirse, bu iş hallo
lur; fakat ne para var ne vicdan var... Ben, ikisini de göremiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

ZİYA HALİS (Sivas) — Estağfurullah... 
ZEKİ ERGEZER (Devamla) — Hayır, Türkiye'de bu böylekardeşim, sen gerçekleri inkâr 

edemezsin. Sağcımızla, solcumuzla, 'Akşam nerede kadeh tokuştururuz, akşam nerede 
eğleniriz" diye düşünür, sabahleyin de mesaiye iki saat geç gitmenin yollarını araştırırız. Sağ
cımız da, solcumuz da buyuz. 

Ben gerçekleri söylüyorum, bir gün senin çocuğun da inanacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bu durum, 3 740 damperli kamyon için de geçerlidir. Bu konunun da üzerinde durulsun, 
bu konu da araştırılsın; gerçekten bu kamyonlar işe yaramıyor mu, gerçekten çalışmıyor mu, 
yoksa başka bir sıkıntı mı var? Bu konunun araştırılmasında yarar var; çünkü, 3 700 damperli 
kamyonun 2 100 tanesi yüzde 25 randımanla çalışsa, Türkiye'de stabilize yol sorunu halledile
cektir. Rakamlar elimdedir; bakın, 3 740 kamyon var, 7 tanesini bir grup yaptığınız zaman, 
bir kamyon günde 240 metrelik iş yapar, 240 işgünüyle bunu çarptığınız zaman, samimiyetle 
söylüyorum Türkiye'deki stabilize yolun iki misli yol yapma imkânımız var. 

Bunu bir tarafa bırakalım, kamyonların gerçekten randımanlı çalışması mümkünse, bun
ları devreye sokun, hiç olmazsa yüzde 25 randımanla çalışsın. Ehliyetsiz insanlara gidiyorsu
nuz, "araba arızalı" diyor, iki eleman, koskoca damperli kamyonla bir yere gidiyor... Bunlar, 
ülke ekonomisi için büyük birer darbedir. 

Yol konusunda konuşulacak çok şey var; bugün, ne sizin halletmeniz mümkündür ne de 
bizim hemen halledebilecek gücümüz vardır; ama bunlar problemdir, bunların üzerine gidil
mesi gerekiyor, zaman içerisinde. 

ANAP'lılar demin kızdılar; ama aslında söylemek istediğimi anlamadılar. ANAP döne
minde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iyi bir çalışma yapıldı, "son zamanlarda yanlış
lıklar yapıldı" derken, Köy Hizmetlerini kastetmedim; ANAP'ın genel politikasını kastettim. 
Burada konuşacağım, kıyamet kopacak... Sen de memnun olacaksın, çıkıp dışarıda gözüm
den öpeceksin; ama olmaz, burada olması lazım. 

önemli bir husus da sulama konusudur. Aslında, konuşacak çok şeyler var; fakat fazla 
uzatmak istemiyorum. Sayın Bakanım, takdim konuşmanızda, Türkiye'de sulanabilir arazi 27 
milyon hektar. Ancak ekonomik sulanabilir arazi 8,5 milyon hektar. Bunun 2,9'u Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünde. 4,6 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde. Bir de 1 milyon hek
tarlık halk sulaması diye bir sulamadan bahsettiniz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bakıyoruz 1929 yılında kurulmuş, Topraksu, en son 
teşkilat 1960 yılında şekillenmiş. 8,5 milyon hektarın, bugüne kadar, 70 yılda, 3.4 milyon hek
tarı sulanabilmiş; Devlet Su İşleri, halk sulaması, Köy Hizmetleri; yani Topraksu Genel Mü
dürlüğü.. Brüt olarak 3.9, net olarak sulanabilir arazi 3,4. 

Dönem sonunda, yani 1994 yılının sonunda sulanabilir arazilerin 4.4; yani yüzde 53.4'ünü 
sulamış olacağız buyuruyorsunuz. Fakat, bir hesap yaptım, Devlet Su İşleri artı Köy Hizmetle
ri yılda 150 bin hektar arazi sulamış olsa ancak bu rakama ulaşılabilecektir. Halbuki, geçen 
sene Köy Hizmetleri 27 bin hektar arazi sulamış, bu sene programınıza 15 bin hektar koymuş
sunuz. Devlet Su İşleri geçen yıl 52 bin hektar, 1992 için de 42 hektarı koymuş. Bu rakamları 
topladığınız zaman yılda ortalama en üst düzeyde 80 bin hektar sulayabilirsiniz. Devlet Su İş
leri ve Köy Hizmetleri, arazi sulamaya kalksa, bu dediğiniz rakama ulaşabilmek için 9 yıl gere
kiyor. O halde, bu rakamların üzerinde yeniden düşünmek gerekiyor, yeniden bir değerlendir
me yaparak, Bakanlığınızı sıkıntıya sokmamak için, bir yanlışlık varsa bu rakamların düzeltil
mesinde fayda vardır. Çünkü, ayrılan ödeneklerle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gerek yol 
konusunda, gerekse sulamada eskiden beri devam eden işleri dahi zamanında bitirme imkânı
na sahip değildir. Dolayısıyla, dört yılda 784 bin hektarı sulamanız lazım; mümkün değil. Bir 
başka ifadeyle, bu, 500 küsur oluyor; yine mümkün değil. Ben, dönem sonunda, halk sulama
sının 1 milyon rakamını bitmiş olarak kabul ediyorum. Şu anda halk sulaması 604 rakamında-
dır. O halde, bu rakamda da bir yanlışlık vardır. 
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O verdiğiniz rakamların gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Sulama ile ilgili verdiğiniz 
o rakamların gerçekleşmesi, memleketin ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacaktır. Ne acı
dır ki, elli altmış yıldır bu çırpınmalara rağmen -Batı hayranı nesil- bugüne kadar 8,5 milyon 
hektarın ne kadarının sulandığı orta yerde. Çağ atlayacağız deniliyor, sizden öncekiler de çağı 
atlayacağız dediler, siz çağı yakalayacağız diyorsunu. Biz ne çağı atlayalım, ne yakalayalım di
yoruz, çağı yaşayalım diyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Ama, bu gidişle atlamanız mümkün 
değil. İnşallah bir gün bizler iktidara geliriz, sizleri de yanımıza alırız, çağı yaşamanın ne de
mek olduğunu gösteririz, ben ona inanıyorum. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, dışa bağımlı 
ülkeler çağı atlayamazlar, çağı da yakalayamazlar. 

Ben size bir şey söyleyeyim. Malazgirt Meydan Muharebesinin Komutanının meşhur bir 
lafı vardır. "Kovalayan kaçırır, kaçan da kovalanır." Ben bunu dış borca adapte ettiğim za
man, "Dış borç alan emir alır, borç veren de emir verir" diyorum. Biz yıllardır emir alıyoruz; 
çünkü dış borç alıyoruz. Bu dış borç anlayışı ile ben nasıl çağ atlayacağım. Zulümler karşısın
da çığlık bile atamam, çığlık... O hale getirilmişim, çağ atlamayı bırakın da... tşte, çığlık ata
mıyoruz, belli; Irak'ta 80 bin çocuk ölüyor çığlık atamıyoruz, Azerbaycan'daki zulme ben da
yanamıyorum, ona da sadece böyle evimizde üzülüyoruz. 

Bu teslimiyetçi ruhumuzla, yılda 4 milyarlık petrol alırsanız, elbette ki sulamaya gerekli 
ödeneği ayırmanız, bu halinizle de bu işleri bitirmeniz mümkün değildir. Ayrıca, plansız yerle
şim nedeniyle birinci sınıf tarım arazileri yerleşime açılarak... Kanunda bir ifade var, "tarım 
arazilerini, tarım dışı kullanma." Bana göre, o ifadeyi çıkarmak lazım o maddeden; yani, ora
da çok istismar edilen bir anlam var. Tarım arazilerinin, tarım dışı kullanılmasına müsaade 
edeceksiniz... Millet, arazi elde etmek için denizleri dolduruyor, oysa siz, arazi heyelanlarını, 
bilmem neleri önlemek için milyarları harcıyorsunuz, sonra da tarım arazilerini tarım dışı kul
lanıyorsunuz; işte Ankara'yı görüyorsunuz, tarım arazileri elimizden çıkmaya başladı. 

1970'Ierde kişi başına 4,4 dekar olan tarım alanı payı, 1980 yılında 3 dekara düşmüştür; 
bu, gerçekten bir risktir. Yine 1970'li yıllarda 47 ilimizde 120 bin hektarlık tarımsal alanın yer
leşime açıldığı tespit edilmiştir. Tarımın geleceğinin riske, sokan bu olayın mutlaka önlenilmesi 
gerekir. Dolayısıyla, politikacıların, bu raporları veren daire başkanlarına baskı yapmaktan vaz
geçmelerini öneriyorum. 

Hepimiz, sağcımızla, solcumuzla, şu kürsüde hep adaletten bahsederiz; ama, şu salondan 
çıktıntan sonra, acaba köşeyi nasıl dönerim diye, hep planlar, programlar yaparız; yıllardır bu 
böyledir. 

Ayrıca, agrohidroloji projesinin sadece fikir alışverişi şeklinde olmamasını diliyorum; bu
nu Plan ve Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim. 

İslam ülkeleriyle bir ticarî alışverişe dönülmesini ve bu yönde bir çalışma yapılmasını, ay
rıca bağımsızlığına kavuşan Müslümeri ve Türk ülkelerinin de bu poje kapsamına dahil edil
mesini, yine köy hizmetlerinden hiç haberi olmayan ve tarım yönünden de gerçekten şekillen
me bakımından geri planda olan bu ülkelere en kısa zamanda Köy Hizmetleri teşkilatının uz
manlarını göndererek bu kardeşlerimizi yönlendirmenizi arz ediyorum. 

Sayın Başkanım, biliyorsunuz, bizden bir arkadaşımız yok. Zatı âliniz, bana ve benden 
sonraki konuşmacı arkadaşıma 10 dakika tolerans tanırsanız memnun oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, Sayın Şinasi Yavuz, konuşma hakkından feragat mı ediyorlar? 
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ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Evet, bana ve diğer konuşmacı arkadaşım Zeki ünal beye 
devrediyor; bunu size arz etmeye unutmuştum. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, Sayın Bakanı

mızın ve Bakanlık yetkililerimizin üzerinde durmaları gereken bir hususu hatırlatmak istiyo
rum : 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, GAP gibi, tarımsal yatırımı gerektiren bir projede, re
form bölgesi ilan edilen Şanlıurfa'da, tarla içi geliştirme hizmetleri, diğer sahalarda ise, arazi 
toplulaştırmaları ve tarla içi geliştirme hizmetleri gibi, tarımsal altyapı projelerini yürütmekle 
yükümlü bulunmaktadır. Bu nedenle, hiç zaman kaybetmeden, GAP bölgesinde, mevcut yerel 
teşkilata ilave olarak, tarımsal altyapı yatırımları ve diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlan
ması için, görev bitince kaldırılmak üzere, Köy Hizmetleri GAP Proje Merkezi ve Proje Mü
dürlüğünün kurulmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Eğer bu konuda Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğündeki ilgili uzmanlarla görüşülürse, çok büyük sıkıntıların şu anda başladığını 
ve birçok dokümanların ulaşmadığını göreceksiniz. Bu konu, aslında basına yansımış ve panel 
konusu olmuştur ve çok değerli bilgiler sunulmuştur. 

Dolayısıyla, GAP'ı, sadece Devlet Su işlerine terk edip, bu arazi toplulaştırması ve tarla 
içi geliştirme hizmetleri ve benzeri işlerde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çok aktif ve hızlı 
davranmalı, üzerine düşen görevi bir an önce yerine getirmelidir. Aksi halde -Sayın Bakanım 
da urfalı olduğundan- milleti ileride sıkıntıya sokmamak için bu konuda özel gayret gösteril
mesi gerektiğine inanıyorum ve GAP Proje Merkezi ve Proje Müdürlüğünün kurulmasını ta
lep ediyorum. 

Bir başka önemli konumuz da, içme suyunda sıkıntıları olan bir ülke olduğumuzdur. Zatı 
âlinizin takdim konuşmalarından ve diğer envanterlerden, 79 bin üniteden 48 bininin sulu, 10 
bininin suyunun yetersiz, 21 bininin ise sağlıklı ve yeterli suya sahip olmadığı görülmektedir. 

Geçen hafta Başbakan Sayın Demirel bu kürsüde bir vesileyle susuz olan 21 üniteden bah
settiler. Tabiî, ben, bu konuda şunu söyleyeceğim: Yıllardır, memleketi birisi Cumhurbaşkanı, 
birisi Başbakan olarak 1960 yılından beri idare ediyorlar ve halen 21 bin ünitemiz susuz vazi
yette duruyor; bu konuda diyecek bir lafımız yok... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bir zamanlar iktidarda sizin partiniz de vardı? 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Biz, dörttebirle geldik, Kıbrıs'ı aldık, yarım gelirsek Azer

baycan'ı alırız. Dörttebirle geldik, havaalanında Kıbrıs'ı almaya karar verdik; ama, inşallah 
iktidara geleceğiz, Azerbaycan'ı, Nahciyan'ı alacağız, ambargoyu kaldırıp Amerika'yı kovaca
ğız oradan. (RP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, güneydoğuda -Sayın Bakanım Plan ve Bütçe Komisyonunda yanlış anladılar, ben 
bir konuya değinmek istemiştim- acıklı bir olay var; özellikle ben Adıyaman ve Gaziantep'i 
gördüm; yazın tankerlerle su taşınıyor. Sayın Bakanımız bana şöyle dediler "siz Köy Hizmetle-
rindeydiniz o zaman" aslında ben onu kastetmemiştim. Ben, zaten, içme Suları Daire Başkanı 
da olsam onu bitirmem mümkün değil; genel müdür de olsam mümkün değil. 50-60 yıllık bir 
geçmişi ben değerlendirmek istedim; ama, orada bu konu laf kalabalığına geldi. Ben, aslında, 
Köy Hizmetlerini ve Bakanlığı eleştirmiyorum farkındaysanız eğer; bir yerlere bir şeyler ver
mek istiyorum, bir şeylere değinmek istiyorum; ama, burada bize düşen neyse biz de onları 
yapmalıyız. 
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60 yıldır "ben Avrupalılaşacağım, Avrupalılaşacağım" diyoruz; ama, yazın temmuz, ağustos 
ayında Adıyaman'da, Gaziantep'te tankerlerle su taşıyacağım, ondan sonra, anarşinin önüne 
geçmek için çalışacağım, dış güçlerin oyunlarını bozacağım, insan haklarına beni şikâyet edenlere 
"Niye şikâyet ettiniz" diyeceğim. Eğe ben şikâyet edilmek istemiyorsam^ ben her tezimde hak
lı çıkmak istiyorsam, eğer gerçekten güçlü bir devletsem, eğer gerçekten merhametliysem, aya 
gidilen şu asırda, denizlerin üstüne köprü yapılan asırda; Adıyaman'da, Gaziantep'te tanker
den su içen, kurtlu suları içen bir milletin çocuğu olarak, burada çağ atlayacağım ya da çağı 
yakalayacağım... Allah aşkına, gelin bu laflardan vaz geçelim. 

İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şanlıurfa'nın 598 köyünde hâlâ su yok. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — SayınJBakanımız biliyor, bana arz ettiler de, ben bu vesi

leyle bu konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. 
Siz, devletin milyarlarını üç beş firmaya peşkeş çekerseniz, dış ülkelerden aldığınız parala

rı yine o firmalara geri öderseniz, Polatlı'daki dozer, grayder fabrikasını kapatırsanız, daha, 
uzun süre kurtlu su içmeye mahkûmsunuz çok... Sağcımız da solcumuz da ancak laf yaparız 
biz, laf... 

Batı'nın neyini aldık; dudak boyasını, tırnak uzatmasını, alaturka tuvaletini; annemizin, 
babamızın konuşmasını da beğenmemeyi aldık; başka bir şey aldık mı? Hani Avrupalılaşma 
nerede, göremedik Avrupalılaşmayı. Hep alay ettiler, dinimize hücum ettiler. 1960 yılından be
ri, Avrupalılaşmayı, namaza hücum, başörtüsüne hücum, sakala hücum, dindara hücum ola
rak gördük; Avrupalılaşma bu mudur? (RP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Erbakan da Amerika'ya gitti ama. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Kamer, sesini kes, dilini keserim senin; sen iyi dinle!.. 
Kamer, memleketin menfaati için gerektiğinde senin ayağına geliriz. Gerektiğinde seninle 

kol kola gider gezeriz, tamam mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gel gel de... Tamam... 
BAŞKAN — Sayın Ergezen, eğer karşılıklı konuşursanız sürenizi beyhude harcamış olur

sunuz. (SHP sıralarından gürültüler) / 
Efendim, karşılıklı konuşmayalım, hatibe söz atmayalım. . 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O halde, başka iktidarların programlarını niye tatbik 

ettin? 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — O zamanlar ben bir politikacı değil, ben devlet memu

ruydum. 
BAŞKAN — Devam edin konuşmanıza efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Serbest görev yapsaydın o zaman? 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Tamam efendim. 
Memur nedir biliyor musun; memur, asker gibidir, komutan değişir, memur da gelen ko

mutanın emrine girer; bir plan program verir, o da onu yapar. Yanlışsa yapmazsın, yanlış de
ğilse yaparsın onu. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Görevini serbest yapsaydın. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. Hatibi rahat bırakalım. 
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ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Sen beni tanımıyorsun; benim odama gel de seninle ya
rım saat konuşalım; o zaman beni bağrına basmak ihtiyacını hissedersin, çocuğunu da bana 
teslim edersin. Sen beni tanımıyorsun; Refah Partili olduğum için, hep tenkit gözüyle bakıyorsun. 

Sayın Bakanımız takdim konuşmalarında, 1992 yılında 2 065 üniteye içme suyu götürüle
ceğini söylediler. Sayın Bakanım, bu tempo ile 15 yılda içme suyu sorunu ancak halledilebilir. 
Hesabını yaptım, tam 15 yıl sürer bu iş. Eğer afetler çoğalmaz, her şey normal giderse, öde
nekler de bu şekilde verilirse; yeni işler programa alınmayıp da, içme suyu programının bu 
tempoyla gitmesi halinde bu meselenin gerçekten çok uzun zaman alacağı görülüyor. Bu işe 
yeni bir formül getirilmesi gerekir. 

ödenek yetersizliği mutlaka giderilmeli; konu kısa zamanda akılcı projelerle halledilmeli
dir. Paranın da çok randımanlı kullanılması gerekir. Ben, Türkiye'de, her kesimde olduğu gibi, 
bu kesimde de paraların zayi edildiğine inanıyorum. 

Duyduğum kadarıyla, sondaj makineleri alınacağı lafları kulağıma geliyor. Bu mevcut ma
kineler -tahmin ediyorum 68 tane- verimli çalıştırılarak, -ödenek yetersizliğinden devreye so
kulmayan içme suyu kuyularının devreye sokulmasında yarar vardır. Yani, bu makinelerin alı
mı sizden önce de planlanmış olabilir, siz geldikten sonra da planlanmış olabilir. Amerikalı 
firmalardan yeni sondaj makineleri alınması düşünülüyor; yazıktır bu milletin parasına. Bildi
ğim kadarıyla, 2 bine yakın açılmış kuyumuz var. Bu kuyuların devreye sokulmasında yarar 
var; yeni sondaj makinesi alınmasın; böyle bir önerim var. 

Ayrıca, bu elektrifikasyon konusunu bir düşünmeniz lazım. Bu konuda ısrar etmiyorum. 
Ancak, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda, benim dışımdaki arkadaşlar hararetle dile getir
diler; ben gündeme getirmedim; ama, bu küçük suların yararlı olup olmadığının değerlendiril
mesinde yarar var. 

Bir de, yıllardır bir hastalık var; köylerimiz, 10 metre içme suyu borusu için valiye gider 
gelirler, Köy Hizmetlerine gider gelirler, kaymakama gider gelirler... Buna bir çözüm getirmekte 
yarar vardır. 

Sayın Bakanım, benim bir önerim var: 4 ayda bir, il koordinasyon kurulu toplantıları ya
pılıyor. Muhtarlar bu il koordinasyon kuruluna mutlaka çağırılsınlar. Çünkü, köylere, valiler, 
Köy Hizmetleri il müdürleri şube müdürleri gidemiyor; bir dozerciye kalmış. Bu dört veya üç 
ayda bir yapılan il koordinasyon kurulu toplantısına muhtarlar çağinlırsa, hiç olmazsa, muh
tarların, sorunlarını, valiye, il müdürlerine yakınen aktarma imkânları olur. Üç beş metrelik 
boru veya büz için kırk defa vilayete gidip gelmekten, sürtüşmelere vesile olmaktan kurtulmuş 
olurlar. Vilayetin valisi, ilin müdürü de, köy sorunlarını muhtarların ağzından yakınen öğren
miş olur. Ben bu konuyu bir vesileyle bir dergide yayınladım. Bu konunun üzerinde durulma
sında yarar görüyorum; bu, benim bir önerimdir. 

İskân projelerine gelince: Yeterli ödenek ayrılmadığı malumunuz. Bu memlekette gerçek 
maliyetler hesap edildiği zaman, ayrılan bu paralarla enflasyonu ve gelecek zamları da hesaba 
kattığımızda, bu taahhüt edilen işlerin yarısını dahi yapmak mümkün değildir. 

Rakam yanlış değilse, kanalizasyon için 5 milyar lira para ayrılmış; benim hatırımda öyle 
kaldı. Şimdi, bu 5 milyar ödenekle 210 adet kanalizasyon yapacağınızı söylüyorsunuz; bu, müm
kün değil. Sayın Bakanım, burada bir yanlışlık yapıyorsunuz. Bu ödenekle bu işlerin yapılma
sı mümkün değil; sıkıntıya girersiniz. 

' • \ 
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Bakınız, bir kanalizasyonu püremanet yapmaya kalkarsanız, fosseptik dahil, 3,5 kilomet
relik bir köy kanalizasyonu için sadece malzeme parası, 1991 birim fiyatlarıyla 80 milyon gi
der. Siz, konulan bu rakamla, mümkün değil, yapamazsınız. Hiç ihaleli kanalizasyon yapma-
sanız, püremanet kanalizasyon yapsanız, yine bunu yapmanız mümkün değildir. 

Ayrıca, 2 milyar ödenekle 489 adet sosyal tesis yapmayı taahhüt ediyorsunuz. Yine, bun
ların malzemesinin yüzde 50'sini verseniz, bu 489 tane sosyal tesisi yapmanız mümkün değil
dir. O halde, bu rakamlar yanlıştır. Bu rakamlar yarın muhalefetin eline geçer, seneye de yükle
niriz; haberiniz olsun. 

Sadece malzeme parası vermekle, ancak 63 kanalizasyon yapabilirsiniz. 50 adet de sosyal 
tesis yapabilirsiniz. Sizin öngördüğünüz 210 adet kanalizasyonu yapabilmeniz için, 16 milyar 
ödeneğe ihtiyacınız vardır. Çünkü, bir ihaleli kanalizasyonun maliyeti belli; ama, bunun bir 
formülü var. Bu formülü geçmiş dönemlerde.de arz ettim; Sayın Adnan Kahveci ile de bu ko
nuyu tartışmıştık. Avrupaî anlamda kanalizasyon konusunu çözerseniz, hem ucuz olur hem 
ekonomimize dolaylı yönden katkısı olur hem de bu şekilde sıkıntılara girmemiş oluruz. Dola
yısıyla, bu konuların Almanya'da, İngiltere'de araştırılmasında, uzman gönderilmesinde yarar 
var. Biz gönderemedik; tabiî, dindar olduğumuz için Avrupa'ya bir türlü gidemedik; "gide
mezsiniz, domuz eti haram" dediler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Oraya gidenler dinsiz mi? 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Konuşma Kamer!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen de faullü konuşuyorsun. O zaman, Suudi Arabistan'a git. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Gideceğim, gideceğim... 
Sayın Bakanım, çok önemli bir konu daha var. Bugün rakamlara baktığımız zaman, bu

gün Japonya'ya 10 bin tane kişiye 613 tane mühendis düşüyor. Bu rakamlara bakıyoruz; hiç 
önemli değil fakat geliyoruz Yunanistan'a bakıyoruz 10 bin tane insana 416 tane mühendis dü
şüyor. Türkiye'ye bakıyoruz 190 tane... 

Taşraya gidiyoruz, arkadaşlarımıza telefon ediyoruz, proje çiz diyoruz, proje çizecek mü
hendis yok. Yol projesi çiz, sulama projesi çiz, içme suyu projesi çiz; mühendis yok. Müteah
hitlerin hak edişlerini yapın; mühendis yok. Peki, ben, hem Yunanistan'dan kat kat gerilerde 
olacağım hem üniversitelerim açılacak, mühendislerim iş bulamayacak, hem benim Köy Hiz
metlerindeki il müdürüm proje çizmek için mühendis bulamayacak... Bugün, Türkiye'nin en 
büyük yatırımlarını yapan bir Bakanlık olarak, hem bu mühendislerimize iş bulmak hem de 
taşradaki yöneticilerimizin, planlı, projeli ve programlı iş yapabilmesi bakımından çok geniş 
kapsamlı imtihan açmanızı öneriyorum. Büyük bir tıkanıklık, büyük bir problem var, özellik
le ziraat mühendislerinde... Bu çocuklara bu kapıları açmanız lazım. Taşradaki bu sıkıntıları
mızın da mutlaka giderilmesi lazım. Buna inanıyorum. 

Bu vesileyle, sözlerimi bağlar, Bakanlığın, özellikle de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün bütçesinin hayırlı olmasını diler, Hocaoğlu'nun Kamer'in başından eksik olmaması dile
ğiyle, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin başından da eksik olmasın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergezen. 
Efendim, Sayın Ergezen, bu güzel ve heyecanlı konuşmasının başında sıraların boşluğuna 

işaret ettiler. Kendileri de pek iyi bilirler ki, arkadaşlarımızın pek çoğu kulislerde konuşmaları 
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televizyonlardan takip ediyorlar, birkısım arkadaşlarımız da odalarında seçmenleriyle konuş
makta, bazıları da vekaletlerde işleri takip etmektedir, onun için şıralarımız boştur; yoksa, ken
dilerini, muhakkak ki dinlemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına son konuşmacı Sayın Zeki Ünal. 
Buyurun Sayın Ünal. (RP sıralarından alkışlar) . 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkanım, süremiz ne kadar acaba? 

BAŞKAN — Efendim, süreniz 30 dakika. Biliyorsunuz, ara vereceğiz. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Tamamı 1,5 saat değil mi efendim? 
BAŞKAN — 1,5 saat; ama, aşağı yukarı l saate yakın, 55 dakika Sayın Ergezen konuştu. 
30 dakika siz de konuşun, sonra ara vereceğiz. 
Biraz kısaltın, Özünü söyleyin, Sayın Ergezen pek çok şeyi söyledi. 
Buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Ba

kanlığı 1992 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah Partjsi Grubu adına 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlar, Bakanlık bütçesi
nin, Bakanlık mensuplarına, ülkemize, milletimize ve hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Sözlerime başlamadan önce, çığ felaketinde, Zonguldak faciasında ve son Erzincan dep
reminde vefat eden ve Karabağ'da şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret di
lerim, geride kalanlara sabrı cerriil, yararlı olanlara da Allah'tan acil şifalar niyaz ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000'li yıllara girerken, dünyada açlıktan ölen in
sanların mevcudiyeti, bir insanlık ayıbı olarak bizleri gerçekten fevkalade üzmektedir. Aya gi
dildiği ve yılda 360 milyar doların silaha harcandığı bir çağda, açlık, insanoğlunu teyakkuza, 
tefekküre ve dehşete sevk etmesi gereken müthiş bir olaydır. Bugün, 6 milyar nüfusa sahip dün
yamızda, 500 milyon insan açlık sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bunun da yaklaşık 
200 milyonu Afrika kıtasında bulunmaktadır. Açlık, sanılanın aksine, üretim kaynaklarının 
yetersizliğinden değil, dünyadaki mevcut kaynakların adil ve rasyonel biçimde değerlendiril-
memesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, gelişmiş ülkeler ve onları taklide çalışan, gelişmekte 
olan ülkelerde görülen ölçüsüz tüketim çılgınlığı ve aşırı israf, gerçekten, üzerinde durulması 
gereken önemli konulardan biridir. 

Kaynakların yeterli derecede kullanılmamasına örnek olarak Sudan'ı vermek mümkün
dür. Bildiğiniz gibi, Sudan,9açlıktan ölen insanların bulunduğu bir Afrika ülkesidir. Yüzölçü
mü 2,5 milyon kilometrekaredir ve yüzde 34'ü verimli sahalara sahip olmasına rağmen* maale
sef, Sudan'da açlık devam etmektedir. Sudan'ın eski cumhurbaşkanlarından Süvari Ezzehep 
bunu şu şekilde açıklamaktadır:''Sudan'da tam 840 bin kilometrekarelik verimli arazi vardır. 
Hatta, Birleşmiş Milletler Teşkilatı on yıldan beri Sudan'da yaptığı araştırmalarda, yalnız Su
dan nüfusunun değil, sadece Afrika'nın değil, bütün dünyadaki insanların gıda ihtiyacını kar
şılayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtmektedir." Sudan'da yıllardan beri görülen 
siyasî istikrarsızlıklar, aynı zamanda, ekonomik ve ticarî sosyal hayatı etkilemekte ve sefaleti 
de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, sürekli olarak dışgüdümlü olan politikalar, Sudan gibi 
geri kalmış ülkeleri ezmektedir. 
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Bilindiği gibi, ülkemiz, bir tarım ülkesi olup, dünyada, gıda yönünden kendi kendine ye
terli 7 ülkeden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, tarım sektörünün içinde bulunduğu prob
lemler çözülmediği takdirde, bu özelliğimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Nü
fusumuzun yüzde 50'si köylerde yaşamaktadır ve bu insanların dertleriyle ilgilenmediğimiz ve 
tarım sektörüne gerekli alakayı göstermediğimiz takdirde, korkarız ki, bu özelliğimizi kaybe
debiliriz. Her zaman ifade edildiği gibi, ülkemiz, insangücü, arazi varlığı, yeraltı ve yerüstü 
kaynakları ve ekolojik şartlar itibariyle büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Fakat, bugün 
için bu potansiyeli tam manasıyla kullandığımız söylenemez. Şüphesiz, tarım sektöründe kıs
mî bir gelişme olmuştur ve olmaktadır. Ancak, Türkiye'de genelde tarımsal faaliyetler tabiat 
şartlarına bağlı olarak yapıldığı için, her sene, verimde olsun, ürün rekoltesinde olsun büyük 
dalgalanmalar meydana getirmekte ve bu da ülkenin ekonomisini, ticaret hayatını, sosyal ha
yatını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bir misal vermek gerekirse; 1989 yılında hava şartlarının iyi gitmemesi sebebiyle tarımda
ki büyüme hızı negatif seyretmiş ve eksi yüzde 11 olmuştur. Buna mukabil, 1990 yılında hava 
şartları iyi gittiği için, bunun tamamen tersi olmuş ve 1990 yılında tarımdaki büyüme yüzde 
10 olmuştur. Hatta, tarımdaki bu olumlu gelişme, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi
nin birinci dilimi olan 1990 yılındaki millî gelirin büyümesine etki etmiş, hedef yüzde 5,7 ol
masına rağmen, gerçekleşme, sırf tarım sektöründeki bu gelişmeden dolayı yüzde 9,2 olmuştur. 

Planlı döneme girdiğimiz 1960 yılından bu yana 6 kalkınma planı yapılmıştır. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, bilindiği gibi, 1963 1967 yıllarını kapsamaktadır; ikinci Plan, 1968-1972 
yıllarını; Üçüncü Plan, 1973-1977 yıllarını -bu arada bir ara dönem yaşanmıştır; o da 1978'dir-
Dördüncü plan dönemi 1979 ve 1983 yıllarını kapsamaktadır. Yine bu arada, 1984 yılında yine 
bir ara dönem yaşanmıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi ise 1985 ve 1989 yıllarını 
kapsamakta; Altıncı Plan Dönemi ise 1990 ve 1994 yıllarını kapsamaktadır ve şu anda bu son 
planın üçüncü dilimi olan 1992 yılında bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlar, geçen 5 adet 5'er yıllık kalkınma planlarına baktığımız zaman, genel
de, 1984 ara dönem ve bazı yıllar hariç olmak üzere, ortalama olarak, bu plan dönemlerinde 
tarımda hedefler tutturulamamıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, yani 1963-1967 yılları arasında tarımdaki hedef yüzde 
4,2 alınmış gerçekleşme yüzde 3,1 olmuştur. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ise büyüme hızı ortalama yüzde 4,2 olarak alınmış
tır; gerçekleşmenin ne olacağı henüz bilinmemektedir. 

Planlı döneme girildikten sonra, tarım sektörünün, gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payı
nın tedricen azaldığını görmekteyiz. Bu azalma, sanayi ve hizmetler sektörü lehine bir artışı 
da beraberinde getirmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde, aslında, sanayi ve hizmetler sektöründeki pay fazladır; ancak, Türki
ye'de gayri safi yurt içi hâsıladaki bu oranla beraber, köylerde, kırsal kesimde yaşayan insanla
rımızın nüfusu da aynı nispette düşmediğinden dolayı, fert başına düşen millî gelirde de maa
lesef bir düşme olmuş, bir fakirleşme göze çarpmıştır. 

Sabit fiyatlarla tarım sektörünün Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gayri safi yurt içi 
hâsıla içindeki payı yüzde 35 iken Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında yüzde 13,9'a düşecek
tir. Aynı dönemde sanayi sektörü yüzde 17,5'ten yüzde 39,9'a çıkarılacak, hizmetler sektörü 
ise, yüzde 47,5'ten yüzde 47,1'e düşecektir. 
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Cari fiyatlarla 1963'te gayri safi millî hâsılada tarımın payı yüzde 35,8 iken, 1973'e kadar 
bu oran yüzde 23,7'ye kadar düşmüş, buna mukabil, 1974-1977 yılları arasında yüzde 26'ya 
çıkmıştır. 1978'den itibaren sürekli düşerek 1990'da yüzde 16,3'e inmiştir. Bunun manası, şu 
anda millî gelirden alınan payın altıda biri ve nüfusun yarısı köylerde yaşadığına ve bu yarı 
nüfusun geliri millî gelirin yaklaşık altıda biri olduğuna göre, köyde yaşayanların millî geliri, 
Türkiye ortalamasının üçte biri kadar olmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının 1991 yılı tahminine göre fert başına düşen gelir, dolar üze
rinden 1 905 dolardır; bunun üçte biri 635 dolardır ve köylü kesime düşen 635 dolardır. Ve 
ayrıca, gelir seviyeleri itibariyle yüzde 20'nin altında gelir seviyesinde olan gruplar dikkate alın
dığında, beşte bir nispetinde olmaktadır ki, bu da 130 dolar etmektedir. Maalesef bu da bir 
Bangladeş'in seviyesinde bulunmaktadır. 

Tarım sektöründe sabit sermaye yatırımlarında bir gerileme göze çarpmış, cari fiyatlarla, 
tarımın payı 1989'da yüzde 10,3, 1990'da yüzde 9,5; 1991'de de yüzde 8'e inmiştir. 

Bugün, Türkiye'de ekili ve dikili alanın toplamı 27,7 milyon hektardır; toplam alana ora
nı ise yüzde 36'dır ve dünya sıralamasında küçümsenmeyecek bir sırada bulunmaktayız. 
Türkiye 10 uncu sırada yer almaktadır. 

Tarımda üretim, şüphesiz ana hedeftir. Ülkemizde işlenen alanların artırılması yoluyla üre
timin artırılması söz konusu değildir. O halde, bazı tedbirler almak suretiyle üretimi artırmak 
mümkündür. Uzmanların da bildiği gibi, ilk akla gelen şey çiftçilerimizin eğitilmesidir, bilgi-
Iendirilmesidir. 

Üreticinin finansman yönünden desteklenmesi için verilecek kredilerin faizsiz olmasına 
bilhassa özen gösterilmesi lazımdır. Çünkü tarımsal faaliyetler, değişken tabiat şartları altında 
yapılmakta ve bu yüzden risk oranı artmaktadır. Ayrıca, tarım kredilerinin devir hızı çok dü
şük olduğu için, tarımsal kesimde çalışan insanlarımıza bu şekilde bir hak vermek mümkündür. 

Toprağın arazi kullanma kabiliyetlerine göre kullanılması, nadas alanlarının daraltılması, 
çeşit ıslahı ve tohumluk üretiminin iyi hale getirilmesi, yani yüksek verimli, kaliteli ve hastalık
lara dayanıklı, bölge şartlarına uygun tohumların bulunması, yetiştirilmesi ve tarımın ana gir
dilerinin, zamanında, yeterli, yaygın ve ucuz bir şekilde temin edilmesi şarttır. 

Tarımın ana girdilerinden bir tanesi, bilindiği gibi, tarımsal mekanizasyonun başında traktör 
gelmektedir. Maalesef, şu anda traktör konusunda belki bir sıkıntı yoktur, ama 720 bin civa
rında olan traktör parkı yenilenmemektedir ve şu anda bu parkta bulunan traktörlerin arala
rında 40 ila 45 yaşında olan traktörler bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının koyduğu standarda göre, bir traktöre 12 yaşlık ekonomik bir 
ömür biçilmiştir. Bunun dikkate alınması halinde, hiç değilse, traktörlerin yüzde 10'unun ye
nilenmesi lazımdır. Bu da, aşağı yukarı 72 bin civarında traktör etmektedir. Şu anda arz edile
cek traktör miktarı ise 30 bin civarındadır. 

1976-1977 yıllarında temeli atılmış ve bilahara bitirilmiş olan TÜMOSAN'da 80 bin civa
rında traktör üretilcekti. Maalesef, o arzulanan hedefe sevk edilememiştir ve ayrıca, Sayın De-
mirel'in de Başbakan olduğu dönemlerde, 40 bin tane traktör ithal edilmiş, 40 bin tane traktör 
de o yıllarda Türkiye'de üretilmiştir. Toplam 80 bin civarında traktör arz edilmişti. Sene 1992; 
şu anda belki gerçekten sıkıntı olmayabilir; fakat belli bir süre sonra hurdaya çıkan traktörle
rin meydana getirmiş olduğu boşluk, büyük bir sıkıntı meydana getirebilir. Onun için, bu ko
nuda, Hükümetimizin tedbir alması gerekmektedir. Ayrıca, bu tedbiri alırken ve üretim 
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planlaması yaparken, şu anda hürriyetine kavuşmuş olan Orta Asya Cumhuriyetlerini de dik
kate almak lazımdır. Bizim için fevkalade uygun bir pazardır. 

İkinci olarak, tarımsal girdi itibariyle, sulama oldukça önemlidir. Bugün, Türkiye'de, ye
raltı ve yerüstü su potansiyeli itibariyle kullanılabilecek 104,5 milyar metreküp su vardır. Ha
len faydalanabildiğimiz su potansiyeli 34,5 milyar metreküptür. Bu ise tamamının yüzde 33'ünü 
teşkil etmektedir. Demek ki, yüzde 67'lik bir potansiyelimiz henüz devreye sokulamamıştır. 
Şu anda, bugünkü şartlarda, ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı ise 8,5 milyon hek
tar olmaktadır. Bunun 4 milyon hektarı şu anda fiilen sulanmaktadır ve 3 milyon hektarı ka
mu sulaması, 1 milyon hektarı da halk sulamasıdır. 

Bilindiği gibi, gübre de önemli girdilerdendir. Yapılan araştırmalara göre, gübrenin, veri
mi yüzde 50 artırdığı tespit edilmiştir. 

Gerçekten, 1960'lı yılları mukayese ettiğimiz zaman, gübrede büyük bir mesafe alındığı 
görülebilir. 1963 yılında NPK dediğimiz azotlu, fosforlu ve potaslı gübrelerin tüketim toplamı 
467 bin ton iken, 1992 yılı için 9,6 milyon ton hedeflenmiştir. Ancak, yine de yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir; çünkü, FAO'nun neşrettiği rakamlara ve dünya ortalamasına ba
kılırsa, hektara düşen miktar oldukça azdır. 1992 yılı programında hektara 86 kg hedeflenmiş
tir, dünya ortalaması ise 95 kg/hektardır. 

Ziraî ilaç temini de önemli girdilerdendir. Üretimin yaklaşık yüzde 35'i hastalık ve zararlı
lar tarafından yok edilmektedir. Bu, bazı yıllarda yüzde 100'e kadar varan zayiatlara sebep ola
bilmektedir. Bakanlığın bildirdiğine göre, şu anda 1,3 milyon hektarı devlet, 9,8 milyon hekta
rı da vatandaş olmak üzere 11,1 milyon hektar ekili sahada ziraî müacadele yapılacaktır. Bu 
ise, ekili arazilerin yarısını teşkil etmektedir. < 

Bütün bu alınan tedbirlere ve girdi kullanımındaki artışlara rağmen, dünyada verim artışı 
ortalama yüzde 31 iken, ülkemizde yüzde 10,9 olmaktadır. Yerim olarak, hububatta Avrupa 
ortalamasının altındadır, yaklaşık üçte bir mesabesindedir. 1990 yılı itibariyle, buğdayda dün
ya ortalamasının yüzde 17-18 aşağısında, mısırda ise bir hayli mesafe kat edilmiştir, yüzde 9'un 
üzerine çıkılmıştır. Bu rakamlar, bize, gerekli tedbirlerin alınması halinde, verimin, dünya or
talamasına doğru çıkabileceğimizi göstermektedir. 

Bununla beraber, tarım sektörü, Türk ekonomisinin belkemiğini teşkil etmektedir. Çün
kü, tarım sektörü, yılda ortalama yüzde 2,5 nispetinde nüfus artışının gıda ihtiyacını karşıla
ması yanında, sanayiye de hammadde temin etmektedir. 

İhracatımızın yapısına kısaca bir göz atacak olursak, tarımın buradaki ağırlığını hemen 
görmek mümkündür. 1978'de 2,3 milyar dolarlık ihracat yapılmış, bunun yüzde 64'ü tarım, 
yüzde 19,3'ü tarıma dayalı sanayi ürünlerini teşkil ederken, 1990 yılına gelindiği zaman bu ra
kamlarda büyük değişiklikler meydana gelmiştir. 13 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 18,4'ünü 
tarım ürünleri teşkil ederken, yaklaşık yüzde 80'ini sanayi ürünleri teşkil etmiştir. Ancak, sa
nayi ürünlerini incelediğimizde, bunun yüzde 56'sının tarıma dayalı sanayi ürünü olduğunu 
görüyoruz. Yani, katma değeri yüksek olmayan ürünler olduğunu görüyoruz. Buradan da, esas 
itibariyle, yüzde 80 olarak görülen toplam ihracatımız içindeki sanayi payının yüzde 56'sını 
tarım ürünlerinin teşkil ettiğini görmekteyiz. 

Bütün bu rakamlara göre, Türkiye, sanayileşmiş bir ülke midir değil midir?.. Kabul edilen 
uluslararası standartlara göre, bir ülkenin sanayileşmiş ülke olabilmesi için, tarım kesiminde 
istihdam edilen nüfusun yüzde 25'ten aşağı olması ve toplam ihracat içerisindeki sanayi 
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ürünlerinin payının da yüzde 75'in üzerinde olması lazım gelmektedir. Bu göstergelere baktığı
mızda, Türkiye nüfusunun yüzde 25'inin çok üzerindeki bir nüfusun tarımda bulunduğunu 
ve toplam ihracatımız içindeki sanayi ürünleri payının düşük olduğunu, yüzde 23 civarında 
olduğunu görmekteyiz. 

1990 yılında 1,3 milyar dolarlık, bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, su ürünleri ve orman 
ürünleri ile 1,2 milyar dolarlık da, tarıma dayalı sanayi ürünü ithal edilmiştir. Bu durumda 
toplam ithalat 2,5 milyar dolar olmakta, toplam ihracat ise 2,4 milyar dolardır. İhracatımızın 
içerisinde, ayrıca, tarıma dayalı 823 milyon dolarlık bir miktar vardır ve bunu da ilave ettiği
mizde 3,2 milyar dolar tutmaktadır ki, sadece ve sadece tarımsal yönden ihracat fazlalığımız 
723 milyon dolar civarında bulunmaktadır. 

Türkiye'nin 1990 yılı itibariyle toplam ihracatı ise 13 milyar dolar, ithalatımız 22,3 milyar 
dolardır ve 9,3 milyar dolar da açığımız vardır. 

Bazı ülkelerle mukayese edildiği zaman, bu ihracatın oldukça düşük olduğunu görürüz. 
Amerika Birleşik Devletlerinin ihracatı 390 milyar dolar, Almanya'nın 391 milyar dolar, Ja
ponya'nın 280 milyar dolar -bizden çok küçük olan- Belçika'nın 18 milyar dolar, Hollanda'nın 
122 milyar dolar 1979 yıllarında birlikte kalkınma hamlesine başladığımız Güney Kore'nin ise 
63 milyar dolardır. 

Gayri safi millî hâsıla itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri 5,5 trilyon dolar, Almanya 
1,5 trilyon dolar, Japonya 3 trilyon dolar, Hollanda 276 milyar dolar, Belçika 200 milyar dolar, 
İspanya 487 milyar dolar, yine 1970 yıllarında bizim millîgelir itibariyle, Güney Kore'den fazla 
olduğumuz gerçeği dikkate alındığı takdirde, düney Kore'nin şu andaki millî gelirinin 240 mil
yar dolar olması oldukça calibi dikkattir ve Türkiye'nin millî geliri ise 110 milyar dolar civa
rındadır. 

Değerli arkadaşlar, tarım deyince, belirli bir saha içerisine sıkıştırmak mümkün olmayan, 
hemen hemen hayatın bütün dallarını, ekonomisini, sosyal hayatı, ticaret hayatını ilgilendiren 
bir saha olması hasebiyle, hepsine tek tek temas etmek mümkün görülmemektedir. Fakat, bu 
arada, hayvancılık konusuna da kısaca temas etmeden geçemeyeceğim. 

Ülkemiz hayvan popülasyonunda, düşük verimli, ıslah edilmemiş yerli ırklar çoğunluk oluş
turmaktadır. Hayvancılığımız, esas itibariyle mera otlatmasına dayanmaktadır, ancak toplam 
mera alanları azalmış, mevcut alanlar da vasıflarını büyük oranda kaybetmiştir. 1990'da 168 
bin kasaplık sığır ithal edilmiştir. Damızlık sığır ithalatının başlatıldığı 1987 yılından itibaren, 
1990 yılı sonuna kadar toplam olarak 63 654 baş hayvan ithal edilmiştir. 1991 yılında hayvan
cılık üretimi, artış hızı yüzde 2,8'e düşmüş olup, 1992 yılında da yüzde 3,5 artış beklenmekte
dir. Burada amaç, öncelikle verimi artırma olmalıdır. 

Gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğimizde, ülkemizdeki ortalama et veriminin, süt verimi
nin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Karkas ağırlık olarak, hemen hemen gelişmiş ülke
ler veriminin yarısı kadar; süt verimi ise dörttebir veya üçtebir civarında bulunmaktadır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi içni faizsiz finansman desteği sağlanmalıdır. 
Sayın Demirel'in 1976 ve 1977 yıllarındaki Başbakanlığı döneminde -o zamanki Koalis

yon Hükümetinde- faizsiz kredi tatbikatı yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Biz ümit ediyo
ruz ki, Hükümet, tekrar, kırsal kesimde, hayvancılığı desteklemek açısından, faizsiz kredi tat
bikatına geçsin ve böylece, zaman zaman bir faiz veyahut da borç affı şeklinde bir tasarruf 
içerisine gidilmesin. 

— 206 — 



T.B.M.M. B : 54 10 . 3 . 1992 O : 1 

Ayrıca, tabiî ve sunî tohumlamaya ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yine, Sayın Demirel'-
in Başbakanlığı döneminde Sunî Tohumlama Genel Müdürlüğü vardı, bilahara bu genel mü
dürlük lağvedilmiştir. ' 

Ayrıca, su ürünleriyle ilgili olarak da şunu söylemek mümkündür: 4 500 kilometrelik bir 
sahilimiz olmasına rağmen, maalesef, bugün su ürünleri üretimi açısından oldukça gerilerde 
bulunmaktayız. 1990 yılında üretim, önceki yıla göre yüzde 15,8 azalmıştır. 1992 programın-
daysa yüzde 7,5 oranında bir artış öngörülmektedir. Açık denizlerin yanında, iç sularımızda 
da aynı şekilde balık yetiştirmek mümkündür. Yine, Sayın DemirePin Başbakan olduğu dö
nemlerde, yani 1976-1977 yıllarında, koalisyon dönemlerinde, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
vardı. O da maalesef sonradan ortadan kaldırılmıştır. 

Bizim temennimiz şudur ki, her türlü politik kaygının ötesinde ve üstünde, Tarım Bakan- ( 

lığının şemasını ve kadrosu, yazboz tahtası olmaktan kurtarılarak, tekrar eski azametli yerine 
oturtulsun. Çünkü, bugüne kadar üç bakanlık bir araya getirilmiştir, şimdi Orman Bakanlığı 
ayrılmıştır. Belki tekrar, Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinden ayrıla
caktır. Dolayısıyla, Sayın Bakandan bizim istirhamımız şudur; öyle bir uzman ekibiyle oturup 
çalışsın ki, muvafık düşünceler, muhalif düşünceler bir araya gelsin ve çok güzel bir çalışma 
meydana getirildikten sonra, eğer ayrılması lazım geliyorsa ayrılsın ve bakanlıklara artık son 
şekli verilsin; herhangi bir iktidar değişikliği olması halinde, yeni gelecek hükümetler de bu 
şemaları, bu organizasyonları değiştirmek takatini kendisinde bulamasın. Bizim temennimiz, 
arzumuz budur. 

Yine, kendileri çok iyi bilirler ki, tarımımızın ülke ekonomisindeki yeri belli olduğuna gö
re, mutlaka destekleme fiyatları, sübvansiyonlar ve bunlarla ilgili politikaların çok güzel ayar
lanması ve düzenlenmesi lazım glemektedir. 

Sadece 1990 yılı itibariyle ithal ettiğimiz tarım ürünüyle tarıma dayalı sanayie 2,5 milyar 
dolar para ödemişiz. Bunu Türk parasına çevirdiğimiz zaman, aşağı-yukarı 15,5 trilyon lira 
etmektedir. Yine Sayın Bakanımızın açıkladığına göre, 1992 yılında çiftçiye intikal ettirilmesi 
düşünülen kredi miktarı 31,5 trilyondur. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, toparlayın lütfen. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bugün, Avrupa Topluluğu ülkeleri, çiftçisini gerçekten desteklemekte ve dolayısıyla, ken

disiyle yarışacak durumdaki tarım ülkelerine bazı tarım ürünleri ihraç ettiği zaman, geri kal
mış ülkelerdeki tarımsal faaliyetler oldukça zor durumlar yaşamaktadır. Geçen dönemde bu 
zor durumlar yaşanmıştır. İnşallah, yeni Hükümet bu konularda oldukça ciddî tedbirler alabi
lir. Bununla ilgili olarak -demin de bahsettiğim gibi- faizsiz kredi -finansman- desteğiyle de 
Türkiye'nin yüzde 50'lik bölümünü oluşturan köylerde oturan insanlarımızı sevindirmiş olurlar. 

Değerli arkadaşlar, GAP gibi büyük bir projeden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bildiği
niz gibi, Güneydoğu Anadolu Projesi 2000'Ii yılların başlarında devreye girecektir. Devreye girdiği-
zaman 1,7 milyon hektar arazi sulanacaktır. Bu, halen sulanan arazinin yüzde 45'idir. Bu ne
denle, Hükümete çok ciddî işler düşmektedir. Bu sahaların elbette girdilere ihtiyacı olacaktır; 
gübreye, alete, ekipmana, traktöre, tohumluğa, ziraî mücadele ilaçlarına ve teknik elemana ih
tiyacı olacaktır. Hükümetin, şimdiden gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Şu anda binler
ce ziraat mühendisi ve veteriner hekim boşta gezmektedir; bu elemanların, şimdiden, tedrici 
bir surette, eğitime tabi tutulmak suretiyle, o güne hazırlanması, bizim tavsiyemizdir. 
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Elbette ki, bunların kısa zaman içerisinde halli mümkün değildir. Üstelik, şu andaki Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığına takdir edilen bütçeyle bunların hepsini yürütmek mümkün değil
dir. Çünkü, enflasyonu dikkate aldığınız zaman, geçen yıla göre Bakanlık bütçesinde yüzde 
55'lik, yatırımlarda da yüzde 45'lik bir artış olmuştur. Enflasyon sıfır olduğu takdirde ancak 
bu artışlar reel olabilmektedir. Haddi zatında bunun dışında bir artış söz konusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu vesileyle, Bakanlık mensuplarına başarılar diler, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

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

Kapanma Saati : 12.56 -

— • — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : LU t fi Escngiin (Erzurum), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 Üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Gençl ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ik 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kamımı Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları: 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
SHP ve Refah Partisi Grupları konuşmuştu; şimdi sıra, Doğru Yol Partisi Grubu adına 

Sayın Osman Özbek'te 
Buyurun Sayın Özbek. 
DYP Grubu adına 5 sayın milletvekili söz almış bulunuyor. Zamanı aralarında nasıl tak

sim ettiklerini bilmiyorum. Müsavi olarak taksim ettilerse 18'er dakika düşmektedir. Herhalde 
kendi aralarında bunu görüşmüşlerdir. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN ÖZBEK (Konya) — Sayın Başkan, dediğiniz gibi, 5 ar
kadaş konuşacağız, benim konuşmam yarım saat civarında olacak; zamanı diğer arkadaşlarla 
paylaştık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. 
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Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; gelişen ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, eko
nomik ve sosyal kalkınmaya paralel olarak ortaya çıkan yapısal değişim, tarımın önemini ve 
ekonomideki yerini etkilemektedir. İnsanların beslenme, barınma ve giyinme gibi zorunlu te
mel ihtiyaçlarının kaynağı olan tarımın, evrensel öneminde bir değişme olması pek düşünüle
mez. 

Değerli arkadaşlar, ben meseleyi geniş çapta konuşmak istemiyorum; çünkü, zaten bu ko
nuları bizden evvelki gruplar konuştu, bizim arkadaşlarımız da konuşacak; bu nedenle, konu
ya satırbaşları halinde değinmekle yetineceğim. Onlar da, tarımın önemi ve ekonomideki yeri, 
fiyatlar ve enflasyon, millî gelir ve büyüme hızları, yatırımlar, dış ticaret, dış ticarette -ithalat 
ve ihracat kalemleri itibariyle- tarımın konuları, toprak-su kaynakları, hayvancılık ve su ürün
leri ve tarımsal kooperatiflerden ibarettir. Demokratik ve hür kooperatifçilik sistemleri üzerin
de arkadaşlarım daha geniş bilgi sunacaklar. 

Efendim, ülkemizde halen çalışan nüfusun takriben yüzde 50'sini tarım sektörü istihdam 
etmektedir; bunu hep biliyoruz. Millî gelir ve ihracatın yaklaşık beşte birini -ki, millî gelirin 
aşağı yukarı yüzde 17,2'sini, ve ihracatın da yüzde 18'ini- tarım sektörü ürünleri oluşturmak
tadır. Kırsal alanda, 1990 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye'deki nüfusun yüzde 42'si yaşamak
tadır. Bu, aşağı yukarı 23 milyon tutuyor; ama, birçok köyler, belde haline getirilip belediye 
kurulduğu için, şehirli sayılmaktadır. O nedenle, aslında bu yüzde 42'lik oran çok daha yük
sektir. 

Bunun yanında, kırsal alanda nüfus artışı şehirlere nazaran daha fazladır; yüzde 3'lerin 
çok üstündedir. Bu sektör, üretim, istihdam ve dış ticarete katkı yanında, hizmetler sektörüne 
(ticaret ve nakliye konuları) ve sanayie hammadde sağlayan çok önemli bir sektördür. 

Tarımsal üretimde, cumhuriyet kurulduğundan bu yana çok önemli gelişmeler kaydedil
miştir; ancak, verimlilikte ileri ülkeler seviyesine ulaşamadığımızı görüyoruz. Çünkü, sermaye 
yetersizdir, tarımsal yapı bozuktur, girdi kullanımı ve tarımsal teknoloji seviyemiz çok düşük
tür. Misal vermek gerekirse; hektara gübre kullanımı bizde 61,8 kilogramdır; ama Avrupa or
talaması ise 350 kilogramdır. Keza, bin hektara düşen traktör -adet itibariyle- biz de 25'4'tür; 
ama Fransa'da 83,7'dir. Ayrıca, traktör ekipmanlarında da çok geriyiz. Bir traktörün arkasın
da bizde 1 900-2 000 kilo ekipman varken, Ortak Pazarda olsun, diğer ülkelerde olsun, bu ra
kam bunun 3-4 katıdır. , 

Hayvancılık konusunda keza, et ve süt veriminde, dünya ortalamalarının gene çok geri
sindeyiz. Buna göre, dünya ortalamalarının, sütte yüzde 34'ü, ette de yüzde 67'si seviyesinde-
yiz. 

Bir diğer kıstas da millî gelirdeki dengesizliktir. Bu kesime halen ortalama millî gelirin 
üçte biri düşmektedir. Kişi başına 1988'de 450 dolar kadar bir şey düşmüştür. Bunun yanında, 
diğer kesimlere nazaran da kırsal kesimden beşte bir oranında bir gelir elde edilmektedir. Bu 
gelir azlığının nedeni, son sekiz yıldır ANAP hükümetlerinin tarıma bakış açısından kaynak
lanmaktadır. Tarıma gösterilen ilginin, verilen desteğin azalması ve sekiz yıldır serbest piyasa 
ekonomisi içinde tarım kesiminin yanlış değerlendirilmesi, bu fakirliği getirmiştir. 12 Eylül 
1980'den bu yana tarım sektörü âdeta sahipsiz kalmıştır. Bu hal, tarım ürünlerini işleyen sana
yilere, yani tarımsal sanayie, hatta tarıma girdi, sağlayan sanayie de yansımış ve onlar da dar
boğaza düşmüşlerdir. 
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Bu hali, Türk çiftçisinin yegâne kuruluşu olan Ziraat Odaları Birliğinde Başkan olduğum 
dönemde, yani 1981 yılından beri djle getirdim; Türkiye'nin kalkınmasını sanayie bağlama he
defini tercih eden ANAP iktidarına, Türkiye'de bir tarımın olduğunu, kırsal alan insanının 
her şeyden mahrum bulunduğunu dilim vardığı kadar anlatmaya çalıştım; fakat, bilinçli bir 
politikayla tarım ihmal edildi ve dolayısıyla bugünlere gelindi. 

Yapılmayan işler var, ama yapılan işler de var; bunlardan da kısaca bahsedeceğim. 
Şimdi, bakıyorum tabloya; tarımda kaynaklar iyi kullanılmamaktadır, altyapı noksanlığı

mız vardır; bunların hepsini biliyoruz. İşletme büyüklüklerinde bozukluklar var. Ne makine 
kullanma yönünden, ne ürün hasadı, depolaması, piyasaya arzı, çeşit mevzularında, maalesef, 
bu bünye, bize pazar için mal arz etme imkânını devamlı veremiyor; teknoloji ve mekanizas-
yonda sıkıntılarımız var, çok geriyiz; pazarlama ve kredi sistemlerinde yetersizliğimiz var; bu
na eklenen bilgi noksanlığı da olduğu takdirde -ki bu aşikârdır- Türk tarımı ekonomiye arzu 
ettiğimiz katkıyı verememektedir. Bu arada, teşkilatlanmada da yetersizliğimiz herkesçe bilin
mektedir. 

Şimdi, bir genel tablo çizersek, tarım, bu son on yıldır uygulanan ekonomik modelle üvey 
evlat muamelesi görmüştür, ihmal edilmiştir; artık tarımın bundan kurtarılması gerekir. Türk 
Çiftçisinin toplumda layık olduğu yeri alabilmesi için, Türk çiftçisinin üretime yönebilmesi için 
bazı tedbirlere ihtiyacımız vardır. Büyük Atatürk'ün, "Türkiye'nin gerçek sahibi, efendisi, ha
kikî müstahsil olan köylüdür, çiftçidir" beyanlarının doğrultusunda bir tarım politikası izlen
mesi gerekecektir; bunu istiyoruz. 

Tarım Bakanlığı yeniden organize edilmelidir. 1984'te bozulan düzenin yeniden ihya edil
mesini, en önde yapılması gereken işlerden biri olarak görüyoruz. Bakanlık hizmetleri, bu şe
kilde, yeni bir reorganizasyonla, daha bir aktivite kazanacaktır. Bugün Bakanlıkta, en üst sevi
yeden en uç noktaya kadar hizmet veren arkadaşlarımızın gayretlerini bütün Türkiye'yi geze
rek gördük, görüyoruz; ama, sistem bozuldu, sistem karmaşası var; ihtisasa hürmet mevzuu 
bozuldu ve bu sistem verim vermedi. 1984'te getirilen bu sistem, arzu ettiğimiz atılımı yarata
madı. 

Diğer bir konu; Tarım sektöründe yatırım oranları artırılmalı, gerek kamu gerekse özel 
sektör teşvik edilerek tarım geliştirilmelidir. Bir misal vermek gerekirse, 1983 yılında sabit ser
maye yatırımlarının yüzde ll'ini tarım sektörü oluştururken, 1990'da bu oran yüzde 6,4'e düş
müştür. 

Tarım topraklarının tarım dışı maksatlarla kullanılmasına mâni olacak tarım arazilerini 
koruma kanununu çıkarmalıyız. Bu konuda, Sayın özal'la, geçmişte yaptığımız görüşmeler
de, "kıymetli tarım toprakları elden çıkıyor, bunlara mâni olalım, Tarım Bakanlığının da vize
si gerekir" deyince, "bir de Tarım Bakanlığını karşımıza bir mâni olarak çıkarma" demişti; 
ama, 1 inci sınıf, 2 nci sınıf, 3 üncü sınıf, 4 üncü sınıf araziler hep sanayie, yerleşim alanlarına 
tahsis edildi yahut o inşaatlarla işgal edildi, kimse bir şey söylemedi. Gidin görün, birçok ova
mız hep fabrikalarla dolu; Adana-Mersin arası, Balıkesir, Konya, İstanbul, Bursa... Neresini 
sayarsanız sayın, hepsinde de, böyle, insan diksen insan bitecek yerlerde fabrika bacaları var. 

Keza, arazi toplulaştırılması ve erozyon mevzularına çözüm bulunmalıdır. Sanayileşmeye 
geçildiği andan itibaren, bu, hız kazandı; ama, sanayileşme arzu ettiğimiz seviyeye geldi mi; 
hayır, kurulanlar da, tarıma bağlı olanlar da battı. Bir dengesizlik var; çünkü, bir ekonomik 
zincir içinde bir bakla çürükse, o ekonomik zincir hizmet veremez; bunu da arz edeceğim. 
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Tarımımız genel olarak hava şartlarına bağlıdır. Bunu, hava şartlarına bağlı olmaktan kur
tarabilmek, sulama yatırımlarına ağırlık vermekle mümkün olabilir. 

Türkiye'de, son nüfus istatistiklerine göre 4 milyondan fazla tarım işletmesi var. Bu, 1980'de 
3 milyon 650 bin idi. Bakınız, tarım işletmesi sayısının azalması gerekirken, işletmelerin toplu-
laştırılarak büyütülmesi gerekirken, maalesef, tarıma 400 bin çiftçi ailesi daha eklendi ve dola
yısıyla, arazi bölündü. Yine, tarımdan, hayvancılıktan beklediklerimize ek olarak, el sanatla
rına, halıcılığa, ipekböcekçiliğine, arıcılığa ve çiçekçiliğe daha iyi bir progı-amla ağırlık vermek 
mecburiyetindeyiz; yoksa, kırsal alandaki bu insanları besleyemeyiz, onların şehre göçlerini ön
leyemeyiz. tşte, hayvancılık politikasının yanlış uygulanışı, Türkiye'de doğuyu boşaltmıştır; do
ğudaki köylerde insan kalmamıştır. Bunu, 1990 yılı genel nüfus sayımı gösterdi. 15 ilin nüfusu, 
1985 sayımlarına nazaran düşmüştür, doğudaki meralar boşalmıştır, köyler boşalmıştır, mera
lar öksüz kalmıştır. Bu, geçinemeyen insanların -hayvancılık yönünden rakip ürünlerle- köy
den şehre itilmesidir. 

Tabiatıyla, entansif tarım Türkiye'yi kurtaracaktır; ama, bu, sermaye ister, bilgi ister, pa
zar ister, girdi konularında destek ister. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal destekleme politikalarına geçmek istiyorum. 
Tarımın kendine has özellikleri nedeniyle, tarım sektörüne teknik ve ekonomik destek ve 

yardım sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun nedenlerini satırbaşlarıyla şöyle sıralayabilirim: 
Üreticilerin, sattığı ürünlerin ve üretim için aldığı girdilerin fiyatlarının oluşumunda hiç

bir etkileri yoktur. 
' Onbir yıldır Türkiye'yi yöneten hükümetler, tarım ürünlerine fiyat verirken, bazen dünya 

fiyatlarını ileri sürdüler, bazen de tüketicilerin satın alma gücünü düşündüklerini ve onu baz 
aldıklarını ileri sürdüler. Tabiî, bunun neticesinde, çiftçinin pahalı girdiyle üretiminin, yani yüksek 
maliyetinin ve el emeğinin hiç dikkate alınmadığını gördük. Bunlarla çok mücadele ettik; ama 
muvaffak olamadık. 

Biliyorsunuz ki, tarım ürünlerinin, arz ve talep yönünden elastikiyeti çok düşüktür. İste
diğimiz an, bir makineden çıkaracağımız tekstil mahsulü gibi bir ürün elde edemeyiz. Keza, 
tarım, azalan verimler kanununa tabidir. Girdi kullanımını devamlı artırmak suretiyle verim 
artışında devamlılık sağlanması da mümkün değildir. 

Gıda güvenliğini sağlamak için, tarımda, teşvik ve destekleme araçlarının kullanılması zo
runluluktur, buna ihtiyaç vardır; ama, maalesef, destekleme politikalarında bir istikrar olma
dığını bugüne kadar gördük, bunları yaşadık. 

Ülkemizde son yıllarda takip edilen ekonomik ve sosyal politikalar tarım kesiminin daima 
aleyhine gelişme göstermiştir. Aslında, tarım, genelde fiyat alan bir sektördür, yalnız çiftçiler, 
ürünlerinin fiyatlarında söz sahibi değildirler Türkiye'de. Yani satın aldığı mal ve hizmetlerin 
fiyatlarını, bunları üretenler ve devlet tayin eder. 

Biliyorsunuz, biz, üretim için tohumluk alırız, gübre alırız, akaryakıt alırız, traktör alırız, 
tarım ilacı alırız; enerji İçin, sulama için para veririz; faizle kredi alırız, işçilik parası veririz; 
bu kalemlerde bizim hiç pazarlık gücümüz yoktur. Bunu ya devlet tayin eder ya da imalatçı 
veya satıcı bize empoze eder. Bu nedenle, tarım sektörü, pahalılığın ve enflasyonun baskısı al
tında en çok zarar gören kesim olmaktadır. 

Hükümetler de, enflasyonu düşürmek için, daima, tarım ürünleri fiyatlarıyla oynamak 
suretiyle, paranın piyasaya dökülmemesini, dökülürse enflasyonu körükleyeceğini ileri sürürek, 
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peşin para vermekten uzaklaşmışlardır ve fiyat yönünde de, hakkımızı da daima alamaz du
rumda bugüne kadar gelmişizdir. Keza, serbest piyasa şartları içinde, iç ticaret hadleri, sürekli, 
üreticiler aleyhine gelişmö göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, neticede, çiftçilerin satın alma güçleri sürekli olarak düşmektedir; 
yani, çiftçiler fakirleşmektedir, tşte bu yeni bütçeyle ve bundan sonraki yeni programlarla bun
ların önüne geçilmesini bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; onun için, genel olarak 6 milyon aileyi yakinen ilgilen
diren tarımsal destekleme politikasını yeniden gözden geçirmeye mecburuz. Destekleme kap
samı çok önemlidir. Gerçi, serbest piyasa şartlarında bu destekleme kapsamı daraltılmak is
tenmiştir. Nitekim, eskiden -on sene evvel- 22 kalem ürün desteklenirken, geçen sene, mayıs 
başına kadar, bu, 9 kalem ürüne düşürülmüştür. Mayısta, hububat fiyatları ilan edilirken, 8 
kalem ürün daha, desteklemeye, Sayın Mesut Yılmaz Hükümetince alınmıştır; ama, Türkiye 
şartlarında, çiftçiyi, güçlendirmeden, birdenbire serbest piyasa şartlarına terk etme politikası
nın tehlikesini hep beraber yaşadık. Bunu sandıkta yaşadık, bunu çiftçi işletmelerinde yaşa
dık, bunu doğunun boşaltılmasında yaşadık. Ege'de yaşadık, her tarafta yaşadık. 

Ürün bedellerinin ödenmesi meselelerinde, koruyucu fiyat meselelerinde Türk çiftçisi ye
niden bir yapılandırmaya götürülmelidir. 

Kaliteli ve verimli üretimin artışını sağlamak, ürün fiyatlarıyla girdi fiyatları arasında denge 
kurulmasını temin etmek ve maliyet esasını öne alarak, ürün çeşitlendirmelerini de tavsiye ede
rek, sübvansiyon politikalarına yeni bir şekil vermek mecburiyetindeyiz. 

Bunun yanında, pazarlama kuruluşu olan kooperatiflerimizi -bunu benden sonra konu
şacak olan arkadaşım geniş çapta izah edecektir- hür kooperatifçilik sistemi içinde, 1988'de 
değiştirilen ana sözleşmeleriyle Rusya'daki kooperatiflerin dahi gerisine götürülen kooperatif
çiliği, ihya etmek mecburiyetindeyiz. Kooperatiflerin, sermaye noksanlarının giderilmesi, dev
let vesayetinden kurtarılması gerekiyor. Bugün, kooperatiflerde yönetim vardır ve çiftçiler için
dedir; ama, o yönetimin söz hakkı yoktur. Merkez birliği tasdik etmezse, hiçbir karar geçerli 
sayılmaz... Böyle kooperatifçilik olmaz! 

Kredi ve faiz politikalarımız vardır. Sermaye yetersizdir; faiz yüksektir. Hayvancılığımız, 
1981'de başlayan bilinçli ve bilinçsiz ihracat ve ithalat politikalarıyla; şahısları zengin etmiştir, 
üreticileri fakir etmiştir. Hayvanlar kasaba gitmiş; ithal edilen damızlıklar bile gitmiş; hayvan
cılık yapanlar borca batmış, hacizle, icrayla karşı karşıya kalmış göçe mecbur bırakılmışlardır. 

Para temin etmek için, 1981, 1982, 1983'lerde ihracat teşvik edilmiştir. Tonunu içeride 3 
250 dolara sattığımız kasaplık kesilmiş etlerin, dış ülkelere 1 800 dolara kadar satılma durumu 
olmuştur. Yani, hayvancılık çok geniş bir konu... 

Bir satırbaşı açıyorum; yeni bir rehabilitasyon programıyla bunu çözmeye mecburuz:. Evet, 
500 milyar Türk Liralık yeni bir kaynak yaratıldığını Sayın Bakanımdan öğrendim, teşekkür 
ediyorum; ama bu kaynağın sarfında bile üreticiler bulunsunlar, beraber program yapılsın ki, 
bu iş geçmişte yapılan yardımlar gibi boşa çıkmasın. 

Tarım ürünlerini pazarlama kuruluşları güçlendirilmeli; ancak, üretim açığı olmadıkça, 
ithalat yapılmamalıdır, tşte, geçen sene yaşadık; şekerimiz varken, tüccar şeker getirdi... Tüc
car, Hükümete baskı yaptı; Şeker Şirketi 250 bin ton şeker getirecekken, bu bağlantıyı yapmış
ken, tüccar da 400 bin ton ucuz şekeri Avrupa'dan aldı getirdi ve Şeker Şirketi de bizim parala
rımızı veremez oldu. O zaman, çiftçi ayağa kalkmıştı... Lüzumsuz ithalattı, tüccarı zengin eden 
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ithalattı... Bundan sonra -devir değişmiştir- artık, inşallah, lüzumsuz ithalat yapılmayacaktır. 
Doğal Afetler Kanunu, ihtiyaca cevap vermekten çok uzak... Tüm varlığının yüzde 40'ını 

kaybeden çiftçi bu kanundan istifade edememektedir. Tüm varlığı içinde, hayvanı, traktörü ve
yahut ekipmanı vardır; bunlar büyük bir değerdir; yalnız, tarladaki mahsul dondan, sair afet
lerden zarar gördüğü vakit, adam traktörüyle ne yapsın, hayvanıyla ne yapsın?.. Bunu düzelt
mek mecburiyetindeyiz. Ayrıca, tabiî afetler için, devletin desteği de bulunan bir tarım sigorta
sı düşünülmelidir Sayın Bakanım. 

Değerli arkadaşlar, meslek kuruluşlarının güçlendirilmesi konusunu zaten bir kanunla hu
zurlarınıza getireceğiz. 

Bunun yanında, nereye gidersek gidelim; tarım tahsili yapmış, sayısı 10 binin üzerindeki, 
gencimizin iş istediğini görüyoruz. Bunların, kırsal alan insanının yanında, lider olarak, ona 
yardımcı bir durumda istihdam edilme çareleri düşünülmelidir. Çare vardır, yok değildir; ama 
ele alınmamıştır. Sayın Bakanımızın bu konuyu ele alacaklarını ümit ediyorum; her zaman ya
nındayız. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim doldu; ama çok hızlı olarak birkaç şey söylemek istiyorum. 
Tarıma hizmet veren kamu kuruluşlarımız var, özel kuruluşlar ve sanayiler var.ı. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası mevzuunu yeniden ele almak mecburiyetindeyiz. Zi
raat Bankası, çiftçi bankası olma durumundayken, bugün, birçok yüklerin, baskıların altında
dır; bu konuyu ayrı bir zamanda görüşebiliriz. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin borç durumunu hep biliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisinin ye
niden bir gözden geçirilmesi gerekir. Ofisin iki üç yıldır uygulamaya başladığı ve itiraz ettiği
miz, çiftçi sicili tutmak kopuşunun Bakanlığımızca derhal durdurulması lazımdır. Çiftçi sicili 
tutmak, meslek kuruluşlarının vazifesidir. ' 

Ziraî Donatımın ıslahı gerekir. Bu kurumu rehabilite edecek bir program yapılmalıdır, bu 
konuyu, Hükümetin ana programları içinde bir yere oturtmamız lazım. \ 

Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayii... Bunlar, sermayesizlikten, hiz
met veremez durumdadırlar. 

TİGEM konusunda çok dikkatli olmalıyız. TIGEM'in dağıtılacağını biliyorduk; ama, çok 
şükür, bu dönemi atlattık. İnşallah bundan sonra böyle bir konu konuşulmaz. TİGEM'in ne 
noksanı varsa -şayet varsa- muhakkak ele alınacaktır. 

Köy Hizmetleri konusuna girmeyeceğim; çünkü, arkadaşlarım bu hususta sizlere geniş bilgi 
sunacaklar/Yalnız, şunu gördüm: Seçim bölgem olan Konya'ya giderken, -Ankara'ya 200-300 
kilometre mesafede- arada yarım veya bir kilometre mesafe olmadıkça, arka arkaya giden iki 
araba toz bulutu yüzünden birbirini takip edemez durumdadır. Konya, yani Orta Anadolu'da 
bunlar varken, doğuyu siz düşünün artık... ' '' 

Değerli arkadaşlar, tarım ürünleri ithalatı konusunu genel politika içinde bahsettim. Bu 
konuda konuşmak istemiyorum; ama, Türkiye, yeni çeşitlerin ithaliyle üretiminden uzaklaşan 
bir tarım ülkesi haline getirilmişti. 

Sigara konusunda da aynı şekilde, Amerikan sermayesi tahakkümü, monopolü Türkiye'
ye girmeye başladı, artık bunun önüne geçmemiz mümkün değil. 

Meyve, sebze, et, süttozu, peynir, kasaplık canlı hayvan ithalatı hayvancılık battığı için 
deri ithalatı deri sanayii gelişti ithal edilen yeni tarım ürünleri çeşitleri bizi, üretimden uzakla
şan bir tarım ülkesi haline getirdi. Artık, Adana'da çiftçinin üçte biri, pamuk yerine karpuz 
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ekmektedir. Trakya'da ayçiçeği ekicisi buğday ekiyor; çünkü, iç piyasadan daha ucuz fiyatla 
likit yağ ithal ediliyordu. Bunlara benzer, muz üreticisi ve diğer ürünlerdeki üreticilerin du
rumları gibi pek çok örneği sayabilirim; ama, vaktim yok. 

Değerli arkadaşlarım, "kalkınmada, tarım mı, sanayi mi öncelikli sektör olmalıdır" tar
tışması artık bitmiştir. Ülkemiz, sanayileşerek, hatta, sanayi ötesi, bilgi toplumu haline gelerek 
kalkınmış ülkeler arasına girebilir; fakat, bunun anlamı, tarım ihmal edilebilir demek değildir. 
Çünkü, tarım, her ülkede önem verilen bir sektördür. Tarımın ihmal edilmesi halinde bu hede
fe ulaşılması mümkün değildir. EkoTnomi bir bütündür, tarımsız ekonomi düşünülemez; ama, 
Türkiye'de, maalesef, tarım sektörü düşünülmedi. 

Bütün sektörlerin, dengeli ve birbirini destekler biçimde geliştirilmesi gerekir. Tarımında, 
ekonomik yaşantı zincirinin bir halkası olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Daha hızlı kalkına-
bilmek için, diğer sektörler ve kesimlerle birlikte, tarım sektörünün de Avrupa Topluluğu ve 
dünya ile bütünleşmesini sağlamak, rekabet gücümüzü artırabilmek için tarımsal potansiyeli
mizi geliştirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. 

Tabiatıyla, bunların gerçekleştirilebilmesi için, kısa, orta ve uzun vadeli programlar var
dır; bunlar düşünülecektir. Bu bakımdan, Türkiye'nin uyguladığı politikalara yeni bir bakış 
açısı getirmeye ve millî bir tarım politikası uygulamaya mecburuz; bu, hedefimiz olmalıdır. 

Yeni politikamız, ekonomide dengeleme, üretim ve atılım programı çerçevesinde yürüye
cektir. Hükümet programlarında da zaten bunlar açıkça belirtilmiştir. 

Sosyal piyasa ekonomisi hedefimizdir. Bu sayede, üretici, verimi artırıcı, kaliteyi yükselti
ci bir istikamete yönlendirilebilecektir. Sanayi, hizmetler sektörü ve tüketici menfaatları ancak 
bir bütünlük içinde sosyal dengeye ulaşabilir. 

Türk çiftçisinin beklediği hamleyi süratle başaracağımıza olan inancımızı belirtiyor, 1992 
yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin bereketli mahsullere ve bol kazanca ulaşmamıza 
vesile olmasını Grubumuzca Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, saygılarımı arz sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ikinci sözcü Sayın Sami Sözat... 
Buyurun Sayın Sözat. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SAMÎ SÖZAT (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın 1992 malî yılı bütçesi münasebetiyle, Tarım Reformu ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz tarımının yapısal sorunlarını çözümlemeyi amaçlayan çalış
malar, yarım yüzyıldan beri devam etmektedir; ancak, zaman içinde, konunun ele alınış şekli, 
elde edilmesi düşünülen amaç ve bu amaca ulaşmak için seçilen araçlar farklı olmuştur. Bu
nunla beraber, bugüne kadar yapılan çalışmaların ortak bir yönü vardır ki, o da, ülke tarımı
nın bir bütün olarak ele alınmamış olmasıdır. Örneğin, 1945 yılından bu yana uygulanmış olan 
tarım reformlarında, konunun daha ziyade sosyal ve politik yönleri üzerinde durulmuş, reform 
hareketinin sağlaması gereken ekonomik ve kültürel faydaları göz ardı edilmiş veya ikinci pla
na itilmiştir. İlki 1945 yılında uygulanan Topraksız Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve son 
olarak Şanlıurfa İlimizde uygulanan Toprak Reformu "Yasasında da ana hedef, kişilere ait büyük 
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mülk arazilerinin dağıtılmasına yönelik olmuştur. Tarım işletmelerinin sadece işlenen arazileri 
göz önünde tutulmuştur. Tarım işletmelerini tamamlayıcı bir unsur, bir toprak kaynağı duru
munda bulunan ve esas mülkiyeti devlete ait olan otlak, yaylak ve meraların korunması, ıslahı 
ve usulüne göre hakça kullanılması üzerinde durulmamıştır. Tabiî yem kaynaklarından fayda
lanma şekli, yerel örf ve âdetlere terk edilmiştir. Sonuç, hepimizin bildiği gibi, bugün millî bir 
felaket niteliğinde olan erozyon ve hayvancılığımızın acıklı durumudur... 

Esasen, işlenen topraklarımızın da büyük ölçüde erozyona uğramış olduğu bir gerçektir. 
Toprak-Su teşkilatının çalışmalarına göre, topraklarımızın yüzde 75-i aşırı derecede erozyona 
maruz kalmıştır. Erozyon konusunda çiftçinin yeterince eğitilmemiş olmasının da bunda bü
yük etkisi olduğu bir gerçektir. Şu halde, ülke tarımının yapısını iyileştirmede, toprak reformu, 
toprak mülkiyetindeki çarpıklığı düzeltmeyi amaçlayan çalışma, alınması gereken tedbirlerden 
sadece bir tanesi olmuştur.-Toprak refomunu da içine alan geniş kapsamlı bir çalışma şekline 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu kapsamlı çalışma şekli de tarım reformudur. Tarım reformunda; ko
nu bir bütün olarak ele alınır, sistem yaklaşımından hareket ederek sistemi oluşturan unsurlar, 
parçalar gözden geçirilerek her birinde mevcut aksaklıklar giderilir ve böylece bütünün ahenk
li ve verimli çalışması sağlanmış olur. 

Tarım kesimli bir sistemi bir bütün olarak ele alırsak; başta beşerî kaynak olan insan gücü 
-yani çiftçi- toprağı da içine alan tabiat -diğer bir deyimle ekoloji- sermaye ve krediyi içine alan 
malî mevzuat, fiyat ve pazarlama düzeni, tarımsal eğitim ve araştırma faaliyetleri, bu sistemin 
unsurlarını, parçalarını oluşturur. Ayrıca, tarım kesimiyle ilişki içinde bulunan ekonominin 
diğer kesimlerinden kaynaklanan sorunlar, özellikle ülkenin millî ekonomi politikası, para ve 
kredi politikası ve altyapı ve ayrıca ulaşım sorunları, tarımı, sistem dışından etkileyen unsurlar 
veya bitişik sistemlerdir. Tarım reformu, bütün bu hususları içeren, sayılan bütün bu unsurlar
daki aksaklıkları aynı zamanda gidermeyi amaçlayan; kısaca bölgesel kalkınmayı amaçlayan 
kapsamlı bir çalışma şeklidir. 

Sayın milletvekilleri, tarım reformu kavramından neyi kastettiğimizi açıkladıktan sonra; 
şimdi, bu çerçevede, ülkemiz tarımında, iyileştirilmesi, yeniden şekillendirilmesi gereken hu
suslar nelerdir; bunları, önem ve öncelik sırasına göre, çok kısaca arz etmek istiyorum. 

tik iş olarak, tarım reformuna ilişkin programların uygulayıcısı durumunda olan çiftçile
rimizin eğitim ve örgütlenmesine yer verilmelidir, özellikle, pazar için üretimde bulunan, üre
tim konusu itibariyle kısmen veya tamamen ihtisaslaşmış olan orta ve büyük işletme yöneticisi 
çiftçilerin, iyi bir meslekî eğitimden geçmesi, başarı için son derece önemlidir. 

Diğer taraftan, bölgesel düzeyde, bölgesel şartlar altında yapılacak araştırmalardan elde 
edilecek sonuçlar, zamanında çiftçiye aktarılmalıdır. Böylece, çiftçinin bilgisinin canlı tutul
ması, yenilenmesi sağlanacak, değişen şartlar karşısında isabetli karar almasına yardımcı olu
nacaktır. 

Eğitim, araştırma ve enformasyon hizmetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve yürü
tülmesi için, iyi bir organizasyon gereklidir. 

örgütlemeye, behemehal çiftçiden başlanmalıdır. 
Diğer taraftan, Türkiye, coğrafî açıdan geniş bir ülkedir. Tarım bölgelerimiz, toprak ka

rakteri ve iklim şartları bakımından olduğu gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı itibariyle 
de önemli farklılıklar gösterir. Bu durum göz önünde tutularak, ülke düzeyinde bir tarım poli
tikası yanında, ayrıca, bölgesel tarım politikalarına da yer verilmelidir. 
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Uygulanacak tarım reformunda, bölgesel kalkınma projeleri tercih edilmelidir. Bu proje
lerde, başta insan varlığı olmak üzere, bölgenin tüm kaynakları ele alınmalıdır. Ormanlar, yeşil 
alanlar, otlak, mera ve yaylaklar, su kaynakları, madenler, sanayi, tarım ve altyapı dengeli bir 
şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Reform çalışmaları sonucu, bölgelerin tarımsal yapısında önemli değişmeler olacaktır. Biraz 
önce, bu hususa, Sayın Başkanım Osman Özbek bir nebze değindiler, özellikle, kuru ziraat 
sisteminden sulu ziraat sistemine geçiş hallerinde, tarım, emek yoğun, sermaye yoğun bir yapı 
kazanmış olacaktır. Bu durum, bölgeler arasında emek ve sermaye akımına yol açacağı gibi, 
belirli ürünlerin üretimi konusunda da, rekabet ortamı yaratacaktır, örneğin, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde sulu ziraate geçildiğinde, Çukurova ve Ege Bölgesi pamuk üretimi bundan 
önemli ölçüde etkilenecek ve pamuğun yerini bazı alternatif ürünler almış olacaktır. 

Hiç şüphesiz, bölgeler arasında kaynak transferini doğuran faktörler, sadece tarımsal ya
pı değişikliğinden ibaret değildir. Ekonominin diğer kesimlerinde, özellikle sanayi, hizmet sek
törü ve şehirleşmede meydana gelecek gelişme ve genişlemeler de, bölgeler arasında kaynak 
transferini hızlandıracaktır. Tarım bölgeleri için en uygun ürün desenlerinin, nispî avantaj ku-, 
ralına göre saptanması, tarımsal üretimin bölgeler düzeyinde planlanması demektir. Bu, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına düşen bir görevdir. Tarım bölgelerini içine alan bir araştırma projesiy
le, her bölge için, en uygun ürün deseninin tespiti gerekir. Bu suretle sağlanan bilgiler, tarım 
işletmelerinin üretim planlamasında en güvenilir yönlendirici faktör olacaktır. Esasen bunun 
dışında, emredici bir üretim planlaması asla düşünülemez. 

Tarım reformu çerçevesinde, yine dikkatle ve öncelikle ele alınması gereken bir husus da, 
mera yasasının zaman geçirilmeden çıkarılmasıdır. Bu yasa, her bölge veya her alt bölge için, 
mera, otlak ve yaylakların besleme gücünü saptayacak, aşırı otlatmayı önleyecek, ıslah, bakım 
ve otlatma rejimini güvence altına alacak, meralardan faydalanma hakkına sahip çiftçileri, bu 
haklarına denk hayvan yemi üretimi yapmayı zorunlu kılacak hükümler içermelidir. 

Meralardan faydalanma hakkının, ön şart olarak hayvan yemi üretimine bağlanması, tar
la tarımıyla hayvancılığın gerçek anlamda bütünleşmesini sağlayacak ve hayvancılığın, emek 
ve sermaye yoğun bir şekilde yapılmasını da gerçekleştirecektir. 

önemli gördüğümüz bir diğer konu da, tarıma dayalı sanayi ile tarım kesimi arasındaki 
ilişkilerdir. Ekonomik hayatta, huzurlu, adil ve demokratik bir ortam yaratmak açısından önemli 
bir konudur, özellikle çiftçilerin güçlü bir şekilde örgütlenmemiş olduğu ülkelerde -ki, Türki
ye, bu ülkelerin en başında gelen bir ülkedir- tarımsal ürünleri üretenler pazarlama gücüne sa
hip değillerdir. Çiftçimiz, alırken de, satarken de daima kaybeden taraf durumunda bulunmak
tadır. Çiftçinin, etkin.ve güçlü bir şekilde örgütlenmesi uzun zamana bağlıdır. Bu hususta ça
lışmalar devam etmektedir; ancak, bu durumda, çiftçinin haklarını korumak zorunluluğu var
dır. Devlet bu durumda çiftçinin haklarını korumak zorundadır. Sözleşmeli tarım şeklini daha 
adil bir düzen içinde yaygınlaştırmak, devlete düşen bir görevdir. 

Çiftçinin, ürününü sattığı tarıma dayalı sanayi kuruluşlarına zamanla ortak olması yö
nünde kolaylıklar yaratılmalıdır. Bu suretle çiftçinin hakları güvence altına alınmış olacağı gi
bi, sermaye birikimi de hızlandırılmış olacaktır; fakat, asıl önemli husus, daha önce de belirtil
diği gibi, taraflar arasında sömüren ve sömürülen imajının behemehal ortadan kaldırılması 
ve daha adil, demokratik ve huzurlu bir ortaklığın yaratılmış olmasıdır. 
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Sayın milletvekilleri, tarım reformu, hiç şüphesiz, biraz önce yukarıda arz ettiğimiz bir
kaç konuyla sınırlı değildir, çok geniş kapsamlı bir konudur. Tarım kesiminin gelişmesi, her 
şeyden önce ülke ekonomisinin bir bütün olarak gelişmesine bağlıdır. Bu hususta sanayileşme 
itici güç durumundadır. Tarım kesimindeki fazla nüfus, sanayi kesimine ve ekonominin diğer 
kesimlerine aktarılmadıkça, tarımın rahat nefes alması da hiç mümkün değildir; ancak, bu gö
rüş, tarımın ihmal edilmesi anlamını da getirmemelidir, bundan böyle bir anlam da çıkarılma
malıdır. Bu, aksine, stratejik bir önem taşıyan tarımın, sanayi ve ekonominin diğer sektörleriy
le ahenkli ve uyumlu bir şekilde geliştirilmesini ima ve ifade etmektedir. 

Bu çerçeve içinde,''1992 yılında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzce, tarımsal üretimi 
artırmak, gelir dağılımını dengelemek ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak için 
daha ciddî çalışmalar yapılacaktır; yani, daha açık olarak, köylünün ve çiftçinin, kalkınmanın 
tüm nimetlerinden yararlandırılmaları, şeffaflık içerisinde sağlanacaktır. 

Anavatan Partisi döneminde olduğu gibi, hiçbir şahıs veya köyün siyasî yapısına bakıla
rak hizmet götürülmeyecektir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Biz hiç yapmadık. Onu siz yaparsınız. Hiç yapmadık, 
hiç... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) —Hiç değilse doğruyu söyle şu mübarek günde... 
İllâ çamur atmak mecuriyetinde misin... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Doğu Anadolu'da bir tek elektriksiz köy kalmadı... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Niçin itiraz ediyorsunuz; gerçekleri söylüyoruz... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hangi gerçeği?.. O sizin gerçeğiniz... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Size öyle geliyor; gerçekleri söylüyoruz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sizin gerçeğinizi söylüyorsunuz; köyleri gezmediniz o. 

zaman... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Çok gezdik; köyden geliyoruz biz. -
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Oturduğunuz yerden seçim kampanyası yürüttünüz o 

zaman... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Alpaslan. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, köylü, insanlık haysiyetine yaraşır bir 

yaşama düzenine tekrar kavuşturulacak, yol, su, okul, elektrik ve sulama suyu temini gibi, 
köye gidecek kamu hizmetlerinin, altyapı yatırımlarının, ülke içinde dengeli dağılımına ve çe
şitli nedenlerle geri kalmış çevrelere gitmesine, seçimlerde çıkan oy durumuna veya partisine 
bakılarak değil, köyün içinde bulunduğu mahrumiyet derecesine ve ihtiyaçlarının adiliğine ba
kılarak, öncelik tanınacaktır; bu, bizim hizmet anlayışımızdır. Doğru Yol Partisinin sosyal adalet, 
demokrasi, şeffaflık ve insanlık anlayışı da bunu gerektirmektedir değerli milletvekilleri. 

Netice itibariyle söylemek istiyorum ki, sekiz seneden bu yana süren Anavatan Partisi İk
tidarının hizmet anlayışını her kim arar ve bekler ise, kesinlikle arz ediyorum, hüsrana uğraya
caktır; çünkü, Hükümetimiz, bu anlayışa, Yüce Milletimizin 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde 
ortaya koyduğu istek ve beklentisi doğrultusunda son verecektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 3 puan aldınız... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — 500 günün bugün kaçıncı günü? 
SAMİ SÖZAT (Devamla) —• Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut 

Yılmaz'ın, bu kürsüden, "danışma kurullarını kaldırmayın" yalvarmalarına rağmen, Anava-
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tan Partisinin arpalıklarının Hükümetimizce kaldırılmış olması, KİT'lerde -tabiî, tarımsal KİT'
lerden bahsediyorum- yapılan reformun en canlı örneğidir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — KİT'lerin hepsini doldurdunuz, daha fazlasını da 
yaptınız... 

SAMİ SÖZAT (Devamla) — Arpalıkları kaldırdık efendim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Partizanlık yaptınız... Yerine hep kendi adamlarınızı 

doldurdunuz... -
SAMİ SÖZAT (Devamla) — öyle bir niyetimiz yok; bu millet bizi, arpalıkları kaldıralım 

diye gönderdi buraya... (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özsoy, Sayın Arslan, müsaade edin efendim... 
Sayın Sözat, bir dakika efendim... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın Başkan, müdahale etmesinler... 
BAŞKAN — Sayın Sözat, bir dakika efendim... Ben, mani olmaya çalışıyorum... 
Zamanı nasıl taksim ettiğinizi bilmiyorum; eğer siz de yarım saat konuşacaksanız diğer 

arkadaşlara konuşma zamanı kalmayacak... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Kalıyor efendim, biz anlaştık; ben de yarım saat konuşaca

ğım. 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin; grup olarak daha konuşma zamanınız var, tabiî... De

mek ki diğer arkadaşlar 10'ar dakika konuşacaklar... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, burada düşündükleri zannetmeyin ki 

kurumlardır... Kurumlar değildir.. Ya nedir; söyleyelim: 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Allah şaşırttı... 

SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sizin gibi! Allah sizi şaşırttı ve bu milletin başından defetti. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Arpalıklar kaldırılınca ortada kalacak olan, papatya beyleri ile ANAP'Iı kayırmalardır. 
BAŞKAN — Sayın Sözat, bunların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle alakası yok

tur; konuya dönmenizi rica ediyorum. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın Başkan, söylediğim sözler konuyla ilgilidir. 
BAŞKAN — Sayın Sözat, arpa her ne kadar tarıma ait ise de, arpalıkların hiç ilgisi yok-

' tur yani. 

SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmalarım konuyla ilgilidir, tarımsal KİT'
lerden bahsediyorum ve reform niteliğinde olan bu olaylardan bahsetmek hakkımdır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın milletvekili, bu konuşmayı size kim yazdıysa, doğru 
yazmamış... 

CEM KOZLU (İstanbul) — KİT'leri arpalık haline siz getirdiniz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, konuşmacı mevzua girsin; böyle konuş

maya hakkı yok. 

SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, 
Köy Hizmetleri; Genel Müdürlüğü, iktidarların oy potansiyellerini artıran değil, gerçek ihtiyaç 
içinde olan yerleşim birimlerine hizmet veren bir kuruluş haline getirilerek, gerçek hüviyetine 
tekrar kavuşturulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 1992 yılında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 7 bin kilomet
re yeni köy yolu, 7 bin kilometre stabilize yol kaplaması, 800 kilometre yeni asfalt yapımı, 
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1 200 kilometre ikinci kat asfalt yapımı, 5 000 kilometre yol onarımı, 2 065 adet üniteye içme 
suyu, 1 000 adet yeni sondaj kuyusu, 2 000 hektar alanın sulaması yapılacak şekilde gölet ya
pımı. 75 918 hektarda tarla içi geliştirme çalışmaları, 6 507 hektar toprak muhafaza çalışmala
rı, 222 adet köyde kanalizasyon çalışmaları, 13 385 hektar yerüstü sulaması çalışmaları, 1 240 
hektar drenaj çalışmaları yapılması programlanmıştır. 1991'de net yatırım tutarı yaklaşık 700 
milyar lira iken, 1992 yılında net yatırım tutarı 1 161 924 000 000 liradır. Köye yüzde 56-60 
civarında daha fazla hizmeti bu program içerisinde görmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi İktidarı, köylüyü, çiftçiyi, esnafı, sanayiciyi -burada, 
sanayici derken, büyük holdingler hariçtir- yanlış... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — 30 bin liralık yem ne oldu Beyefendi... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — ...yanlış ve kasıtlı olarak uyguladıkları ekonomik politikalar

la devletle karşı karşıya getirmişlerdir; hepsini perişan etmişler, vergilerini ve borçlarını ödeye
mez hale sokmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz -üç buçuk aylık Hükümetimiz- ANAP Hükümetinin 
sekiz seneden beri iliğini sömürerek ocağını söndürdüğü, kredisini ve Bağ-Kur borcunu ödeye
meyen köylüyü^ esnafı ve yergisini veremeyen tüccarı ve sanayiciyi tekrar huzura kavuşturmak 
ve işinin başına tekrar döndürerek üretime katkıda bulunmalarını temin etmek ve onların, dev
letten korkan değil devletle kucaklaşan insanlar olmasını sağlamak için, ödeyemedikleri borç
ların faizlerinin ve cezalarının affını sağlamıştır. [ANAP sıralarından alkışlar(!)] 

Alkışınıza teşekkür ederim. 
Ama, gelin görün ki, sekiz sene, milletin kanını emerek köşe dönücüler, vurguncular ya

ratan Anavatan Partisi, bu aftan rahatsız olmuştu. Çünkü, onların arzusu, bu milleti icra ka
pılarında süründürmek ve eziyet etmek olduğu için, af kanununun çıkarılmaması konusunda 
her türlü engellemeyi yapmışlardır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne alakası var be! 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Alakası var efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hiç alakası yok. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Evet, size göre alakası yok, ama alakası var. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sizinki holdinglerin af kanunu, çiftçilerle alakası yok 

onun. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
SAMİ SÖZAT. (Devamla) — Alakası var; vergi reformudur bu. 
BAŞKAN -— Sayın Alpaslan, lütfen efendim... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Benim bahsettiğim, vergi reformudur; alakası vardır... Lüt

fen dinleyiniz. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Mugalata yapmayın... Yanlış söylüyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Sözat, süreniz doldu. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Ama, başaramamışlardır; her şeye rağmen kanun çıkarılmış

tır. 
BAŞKAN — Sayın Sözat, arkadaşlarınıza çok az zaman kaldı; üç arkadaşınız sizden son

ra konuşmak istiyorlar... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın Başkan, daha 10 dakikam var; 20 dakika oldu... 
BAŞKAN — Hayır, 10 dakikanız yok sizin; daha üç arkadaşınız var bekliyorlar; arkadaş

larınızı düşünün efendim..-. 
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SAMİ SÖZAT (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Hükümetimizin amaç ve hedefi, iç barış ve huzuru sağlamaktır. Toplumun huzuru, kal

kınmanın tek yoludur. Anavatan Hükümeti, maalesef, kendi yandaşlarının huzurunu sağla
mayı bu milletle eşdeğer kabul etmiş; ama, eşdeğer olmadığını seçim sonuçlarıyla aziz milleti
miz ispat etmiş; yani milletimiz, Anavatan idaresini başından defetmiştir. tşte, şimdi karşımız
da, kendisini idareden uzaklaştıranlardan, yani köylüden intikam almalarına meydan verilme
diği için, ANAP'lı arkadaşların çok rahatsız olduklarını görmekteyim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Üzülmeyiniz, buna da alışacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarı, KİT'leri zarara sokmak için yarışa girmiştir. Şöyle 
ki; yüzde 120 faizle aldıkları kredileri, KİT bünyesinde kurdukları vakıflarla, mektup, pul, uçak, 
yemek ve papatyalara yardım parası yaparak, Osmanlı dönemindeki Lale Devrinin de fevkin
de, Türkiye Cumhuriyetinde papatya devrini açmışlar ve yaşamışlardır. Bunun adını da, maa
lesef "çağ atlamak" koymuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, ANAP Hükümeti, KİT'leri dışa açıyoruz diyerek uyguladıkları ba
yilik sistemleriyle, bayilikleri, bu işi bilen ve imkânları yeterli olana değil, sadece ve sadece 
ANAP'a gönül açanlara... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinlerseniz konuyu daha iyi öğrenirsiniz. 
...Anavatan'a gönül açanlara vermişler, bunları sorumsuzca ve partizanca davranarak peşkeş 

çekmişlerdir. Sonuç ise yürekler acısıdır. Zira, kuruluşlar zarar ederken, bayiler kazandırılmış
tır; Âdeta, bugünkü acı tablonun oluşumu hızlandırılmıştır, öyle zannediyorum ki, bu yapı
lanlardan dahi, Anavatan Partisinin, geç de olsa, bir parça olsun, üzüntü duyduğunu zannet
miyorum; çünkü, iktidar hırsı, koltuk hırsı, ANAP'ın gözünü bürümüştür. 

Değerli milletvekilleri, hükümette iken, iktidar sarhoşluğundan, gerçekleri görememiş, bu
gün de muhalefete alışamamaktan yine gerçekleri göremeyen Anavatanlı arkadaşlarımıza bir 
önerim olacak: Hiç olmazsa, şu ulvî çatının altında, Çankaya'nın istek ve talimatlarıyla değil, 
milletin istek ve talimatları doğrultusunda hareket etmeleri gerekir. Belki o zaman, gözünüz 
açılır, gerçekleri görürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım, şahsıma ayrılan vaktin dolmuş olması nedeniyle, burada konuşma
mı noktalarken, 1992 malî yılı bütçesinin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımıza, Türk çiftçisine, 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyo
rum. 

Teşekkür ederim; sağ olun. [DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar(l)] 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Doğru Yol Partisi Grubuna ayrılan sürenin dolması 
için yarım saat vardır; eğer, hatipler, 10'ar dakika konuşurlarsa, 3 hatip konuşabilir; bunun 
dışında, 3 hatip konuşamaz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — 25 dakika var. 
BAŞKAN — Efendim, saati ben tutuyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Küpeli; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA KÜPELİ (Adana) — Sayın Başkanım, değerli millet

vekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi, en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; tarımın ülkemiz için önemini hepimiz biliyoruz. 
Tarım, gıda üreten bir sektör olarak, sadece ülkemizde değil, dünya genelinde büyük önem 
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taşır; ancak, bizim için önemi daha büyüktür; çünkü, tarım, ülkemizde, sadece gıda üreten 
bir sektör değil, aynı zamanda, ekonomiye büyük katkısı olan bir sektördür. Düşünün ki, ta
rım sektörü, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir ülkede, nüfusun yarısını istihdam ediyor; millî 
gelir ve ihracatın yaklaşık altıda birini sağlıyor; sanayie hammadde veriyor, ondan mamul madde 
alıyor; 57 milyon vatandaşı doyuruyor. 

Değerli milletvekilleri, işte, ben, öncelik ve ısrarla, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri 
olan tarım sektörümüzün nasıl ihmal edildiğini vurgulayacağım. Gelin, çiftçimizin durumuna 
bir göz atalım: 

17 bin köyümüzde, 15 milyon vatandaşımız yaşıyor; ama, nasıl yaşıyor!... Peki, neden üre
tim yetersiz? Gerçekten böyle olsaydı, silolarımız tıka basa dolmazdı. 

Sayın milletvekilleri, uzmanlar, tarımsal gücümüzün, üretimimizi en az iki üç misli artır
maya yeterli olduğunu söylüyorlar. Uzmanlar bunu söylüyor; ama, o devrin hükümeti ne yapı
yor; bu gücü harekete geçirmek yerine, serbest piyasa ekonomisi diye tutturuyor; tarım sektö
rüne tokat üstüne tokat atıyor; pahalı kredilerle, düşük taban fiyatlarıyla, tarım ürünü ithala
tıyla, ürün bedellerini sürdüre sürdüre geç ödemekle, tarım sektörünü evire çevire dövüyor. 

Değerli milletvekilleri, bu tür akıl almaz uygulamaların yaşandığı bir ülkede, tarım, kalkı-
nabilir mi, ayakta durabilir mi; tabiî ki duramaz; önce diz çöker, sonra yıkılır gider. 

Türkiye, dünyada, gıda maddesi satın almayan 7 ülkeden biriyken sekiz yıl ısrarla izlenen 
yanlış tarım politikası sonucu, 1,5 milyar dolarlık tarım ürünü ithal eder hale getirildi. Çiftçi, 
sekiz yıldır, tarım girdilerinde yıkıldı; borcunu ödemek için, ineğini, traktörünü, tarlasını sat
tı. Bu yanlış politikanın sahipleri de, sanki hiçbir şey olmamış gibi, gittiler, Çukurovalıdan, 
Adanalıdan, İzmirliden, Konyalıdan oy istediler. Bir örnek vermek gerekirse, bizim Adana'da 
14 milletvekilliği var; ancak, Tini aldılar, tşte, Türk köylüsü, Türk çiftçisi, Anavatan tktidarırtı 
cezalandırmıştır. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Sizi de cezalandıracak hiç merak etme; siz de köylüye hiç
bir şey vermiyorsunuz. 

MUSTAFA KÜPELİ (Devamla) — Eğer biz, çiftçiye, köylüye haksızlık yaparsak; köylü
müz, çiftçimiz, milletimiz, bizi de cezalandırır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP'ın bu, yanlış tarım politikası, tarımsal üreti
min ülke içindeki payını giderek azalttı. Bakınız, tarımsal üretimin millî gelirdeki payı, 1980'de 
yüzde 22,6 iken, 8 yılda yüzde 17,8'e düştü. Oysa, son tarım sayımına göre, 28 milyon hektar 
işlenebilir tarım arazimiz, 24,2 milyon hektar da meramız vardı; yani, ülkemiz, hem tarıma 
hem hayvancılığa oldukça elverişli. Ne var ki, hem elimizdeki arazileri iyi kullanmamışız hem 
de politikamızı doğru seçmemişiz. Verimsiz araziyi ekip, verimli araziye sanayi tesisi kurmu
şuz. Topraklarımızın yanlış kullanılması, toprak, su ve bitki arasındaki doğal dengeyi bozmuş, 
yağmurlar düzenini şaşırmış, erozyon ve çoraklaşma artmış. Bugün, topraklarımızın, 1,5 mil
yon hektarını çoraklık, 2,8 milyon hektarını drenaj, 28 milyon hektarını taşlık, 57 milyon hek
tarını da şiddetli erozyon tehdit ediyor. Her yıl, 18 santimetre kalınlığında ve 110 bin hektar 
toprak, denizlere akıyor. 

tşte, bu gerçekler ışığında, Sayın Bakanın, topraklarımızın kabiliyet sınıflarına uygun ola
rak kullanılması yolundaki görüşlerini memnuniyetle karşıladım. 

Değerli milletvekilleri, sadece toprağı değerlendirmekle olmuyor; Su gücümüzü de iyi de
ğerlendirmeliyiz. 1962 yılında, ancak, 117 bin hektar arazi sulanabiliyordu; takip eden 18 yıl 
içerisinde, bu rakam, 3 milyon hektara ulaşmıştır. Çalışılırsa, istenirse, planlı ve programlı 
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hareket edilebilirse, her engel aşılıyor. Sulama yatırımları çok masraflı. Bu nedenle, bu yatı
rımlardan, azamî ölçüde yararlanmak zorundayız. Sayın Bakanımın, Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki takdim konuşması, bu açıdan memnuniyet vericidir. Bakınız, Sayın Bakan ne diyor: 

"1 . — Ülkemizin en büyük projesi olan GAP devreye girmeden önce, altyapı, ürün deseni 
ve pazar organizasyonu tamamlanacaktır. 

2. — Tarla içi geliştirme yatırımlarına önem verilecektir. 
3. — Sulanılmaya çalışılmış alanlarda, toplulaştırma uygulaması hızlandırılacaktır; sula

ma hizmeti götürülecek alanlarda ise, bu uygulama, önceden gerçekleştirilecektir. 
4. — Kurak bölgelerde gölet yapımı yaygınlaştırılacaktır. 
5. — Sulama teknikleriyle birlikte diğer girdiler, köylüye, paket program olarak götürüle

cektir." 
Bu hazırlıklar, tarım sektörümüze verimlilik kazandıracak, çok isabetli olacaktır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımın sorunları bu kadarla bitiyor mu; bitmiyor. 

Tarım sektörü, son sekiz yılda öylesine büyük darbeler yedi ki, dertleri ve sorunları öylesine 
yığıldı ki, köylümüz devlet desteğinden tamamen yoksun kaldı, tefecinin eline düştü, tarlasını 
sattı; 15 milyonu aşkın köylümüz var; kazançlarıyla, karınlarını bile doyuramaz hale geldiler. 

Sayın milletvekilleri, köylerde, parasızlıktan, düğünler ertelenmiş ve bastonu diksen yeti
şir, denilen arazilerde, örneğin Çukurova'da bile, çiftçinin feryatları başlamıştı. 

Sayın milletvekilleri, 1980 tarım sayımına göre, tarım işletmelerimizin yüzde 82,3'ü 100 
dekardan küçüktür; üstelik, bu işletmeler, tarım toprağımızın yüzde 43'ünü paylaşıyor. Tarım 
kredisi, bunların can simididir. Küçük tarım işletmelerin de, sermaye yetersizliği ve parasızlık 
had safhada. 

Tarım sektöründe, sermayenin devir hızı düşüktür; üretim, risklerle karşı karşıyadır; don, 
vurur; sel, alır; kuraklık, kavurur. Tarım sektörü, düşük faizli krediye, her an ihtiyaç duyar. 
Buna rağmen, 1980'de yüzde 22-24 dolaylarında olan tarım kredisi faiz oranları, bugün yüzde 
50-60 dolaylarına ulaşmıştır. Tarım sektörü, bu faiz oranlarını kaldıramıyor; bu faiz oranlarıy
la, tarımsal gelişmeyi sağlamak mümkün değildir. 

Bizim Hükümetimiz, üreticinin yarasını saracağını göstermiştir. Başbakanımız, bakanla
rımız, çiftçinin sorunlarını tümü boyutlarıyla biliyorlar. Seçim döneminde vaat ettiklerimiz, 
tek tek gerçekleşmiştir. Bunun bariz örnekleri vardır: 

Küçük çiftçi ve köylünün, Ziraat Bankasına olan 5 milyon lira ve daha aşağı miktardaki 
borçlarının faizi silinmiştir. Silinen faiz miktarı, 577 milyardır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin çiftçiye olan 1 trilyon 257 milyar liralık borcunun tamamına 
yakını ödenmiştir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin aldığı ürüne karşı 2,5 trilyonluk borcunun büyük kısmı öden
miştir. 

Hükümetimiz, geçen yıldan devredilen üretici borçlarını en süratli şekilde ödemektedir. 
Tarım kesimi, biraz olsun nefes almıştır. 

Sayın Bakanımın uygulamaya koyduğu ve uygulamaya koymak üzere hazırladığı girişim
ler, tarımın belini doğrultacağının umut ışığıdır. 

Değerli milletvekilleri, tarım ürününü elde etmekle mesele hallolmuyor. Bu ürüne, önce; 
yeterli fiyat verilmeli; taban fiyatı belirlenmesinde, 1980'de olduğu gibi, çiftçi kuruluşlarının 
görüşü alınmalı; Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında iyi bir diyalog kurulmalı; ürün 
bedelleri peşin ödenmelidir. 
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Sonra, sıra ihracata geliyor, Avrupa olsun, Asya olsun, artık, kaliteli ve sağlıklı ürün isti
yor. Bu nedenle işleme, paketleme ve muhafaza alanında entegre tesisler kurulmalı; sebze ve 
meyve sevkiyatının ilk durağı olan haller, çağdaş çizgilere kavuşturulmalı; toptancı hallerine' 
ilişkin yasa ve yönetmeliklerde, çağın gereklerine uygun değişiklikler yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türk kadını, 8 yıldır, mutfakta yangın var, diye feryat ediyor. Üre
tici, ürününü, yok pahasına satıyor; ama, tarladan bin liraya alınan patlıcan, mutfağa 7 bin 
liraya giriyor, 8 yıldır bu filmi seyrediyoruz. Bu, neden böyle kaldı; geçmişte ANAP hükümet
lerinin yanlışlıklarından dolayı kaldı. Üretici, pazarlama alanında kooperatifleşmeye teşvik edil
medi. Tarım sektörü, dış rekabete karşı korunmadı. Tarım girdileri, altınla ve dolarla yarış etti
rildi. Çiftçi, parasal destekten yoksun bırakıldı, tefecinin insiyatifine terk edildi. Oysa, sade 
ve küçük önlemler alınsaydı, hem üretici bu kadar perişan olmayacaktı hem de mutfaklarımız
da yangın var, feryatları yükselmeyecekti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime burada sön verirken, bir hususu daha be
lirteceğim. ANAP, "çağ atladık" diyor; bize, ithalatta sınırları atlattılar; çiftçimizi ve besici
mizi, iğneli fıçının içerisine attılar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Komisyonunda görevli bir millet
vekili olarak, son sekiz yılda ağır bir biçimde ihmal edilen tarım ve hayvancılığımızın sorunla
rının, sihirli bir dokunuşla çözülemeyeceğini biliyorum; ancak, komisyon çalışmaları dolayı
sıyla ilgili bulunduğum Bakanlık, her şeyden önce, çiftçinin, köylünün, besicinin dertlerini çok 
iyi bilen bir Bakana sahiptir. Sayın Bakanın, zorlukları teker teker aşacağına; Hükümetimizin, 
çiftçinin, köylünün, besicinin yüzünü kısa zamanda güldüreceğine eminim. 

Sayın Bakanıma ve Hükümetimize güveniyor; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, Yüce 
Milletimize ve Bakanlık personeline hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Küpeli. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Evren Bulut; buyurun. 
Sayın Bulut, ümit ederim ki, sizden sonra konuşacak arkadaşınıza da biraz zaman bıra

kırsınız. 
DYP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; sözlerime başlamadan evvel, hepinizi, Grubum ve şahsım adına selamlıyor, saygılar sunu
yorum. 

Ben, 6 sene süreyle, 1,5 milyon ayçiçek çiftçisinin, 10 sene süreyle de 300 bin çeltik çiftçisi
nin yönetim kurulu başkanlığını yapmış bir arkadaşınızım. Meclisteki 10 dakikalık konuşma 
sürem, buradaki notlarımı söylememe kâfi gelmez; yalnız, ben, burada polemik yapmaktansa, 
şu oturduğumuz sıralarda 10 milyon çiftçinin oyu olduğunu söylüyorum. Şu sıralarda 10 mil
yon çiftçinin oyu olduğu halde, sekiz senedir, maalesef, bu insanların -ailesiyle 25 milyon insanın-
sorunları bu Mecliste konuşulmadı. 

Bunları, şunun için söylüyorum: 73 sene önce yapılan tstiklal Harbinde, Türk çiftçisinin 
damgası vardır; bunu, hiç kimse inkâr edemez. Türk sanayiinin gelişmesinde de Türk çiftçisi
nin damgası vardır. Sizlerin, bürokratların burslu okumalarınızda da Türk çiftçisinin emeği 
vardır, ekmeği vardır; bunu da hiç kimse inkâr edemez. 

Burada, Tarım ve Köyişleri Komisyonu çalışmaları üzerinde konuşmak istiyordum; fakat, 
çok az bir zamanımız kaldığı için bunlardan vazgeçiyorum. 
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Şunu söylemek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti, yedi bölgeli, yedi iklimli topraklarında, 
işsizliğin 9 milyona vardığı bu dönemde, tarımdan vazgeçemez. Neden vazgeçemez; çünkü, si
zin mirasınızı şurada 4 aydır taşıyoruz; bizleri ziyarete gelen 15 bin kişinin 9 bin kişisi iş istiyor. 

Ben, sizin sayın bakanlarınızla da çalıştım. Bende, 3 Tarım Bakanının dosyası var; benim 
konuşmama, gelsin, onlar cevap versin. 2 sayın Ticaret Bakanımla da çalıştım; sevdiğim, iyi 
insanlardır, onlar da beni iyi bilir. Yolsuzlukları, hırsızlıkları, gelin, beri size anlatayım. (ANAP 
sıralarından "anlat, anlat" sesleri) Bunlar belgeli... 

Ben diyorum ki, yüzbinlerce insanın temsilcisi olarak, Yüce Mecliste, bu insanlara, muha
lefetiyle iktidarıyla hizmet vermemiz lazımdır; bu insanları, Avrupa çapındaki çiftçilerin sevi
yesine getirmemiz lazımdır. 

Bakın, ANAP'ın tarım politikası siyasî bir karardı, iflas etti. O karara saygı duyuyoruz; 
çünkü, hükümetleri zamanında altı sene onlara hizmet ettim kavgasız olarak; ama, ben Türk 
çiftçisinin nasıl ezildiğini çok iyi biliyorum. 

Bakın, Tarım Bakanlığını ne hale getirdiniz: Tarım Bakanlığı, bir KİT'tir. Soruyorum bu
radan; Ofis ayakta mı?.. 13 trilyon borcu var ve genel müdürü, son seçimler sırasında, dünya 
piyasalarında buğdayın tonu 92 dolar iken, 82 dolardan satıp, İsviçre'de istifa etti. Bunu bura
ya getirin; bu, bize hesap verecektir. Neden verecektir?.. (ANAP sıralarından "Bağırma, 
duyuyoruz" sesleri, gürültüler) 

Ben, temmuz ayında senin ofisine kilosu 600 liradan 300 ton buğday verdim; yedi ay son
ra bana 600 liradan para ödediniz. Hükümetler devamlıdır; ama, ama, ama... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Kilercioğlu'na söyle... 
EVREN BULUT (Devamla) — Ama, şunu söyleyeyim: Bunun hesabını vereceksiniz. Faiz 

yok... (ANAP sıralarından "sen varsın" sesleri) faiz yok; ama, bugün kepeğin kilosunun 800 
lira olduğundan senin haberin yok. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Konuşup durma, asabımızı bozma. 
EVREN BULUT (Devamla) — Ofis mahvolmuş, Ziraî Donatım Kurumu batmış. Şimdi, 

Trakya'dan bir çiftçim geldi; Ziraî Donatım, yüzde 96 faizle gübre veriyor. Yüzde 96 faizle çift
çilik yapılır mı?.. İnsafınıza sığınmak lazım... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sen nasıl kurtaracaksın; onu söyle, yapacağını 
söyle. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
EVREN BULUT (Devamla) — Biz kurtaracağız... Dur... Dur... Kurtaracağız... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Konuşmayı öğren. Taksim Meydanı mı burası? Tansi

yonumuz çıktı. 
EVREN BULUT (Devamla) — Hataları görmeden... Hatalarınızı söylüyorum. Ziraî Do

natım Kurumu batmış mı?... 
Bakın, bana gelen bu arkadaş Meriçli. Bakın, ödediği şu traktör faizine: 1990 senesinde, 

13 milyon 800 bin lira borcu var, bunu ödemesi gerekiyor; size 2,5 ay sonra 7,5 milyon lira, 
10 ay sonra da 8 milyon lira ödüyor; ikisini toplarsak, ediyor mu 15,5 milyon lira. Bugün, daha 
30 milyon lira istiyoruz. Bunun altından kalkılır mı? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Affedin, affedin; onu da affedin. 
EVREN BULUT (Devamla) — Bunun altından kalkılmaz. 
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Tarım kredi kooperatiflerinin seçimle gelinen yönetimleri vardır; 17 bölgesi vardır; 1,5 milyon 
çiftçisi vardır, 2 500 tane kooperatifi vardır. 1984 senesinde bunun yönetim kurulu başkanı be
nim kardeşimdi; onu görevden aldınız; yerine, 6 bürokrat getirdiniz; trilyonluk yolsuzluklar 
yaptırdınız. 

METlN EMÎROĞLU (Malatya) — Yolsuzluk yapan sizsiniz be... 
EVREN BULUT (Devamla) — Geçen sene, Hüsnü Poyraz'ın müsteşarlığı döneminde, 570 

bin ton gübre aldınız. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Burada olmayan kişiler hakkında konuşamaz

sın. Varsa bildiğin bir şey, verirsin mahkemeye. Ayıp ayıp... 
EVREN BULUT (Devamla) — Onu da getireceğiz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Varsa bildiğin, mahkemeye ver. 
EVREN BULUT (Devamla) — Bildiğim var, bildiğim var. Orman Bakanlarınızdan biri

nin, Bodrum'da, bacanağına, 70 dönüm yer aldığını söylüyorum; ıspanak mı ekecek orada?.. 
(DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "Ne bağırıyorsun?" sesleri) 

Beni konuşturmadınız; ben, size şunu söylüyorum: Bakın, Trakyabirlik çiftçisi, Marmara 
ve Trakya'da, çeltik ve ayçiçeği üretir. İçimiz yandı, yaktınız bizi... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Ne duruyorsun; mahkemeye ver... 
EVREN BULUT (Devamla) — Bakın, ben, size bir şey söyleyeyim: Sayın Kahveci de ora

da gülüyor; bizden, yüzde 12 peşin KDV alır, yüzde 4 stopaj alır, yüzde 4'de vergi veririz; peşin 
vergimiz yüzde 20 olur; ama, bizim... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sonra onu affedersiniz, değil mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Arslan... 
EVREN BULUT (Devamla) — Bizim sosyal sigortamız yok, malımız sigortalı değil, emek

liliğimiz yok, hastanelerde bakanımız yok; 50 milyon insanın 25 milyonunu, bu memlekette 
köle yaptınız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi size şunu söylüyorum: Sizler, Türk çiftçisini tanımadığınız için böyle oldu. Bakın, 
çeltik ve ayçiçeği üreticisinin olduğu yerlerden, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ'da ANAP 
milletvekili var mı; yok. İşte, sizi zaten cezalandırmışlar. Biz, demokrasiye inanıyoruz. Biz, hiçbir . 
şey almayan, yalnız topraktan ürün çıkaran insanlarız. Bu insanlar, bizi buraya, hesap sorma
ya gönderdi. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Elinde belge varsa, mahkemeye git. 
EVREN BULUT (Devamla) — İşte bir tanesi; Tarım Bakanının, Bodrum'da arsası var. 

Hepsini soracağız... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sormazsan, müfterisin. 
EVREN BULUT (Devamla) — Güneş Taner'e de soracağız; 3 ithalatçıya (AKEL'e, Asil 

Nadir'e, Yetiş'e) 150 bin çeltik üreticisini ezdirdi. Fonlara niye karşı çıkıyor? 
Japonya Parlamentosu, çeltik üreticilerini korumak için yakın zamanda bir karar aldı... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) —i Sayın Başkan, süresi doldu. 
EVREN BULUT (Devamla) — Şöyle aldı; bin liraya pirinç geliyordu, aynen bize geldiği 

gibi... 
BAŞKAN — Sayın Bulut, bunların münakaşasını başka bir oturumda yapalım; Tevfık Beye 

de biraz söz hakkı tanıyalım. 
EVREN BULUT (Devamla) — Şimdi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinde şunu söy

lüyorum: İflas etmiş bir Tarım Bakanlığını bize devrettiniz; Ziraî Araştırma Kurumu, Ziraî 
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Donatım Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, et kombinaları ve ofislerin hepsi, bugün, iflas et
miş durumdadır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sen git, seçmeninle konuş. 
EVREN BULUT (Devamla) — İnşallah, DYP-SHP Hükümeti... Nasıl ki, demokrasi, Ber

lin'de duvarları yıktı; işte, Türk çiftçisi de sizin koltuklarınızı yıktı, bu tarafa götürdü, [DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar(î)] 

Ben, size, pirinci, karpuzu, yağı yasak ediyorum; benim malımı yemeyeceksiniz; size, yal
nız karalahanayı tavsiye ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, hatibin bu sözleri üzerine herhangi 

bir izahatınız olmayacak mı? Bu konular, Meclis kürsüsünden konuşulacak konular mı? Bura
nın düzeyini düşürmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen... 
DYP Grubu adına, Sayın Türesin; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK TÜRESİN (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. 

Sözlerime, son günlerde vuku bulan çığ, grizu ve deprem afetlerinde yakınlarını kaybeden 
ailelere ve milletimize başsağlığı, ölenlere de Tanrı'dan rahmet dileyerek başlıyorum. 

Türkiyemizin şu andaki mevcut sorunları arasında en önemli olanlardan birisi hayvancı
lıktır. Hızla artan nüfusumuzun önemli bir gıda açığı bulunmamakla beraber, hayvansal pro
tein açığımız mevcuttur. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için, günde, kişi başına, 36 gram hay
vansal protein alınması gerekirken; bu, bizde, 20 gram civarındadır. 

Tarlalarımız, senelerdir sunî gübreyle gübrelendiğinden, zamanla çoraklaşarak verimsiz hale 
gelmektedir. Ekilen arazilerimizin tekrar verimli hale gelmesi ancak çiftlik gübresiyle olabilir. 

Ülkemiz, doğal şartları nedeniyle, hayvancılığa çok müsait olmasına rağmen, Anavatan 
İktidarının yanlış politikaları yüzünden, ekonominin temel taşı olması icap eden havancılığı-
mız, son senelerde, değil gelişmek, aksine gerileyerek, millî ekonomimize büyük kayıplar ver-
dirmiştir. 1983 yılında 90 milyona yakın olan hayvan sayımız, 1990 yılı sonunda 63 milyona 
inerek, ahır ve besihaneler kapanmıştır. 1982 yılında 510 milyon dolar olan -kanatlılar hariç-
hayvansal ürün ihracatımız, 1990 yılında 205 milyon dolara düşmüş; buna mukabil, ithalat 
ise, 1982 yılında 3 milyon dolar iken, 1990 yılında 205 milyon dolara yükselerek, ihracatımız, 
eksi bakiye vermiştir. Bir zamanlar, hayvan varlığıyla iftihar eden Türkiyemiz, şimdi, hayvan
cılıkta, kendi kendine yeterli bir ülke olmaktan çıkıp, ithalatçı bir ülke haline gelmiştir, 

ANAP Hükümetleri, yerli yersiz verdikleri çeşitli teşvikler neticesi, zaman zaman üretim 
artışı sağlamışlarsa da, üretilen ürünlere sahip çıkamadıklarından, verdikleri trilyonluk teşvik
leri heder etmişlerdir; değil ürünlere sahip çıkmak, aksine, dış ülkelerin kalitesiz ve dampingli 
mallarını -liberal ekonomi diyerek, sırf, bazı ithalatçı şahıs ve firmalara menfaat sağlamak için-
süttozu, çeşitli peynirler, et ve ürünleri gibi, ülkemizde üretimi bol olan maddeleri ithal ede
rek, zaten zor durumda olan üreticileri perişan etmişlerdir. 

İhracata verilen yüzde 35 civarındaki teşvikleri sıfırlayıp, ithalattan alınan fonları düşür
düler. Oysa, iç piyasalarında harcayamadıklan, miyadı dolmuş et ve mamullerini bize satan 
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Ortak Pazar ülkeleri, kırmızı ete tonda 560-1270 dolar, beyaz ete tonda 600-850 dolar, süt ürün
lerine ise tonda 1 000-1 500 dolar civarında sübvansiyonları, bunların üreticisine vermektedir
ler. 

Hayvansal üretimin artmasını sağlayan yüzde 25 oranındaki yem bedeli iadesi konusun
da, hayalî ihracatta olduğu gibi, naylon fatura keserek fazladan yem bedeli iadesi almakla ya
pılan hırsızlıkları önleyemediklerinden, yeni kalitesi ve fiyatına bakmadan, yem bedeli iadesi
ni, kilogramda 40 liraya indirdiler; bu sebeple de yem kalitesinin düşmesine neden oldular. Bu 
kiloda 40'ar liranın bile, üreticiye epeyce katkısı oluyordu. Zamanın Tarım ve Köyişleri Bakanı 
tarafından,-bu fonda biriken 200 milyar lira, "hayvancılığı, ancak ben kurtarırım" diyen Et 
ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü emrine karşılıksız olarak verildi; ama, Et ve Balık Kuru
mu, hiçbir zaman hayvancılığa sahip çıkamadı. Bu hatalı uygulama neticesi, üretici de kaybol
du. Bu bedava para, Et ve Balık Kurumuna yaradı mı; hayın Et ve Balık Kurumu, şu anda 
1 trilyona yakın zararı, nasıl kurtarırım diye uğraşıyor. 

ANAP iktidarının bakanları, Ziraat Bankasının ziraî kredi faizlerini, tefeci faizi düzeyle
rine çıkarıp, çiftçinin ödeyemeyeceği hale getirdiler; ama, Ziraat Bankası, köylümüzün aldığı 
bu faizleri ne yaptı; Amerika'daki CNN televizyonuna reklam parası olarak verdi. Ziraat Ban
kasının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlanması icap eder. 

O günlerde 1 litre suyun 1 500 liraya satıldığı ülkemizde, sütün litresinin 700 liradan satıl
masına göz yumdular. 1989-1991 yıllarında, iki sene müddetle, 200-260 liraya mal olan yumur
tanın 150 liraya satılmasını seyrettiler. Zarar eden üretici ne yapsın; süt üreticisi damızlık inek
lerini yarı fiyatına kasaba satmaya, yumurta üreticisi de yumurtlayan tavuklarını erken kesme
ye mecbur edildi. Bunun sonucu olarak, üretim düştü, ihracat azaldı ve fiyatlar yükseldi. İşte, 
şu anda yumurtanın 800 liradan satılmasının asıl sebebi budur. 

Türkiyemiz kalkınmak zorundadır. Kalkınmamızda ise tarıma dayalı sanayileşmenin rolü 
büyük olacaktır. Liberal sistem diye, bilhassa tarımda, korumacılığı kaldıramayız. Burada mühim 
olan, üretici ye tüketici dengesini iyi ayarlayabilmektir. 

Değerli milletvekilleri, hayvancılığımızın bu kötü durumunu düzeltmek için öncelikle ne
ler yapmalıyız: Tarım Bakanlığı bünyesinde, hayvancılık genel müdürlüğünün kurulması; me
raların ıslahı; mera kanununun süratle çıkarılması; mısır ve soya fasulyesi üretiminin artırıl
ması; yem hammaddelerinde hijyenin sağlanması; et, süt ve yeme verilecek teşviklerin tekrar 
incelenerek, yerinde ve zamanında verilmesi; Ziraat Bankasınca verilecek hayvancılık kredileri 
faizinin yüzde 20'nin altına indirilmesi ve kredi muamelelerine süratliliğin kazandırılması -bu 
meyanda, Hükümetimizin yeni teşvik tedbirleri arasında yer alan projelerde, 500 milyar lira
nın, 1 sene vade ve yüzde 20 faizle, hayvan alımı için besicilerimize verileceği haberi, bu sektö
rü, ziyadesiyle memnun etmiştir. Ortak Pazar standartlarına uygun kaliteli ve sağlıklı üretim 
yapabilecek tarımsal sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi; üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
ve verim artışıyla fiyatların düşürülmesi; ithalatdan alınan fonların, maliyet, stok ve piyasa 
durumlarına göre ay ay incelenip, o günün şartlarına göre değişken olarak düzenlenmesi; ürün
lerden alınan stopajın kaldırılması, hayvansal ürünlerden alınan yüzde 6 KDV'nin yüzde l'e 
indirilmesi; üretilen her çeşit üründe maliyet esasına dayanan taban fiyatı verilerek, üretim is
tikrarının sağlanması; gıda kanununun günün şartlarına, göre hazırlanıp acilen çıkarılması; da
mızlık yetiştiriciliğinin desteklenmesi; sunî tohumlama ve damızlık boğalara önem verilip, ile
rideki senelerde damızlık inek ithaline son verilmesi; ihracatta diğer ülkelerle rekabeti sağlaya
cak, Ortak Pazar ülkeleri düzeyinde yeterli teşviklerin verilmesi; büyükbaş hayvan yetiştiri-
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ciliği yanında, et ve yumurta tavukçuluğuna ayrıca önem verilmesi gerekir. Çünkü, tavukçulu
ğun, diğer hayvancılık faaliyetlerine nazaran bazı avantajları vardır. Şöyle ki; tavukçuluk, da
ha küçük alanlarda yapılabilir. Metrekaraye 18 adet piliç konabiliyor. Tavukların üreme gücü 
çok yüksektir; yılda, 1 tavuktan, 240 yumurta ve 125 civciv alınabilir. Tavukların, yem değer
lendirme kabiliyeti yüksektir; 2 kilogram yemle 1 kilogram canlı ağırlık, 200 gram yemle 1 yu
murta elde edilebilir. Yetiştirme zamanı kısa olduğundan, bağlanan sermaye, 45 günde gelire 
dönebilir. 1 piliç, 42 günde, 1 800 gram olabiliyor. Tavuk eti, diğer etlere nazaran, proteini faz
la, yağı az olduğundan, daha sağlıklıdır. 

Süt, yumurta ve piliç eti gibi temel gıda maddelerinin tüketimlerini artırmak için, radyo, 
televizyon ve basın yoluyla tanıtım yayınlarının yapılması gerekir. Son günlerde televizyonda 
sütün tanıtımı için yapılan yayınlar çok olumlu neticeler yermiştir. Böylece süt satışlarının hız
landırılması, memnuniyet vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kısaca izahını yaptığım bu öneriler tatbik edildiğin
de, hayvancılığımız tekrar verimli hale gelebilecektir. Hayvancılığımızın gelişmesi, ülkemizde
ki hayvansal protein açığını kapatıp, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlayacak, yeni iş sahaları 
açacak, güneydoğudaki terörün Önlenmesine yardımcı olacak ve yılda 1,5 milyar dolarlık ihra
cat sağlayarak, enflasyonun da düşmesine neden olacaktır. 

Sözlerime son verirken, 1992 yılı bütçesinin, milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Mec
lisimize saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türesin. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gazi Barut; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GAZİ BARUT (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tarım ve Köyişlerİ Bakanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ekonomisinin durumu hangi seveyide olursa olsun, tarım sektörü
nün, bütün dünya ülkeleri ve özellikle de kendi ülkemiz için önemi büyüktür. Yaşamak için 
zarurî olan, başta yiyecek ve giyecek maddeleri olmak üzere, önemli tarım ürünleri, bu sektör 
tarafından üretilir. 

Dünya ülkelerini incelediğimiz zaman, sanayide ileri gitmiş ülkelerin, aynı zamanda ta
rımda da çok ileri olduklarını görürüz. Almanya, Amerika, Fransa, hem sanayide hem tarım
da ileri gitmiş olan ülkelerdir. Bu ülkeler, sanayileşiyoruz diye, tarımı geri plana itmemişlerdir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan tespitlere göre, hızla 
artan dünya nüfusu, 2000 yılına kadar 1 milyar artarak 6,4 milyara, 2025 yılında ise 8,5 .milya
ra ulaşacaktır. Hızlı nüfus artışına rağmen tarımsal üretimdeki yetersiz gelişmenin bir sonucu 
olarak, günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde 500 milyon insan, şimdiden, açlıkla ve dengesiz 
beslenmeyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Dünyada tarımdaki bu menfi duruma rağmen, çiftçilerimizin gayretli çalışmaları, Tarım 
ve Köyişlerİ Bakanlığının araştırma, yayım, eğitim alanında yürüttüğü faaliyetler, ANAP İkti
darının tarım sektöründe uyguladığı politikalar, alman tedbirler ve teşvikler sonucu, son yıl
larda tarım sektöründe hızlı gelişme ve değişmeler olduğu bir gerçektir. 

Ülkemizin toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir yeri olan tarım sektö
rü, 1963-1990 yılları arasında yılda ortalama yüzde 3,1 gelişme göstermişken; bu oran, 1963-1983 
yılları arasında yılda ortalama yüzde 3 ve 1984-1990 yılları arasında yüzde 3,4 olmuştur. 

Tarımdaki gelişme hızıyla çiftçi geliri arasında da yakın ilişki vardır. 1985 ve 1990 yılı nü
fus sayımı sonuçlarına göre, yıllık nüfus artış hızı, sırasıyla, yüzde 2,5 ve yüzde 2,2 dir. Buna 
karşılık, köylü nüfusu, 1985 yılında yüzde 1,1 ve 1990 yılında yüzde 0,6 oranında azalmıştır. 
Köylü nüfusu, 1980 yılında 25,1 milyon iken, 1990 yıllında 23,1 milyona düşmüştür. Tarımdaki 
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kişi başına yıllık ortalama gelir artışı oranı, 1984-1990 yılları arasında yüzde 4,2 olup, yıllık 
ortalama tarım üretim değer artışının üzerinde olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımda önemli olan, bir ülkenin, kendi tarım üretim 
değeriyle, halkını besleyebilmesidir. Ayrıca, iklim şartları sebebiyle üretemediği veya başka ül
kelerde çok ucuza mal olan ürünlerden ithal edebilecek ekonomik güce sahip olması; kısacası, 
kendine yeterlilik yerine, tarım ürünleri dış ticaretinde, ihracatının, ithalatından fazla olması 
tercih edilmektedir. 

Türkiye'nin, ANAP Hükümetleri döneminde, tarım ürünleri ihracatı, ithalatından fazla 
olmuştur. Bir ürünün üretiminin azlığı sebebiyle ithalatının yapılmasını bahane ederek, yeter
siz hale geldik demek, meselenin tümüne vâkıf olmamak anlamına gelir. Bununla birlikte, ithalat-
ihracat dengesi, ANAP Hükümetlerince daima göz önüne alınarak, ithalat politikasında, Türk 
tarımının ve çiftçisinin korunması esas alınmıştır. Uygulanan serbest pazar ekonomisi gereği, 
tarım ürünlerinde, ihraç cihetine gidildiği gibi, zaman zaman ithal cihetine de gidilmiştir. Ay
rıca, çiftçimizi ve iç üretimimizi damping fiyatlı ithalatlardan korumak amacıyla, gümrük ver
gilerine ilaveten fon uygulamaları yapılmıştır. 

ANAP Hükümetleri zamanında, tarım ürünlerinin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve 
üretici gelirlerinin artırılmasını sağlamak üzere, modern girdilerin üretimi ve dağıtımından, mo
dern işletmelerin kurulmasına kadar, çiftçilerimizin teknik yönden desteklenmesi için yoğun 
çalışmalar yapılmıştır. 

Tarımsal üretimin artırılması, birim alandaki verimin artırılmasına, verimin artırılması ise 
tarımsal girdi kullanımına bağlıdır. Araştırma sonuçları, gübrelemeyle, genellikle yüzde 50 do
layında verim artışı sağlanabildiğini göstermektedir, 1980 yılında ülkemizde gübre tüketimi, 
eşdeğer olarak 6 milyon ton dolayında iken, 1990 yılında yüzde 50 artış göstererek 9,5 milyon 
tona yükselmiştir. ANAP Hükümetleri zamanında, gübre kullanımı teşvik edilmiş, gübre kul
lanımının artırılması ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınmış ve özenle uygulanmış
tır. 

Ayrıca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mevcut 65 adet toprak ve su tahlil laboratu-
varında, yılda yaklaşık 400 bin adet toprak ve su numunesi analizi ücretsiz yapılmıştır. Böyle
ce, gübrede, bilinçli ve yerinde kullanma sağlanarak, israf önlenmiştir. 

ANAP İktidarlarınca alınan tedbirler ve getirilen teşvikler sonunda, hiçbir tohumluğun 
sıkıntısı çekilmemiş ve çeşitli ürünlerin üretiminde büyük artışlar kaydedilerek, gerek yurt eko
nomisinde gerekse çiftçi ekonomisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Hatta, son yıllarda, başta 
hibrit mısır, hibrit ayçiçeği ve çeşitli standart sebze tohumluklarının ihracatına başlanılmış bu
lunulmaktadır. Bir taraftan, yüksek verimli tohumlukların tedariki sağlanırken; diğer taraf
tan, bu tohumlukların, çiftçilerimiz tarafından yaygın bir şekilde kullanımını teşvik maksadıy
la tedbirler alınmış; başta mısır, soya ve ayçiçeği olmak üzere, çeşitli tohumluklara destekleme 
ödemeleri şeklinde sübvansiyonlar uygulanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, bugün, değişen ve gelişen dünya ekonomi
sinde yeni bir yere sahip olmak ihtiyacındadır. 1970'li yıllarda dünya ekonomisi, tarımsal üre
timi artıracak tedbirleri tercih ederken; 1980'li yıllarda, fazla üretimin azaltılması ve başka ül
kelerden gelen ürünlere karşı kendi üretimlerini korumayı amaçlayan millî politikalar öne geç
miştir. 1990'Iı yıllar ise, Doğu Avrupa ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki dağılma
lar sonucunda oluşan ülkelerin dünya ekonomisine entegrasyonuna öncelik vermemizi gerek
tirmektedir. Bu alanda, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri ve Balkanlardaki yeni devletler 
sebebiyle, ülkemize büyük görevler düşmektedir. Bu sebeple, ülkemiz, tarımsal üretimini, bu 
ülkelerin de ihtiyaçlarını dikkate alarak artırmak zorundadır. Ayrıca, bu ülkelerle ekonomik 
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ve teknik işbirliği programları geliştirmek zorundadır. Bu ülkeler, ülkemiz için, dünya orta
mında çok daha önemli bir konumda olması için imkânlar vermektedir. Bakanlığımızın da, 
ülkemizin bu görevlerinin ifası veya sunulan imkânların değerlendirilmesi için hazır bulunma
sı gerekmektedir. 

Dünyadaki bu gelişmelerin ülkemize getirdiği yeni görev, üretim yanında pazarlamaya da 
büyük önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bugün, tarımsal pazarlamada, ihtiyaca cevap 
verecek sağlam bir yapı yoktur. Üreticinin eline geçen ile tüketicinin satın alma fiyatları arasın
da uçurum vardır. Haller Yasamız, çok eskimiş olup günün ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. 
Ürünlerin kalitelerindeki eksiklikler, dereceleme ve paketleme sorunları, Avrupa pazarlarına 
girmemizi zorlaştırmaktadır/Birçok üründe, devlet, tek ve en önemli pazarlama kuruluşu du
rumundadır. Ticaret borsacılığı gelişmemiştir. Tarımsal ürün pazarlama kuruluşları arasında 
koordinasyon da yoktur. Bu sebeple, Bakanlığın, tarım ürünleri pazarlaması konusunda güç
lendirilmesi ve tüm bu sorunlara cevap verecek hukukî ve teknik zemini hazırlaması gerekmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP Hükümetlerince, 1986 yılından itibaren, hay
vancılık, su ürünleri, meyve fidanı üretimi ve seracılık konularında, öz sermayeye dayalı ve projeli 
yatırım yapanlara, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan, kalkınmada öncelikli illerde yüzde 
30 ve diğer illerde yüzde 25 oranında prim ödenmesi uygulaması getirilmiştir. 

Ayrıca, 1987 yılında başlayan ve bugüne kadar sürdürülen çalışmalarla, 80 bin baş damız
lık gebe düve ithalatı yapılarak çiftçilerimize dağıtılmıştır. Yüksek verimli damızlık ithalatın
da, 1987 yılından itibaren, inek başına 150 bin lira destekleme ödemesi başlatılmış ve bu uygu
lama, 1990 yılında, inek başına, kalkınmada öncelikli illerde 1 milyon liraya, diğer illerde ise 
450 bin liraya çıkarılmıştır. 

Başlangıçta karma yeme uygulanan destekleme, et ve süte de uygulanmak suretiyle, daha 
yararlı hale getirilmiştir. 

Sunî tohumlama, 1986 yılında özel sektöre de açılmış ve hayvan başına 4 bin lira olan 
prim, 1990'da 10 bin liraya yükseltilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın en önemli sorunlarından biri, açlık ve den
gesiz beslenmedir. Bu sorunun çözümünde, denizlerde ve diğer sulardaki su ürünlerinin büyük 
payı vardır. Türkiye, coğrafî konumu ve ekolojik özellikleri, değişik sıcaklık ve tuzluluğa sahip 
denizleri ve soğuk iç su kaynakları itibariyle, her çeşit su ürünlerinin yetiştirilmesine ve yetiş
mesine çok elverişlidir. Su ürünleri üretim alanlarının ziraî üretim alanlarından daha geniş bir 
yer tutmasına ve halkımızın yarısına yakınının kıyılarda yaşamasına rağmen, etrafımızı çevi
ren denizlerimize ve iç sularımıza sırtımızı çevirmişiz. 

1989 yılı dünya su ürünleri üretimi 99,5 milyon tondur. Ülkemizde, 1980 yılında 430 bin 
ton olan üretim, 1988 yılında 676 bin tona ulaşmıştır; ancak, 1988 yılından itibaren, başta hamsi 
olmak üzere, ülkemiz su ürünlerinde önemli düşüşler olmuştur. 1987 yılında 310 bin ton olan 
hamsi üretimi, 1989 yılında 98 bin tona düşmüş olup, yüzde 68'Iik bir azalma olmuştur. Bu
nun başlıca sebebi, aşırı avcılık ve Karadeniz'i çevreleyen ülkelerin yarattığı deniz kirliliğinin, 
su ürünleri stoklarını olumsuz yönde etkilemeye başlamasıdır. Su ürünleri konusundaki yetki
ler, 1971 yılında çıkarılan 1380 sayılı Kanunla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilmiştir. Da
ha sonra çıkarılan kanun ve kararnamelerle, bu yetkilerin bir bölümünün diğer bakanlıklara 
verildiği görülmektedir. Bu hizmetlerin ve yetkilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde 
toplanması gereklidir. 

— 231 — 



T.B.M.M. B : 54 18 .3 .1992 0 : 2 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birkaç ilimizi ilgilendiren önemli bir konudan kısaca 
bahsetmek istiyorum. Malatya, Elazığ, Erzincan, Kars, Mersin, Antalya, Sakarya vadisi, Bile
cik ve Ege Bölgesinde üretilen kayısı, eskiden beri, ekonomik olarak, birkaç ilimizin geçim kay
nağını teşkil etmiştir. Son 4 yılda, Malatya'nın bu altın meyvesinin ihracatıyla, ekonomimize 
250 milyon dolarlık katkı sağlanmıştır. Şu anda, inönü Üniversitesi, TÜBtTAK, Meyvecilik 
Araştırma Enstitüsü ve tarım il müdürlüğü, kayısıcılık dalında araştırma ve geliştirme çalış
maları yapmaktadır. Halbuki, ülke ekonomisine önemli döviz kazandıran kayısının, üretim saf
hasından, müşteriye sunuluş safhasına kadar geçen süre içinde karşılaştığı sorunların çözümü
nü bir bütünlük içinde efe alacak bilgi, görgü ve deneyimi olan bir koordinatör kuruluşa ihti
yaç vardır. Kanaatimce, bu koordinatörlüğü de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ege Bölgemiz, ülkemizin en zengin tarım kaynakları
na sahiptir. Ayrıca, üretilen ürünlerin de parasal değeri yüksektir. Tütün, pamuk, çekirdeksiz 
üzüm, incir gibi ihraç ürünlerimiz, bu bölgemizde yetiştirilmektedir. Ne yazık ki, bu yıl, Ege 
Bölgemizde çok şiddetli bir kuraklık yaşanmaktadır. Kışlık bitkilerin üretiminde gelişme sağ
lanması ve yazlık bitkilerde arzu edilir bir verim elde edilmesi için acil tedbirler gereklidir. Ba
kanlığın, bu konuda hangi tedbirleri aldığı, bir merak konusudur. Acaba, üzüm bağlarına, 
damlama-sulama sistemi kurulması düşünülmüş müdür ve yeraltı su kaynaklarının değerlen
dirilmesi için tedbirler alınmış mıdır? Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın, bu konu üzerinde önem
le durmasını beklemekteyiz. ../ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ülkelerin kalkınmasında, altyapı hizmetlerinin önemi
nin tartışılmaz olduğu, hepimizce bilinmektedir. Bugün.ü lke nüfusumuzun yüzde 41'inin köy, 
mezra ve kom gibi birimlerde yaşadığı dikkate alındığında, bu insanlarımıza götürülecek hiz
metlerin de zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi, hem hizmetten istifade edenleri ve hem 
de hizmeti götürenleri mutlu edecektir. 

Genel Kurulda, bütçe görüşmelerinin yapıldığı birinci gün, DYP Grubu adına konuşan 
SayınTurhan Tayan şöyle demiştir: "Bugün, 40 bin köyümüzün 3 500'ünde içme suyu yoktur. 
Son on yılda, Köy Hizmetlerinin, yol ve su hizmetlerinde gerileme olmuştur. Halen, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü emrindeki makine parkının yarıdan fazlası, bakımsızlıktan çalışa
maz durumdadır, Bu yıl Köy Hizmetleri yatırımlarına ayrılan ödeneği, umutlu bir gelişme ola
rak görüyoruz." Evet, sözcü bu iddiasıyla,zor koşullarda fedakârca hizmet veren Köy Hizmet
lerinin hizmet kervanı olan personelini de üzmüştür. Köye ve köylüye hizmet götüren bu genel 
müdürlüğün, 1984-1989 yılları arasında sorumluluğunu taşımış birisi olarak, bu yanlış görüşü 
düzeltmek istiyorum. Ayrıca, Sayın Tayan'ın memleket menfaatına olan umudunu boşa çıkar, 
racağımdan dolayı da Üzgünüm. 

Birincisi; içme suyu götürülecek ünite sayısı 78 876, suyu olmayan ünite sayısı 20 bin, 
köy sayısı ise 36 155 olduğuna göre, sayın konuşmacının, 40 bin köyle 3 500 susuz ünite rakam
larını nasıl temin ettiği anlaşılamamıştır. 

İkincisi: Şu anda görüşülen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü bütçe raporunun ikinci sayfasında, 1991 yılı içinde 26 089 kilometrelik yol ağında çeşitli 
hizmetlerin yapıldığı, 7 630 üniteye içme suyu götürüldüğü ve 761 yeni sondaj kuyusunun açıl
dığı açıkça yazılmış, Plan ve Bütçe Komisyonunun 11 üyesi tarafından da imzalanmıştır/Hal
buki, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, "1992 
yılı ödenekleriyle; ancak, 14 500 kilometrelik yol ağında çeşitli hizmetler yapılabilecek ve 2 065 
üniteye de içme suyu götürülecektir" demektedir. 

t . . ' 
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Üçüncüsü; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1992 yılı akaryakıt ve yedek parça ihti
yacı 1 trilyon 264 milyar 405 milyon lirayken, verilen ödenek 544 milyar 165 milyon liradır. 
1992 yılında akaryakıta gelecek muhtemel bir artış da göz önüne alınırsa, verilen bu ödenekle, 
yıllık ihtiyacın yüzde 35'i karşılanır. Bu demektir ki, iş makineleri; ancak, yılın dört ayı çalışa
caktır. • 

Şimdi, ben, Sayın Tayan'a soruyorum: Acaba, umut, bu durumun neresindedir? 
Ayrıca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarihinde ilk defa 1986 yılında ve ANAP İkti

darı döneminde 2 200 yeni iş makinesi, bilgisayar, telsiz ve faks sistemlerine kavuşturularak, 
hizmette etkinlik ve çabukluk sağlanmıştır. 

1 KADÎR BOZKURT (Sinop) — Kaç tane damperli kamyon alınmıştır? 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Söyleyeceğim biraz sonra... 
GAZİ BARUT (Devamla) — Konuşmam bittikten sonra, bir sorunuz varsa, gelin, dışan-

da hepsini cevaplandırayım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı sula

nabilir özelliktedir; ancak, havzaların su imkânları göz önüne alındığında, teknik ve ekono
mik olarak sulanabilecek toplam arazi miktarı 8,5 milyon hektardır. Halbuki, ülkemizde ta
rımsal üretim, halen, tabiî şartlara bağlı bulunmaktadır. Tarımsal üretimin tabiî şartlara bağlı
lığını azaltmak için, sulama yatırımlanna önem vermek gerekmektedir. Nitekim, 1984-1990 yıllan 
arasında sulama yatırımlarına büyük önem verilmiştir. 1963-1983 yılları arasında, yılda ortala
ma 90 bin hektar alan sulanmışken, 1984-1990 yılları arasındaki 7 yılda 803 bin hektar alan 
sulamaya açılmış ve yılda ortalama 115 bin hektar alan sulanmıştır. Halbuki, 1992 yılı Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine baktığımızda, sulama yatırımlarına önem verilmediğini görü
yoruz; çünkü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde 
kullanılmak üzere, tarım sektörü yatırımları için, 1992 yılı bütçesinden, işçilik, makine, akar
yakıt hariç olmak üzere 827 milyar lirası devam eden işler, 50 milyar lirası da yeni işler olmak 
üzere, 877 milyar lira net yatırım ödeneği istemiştir; verilen ise 467 milyar liradır. Bu durum 
karşısında, programa hiç yeni iş alınamayacağı gibi, devam eden işlerin de; ancak, yarısı karşı
lanabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halen nüfusumuzun yüzde 41'inin kırsal kesimde ya
şadığı ülkemizde, köy yolları, büyük önem taşımaktadır; ayrıca, ulaşım, asayiş ve askerî mak
satlar yanında, kırsal yörelere götürülecek diğer sektör hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve ucu
za mal edilmesi açısından da önemlidir. Bu bakımdan, eldeki mevcut kaynakları yerinde ve 
zamanında kullanmak ve kaynak israfından kaçınmak suretiyle, köy yolu ulaşım sorunumuza 
en kısa zamanda çözüm getirme zorunluluğu vardır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27 500 adet olan makine parkıyla, yılda, 9 bin kilo
metre tesviye, 10 bin kilometre stabilize, 3 bin kilometre asfalt, 8 bin kilometre köy yolu onarı
mı yapma kapasitesi vardır. Bu kapasitede iş yapabilmek için, 1992 yılında, işçilik, makine ve 
akaryakıt hariç, 672 milyar 500 milyon liraya ihtiyaç vardır. Halbuki, 1992 bütçesinde sağla
nan ödenek ise sadece 285 milyar 978 milyon liradır. Bu demektir ki, verilen ödeneklerle; an
cak, mevcut yapım kapasitesinin yüzde 43'ü kullanılabilecektir. Bu itibarla, yılın ikinci yarı
sında mevcut makine parkı ve işgücü atıl hale gelecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köy, mahalle, oba, 
mezra, kom ve benzeri yerleşim ünitelerine ve askerî garnizonlara içme suyu götürmek ve çevre 
sağlığıyla ilgili düzenlemeleri yapmakla da görevlidir. Bu ünitelerde sağlıklı insan, sürekli ve 
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verimli işgücünün sağlanması, her şeyden önce sağlıklı içme suyunun teminine bağlıdır. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 yılında devam eden 4 045 ünite için 770 milyar lira, yeni 
yapım olarak 1 633 ünite için 609 milyar lira olmak üzere, 5 708 ünite için 830 milyar lira öde
nek istemiştir. Buna karşılık, 2 065 ünitenin yapımı için bütçeden 269 milyar lira ödenek ayrıl
mıştır. îçme suyu götürülmesi planlanan 2 065 ünitenin 75 adedi askerî garnizonların içme su
yu olduğuna göre, yapılacak ünite sayısı, istenenin yüzde 34'ü, bütçeden ayrılan ödenek ise, 
istenenin sadece yüzde 32'sidir. ' 

İnsanların en doğal ihtiyacı olan su sorununu bir an önce çözmek devletin en önemli gö
revlerinden biridir. Türk köylüsüne içme suyu götürme gibi kutsal bir hizmet için ödenekler 
mutlaka artırılmalıdır, aksi takdirde, "benim köylüm" diyemezsiniz. 

Ülkemizde kırsal kesime içme suyu götürmede büyük zorlukların olduğu da bir gerçektir. 
Çünkü, su kaynakları yetersiz, küçük kaynaklar ise yağışa bağlıdır. Ayrıca, yeraltı kaynakları
nın işletme masrafları da yüksektir. Bu konuda en iyi çözüm ise', sağlıklı içme ve kullanma 
suyunun baraj, gölet ve nehirlerden temini olacaktır. 

Sonuç olarak; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1992 yılında 2 trilyon 534 milyar liralık 
net yatırım ödeneği talebine karşılık, ancak 1 trilyon 161 milyar liralık bir yatırım ödeneği al
mıştır. Bu ise, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmet kapasitesinin yüzde 45'idir. Hal
buki, devam eden işlerin bitmesi için 1 trilyon 830 milyar liraya ihtiyaç vardır. Buna göre, yeni 
yatırımlar için ödenek olmadığı gibi, devam eden işlerin de ancak yüzde 63'üne ödenek veril
miştir. özellikle ANAP hükümetleri döneminde, her yıl birinci derecede öncelikli iller ile ikin
ci derecede öncelikli iller için Köy Hizmetleri yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 48'i ayrılmış
tır. Halbuki, bunlara ilaveten yeni kurulan illerin birinci derecede öncelikli illerden ayrıldığını 
da dikkate alsak bile, yine de 1992 yılı yatırım bütçesinin yüzde 41'i bu illere ayrılmıştır. Böyle
ce, bu illere ayrılan yatırım ödenekleri yüzde 7 azalmıştır. Bunu, "Bu yöreye büyük ağırlık 
veriyoruz" diyen Hükümetin dikkatine sunarım. 

Ayrıca, şu hususu da özellikle belirtmekte fayda görmekteyim: Yurdumuzda bugün 36 155 
köye karşılık, 78 876 yerleşim ünitesi bulunmaktadır. Bilhassa öncelikli illerde yerleşim ünite
lerinin her geçen gün artması, sağlıklı ve sürekli altyapı hizmeti götürmeyi zorlaştırmaktadır. 
Bu dağınık yerleşim deseni, köylerde ve diğer yerleşim ünitelerinde yaşayanların kamu hizmet
lerinden ve sağlanan imkânlardan daha iyi faydalanabilmelerine engel olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müsaadenizle, Tarım ve Köyişleri Sayın Bakanına, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili bir teklifim var. Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünde bugün 13 021 kadrolu memura ihtiyaç olmasına karşın, kadro olmadığından, yerine 
maliyeti daha pahalı olan geçici işçi çalıştırılmaktadır. Şöyle ki; bir memurun Köy Hizmetleri
ne aylık maliyeti 2 milyon lira, bir geçici işçinin Köy Hizmetlerine aylık maliyeti ise 6 milyon 
liradır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 354 300 adam/ay karşılığı 40 bin geçici işçi çalışı
yor. Bu demektir ki, her geçici işçi dokuz ay çalışır. Bu 40 bin kişi içindeki lise mezunlarından 
imtahanla 13 021 kişi memur olarak alınırsa, devlete yıllık maliyeti 312 milyar lira, geçici işçi 
olarak kalırsa, yıllık maliyeti 702 milyar liradır. Görülüyor ki, geçici işçi yerine memur çalıştı
rıldığı takdirde Hazineye yılda 400 milyar lira tasarruf sağlanacaktır, tçme sularına ayrılan 1992 
yılı ödeneği ise sadece 269 milyar liradır. 13 021 kişi, daimî iş sahibi olduğu için mutlu olacak 
ve 400 milyar liralık bu kaynak ile ünitesi 200 milyar liradan yılda 2 000 üniteye içme suyu 
götürülecek ve yüzbinlerce insan sağlıklı içme suyuna kavuşacaktır. Konuyu Sayın Bakanın dik
katine sunuyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kırsal alanda temel ekonomik faaliyet dalı tarım oldu
ğundan, Önemli tarımsal girdi olarak toprağın verimli şekilde kullanılabilmesi önem arz et
mektedir. Toprağın verimini artırmak için de arazi toplulaştırması yapılmalıdır. 

Arazi toplulaştırmasının, vatandaşın mülkiyet hakkıyla ilgisinden dolayı çok hassas bir 
hizmet olması ve bu konuda yeterli kanunî mevzuatın bulunmaması önemli bir boşluktur. 

Halen reform sahası dışındaki yerlerde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arazi toplulaş
tırma çalışmalarını mevcut tüzüklerle yapmakta olup, uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Ancak, topraklarımız Medeni Kanunun tabiî sonucunda, küçük parçalara ayrılmış ve dolayı
sıyla da küçük işletmeler eliyle işletilmektedir. 

Toplam işlenen topraklardan aile başına düşen miktar, yaklaşık 66 dekar kadardır. Bu iş
letmeler ise küçük işletmelerdir. Bu gerçekten giderek, arazi toplulaştırılmasına önem verilme
lidir. 

Arazi toplulaştırma, basit manada, parçalanmış arazilerin birleştirilmesidir. Geniş mana
da ise, toprak muhafaza ve ziraî sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parça
lanmış, dağılmış olanları imkân ölçüsünde birleştirmek; çiftçi ailesinin yaşama düzeyini yük
seltmek için, teknik, ekonomik ve sosyal yönden gerekli önlemleri almaktır. 

Arazi toplulaştırmasıyla, tarla içi geliştirme projelerinin maliyetinde tasarruf sağlanır, arazi 
kullanma alanı artar, üretim yükselir, işletmenin geliri artar, arazi mülkiyet payları birleştirile
rek, adlî yönden anlaşmazlıklar önlenir, sosyal huzur sağlanır, arazilerin birleştirilmeleriyle bir
likte, sulama kanalları, drenaj sistemi, yol ve arazi tesviyesi yapılmak suretiyle arazilerin ıslahı 
gerçekleşir. 

Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmaları ilk defa 1961 yılında Toprak Su Genel Müdür
lüğünce Konya'da başlatılmıştır; fakat, 30 yılda ancak 115 bin hektar alana hizmet götürül
müştür. Arazi toplulaştırmasının faydasının çokluğu nedeniyle, politika olarak bu çalışmalara 
ağırlık verilmelidir. Arazi toplulaştırması ve arazi korunması için acilen tedbir alınması, ayrı
ca, tarım sektörü hizmetlerinin çokbaşlılıktan kurtarılması gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köylerimizde düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla 
köy imar planları, köy içi yolları ve köy kanalizasyonları yapılmasına hız verilmelidir. Köy ka
nalizasyonunun çevre sağlığı açısından önemi büyüktür. Çünkü, bugün, 15 bin yerleşim ünite
sinin kapalı su şebekesi vardır. Bu köylerin kanalizasyonları bir an önce tamamlanmalıdır, aksi 
takdirde, birkaç yıl sonra bu yerleşim yerleri oturulmaz hale gelecektir. 

Köy imar planı, kanalizasyonu, köy içi yolları ve kapalı su şebekesini birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. 

Kırsal kesimdeki diğer mühim bir konu ise; bugün doğuda ve güneydoğuda yaşanan çığ 
ve deprem felaketidir. Bu felaketlerde yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. İşte, bu gerçeklerden 
yola çıkarak, bu bölgelerde yaşayan halkımızın ekonomik, kültürel ve sosyal durumları gözö-
nüne alınarak, mezraları da mümkün olduğu kadar bir araya getirecek yeni köy imar planları 
yapılmalıdır. Bu meyanda, kendi evini ve işletme binasını yapan çiftçilerimize verilen krediler 
artırılmalı, deprem bölgelerinde kendi evini ve işletme binalarını yapanlara faizsiz ve uzun va
deli kredi verilmelidir. 

Köylerimizde düzenli yapılaşmayı sağlamak için sizlere arz etmeye çalıştığım bu tedbirler 
alınırsa, neticede, köyden şehire değil, şehirden köye göçün olacağından şüpheniz olmasın. 

Sözlerime son verirken, büyük gayret ve başarıyla çalışan Tarım ve Köyişleri personeline 
teşekkür eder, 1992 malî yılı Tarım ve Köyişleri bütçesinin memleketimize, milletimize, Bakan-
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lığımıza ve fedakâr çiftçimize faydalı ve bereketli olmasını diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ali Er, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Güneydoğudaki çığ faciasında, Zonguldak*taki grizu faciasında, Erzincan'daki deprem 
felaketinde ölenlere Allah'tan rahmet, sağ kalanlara başsağlığı diliyorum; Azerbaycan'daki sevgili 
kardeşlerimizin de ölenlerine Allah'tan rahmet, kalanlarına zafer diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyetinin içinde yaşayan 
insanların yüzde 50'ye yakını çiftçidir. Türkiye'de son yıllarda sanayi ilerlemiş olmasına rağ
men, Türkiye'deki çiftçilik önemini korumaktadır ve korumaya da devam edecektir. İhracatı
mızın yüzde 18'ini tarım ürünlerinden elde etmemiz de bunun başlı başına bir göstergesidir. 
Tabiî, gerek geçen yıllarda, gerekse bu yü Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesine baktığınız 
zaman, gerçekten pek fazla iç açıcı olmamıştır. Niçin olmamıştır?.. Nüfusunun yarısına yakını 
çiftçilikle uğraşan bu ülkede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının genel bütçe içindeki payına bak
tığınız zaman, durum, gerçekten içler acısıdır. Bu, geçmişte çok iyiydi de bugün kötü değildir; 
geçmişte de çok iyi olmamıştır, bugün de hiç iyi değildir. Bugün önümüze getirilen Bakanlık 
bütçesindeki ödenekle pek fazla bir şey yapmamız da mümkün değildir. Hele, enflasyonu ve 
zamları da göz önüne alacak olursanız, tabiî ki, Türk çiftçisine pek fazla bir şey vermenin müm
kün olmadığını, bu bütçede de hep beraber görmenin acısını taşıyoruz. 

Bizler, siyasîler olarak, meydanlarda çok güzel laflar ederiz. Bizler, siyasîler olarak, mey
danlarda, "Çiftçim, köylüm, esnafım, dulum, yetimim" deriz, arkasından da, buraya gelip 
oturduğumuz zaman, orayı unuturuz, başka şeyler söylemeye başlarız... 

Bütçe tartışması, benim anlayışıma göre, bu bütçeyle Türkiye'de ne yapılabilirin, en güzel 
nasıl yapılabilirin tartışmasıdır; fakat kürsüye çıktığımız zaman hepimiz öylê  bir yere geliyo
ruz ki, meseleyi, sadece partiler çekişmesi, iktidar-muhalefet çekişmesi şekline dönüştürüyo
ruz. Tabiî, buraya gelip konuşan arkadaşlarımız, dün fal^n iktidardı, evvelki gün falan iktidar
dı diye birbirlerini suçlayarak devam ettikleri için bizi de bu illetin içine biraz çekiyorlar gibi 
geliyor baha. 

' AHMET SAYIN (Burdur) — 1980 öncesinde... 
ALİ ER (Devamla) — Sayın Ahmet Sayın, 1980 öncesini, 1980 sonrasını karıştıracak olur

sam burada, samimiyetimle söylüyorum, arkadaşlarımız bilirler, siz içinden çıkamazsınız o me
selenin. Onu ben size söyleyeyim, siz içinden hiç çıkamazsınız. 

AHMET SAYIN (Burdur)—• Sekiz sene tekrar ettiniz. 
ALt ER (Devamla) — Öyleyse, birbirimizi eleştiriyoruz, ben de buna devam etmek mec

buriyetinde kaldım, olayın içine çektiniz beni. Meydanlarda ne dediniz? özellikle, bu taraftaki 
arkadaşlarımıza soruyorum: "Benim çiftçim" dediniz. Doğrudur, hepimizin çiftçisi... "Bun
lar, 800 liralık mazotu size kaç liraya satıyorlar?.. Efendim, 800 liralık mazotu 2 700 liraya satı
yorlar." 19 Ekimde söylenmiş bu sözler. 800 liralık mazot 2 700 liraya satılırsa, bu insafsızlık 
olmaz mı? Ne kadar insafsız bu Anavatanlılar?!.. "Siz, 800 liralık mazotu; niçin sattınız 2 700 
liraya?" Bunu, burası söylüyor, burası... 

Sevgili arkadaşlar, mazçtun litresi 800 liraya satılıyordu da, siz neden 3 800 liraya çıkar-
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diniz?.. Onu söyler misiniz?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yalnız; sizlere bir 
şeyi belirtmek istiyorum; Sayın Başbakan Demirel'in geçmişteki politikasına alışkınız biz. 

Size bu konuyla ilgili olarak hiç unutamadığım bir hatıramı anlatacağım. Yıl 1979, Senato 
seçimleri -İçel'de de var- Sayın Demirel, benim ilçem olan Erdemli'ye geldi. Tabiî, meydan ka
labalık ve seçmen Sayın Demirel'i dinliyor. Sayın Demirel cebinden bir para çıkardı -O zaman 
da Sayın Ecevit Hükümeti- "Ey millet, gördünüz mü bu 5 lirayı..." Kürsüden aynen böyle söy
ledi. Halk meydanda "Gördük" diyor; Sayın Demirel devam ediyor: "Bu 5 lirada ne var bili
yor musunuz?" diyor, "Ne var?" diye bağırıyor vatandaş "Bunda mazot var, bu 5 lirada ben
zin var. İşte size 7 liraya, 8 liraya mazot, benzin satanların, bu benzini, bu mazotu 5 liraya 
satması lazım. Ben geldiğim an size bunu 5 liraya vereceğim" dedi. Kader bu ya, senato seçim
lerinin arkasından Sayın Demirel iktidar oldu. Tabiî, cebinden çıkardığı 5 liranın içinde mazot, 
benzin var ya; önce 17 lira yaptı, arkasından da 27 lira yaptı!.. Onu söyleyeyim size, zaten alış
kınız Demirel'in geçmişteki mazot ve benzin edebiyatına. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bunları, kimseyi suçlamak için söylemiyorum da, gerek meydanlar-
daki kürsülerde, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde, söylenenlere çok dikkat 
edilmesi gerekir. Burada bunu söylerken, bu söyledikleriniz yarın zabıt olarak karşınıza çıkar. 
Burada oturduğunuz zaman, bize burada söylenilecek olanları da düşünmeniz lazım. Hatır
larsınız, geçen yılki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığım konuşmada -açın zabıtlara bakın- şöyle 
bir söz söylemiştim; "Bugün biz buradayız, yarın burada olabiliriz, siz burada olabilirsiniz. 
Çünkü, burası, kimsenin babasının mülkü değil" demiştim. Doğrusu bu. öyleyse, burada, ko
nuşmalarımıza çok dikkat edeceğiz; konuştuklarımıza dikkat edeceğiz ki, o konuştuklarımız, 
gelecekte karşımıza belge olarak çıkmasın. 

Şimdi, bu geçen dört ayda, sizden, çok şeyi yapmanızı beklemek insafsızlık olur. Bunu 
samimiyetimle söylüyorum. Yani, dört ayda sizden çok şey yapmanızı beklemek çok büyük 
yanlışlık olur. Ben bunu, buradaki sevgili Anavatanlı arkadaşlarıma da söylüyorum; ama, dört 
ayda hiçbir şey yapmamanızı beklememek de saflık olur. 

KADİR BOZKURT (Sinop)—Çiftçi borçlarını affettik ya? 
ALİ ER (Devamla) — Tabiî, sabırlı olursanız, ona da geleceğim. 
Siz burada boş oturmamışsınızdır, dört ayda mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır; ama, bi

zim sizden çok bir şey yapmanızı beklememiz de yanlış olur. Dört ayda ne yapmışsınız, ben 
size şimdi burada kısaca söyleyeyim. Vatandaşa söz verdiğinizin yüzde 75'ini yapmışsınız!.. Ben 
demiyorum bunu, Sayın Başbakan diyor. Doğru mu?.. Doğru... Bakalım ne yapmışsınız!., öyle 
ya, hep beraber, eğrisiyle doğrusuyla konuşacağız. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Tarımdan bahsediyorsunuz değil mi? 

ALİ ER (Devamla) — Evet, tarımdan bahsediyorum tabiî. Sen dinliyorsan, tarımdan bah
sediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Zamlardan bahset. 
ALİ ER (Devamla) — Tabiî, zammı gören, köylü, acısını o çekiyor; ondan bahsediyorum. 
Şimdi, ilk işiniz ne olmuş? Dört ayda yaptıklarınızı iyisiyle kötüsüyle söyleyeceğiz bu kür

süden, değil mi Bakanım? Mutlaka söyleyeceğiz. 
1. — Zam yapmışsınız. İlk işinizbu. 
Zam yaptıktan sonra demişsiniz ki, "Biz bunun anası değiliz, ebesiyiz, kucağımızda bul

duk." Ben bu sözü çok düşündüm, eve vardım evde iyice düşündüm; dedim ki, "Yahu, adam 
haklı, bu işin anası değil; 1980'den önce anasıydı, bugün de ebesi." Doğriı tabiî... (ANAP sıra-
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lanndan alkışlar) O zaman anası olan şimdi anası olur mu? Onbeş yıl geçmiş aradan, şimdi 
ebesi. Olay bu. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Anasını söyle, anasını. 
ALI ER (Devamla) — İkinci konu... Kimse üzerine alınmayacak, değil mi? Tüyü bitme

yen yetimin hakkını yemişsiniz, ikinci yaptığınız da bu. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O nasıl oluyor? 
ALİ ER (Devamla) — Onu biraz düşünürseniz, ne demek istediğim aklınıza gelir. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Düşünüyoruz da gelmiyor. Şunu bir açıklasana. 
ALİ ER (Devamla) — Gelir, gelir... 
Üçüncü konu da şudur... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Dört ayda nasıl yediler yahu? 
ALİ ER (Devamla) — Devleti, milleti soyan kaçakçıları affetmişsiniz. (DYP ve SHP sıra

larından gürültüler) 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen soydurmuşsun, sen! 
ALİ ER (Devamla) — Ben mi soydurmuşum? Peki, ben soydurduysam, size söyleyeyim. 
Benim limon üreten çiftçimin yüzde 5 KDV'sini, yüzde 5 devlete ödeyeceği vergiyi, tüccar 

alıp cebine katarken, çiftçinin cebinden parayı alıp katarken, benim çiftçiye "Ey çiftçi, bu tüc
cara bunu vermeyeceksin" demen mi lazımdı? 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Tabiî diyecektin. 
ALİ ER (Devamla) — "Çiftçi, bunu verme" diyecektim... Yani, "Vergiyi verme" diye

cektim... öylemi?... Yoksa, tutup da çiftçinin alın terinin, göz nurunun vergisini cebine katan 
tüccarı af mı edecektim? Bunları ben mi affettim? İkinci işiniz, vurguncuları, soyguncuları af
fetmek olmuştur. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Doğru bak, doğru; sizin zamanınızdaki bütün vur
guncuları affediyoruz. 

ALİ ER (Devamla) — Ardından da şunu diyorsunuz: "Çiftçinin de 5 milyona kadar bor
cunun faizini affettik." 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sizin ona "evet" demeniz lazım, sizi affediyoruz, se
kiz senelik hırsızlığı affediyoruz. 

ALİ ER (Devamla) — Şimdi, Sayın Bakanım, özellikle zatı âlinizin gelip burada açıkla
manızı rica ediyorum. Çiftçinin borcunun faizini 5 milyona kadar affederken, trilyonları dön
düren, milyarları vuran vergi kaçakçılarına niçin sınır getirmediniz? 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Statü ayrı, statü... 
ALİ ER (Devamla) — Efendim, yani, özellikle "Ey çiftçi, afta senin de sınırın yok" diye

mez miydiniz? Niçin çiftçiye 5 milyonu getirdiniz, biliyor musunuz? İşte, bu vergi kaçakçıları
nı affedip, ona perde yapmaki çin getirdiniz, çiftçininkini de affettik demek için getirdiniz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Söz verip, sözümüzü yerine getiriyoruz. 
ALİ ER (Devamla) — Şimdi, beşinci yaptığınız olay ki, benim için en üzücüsüdür, "Ka-

rabağ, Azerbaycan'ın nıeselesidir" dediniz, yani "Karabağ'ın düşmesi, oranın meselesidir" de
diniz. Demedik deyin... "Karabağ'ın düşmesi konusu, Azerbaycan'ın sorunu" dediniz; beşin
ci yaptığınız bu. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hayır, hayır, değil. Siz anlayamazdınız. 
ALİ ER (Devamla) — Ben anladım. Sen de Sayın Başbakan gibi anlamışsın herhalde. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz saptırdınız. 
ALİ ER (Devamla) — Sayın Başbakan, üstünü okur, altını okur da, ortada ne yazdığını 

neden okumaz? Ortada da diyor ki; "Bizim meselemiz değil Karabağ'ın düşmesi, Azerbay
can'ın meselesi." Altında değil, üstünde değil, ortasında yazıyordu; onu neden okumadınız? 
(SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİMA GÜRSOY (İstanbul) — Bir daha oku... İstismar ediyorsun. 
ALİ ER (Devamla) — Getirdiğiniz altıncı konu; müstehcen olan yayınları televizyonda 

serbest bıraktınız. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkanım, bu, tarım konusu mü? 
ALİ ER (Devamla) — Yedinci olarak -ömrünüz yetmedi, yapamadınız- zinayı suç olmak

tan çıkarmak istediniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Konuya gel. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Tarımdan bahset. 
ALİ ER (Devamla) — Yaptığınız en büyük şey de, en güzel yaptığınız şey de... 
BAŞKAN — Ali Bey, lütfen, tarıma dönelim. 
ALİ ER (Devamla) — Tarıma döndüm. Bunların hepsi köylüyü ilgilendiriyor da, onun 

için söylüyorum. 
Sekizinci olarak da, bir reklam şirketi gibi, "Bizi izlemeye devam edin" dediniz. Sizi izli

yoruz, ne yaptınız söyleyin bana, ne yaptınız?.. 
Sayın Ahmet Sayın el çırpıyor; çünkü, Burdur'da ben hayli politika yaptım, o bilir. 
Üreticiye borcumuz var... 
ADİL AYDIN (Antalya) — Ali Bey, bak, partililerin sana gülüyor; kendine güldürme. 
BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen... . 
ALİ ER (Devamla) — "Üreticiye borcumuz var" derken, arkasından diyorsunuz ki, "Biz 

bu borcu sizden devraldık." Kardeşim, tamam da, biz çiftçiden mahsulü aldık, depolara dol
durduk, arkamıza yüklenip gitmedik ki... Siz şimdi satıyorsunuz... 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Kaç ay önce aldınız? 
ALİ ER (Devamla) — Ekmeğin fiyatını, 800 liradan 1 300 liraya çıkarırken -Bakın, çok 

dikkat edilecek husustur bu. Bırakalım politikayı da, bu olaya dikkat edelim- 70 yılda ekmeğin 
fiyatı 800 lira olur iken, üç ayda 1 300 lira olmuştur!.. Peki, siz ekmeğin fiyatını 800 liradan 
1300 liraya çıkarıp her ekmekte 500 lira kâr ederken, acaba, 700 liraya aldığınız depodaki buğ
dayı 700 liraya mı sattınız?., öyleyse, mal da orada, borç da orada, ödemeye mecbursunuz; 
çünkü Hükümetsiniz. (DYP sıralarından "Enkaz, enkaz..." sesleri) 

. Siz zaten, geçmişten beri hep enkaz edebiyatı yaparsınız, onu biliyoruz. Biriniz birinizden 
alırsınız, "enkaz" dersiniz, öbüründen biriniz alırsınız "enkaz" dersiniz, o edebiyatı yaparsı
nız; ama, kanun çıkarırken birisi gelir size sorarsa... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biraz da ortadirekten bahset. 
ALİ ER (Devamla) — "Mademki Türkiye enkaz halinde, dış borca ihtiyacınız var mı?" 

diye sorarsa, "öyle bir şey yok" dersiniz. Erken Emeklilik Kanununu çıkaracak olursunuz, 
"Bizim para problemimiz yok" dersiniz, ardından da enkaz edebiyatı yaparsınız. 

Ben burada, sebze ve meyve konusuna değinmek ve özellikle Sayın Bakanımın da dinle
mesini istiyorum. Çok önemlidir, bu sene -güneyden milletvekili olarak gelen arkadaşlarımız 
da var aranızda- narenciye üreticisi perişan olmuştur. Geçen yıl 600 liradan başlayıp 800 liraya 
kadar satılan narenciyenin kilosu, bu sene 600 liradan başlamış, 300 liraya kadar satılmış; 
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geri kalan da çürümüş, dökülmüştür. Pazara gittik, sebze pazarda çok pahalı. Siz zannediyor 
musunuz ki, üreticinin elinden de pahalı çıkıyor? Hayır. Demin bir arkadaşımız, "Patlıcan 
bin lira orada, 7 bin lira burada'! dedi. Şimdi ben size söyleyeyim. Orada 4 bin lira, burada 
22 bin lira, sebzeci ve meyvecinin durumu da iç açıcı değil. 

Gerçi, bizim, sebze ve meyve konusunda, Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in dönemin
den tecrübelerimiz var. Ben çok iyi hatırlarım, onun döneminde, hale gönderdiğimiz malı, ko
misyoncular, çürüdüğü için denize döktürürdü, biz para almaya geldiğimiz zaman, bir de de
nize çürük dökme parası isterlerdi bizden. O günleri hatırlarım ben. Yani, ondan korkuyorum, 
o günlerin geri gelmesinden korkuyorum. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; tabiî, benim gönlüm istiyor ki, bütçenin, iyi-
siyle kötüsüyle her yönünü, iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber tartışalım ve kötü olanlara 
siz de "kötü" diyebiliri, eksik olanlara, siz de "eksik" diyebilin, biz de eksik olanlara "eksik" 
diyebilelim; gerek siz iktidar olun gerekse biz iktidar olalım; hepimiz, yanlışa "yanlış" demek 
mecburiyetindeyiz; ama, ne yazık ki, bu kürsülerde her zaman, gerek bizim dönemimizde, ge
rek sizin, gerekse daha önceki dönemlerde; bütçe, eğer iktidarda iseniz, sizin için en mubahı
dır, iktidarda değilseniz en bâtılıdır, fakat doğrusu da hiçbir zaman bu değildir. 

Bu arada, benim bölgemde başlamış bazı hizmetler var. Benim ilimin iki tane ilçesini ilgi
lendiren, Aksuvat tçme Suyu Projemiz evvelki yıl başlamıştır, Sayın Başkandan, bu yıl da de
vam ettirilmesi konusunda desteğini bekliyorum. Yine Erdemli'de Karakız Deresi Göleti var
dır, devam etmesi gereklidir; onun altında, benim kadar sizin de oyunuz vardır; çünkü, siz bu 
konularda oy hesap ediyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi kısaca arkadaşlarımın şurada söylediği sözlere bakmak istiyo
rum. ' 

Sayın Sözat, "Ziraî Donatım Kurumunca bayilikler verildi, adamlar köşe oldu, köşe döndü" 
dedi. Şimdi, doğrudur, bizim iktidarımız zamanında Ziraî Donatım Kurumunca bayilikler ve
rildi. Siz geçmişte tahsis veriyordunuz, biz iktidarımızda bayilere yetki verdik, bayiler mal sa
tarak para kazandı; ama sizin burada müdafaa ettiğiniz o kaçakçılar ne satarak para kazandı 
da köşeyi döndürüyorsunuz bana söyler misiniz? Bayiler mal satarak para kazanıyor, sizin bu
rada affettiğiniz kaçakçılar, soyguncular, vurguncular acaba ne satarak köşeyi dönecek? 

Evren Bulut arkadaşımız, "üç bakanla beraber çalıştım, onların döneminde yapılan hır
sızlıklar, yolsuzlukları gelin ben söyleyeyim" dedi. Ben üzüldüm. Üzüldüğüm şu: Neden yani 
oraya gelmeden, orada açıklamadın, söylemedin böyle bir şey vardı da? Ben korkuyorum, şüp
he ediyorum, "Acaba bir ucundan da sen mi tuttuydun?" diyorum. Evet, öyle... (ANAP sıra
larından alkışlar) 

EVREN BULUT (Edirne) — Edirne'de senin dosyan. 
ALÎ ER (Devamla) — Sevgili Tevfik burada mı?.. 
EVREN BULUT (Edirne) — Senin genel müdürünün dosyası Edirne'de, mahkemede. 
ALİ ER (Devamla) — Dünya ne dünya ki, insanlar ne insandır ki, dünü unutuyorlar; dü

nü unutuyor insanlar. 
BAŞKAN — Sayın Bulut, lütfen... 
ALÎ ER (Devamla) — Sayın milletvekilimiz yemcilerden, çiftçilerden bahsediyor. Ben Tevfik 

Beye bir şey soracağım: Abant'a gelip de özal'ın elini öptün mü öpmedin mi? (ANAP sırala
rından alkışlar) "Bu köylüye yem desteğini çekin, fabrikalara verin bu desteği" diyen sen miy
din, ben miydim? (ANAP sıralarından alkışlar) Açıklar mısın?.. Biliyorum ki, Mudurnu'da 
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tavuk çiftliği var; acaba, Anavatan döneminde ne kadar teşvik aldın, servetini nereye götür-
dün? Bunları burada söylerken, bizim bunları takip ettiğimizi çok iyi bilmelisiniz sevgili arka
daşlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; biraz önce Sayın Gazi Barut da değindi; ama, ben 
de bir nebze olsun değinmek istiyorum. Bütün samimi duygularımla söylüyorum, şu kürsüde 
Anavatan İktidarı döneminde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlere bir şey 
söylenirse, Allah insanı taş eder; Allah var. ' 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Çarpar, çarpar. 
ALİ ER (Devamla) — Çarpar, evet. Niçin?.. Bakın, ben kısa kısa bir mukayesesini yapa

cağım. 
Cumhuriyet kurulduktan 1983 yılına kadar, rahmetli Atatürk, bu memleketin kurucusu 

olan rahmetli Atatürk, rahmetli İnönü ve rahmetli Menderes dahil, bütün cumhuriyet tarihi 
dahil, mukayeseler var burada, okuyayım mı? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Okuyun. 
ALİ ER (Devamla) — Okuyalım. 
Şimdi, ikiniz geçmişte eski partilerin devamıydınız ve bu memleketi uzun süre idare ettiği

niz için, Atatürk döneminde yapılanları da siz yaptınız diyoruz; ama, "Rahmetli Menderes 
hizmet yapmadı" diyebilir misiniz? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Asla. (ANAP sıralarından "Der onlar, der" ses
leri) 

ALİ ER (Devamla) — Yani, bugünkü Doğru Yol Partililer, "Rahmetli Menderes, geçmiş
teki Adalet Partisi kadar hizmet yapmadı" diyebilir misiniz? (ANAP sıralarından, "Der on
lar, der" sesleri) 

Diyemezler, o mümkün değil... Diyemezler efendim. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)— Mezarına bile sahip çıkamadılar. 
ALİ ER (Devamla) — Şimdi, yapılan bu hizmetleri de sizin hizmet yıllarınızın içine kata

lım. Bakın, 1983 yılına kadar stabilize 135 484 kilometre yol yapılmıştır. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Masal onlar kardeşim; kaç tane dozer aldınız, neyle 

yaptınız? 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Köylüoğlu... 
ALİ ER (Devamla) — Sayın Köylüoğlu, söylüyorum: Sizin iktidar olduğunuz yıllarda al

dığınız dozer sayısı, benim partimin iktidarı döneminde alınan dozer sayısının sadakası ola
maz. Sen neden bahsediyorsun? 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Yalan, hepsi yalan onların. 
ALİ ER (Devamla) — Dinle bak Sayın Köylüoğlu, sonra gelir, sen de konuşursun burada. 
Bizim iktidar dönemimiz kaç yıldır? 8 yıl. Kaç kilometre yol yapılmış? 83 bin kilometre. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Belge getir belge; yalan söyleme. 
ALİ ER (Devamla) — Şimdi, o zaman dönüp soralım; bizim geçmişte sorduğumuz bir 

husus vardır. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Yalan onlar, yalan. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşup da müzakereleri uzatmayalım Sayın Köylüoğlu, 

lütfen... 
ALİ ER (Devamla) — Dinleyeceksin, yalansa gelip buradan sen söyleyeceksin, oradan ko

nuşmayacaksın, buraya geleceksin. Tabiî, yüreğin yetiyorsa buradan konuşacaksın. 
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AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Geliyorum, ayın 25'inde geliyorum. 
ALİ ER (Devamla) — 1983 yılına kadar bu ülkede 11 bin kilometre asfalt yapılmış, 8 yıl

da da 25 bin kilometre asfalt yapılmıştır. 
Şimdi ben, size, Demirel'in diliyle soruyorum: 11 bin mi böyük, 25 bin mi böyük? (ANAP 

sıralarından alkışlar) , 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Özal daha büyük. (DYP sıralarından "şov yapma" 

sesleri) ' 
ALİ ER (Devamla) — Efendim, bakın size bir şey söyleyeyim: Biz, o şovu Sayın Demirci'

den öğrendik, merak etmeyin. ' 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Er, iftar programlarındaki Karagöz veya meddah oyunla
rından birisini oynar gibisin. 

ALİ ER (Devamla) — Sayın Eser, biz sizi burada Karagöz olarak çok seyrettik, merak 
etmeyin. 

Tesviye yine aynı, içme suyu yine aynı. Köy hizmetleri konusunda ise bu kürsüde bir şey 
demek yanlış olur; ama eleştirebilirsiniz. 

Tarıma ayrılan ödenek dün de azdı, bugün de azdır. Geçmişte olduğu gibi, köylüye isteni
len derecede hiçbir zaman sahip çtkılmamıştır. Ne zaman sahip çıkılmıştır? Meydanlarda, "Be
nim köylüm, benim çiftçim, tencerende aş yerine taş kaymıyorsa düşün arkama" denilmiştir, 
bugün buraya gelinmiştir; ama dört ay içinde köylünün tenceresinde taş yerine boş kaynar ol
muştur. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Düştükleri yerden kalkamaz hale geldiler dört ay
da. 

ALİ ER (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, öyleyse, bu kürsüde ve o meydanlarda söyle
nilenler, icraata geldiği zaman, maalesef, geçmişte de köylüye yansımamıştır, daha geçmişte 
de yansımamıştır, önümüzdeki günlerdeki icraatları da göreceğiz. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Son 8 yılda köyden şehre ne kadar göç olmuştur, biliyor 
musun sen? 

ALİ ER (Devamla) •— Sanayileşme var, kalkınma var, iş var; göçecekler tabiî. 
Değerli arkadaşlarım, beyler, burası şikâyet yeri değildir: icraat yeridir, icra etme yeridir; 

çünkü, iktidarsınız... Burada otururken, şikâyet edemezsiniz. İcraatçı olacaksınız; iktidar olan, 
icraatçı demektir. İktidar yeri şikâyet yeri değildir; evet, bunu biliniz. Bunu ben söylemiyo
rum; bunu, geçmişte sizin Genel Başkanınız söyledi, Sayın Başbakan söyledi: "İktidar yeri şi
kâyet yeri değildir; bizi dinleyeceksiniz ve bizim burada tenkit ettiğimiz konuları icraata 
koyacaksınız" dedi. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Sen de, papağan gibi, hep onu söylüyorsun. 
BAŞKAN — Ali Bey, lütfen cevap vermeyin efendim. 
ALİ ER (Devamla)-- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dile düşmeye görün; bu, çok 

önemlidir. Biz altı yıl sonra dile düştük yavaş yavaş; üç yıl daha devam ettirdik. Samimiyetimle 
söylüyorum, siz üç ayda yüce milletin diline düştünüz; kurtulamazsınız; gidicisiniz. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Beş sene buradayız, beş sene. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına son konuşmacı, Sayın Arslan. 
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Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş ve 
düşüncelerini devamen arz etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü, genel ekonomimiz içinde, iktisadî bir faaliyet alanı 
olması ve tarımsal yapımız nedeniyle 25-milyon insanımızın sosyal hayatını yakından ilgilendi
ren ve şekillendiren bir sektördür. Türkiyemizde yaşayan nüfusumuzun yarısı, doğrudan doğ
ruya tarımla ilgili bulunmaktadır. Ülkemizde tarım sektörü, sanayi ve hizmetler sektöründeki 
hızlı gelişmeye rağmen, ekonomik ve sosyal hayatımızdaki önemini korumaktadır ve daha ko
rumaya da devam edecektir. 

Tanm, genel anlamıyla, ormancılık, hayvancılık, su ürünleri, ekicilik, üreticilik, yani çift
çilikten oluşan kompoze bir sektördür. Bu sektör, her kesime, hem gıda ve besin ihtiyaçlarına 
hem de sanayi ürünü yetiştirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Doğrudan tüketim 
maddelerinin yanı sıra, gıda sanayii için de tek kaynak tarımdır. Sanayi ürünleri ve imalat sa
nayii olarak değerlendirilen birçok madde, tarımsal faaliyetlerle üretilir. Şu halde, Türkiye gibi 
ülkelerde tarım sektörünün, hayatî, ekonomik ve sosyal önemini koruduğu ve daha uzun süre 
de koruyacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 

Tarımda güçlü olmayan ülkelerin, sanayide güçlü olmaları hiç mümkün değildir. Tarım 
sektörüne uzağı gören millî politikalarla yaklaşmak ve tutarlı uygulamalarla desteklemek en 
akılcı ve gerçekçi yoldur. 

Türkiyemizde ekili ve dikili alanlar 28 milyon hektar kadardır. 1940 yıllarında bu rakam 
15 milyon hektardı; şimdi ise bu rakam 28 milyon hektarlara ulaşmıştır. Ülkemiz, arazi varlığı, 
iklim, sulama ve su kaynakları bakımından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Toprak ve su 
kaynaklarımıza bakacak olursak; 8,5 milyon hektar sulanabilir arazimizin 1970'li yıllarda su
lanabilir bölümü 1,9 milyon hektar kadardı. Şimdi bakıyoruz, sulanan arazimiz bugün yüzde 
46'Iara kadar yükselmiştir. 

1980'li yılların başında; kamu sulama sahaları 1 milyon hektardı ve 1 milyon hektar da 
halk sulama şebekesi vardı, barajlarımızda da 46 milyar metreküp su depolanmıştı. 

1980-1983 arası 400 bin hektar ilave edilmiş ve halk sulamalarıyla beraber 3 milyon hektar' 
sulama yapılması gerçekleşmiştir. Bu dönemde 15 adet baraj yapılmış ve toplam su hacmi 49 
milyar metreküpe ulaşmıştır. 

Şimdi, 1983-1990 dönemine bakıyoruz: 800 bin hektar sulama daha bu dönemde gerçek
leşmiştir. Ysıni, toplam 2,8 milyon hektar kamu şebekesi tamamlanarak, toplam sulanabilir arazi 
yüzde 44 mertebelerine ulaşmıştır, inşa edilen baraj sayısı, 141'e ulaşmışken, depolanan su miktarı 
da 77 milyar metreküpe varmıştır. 

Anavatan döneminde, 1983-1990 yıllarında 57 baraj ve 114 gölet inşaatı tamamlanmıştır. 
57 barajın inşaatı da devam etmektedir. 

1991 yılında 85 bin hektar yeni alanlar sulamaya açılmış ve topraklarımız suya kavuşmuş
tur. Böylece 8,5 milyon hektar sulanabilir arazimizin yüzde 46'sından fazlası, yani 4 milyon 
hektar arazi, sulanabilir arazi haline gelmiştir. 

Anavatan İktidarının gerçekleştirdiği bu dev projelerin yanında, GAP Projesinden ve Ata
türk Barajı Projesinden bahsetmemek mümkün değildir. 
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Şimdi, bize "hiçbir şey yapmadınız" diyenlere hitap ediyorum, lütfen dinlesinler. GAP, 
ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük projelerdendir. Dicle ve Fırat nehirleri kol
ları üzerinde yapılan ve yapılacak olan barajlar, santrallar ve sulama tesislerinin yanı sira, ta
rım* ulaştırma, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörleri de içine alan entegre bir proje
dir. Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi sonucu hızla artacak ekonomik ve sos
yal faaliyetlerin düzenlenmesi, yeni yerleşim sahalarının temini ve altyapı ihtiyaçlarının karşı
lanması, istihdam kapasitelerinin artırılması, bölgede refah ve üretim seviyesinin artırılması 
suretiyle de, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması sağlanacaktır. Görüldüğü gibi, temel 
hedeflere ulaşmanın ilk basamaktan, su ve toprak kaynaklarından geçmektedir. 

Ülkemizin yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden bu bölgede, nüfusumuzun yüzde 10'a ya
kın bir kısmı yaşamaktadır. Ülkemizin toplam ekonomik sulanabilir tanm arazisi, 8,5 milyon 
hektar olup, 1,7 milyon hektarı GAP bölgesinde yer almaktadır. Bir başka ifadeyle, bölgenin 
3 milyon hektar olan tarım arazisinin yüzde 54'ü sulanabilir hale gelecektir. Ancak, görüldüğü 
gibi, bölgedeki potansiyeli harekete geçirecek olan proje demetlerinin başlangıcında barajlar 
yer almaktadır. Anavatan İktidarı döneminde, bu demetler içindeki büyük barajlardan Kara-
kaya Barajı, yüzde 19 seviyesinde teslim alınmış, yeni tedbir ve finans kaynaklarıyla süratle 
tamamlanmıştır. En büyüğü, dünyanın 9 uncu büyük barajı olan Atatürk Barajı projesi de çok 
süratle ele alınmış ve 84,5 milyon metreküp olan gövde inşaatı, 1986-1990 yıllan arasında, 4 
yıl gibi kısa bir sürede, dünya rekoru kırılarak, Türk işçisi, Türk mühendisi ve Türk sermaye
siyle yapılmış ye tamamlanmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Harran ve Şanlıurfa ovalarına su iletecek olan Şanlıurfa tünelleri inşaatı da titizlikle iz
lenmiş, her iki tünel de Anavatan döneminde delinmiş, betonlanma işlemleri yüzde 75 seviye
sine getirilmiş ve bırakılmıştır. Baraj rezervuarlarına su doldurulması ve programına göre 1992 
yılı mayıs-haziran aylarında elektrik üretilmesi, 1993 Mayıs ayında da sözü edilen ovalara su
lama suyu verilmesi gerekmektedir. ANAP'in teslim ettiği bu seviyedeki imalatlara göre üre
timlere geçilmemesi için hiçbir sebep yoktur. 

Sulama sahalarında 4 adet sulama işi ihale edilmiş ve bu sahaların da 1993 yaz sezonuna 
yetiştirilmemesi için hiçbir sebep yoktur. 700-800 yıldır sularına hasret olan Harran, gelecek 
yıl sevdalısına mutlaka kavuşturulmalıdır. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — inşallah... 
NEFVEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bari suyu da verseydiniz. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Onu da yapardık da, onu da siz yapın diye bakıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, siz bize ne kadar laf atsanız, çamur atsanız, kara atsanız, çanta 

atsanız, biz yolumuzdan şaşmayız. Biz, Anavatan İktidarı olarak hizmet partisiyiz, biz, kavga 
partisi değiliz. Bize böyle öğrettiler, böyle de devam etmeye azimliyiz., (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Bir referandum yeter sizin vebalinize. Bir referandum yeter 
size... ' • ' • • • ' 

REFİK.ARSLAN (Devamla) •— Anavatan İktidarları bu bölgede her türlü tedbirleri al
mış, çiftçi eğitim merkezleri, tohum ıslah istasyonları faaliyete geçirilmiş ve üretilmesi planla
nan ürünlerin deneme çalışmalarını da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi aracılığıyla sür
dürmüştür. Dolayısıyla, hangi tür tohum ile hangi sulama metoduyla en iyi neticenin alınacağı 
belirlenmiştir. 

Bölgede tarımsal sanayi teşvik edilmiş ve yine ürünlerin ulaştırılması için Karayolları Ge-
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nel Müdürlüğünde her türlü planlama yapılmıştır. 
Ülkemizde hızla gerçekleştirilmekte olan otoyol ağı, Mersin ve İskenderun limanlarını Ga-

ziantep'e bağlamaktadır, ., 
Tarım ve Toprak Reformu Genel Müdürlüğü de faaliyetlerine aralıksız devam etmiştir. Bölge 

halkının yararına aldığı kararlarıyla, bölgede huzurun ve çalışma şevkinin olumlu bir düzeyde 
kalmasını sağlamıştır. 

Şimdi bölge halkı, iktidardan, mazeret üretmeyi bir tarafa bırakıp, ANAP döneminde ken
disine yönelik başlayan hizmet atağına -en azından yarısı kadar- devam edilmesini beklemek
tedir. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — İyi okuyamıyorsun; bunlarda bir yanlışlık var. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Yok, yok, düzgün... 
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, lütfen... 
REFİK ARSAN (Devamla) — Düzgün, düzgün...' 
Şimdi, "GAP'ta hiçbir şey yapılmadı" diyenlere, "Türkiye'de hiçbir şey yapılmadı" di

yenlere hitap ediyorum: Sadece GAP Projesi bugünkü parayla 80 trilyon. "Bize borç bıraktınız" 
diyorsunuz, işte orada paralar... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — 40 milyar dolar da zam mı?.. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bundan başka Atatürk Barajı, Kralkızı Barajı 130 mil

yon metreküp gövde hacmiyle, nerede ise, Keban büyüklüğündedir. Diyarbakır'da Dicle Bara
jı, Batman Barajı, Mardin'de Dumluca Barajı, Diyarbakır'da Göksu Barajı, Gaziantep'te Ka
yacık, Adıyaman'da Çamgazi barajlarına başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Bunların 
sulayacağı sahalar da, Dicle'de 126 bin hektarı, Batman'da 37 700 hektarı, Dumluca'da 2 400 
hektarı, Göksu'da 3 582 hektarı, Kayacık'ta 13 600 hektarı, Çamgazi'de 4 532 hektarı bulmak
tadır. 

]> Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kırsal kesimde yaşayan 27 milyon insanımıza yardımcı 
olmak, onların ihtiyacı olan yol, su, elektrik, okul, cami, telefon, köy konağı, altyapı, sulama 
kanalı ve göletler gibi hizmetleri ayaklarına kadar götürüp "şehirde ne varsa köyde de o 
olmalıdır" felsefesiyle hareket eden Anavatan İktidarları bu yolda çok mesafe almıştır. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Demirel'in lafını alıp, sonradan burada söyleme. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bunları gözden uzak tutmak ve "8 senelik ANAP döne

minde hiçbir şey yapılmadı" demek, inkarcılığın en büyüğü olur. 
Şimdi, köy yollarından bahsetmek istiyorum... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bahsetme de, eskileri... 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Ben eskileri de biliyorum. Ben, sizin mensup olduğunuz 

partinin on sene yönetim kurulunda bulundum, onu da çok iyi biliyorum; bakanım da beni 
çok iyi bilir. Ondan sonra, orada hayat olmadığını gördüm ve Anavatana geldim, milletvekili 
oldum. (ANAP sıralarından alkışlar) Hiçbir şey demeye lüzum yok, ben hepsini biliyorum, 
on sene o partide çalıştım. İki dönem Anavatan Partisinin il başkanlığını yaptım. Adalet Parti
si döneminde de il başkanlığı yaptım; fakat, Anavatan döneminde hiç particilik yapmadım, 
partizanlık yapmadım, insanları tayin etmedim; onlara hizmet götürmeye çalıştım, halka hiz
meti, Hak'ka hizmet olarak kabul ettim ve o şekilde hizmetler verdik. 

Demin burada konuşan arkadaşımı kınamak istiyorum. Anavatan felsefesinde insanları 
sürmek yoktur, insanları kış gününde oradan oraya tayin etmek yoktur. Siz, bu kışta kıyamet
te, 200 tane üst düzey bürokratı sağa sola dağıttınız ve odacıya kadar indiniz; Türkiye'nin 
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her yerinde, her vilayetinde bunu yaptınız, biz bunları hiçbir zaman yapmadık. 
îşte, biraz evvel Zeki Ergezen arkadaşımız milletvekili olarak burada; biz onu yıllar yılı 

muhafaza ettik ve hiçbir zaman particilik yapıp, onu görevinden almadık. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen, biraz tarımdan bahsedin. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Hayatının en güzel dönemi AP dönemi. Referandumu ne 

hale getirdiniz? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — 1983 yılında Türkiye'de 50 bin kilometre yeni yol, 124 

bin kilometre stabilize yol var, 11 bin kilometre asfalt yol var, 57 bin kilometre ham yol var; 
bıraktığınız Türkiye bu. 

tşte bizim yaptıklarımız; size Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki kadar yol yaptık, bıraktık. 
Türkiye, Balkanlar'ın ve Ortadoğu'nun en büyük makine parkına sahiptir; gidin de size bırak
tığımız makinelere bakın. 

1 134 adet cami yaptık, 126 adet köy konağı, 348 grup teknisyenliği ve diğer sosyal tesisler 
de 567 adettir. Toplam 2 172 adet tesis yapmışız. İçme suyu olarak 24 700 üniteye su getirilmiş
tir. Elektriksiz ve telefonsuz köyümüz kalmamıştır. Bunu gururla söylüyorum. 

ZİYA HALİS (Sivas).— Git bak, var mı, yok mu?..; 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Otomatik telefon... (DYP sıralarından "Nerede" sesleri, 

gürültüler) 

Sizin zamanınızda bırakın otomatik telefonu, muhtarın normal telefonu yoktu. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

ALİ ŞEVK! EREK (Tokat) — Telefon makinesi fabrikasını kim yaptı onu söyle? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Ben tabandan gelen bir insanım, köylüyü, kırsal kesimi 

çok iyi bilirim. Nerede ne olduğunu sizden çok iyi biliyorum. 
Kastamonu'da 1980'e kadar yapılan yol 3 bin kilometreydi. Bugün ben buraya il başkanı 

olarak, 10 bin kilometre yol açıp gelmenin gururunu yaşıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Bugün, 6 500 köyümüzde ve evlerimizde otomatik telefon vardır. (DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN —' Arkadaşlar, hatibi rahat bırakalım sözünü bitirsin. Vakit geçiyor, yemek za

manı geliyor. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde Köy Hizmetlerinin ma

kine ve teçhizat bakımından en büyük makine parkına sahip olduğunu burada ifade ettim. 
Bizden önce, hepinizin bildiği gibi -her ilde birkaç çürük makine, birkaç eski model kamyon 
vardı. Biraz evvel bir arkadaşımız, dozer sayısını sordu. Bakıyoruz, bugün Köy Hizmetlerinde 
2 126 dozer var; ama bunlar, çalıştıracak adam ister, çalıştıracak ekip ister, çalıştıracak kadro 
ister. 

Greyder, 1 989 adet, yükleyici 800 adet... Bunlar, bir zamanlar hayal edilemiyordu. -
Kamyon 4 250 adet. Binek otosu 3 624 adet.. Toplam 28 bin adet... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Yani, kısaca, çağ mı atladınız?! 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Evet, öyle oldu. 
Sayın milletvekili, laf atsan da ben burada konuşurum, laf atmasan da... Sayın milletve

killeri, 1992 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi geçmiş yıllara göre kıyaslanmayacak ka
dar küçük tutulmuştur, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu bütçesiyle hiçbir yere varılamaz. 
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Nüfusumuzun yüzde 50'sine hitap eden bu bütçe tatminkâr değildir. Koalisyon Hükümetinin 
bu bütçeyle Önemli bir yatırım yapması ve hatta Anavatan İktidarlarının yarım bıraktığı proje
leri bile gerçekleştirmesi asla mümkün değildir. 20 Ekimde iktidarı devralan Hükümetin de
ğerli mensuplarının, seçim sırasında yaptıkları bol keseden 500 trilyonluk vaatlerinden, tarım
la uğraşanlar da nasibini almıştır(!) 

SAMt SÖZAT (Balıkesir) — Çiftçiye verdik, çalmadık. 
BAŞKAN — Sayın Sözat, lütfen... 
Sayın Arslan, devam edin lütfen. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Sen laf atsan da, çamur atsan da -demin söyledim- çanta 

atsan da, biz, Anavatan olarak yolumuza devam edeceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, "Mazotun maliyeti 800 lira, geri tarafı vergidir" diyordunuz;, sonra 1 000 lira daha 
zam koyan, bu köylüye, bu millete 3 trilyon lira kazık atan siz değil misiniz? (DYP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA KAÇMAZ (Van) — Sayın Sözcü, bir şey söyleyebilir miyim? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Söyleyemezsin... 
BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü kesmeyin. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Stpojlar için de çok şey söylediniz ve "çiftçi mallarından 

stopaj kesilmeyecek" dediniz. "Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının faizlerinin tama
mını affedeceğiz" dediniz, daha sonra çevirdiniz "5 milyon liraya kadar olanını affediyoruz" 
dediniz ve onu da beceremediniz, ne olduğu da belli değil. Bu büyük bir haksızlık. Yapacağı
nız sübvansiyonları, tarım sektöründe yapacaktınız; büyük haksızlık yaptınız. (DYP sıraların
dan gürültüler) ., . - ' • 

BAŞKAN — Efendim akşam vakti yaklaşıyor, hatibin sözünü kesmeyelim. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Yüzde kaç aldın? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bakınız, bir şey daha söyleyeyim: "Bu çiftçinin mallarını 

ucuzlatacağız, onlara yardımcı olacağız" dediniz. Gelir gelmez zam yaptınız. Bakın, 30 bin 
lira olan bir çuval yemi, 65 bin liraya çıkardınız. Türkiye'yi biz size böyle mi bıraktık? 

Süt fiyatlarında hiçbir artış yok. İlaç fiyatları 4 misli arttı. Şu tütüne bakın, tütüne! Tü
tün için ne dediniz?" Sizin verdiğiniz fiyattan 5 bin lira fazla vereceğiz" dediniz. Ege'ye gidin, 
bakın; tüccara mahkûm ettiniz. Tüccar, bütün koçanları tersine attı; çiftçiye verdi. Sonra geldi 
-bizim memlekette, gıcırın boğması derler- gıcırın boğmasına verdi tüccara. Bunları siz yaptı
nız. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen tütünü biliyor musun? Tütünden ne anlıyorsun? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Tütünü niye almıyorsunuz, niye almıyorsunuz... (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Arslan, siz konuşmanıza devam edin. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Orman köylüsüne bu bütçeden ne verdiniz? Yüzde 35 zam 

verdiniz; kesim, çekim, sürütme, son depoya nakil... Bu, Türk köylüsünün, orman köylüsünün 
hakkı değildir. 4 aylık enflasyonda, yüzde 35'lik zam kayboldu gitti. Biz hiçbir zaman orman 
köylüsünü mağdur etmedik. 

Şimdi, ben diyorum ki, orman köylüsünün durumunu düzeltin. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Orman köylüsünü faize düşüren sizsiniz, 8 aydır parasını 

vermeyen de sizsiniz. 
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REFİK ARSLAN (Devamla) — Çay üreticisi var. Karadeniz bölgesinde, çay üreticisine, 
"500 lira daha vereceğiz" dediniz. Hani, nerede para? Niye vermiyorsunuz? Bu insanlan niye 
aldatıyorsunuz? 

ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Siz niye vermediniz?.. Bırakıp gittiniz. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Siz söylediniz siz! Biz söylemedik. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Anarşi, terör sizin zamanınızda oldu, hâlâ konuşuyorsun... 

Pes yahu. 
BAŞKAN — Sayın Erek, lütfen... 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Şimdi, bizim yöremizde, benim bölgemde, Kastamonu'

nun Taşköprü İlçesi var. Orada kendir üretilir. Biliyorsunuz, 8 Aralıkta orada seçim vardı. 7 
Aralıkta 6 Bakanımız, oraya teşrif ettiler, seçimi kazanmak için, çok parlak vaatlerde bulun
dular. Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, kürsüden, "kendirinize 8 500 lira fiyat verilmiştir. 
1.1.1992'den itibaren kendir fiyatınızı bu şekilde düşünübelirsiniz ve paranızı bu şekilde 
alacaksınız" demiştir. Aradan iki ay geçti, şubat oldu, şubat ayında Sanayi Bakanımız Sayın 
Tahir Köse televizyondan bir açıklama yaptı. "Kendir üreticisine parayı 6 bin liradan vereceğiz" 
dedi. Geçen iki ay zarfında 2 500 lira nereye gitti? Kendir üreticisi neden cezalandırıldı; ben, 
size söyleyeyim: Çünkü Taşköprü'de, Anavatan Partisi, yüzde 48 oyla Belediye Başkanlığı seçi
mini kazandı, bizim çiftçimiz de orada cezalandırıldı. İşte bu, particiliğin ta kendisi, particili
ğin örneği... (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Arslan, sürenizin dolmasına çok az bir zaman kaldı, lütfen bitiriniz. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Şimdi bir hususa daha değinmek istiyorum. Kendir ko

nusunda benim çiftçimin bir sıkıntısı daha var. Hani siz mahsul ithal etmeyecektiniz. Neden 
kendir ithal ediyorsunuz? Bunun da cevabını lütfen ilgili bakanımız burada bize versin. İthalat 
yapılmak suretiyle köylümüz mağdur edilmektedir. Kendir ithal edilmektedir. O bölgenin bir 
milletvekili olarak bunun da durdurulmasını talep ediyorum. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Muz ithal edilince mağdur olmuyor da, kendir ithal edilin
ce mi mağdur oluyor? 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görülüyor ki, şef
faflıktan ve demokratlıktan bahsederken yeri göğü inletenler, iş hizmet üretmeye gelince, sade
ce mazeret üretmektedirler, bizleri karalamaktadırlar. ANAP'ın icraatlannı yok saymaya, biti
rilen işleri küçümsemeye ve hatta sorumlulanm karalayarak; çamur atarak işleri örtbas etmeye 
gayret etmektedirler. Halkımıza karşı yaptığınız bu davranış ve takındığınız tavırlar, hiçbir za
man sonuca varmayacak ve sonunda halkımız, kendisine en yakın kadronun, en fazla hizmet 
üreten kadronun ANAP olduğunu, günü gelince yeniden teslim edecektir. 

Değerli milletvekilleri, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 1992 yılı bütçesini, ANAP Grubu olarak 
müspet bulmadığımızı, ifade ediyoruz; ama, yine de, memleketimize ve milletimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. [ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar; DYP ve SHP sıralarından alkışlar(I)] 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Arslan, 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına söz isteyen, lehte, Sayın Rıza Müftüöğlu?.. 

Yok. 
Lehte, Sayın Oktay öztürk, buyurun. 
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OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Türkiye, iklimi, toprakları, değişik rakımlardaki ova ve yaylalarıyla, tarım ve bu kapsam 
içerisinde hayvancılığa çok müsait, şanslı bir ülkedir. Yurdumuzun, tarım literatüründe Asya 
minörü diye çağrılması, koca Asya Kıtasında görülen çok değişik agroekolojik bölgeleri temsil 
etmesinden kaynaklanmaktadır. Ülkelerin, farklı agroekolojik bölgeleri temsil etmesi, tarım
sal üretimlerini, tabiî olarak çeşitlindermiş olur. Bu çeşitlilik ise, çiftçisine seçim hakkı, ihtisas
laşma, yeni teknolojilere ve yetiştirme tekniklerine yüksek uyum kabiliyeti sağlar. Sonuçta ise 
p ülkeye, kaliteli, maliyeti düşük hammadde sağlanarak, sanayinin; kaliteli, dayanıklı, sağlıklı, 
ham, yarı mamul veya mamul gıdalar teminiyle, dengeli beslenmiş, zekî, başarılı nesillerin ida
mesi sağlanmış olur. Türkiye, potansiyel olarak böyle bir tarıma ve bu tarım üzerine inşa edile
cek sanayie sahiptir. 

Memleketimiz toprakları üzerinde yetişen bitkilerin, sebzelerin ve meyvelerin kültür ve ya
bani formlarının da anavatanıdır. Bu durum ise, bulunmaz bir fırsattır; çünkü bu, bitkilerin 
ıslahı, yetiştirme teknikleri, genetik mukavemetleriyle daha geniş, daha değişken imkânlar sağlar. 
tşte, Türkiye tarımının potansiyel gücü budur. İnsanlar, önceleri, hayvanı, eti, sütü, derisi ve 
yünü için beslerken, bugün bakış açısı değişmiştir. Fiyatı, diğer bitkilere göre ucuz olan yem 
bitkilerini veya tohumlarını ve artık ürünlerini hayvana yedirerek ete, süte çevirmekte ve daha 
fazla kazanmak için, hayvanı, organik bir fabrika olarak düşünmektedir. 

Meraların ot kapasiteleri, Orta Anadolu'da dekara 50 kilograma kadar düşmüş, çayırlar, 
biçimi müteakip otlatmaya tabi tutulduğu için kompozisyonu bozulmuş, gübreleme ve bakım 
tekniklerinin yetersizliğinden, ot verimi düşmüştür. Hububat tarımı, taban ve tavan ücretleri 
arasına sıkışmış veya hükümetlerin insafına ve anlayışına terk edilmiştir. 

Tütün ve çay üreticileri ise, destekleme politikalarını takiple, siyasî gücü bu gündeme ka-: 
nalize etme gayreti içindedirler. Kendisini kurtaran, muhtaç olmayan çiftçi yok gibidir. 

Hayvancılık sektörünün hali ise, tarla, bağ ve bahçe bitkileri üreticilerinden daha kötü
dür. Ot olmazsa zaten et olmaz. 

Tarımdaki genç nüfus köyden kente, kentten büyük kente doğru göçe başlamıştır. Tarımı
mızın bugünkü hali kısaca bu şekilde özetlenebilir. 

Halbuki, köylere elektrik, yol, su, telefon, televizyon götürülürken, köy ve kentlerde mo
dern tarım ve hammaddesi, bu tarım üretimine bağlı sanayi ve hizmet sektörleri ve bunların 
entegrasyonu amaçlanmıştı. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın ve 
diğer konuşmacıların yaptıkları konuşmaları dinledik. Dileklerine katılmamak mümkün de
ğildir; ancak, teşhis doğru olsa bile, tedavi yanlış ise, biz bu sektörü hayata kazandıranlayız. 
Enflasyon ve kredi faizlerinin yüksekliği, tarımın iklime bağlı olarak, üretimin tabiî afet gibi 
rizikolarla periyodik olarak karşı karşıya kalması, yatırımın tarım kesimine kaymasını engelle
mektedir. 

Bizden önce bu duruma düşmüş ülkeler var mıdır? Bu ülkeler neler yapmışlardır, bizler 
neler yapabiliriz, bu tedbirleri yurdumuza nasıl oriante edebiliriz? 

Birincisi, hükümetler, demokratik ve liberal ölçüler içerisinde tarımda uzun vadeli politi
kalar getirmeli, bu politikaların ışığı altında programlar ve projeler üretilmeli. 

Bu programları üretecek, geleceğin politikalarına yön verecek politika çizici beyinler derhal 
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göreve getirilmelidirler, yani ilk yatırım insana, tekniğe yapılmalıdır. Bu arada Türk tarımına, 
eğitilmiş genç beyinler de süratle alınmalıdır. Bugün devlete alınacak bu elemanlar, yarın çiftçi 
birliklerinin veya özel sektörün'teknokratları, teknisyenleri olacaklardır. 

İkinci ve önemli husus, yüksek ve kaliteli verime ulaşmada, uygun çeşitte, tohumluk, da
mızlık, fidan, fide ile gübre, ilaç, enerji, alet ve ekipman gibi girdilerin ucuz ve zamanında 
teminidir. Burada, yetiştirme tekniklerine girmiyorum, bunu, insana yapılacak yatırımın için
de düşünmeliyiz. 

Teknoloji, kredi ve üretim girdileri olan yerde kaynaklar yerinde ve isabetli kullanılırsa, 
bakınız, o zaman, kaynak israfı kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tarımda en önemli girdiler içerisinde ilk akla ge
len tohum ve tohumluktur. Türkiye, bugünkü yapısı ile yeterli ve kaliteli tohumluk yetiştirir 
diyemeyiz. Buna buğdayı örnek olarak verecek olursak, 5 yılda bir yenileme esasına göre, çift
çilerimize, bir yılda temin edilmesi gereken tohumluk buğday miktarı 300 bin ton olması gere
kirken, cumhuriyet tarihinde ancak 1989 yılında -büyük bir kısmı da ithal olarak- 225 bin ton 
tohuma ulaşabilmiştir. 

Batıda tohum yenileme işlemi 3 yılda bir yapılmakta ve 2 yılda bir yenilemek için de çalış
malar sürdürülürken, bizim hâlâ ortalama yılda 100 bin ton buğday tohumluğu elde edememiş 
olmamız düşündürücüdür. 

Sayın Bakanım, bu konuya özellikle eğilmenizi ve yılda hiç olmazsa 300 bin ton sertifikalı 
tohumluğu çiftçilerimize ulaştırmanızı istirham ediyoruz. 

Bakanlığımızın bu tohumluğu üretecek ve dağıtacak gücü vardır. Müsaadenizle, bu konu
nun takipçisi olacağız ve performansınızı da bu konu ile değerlendireceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tohumluk konusu Türk çiftçisinin var olan problemle
rinin en büyüklerinden biridir. Sadece bu problemin çözülmesiyle, çiftçinin dekara verimi yüz
de 15, geliri ise yüzde 25 artacaktır, tşte, devletin çiftçiye yapacağı desteklerden birinin de bu 
olması gerektiği açıkça görülmektedir. 

Sayın Bakan.bu arada aklımıza gelen bir soruyu da tarafınıza tevcih etmek istiyoruz, eğer 
dinlemek lütfunda bulunursanız, özel sektörün tohumculuk konusunda birçok şirketler kur
duğunu ve bunların kârlı olmaması nedeniyle, hububat ve bakliyat tohumculuğuna girmedik
lerini biliyoruz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesi halinde, bu tohumlu-
lukları nerede ve nasıl üretmeyi planladığınızı açıklarsanız memnun olacağız. Ancak, müsaa
de ederseniz açıklamada yarar görüyoruz. Türkiye'de tohumculuk konusunda yetiştirilmiş ve 
ihtisaslaşmış çiftçi yoktur; olsa bile, bu kadar alanda üretimin, sertifikasyon için, tarla ve la-
boratuvar kontrolünü yapacak eleman yok denecek kadar azdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçimizin bir diğer büyük problemi de hayvancılık 
ve buna bağlı olarak besiciliktir. Memleketimizde 29 ürün, yıllardan beri devlet desteğinde ol
masına rağmen, maalesef hayvancılığımız bugüne kadar bu destekten mahrum bırakılmış, mem-

— leketimiz bir tarım ve hayvancılık ülkesi olarak tanınmasına rağmen, sonunda halkımız ithal 
etle beslenir duruma gelmiştir. Bugün Et ve Balık Kurumunun piyasadaki ağırlığının yüzde 
5 olması, hayvancılığımıza yapılan desteği ve önemi ortaya koymaktadır. 

Hayvancılığımızın canlandırılması, en azından kendine yeterli hale getirilmesi açısından, 
Bakanlığınızca Doğu Anadolu'ya ivedilikle el atılmasını talep ediyoruz, önce, bu sahadaki ça
yır ve meraların verimli hale gelmesi için, konunun teknik ve hukukî yönden çözümlendirilmesini; 
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yem bitkilerinin üretimini teşvik amacıyla bunların da destekleme kapsamına alınmasını ve hatta 
mümkünse, Toprak Mahsulleri Ofisi yapısına benzer bir yem ofisinin kurulmasını; ayrıca, be
sici ve yetiştiricilere teşvik amacıyla daha ucuz krediler sağlanmasını; en önemlisi, bu bölgede 
hayvancılığa dayalı sanayiinin geliştirilmesini talep ediyoruz. 

Ayrıca, 1983 yılında, eski Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Ziraat İşleri Genel Müdür
lüğü birleştirilerek, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü adı altında çapraşık.ve karmaşık bir 
organizasyon meydana getirilmiştir. Tarım ve Hayvancılıktaki başarısızlığın bir nedeni de bu
dur. O yüzden, bir an evvel OECD Ülkeleri arasında hayvan sayısı bakımından üçüncü sırada 
olan ülkemizin, hayvancılık sorunlarını bir an evvel çözebilmek için, eski Veteriner İşleri Ge
nel Müdürlüğünün, müsteşarlık düzeyinde yeniden örgütlenmesini talep ediyoruz. 

Sayın Bakan, lokal bir konuya da değinmek istiyorum; Erzurum ve civarında, Doğu Ana
dolu Bölgesinin birçok yerlerinde veba salgınından dolayı hayvanları telef olan insanlar var. 
Bunlar hâlâ daha hayvanlarının bedellerini alabilmiş değiller. Enflasyonu da dikkate alırsanız, 
bugün ödeme yaptığınız takdirde, belki hayvanını yerine koyacaktır; ama, bundan sonraki ta
rihte öderseniz, hayvanının ancak bir bacağını alma durumuna düşecektir. Daha önce yaptı
ğım gündem dışı bir konuşmama, zatı âlinizin yerine cevap vereyen"Sayın Bakan, "ödemenin 
en kısa zamanda yapılacağını" söylemişti; ama, biz hâlâ bu, "kısa zaman" mefhumunun ne 
olduğunu anlayabilmiş değiliz. Vatandaşa parası ödenmiş değildir. 

Bir diğer husus: Ziraat Bankası damızlık hayvancılık için kredi dağıtmaktadır. Ancak, bu 
konuda Erzurum'u cezalandırmayı dikkate alıyor. Borcunu ödemeyen insanlar varmış(!) öde
meyenlerden borçlan tahsil edilsin, diğer insanların günahı nedir? Bununla da ilgilenmenizi, 
hassaten bekliyoruz efendim. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının son reorganizasyonu, kendine bağlı tüm teşkilatların da
ha iyi çalışmasını amaçlarken, maalesef, pratikte bu durum tersine dönmüştür. Son yıllarda 
tarımda hamle yapan ülkelerde bu reformun baş mimarlarından birisinin Topraksu Teşkilatı 
gibi kuruluşlar olduğu bilinirken, memleketimizde -yine maalesef diyorum- Topraksu Teşkilatı 
kadük bırakılmıştır. Tarımda atılım yapacaksak, bu teşkilatın süratle çalışır hale getirilmesi 
gerekmektedir. ' 

Diğer taraftan, Bakanlığın taşra teşkilatı doğuda boşaltılmıştır, batıda ise, anormal bir 
şişkinlik yardır. Demin, yukarıda hayvancılığımızın ihmal edilişinden bahsetmiştim. Sayın Ba
kanıma soruyorum; şu anda doğuda kaç tane veterinerimiz vardır? Sadece Erzurum'dan ör
nek vereceğim; 27 veterinere ihtiyaç varken, 18 veteriner çalışmaktadır. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Ege de hiç yok. 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla) — Bunların birçoğu da merkez teşkilatında görevli. Güya 

Erzurum hayvancılık bölgesidir; ama, veteriner yetişmediği için, 208 hayvan telef oluyor ve 
vatandaş bunların parasını da alamıyor. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Daha 4 ay oldu; bekle... 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, bizimki temennidir; yani, alıştığınız muhalefe

tin dışında bir muhalefettir. Biz böyle horoz dövüşü yapmayız; biz tekliflerimizi getiririz. 
Türk tarımı, geçen hükümetler döneminde ihmal edilmiştir. Çiftçi yeterli desteği alama

mış, köyler boşalmış, çalışan nüfusun büyük bir kısmı kentlere göç etmiştir. Desteklemeyle gö
revli KİT'ler piyasadan buldukları yüksek faizli paralarla çiftçiye ödeme yapmışlar ve böylece, 
KİT'ler, kasıtlı olarak, trilyonlarca lira zarara itilmiştir. Bu durum aynı zamanda son iki yılda 
enflasyonun da azmasına neden olmuştur. Uygulanan bu politikalarla hem çiftçi mağdur edilmiş, 
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hem devlet büyük zararlara uğratılmıştır. 
Memleketimizin bir daha bu yanlışlıklara düşmemesi için, Sayın Bakanımın engin tecrü

belerine güveniyor, bu Hükümetin daha sağlıklı kararlar alacağına inanarak, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Aleyhte, Sayın Ali Er, buyurun efendim. 
ALÎ ER (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, bu iftar saatinde sizleri uzun 

tutmak istemiyorum. Zaten, söyleyeceklerimizi burada söyledik. 
Gönül istiyor ki, memleketimizin imkânları çok geniş olsun, köylümüze, çiftçimize, mille

timize çok güzel hizmetler verelim. Hepimizin gönlü bunu istiyor; ama biraz önce de söyledi
ğim gibi, bu kürsüye gelince de, mutlaka bir şeyler söyleniyor; bu sözler karşılıklı söylendiği 
için de birbirimizi kırabiliyoruz. Bu sebeple, kırılan arkadaşlarımız varsa, kusura bakmasınlar. 

Sayın Bakanım, yatırımlara şöyle bir bakalım; Aldığım bilgilere göre, sulamaya, 1991 yı
lında 375 milyar ödenek verildiği, 1992 yılında da 240 milyar ödenek verileceği söyleniyor. 1991 
yılında verilen 375 milyarlık ödenek, 1992 yılında 240 milyara düşüyorsa, tabiî ki buna, iyi 
demek mümkün değil. İçme suyu için de 1991 yılında 423 milyar ödenek verilmiş, 1992 yılında 
ise 267 milyar verileceği söyleniyor. Burada da bir düşüş var; tabiî ki buna da, iyi demek müm
kün değil. Hele hele bunun üzerine bir de enflasyonu katarsanız, neticede, köylüye hiçbir hiz
met verilmeyeceğinin işaretidir ki, bu da hem sizleri hem bizleri, hem de milleti üzer. O zaman, 
akla, köylümüzün, çiftçimizin çok çekeceği gelir. Onun için, yatırımlar bu kadar düşük tutul-
muşsa, hepimiz destek verelim, bu yatırım ödeneklerini ek ödenekle biraz artıralım, çiftçimize 
ve köylümüze güzel hizmetler verelim. 

Şimdi, başka bir konuya değinmek istiyorum: Türkiye'de birçok köy yolunun hâlâ kapalı 
olduğunu hepimiz duyuyoruz. Hatta yer yer hiç aklınıza gelmeyen tçelimizin birçok köylerin
de yollar kardan kapalrve hâlâ açılmamış durumda. Tabiî, bunu buradan söylerken siyasî dü
şünceyle falan söylemiyorum. Belki bizim zamanımızda da kapalı yollar olmuştur; ama, mart 
ayında, şu mevsimde bu yolların kapalı olması hiçirimize yarar getirmez, köylümüzü ve hepi
mizi üzer. 

Bakınız, bugün besicinin durumu da iç açıcı değil. Yem 700 liradan 1 300 liraya çıkmış. 
Geçenlerde seçim bölgemde gezerken Silifke'nin Boynuinceli Köyünde bir vatandaş, "Yem 1 300 
lira -fabrikada 1 000 lira; ama köylüye 1 300 lira ama, bir tane çebiş veya besi dahi satamıyo
ruz, tamamen tıkandık" dedi. Ben, köylüler sizin döneminizde tıkandı demiyorum, bunu söy
lemiyorum, seçim bölgeme yaptığım gezide vatandaşlarımızın bana söylediklerini sizlere akta
rıyorum. Köylüler, "Biz tamamen tıkandık, yem 1 300 liraya çıktı, besimizi satamıyoruz. Ke
pek 600 liradan 1 000 liraya çıktı, kepeği dahi almaya mecalimiz kalmadı" diyor. 

, Şimdi, buğdayı 800 liraya, bunun kepeğini de 1 000 liraya satarsanız, vay bu köylünün 
haline, bu köylü bu ülkede neler çeker... "Vay benim köylüm, çiftçim, esnafım, dulum, yetimim" 
deyip de, kepeğin kilosunu 1 000 liraya satarsanız, perişan olur o köylü ve çiftçi; onu söylemek 
için diyorum. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Geçen yaz mahvoldu köylü. 
ALİ ER (Devamla) — Efendim, geçen yaz da mahvolmuş olabilir, evvelki yaz da mahvol

muş olabilir... 
ÜMİT CANUYAR (Manisa) — İnsan bunları söylerken biraz utanır... 
BAŞKAN — Sayın Canuyar, lütfen... Sayın Canuyar, sakin olun lütfen. 
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ALÎ ER (Devamla) — Sevgili arkadaşım, ben burada köylünün dertlerini aktarıyorum; 
bunda utanacak bir şey yok. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Tahrik etmeden konuş. Doğruları söyle. 
ALI ER (Devamla) — Aslında ben burada tartışmaya girmek istemiyorum. Benimle bu-

rada tartışmaya girerseniz, altından kalkamazsınız. Ben o köyün içinden geldim, ben çadırdan 
geldim, ben çift sürerek geldim buraya, senin gibi, fabrikalar kurarak gelmedim. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Başkalarını karıştırma, ne diyeceksen onu söyle! 
BAŞKAN — Sayın Er, biraz önce kendiniz konuşmaya başlarken zamanın darlığı nede

niyle kısa keseceğinizi söylemiştiniz; lütfen... Cevap vermeden sözlerinizi bitiriniz. 
ALt ER (Devamla) — Sayın Başkan, aşağıdan laf atılıyor. Anavatan Partisinin bir millet

vekili olarak, alnımız ak, yüzümüz pak. Allah'a hamdolsun, biz, yüz kızartıcı hiç bir şey yap
madığımız için utanacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu da bilmenizde fayda var. 

Neyse, oradan pek fazla laf atmazsanız, konuşmamı bitireceğim, daha sonra Bakanlığı
mızın bütçesi oylanacak, arkasından da hep beraber iftar kyemeğine gideceğiz; ama, sabırlı 
olursanız... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen bitirin. 
ALt ER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, burada tartışmamızın maksadı, Türk çiftçisini, 

nasıl olur da iyi bir yere getirebiliriz... Bunları burada söylememizin maksadı budur. Gocun
mayın, niye gocunuyorsunuz ki! 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Gocunacak bir şey yok., 
ALİ ER (Devamla) — Siz burada konuşurken, ben orada oturdum dinledim. Sizi dinle

mek benim görevim, beni de dinlemek sizin göreviniz. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Çamur atma... 
ALt ER (Devamla) — Buraya gelip, her şeyi bizim mahvettiğimizi söylüyorsunuz... (DYP 

sıralarından gürültüler) 
Bakınız, sayın Başbakan Süleyman Demirel geçmişte ne diyor: "Nerede ise Habil ile Ka-

. bil'i bizim dövüştürdüğümüzü iddia edeceksiniz" Şimdi siz de herhalde onu iddia ediyorsu
nuz. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi hayırlı, uğurlu olsun. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Er. 
Görüşmelere saat 19.00'da devam etmek üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 1734 

; g 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Halil İbralim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. -

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kestnhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141)\ (S, Sayıları ;. 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Tarım ve Köy işleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1. —Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılt Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı' . 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devan ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki gruplar ve,şâhıslar adına konuşmalar 

bitmişti. 
Şimdi, sıra Hükümet adına konuşmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Cevheri'de. 
Sayın Cevheri, buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi, şahsım ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının de
ğerli mensupları adına saygıyla selamlıyorum. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde, bu kürsüde ortaya konan çok 
değerli fikirlerin, yönlendirici kıymetli tenkitlerin, eleştirilerin ışığında, Bakanlığın başında bu
lunduğu hizmet alanı ve bu hizmet alanının Türkiye ve dünya genelindeki bazı perspektiflerini 
kısaca, izninizle ve müsamahanıza sığınarak arz ettikten sonra, değerli arkadaşlarımızın bize 
gerçekten yapmayı düşündüğüm konuşmanın âdeta çerçevesini çizercesine, vukuf ile ortaya koy
dukları kıymetli beyanlarına ve çok değerli eleştirilerine cevap sunmaya çalışacağım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımın dünyadaki yerini ve önemini anlatmak sure
tiyle vaktinizi almayı düşünmüyorum. Bunun üzerinde herhangi bir tereddüt, herhangi bir kuşku 
olacağı kanatinde de değilim. Gerçekten dünyada bugün en ileri gitmiş, sanayileşmiş, hatta 
bize göre millî gelirleri itibariyle belki 10 misli seviyelerde bulunan ülkelerin bile tarıma ne ka
dar önem verdiğini ve yine bu ülkelerde bir tarım ülkesi olarak sayılmamıza rağmen, birçok 
tarımsal verilerinin bizden kat kat önde ve ileride olduğunu gördüğümüz zaman, tarımın dün
yadaki yerini, insanlık alemindeki yerini, aynen geçmişte olduğu gibi, hatta belki geçmişte ol
duğundan daha fazla muhafaza ettiğini görürüz. 

Dünyanın 7 tane sanayileşmiş ülkesi var; bunlar dünyanın devleri, dünyanın tepesinde oturan 
ülkeler. Baktığınız zaman, görürsünüz ki, bunların tarımları da aynı şekilde ileri. Bugün Fran
sa'nın, bir Almanya'nın, bir Amerika'nın nüfusunun sadece yüzde 3'ü veyahut 4'ü -bunların 
hepsi tarım kesiminde çalışan nüfuslarını yüzde 5'in altına indirmiş ülkelerdir- tarım kesimin
de çalıştığı halde, tarıma verdikleri önem, sadece tarımda çalışan insan açısından sosyal bir 
yaklaşım değil, aynı zamanda tarımın bizatihi kendisinin de dünyada pek tabiî olarak hâlâ önemli 
olan yerini korumakta devam ettiğini gösterir. 

Tarıma dayalı işlenmiş ürün ihracatında, dünyadaki ülkelere baktığınız zaman -ki, dünya
da bu ihracat 398 milyar dolar tutuyor ve bütün dünya ihracat hacminin yüzde 13,8'ini kapsıyor-
sanayi devi ve dünyanın bugünkü siyasal tablosu içerisinde aşağı yukarı tek hâkimi sayılan Ame
rika, dünyada tarım ürünleri ihraç eden ülkelerin de başında geliyor, tarım kesiminde çalışan 
nüfusu da sadece yüzde 3'tür. 53 milyar dolarla Fransa ikinci, 30,9 milyar dolarla, yani tarım 
ürünü ihraç eden ülkelerin başında Amerika, dünyanın bugün en ileri ülkesi veyahut dünyanın 
siyaseten tek hâkimi kabul edilen ülke Amerika, onun hemen arkasında Fransa 30,9 milyar 
dolarlık ihracatıyla ikinci sırayı işgal ediyor. Bu Fransa ki, yedi sanayileşmiş ülkeden bir tanesi 
exocet füzelerini yapan concorde uçaklarını yapan Fransa, tarım ürünleri iharç eden ülkeler 
sırasında da dünyada ikinci. 

Onun arkasından gelen yine yedi sanayileşmiş ülkeden bir tanesi olan Kanada. Kanada'-
nın ihracatı 28 milyar dolar ve onun arkasından gelen de Hollanda. Yani, demek ki, ülkelerin 
sanayileşmiş olması yahut kalkınmış olması, tarımlarını ihmal etmelerinin gerekçesi değil, tam 
aksine onu daha öne çıkarmalarının bir sebebi olmuş oluyor. 

Burada denilebilinir ki, bu ülkeler her şeyi ihraç ediyorlar, bunlar zengin ülkeler, bu liste
de Birleşik Amerika hariç, hepsi ödemeler dengesinde fevkalade rahat olan ülkeler. Bunlar, 
tarımlarına bu ehemmiyeti vermeyip, bu önemi vermeyip ihtiyaçları olan her şeyi dışarıdan sa
tın alabilirler; ama o yolu tercih etmiyorlar. 

Japonya... Bu kürsüde zannediyorum Sayın Başbakan tarafından da ifade edildi. Gene 
bugün dünyanın bir sanayi devi olan Japonya, kendi ürettiği pirinci ithal pirinçten altı kat da
ha pahalı olduğu halde, pirinç ithal etmiyor, kendi pirincini yiyor. Oysa, Japonya istediğini 
alabilecek güçte bir ülke. Biraz sonra detaylarına da değineceğim gibi, bana göre bizdeki koru
macılık anlayışına, yine bana ve arkadaşlarıma göre yanlış olan bir liberalizm anlayışına göre, 
onu da değerlendirmeye çalıştığımız zaman göreceğiz ki, herhalde dünyanın bu en liberal ülke
lerinde, liberalizmi kendilerinden öğrenmeye çalıştığımız; fakat bana göre öğrenemediğiniiz ül
kelerden herhalde daha liberal sayılmamamız gerekir. 
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Gene ihracatı ithalatından fazla olan ülkelere baktığınız zaman, başta Kanada var. Kana
da, yedi sanayileşmiş ülkeden bir tanesi. Arkasından Brezilya, Avustralya ve Hollanda geliyor. 
Türkiye burada yirminci sırada. Yani, tarım ve tarıma dayalı ürünler ihracatı, ithalatından faz
la olan ülkelerin arasında Türkiye bugün halen, çok şükür ki yirminci sırada bulunuyor. Bir 
zamanlar tarım ürünleri ithal etmeyen yedi ülkeden birisi olmakla ovunurduk, o görüşün yan
lış olduğu ifade edildi. Yanlışlığını doğruluğunu biraz sonra zamanın nispeti, imkânın nispeti 
ve Sayın Başkanın da müsamahası içerisinde anlatmaya çalışacağım. Acaba doğru mu yaptık, 
doğru yerde miyiz, acaba dünya ne yapıyor; onu da hep birlikte inceleyip görmeye çalışacağız. 

Tarım ürünleri ithalatına bakıldığı zaman, yine ortaya enteresan bir tablo çıkıyor. Tarım 
ürünleri ithal eden ülkelerin başında, haklı olarak, arazi yapısı itibariyle ve kendisine ekono
mik hayat içerisinde çizdiği apayrı bir istikamet itibariyle Japonya geliyor. Japonya'nın arka
sından, enteresan bulacaksınız, Amerika geliyor. Amerika hem ihraç ediyor, hem ithal ediyor. 
Daha sonra Almanya, İngiltere, İtalya geliyor. Bunların ithalatı, sırasıyla 42 milyar dolar, 40 
milyar dolar, 30 milyar dolar ve 27 milyar dolar. Yani bu demektir ki, bu ithalat ve ihracatla-
rıyla dünyanın en ileri memleketlerinde aynı zamanda tarım ve tarıma dayalı ürünlerin büyük 
bir hareketi, büyük bir sirkülasyonu var. İşte, ülkelerin ne kadar sanayileşmiş olurlarsa olsun
lar, kendi ekonomik güçlerini ve seviyelerini hangi noktalara vardırmış olurlarsa olsunlar, ta
rımdan vazgeçmediklerini, vazgeçemediklerini, yalnız sosyal açıdan değil, ekonomik açıdan 
da bundan vazgeçemediklerini görüyoruz. İhracatın başında bulunan ülkelerin aynı zamanda 
ithalat listesinin de başında olduğunu görerek tespit etmiş bulunuyoruz ve burada Amerika 
Birleşik Devletleri aynı zamanda, taa dünyanın otelci ucundan bizim parazlarımızı alt üst eden 
bir tarım devidir. 

Değerli arkadaşlarımız ayın 15'inde bir heyet halinde bu Orta Asya Cumhuriyetlerine gi
deceklerdir, yani burada yapılan tavsiyeyi biz daha önce değerlendirmiş olarak, o görüşü yeri
ne getirmek üzere arkadaşlarımızı göndereceğiz. Bizim girmeye çalıştığımız bu pazarlara Amerika 
aradan girmeye çalışıyor. Bugün, Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri, yani AT ülkeleri -bir za
manlar AET dediğimiz ülkeler- tarımda yaptıları büyük sübvansiyonlarla, desteklerle hâsıl ol
muş âdeta gıda ürünleri dağlarını eritmeye çalışıyorlar. İşte biz, onların bu sübvansiyonları ile 
boğuşuyoruz. Değerli arkadaşlarımızın burada değindiği ve biraz sonra benim de işaret etmeye 
çalışacağım gibi, hayvancılığımızın içine girdiği darboğazın sebeplerinden birisi de, bizim, ken
dilerinin uyguladığı sistemi, yanlış anladığımız o liberalizmle, yaptıkları sübvansiyon sonucun-
dadır ki, bizim 29 tane kombinamızın 19 tanesi kapalıdır veya kapalı olması seviyesindedir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda fert başına düşen millî gelire baktığınız zaman, Danimar
ka 15 763 dolarda. Amerika Birleşik Devletleri 12 826 dolarda, yine kendisinin genel ortalama
sının bir miktar aşağısında; ki, 19 bin dolar seviyesindedir. Türkiye ise 450 dolardadır, yani 
2 bin dolara vardığımız buradan ifade edilebilir. Değişik hesaplara göre, tüketim kalıplarına 
göre, bazen 4-5 bin dolara çıkarırız. İşte onun 450 doları sadece tarımla geçinen insanlarındır 
ve nüfusumuzun 41.6'sını hâlâ tarımda tutmak mecburiyetinde tarım ve tarımsal alanda tut
mak mecburiyetinde olmamıza rağmen, millî gelirden fert başına aldıkları pay 450 dolardır. 
Bunlar, tabiatıyla, devletin arşivlerinden çıkarılan resmî rakamlardır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; kıymetli arkadaşlarımın 7.5 saat süren konuşma
larındaki kıymetli görüşlerine daha çok zaman ayırabilmek için özetleyerek geçtiğim bu takdi
mimde, izninizle bir iki ufak noktaya daha değinmek istiyorum. 
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Türkiye'de, ekili alanlar toplam alanlarımızın yüzde 36'sı oranındadır ki, bu aşağı yukarı 
dünya ortalaması civarındadır. Bütün dünyada ekili alanların toplamı yüzde 35-36 oranında
dır. Bu ekili alanlarda 27 milyon hektar ekilebilir alanımız var; yani bu, yüzde 36'ya tekabül 
ediyor. 778 bin kilometre kareye nispet edilirse, çıkan rakam budur ve bunda da dünyada 10 
uncu sırada geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir diğer yönü de; bu 27.5 milyon hektar, yani değişik he
saplamalara göre 260 milyon veya 270 milyon dönüm arazinin sulanabilir kısmı, yani topogra-
fik verilere göre, yani arazinin engebesi veya arazinin coğrafi yapısı, topografik yapısı itibariy
le, sulanabilir oranı, yani su olsa ve toprak müsait olsa, sulanabilir oranı 16.5 milyon hektar
dır. Toprak değerlerine göre, yani su verildiği zaman, su verilmesine değer nitelikte olan topra
ğın miktarı ise 12.5 milyon hektar civarındadır. Su kaynakları itibariyle, yani toprağınız ne ka
dar olursa olsun, suyunuzun miktarı bakımından verebileceğiniz arazi toplamı ise 8.5 milyon 
hektar civarında ve bugünkü hedefimiz GAP'la birlikte bunun aşağı yukarı yarısını bir miktar 
aşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine bilginiz içerisinde bulunmasında fayda mütalaa ettiğim bir husus 
da, Türkiye'nin bugünkü üretim miktarlarıdır. Türkiye, 1923'te 4 milyon ton buğday üretme 
seviyesinden, geçtiğimiz yıl, Allah'a şükür, 20 milyon ton buğday üretir seviyeye gelmiştir; arpada 
2.2 milyon tondan, 7.3 milyon tona; pamukta ise 70 bin tondan, 1 milyon 600 bin tona ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; planlı döneme girişimizden bu yana, yani 1963-1990 
arasında vasıflı tohum itibariyle, 94 bin 300 tondan 309 bin tona ulaşmışızdır; bu seneki hede
fimiz de 366 bin tondur. Kimyevî gübrede ise 1963'teki 426 bin tondan, 1990'da 9.5 milyon 
tona varılmıştır; zaten, buğdayı 20 milyon tona çıkaran ve diğer ürünleri de demin arz ettiğim 
seviyelere ulaştıran faktörlerin başında, bu 9,5 milyon tonluk gübre kullanımına ulaşmış ol
mamız gelir. 

Değerli arkadaşlarım, hayvansal ürünlerde durum şöyledir; Geçtiğimiz yıllarda hayvan sa
yısında bir miktar azalma olmasına rağmen, ette 456 bin tondan, 1 milyon 600 bin tona; sütte 
3 milyon 300 bin tondan -burada bir değerli konuşmacı tarafından 8,5 milyon ton olarak ifade 
edildi- 9 milyon tona; yumurtada ise 74 bin tondan, 411 bin tona ulaşılmıştır. 

Türkiye, 1923 senesinde sadece 39 milyon dolarlık tarım ürünü ihraç ederken -ki, o za
man aşağı yukarı bütün ihracatımız tarım Ürünlerinden ibaretti- 1991'de bu rakam 2 milyar 
347 milyona ulaşmıştır ve toplam ihracatımızın içerisinde de yüzde 13,6 gibi bir rakamı ifade eder. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, yatırımlar itibariyle size vereceğimiz rakam -burada arka
daşlarımızın da ifade ettiği gibi; yani, bizim görüşlerimize de katıldıkları gibi- 1990-1991'de 
bir miktar düşmektedir; bu da -biraz sonra izah etmeye çalışacağım- bütçe gelirlerindeki son 
derece kısıtlı olan imkânlardan dolayıdır; yoksa kim, köylüsüne çiftçisine, yaşatmak mecburi
yetinde olduğu, nüfusunun yaklaşık yarısına yakın bir topluma, bir kesime, bir hizmet alanına 
hizmet etmek istemez; ancak, elimizdeki imkânları -kesinlikle herhangi bir şekilde şu veya bu 
dönemin değerlendirmesini yaparak değil- bugünün değerlendirmesini, bugünün gerçeklerini 
ortaya koyarak arz etmeye çalışacağım. 1991'den 1992'ye yatırım artışı, enflasyona rağmen, 
yüzde 24'tür. Bunu, Meclisimizin değerli üyelerinin bilmesi lazımdır. Tarım Bakanı sıfatıyla, 
aynı zamanda Yüksek Planlama Kurulunun da üyesi bulunduğum için, bu rakamın dahi ayrı
labilmesinde çekilen sıkıntıyı, arkadaşlarımızla birlikte yaşamış bir kimse olarak, ifade etmek 
ihtiyacındayım. 
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Türkiye, 700 bin traktör kullanır; bu da Türkiye'nin bugünkü rakamlarından birisidir. Bi
raz sonra, konusu itibariyle oraya geldiği zaman arz etmeye çalışacağım. Bir değerli arkadaşı
mızın da değindiği gibi, bu, bugün, Türkiye'nin ihtiyacı olan rakamın çok altındadır. Türki
ye'nin bugün 700 bin traktörü vardır; daha doğrusu yenilenmesi ihtiyacı, yani her yıl alabildiği 
traktör parkının yenilenmesi ve bu hizmet alanında devam edilebilmesi için rakamların çok 
gerisinde bulunulmaktadır. 

Yine, değerli arkadaşlarımın şunu bilmelerini rica edeceğim: 1991 yılı itibariyle Türkiye'
nin köy yolları ağı olarak 72 bin kilometre tesviye yolu, 157 bin kilometre stabilize yolu, 21 
bin kilometre asfalt yolu ve 58 bin kilometre de ham yolu vardır, ben bunu, geçmişin, 1960 
senesinin ya du şu veya bu dönemin mukayesesi gibi bir şeyle söylemek istemiyorum. Onun 
mukayesesi 20 Ekim günü milletin önünde yapılmıştır. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, izninizle, bir de, tarımımızın bugün önünde bulunan darboğazları 
arz etmek ihtiyacındayım. . 

Bana göre, tarımımızın önünde bulunan en önemli darboğaz,' tanımda yaşayan nüfusun 
fazlalığıdır. Dünyada, tarımını ileriye götürmüş, tarımsal değerlerini çok yüksek seviyelere ve 
verimlere çıkarmış ülkelerin hiçbirisinde tarım kesiminde yaşayan yüzde 40 nüfusu yoktur. Ta
rımda yüzde 40 nüfus demek, ürettiğinin dörtte üçünü kendisi yiyen, bunu ekonomiye bir de
ğer olarak katmayan, sadece aile ekonomisinin şartları içerisinde ve aile ekonomisinin verimli
liği ve hedefleri içerisinde yaşayan bir toplum demektir. Türkiye'nin kalkınması için çözmesi 
gereken meselelerden bir tanasi, -her gün her yerde konuşulan ve bu Mecliste de konuşulan 
ve belki önümüzdeki günlerde de önümüze özelleştirme ve özerkleştirme meselesi olarak geti
rilecek olan- KİT'lerse, bana göre, ondan da önce geleni tarımda yaşayan nüfusun fazlalığıdır. 

Dünyada tarımını ileriye götürmüş memleketlerin isimlerini biraz önce arz ettim. Alman
ya yüzde 4,6'idi, son senelerde o da yüzde 4'ün altına indi; Amerika yüzde 3'lerde, yalnız Av
rupa ülkeleri içinde tarımda en fazla nüfusu olan italya'dır, o da yüzde 8; bütün ülkeler böyle... 

Değerli arkadaşlarım, nüfusunun yüzde 41'i tarımda yaşayan bir kesime bugün için sizin 
adınıza hizmet etmekte bulunmanın mutluluğu yaninda, ben ve arkadaşlarım, aynı zamanda 
bunun mesuliyetli, çok ağır ve sorumluluk taşıyan bir yük olduğunun idraki içinde bulundu
ğumuzu arz etmek isterim. Gerçekten, bugün, devlete hizmet veren şurada gördüğünüz değerli 
insanların 14 tanesi genel müdürdür. Bunların 6 tanesi kamu iktisadî teşebbüslerinin -ki, iki 
tanesi katma büçelidir- 68 tane araştırma enstitüsü 38 tane devlet üretme çiftliği ve 14 tane 
de genel müdürlüğü ile sizlere ve yaklaşık olarak nüfusumuzun yarısının yaşadığı alanlarda 
halkımıza hizmet etmeye çalışan arkadaşlarımız adına ben, sizlere demin olduğu gibi teşek
kürlerimi sunarken, izninizle, sizin adınıza kendilerine teşekkür etmek isterim. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tarımdaki bu fazla nüfusun; mutlaka tarımdan çekil
mesi lazımdır; ama bugün olduğu gibi, sağlıksız bir yapı içerisinde, besleyemediği için topra
ğın kendi bünyesinden dışarı attığı; fakat şehirlerin ve sanayinin de kabul etmediği için şehirle
rin etrafında birer sosyal yara olarak çevrilmiş kuşaklar şeklinde değil, sağlıklı bir biçimde, 
bugün bir sanayi topluluğunun en çok muhtaç olduğu insan kaynağını temin ve teşkil edecek 
ve o kesimin hizmetine sunacak biçimde, mutlaka bunun gerçekleştirilmesi lazımdır. Nüfusunun 
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yüzde 40'ı tarımda yaşayan bir ülkenin, ne kalkınmış olması mümkündür, ne kalkınmışlık id
diasında bulunması mümkündür ve bana göre ne de bir gün kalkınabileceğini sanması veyahut 
hayal etmesi mümkündür. Türkiye, mutlaka bu nüfusu çekmelidir. Dünyada nüfusunun yüzde 
40'ı tarımda yaşayan, yüzde 40'ı kırsal kesimde yaşayan hiçbir kalkınmış ülke yoktur, olması 
da mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye tarımının önündeki darboğazlardan bir tanesi de, yine ta
rımda yaşayan bu nüfusun çokluğundan, yüksek bir oranda oluşundan kaynaklanan işletme- „ 
lerin küçüklüğü gelmektedir. Küçük işletmelerin hiçbir zaman verimli olmadığı, umumi mas-
raflardaki artışın, umumi masraflardaki birim başına maliyete yansıması dolayısıyla dünyanın 
her yerinde veyahut bütün ekonomi ilminin kapsamında bulunan her türlü alanda olduğu gibi, 
tarımda da mutlaka verim düşüklüğünü ve gelir düşüklüğünü intaÇ eder. İşletmelerin küçüklü
ğü -işte arz ettiğim gibi- aynı zamanda tarımda yaşayan nüfusun fazlalığıyla paralel yürüyen 
sıkıntılardan bir tanesidir. Nitekim biz teşviklerimizi hayvansal projelerin teşvikinde ve des
teklenmesinde belli bir baş hayvandan veyahut belli bir nispetin üstündeki işletmelere yönlen
dirmek mecburiyetindeyiz. Böyle olmadığı takdirde, bu küçük işletmelerin içerisinde... Demin 
de arz ettiğim gibi, bunlar, kendi ürettiğini kendi tüketen, dolayısıyla ülkenin genel ekonomisi
ne fazla bir değer katmayan işletmelerdir. Baktığınız zaman, bütün dünyada nüfusunun yüzde 
4'ü veyahut yüzde 5'i ile yapılan bir hareket, bir ekonomik hareket eğer bizde nüfusun yüzde 
40'ı ile yapılıyorsa, bu demektir ki, bizim orada yüzde 35-36 kaybımız vardır. Yani, 4 kişinin 
yaptığı işi eğer biz 41 kişiyle yapıyorsak, bu demektir ki, 36 kişinin, 36 insanın emeğini boşa 
harcıyoruz. Bunu bugünkü teknoloji çağında ekonominin, teknolojinin en çok ihtiyacı olan 
insan varlığının atıl bir sahaya gömülmesi, yani 4-5 kişinin yapacağı işi 40-50 kişiye yaptırmak 
gibi son derece kaynak israfını ortaya koyan, dolayısıyla kaynak israfından verim israfına va
ran bir olay olarak değerlendirmek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk tarımının önündeki bir diğer mesele de yasal düzenlemeler
dir. İşletmelerin büyüklüğü mutlaka belli bir normun üzerine çıkarılmadığı sürece, işletmeler 
küçük ve güdük kaldığı sürece, gene Türk tarımının istenilen yere varması mümkün değildir. 
Esasen, bugün, tarımda yaşayan nüfusun fazlalığı itibariyle Türkiye'nin nüfus dinamiğini 57 
milyon yahut 60 milyon olarak saymak, bana göre yanlıştır. Ekonomik hayat içerisinde ekono
mik bir değer hâsıl ederek yaşayan ve birim başına, fert başına hâsıl edebileceği değerin azami
sini ortaya koyan bir hesap içerisinde baktığınız zaman, Türkiye'nin nüfusunu 57 milyon veya
hut 60 sayamazsınız; Türkiye'nin nüfus dinamiğini, Türkiye'nin gerçek nüfusunu, Türkiye'nin 
ekonomik nüfusunun 57 milyon veyahut 60 milyon saymak yanlıştır; şayet 4 kişiyle yapılacak 
işi 41 kişiyle yapıyorsak, yani 5 milyon insanla yapılacak işi eğer biz 15 milyon, 20 milyon in
sanla yapıyorsak, 5 milyonla 20 milyon arasındaki o 15 milyon insanı aktif, dinamik nüfusun 
içerisinden, ekonomik değer taşıyan ve ekonomik değer hâsıl eden nüfusun içerisinden, tenzil 
etmek suretiyle, düşmek suretiyle gerçek nüfus dinamiğini hesap etmemiz lazımdır. 

Türk tarımının önündeki darboğazlardan bir tanesi de, gene nüfusun tarımda yaşayan ke
siminin fazla oluşundan ve dolayısıyla işletmelerin küçük oluşundan kaynaklanan sermâye nok
sanlığıdır. Küçük küçük işletmeler, tasarruflarını bir sermaye birikimi halinde toplama imkâ
nından mahrum kalıyorlar. Çünkü, kendi hayatımızdan da hesap ettiğimiz zaman, eğer ihtiya-
cımızdan artan kısım tasarruf etmeye değer bir miktarda olmazsa, onu da tüketime katarız; 
küçük işletmelerdeki olay da aynen budur; ama işletmeler büyük olur da, kendi üretimi ile ihtiyaa 
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arasındaki marj genişlerse, bu tasarrufa, tasarruftan da sermayeye gider. Türkiye'deki tarımsal 
hayatın küçük işletmeler şeklinde bölünmüş veya parçalanmış olması, aynı zamanda, orada 
sermaye teşekkülünün önünde, önemli, ciddî ve bu kesimi de bir darboğaz içerisinde tutan bir 
etkendir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Türkiye'de darboğaz niteliğinde olmasa bile, bana göre, benim 
arkadaşlarıma göre, uzmanlarla birlikte yaptığımız bu değerlendirmeye göre, önemli bir mese
le de: Türkiye, işlenebilir arazisinden daha fazlasını işlemektedir. Türkiye, 26,5 milyon hektar 
işlenebilir, işlenmeye değer vasıfta, ekonomik değer taşıyan vasıfta arazisi olmasına rağmen, 
27,5-28 milyon hektar arazi işlemektedir; ki bu, tarımsal verimliliği, üretkenliği çok zayıf olan 
marjinal arazilerin de, katılmaması gerekirken tarıma katılması, dekar başına, hektar başına 
verimin de, dünya ölçülerinin çok altında olmasının bir sebebidir. Biz, aşağı yukan, bu 1,5-2 
milyon hektar araziyi istemesek, geriye kalan işlenebilir arazileri bilimsel bir şekilde ve dünya 
standartlarında işlesek, tarımsal verimimiz, dünya verimini yakalamasa bile, onlara çok yakla
şır. Mesela bizde, ülke çapında, dekar başına 200 kilogram olan buğday üretimi, dünyanın en 
ileri sanayi memleketlerinden olan Amerika'da 400 kilograma yakın, 380 kilogram civarında, 
Almanya'da 450 kilogram, Fransa'da ise 540 kilogramdır. Bu rakamlar, bütün bir ülke orta-
lamsıdır; yani, bir tarlanın, bir şehrin veyahut Çukurova gibi, Aydın Ovası gibi sadece belli 
bir yerin ortalaması değildir. Fransa gibi bir sanayi devi, 7 tane sanayileşmiş ülkeden bir tanesi 
-belki arkadaşlarım da bunu bilmezdi, bunu da arz etmiş olayım- aynı zamanda, dünyada, de
kar başına buğday üretiminde en ileri Ülkedir, ülke ortalaması 540 kilogramdır ve aşağı yukarı 
Türkiye ortalasının 2,5 katıdır. 

Kullanılabilir, ekilebilir araziden daha fazlasını, zorlamak suretiyle ekmek... Bu neden
dir; o adam, o toprağı ekmek mecburiyetindedir; çünkü, yapacağı bir şey yoktur. O toprağı 
ekmediği takdirde buraya gelecektir, bir odacılık ya bulacaktır ya bulamayacaktır veya şurada 
burada sürünecektir. Bu nedenle, dağ taş demeden, kıraç demeden, -çiftçi tabiriyle demir gir
mez demeden- ekilir ekilmez neresi olusra, ekmek zorunda kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, size takdim edeceğim daha epeyce bilgi var; ama bir kısmı zaten 
bilmekte olduğunuz hususlardır -bir kısmı belki bilgilerinizin arasında bulunmaya değer idiyse 
de- aşağı yukarı 12 saati bulacak olan bu görüşlmelerde, hem fazla tekrar olmasın diye hem 
de sabrınızı fazla tüketmemek için -değerli arkadaşlarımızın mütalaalarında toplanan konula
rı gruplandırdım, şimdi ö gruplara göre- değerli arkadaşlarımın mütalaalarına ve dikkatle not 
etmeye çalıştığım çok kıymetli tenkitlerine cevap vermeye çalışacağım. 

Tarımdaki fazla nüfus üzerinde durdular Sami Sözat ve diğer arkadaşlarımız. Buna, aşağı 
yukarı, şu takdimim içinde yeterince zaman ve yer ayırdığım düşüncesiyle, izninizle bu konuyu 
bırakıyorum. 

Destekleme konusunda, yine, Sayın Özbek ve diğer arkadaşlarımızın değindiği konulara 
işaret etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl 17 ürün devlet desteklemesine alın
mıştır; yani bunlar, gerçek ihracat değerlerinin, cari değerlerinin üzerinde fiyat verilmek ve ara
daki fark da devletçe karşılarimak suretiyle alıma tabi tutulan mallardır. Onun dışında, zeytin
yağı gibi, fındık gibi, antepfıstığı gibi, yerfıstığı gibi, nohut, mercimek ve tiftik gibi devlet des
teklemesinde olmayıp, yine birlikler tarafından alınmış olan tarımsal ürünler vardır. Burada, 
çiftçi sahipsiz bırakılmasın dendi. Bu bütün dünyanın bugün benimsediği ve uyguladığı bir 
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tatbikat olarak, çiftçinin yalnız bırakılmaması, çiftçinin sahipsiz bırakılmaması düşüncesinin 
ve gereğinin bir neticesidir. Bu yıl da, aşağı yukarı aynı şekilde bu destekleme politikası devam 
edecektir. Hatta belki birtakım ürünler de bu kapsamda genişletilecektir. Önümüzdeki ayların 
durumuna göre. 

Değerli arkadaşlarım, bu yıl, maalesef, mevsim verileri itibariyle şanslı bir yıl yaşamıyo
ruz. İnşallah, bahar yağışları, bu kışın kuraklığını telafi eder. Ülkenin büyük bir bölümü kar 
altındadır; fakat kar altında kalan yerler tarım alanları değildir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Bakan, Ege'de kuraklık var. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ege'de, Trak

ya'da kuraklık vardır; fakat bugün, bu sabahtan itibaren Trakya'da da Ege'de de yağışlar baş
lamıştır. Temenni ederiz ki, inşallah Orta Anadoluda da geçmiş kurak kışın eksiğini kapatacak 
bir yağış imkânına kavuşuruz. 

Değerli arkadraşlarım gruplandırdığı görüşlerin arasında bir tanesi de, tarımdaki millî ge
lir payının azalışıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, neresinden bakılırsa bakılsın, hangi malın diğerine paritesiyle; 
yani neyi satıp neyi alırsınız hesabına göre yapılırsa yapılsın; kim kendi devrine göre, birtakım 
hesaplar yahut o hesaplara dayanan birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışırsa çalışsın, tarımda 
çalışan insanların gerilediği bir vakıadır. Millî gelirdeki payının düştüğü vakıadır. Bunu sana
yideki artışla izah etmek; yani hizmet ve sanayi kesiminde bir artış olduğu için tarım nispi ola
rak; yani oransal olarak azalmıştır demek meseleyi izah etmeye yetmez. Bunun bir tane riyazi 
gerçeği de demin söylediğim gibi, 700 bin tane traktörü olan bir memlekette, eğer yılda sadece 
18-20 bin traktör satılabiliniyorsa; ki, bunun 10 senelik bir yenileme dönemi içerisinde 60 bin 
- 70 bin traktör alması gereken bir ülke yılda sadece 18 bin traktör alabilirse, bu demektir ki, 
o adam onu alamıyor, bu demektir ki, o adam gerilemiştir. Kesinlikle bu böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir diğer göstergesi de hayvancılık alanındadır. 
Size ne bıraktık dediler. Siz bıraktınız, biz bıraktık; kim bırakırsa bırakmış olsun, benim 

önümdeki manzara 29 tane et balık kombinasından 19 tanesi kapalıdır veyahut da açık dur
mak için açıktır. 35 tane süt fabrikasının 13 tanesi kapalıdır ve bunlar calibi dikkattir ki, hay
vancılığın kesif olduğu Doğu Anadolu Bölgesindeki tesislerdir, işte bunlar. Bir zamanlar, tıkır 
tıkır çalışan 29 tane kombinamızın eğer bugün 19 tanesi çalışmıyorsa... Soruyorum Genel Mü
düre, nasıl bu zakardan kurtulursunuz? 19 tanesini kapatırsanız kurtulurum diyor. Arkada
şım, burada, Hazinenin kapısındayız, 475 milyar lira para istiyoruz. Bu, üç ayın işi beş ayın 
işi on ayı işi meselesi değil; siz yaptınız biz yaptık meselesi de değil; kim yapmış olusra olsun, 
kimseyi eleştirmiyoruz, ortada bir vakıa var. Benim 13 tane fabrikam kapalı, benim 19 tane 
kombinam kapalı; 38 tane özel kombinanın üç dört tanesi hariç, o da banka borçları nedeniyle 
bilançolarını canlı tutmak ihtiyacından dolayı, kendi kendilerini açık gösteren, asgari düzeyde 
çalışan kombinaları da eğer kapalı sayarsanız, hepsi kapalıdır. Bunlar, devlet teşvikleriyle, siz
lerin verdiği vergilerle teşvik edilmiş yapılmış pırıl pırıl tesislerdir. 

Türkiye'nin yaklaşık 80 milyon baş hayvanı vardır; ama beri tarafta o hayvansal ürünleri 
işleyecek tesisler kapalıdır. İşte bu da Türkiye'de tarımın gerilediğinin, tarımın gerilemiş oldu
ğunun bir örneğidir. Şu kadar buğday satar, bu kadar traktör alırdık, şu kadar şey satar, şu 
kadar şey alırdık... İşte burada... Bunu söyleyenlere soruyoruz: Bu 35 tane fabrikanın 13 tanesi 
niye kapandı? Bu 29 tane kombinanın 19 tanesi niye kapalı veyahut kapalı mesabesinde? İşte 
onu izah etmek lazım. 
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Değerli arkadaşlarımın gruplandırdığı sorulardan bir tanesi de, korumacılıktır. İzninizle, 
bu korumacılık meselesine bir miktar değinmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, korumacılığın kamuoyundaki tartışmasının yanlış yapıldığını, bu
nu bir ekonomik politika olarak bilen veyahut öyle sanan kimselerin de yanlış bildiğini, yanlış 
uyguladığını, yanlış uygulattığını burada ifade etmek istiyorum. 

Dünyada korumacılık yapmayan hiçbir ülke yoktur. Zannediyorum aynı zamanda kendisi 
de narenciye bölgesinden olan Anavatan Partisinin değerli sözcüsü arkadaşımız, "narenciye 
ölüyor" dedi. Şimdi, narenciyenin niçin öldüğünü, niçin sıkıntıda olduğunu, Yüce Heyetinize 
ve dolayısıyla kendilerine ifade etmeye çalışacağım. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde limonda ithal vergisi yüzde 30'dur. Bizde canlı 
hayvanda sıfır, ette yüzde l'dir ve bunun fonunu artırdığımız zaman kıyamet koptu; onu da 
biraz sonra izah edeceğim. 

Elimdeki notun sadece son kısmını okuyacağım: "Üçüncü ülkelerden ihraç edilen naren
ciye fiyatları, referans fiyatından; yani, tespit edilen hedef fiyattan, ülke içindeki fiyattan düşü 
ise, aradaki fark, fark giderici vergi olarak ihracattan alınmaktadır." Bu, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun resmen aldığı karardır. Yani bize, birileri bir yerden liberalizmi öğretiyor; ama 
ben, arkadaşlarıma tavsiye ederim, bu notu da veririm, liberalizmi kendilerine tavsiye eden, 
öğreten o makamlara gitsinler, göstersinler ve narenciyelerinin de niçin sıkıntıda olduğunu gör
sünler. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Dahası var, ayrıca düşük fiyatla topluluğa mal süren ülkelerden ithalat belirli sürede ya
saklanmaktadır; yani resmen yasaklıyor. 

Biz, Amerika'nın tekstil ürünlerine uyguladığı ithalat kotasını yüzde l'den, yüzde 1,5'a 
çıkarmak için neredeyse Irak'la harbe girecektik ve onun sonucunda şu kadar koyup, şu kadar 
almadık; ama, ancak yüzde yarım oranında artırabildik kotayı. Kota ne demek? Kota, ithala
tın sınırlanması demek, "Şu kadardan fazlasını sokmam ülkeme" demektir. 

Son olarak, "1992 yılından geçerli olmak üzere, narenciye için 100 kilogramdan 1.67 ECU 
-yani 2.23 DM'a tekabül ediyor- olan fark giderici vergi, topluluk üreticilerini korumak ama
cıyla -yani, nüfusunun sadece yüzde 3 'ü veyahut 4'ü tarımda yaşayan Avrupa Ekonomik Top
luluğunun üreticisini korumak amacıyla- 6.2 ECU'ye -yani 8.73 DM'a çıkarılmıştır" diyor; yani, 
yaklaşık yüzde 400 oranında artırılmıştır. îşte buyurun, Avrupa Ekonomik Topluluğu kararla
rından biri... Zannediyorum Ali Er arkadaşımızdı; bu notu kendilerine takdim edebilirm. Li
beralizmi, "Açın duvarları, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" şeklinde sanan ve onu öy
le öğretmeye çalışan her kimse, götürsünler, kendilerine bu notu göstersinler. 

Değerli arkadaşlarım, "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" politikası, tam 100 sene 
geride kalmıştır ve bugünkü ekonomi terminolojisinin alay konusudur ve zaten dünyada hiçbir 
zaman da uygulama bulmamıştır. Adam Smith isminde bir adam bunu söylemiş; ama dünya
da hiçbir zaman ye hiçbir yerde ve hiçbir çağda böyle bir sistem uygulanabilmiş değildir. 

Biz burada, canlı havyandaki ithal fonunu 900 dolardan 1 300 dolara, etteki ithal fonunu 
da 600 dolardan 8Ö0 dolara çıkardığımız zaman bu kürsüden hesabını da vermeye çalıştık, ne
redeyse sosyalist ilan edildik; değildi arkadaşlar, onu bilen yanlış biliyordu ve yanlış bildiği için 
de, Amerika, Almanya ve Fransa gibi sanayi devlerinin rekabetine üreticilerini teslim ettikleri 
içindir ki, Doğu Anadoluda bütün kombinalar kapalı. O, nüfusunun yüzde 3'ünü koruyacak; biz, 
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nüfusumuzun yüzde 41'ini Almanya ve Amerika gibi devlerin rekabetine teslim edeceğiz! Bu
nu liberalizm sanmak veya liberalizmi bu sanmak son derece yanlıştır ve Türkiye'yi yanlış bir 
yere getirmiştir, yanlış bir noktaya getirmiştir. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü arkadaşım 
burada, 475 milyar lira para lazım. Oysa, sekiz on sene evvel bunların hepsi kâr eden müesse
selerdi. Sistemi yanlış anlayış, yanlış bir iş, yanlışı doğru sanan ve hiçbir kişi ve düşünceyi din
lemeyen kafaların getirdiği sonuç işte bu. Burada oturan insanların kahabeti değildir o. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz daha... Böyle iyi... Seviyesine uygun söylerseniz daha 
iyi olur. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — "Ayinesi iş
tir kişinin, lafa bakılmaz..." Sonucu meydanda. Kim isterse, götürüp, kombinalarımızı göste
ririz; kapısı kilitli, tozlanmış, paslanmış ve harebeye dönmüş fabrikalarımızı da gösteririz. Eğer, 
onu, içi sızlamadan seyretme imkânı bulurlarsa, o zaman kendilerini tebrik ederiz. 

Değerli arkadaşlarımın sorularının içerisinde zirai mücadele meselesi vardır. 
Değerli arkadaşlarım, zirâi ilaç fiyatları, 1986 ve 1987'den itibaren serbesttir; devletin des

teklemesi, sadece ilaç kullananların, belli bir mücadele kapsamına alınmış olan tarımsal ürün 
alanlarında kullanılan ilaçların faturalarını ibraz edenleredir. Bu şekildeki uygulama bu yıl da 
devam etmektedir. Bu uygulamanın, ileri ve doğru bir uygulama olduğunu, keşke, bir gün gir
diler üzerinde yapılacak bu değişik yerlerdeki ve birçoğu da üreticiye ulaşmayan desteklerin 
yerine, keşke Amerika veya başka ülkelerde olduğu gibi, ürün bazında destek sistemine.gidebilsek. 

Şimdi, biz gübreye destek yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl gübreye 1,4 trilyon lira destek yapıl
mıştır. İnancım odur ki -hiçbir devri ve hiçbir kimseyi hedef almayarak söylüyorum- bunun 
yarısı üreticiye gitmişse, yarısı da gübre üreten sanayie gitmiştir. Gübre üreten sanayii destekle
yelim; ayrı mesele, biz sanayie karşı değiliz, şuyuz buyuz ayrı mesele. Zaten onlar büyük ölçü
de devlet desteğiyle kurulmuş müesseselerdir, biz onlara destek yapalım; ama biz geçen sene 
1,4 trilyon lira destek yaptık. Bu sene gübre fiyatlarındaki artış yüzde 60-70 civarındadır, do
lardaki artıştan ve sair maliyetlerden dolayı. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız ilk hesapla
malarımıza göre, 3 trilyon ile 4 trilyon lira civarında gübreye destek yapmamız lazımdı ki, ge
çen seneki fiyatları aynen muhafaza edelim. Oysa, biz, yine oturup arkadaşlarımızla çalıştık 
ve bunun hesabını yaptık. Bu sene, dolarda 6 200 lira gibi bir fiyat hesap etmişiz, bunun üzeri
ne çıkmamak ve aşırı bir şekilde yükselmemek şartıyla, biz, 1,8 trilyon lira destek yaparsak, 
gübre fiyatlarını hiç artırmadan muhafaza edebileceğimizi hesap ettik. Bu artış yüzde 28'dir. 
Halbuki, gübre maliyetlerindeki artış yüzde 65-70, böyle bir maliyet artışını, siz, yüzde 28 bir 
destekle satış fiyatını aynı seviyede tutuyorsanız, bunun riyazi olarak sonucu şudur ki, geçtiği
miz sene yapılan desteklerin içerisinde yüzde 65 ilâ yüzde 28 arasında çiftçiye değil, başkaları
na destek yapılmıştır. Hesap kesin olarak budur, hatta bunun daha ileri durumunu arz ede
yim: Bugün bizim destekleme kararnamemiz çıkmadan, hatta destekleme kararnamemiz çık
madan, yâni gübre başına şu kalemde size 280 lira, şu kalemde 350 lira destek yapacağız diye 
henüz kararnamemiz çıkmadan geçen sene 590 liraya satılan amonyumnitrat -ilkbahar gübresi-
520 lira satılıyor. Bu demektir ki, geçmiş senelerde milletin malı talan edilmiş, yanlış hesapla 
talan edilmiş, yazıktır. 
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"Efendim, Ziraî Donatımın maliyetine göre bize fark yereceksiniz" dediler. Biz onlara 
dedik ki, hayır, biz size Ziraî Donatımın maliyetine göre fark vermiyoruz. Ziraî Donatım Ku
rumu bir devlet kuruluşudur, bunun adı "Kamu İktisadi Teşebbüsü." Sizin bin kişiyle yaptığı
nızı biz orada iki bin kişi ile yapıyor, yaptırıyoruz, yaptırılıyor, o ayrı bir mesele; onun maliye
tine göre size eğer destekleme farkı verirsek, haksız bir kazanç elde etmiş olursunuz. Siz kaça 
mal ediyorsanız biz onu hesap ederiz, biz, size, kaça satın diyorsanız, sizin maliyetinizle bizim 
satın dediğimiz arasındaki farkı sadece size veririz ve bu farkı, bu şekilde, her kalemde, ayrı 
ayrı hesap etmek suretiyle aşağı yukarı -geçen seneki ölçülere göre, Ziraî Donatımın maliyetine 
ve satışına göre eğer yapmış olsaydık o kararnameyi, o emsal üzerinden çıkarmış olsaydık- 3,5-4 
trilyon lira destek yapmamız gerekirken, bunu 1,8'de tuttuk, öyle zannediyorum ki, kendi ara
larındaki rekabet dolayısıyla belki bu desteğin tamamını dahi kullanmayacağız. 

Değerli arkadaşlarımın değindiği hususlardan bir tanesi de, ürün bedellerinin peşin öden
mesidir. Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; gerçekten, bu ürün bedellerinin pe
şin ödenmesi fevkalade önemli ve lüzumlu bir konudur. Benim hesaplarıma veyahut tahminle
rime göre -arkadaşlarımızla birlikte bunun hesaplamalarını da yapmaktayız- eğer peşin ödeme 
yaparsak Toprak Mahsulleri Ofisinin üzerine gelen yük belki bir miktar azalabilir bile; çünkü, 
yüzde 75'ini ödediğiniz zaman yani satacağı ürünün yüzde 75'i kendi ihtiyacını karşılamayan 
üretici tüccara veya başka yere gitmektedir, yani, yüzde 75'i ile yüzde 100'ü arasındaki bir fiyat 
arasında, yani bizim kendisine vereceğimiz baş fiyatın daha altında; fakat peşin aldığı için ürü
nünü elden çıkarmaktadır. Eğer peşin ödenecek olursa, tahminimiz odur ki, fabrikalar, değir
menciler un üretmek için ihtiyaçlarını karşılamak için, yani kendi tesislerini durdurmak için, 
hammadde ihtiyacına yönelmek mecburiyetindedirler ve -daima da öyle olur- peşin ödendiği 
seneler genellikle Ofisin verdiği fiyatın bir miktar üzerinde tüccar alır, fabrikatör, değirmenci 
alır; çünkü, bağlantıları yardır, ihracatı vardır susu vardır busu vardır; tesisini durdurmamak 
mecburiyetindedir. Ürün bedellerinin peşin ödenmesi hususunda geçeri yıl yapılan uygulama
ya da, yine arakadaşlarımızın -zannediyorum Sayın Ali Er'in- tenkitleri arasında geçti. "Yüz
de 75'i peşin ödenecek, yüzde 25'i de iki ay sonra ödenecek" dendi. Daha sonra seçime yakın, 
"Buğdayda 70 lira, arpada 40 lira," mısırda 60 lira fark ödenecek" diye bir kararname çıkarıl
dı. Bu farkın hiçbirisi ödenmedi arkadaşlar. 

Yani, bana göre, hoş değildi, doğru değildi, devlete yakışan bir şey de değildi. O kararna
me ile başta Cumhurbaşkanının imzası olmak üzere, bütürt değerli arkadaşlarımızın imzasını-
da muhtevi bir borç senedi idi o. Borçlu bıraktınız gittiniz, o borcu biz ödedik, 1 trilyon 200 
milyar ödedik, hem de bankalardan faizli borç almak suretiyle ödedik, o 475 milyar lira fark-, 
lar da ödendi, yani o taahhüt altına alınıp da ödenmeyen farklar. Yani, devleti borçlu bırakıp 
gittikten sonra, ne yaptınız, ne ettiniz diye sormanın... Ne yaptık?... tşte ödemeden bırakıp 
gittiğiniz borcunuzu ödedik. (DYP ve SHP.sıralarından alkışlar) 

Ziraat Bankası faizleri etrafında toplanan birtakım kıymetli görüşler oldu değerli arka
daşlarım. Gerçekten bu faiz yüksektir; ama, Ziraat Bankası da her banka gibi bir para müesse
sesidir; parayı alır, paranın bir maliyeti vardır, onun üzerine kârını koyar ve bu mevduatını 
kredilendirir. Belki reel faiz olarak ele alınması mümkündür; marj geniştir, bu daraltılabilir. 
Yani, bankacılık sistemi içerisindeki birtakım düzenlemelerle bu düşürülebilir; ama, herhalde 
bugün yüzde 60-70 faizle para bulmak mecburiyetinde olan bu para müesseselerinin, maliyeti
nin altında kredi kullandırması, ekonominin gerçeklerine uymayan, özellikle liberal ekonomi
yi savunan kimselerin ifade etmemesi gereken bir husus olması lazım gelir. 
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Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinde birtakım görüşler ileri sürüldü. 
Evet, 14 trilyona yakın borcu vardır. Bu 14 trilyon borç, çiftçinin desteklenmesinden kaynak
lanmıştır. Yani, burada hakkaniyeti hiçbir zaman elden bırakmayınız; fakat, bunun içerisinde 
yanlış politikalar da vardır, yanlış uygulamalar da vardır. Bu müessesenin hesabı kitabı doğru 
dürüst tutulmamıştır. Yani, bizim, dağbaşlarında kapalı duran besihaneleri, onun yanı başın
da kapalı duran kombinaları, onun yanı başında kapalı duran süt fabrikalarını hayatiyete ka
vuşturmak için, o alanda yaşayan insanlara bir hayat ve ekmek imkânı sağlamak için artırdığı
mız fondan bahsedenler, bizi burada korumacılıkla ve devletçilikle itham edenler; maalesef, 
bu müessesemize, batmış fabrikaları satın aldırmışlardır. Yani, batmış fabrikaları devletin sır
tına alanlar, sardıranlar liberal; kapalı besihane ve kombinaları açmaya çalışan biz devletçi... 
Bunu da artık herkesin izanına ve vicdanına terk etmekten başka yapacağımız bir şey de yoktur. 

Küçük çiftçi borçlarının affının veto edilmesi üzerinde duruldu. Değerli arkadaşlarımız
dan bir değerli konuşmacı -zannediyorum Anavatan Partisi konuşmacılarından Sayın Ali Er 
olacak- "Bunu niçin savunuyorsunuz?" dedi. Burada kanun görüşülürken, arkadaşlarımız, 
hep bu koridorlarda "Bir sınır getirin, biz bunu hemen kabul ettireceğiz. Hatta ikinci defa 
Köşkten dönmemesini de teminat altına alacağız" diye bize burada söylediler. "Yani, 60 mil
yondan aşağısı olsaydı biz bunu kabul ederdik"; peki bunu nasıl izah edeceksiniz? tşte size 
5 milyon liralık sınır. Onu niye reddettiniz, reddettirdiniz? (DYP sıralarından alkışlar) O vergi 
kaçak mıydı değil miydi; değerli arkadaşımın görüşlerini cevaplandırırken onu anlatacağım. 
Bize sınır demediniz mi; burada bana söylendi. Ben burada arkadaşımın ismini zikretmek iste
mem. Bana dendi ki "Bir sınır getirin, biz bunu kabul edelim. 60 milyon sınır getirin biz bunu 
kabul edelim" 5 milyon sınırı getirmişiz reddetmişsiniz, reddettirmişsiniz. "Küçük çiftçi" de
mişiz, taahhüdümüz oydu. Yani, görüşmekte olduğumuz, bu akşam zamanımız kalırsa belki 
yine görüşeceğimiz kanunun 10 uncu maddesindeki hususun ve tarifin burada ifade edildiği 
gibi olmadığını hepimiz biliyoruz; onu, arkadaşlarımın görüşlerine cevap verirken anlataca
ğım. O metni gerekirse beraber okuruz. Burada çok mugalata yapıldı. 

GÜRHAN ÇELEBtCAN (İstanbul) — Limitleriniz ya çok düşük ya çok yüksek... 
TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, tohum fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet olundu; "700 liraya aldığınızı 1 000 li
raya satıyorsunuz" filan dendi; doğrudur. Yalnız, tarladan biçildiği gibi veyahut değirmene gö
türüldüğü gibi tohum olmaz. Tohumu elediğiniz zaman, tohumun gerçek vasıfta tohumluk ola
bilmesi için bunun yüzde 15 ilâ yüzde 20'si, en azından yüzde 10 ilâ yüzde 20'si, tohumuna 
göre, buğdayına göre, buğdayın safi veya karışık oluşuna göre, bunun içerisinden çıkar. Yani, 
sizin 700 lira dediğiniz maliyet, haliyle 850-900 liraya çıkar, O elinizde kalan kısım, artık, 900 
liraya mal olmuştur. Bunu ilaçlarsınız, ambalajlarsınız. Bunun stok masrafları vardır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Devlet Üretme Çiftlikleri niye zarar etti diyorsunuz. İşte, zarar etmemesi için, 
onun, muhafaza, stok, ilaçlama, ambalaj masraflarını ve diğer standardizasyon giderlerini üze
rine koyması lazımdır. 

Gelelim tohumculuk konusuna: bu konuya, sadece arkadaşlarımın tenkitlerine -tabiî aynı 
zamanda o tenkitleri de seve seve ve görevimiz olarak cevaplandırırız da- cevap vermiş olmak 
için değinmeyeceğim. Tohumculuk, tarımın, çiftçiliğin ciğeridir, belkemiğidir; çiftçiler böyle 
derler. Yani, 11 aylık, yerine ve ürününe göre 1.5 senelik emeğin neticesi, kaliteli, vasıflı bir 
tohumu toprağa gömmektir. Eğer yüksek değerde verim gücüne sahip olan bir tohumu toprağa 
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koymazsanız, onun yanında yaptığınız bütün diğer giderleriniz, akaryakıt, gübre giderleriniz, 
emeğiniz ve masrafınız, her şeyiniz heba olur gider. Tohum öyle kolay bir şey değil. Japonya'
dan, kilosu 1 milyonla 1.5 milyon arasında ithal edilen karpuz çekirdeği kullanıyoruz. Hatta, 
seracılardan öğrendiğime göre, kilosu 10 milyon liraya domates tohumu var. Tabiî, bunlar, bir 
serada 3-5 gram, belki 10-20 gram veyahut 100 gram kullanılan şeyler. 

Değerli arkadaşlarım, Ziraî Donatım Kurumunun desteklenmesi şeklindeki görüşler de, 
mutlaka Üzerinde önemle durulması gereken hususlardan bir tanesidir. Bu kurumlarımızın ra
kamsal sıkıntılarını, sabahtan akşama, arkadaşlarımızla birlikte yaşamak mecburiyetinde ol
duğumuz sıkıntılarımızı, bu kurumların, bu müesseselerin yine bizlere emanet edilmiş ve onla
rın zaafını -nasıl ki, bir ticarethane kendi zaafını açıklamak istemezse onun için- söylemek is
temiyorum. Bu kürsüden de olsa, bilmek hakkınız da olsa dahi -ki, hakkınızdır- o rakamları 
söylemek istemiyorum. Bu arkadaşlarımızın, aybaşlarınt nasıl bir sıkıntı içinde geçirdiğini bili
yorum; ama, burada bir çöküntüye veyahut bir çökmüşlüğe işaret etmek, onu ifade etmek hiç 
kimsenin yararına değildir. Biz, mademki bu sorumluluğu aldık, bu yükün altına girdik, şikâ
yet etmeden, yakınmadan bunları gidermeye çalışırız. Nasıl ki, 1 trilyon 200 milyar borcu -
bırakılıp gidilen, taahhüt altına alındığı halde, bırakılıp gidilen borcu- ödediysek,, her bir mü
essesenin, şurada oturan arkadaşların her birisinin yaklaşık yarım trilyonluk sıkıntısı vardır, 
onları da gideririz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar). O müesseseleri, geçmiş bir dönem için 
bizi tenkit eden değerli arkadraşlarımıza karşı kendimizi savunmak için bir unsur olarak da 
kullanmayı düşünmeyiz. Bir tas zehir de olsa biz onu içeriz ve o müesseseleri ayağa kaldırırız, 
hiç kimsenin tereddütü olmasın. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zehiri onlara içirseydiniz daha iyi olurdu Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarımın değindiği hususlardan bir tanesi de hayvancılıktır. Demin de ifade ettiğim gibi, 
Türkiye'de hayvancılık gerçek bir sıkıntıyı yaşamaktadır, hatta sıkıntıdan öte, bir ıstırabı yaşa
maktadır. Değerli arkadaşlarım Nacitarhan, Salih Sümer, Osman Özbek, Tevfik Türesin'in de
ğindiği, hayvancılıktaki bu sıkıntıya, benim de katıldığımı burada ifade etmek isterim. Eğer 
bu ülkede hayvancılık sıkıntıda olmasaydı, demin ifade ettiğim, gibi, bir tarafta fabrikalar, kom
binalar kapalı, bir tarafta da besihaneler bomboş olmazdı. Diğer tarafta hayvan var, 75 ilâ 
80 milyon baş hayvan burada duruyor, burada besihaneler boş, şurada da fabrikalar kapalı. 
Bu sektörün sıkıntıda olmadığını söylemek için, bilmiyorum, insanın, artık ne gibi bir düşün
ce içerisinde olması lazım... Bir yanda hayvan, alan yok satan yok, bir yanda da fabrika var; 
ama, ürün gelmediği için kapalı. îşte, biz bunu, Kaynak Destekleme Fonundan sağladığımız 
500 milyar liralık bir destekle, düşündüğümüz sistemle, -çalışma raporları buradadır- sözleş
meli işletmecilik yoluyla çözeceğiz. Yani, ette veya sütte bir üreticimize destek vereceksek söz
leşme yapmak suretiyle onun ürününü fabrikalarımıza getirmesini, sağlayacağız. Yani bu 500 
milyar lirayı hammadde sıkıntısı çeken bu müesseseleri ayağa kaldırmakta kullanacağız. Süt
teki destekleme fiyatlarını da artıracağız. Burada kalkınmada birinci derecede öncelikli yöre
lerde litre başına 700 lira, ikinci derecede öncelikli yörelerde ise 300 lira destekleme primi veril
mesi önerildi. Belki o rakamları bulamayız; ama, herhalde o rakamların alt limitinin üstüne 
çıkarız. 

Yine, ithal edeceğimiz ilk doğumuna gebe düveleri de kapalı bulunan süt fabrikalarımız 
çevresindeki üreticilere vereceğiz. Bu üreticiler de ürününü götürüp bu fabrikalara teslim ede
cek, dolayısıyla, bu fabrikalarımızın ayağa kaldırılmasına yardımcı olacak bir proje içeri-
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sinde değerlendireceğiz, o şekilde uygulayacağız. Projenin de, aşağı yukarı, ön çalışmaları ta
mamlanmıştır, henüz tam detayına varılmamıştır. Şu anda önümüzdedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl da sunî tohumlama üzerinde çalışılmıştır ve gerçek
leştirilen sunî tohumlama sayısı 810 bfndir. Bunu gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür edi
yoruz. Bu seneki hedefimiz ise 850 bindir. 

Tabiî tohumlama sayısı yılda ortalama 150 bindir. Bu amaçla kullanılan 2 020 tane boğa 
vardır. Uygulama alanı da, genellikle Doğu Anadolu olarak düşünülmektedir. Zaten şimdiye 
kadar da o şekilde uygulanagelmiştir. 

Yine, hayvancılığın desteklenmesi yönünde, burada, yem bitkilerinin desteklenmesi husu
sunda değerli görüşler ifade edildi. Ülke hayvancılığını geliştirmek üzere, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'yu da kapsayan 18 ilde, Yem Bitkileri ve Çayır-Mera Hayvancılığı Geliştirme Projesi 
yürütülmektedir. Bu projenin bir miktar da dış kaynağı vardır. 

Su ürünleri konusunda da arkadaşlarımızın kıymetli görüşleri oldu. Değerli arkadaşla
rım, gerçekten, Türkiye gibi, 8 3Ö0 kilometre sahili, 175 bin kilometrekare göl alanı, 180 bin 
küsur kilometrekare baraj gölü alanı ve kayda değer nispette de akarsuyu bulunan bir ülkede, 
su ürünlerini şimdiye kadar layık olduğu derecede geliştirememişizdir; biz de, bizden öncekiler 
de, bizden sonrakiler de. Gerçekten bu konunun ele alınması lazımdır. Balık gibi, hakikaten, 
dünyada pahalı ve değerli bir ürünün üretimi için, gereken yapılmalıdır. Ki, artık, bunu karada 
yapıyorlar. Seneler önce, israil'in, çöl sayılan topraklarında balık ürettiğini bize söyledikleri 
zaman hayretle ve hayranlıkla dinlerdik. Oysa, bugün ülkemizde de bu gelişmiştir. Su ürünleri 
hâsılamızın aşağı yukarı yüzde 1,6'sı kültür balıkçılığından elde edilmektedir. Bu, düşük bir 
rakamdır. Yine, uzmanların bize ifade ettiğine göre, bu işi en iyi Çin yapıyor. Onlar da bütün 
su ürünlerinin içindeki nispeti, aşağı yukarı yüzde 10 seviyesini henüz geçebilmiş değiller. Ama, 
ilerideki dünya, önümüzdeki dünya, 21 inci asrın dünyası, nüfusu 10-15 milyarı bulmuş bir dün
yada, insanlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için mutlaka her alanı kullanarak, kendi kendileri
ni donatmak ve yönlendirmek mecburiyetinde olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri konulardan, nadas alanlarının daraltılması da önemli 
bir konu olarak önümüzde durmaktadır. Bu, hem arkadaşlarımızın değindiği hem de Bakanlı
ğın önünde bulundurduğu bir konudur. Ancak, Türkiye, yağış ortalaması son derece düşük 
bir ülkedir. Bu nadas alanlarının daraltılması yüksek yağış ister. Kabaca, toprağı nadasa bırak
madan, dinlendirmeden hemen arkasından bir başka bitkiyi ekmek, bir başka bitkiyi toprağa 
Vermek şeklinde ifade edilmesi mümkün olan bir durumdur bu nadas alanlarının daraltılması. 
Haşatını yaptığınız bitki, mutlaka, toprağın birtakım organik ve inorganik değerlerini almış
tır, rutubetini almıştır. Eğer toprak yeterli bir rutubete, yeterli bir yağış rejimine sahip değilse, 
o kendi kaybettiği değerleri toplamadan, tekrar onları toplama imkânını bulmadan, takip eden 
bir ikinci ürüne hemen gittiğinizde, hiçbir şey alamazsınız. Yağışta Avrupa ortalaması aşağı 
yukarı 800 mm civarındadır, oysa bizim Orta Anadolu'nun ortalaması 400 mm'nin yer yer bir 
hayli de altındadır. 

Komisyonda da ortaya atılan fikirler arasında özellikle kurak alanlarda, kırsal bölgelerde 
nadas alanlarının daraltılması yolunda birtakım görüşler oldu. Tabiî, bunlar, tarım hayatının 
ve tarım ilminin dışında olan arkadaşlarımızın değerli görüşleriydi, daha doğrusu birer temen
ni idi. Zaten, yağış olmayan yerde nadas alanını daraltamazsımz. Belli bir rutubeti geçtikten 
sonra, zaten bugünkü tarım girdilerinin yüksekliği karşısında, ne yaparsanız yapın, çiftçi tarlasını 
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nadasa bırakmaz. Devlet olarak bizim yapacağımız, onların alternatif bitkilerini, yâni eskile
rin "münavebe bitkisi" dediği, münavebe ürünlerini onlara tavsiye etmek ve onları bilinçli bir 
şekilde, o istikamete yönlendirmektir. 

Değerli arkadaşlarımız Güneydoğu Anadolu Projesine de değindiler. GAP, gerçekten Türk
iye'nin gururudur. Şu veyahut bu istikamette üstünde yapılan spekülasyonlara fazlaca değin
mek istemiyorum; ama, bir değerli arkadaşımızın, bunun geciktirildiği yolunda birtakım be
yanları oldu; onun için istemeyerek de olsa söylemek mecburiyetindeyim: 1984 senesinde o pro
jelerin altında imzası bulunduğunu, o projelerin her safhasında emeği bulunduğunu iddia eden 

. o dönemin Başbakanı, bugünün Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olarak yaptığı ziyarette, o 
tarihte, üç yıldan hatta dört beş yıldan beri devam eden Şanlıurfa Tünelinin inşaatını gidip 
görmemiştir. Proje gerçekten bir devdi, kamuoyu buna sahip çıktı ve o proje herkesi önüne 
kattı, sürükledi, götürdü, olay budur; bunu da herkesin bilmesi lazım. Ben, bunu, buradan 
söylüyorum ve iddia ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; zamanınızı aldığımın farkındayım; ancak, demin de 
arz ettiğim gibi, 14 tane genel müdürlükle, 68 enstitü ile, 38 tane. devlet üretme çiftliği ile ve 
Türkiye nüfusunun yüzde 4rine hitap eden, ona hizmet götürmeye çalışan bir kesimin, karşı
nızdaki sorumluları olarak, size takdim etmek üzere hazırladığım birçok notu bırakmama rağ
men, bu zaman süresi içerisine ancak kendimi sıkıştırabildim. 

Değerli arkadaşlarım, sizlerin kıymetli görüş ve tenkitlerinize, sorularınıza cevap vermek 
istiyorum izninizle. 

Salih Sümer arkadaşımız, tarımda dengelerin bozulduğunu söyledi? doğrudur, dengeler 
bozulmuştur ve bu dengelerin de mutlaka düzeltilmesi lazımdır, tarımda yaşayan nüfusun da 
aşağı çekilmesi suretiyle düzeltilmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün, Toprak Reformu Genel Müdürlüğünde, oradaki uzman 
arkadaşlarımızla birkaç saatlik bir çalışmamız oldu. Bu soruların cevaplarına geçmeden önce, 
izninizle, o husustaki görüşlerimi de arz etmek ihtiyacındayım. Toprak reformu, tarım refor
mu, Türkiye'de bana göre yanlış anlaşılmıştır. Bir dönemde, birtakım siyasal hareketlerin, si
yasal rüzgârların baskısıyla yapılmış; bir başka dönem gelmiş, sanki günah çıkarırcasına, bir 
başka kanuna geçilmiştir. Ne b doğruydu, ne o doğruydu. Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunda öyle bir başlık yazılmıştır ki, üç dört satırlık bir kanun başlığı yapılmış, âdeta "reform" 
kelimesi gizlenmek istenmiştir; gerek yoktur arkadaşlar buna Türkiye'nin gerçekten bir tarım 
reformuna, bir toprak reformuna da ihtiyacı vardır. 

Bu toprak reformu, o zaman, arazilerin küçültülmesi şeklinde... Arazilerin küçültülmesi. 
Bugün, dünyanın artık reddettiği bir sistem olarak önümüzde duruyor; arazilerin toplulaştırıl-
ması lazım. Herkesin, her türlü ekonomik görüşe, felsefeye sahip arkadaşlarımızın burada ifa
de ettiği bir şey var; arazilerin toplulaştırılması... 3 dönümlük, 5 dönümlük, 10 dönümlük, 
20 dekarlık arazilerle artık tarım yapmak, bu tarımdan da verimli bir sonuç elde etmek müm
kün değil; yani, dünyanın kaidelerine, dünyanın standartlarına aykırı. Dünyaya ters giderek 
varacağınız nokta, geçen asırda dünyanın buğday ambarı olup, bugün buğday bekleyen hem 
de siyasî rakibinin, hasmının -Amerika Birleşik Devletlerinin- himmetine muhtaç doğu bloku 
ülkelerinin durumudur; o yanlıştı. 

Bugün, tarım reformunun, toprak reformunun önünde duran mesele, -geçen gün arka
daşlarıma da ifade ettim, bu bütçeden sonra eğer Allah nasip ederse, öyle bir çalışma geliştirmeyi 
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düşünüyoruz- tarımdaki bu yüzde 41'lik nüfusu yüzde 30'lara, yüzde 25'lere, yüzde 20'lere, 
yüzde 15'lere nasıl indiririz meselesidir. Adını ne koyarsanız koyun, tarım reformu, toprak re
formu... Bence, bu hizmet alanında çalışan arkadaşların, bu hizmet alanında çalışan devlet 
birimlerinin yapacağı planlama bu olmalıdır. 

Tabiî, tarımdan nüfusu alıyoruz demekle olmaz; aldığınız nüfusu -bu bardağı kaldırdığı
nız zaman, nasıl ki koyacağınız bir yer varsa- koyacağınız bir yer olmalıdır. Tarım reformu, 
toprak reformu yaygınlaştırılmalıdır da. Bugün sadece Hazine arazilerinin bulunduğu birta
kım yerlerde, birtakım dağıtım işlemlerini yapmak için bölgeler kurulmuş olmasını -ben arka
daşlara ifade ettim- yeterli bulmuyorum. Gerekirse bunu, Köy Hizmetleri Bölgeleri gibi, Dev
let Su İşlerinin bölgeleri gibi, bütün memleket alanını kapsayan bir geniş çalışma sistemi içeri
sinde ele alalım. Ne yapmamız lazım ki, bu yüzde 41'lik nüfusu, yüzde 15'lere, yüzde 10'lara, 
dünyada olduğu gibi, olabilirse inşallah bir gün yüzde 5'lere indirelim?.. Toprak reformunun, 
tarım reformunun önündeki mesele, bana göre bu olmalıdır. Bugün burada sizler adına görevli 
bir kimse olarak benim inanışım, düşüncem budur. Bu düşünce istikametinde, arkadaşlarımızla 
çalışarak, belki de önünüze bir kanun getirmek durumunda olacağız. 

"Tarım kesiminin alım gücü düşmüştür" doğrudur, düşmemiş olmasaydı senede sadece 
18 bin traktör almakla kalınmazdı. "Tarım ürünlerinin parasının peşin ödenmesi gerekir" de
di; doğrudur. 

Fon ayarlamalarını izah ettim değerli arkadaşlarım. Biz, bu fon ayarlamalarını, sadece 
üreticimizi korumak için yaptık. Yani, amacımız, koruma duvarlarının arkasında, gazetelerde 
kullanılan yakışıksız tabirlerdeki gibi, -çok affedersiniz- tüketiciyi kazıklamak falan değildi. 
Kapalı bu müesseseler, kapalı... îşte, sorumluları orada duruyor. İsteyen gelsin yarın kayıtları
mıza baksın. O kapalı müesseseleri, bu üretim kaynaklarınızı, bu üretim yerlerinizi kuruttuğu
nuz zaman, yarın neyi tüketirsiniz? 

Muz için getirdiğimiz ithal fonu, bir afete maruz kalmış olan o bölgenin üreticilerini -
söylüyorum İşte- korumak içindi. Nasıl korumak içindi? Şu AET ülkelerinin, demin size oku
duğum, resmen oturup karar alarak ve uyulması mecbur; kararlar haline getirdiği anlayışın 
bir parçasıydı sadece. 

. "Çocuklarımız muz yemesinler mi?" dendi; yesinler, afiyet olsun, bir şey demiyoruz. îşte 
onun için, biz de, çikita muz üretimine geçtik, tki senede 25 milyon dolarlık muz tükettik; afi
yet olsun, dünyada ne varsa bizde de olsun. Hiç kimse, bizi, dünyanın gerisinde yaşamaya razı 
olmuş gibi bir düşünce içerisinde sanmasın 50 milyar dolar borç var. 25 milyon dolarlık muz 
yedik; ama, borç da 50 milyar dolara çıktı. İşte onu ödüyoruz, hepimiz ödüyoruz, ömründe 
muzu görmemiş, ömründe muzu tatmamış insanların verdiği vergilerle onu ödüyoruz. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Meralar konusunu arz ettim. 
1980 ile 1990 yılları arasında uygulanan tarım politikalarına değerli Coşkun Gökalp arka

daşımız değindi. 1980 ile 1990 yılları arasındaki tarıma bakış açısı buradan ifade edildi. Bu
nun, uzun boylu ispata ve gereği ve ihtiyacı yok. 

Geçtiğimiz yıllar içerisinde uygulanan politika, dünyada, geçen asırda uygulanmış olan 
ekonomik politikalardı. Bu Merkantilist politikaların hedefi şuydu: Fiyatları yüksek tutarsı
nız, yüksek fiyatlar, arkasından üretimi çeker. Öyle değildir arkadaşlar, özellikle tarım kesiminde 
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öyle değildir. Yani, bir malın fiyatını yükselttiğiniz zaman, yüksek fiyatın arkasından üretimle 
dolması için, tarımsal üretimin en asgarisinde birbuçuk yıllık bir emek, birbuçuk yıllık bir za
man periyodu vardır. O zaman içerisinde fiyatları alır gider. Yani, yüksek fiyat bir lokomotif
tir, üretimi arkasından çeker sanırsınız; lokomotif kopar gidermişte, arkasında, bizim bu kom
binalarımızın, fabrikalarımızın olduğu gibi, terk edilmiş vagonlar kalır. 

"Küçük çiftçiden vergi alınmamalıdır" deniyor. Faizini silelim dedik, devletin tepesinden 
veto geldi. 

Toprak Mahsullerinin borçları denmiş; ödedik. • 
50 ton uygulaması soruluyor, 50 ton uygulamasını bu sene yapmayacağız arkadaşlar, 50 

ton falan yok. 
"Ürün bedellerinin peşin Ödenmesi" dendi; bunun için cevap arz ettim. 
"Çiftçiden ucuz alınıp pahalıya satılan mal" denmektedir. Çiftçiden ucuza mal alıp, pa

halıya satan bu müesseseler, kamu iktisadî teşebbüsü denmek suretiyle, adı üzerinde olduğu 
gibi, birer ticarî müessesedir. Yani, malı elinden çıkardığı andaki cari fiyat üzerinden hareket 
etmek mecburiyetindedir. 

"Ziraî Donatımın payı yüzde 16'ya düşmüştür..." Doğrudur. Yalnız, eğer özel sektörün 
gübre alanındaki faaliyeti bu şekilde devam ederse, düşürmeye de devam ederlerse, biz, Ziraî 
Donatım olarak gübre alanında kalmak gibi bir hevesin içinde değiliz. Mühim olan, gübrenin 
veyahut diğer tarımsal girdilerin herhangi birinin çiftçiye, vatandaşa ulaşmasıdır. Bunun, Ziraî 
Donatım veyahut özel sektör vasıtasıyla ulaşması arasında fark yoktur. 

Gübre sübvansiyonlarını arz ettim. 
Ziraî mücadele, tohum fiyatları... 
Biçerdöver kayıpları, arkadaşımızın ifade ettiği nispetlere düşürülmüştür. 
Sayın Coşkun Gökalp, "dekara sekiz kilo gübreyle sınırlama"dan bahsettiler. Sekiz kilo, 

asgari bir miktar. Toprak analizi yaptıranlara, o analizin neticesine göre, kaç kilo gübre veril
mesi zikredilmişse, o kadar veriliyor. Bundan amaç -değerli arkadaşımızın işareti üzerine ince
lememizde gördük ki, kendisine de teşekkür ederiz- çiftçiyi analize sevk etmektir. Yani, kendi 
toprağının araştırmasını yapıp, kendi toprağına en uygun olan girdiyi tespit etmesi için onu 
teşvik ediyoruz. "Toprak analizini yap da gel, desinler ki, bu toprağa 16 kilogram fosfat veril
mesi lazımdır! o zaman, 16 kilogram fosfat verelim" diyoruz. Bu işin esprisi bu. Analiz yaptır
mayan da 8 kilogramı alsın. Ama, gitsin, analiz yaptırsın, analiz neticesi neyse, ona göre alsın. 

Sayın Zeki Nacitarhan arkadaşımızın bir beyanı oldu, daha önce de bir sözlü soru sebe
biyle kendilerine cevap vermiştim. Hayvancılığımızın ekstansif olup, meraya dayalı oluşu ve 
meralarımızın da son derece zayıf oluşu söz konusu edildi. Değerli arkadaşlarım, yağış ortala
ması 400 milimetrenin altında olan yerlerde mera olmaz. Avrupa'daki meraların verimi, bizim 
meralarımızın veriminden aşağı yukarı 5 mislidir; yani, oradaki ekstansif hayvancılık da yine 
bizimkinden 5 misli daha ucuza mal oluyor demektir. Bizim bir yerde rekabet edemeyişimizin 
sebeplerinden biri, sadece yanlış uygulanan birtakım politikalar değil, bizim tabiî varlıklarımı
zın da, rekabet etmek mecburiyetinde olduğumuz ülkelere göre, bizim aleyhimize farklı oluşudur. 

Değerli arkadaşımın Kars Süt Fabrikası konusundaki görüşlerini daha evvel de dinlemiş
tim, şimdi de dinledim. Değerli arkadaşıma söyledim, bu süt fabrikasına, İstanbul'da süt ürün
leriyle uğraşan bir işletme talip oluyor, yüzde 85'ini alıyor, yüzde 15'i ise kurumda kalıyor, sadece 

— 270 — 



T.B.M.M. B : 54 18 . 3 . 1992 O : 3 

işletme hakkı var. Zarar ediyor, bilançolarına baktık, hep zarar ediyor. Bunların muhatabı, 
yalnız Kamu Ortaklığı İdaresidir. Kamu Ortaklığı icara veriyor, bedelini de o alıyor. Yani, kira
sını verip vermediği o bilir. Biz, tespit ettik, kirayı vermiş. 

Değerli arkadaşım, bilmiyorum şimdi burada mı; kendisine birkaç kere, "Kars'a beraber 
gidelim, kurum bir kooperatif, bu zat, bu müessese, bu Taciroğlu dediğiniz müessese, hangi 
şartlarla kullanıyorsa, hangi şartlarla almışsa, daha elverişli şartlarla, ona sağlanan kredilerin 
aynısını da size sağlamak suretiyle buyurun alın." dedim. Bunu daha iki ay önce söyledim. 
inşallah kar yerden kalkınca -şimdi orada gitseniz toprağı görmeniz mümkün değildir- gidece
ğiz. Vali beyi de çağıracağız, toplanacağız "kurun bir kooperatif, alın bu müesseseyi" diyece
ğiz. Kendilerine de söyledim, o müessese sahipleri de sıkıntıdadır. Bu iki kere bana gelmişler
dir. Dedim ki, "biz, sizin buradan başarılı çıkmanızı isteriz; çünkü, bizim programımızda özel-

/ leştirme var. Siz bu alanda belli bir isimsizin, yani bu işin ticaretinde güçlü bir firma deniyor 
sizin için. Eğer, siz, bu özelleştirme kapsamımıza model olabilecek bu işin içerisinden başarı
sız çıkarsanız; yarın, özelleştirme hedefimizde biz sıkıntıya gireriz. Siz alın, veya bir başkası 
alsın; ama, bu fabrikalar kapanmasın." 

Devletin sütçülük yapmaya, kasaplık yapmaya hevesi yok. Doğru da değildir; Bunda ay
nen düşünüyoruz. Bunlar şimdiye kadar çoktan elden çıkmalıydı, çıkarmaya çalışacağız; ama, 
14 trilyon borcu olan bir müesseseyi kime satalım?.. Veya üstüne 7-8 trilyon borç almış bir mü
esseseyi kim alır, kim satar?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sürem kal
madığına göre, sorulanları çok süratli olarak cevaplamak istiyorum. Bugün, 7.5 saat tenkide 
maruz kaldık, 1,5 saatte nasıl cevap verebiliriz Sayın Başkanım? Emriniz neyse, ona uyacağız. 

Sütte teşvikten bahsedildi, arkadaşımızın burada söylediği teşvikle ilgili rakamlara ulaş
maya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız Batman'da, teşvik verilmiş 120 tane besihane kapalıdır. Teş
vik almışlar, bomboş duruyor, içine daha hayvan-gübresi düşmemiş, bomboş duruyor. Beri ta
rafta da -demin arz ettiğim gibi, hep tekrar oluyor- fabrikalar ve kombinalar kapalı... Bunları 
ayağa kaldıracağız. 

Sütte, biliyorsunuz, pastörizasyon sistemi olana veya çift cidarlı kazan kullananlara aşa
malı bir destekleme fiyatımız vardı, bunları yükselteceğiz. 

Zeki Ergezen arkadaşımızın -ki, bu Bakanlığın eski bir mensubudur- bahsettiği dozer ko
nusuna geliyorum. Dozer, kar aracı değil. Değerli arkadaşımızın memleketinde yer yer 4,5 metreye 
ulaşmış karı-dozerle temizlemeniz mümkün değil; temennimiz, bu yılki afetin bir daha tekrar-
lanmamasıdır. "Yolu olmayan, efendi olmaz." Doğru, yolu olmayan, efendi olmaz. 

Değerli Başkanım, sayın arkadaşlarım; biz, otoyollara karşı değiliz; ama, bir yerde otoyol 
yaparken, bir yerde dağın başında fanus gibi asılı duran insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. 
Acaba, devletin bu imkânlarını, bu kaynaklarını, daha akılcı, daha adilane bir öncelik sırasına 
tabi tutamaz mıydık? 
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Arkadaşımız 2 000 dozerden bahsetti; 400 dozer Orman'a veriyoruz; makine parkımız, 
2 000 dozer gücünde değildir; arkadaşımızın ifade ettiği gibi de yüzde 25'lere falan düşme du
rumunda değiliz. 

özetleyerek geçmek istiyorum. 
Türk Cumhuriyetlerine gidilmesi... Nisan ortasında gidiliyor. 
Toprak reformunu arz ettim. 
Arazi toplulaştırması basit bir iş değildir arkadaşlarım; bu, hem mülkiyete dayanan hem 

de teknik yönleri olan, fevkalade zor, zaman alıcı ve uzmanlık isteyen bir iştir ki, onun için 
de, bizden önceki arkadaşlarımız bunu ihaleyle yapmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

"Tankerlerle su taşıyoruz" diyor; doğrudur, tankerlerle su taşıyoruz. 
Arkadaşımız, "onlara götüreceğimiz makinelerin lüzumsuzluğundan" bahsetti, öyle de

ğil; bunlar lüzumludur, hatta artıracağız; bunlar, diğer klasik makinelerin onbeş günde açtığı 
sondajı, aşağı yukan üç günde açan ve tanesi de 3 milyar liraya mal olan, bilgisayarlı ve lazer 
sistemiyle çalışan makinelerdir, fevkalade ileri makinelerdir, 8 tane alabiliyoruz, yıl içerisinde
ki aktarmalarla belki bunu 15-16'ya çıkarmak mecburiyetinde kalacağız. 

Arkadaşımızın, kanalizasyonlar için verdiği ünite sayısı beş yıl içindir. S milyar lira öde
nek ise, sadece bu yıl için konulan ödenektir; bunda, ayrıca bizim makine gücümüz hariçtir. 
Yani, bu kanalizasyonları, özellikle köy kanalizasyonlarını ekskavatörle açacaksınız, açtığı ye
re kanalizasyon büzlerini döşedikten sonra, yine kendi greyderlerinizle kapatacaksınız. Yani, 
bu, 5 milyar liranın içinde kalmayacaktır; makinelerin işgücünü buna ilave ettiğiniz zaman, 
en aşağı 10-15 milyar liralık, belki de daha fazla bir iş hacmi ortaya çıkacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, Refah Partisinden hiç kimse yok; sorularına 
cevap vermeyin. 

TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ben, Refah 
Partisine değil, meseleye cevap veriyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demek, sordukları sorulara kendileri de inanmıyorlar ki, 
bırakıp gittiler. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Biz onların adına dinliyoruz. 
TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, ben burada, bu Bakanlığın eski değerli Genel Müdürlerinden olan bir kıymetli 
milletvekili arkadaşımız, Sayın Gazi Barut'un, kıymetli mütalaalarına cevap vermek istiyorum. 
İnceledim, Sayın Gazi Barut zamanında 16 bin işçi çalışırmış bizde; oysa, geçen yıl bu sayı 
41 bin olmuş. Yani, ya Gazi Barut arkadaşımız fevkalade kabiliyetli, yüksek verimle çalışan 
bir kimseymiş yahut da ondan sonraki değerli genel müdür arkadaşımız veyahut onun kadro
su... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seçim arifesinde yapılan yatırımlar bunlar. > 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — ...onun 16 

bin kişiyle yaptığı işi, ancak 41 bin kişiyle yapabiliyormuş!.. Kendisi burada olsaydı bunu sor
mak isterdim. Siz 16 bin kişiyle çalıştırdınız ve şimdi ben bunu 41 bin kişiyle devraldım. Buna 
35 bin kadrolu çalışanı ilave edersek bu müessesede toplam 76 bin kişi çalışıyor. Geçen seneki 
rakam 41 bin kişi; ama, Gazi Barut'un bıraktığında ise 16 bin kişi varmış. Gazi Barut bunu 
16 bin kişiyle yapabiliyordu ise, 41 bin kişiye niçin çıkarıldı?.. Seçime gidildi. Tamam, kabul 
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ediyorum. Ben, hiç kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Bugün burada ben varım; ama, 
yarın başkaları konuşacak. Buradan gelmiş geçmiş arkadaşlarımızın hepsine saygı duyarım. 

Demin, bir genel müdürlüğümüz hakkında birtakım şeylçrden bahsedildi. Toprak Mah
sulleri Ofisi, hem teftişe hem de Meclis araştırmasına tabi bir konudur. Beratı zimmet asıldır 
arkadaşlar. Ben burada bulunduğum sürece, şu kürsüde, şu Bakanlığın adına konuştuğum sü
rece, benden önceki arkadaşlarımı da ve bugün benimle beraber çalışan arkadaşlarımı da bera
tı zimmet asıldır kaidesine göre sonuna kadar savunurum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlışı savunmayın Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Meclisin hak

kıdır, millet adına istediği araştırmayı yapar; bulursa bulur ve herkes kaderine razı olur. Teftiş 
müessesesi işler; temenni etmem ki, herhangi bir şey çıksın; çıkarsa da, sonucu ne ise ve ne 
gerekiyorsa o yapılır. Bu suretle -zannediyorum bu soruyu Sayın Ali Er sormuştu o arkadaşı
mızın da bu kıymetli mütalaasına cevap arz etmiş oldum. 

Değerli arkadaşlarım, geçenlerde Şırnak'a gittik ve enteresan bir olayla karşılaştık, onu 
sizlere ifade etmek istiyorum: Bu, halkın arasındaki bir söz değil, devlet görevlilerinin bize ay
nen anlattıkları bir olaydır. Birtakım insanlar Şırnak'ta adliyeye gidiyorlar ve "bizim paramızı 
verin" diyorlar. Adliyede çalışanlar da o insanlara" siz kimsiniz, nesiniz?" diye soruyorlar; 
adamlar, "biz, Köy Hizmetlerinin işçileriyiz" diyorlar. Adliyedekiler de "burası adliye, burası 
Köy Hizmetleri Müdürlüğü değil" diyorlar. Yani bu adamlar işe almış; ama, nereden maaş 
alacaklarını bile bilmiyorlar. Bunu bize, oradaki devlet görevlileri ifade ettiler. Gidiyor, parası
nı adliyeden istiyor... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Çalışmadan alıyorlar değil mi? Devletin malını kimin 
yediği belli oluyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Şırnak Vali
si, Allah'a şükür, sağ; orada... 

Değerli arkadaşlarım, yatırım ödeneklerimizin azlığından şikâyet edildi. Bu bütçenin ya
rısı personel gideri, dörtte biri de borçların faizinin ödemesi, sekizde biri de yatırım. Bu, hepi
nizin önünde, 26 trilyon lira yatırım, 42 trilyon lira sadece faiz ödemesi -borcun anaparasıyla 
beraber 76 trilyon lirayı buluyor- ve aşağı yukarı 90 trilyon liranın üzerinde de işçi ve personel 
gideri var. Gelin, bunun içinden yatırım yapın!.. Arkadaşımız, "üç aydır hiçbir şey yapmadınız" 
dedi. Eğer üç aydır hiçbir şey yapmadıysak, bu 42 trilyon da sizindir. Üç aydır hiçbir şey yap-
madıysak, 475 milyar lira zarar getiren bu müessesenin zararı da sizindir. Hiçbir şey yapma
dıysak, o zararı 475 milyar lirayı da biz çıkarmadık, o borcu 42 trilyon liraya da biz çıkarma
dık, demektir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — "Bizden sonrası tufan" diyorlar Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Yok canım; 
aman onu demeyelim. Biz, şimdi burada, şu bu değil, doğrusunu bulmaya çalışalım. 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, Sayın Bakanın sözünü kesmeyelim, konuşmalarını bitirmek 
üzereler. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — "1980 önce
sine dönmeyin, zararlı çıkarsınız, içinden çıkamazsınız" dendi; ama, millet içinden çıktı. Bu, 
"1980 öncesi" lafını on senedir, kırık bir plak gibi, günde dört defa dinlemesine rağmen, mil
let çıktı bunun içerisinden, iki tane televizyona, "benim partimdir" diyen bir Cumhurbaşka
nına ve bir Cumhurbaşkanına da "benim doğal liderimdir" diyen bir siyasî partiye rağmen, 
millet bunun içinden çıktı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Millete saygı duyarız; hepimi
zin duymamız lazım. 

Bir değerli arkadaşım, "İktidara gelir gelmez tüp gaz ürünlerine ve şekere zam yaptınız" 
dedi. Biz gelir gelmez zam yapmadık. Biz, sizin yaptığınız veya son anda geri aldığınız -zam 
yaptığı için işten el çektirdiğiniz insanlar var- güya o şekilde meseleyi kurtaracağınızı sanarak 
yaptığınız zammı yaptık. Biz bunun heveslisi falan da değiliz. Her şey bir sene önceydi. Öyle 
olmasaydı, o genel müdürleri zam yapmalarından dolayı kendilerini önce kabul edip, sonra 
da görevden almamak gerekirdi. 

Sayın Başkanım, bana, bu vergi affı konusu için bir dakika müsaade etmenizi rica ediyo
rum. Burada ifade edildi; kaçakçılar falan dendi. Açın o 10 uncu maddeyi, okuyun. 

Vergiyi alıyorsunuz, artı, kaçaktan dolayı gelen vergiyi de alıyorsunuz; verginin anasından 
ve kaçaktan dolayı ilave verginin gecikme zammını da alıyorsunuz -10 uncu maddenin metni 
aynen böyledir. Biraz sonra, vakit olursa konuşacağız- ondan sonra, faizinin sadece yüzde 30'unu 
vermek şartıyla, yüzde 70'ini kaldırıyorsunuz. 

Kaçakçıların hapis cezasını kim kaldırdı? Biraz insaf sahibi olmak lazım... (DYP sırala
rından "Bravo Bakan" sesleri, alkışlar) Yani, kaçakçıların hapis cezasını kaldıracaksınız; on
dan sonra da, faizinin bilmem nesinin nesinin nesini aldıktan sonra, faizinin bir kısmını affe
denlere de "kaçakçıları affetti" diyeceksiniz!.. Böyle, bir yere varamazsınız. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Şimdi siz kaldırmıyor musunuz? Parayı alıyorsunuz; 
ama, cezasını affetmiyorsunuz. 

TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — İşte burada. 
Sayın Kenan Evren'in veto ettiği kanun kimin kanunuydu, kim çıkardı? 

Burada, Sayın Onur Kumbaracıbaşı, "Karabağ, Azerbaycan'ın işidir" dedi. Bunu söyle
yen, bu sözü, bu düşünceyi ilk defa ortaya koyan Sayın özal'dan, "onlar Şiî, biz Sünnîyiz" 
diyen özal'dan öğrenmiş olmasın sakın!.. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onu, Sayın Kumbaracabaşı'na sorun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — özal'dan öğrenmişse ona bir şey diyeceğimiz yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Demedi mi?.. 

Sayın Özal demedi mi? 
Bu, burada söylendiği için cevap veriyorum. Bunun Tarım Bakanlığının bütçesiyle alakası 

olmadığını biliyorum. Tarım Bakanlığının bütçesiyle alakası yok idiyse niye söylendi; söylen
diyse niçin cevabını almasın? Ve Tarım Bakanlığının bütçesiyle alakası olmayan pek çok şey 
söylendi. 

FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) — Siz de aynı şeyi mi savunuyorsunuz? 
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TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERÎ (Devamla) — Burada ko
nuşmacı olan bir arkadaşımız için dendi ki, "özaPın elini öptü." Tamam... Değerli arkadaşla
rım, gelin, bir alışveriş yapalım, özal'ın elini öpenlerle, Demirel'in elini öpenleri, gelin, takas 
edelim; tek başımıza iktidar oluruz burada biz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

"60 yılda yapılan iş kadar iş yaptık 10 yılda" şeklindeki değerli görüşü, gerçekten, on yıl 
bu millet dinledi. Buna, birtakım insanlar inanmış olabilir; ama, milletin o arkadaşlarımız ka
dar inanmamış olduğunu da seçim gösterdi. 

CEMAL ÖZBtLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, süre dolmadı mı? 
TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Doldu efen

dim, doldu... * ' ' " . - • 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, notlarınız çok kalınmış. Lütfen... 
TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Daha epey 

var; ama, sürem doldu. 
Ben, kıymetli görüşlerini bizlerden esirgemeyen değerli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi arz 

ederek, bizden önce buralarda görev yapmış değerli arkadaşlarımıza da, hasbelkader şu an bu 
bakanlığın başında, daha doğrusu, sorumluluğunda bulunan bir kimse olarak teşekkürlerimi 
sunarak, Yüce Meclisin değerli üyelerinin bana göre irşat niteliğinde olan değerli görüşlerine 
şükranlarımı arz ederek, saygılarımı sunuyorum; beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Tevfik Türesin'in bir talebi var. "İçel Milletvekili Sayın Ali Er, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında şahsımı küçük düşürücü hilafı 
hakikat beyanda bulunmuş olup, o toplantıda bulunamamam sebebiyle, mahiyetini, tutanak
ların tetkikten sonra öğrendim. 

içtüzüğün 70 ini maddesi gereğince, bu yakışıksız suçlamalara karşı açıklama yapmak üzere 
söz istiyorum" diyor; fakat, talep aynı oturum içerisinde olmadığı için, usul dolayısıyla haklı 
olan bu söz talebini yerine getiremiyorum; bildiririm. 

TEVFİK TÜRESİN (Bolu) — Sayın Bakanım cevap verdi ona. 
BAŞKAN — Son söz, Sayın Nazmi Çiloğlu'nun. 
Buyurun Sayın Çiloğlu. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Ba

kanlığının, 1992 malî yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu vesile ile Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ülkemiz nüfusunun yarısına yakın bö
lümünün yaşadığı, köy ve bağlı yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götür
mek maksadıyla kurulmuş ve teşkilatlanmıştır. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlar, kırsal kesimde yaşayan 30 milyon vatandaşımızın ekonomik 
ve sosyal durumlarını iyileştirmek suretiyle refah ve mutluluklarını artırmak gibi, kutsal bir 
görev üstlenmişlerdir. 

Yaz kış demeden, bu görevleri üstlenen bakanlık mensuplarına, bütün çalışanlarına, hu
zurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 1992 malî yılı bütçesi ve hedefle
rinden söz etmeden önce, 1983 yılından itibaren kesintisiz ye tek başına iktidar olan ANAP 
hükümetlerinin, bu Koalisyon Hükümetine bıraktığı tabloyu gözden geçirmekte yarar gö
rüyorum. 

Sekiz yıllık ANAP Hükümetlerinin tarım politikaları, köyde ve bağlı birimlerinde yaşa
yan 30 milyona yakın vatandaşımızı mağdur etmiş, aç ve sefil bırakmıştır. 

Tarım, 1980 yılından 1991 yılına kadar, büyük erozyona uğramıştır. Ayrıca, devletin gö
revleri arasında olan hizmetleri götürürken dahi köylü ile pazarlık yapmış, "bize oy verirseniz, 
sizin yolunuzu yaparız, suyunuzu getiririz" demişlerdir. (DYP sıralarından "doğru,, doğru" 
sesleri) 

Evet, dozerler, greyderler seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. Tarım ürünlerinin alım 
fiyatlannın tespitinde, üreticinin gelir düzeyini yükseltici politikalar izlenmemiş, tespit edilen 
düşük ücretler dahi, bir yıl gecikmelerle ödenir hale gelmiş, vatandaşlar devlete olan güveni 
zaafa uğramıştır. 

Bu politikaların sonucu, çiftçi ve esnafın büyük bir bölümü, 5 milyon vatandaşımız, icra 
dairelerine terk edilmiştir. İnşallah, biz bu vatandaşlarımızı icra dairelerinden kurtaracağız. 

Koalisyon Hükümetince, ANAP îktidarınca satın alınan; fakat, vatandaşa ödenmeyen, 
pamuk, şekerpancarı, fındık, buğday vesaire ürün bedelleri olmak üzere, -Sayın Bakanımızın 
verdiği rakamlara göre- 40 trilyon lira civarında borç yükü teslim alınmıştır. 

1983 yılında, tarımda, kişi başına gelir 500 dolar civarında iken, 1991 yılında 300 dolara 
düşmüştür. Böylece, tarımda çalışanlar, tarım dışında çalışanlara nazaran 5 misli fakirleştiril
miştir. 

1983 yılında, tarımın millî gelir içindeki payı yüzde 24 iken, 1991 yılında yüzde 12 dolay
larına düşmüştür; yani, sekiz yılda tarım, yüzde 50 civarında fakirleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün makine parkı ve ekipmanı, 
ekonomik ömürlerini doldurmuş olmasına karşın, yenisi ile takviye edilmemiştir. 

CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) — Nasıl edilmedi?.. 
NAZMI ÇtLOĞLU (Devamla) — Edilmemiştir. İş makineleri yeterli olamamıştır. 
CEMAL ÖZBILEN (Kırklareli) — 2 bin tane araç alındı. 
NAZMI ÇtLOĞLU (Devamla) — Dinleyin, rakamlarla konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, cevap vermeyin lütfen... Sayın Bakan hepsine cevap verdi. 

Siz konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
CEMAL ÖZBILEN (Kırklareli) — Memleket batmış sanki... 
NAZMI ÇtLOĞLU (Devamla) —1991 yılı köy yolu envanterine bir bakalım, sizin, ne ka

dar makine aldığınız meydana çıkacak. 1991 yılına bakıldığı zaman 300 bin kilometre köy yo
lundan, 72 bin kilometresi tesviye, 157 bin kilometresi stabilize yol, 21 bin kilometresi asfalt, 
58 bin kilometresi hiç yolu olmayan köy. 1991 yılı içme suyu envanterine baktığımız zaman, 
48 bin köye sağlıklı ve yeterli içme suyu gitmiş olmasına İcarsın, 10 bin köyün suyu yetersiz, 
21 bin köye de hiç su götürülememiştir. 

Bu tabloya baktığımız zaman, 21 bin köyde hiç su yok; 10 bin köyde yetersiz su var. Ayrıca 
58 bin kilometre hiç yol yok. Yol yapılması lazım gelirken, yapılmayan yol... Bu tablo ile çağ 
atlanır mı değerli arkadaşlarım? 
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M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Yanlış bilgi almışsın. 
CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) —. Size verilen bilgiler yanlış. 
NAZMI ÇİLOĞLU (Devamla) — Bu tablo çağı yakalayamamıştır. Çağ atlanmaz bu tab

lo ile. . „ ; ' 
BİLÂL GÜNGÖR (Ankara) — Çağ atlamadı onlar, çay atlamış, çay!.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Çağ atlasaydınız, bu tarafta oturmazdınız, Bakanlar 

Kurulunun sıraları bu tarafta, bu tarafta otururdunuz. Çağ atlayamadmız. (DYP sıralarından 
alkışlar) • / 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Bakın, sizin Bakanınızda bu tarafta ama!.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Tarımdaki genel politikamız, çiftçinin yaşam düzeyini 

yükseltmek, satın alma gücünü artırarak refah ve mutluluğunu sağlamak olduğuna göre, ta
rımda aşağıdaki hususları yerine getirmemiz lazım. 

1. Tarımın.verimini artırmak lazım. Bunun için, sulu tarıma geçmek, kaliteli tohum it
hal etmek, yeterince ve bilgili gübre kullanımı, modern araç ve gereç kullanımı gibi faktörler 
var. 

2. Tarımda çalışan nüfus oranını, genel nüfusun yüzde 10'unun altına indirmek lazım. 
Yani, Türkiye sanayileşmek mecburiyetindedir. 

3. Tarımda, yüksek korumacılığı muhafaza etmek lazımdır. 
4. Ürüne, değeri üzerinden ve peşin ödeme yapmak lazımdır. 
Sayın Bakanım, ülkemizde tarımın ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın sorunlarını, sı

kıntılarını çok iyi bilen büyüğümüz olarak, bütün olumsuz şartlara rağmen, eldeki mevcut im
kânlarla hazırlamış olduğunuz 1992 yılı Bütçesi ve uygulayacağınız tarım politikasında başarı
lı olacağınıza yürekten inanıyor, bu vesileyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 
ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çiloğlu. 
Şimdi sorulara geçiyoruz: 
Bize bir yazılı soru intikal etti. Başka soru sormak isteyen var mı? Sayın Ertekin, Sayın 

Şahin, Sayın Kibar, Sayın Yılmaz, Sayın Sayın, Sayın Gökalp, Sayın Çelebican, Sayın Kork-
mazcan, Sayın Güngör. 

Sorusu olan başka Sayın üye?.. Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
önce, yazılı suali okutuyorum: 
Sayın Bakan, sorulara teker teker mi cevap vermek istersiniz, yoksa toplu olarak mı cevap 

vermek istersiniz? Tabiî, yazılı olarak da cevap verme hakkınız vardır. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, teker teker cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Ahmet Sayın'ın yazılı sorusunu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması hususunu istirham ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Sayın 
Burdur 

1. Bakanlığınız ve bağlı birimlerinde, 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 44 üncü mad
desine göre ihale yapılmış mıdır? 

Yapılmışsa: 
2.. 44 üncü maddeye göre ihale yapılmasının kıstası nedir? özelliği, büyüklüğü nedir? 

Bunun herhangi bir ölçüsü var mıdır? Yoksa, işine veya adamına göre mi bu madde uygulan
maktadır? 

3. 1984-1991 yılları arasında mezkûr maddeye göre kaç ihale yapılmıştır? 
4. İhalesi yapılan işlerin isimleri, keşif bedelleri, teminatları, avans durumları, ihale ta

rihleri, müteahhitlerin isimleri nedir ve kimlerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, takdir buyuracağınız gibi, bunlar incelemeyi gerektiren hususlardır. Bu bakımdan, ce
vaplarını yazılı olarak arz ederiz arkadaşımıza. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın 

Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum: 
1. Tarım ürünleri destekleme fiyatlarını ekimden önce açıklamayı hedef alan bir çalış

manız var mıdır? 
2. Vergi Affı Kanunuyla vergi vermeyenlere sınırsız af getiriyorsunuz, çek sahtekârlığı 

yapanları affediyorsunuz... Peki, çiftçi borçlarının sadece faizi için getirdiğiniz affı neden 5 
milyon lira gibi bir rakamla sınırlandırdığınızı açıklayabilir misiniz? 

3. Tarım sektörüne açılan kredi faizlerini düşürmek için bir çalışmanız var mıdır? 
4. Uzun yıllar, çiftçinin ve köylünün mazot fiyatları altında ezildiğini söylediniz. Gelir 

gelmez ayağınızın tozuyla mazota zam yaptınız. Mazota niye zam yaptığınızı açıklar mısınız 
ve mazot fiyatında indirim yapmayı düşünüyor musunuz? 

5. Gübreye zam yapacak mısınız? 
6. 20 Ekim seçimlerinden sonra, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılan tayinle

rin, tayin edilecek olan memurlardan baskı altında dilekçe alınarak yapıldığı iddia edilmekte
dir. Sebep olarak da Danıştay yolunun kapatılmak istendiği söylenilmektedir. 

Buna göre, sizce, bir bölge veya il müdürünün, baskı altında istifa ettirilerek, mühendis 
olarak başka bir ile tayininin yapılması uygun mudur? Devlet Memurları Kanununun memura 
tanıdığı Danıştaya başvurma hakkını, bu şekilde, baskıyla ortadan kaldırmak nasıl bir demokrasi 
ve şeffaflık anlayışıdır? 
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7. Türkiye genelinde, içme sularında, 1992 yılı programına alınamayan 2 249 adet de
vam eden içme suyu yapımı işi için yaklaşık 530 milyar liraya ihtiyaç vardır. Yıl içerisinde bu 
sektöre ek ödenek olarak yeni bir para vermeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Arz edeyim 

Sayın Başkanım. -
Tarım ürünleri destekleme fiyatlarının ekimden önce açıklanması konusunda bir çalışma

mız olup olmadığını sordular Göreve geldiğimiz tarihte hububat ekimi zaten yapılmıştı. Bu 
nedenle, bahar ekimleri için böyle bir uygulamayı düşünüyoruz. Yalnız, "düşünüyoruz" der
ken, "mutlaka yapacağız" anlamında da söylemediğimi arz edeyim. 

"Çiftçi borçlarının faizi için getirdiğiniz affı neden 5 milyon lira ile sınırladınız; oysa vergi 
kaçakçılarını affediyorsunuz?" dediler. Kaçakçıları affetmediğimizi görmeleri açısından, ar
kadaşımdan, 10 uncu maddeyi açıp tekrar okumalarını istirham ediyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bu konuda anlaşamıyoruz Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — 10 uncu mad

deyi lütfen bir kere daha okuyun. Ondan sonra,' kaçakçıları affedenin -geçen dönemde- kim 
olduğunu ve hapis cezalarını kaldıranın kim olduğunu göreceğinizi, bu soruya cevaben bir ke
re daha arz ediyorum. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Bizim politikamız... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Soru, sizin 

hakkınız, cevap da benim hakkım. Ben de şimdi sizden soruyorum; kim bu hapis cezalarını 
kaldırdı diye. 

"Kredi faizlerini düşürebiliyor musunuz?" dediniz. Yüzde 70'lerde bulduğumuz enflas
yonda mevduat faizlerini nasıl düşürürüz?... Bu, Sayın özaPın ve hepimizin üzerinde birleştiği 
fikir değil midir? "Mevduata yüzde 40 faiz verirseniz, enflasyonla faiz arasındaki farkı şuna 
buna koruma olarak verirseniz" diyen sizler değil misiniz? 

Enflasyon düşerse faiz düşer, faiz düşerse kredi maliyetleri de düşer. Bunun, dünyada bir 
ikinci yolunu da şimdiye kadar kimse bulmuş değil. 

"Gelir gelmez mazota zam yaptınız" dediniz. Durdurulan TÜPRAŞ zammı, acaba neyin 
zammıydı? Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinde, rafinajdaki o zam; acaba, petrol 
ürünlerine geçmeyip de nereye geçecekti? Geçti... Yani, yapılan zammı biz tescil ettik. 

"Ucuzlatmayı düşünüyor musunuz?" dediniz; hayır, ucuzlatmayı düşünemiyoruz, çünkü 
şu anda ucuzlatma imkânımız yok. \ 

"Gübreye zam yapacak mısınız?" dediniz. , 
Sayın Başkanım, demin zamanımız dardı, izah edemedim; ama, arkadaşımız, bu gübre 

meselesini izah etmem için bana fırsat verdi; teşekkür ederim. 
Geçen sene 1,4 trilyon lira gübreye destek yapıldı. Bunu yapan arkadaşlara teşekkür ede

riz. iyi niyetle yapıldı; fakat bunun yarısı fabrikalara gitti. Bunu kendileri de biliyorlar, kendi
lerinin yüzüne söyledim, "sizin bu sektörü devlet yarattı" dedim. Şimdi, geçen seneki fiyatın 
altında gübre satılıyor (amonyum nitrat), Ege ve diğer yerlerde. Geçen seneki fiyatı 590 liraydı, 
bu sene 540 liraya satılıyor... Demek ki, o 1,4 trilyon lira fazladan verilmiş. 

— 279 — 



T.B.M.M. B : 54 18 . 3 . 1992 O : 3 

Demin söylediğim gibi, bize geldiler, Ziraî Donatımın zararı kadar zarar... Hayır, Ziraî 
Donatımın zararı kadar niçin size zarar verelim?.. Maliyetiniz ne ise, yani biz kaça sattırmak 
istiyorsak, sadece size aradaki o farkı veririz dedik. Geceler boyu oturduk, nerede kaça mal 
ettiler, NMersin'den Konya'ya ne kadar üzerine navlun gelir, onu hesap ettik ve 700 lira bir ra
kam çıktı. Geçen seneki fiyatı, mesela 590 mıydı; biz ona dedik ki, sana 110 lira veya 210 lira 
fark veririz, ister sat, ister satma. Sonra başladılar daha ucuza satmaya. 

Ziraî Donatım, sizin 2 bin kişiyle yaptığınızı 6 bin kişiyle yapıyor dedim; siyasetin kaide
lerine göre yönetilen veyahut yönetildiği zannedilen bir ekonomik kuruluş.. Ekonominin mü
esseselerini siyasetin kurallarına göre yürütmeye çalıştığımız için... Biz de, siz de, hepimiz de... 

Gübre fabrikaları yöneticilerinden biri bana dedi ki, -sayın eski bakanlar da buradalar, 
bilirler; yüzde 12 KDV meselesi vardı- KDV'yi yüzde 12'ye çıkarın. Biz de dedik ki, sizin mali
yetlerinizin içerisindeki KDV yüzde 12 değil ki, sizde sıfır KDV'Ii işçi gideri var; yüzde 12, ithal 
kalemlerindeki en yüksek girdinin KDV'sidir; ben sana, satışında yüzde 12 KDV verdiğim za
man, sen bunu götürüp tekrar Hazineye ödeyinceye kadar, senin maliyetinde yüzde 7,5-8 ola
rak çıkmış ödediğin KDV'ye karşı yüzde 12 KDV alacaksın... Bugünlerde yapılan da odur, de
ğerli arkadaşlarımız bunu bilirler. Geçen sene fazladan ödendi, bu 1,4 trilyon lira geçen sene 
saçıldı. Saçılmamış olsaydı, bugün, daha destekleme fiyatlarını vermeden, adam, geçen seneki 
fiyatın altında mal satmazdı... 

Kimden, tayin için dilekçe almışsak, onun ismini rica ediyorum. Bu konuyu komisyonda 
da izah ettim; en çok tayin Köy Hizmetlerinden oldu, tarım il müdürlüklerinde çok az, tarım 
kredi kooperatiflerinde ise hemen hemen hiç yok. Demek ki, kabahat, sadece şikâyet edende 
değil; eğer, kabahat, şikâyet edende olmuş olsa, onların hepsinden şikâyet gelir... Bu çizginin 
bu şekilde düşmesinin sebebi... 

Değerli arkadaşlarım, bu Köy Hizmetleri müdürlüklerinde çalışanların hepsi bu memle
kete hizmet vermeye namzet ve müsait olan çocuklarımızdır ve hepimiz bunlan partizanlıkta 
kullandık. Götürdük, "ver oyu, yaparız yolu" dedik... Onları aldık. Bir tek kimseden dilekçe 
alınmamıştır. Hatta, bunların başında bulunan Sayın Genel Müdür arkadaşımız da, Personel 
Genel Müdürü ile kendisini alacağımızı ve başka bir arkadaşla çalışacağımızı bildirdim, haber 
gönderdim, nasıl isterse; tercihini kendisi kullanabilir dedim. Kendisi izin aldı. Hiç kimse ne 
istifaya, ne şuna ne buna zorlanmamıştır, tsüfaya zorlanmış bir tek isim varsa bildirin bana... 
Tek değil, yarım tane yine bulunamaz. 

İçme suyu sıkıntısını yaşamış bir insanım; yani, sarnıç suyunun ne olduğunu o hint yağı
na benzeyen suyun nasıl içildiğini bilen bir insanım. Bütçede sıkıntılarımız var; yıl içerisinde 
bunu çözmeye çalışacağız; hatta almayı düşündüğümüz 8 tane bilgisayarlı, yani yüksek verimli 
makinelerden de 15-16 tane almak için çalışmalarımız var; başka yerlerden tasarruf edebilir
sek, onu da gerçekleştirmeye çalışacağız. t 

Soruları, cevaplandırmış oldum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lütfen sorular, İçtüzükte yazıldığı gibi kısa ve net olsun. 
Sayın Kibar, buyurun. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkanım, aşağıdaki sorularımın Sayın ba

kan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
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Türkiye köylü ve çiftçisine, 1991 yılında, 6 997 kilometre tesviyeli yol, 8 797 kilometre sta
bilize kaplamalı yol, 3 447 kilometre asfalt yol, 6 804 kilometre onarım, 7 748 üniteye içmi 
suyu, 769 ailenin iskânı, 759 adet sondaj, 173 ailenin kredi vermek yoluyla konutu, 1 765 adet 
sosyal ve ekonomik tesis, 25 726 hektar alana sulama suyu... 

BAŞKAN — Efendim, bu bir konuşma; sual değil... Lütfen sualinizi sorun... 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Efendim, müsaade ederseniz bitiyorum... 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum... Bunlar burada yüz defa tekrar edildi. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Kesmeseydiniz bitirmiştim efendim... 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu, burada tekrar edildi, istirham ediyorum... 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) ~ Bitiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Farkındayım; ama, bunlar konuşmalarda tekrar edildi Sayın Kibar... Lüt

fen, bu sual müessesini suiistimal etmeyelim. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — 14 212 hektar alana tarla içi geliştirme hizmeti, 9 

360 hektar alana toprak muhafaza hizmeti, 25 664 hektar alana drenaj hizmeti, Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğünce götürülmüştür. 

1992 yılında, yukarıda belirtilen hizmet kollarında, Türkiye geneline yapılacak hizmeti be
lirtir misiniz? 

2. 1991 yılında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 759 adet sondaj çalşıması yapıl
mıştır. Ayrıca, 1 765 adet sosyal ve ekonomik tesis, yani cami, minare ve kanalizasyon hizmeti 
götürülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Kibar, biraz evvel de ikaz ettim; bu sual değil, bu, Tarım Bakanlığı 
bütçesi üzerinde bir konuşma.,. 

Sayın Kibar, lütfen... 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Bitiriyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — En sonundaki cümleyi okuyunuz. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — 1992 yılında ülkemizde kaç adet sondaj program

lanmıştır? Ayrıca, kaç adet sosyal ve ekonomik tesise hizmet götürülecektir? 
3. Uzmanların ve herkesin kabul ettiği bir gerçek vardır; hamsinin üreme yaşı bir yaştır 

ve hamsi bir yaşında 11 santimetreye ulaşır. Zatı âliniz, Bakanlığınız dönemi boyunca, hamsi
nin avlanma boyunu bir küçülttünüz, bir büyüttünüz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza edelim de şu bütçeyi bitire
lim Allah aşkına... (Gürültüler) 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, bir yaşındaki hamsinin boyu 11 san
timetre dolayındadır. Bakanlığınız döneminde bunu bir büyülttünüz, bir küçültünüz. Şimdi 
de 9 santimetreye çıkardınız. Bunu hangi bilimsel verilere dayanarak 9 santimetrede tuttunuz? 

Ayrıca, balıkçılardan tespit ettiğim bazı konular var ki, fısh-bown ve sonarların kullanıl
maması, ağ gözeneklerinin daraltılması, ağ boylarının küçültülmesi, avlanmaya limit getiril
mesi ve av sezonunun kısaltılması talep edilmektedir. Bu konudaki çalışmalarınız hakkında 
bilgi almak istiyorum. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kanım, cevap arz ediyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sekiz yıldır düzeltemediniz, dört aylık Hükümete 
mi soruyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... Uzatmayalım... 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, ben müdahele etmek istemiyorum; 

ama... ' , 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşımızın sorularının birinci kısmı, sorudan ziyade bir icraatın içinden idi. 
Kim ne yapmışsa, Allah razı olsun deriz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, şunu da söyleyeyim; Köy Hizmetleri bütçesinin (7 trilyonunun) 6 trilyonu işçi ve 
personel gideridir. Hangi işçinin? Şırnak adliyesinden gidip alacağını isteyen işçinin. Eğer, böyle 
bir bütçe imkânı olmamış olsaydı, o dediğiniz programın iki mislini yapardık. Gene de yazılı 
olarak da cevap verilecektir. 7 trilyonun 6 trilyonu işçiye gidiyor. Sayın Gazi Barut'un 16 bin 
kişiyle yaptığı işi siz 41 bin kişiyle yaparsanız, ondan sonra da, işte bilmem kaç üniteden kaç 
üniteye düşmesinin vebali de onu yapanın üzerinde olur. Bunun başka cevabı yoktur. Bunu 
deryadan toplayıp getirecek değiliz; ne verirseniz, onu yapacağız. (DYP sıralarından alkışlar) 
İşte, burada, aramızda oturuyor değerli arkadaşımız, bizim eski genel müdürümüz... Ben di
yorum ki, bu arkadaşımızın 16 bin kişiyle yaptığını eğer 41 bin kişiyle yapmamış olsaydınız, 
bu buyurduğunuz programlar bu sene gerçekleşirdi. Gerçekleşmemesinin vebalinin kimde ol
duğunu ben takdirlere arz ederim. 

Hamsi meselesine gelince: Sonarlar, trollerle ilgili ben size yazılı olarak; ne zaman, kimler 
tarafından, nasıl teşvik edildiğini, Yüksek Planlama Kurulunun hangi kararlarıyla teşvik edil
diğini, vereceğim. En son, benim hatırladığım, 78 milyar liralık teşvikli kredi alanlar var. O, 
denizin dibini kuruttuğunu söylediklerinizin hepsi, 1984'ten sonra teşvik verilenlerdir. 1984 se
nesine kadar 6 tane balık unu fabrikası varken, 1984-1991 arasında -geldiğimiz güne kadar-
bu sayıya 14 tane ilave edilmiş. Balık orada duracak, sonarlara da, trollere de teşvik verilmiş 
olacak, onlar da balığı alıp fabrikaya getirmeyecekler... Nerede bu? Böyle bir kaide yok... 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, izin verirseniz... 
BAŞKAN — Sayın Kibar, siz sualinizi sordunuz... Lütfen karşılıklı konuşmayın. Meclisin 

bundan bir istifadesi olmuyor ki. (Gürültüler) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Siz sordu

nuz, ben cevap arz ediyorum. 
Hamsinin boyu 8 santime nasıl indi?... Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Ensti

tüsünün mütalaası var; 7,5 santim diye. Biz ona rağmen 8'e indirdik, 8'e inmesinin yanlış oldu
ğunu bile bile indirdik. Niçin 8'e indirdik?.. Adamlar kapımıza geldiler; "Ankara'nın denizi 
yoktur, teşvikle aldığımız motorları getiremeyiz; ama, takım taklavatımızı, çoluk çocuğumuz
la birlikte getirir Bakanlığın önüne koyarız" dediler. Bunlar kimlerdi; bunlar teşvik alanlardı, 
hem de 100 milyarlarca lira... Bunları liste halinde çıkarıp size arz edebilirim. Vermişsiniz teş
viki, -"Vermişsiniz", demeyeyim de- vermişiz teşviki; balık avlama gücünü, Türkiye'nin balık 
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miktarının iki misline çıkarmışız; ondan sonra, "bu balık tutulmasın... " diyoruz. Mesele bu
dur. 7,5 santimlik mütalaaya rağmen biz onu 8'e çıkardık; bir müddet, bir miktar rahatlık hâ
sıl etmek için sonra tekrar 9'a çıkardık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başbakanım Sayın Bakanıma iki soru sormak 

istiyorum. ' . -
1. Şu anda, toprağım analiz yaptırarak Ziraat Bankasına başvuran çiftçilerimize dönüm 

başına 8 kilogram gübre verilmektedir. Sayın Başbakanımızın da geçenlerde söylediği gibi, bu 
miktarı hiç değilse 20 kilograma çıkarmayı düşünüyor musunuz? Zira, bu konuyla ilgili olarak 
seçim bölgem olan Kırşehir'den ve diğer illerimizden birçok telefon aldım. Bu konuda ne gibi 
çalışmalarınız vardır? Koalisyon Hükümetinin görevi çiftçiye daha fazla yardımcı olmaktır. 

2. Şu anda Türkiye'de 11 bin civarında biçerdöver vardır; fakat bunların büyük bir kıs
mı ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır, ancak 4-5 bin kadarı çalışır vaziyettedir. Bu 
4-5 bin biçerdöverle bu yılki hâsılatı kaldırmak mümkün değildir. Biçerdöver alacak olan çift
çilere ne gibi kolaylıklar getirmeyi düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın' Bakan. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşımızın gübre konusunda işaret buyurdukları hususu biraz önce cevapla
maya çalıştım. Bunu artırmaya çalışırız, fakat, benim bugün, bir Tarım Bakanı olarak ve aynı 
zamanda bir çiftçi olarak, yani ömrü toprakta geçmiş bir insan olarak tavsiyem şudur ki, ana
liz yaptırmadan gübre kullanmasınlar. Bilinçis gübre kullanılması yanlıştır; bırakın gübre gibi 
kimyevi -içinde organik, inorganik birtakım maddeler ihtiva eden- maddeyi, suyu dahi bilinç
siz verdiğiniz zaman toprağı mahvedersiniz. Onun için, bu, analize teşvik içindir. 8 kilogramı
nızı alırsınız, yani analiz sonucunda kaç kilo derlerse onu alırsınız. Kırşehir'de bizim araştır
ma enstitümüz yok; ama, Kayseri gibi daha yakın yerlerde bu hizmeti verecek müesseselerimiz 
vardır. Bununla birlikte, biz, o miktarın artırılması için, yani o verilecek miktarın kredi bazı
nın artırılması için Ziraat Bankası nezdinde teşebbüste bulunuruz; ama, gene de bizim Tarım 
Bakanlığı olarak tavsiyemiz, analiz yapmadan, yaptırmadan gübre kullanmamaktır. 

Biçerdöver konusuna gelince: Ziraat Bankası belirli şeyler için kredi vermektedir; ama bu
gün, Clayson gibi markaların vadeli satışları 500-600 milyonu bulmuştur. Bu da tabiî ki, Zira
at Bankasının vereceği limitlerin çok üstündedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çelebican. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (istanbul) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, Sayın Baka

na, emrettiğiniz şekilde çok kısa bir sual tevcih edeceğim. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün GAP'ta kurmayı düşünmüş olduğu bölge müdür

lüğü ile ilgili çalışmalar ne safhada bulunmaktadır? Burada böyle bir bölge müdürlüğünün 
kurulmasını yararlı ve önemli buluyor musunuz? (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, konuşmaların yüksekliğinden sualleri ve cevapları işitmek müm

kün olmuyor; istirham ediyorum, biraz sükûtu muhafaza edelim. 
, Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — GAP'ta bir 

bölge müdürlüğü vardı efendim, bunun merkezi de Urfa idi -o zaman adı sadece Urfa idi- ye 
15 inci bölge idi. Bu bölge müdürlüğü 1984 mahallî seçimlerinden sonra götürüldü. Yalnız o 
değil, Şanlıurfa'daki bütün bölge müdürlükleri götürüldü. Biz, 20 Ekim genel seçimlerinden 
sonra -yani burada hasbelkadar oturan bakanın seçim bölgesi olduğu için değil- Türkiye'nin 
73 vilayetinden bir tanesine yapılmış bir yanlış muamele olduğu için, onu düzelttik ve bölgeyi 
tekrar oraya götürdük. Kararnamesi de Sayın Cumhurbaşkanından çıktı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya)— Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma iki so

ru sormak istiyorum. 
1. Geçmiş siyasî iktidar döneminde ve özellikle son yıllarda, hizmetlerde ayrıcalıklı dav-

ranıldığı bilinmektedir. Köylere yol götürülürken, içme suyu götürülürken, sulama kanalı gö
türülürken, köprü götürülürken özellikle ANAP'a oy veren köylere hizmet götürülmüş, oy ver
meyen köylere ya hizmet götürülmemiş veya hizmet başlatılmışsa bile yarım bırakılmıştır. 

Sayın Bakanımdan sorum şudur: Bu gibi mağdur edilmiş yörelere hizmette öncelik tanı
nacak mıdır? 

2. Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesi olması hasebiyle kendi kendine yeten ülkeler
dendir. Yakın zamana kadar, et ihraç etmesek bile, kendi yağımızla karvulan bir ülke idik, ama 
son yıllarda et ithal eden bir ülke konuma düşürüldük. Dün okuduğumuz bir gazete haberine 
göre, yakında etin kilogramının 60 bin Ura olacağı yazıyordu. 

Bu konuda Sayın Bakanıma soracağım sorum şudur: Halka ucuz et yedirecek miyiz? Hay
vancılığı teşvik için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, burada ikinci sualinizi aydınlatacak çok konuşmalar oldu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, arkadaşımızın birinci sorusu, geçmiş dönemde yapılan yatırımların farklılığıyla ilgilidir. 
Farklılık hangi sebepten gelirse gelsin, hizmet alma yönündeki bu farklılık giderilecektir. Sa
dece şu veya bu maksattan kaynaklanan farklılık değil, onun dışında, eğer bölgeler arasında, 
iller arasında hizmet alış yönünden bir farklılık olmuşsa, -benim o Genel Müdürlükte çalışan 
arkadaşlarıma verdiğim talimat odur- programlar, bu farklılığı giderici istikamette olacaktır. 
Yani, bir vilayetin 150 kilometre asfalt yolu varsa, öteki vilayetin de sadece 1 100 kilometre 
asfalt yolu varsa, program yaparken, her ikisine aynı ölçüde imkân sağlamak, takdir buyurur
sunuz ki, hakkaniyete uymaz, bu farklılıklar giderilecek şekilde programlar yapılacaktır; se: 

bep ister partizanlıktan olsun, isterse başka bir sebepten olsun... 

Arkadaşımız, "Etin kilosunun 60 bin lira olacağından bahsediliyor, bu sebeple, ucuz et 
yedirecek misiniz, projeniz ve düşünceniz nedir?" dediler. Demin konuşmamda da arz ettim, 
500 milyar lira, yani Kaynak Destekleme Fonundan sağlanan bu imkân hayvancılığın geliştiril-
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mesi, dolayısıyla üretim kaynaklarının canlandırılması istikametinde kullanılacaktır. Eğer biz 
bu projemizde başarılı olursak, yani kendi hayvanımızı boş duran kendi besihanelerımizde besler, 
ondan sonra, gene kapalı duran kombinalarımızda veyahut özel kombinalarda kestirme imkâ
nını bulur, işi o düzeye vardırırsak, bu korkulan neticeye varmayız, varmayacağımızı da 
umuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, buyurun. 
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkanım, ben, Sayın Bakanın bütçeyle ilgili 

biraz önceki konuşması üzerine bir soru yöneltme zorunluluğunu duydum. 
Efendim, Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Vekilinin Hükümet adına yapılan bilinen ko

nuşmasına bir yorum getirdiler ve onu savundular. Biz,' yanlışını anladık; acaba aynı konuş
maya katılıyorlar mı, bunun Hükümet adına olduğunun yeni bir teyidini mi ortaya koyuyorlar, 
yoksa başka bir maksatla mı bu meseleyi kürsüye getirdiler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, bana sorulan soru veya yöneltilen eleştiri, tamamen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
bütçesinin dışındadır. Soru, Bakanlığın dışında olunca, cevabının da Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığının dışında olması tabiîdir. "Bâtıl makûsun aleyh olmaz, öğrenmişse ondan öğrenmiştir" 
dedim, doğrudur yahut da yanlıştır demedim. Cevabım bu kadar. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

A) TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 
1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi' 

A—CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 314 877 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölgesel Tarım Hizmetleri 2 804 719 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 82 101 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 62 054 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 263 751 000 000 
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BAŞKAN — Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1990 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kesinhesabın bölümlerini okutuyorum; . 

A — C E T V E L İ f 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a \ toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 80 636 920 000 67 652 716 278 12 984 203 722 • * ' ' . -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme- , , 
yenler... Kabul edilmiştir. •'•' 

111 Bölgesel tarım hizmetleri 937 550 524 745 948 652 659 079 139 260 531 11 241394 865 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan , 
transferler 40 309 480 000 37 461 022 722 2 848 457 278 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme- ( 

yenler... Kabul edilmiştir. 
990 özel ödenek harcamaları 259 259 - 259 259 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 29 841277 178 8 669 558 859 21 171718 319 .. ' '. -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. ' 

GENEL TOPUM 1088 338 431182 1062 435 956 938 37143 899109 11241394 865 

BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. < 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 

a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ' ' 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı \ Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: ' 
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A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Pestek Hizmetleri 30 030 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 7 316 698 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 23 775 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri ,..- 190 108 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 560 611 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 23 403 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 7 537 208 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 560 611 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2, — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malt Ytlı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri-

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
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A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan iptal edilen 

Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13780400000 12 916265 051 - 864134 949 
BAŞKAN - Kabul edenler... Bmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Köyhizmetleri 2 337 800 369149 2 323 602 042102 - 14198327047 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... -
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 27803783920 26 248 878 • . . . " - ' 1554905762 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 54334103 628 17 380060 592 - 36964 043036 
BAŞKAN - Kabuledenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürü
tü lmes i 187 292 831685 154 928480227 32 364 351458 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 621021488 382 2 535 075 726130 32 364 351458 53 581410 794 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

Gdir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i " Lira Lira-

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Kurum ve Müesseselerden Tahsil edilenler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Avrupa İskân Fonundan Temin Edilen Kredi 
BAŞKAN — Kabul edenler*.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Akaryakıt Tüketim 
Fonundan Tahsil Edilen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenla... Kabul edilmiştir. 

' 31799000000 

1925 560000000 

-

-

-

15140 988248 

2278 991419688 

40377915 957 

92504000 

139674 633 748 

GENEL TOPLAM 1957 359000 000 2 474277 461641 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 
Böylece Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümleride kabul edilmiştir. 
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b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yût Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 maltyılı bütçesinin bölümle

rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 301 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 53 885 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 087 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 65 273 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum ; 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 64 573 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 65 273 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı kesinhesabmın bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 4 615 600 000 3 602 368 301 1013 231699 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 23 501 690 516 13 950 394 274 9 596 117 967 44 821 725 

, BAŞKAN-Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama- , 
yan Transferler 320 029 484 254 879 764 65 149 720 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 28 437 320 000 17 807 642 339 10 674 499 386 44 821 725 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
türü 

2 Vergi E 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

>ışı Normal Gelirler 

Tahmin 
Lira 

255 000 000 

Tahsilat 
Lira 

68 528 454 

BAŞKAN — Kabul edenler... Bmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 974 000 000 20 966 307 821 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 28 229 000 000 21 034 836 275 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri de, kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş bulun
maktadır. 

" Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kanım, 12 saatini bize ayıran, bu Bakanlığa ayıran Yüce heyetinize ve zatı âlinize Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığının şükranlarını arz eder, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun görüşmelerine başlayacağız. 
Birleşime 22.15'e kadar ara veriyorum. 

kapanma Saati : 21.48 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 22.15 
BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

————— •— . 

BAŞKAN — 54 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 

20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl
ması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet, yerinde. 
15 inci maddeye kadar görüşülmüştü. Şimdi, 15 inci maddeyi okutuyorum : 

Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. •— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden

memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 50 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

50 000 Liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayn 
dikkate alınır, 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum : Grup
ları adına, Refah Partisinden Sayın Abdullatif Şener, Anavatan Partisinden Sayın Adnan Kah
veci; şahısları adına, Sayın Pakdemirli, Sayın Tayan, Sayın Genç, Sayın Yücelen, Sayın Kahve
ci ve Sayın Korkmazcan konuşacaklardır. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nunun 15 inci maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu maddede, tahakkuk eden bazı kamu alacak
larının terkiniyle ilgili bir düzenleme var., 

Bu konu, Türk vergi sisteminin bünyesine, değişik biçimlerde yerleştirilmiştir; yani, deği
şik vergi kanunlarında, değişik terkin biçimleri var. Bir kamu alacağı tahakkuk ediyor, miktarı 

(1) 53 S. Saydı Basmayazı 12.3.1992 tarihli 48 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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belirleniyor, tahakkuku tamamlanıyor, tahsil edilecek safhaya geliyor ve bu safhada iken, bazı 
sebeplerle ve gerekçelerle bunun terkini mümkün olabiliyor; yani, alacak kaydı, vergi dairesi
nin kayıtlarından siliniyor. 

tşte, bu 15 inci madde de terkinle ilgilidir; yani, tahakkuk eden bazı kamu alacaklarının 
vergi dairelerindeki kayıtlarından silinmesiyle ilgilidir. Bu, çeşitli vergi kanunlarında, ortaya 
çıkabilecek bazı sonuçlara bağlı olarak, normal biçimde düzenlenmiş bir hükümdür. 

Nitekim, gerek Vergi Usul Kanunu gerekse 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun incelendiğinde, değişik terkin biçimleri görebiliyoruz, örneğin, doğal afet
lerle ilgili terkin hükümleri, vergi kanunlarımızda yer almıştır. Herhangi bir sebepten dolayı 
afete maruz kalan vergi mükellefinin bir kısım borçları, bu afetle ilgili olarak, terkin edilebili
yor, silinebiliyor. Yine, Vergi Usul Kanununda, ölüm haliyle ilgili bir terkin var; herhangi bir 
kişinin ölümü halinde, vergi cezaları, kayıtlardan silinebiliyor. Aynı şekilde, yargı neticesinde, 
eğer işlemler, mükellefin lehine tamamlanırsa, yine bu borç, vergi dairelerinde terkin kaydı ya
pılmak suretiyle silinebiliyor. Yine, Vergi Usul Kanununun 116 ncı maddesi ve devamında da, 
hatalı tahakkukların terkiniyle ilgili düzenlemeler var. Yani, burada belirtmek istediğim nokta 
şu : Vergi sistemi bünyesine doğal olarak yerleştirilmiş bir terkin mekanizması zaten vardır. 

Yine, bu 15 inci maddedekine benzeyen bir terkin biçimi de, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 102 nci maddesinde zaten düzenlenmiştir. Aynı şekilde, tahsil mas
rafları, yapılacak tahsilattan fazla olan kamu alacaklarının, 102 nci maddeye göre terkin edile
ceği ifade edilmiştir. 15 inci madde de bunu içeriyor. Gerekçesini okuduğumuz zaman da aynı 
şey ifade ediliyor ve bazı kamu alacaklarında tahsil masraflarının çok artabileceği belirtiliyor. 
Öyle ki, bazen, tahsil edilmesi gereken cüzî bir vergi alacağı sebebiyle, vergi daireleri ve takip 
servisleri, uzun süre meşgul olabiliyorlar. İlgiliye yapılacak tebligatın tamamlanması, cebrî ic
ra yoluna başvurulması vesaire gibi işlemlerle ortaya çıkan masraflar, tahsil edilebilecek olan 
vergi miktarını da aşabiliyor. Devletin maksadı gelir temin etmek olduğu için, bu durumda, 
elde edeceği gelir miktarından daha fazla bir masrafı göze alarak o geliri tahsil etmek cihetine 
gitmiyor ve kendi kayıtlarından izlemek suretiyle bu borcu silebiliyor. 

tşte, bu 15 inci maddede de, tahsil masrafları, tahsilat miktarını geçen alacaklarla ilgili 
bir terkin düzenlenmiş vaziyettedir. Bu, normal şartlarda, zaten, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 102 nci maddesine yerleştirilmiş bir düzenlemedir. Terkin edilecek 
bu miktar, başlangıçta 25 lira iken, zamanla, ortaya çıkan enflasyon ortamıyla ilgili olarak, 
yıllardan beri, vergi kanunlarında değişiklikler yapılırken, bu 25 liralık miktar da sürekli yük
seltilmiş ye sanıyorum bugün de bu 15 inci maddede yer alan 50 bin liralık miktara ulaşmış 
bulunuyor. 

6183 sayılı Kanunda böyle bir miktar mevcutken, bu tasarının 15 inci maddesine bu 50 
bin liralık miktar neden tekrar ilave edilmiştir, sorusu gündeme gelebilir. Burada ortaya çıkan 
farklılık, "50 000 liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı 
ayrı dikkate alınır" ifadesiyle yer alıyor. 

Aslında, bir af tasarısı gündeme geldiği zaman, özellikle de vergi affıyla ilgili bir tasarı 
gündeme geldiği zaman, bu tasarının, mümkün olduğu kadar, sistemin doğal akışını ve işleyi
şini bozmaması esasının aranması gerekir. Eğer, böyle bir terkin için, bu tasarının 15 inci mad
desinde yeniden ele alınır gibi şekilde düzenleme ve genişletme gerekiyor idiyse, bu genişlemenin 
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ve yeniden düzenlemenin, geçici bir af olarak değil de, zaten 6183 sayılı Kanunun 102 nci mad
desinde yer alan bir husus olduğundan, bu maddenin değiştirilmesi suretiyle kalıcı bir esasa 
bağlanması yerinde olur kanaatindeyim. Bu bakımdan, eğer böylesine bir düzenleme, mevcut 
102 nci maddeden daha önemli ise ve mevcut maddenin işleyişindeki bazı eksiklikleri, noksan
lıkları ve aksaklıkları ortadan kaldırabilme özelliğine sahip ise, bunun, doğrudan doğruya 102 
nci maddenin değiştirilmesi şeklinde düzenlenmesi, bir af tasarısının maddesi olarak geçici bir 
uygulamaya esas alınmak üzere konulmaması gerekirdi kanaatindeyim. Belki de, daha sonra 
vergi mevzuatında yapılacak değişiklikler sırasında, ilgili 102 nci madde, bu 15 inci maddedeki 
düzenleme esas alınarak değiştirilebilecektir. Bunu da bilmiyoruz. Sayın Bakanımızdan bu ko
nuda bilgi istediğimizi de belirtmek istiyorum. ; 

15 inci madde üzerinde söylemek istediklerim bunlardan ibarettir. 
Aslında, şunu belirtmek istiyorum : Refah Partisi Grubu olarak asıl amacımız, bu affın 

çıkışını engellemeye yönelik olmaktan öte, bu affın, ne getirdiği ve ne götürdüğünün iyice an
laşılmasını sağlamaktır. Her madde üzerinde ayrı ayrı konuştuktan sonra burada ret veya ka
bul oyu veriyoruz. Bu ret ve kabul oylarının ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi, bundan son
ra başka af tasarıları gündeme geldiğinde, daha sağlıklı davranış biçimlerinin ortaya çıkabil
mesi açısından da gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN—Sayın Şener, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
ABDULLATtF ŞENER (Devamla) — Bu terkin maddesiyle ilgili olarak belirtmek istedi

ğim hususlar bunlardan ibarettir. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Şener. 
ikinci konuşmacı, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 15 inci madde üzerinde ANAP Grubu adına konuşmak için huzurlarınıza geldim. 

Yalnız, bu vesileyle, daha önceki akşamlar bu kanun görüşülürken olan bazı üzücü olay
lara da değinmek istiyorum. O günden beri kamuoyunda yapılan tartışmaları sizler de biliyor
sunuz. Gerçekten, burada kanunun 12 ve 13 Üncü maddeleri görüşülürken çıkan tartışmalar, 
kamuoyunda, Meclisin itibarını büyük ölçüde zedelemiş ve bu taze Meclise, hiç hak etmediği 
bir görüntü vermiştir. 

Bu konuda, ben şahsen, bir milletvekili olarak çok rahatsızım ve muhalefet olarak bizim, 
çok daha değişik bir muhalefet sergilemek istediğimizi de belirtmek istiyorum. Bizim muhale
fet yöntemimiz, kavga çıkarmak değildir. Kavga çıkararak muhalefet yapma, dünyada kalk
mıştır; küfürlü, hakaretli, kavgalı tartışma, dünyada kalkmıştır. Bu, o insanlar, o meclisler bizden 
daha akıllı oldukları için değildir; tecrübeyle sabit olmuş ki, kavga çıkarmak, küfretmek, Mec
lisin itibarını zedelediği gibi, o insanlara da bir şey kazandırmıyor; yani, kavgacılar, küfürcü
ler, bir dahaki seçimde kazanamıyorlar. 

Benim tespitim şudur ki: 17 ve 18 inci dönem milletvekili listelerini şimdikiyle karşılaştır
dım; 17 nci ve 18 inci dönemlerdeki, kavgacılar bir daha gelmemiş buraya, küfürcüler hiç gele
memiş; çok enteresan... 
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ATİLLA HUN (Kars) — Doğru; Mustafa Taşar yok. 
ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hayır; isim zikretmeyeyim... 
Burada kavga etmek, küfretmek, zihinsel eksikliğin bir göstergesidir. Diğer ülkeler anla

mışlar ki, eğer birisine kızmak istiyorsanız, hakaret etmek istiyorsanız, mizahı kullanırsınız 
ve diğer ülke parlamentolarında, özellikle Avrupa'da küfür kalmamış. Biz de artık, bunları, 
kendi menfaatimiz için -sizler kendi menfaatiniz için- öğrenmek zorundayız. Bize kızıyorsa
nız, biz de size kızıyorsak, mizah silahımız var, mizahı kullanırız, siz de mizahı kullanın. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Kahveci, madde üzerinde konuş. 
ADNAN KAHVECt (Devamla) — Madde üzerinde konuşacağım; ama, bu, çok önemli 

bir konudur, hepimizi ilgilendiren bir konudur. 
İlle kavga edeceğiz diyecekseniz, Yüce Meclisin dışına çıkaralım bu kavgayı. Burası, mille

tin kabesidir; burada kavga etmeyelim; Sayın Başkandan rica edelim, spor salonu var, oraya 
gidelim, orada halledelim; yani, milletin nezdinde buranın itibarını düşürmeyelim. (DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, lütfen madde üzerinde konuşunuz; teskin edici bir şekilde 
konuşunuz. 

ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bazı asgarî ahlakî standartları korumamız lazımdır 
bu Mecliste. 

Geçen gün, bu kanun tartışılırken, burada, bana hakaret edildi; ben de kalktım, bana ha-
raket eden arkadaşı kırmamak için, "Pastör bakterisi bulaşmış kişilerden korkmam" dedim. 
Biliyorsunuz, Pastör'ün bakterisi yoktur. 

HtLMl YÜKSELEN (Kırşehir) — Dedin; ama, ben bakteriyologum. 
ADNAN KAHVECt (Devamla) — Onu bilerek söyledim; ki, söylediğim arkadaş alınma

sın diye düşündüm. 
Teşekkür ederim; bu Mecliste bakteriyolog olması... 

HİLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) — Koli basili diyecektiniz aslında. 
ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hayır efendim; ben, ne söylediğimi gayet iyi bilirim; 

ama, vermek istediğim örnek, bizzat kendi yaşadığım bir örnektir. N 

Burada, bu konuşmayı, sizi tahkir etmek için yapmıyorum. Bu Meclisin itibarını koru
mak, hepimizin görevidir. Ben de bu Meclisin bir üyesi olarak, bu itibarı korumakla sorumlu
yum. Bunu, burada söylemek mecburiyetini hissettim. 

Gelelim 15 inci maddeye : 
15 inci madde, 6183 sayılı Kanunla verilen yetkiyi biraz daha genişletiyor. Esasında, Refah 

Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımızın görüşüne ben de katılıyorum. Bunu, kalıcı bir madde 
haline getirelim. Eğer, gerçekten bu maddenin gereğine inanıyorsak, 6183 sayılı Kanunun 102 nci 
maddesini değiştirelim ve bunu, kalıcı hale getirelim. Hatta, katsayıya bağlayalım -ki, katsayı, 
posta ücretleri ve ne bileyim, kâğıt ücretleriyle de ilgilidir- eğer, vergi dairesi, tahsil masrafı, 
alacak miktarının üzerine çıkan bir meblağı almak istemiyorsa, bu, her yıl katsayıyla belirlen
sin ve onun için özel kararnameler, özel tebliğler de çıkarılmak zorunda kalınmasın. Yani, ta
sarının, belki de itiraz edemeyeceğimiz nadir maddelerinden biri budur; ama, bu da eksik gel-, 
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mistir. Bunu, kalıcı bir madde haline getirelim. Bu bakımdan, bu maddenin, tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bir önceki maddedeki araba vergileriyle ilgili husus, gerekli değildi; çünkü ödeme güçlü
ğü diye bir şey mevzubahis değil orada; lakaytlıktan, dalga geçmekten dolayı taşıt pulunu al
mayan kişinin vergi borcunu affediyorsunuz. Ya bu adamın Mercedes 500'ü varsa, ya ailesinin 
iki üç arabası varsa?.. Devlete karşı görevini ihmal eden bir insanın vergi borcunu nasıl affede
riz, bunu nasıl izah ederiz? 

Bu maddenin mantığına bir itirazımız yok; ama, doğru yazılmış değil. Daha geniş kap
samlı ve katsayıya endekslenmiş bir şekilde yazılsa, vergi dairelerimizin de işini kolaylaştırır 
ve her yıl otomatik olarak ayarlanır. 

Arzım bu kadardır. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına ilk söz, Sayın PakdemirU'nin yerine Sayın Korkmazcan'ın. 
Sayın Korkmazcan, Sayın PakdemirU'nin yerine mi konuşmak istiyorsunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Yerine olmaz. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, söz hakkı devredilebilir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

ben, İS İnci madde üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım. 
Aslında, 15 inci madde, benden önce, değerli iki grubumuzun görüşlerini ifade eden arka

daşlarımızın ortaya koydukları gibi, bazı teknik hususları çözümlemektedir. Aslında, çözüm 
yerinin bu kanun olmaması gereklidir. Daha doğrusu, böyle bir sorunun çözümü için, bu ka
nuna böyle bir 15 inci madde ilavesine zorunluluk yoktu; ama, bu madde, zannederim buraya 
tesadüfen konulmamıştır. Bunun, bu kanunu hazırlayanlara hizmet eden bir amacı bulun
maktadır. 

Aslında, vergi affı kanunu, yani, belirli miktarın üstüne çıkmış ve Anayasanın 73 üncü 
maddesine göre savunulması imkânsız bir vergi affı, bazı küçük aflarla, değişik kesimlerin vergi 
borçlarından doğan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacı da güdülüyormuş gibi bir ambalaj 
içerisinde huzurumuza getirilmiştir. Bu kanundan, kimlerin yararlanacağı, kimlerin yararlan- • 
dırılmak istendiği, aşağı yukarı bellidir. 

Sübjektif esaslara göre bir kanun getirilmiştir; ama, bu sübjektif hedefleri kamufle ede
bilmek için, taşıt pulları affı gibi ve bu 15 inci maddede sözü edilen, tasarının sevk edildiği 
zamandaki 50 bin liranın -şu anda enflasyon dolayısıyla 42 bin liraya inmiş olan miktarlann-
affı gibi birtakım dolgu maddeleri konulmuştur; ama, bütün bu dolgu maddeleri, bu tasarı
nın, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırılığını ortadan kaldıramamaktadır. 

Devletin gelirlerinin bir kısmından vazgeçmesi sonucunu doğuracak bir kanun çıkarabil
mek için bir ölçü var : Kamu yararı ölçüsü. Oysa, bu kanunun çıkışında, kamu yararı yoktur. 
Kamu yararı olması için, kanuna, bir sınırlama getirilmesi lazımdı. Bizim itirazımız da zaten 
bu noktada bulunmaktadır. Bu kanunda bir üst sınır getirilmemiş olması dolayısıyla, Ramazanın 
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yarı gecelerini hep birlikte burada geçirmekteyiz; ama, bir görev yaptığımıza da inanıyoruz. 
Bu görev, her şeyden önce, sizin uyguladığınız usullerle, fiilen, Anayasanın 73 üncü maddesi
nin ortadan kaldırılması teşebbüsüne karşı durma görevidir. Yoksa, Yüce Meclisin yasa yapma 
görevini engellemek gibi bir niyetimiz yoktur. Bizim asıl üzerinde durduğumuz konu, Anaya
sanın 73 üncü maddesinin fiilen ortadan kaldırılması hadisesidir; çünkü, bu kanun çıkarılır
ken öylesine usulsüzlükler yapılıyor ki, Yüce Meclis adına burada tasarıyı incelemiş ve rapora 
bağlamış olan Plan ve Bütçe Komisyonu, kendi raporuna sahip çıkmıyor, bizim verdiğimiz öner
gelere katılıyor. Bu önergelerden bir tanesi, bu kanundaki bir maddenin Anayasaya aykırı ol
duğu yolunda bir önergeydi ve Komisyon, bu önergeye de katıldı. 

Halbuki, Anayasa Komisyonu, kanunları, öncelikle, Anayasaya uygunluk yönünden in
celer; Plan ve Bütçe Komisyonu da aynı şeyi yapar, diğer komisyonlar da... içtüzüğe göre, bir 
komisyonun ilk yapacağı iş, önüne gelen kanun tasarı veya tekliflerinin Anayasaya uygun olup 
olmadığını tetkik etmektir. Bu konuda tereddüte düşerse, ihtisas komisyonu olan Anayasa Ko
misyonundan görüş isteme imkânı da vardır. Bunlar yapılmadığı gibi, bu kanundaki bazı mad
delerin Anayasaya aykırılığını bizzat kabul etmiş olan Komisyon, kanunun buradan geçmesi 
için, hâlâ çaba sarf etmektedir. Böyle bir usulle çıkacak olan kanunun, Anayasayı fiilen değiş
tirmek anlamına geleceği de açıktır. 

Burada güvenilen hadise şudur : Biz, kanunu çıkarırız; bu kanun, yürürlüğe girdikten sonra, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilse de, Anayasanın mahsus maddeleri dolayısıyla, iptal karar
larının geriye işlememesi, nasıl olsa bir gerçektir; bu gerçekten istifade ederek, biz, hizmet et
mek istediğimiz yerlere hizmetimizi yapmış oluruz, düşüncesidir; ama, bunu yapmanız çok güç 
olacaktır. Bu kanun yürürlüğe girse dahi, Anayasa Mahkemesine gittiği tarihten itibaren, vergi 
mükellefleri, bütün idare mahkemelerinde, vatandaşlık haklarını kullanarak, davalar açacak
lardır; yani, bu hizmeti, kolay kolay yapabileceğinizi zannetmiyorum. 

Bunun dışında, Anayasayı korumakla görevli olan herkes, bizim, şu anda, bu akşam, bu
rada yapmaya çalıştığımız gibi, bu kanunun yürürlüğe girmemesi için kendilerine düşen görev
leri yerine getireceklerdir; çünkü, bu kanun, Anayasanın 73 üncü maddesinin fiilen ortadan 
kaldırılması anlamını taşımaktadır. 

Bu görüşlerimi, vakit geniş olsaydı, etraflıca izah etmek imkânım olurdu; ama, hiç ol
mazsa, hangi maddelere dayandığımı izahla sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

öncelikle, bu kanuna olumlu oy veren arkadaşlarımın, Anayasanın 73 üncü maddesini 
bir kere daha gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum; İçtüzüğün 39 uncu maddesini okumala
rını rica ediyorum; içtüzüğün 83 üncü maddesine bakmalarını rica ediyorum; İçtüzüğün 88 
inci maddesinin dördüncü fıkrasına da göz atmalarını rica ediyorum ve Plan ve Bütçe Komis
yonumuzun, vakit bulup, bu hususları, öncelikle, yeniden gözden geçirmesinde yarar görüyo
rum. Yoksa, iki aydan beri hazırlığı yapılmış, bir aydan beri Yüce Meclisi meşgul eden bu tasa
rı, kanun haline gelemeyecelctir; olsa olsa, bir söz yığını olarak, siyasî tarihe geçecektir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanunun 15 inci maddesiyle ilgili, benden önce konuşan değerli sözcüler beyanlarda bulundular; 
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özellikle son konuşmacı arkadaşımız, bu kanunun çok sübjektif esaslara göre hazırlandığı id
diasında bulundular. 

Bana göre, böylesine bir kanunun sübjektif ölçülerle hazırlandığını iddia edenlerin diplo
ması üzerinde tartışma açılır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Esasen, bu, doğrudan doğruya, bu yasaya, sübjektif ölçülerle, itiraz için böyle bakmak
tır; esası budur. Başından beri esas konu, yasanın, özüne itiraz değil; bu yasayı engellemek, 
geciktirmek ve gayeye ulaşmaktır. 

Anayasaya aykırılık iddiasına gelince : Bu yasa, Anayasa Mahkemesine giderse, Yüce Mah
keme, 10 uncu maddeyle ilgili olarak verilen 9 önergenin hepsinde, 10 uncu madde metninin 
-noktası ve virgülüne kadar aynı, bir tek tarihi değişik- aynen yer aldığına da, bakar ve itiraz
da, ne denli iyi niyet rrievcuttur, gaye nedir, herhalde anlaşılır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Limit koyun. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu yasada niye sınır getirilmedi... 
Değerli arkadaşlarım, sınırlı getirirsiniz, itiraz ederler; sınırsız getirirsiniz, yine itiraz ederler. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Getirdiniz de itiraz mı ettik? 
TURAN TAYAN (Devamla) — Çiftçi borçlarının affında sınır vardı, itiraz ettiler; şimdi 

sınır yok, yine itiraz ediyorlar. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O ayrı, bu ayrı; karıştırma. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Maddenin isabetle tanzim edildiğini arz eder, saygılar 

sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergelerin işlemine başlıyoruz. 
önergeleri okutmadan önce, bir hususu bilgilerinize sunmak istiyorum : 
Başkanlığın tespitinde, bazı önergeler, 500 kelimeden fazlaydı; bazılarını bizzat saydım; 

ancak, kısa bir süre önce önergeler geri alınmış ve gerekçelerinin bazı paragrafları çıkarılarak 
500 kelimenin altına düşürülmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, bir önergeyi, aşağı yukarı 20'ye yakın arkadaşımız imzalamış; 
fakat, bir tek şahıs, önergeleri geri alarak, bazı paragraflarını iptal etmiştir. Ümit ederdim ki, 
iptal yazısının altında da 20 imza bulunsun... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Grup başkanvekili aldı. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Biz, birlikte yaptık. 
BAŞKAN — Çünkü, iptal edildiğinde, bu önergeyi, diğer imza sahipleri bilmiyordu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, hepsi biliyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim; belki bazı arkadaşlarımız burada yok... Lütfen... Lütfen... 
Ancak, önergelerin gerekçeleri, mahiyetleri itibariyle aynıdır ve aynı amaci taşımaktadır. 

Bazı paragraflar yer değiştirmiş ve bazı küçük ifade değişiklikleriyle aynı maksat anlatılmak 
istenmiştir : Mesela; bir paragrafta "ne yapıyorsunuz", bazısında "ne yapmak istiyorsunuz^, 
bazılarında "mevcut kanunun 15 inci maddesi", bazılarında da "bu kanunun 15 inci maddesi" 
şeklinde ifadeler yer almaktadır. Bu yolla, bir nevi, Başkanlık, yanıltılmak istenilmektedir. 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Farklı farklı şeyler. 
BAŞKAN — Diğer taraftan, önergelerin birkaç defa geri alınması, bir hakkın kötüye kul

lanılması hususunu düşündürebilir. 
Bu bakımdan, birinci önergenin metnini ve gerekçesini okutacağım; diğer önergelerdeki 

gerekçeleri, aynı mahiyeti taşıdığından, okutmayacağım, yalnız metinleri okutacağım. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Saym Başkan, izin verir misiniz, açıklama yapacağım? 
Sayın Başkan, bu önergeleri, iki saat önce ben aldım ve arkadaşlarımızla birlikte gözden 

geçirdik. Yaptığınız yorum, bu yönden yanlıştır. 

BAŞKAN — Hayır; iki saat değil; ben, arada, önergeleri aldığımda... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Önergeleri kendim aldım ve biz düzelttik. Bizim yaptığımız 

işlem için yorum yapmamız yanlıştır. 

BAŞKAN — İkinci defa geri alınmış Sayın Güney... 
MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Başkanlığın önerge üzerinde yorum yapma yetkisi 

var mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, tamam... 
1 inci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Cemal Tercan 
İzmir 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Nabi Poyraz 
Ordu 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, okunacak, metinler uzun olduğu için, Divan Kâtibi 
arkadaşın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergenin okunmasına devam ediyoruz : 

Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden

memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına 
giren, miktarı 200 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayn 200 000 liralık sınırdan yararlanır. 

Gerekçe: 
Hür iradesi ile kendisini vergilendirebilen toplumlar, millettir. Milletler, fertlerinden top

ladığı paralar ile kendilerini yönetirler. Verginin adaleti ve verginin adil olması, herkesçe iste
nen bir olaydır. Ancak, adaletin kendisi izafîdir. Adalet ölçüsü, her topluma göre değişir. Bi
zim toplum için adil ve doğru kabul edilen bir konu, başka bir toplum için tamamen gayri 
adil ve yanlış olabilir. Bazı suçlar bedenî, ekonomik veya her ikisini içeren cezaları gerektirir. 
Suçlar için, aynı durum söz konusudur, labiatiyle bazı kavramlar vardır ki, bunları tartışmak 
da yanlıştır. Bunlar, insanlığın evrensel olarak kabul ettikleri kavramlardır. Mesela, insanın ya
şam hakkını tartışan bir toplum yoktur. İnsanın fikrî özgürlüğü, birçok ülkede hâlâ tartışıl
maktadır. Vergi konusunda da, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma, birçok ül
kede kabul gören bir görüştür. Ama, az veya çok nedir, şeklindeki sorunun tartışılması, her 
yerde yapılmaktadır. Ülkemizde de bu düstur, hemen hemen bütün partilerce kabul edilmesine 
rağmen, ihtilaf, vergi için, azın veya çoğun tarifindedir. Vergi kaçağının bir suç olduğu ülke
mizde, cezaların yetersiz oluşu ve yaygın denetiminin yapılmayışı, vergi kaybını büyük ölçüde 
artırmaktadır. Vergi cezalarının caydırıcı olması esasından giderek, birçok ülke, vergi kaçakçı
sına bedenî cezalar da getirmiştir. , 

Bürokrasinin gelişmesi sonucunda aşırı organize olan toplumların kendisini yönetmesi için, 
artan harcamaları karşılamak için, vergi gelirlerini artırması gerekiyor. Vergi gelirlerinin artı
rılmasının mümkün olmadığı hallerde, icrayı elinde tutanlar, iç ve dış borçlanmaya giderek, 
bir nevi gelecek yılların vergi gelirlerinden avans alıp harcama yapıyorlar. Osmanlı İmparator
luğu dahil, bugüne kadar birkaç yıl istisna, hükümetler, devamlı olarak borçlanmaya başvur
muşlardır. Geçen sekiz yıl içinde hükümetlerin borçlanma politikaları acımasızca eleştirilmiştir. 

Vergi vermenin yurttaşlık görevi olduğu kabul edilmesine rağmen, birey, kendi iç bünye
sinde kanunun boşluklarından faydalanarak vergiyi az vermek veya bazı riskleri göze alarak 
vergiyi gerektiğince vermemek veyahut vergiyle hiç tanışmamayı yeğliyebilir. Toplum olarak da 
ferdin bu tür psikolojiden çıkarılmasını sağlamak, güdülecek politikalarla mümkündür. 

Bu halde kendisinin toplumdan dışlanacağını kararlı politika ile göstermek ve vergi zıyaı-
nın üzerine gidileceğini herkese öğretmek durumundayız. 

Mevcut kanunun bu maddesi ile vergisini çeşitli nedenlerle zamanında vermeyenin enflas: 

yon nedeniyle küçülmüş vergi değerini affediyoruz. Vergisini zamanında vermeyenler için en
der zamanlarda af kanunu çıkarılabilir. Geçmişte de bu yola başvurulmuştur. Küçük bir meb
lağ vergi alacakları için, toplumda uzlaşmanın çok arandığı bir dönemde bu tür vergi afları çıka-
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rılmalıdır. Vergisini zamanında vermeyen kişi, bu noktaya, cehaletinden dolayı da gelmiş ola
bilir. Bu tür mükelleflere yumuşak bir yaklaşım, devlet-vatandaş ilişkilerinin bir gereği de ol
malıdır. t „ 

Bu nedenlerle, vergi mükellefleri üzerinde uzun bir dönem kalmış olan, bugün artık önemli 
bir değeri olmayan miktarlan, terkin etmek, hem toplamanın külfetini ortadan kaldıracak ve 
hem de vergi dairelerinin işlem hacmini azaltan bir etki doğuracaktır. Vergi dairesinin daha 
verimli vergi denetimlerine harcayacağı zaman, vergi gelirleri artışını hızlandıracaktır. 

Bu önergemizle, aslında küçük esnaf ve çiftçimizin vergi borcu olabilecek küçük meblağ
ların affını önermiş bulunuyoruz. Burada önerdiğimiz rakamın tasarıdaki rakamdan çok fazla 
olması devleti zarara sokmayacaktır. 

Yüce Meclisin takdirine arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ediriz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Halit Dumankaya 
istanbul 

RaufErtekin 
Kütahya 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Hamdi Eriş 
Ankara 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Fevzi tşbaşaran 
istanbul 

Orhan Ergüder 
istanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Tunca Toskay 
istanbul 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Sabri Öztürk 
istanbul 
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Yusuf Pamuk 
istanbul 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Haşefe 
istanbul 

Elaattin Elmas 
istanbul 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Süha Tanık 
izmir 

Esat Canan 
Hakkâri 

Nabi Poyraz 
Ordu 
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Lutfullah Kayalar Burhan Kara 
Yozgat Giresun 

Ali Kemal Başaran Şerif Bedirhanoğlu 
Trabzon Van 

Rüştü Kâzım Yücelen Cemal Tercan 
tçel İzmir 

Adem Yıldız 
Samsun 

- Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 

Madde 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenme
miş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına gi
ren, miktarı 100 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 100 000 liralık sınırdan yararlanır, 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, gerekçeyi okutmadınız. 
BAŞKAN — Hayır efendim; okutmayacağım; biraz önce izah ettim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Gerekçenin okunmaması konusundaki yetkiyi, İç

tüzüğün hangi maddesinden alıyorsunuz? 

BAŞKAN— Birbirinin aynı, mahiyetleri aynı... Bu Parlamentoda, buna benzer, en aşağı 
20 uygulama olmuştur. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Aynı değil. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu konuda İçtüzükte madde var mı? 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, daha Önce arz ettim; okutmuyorum efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İçtüzükte dayandığınız bir madde yok. Bu uygu

lamalar, 4 önerge uygulaması döneminden önceydi; İçtüzük, 4 önergeye indirmiştir. Böyle bir 
yorum yetkiniz yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu Parlamentoda, daha geçen devrede, en aşağı 20 defa yapılmış uygulama 
var. Biraz önce, tutanak dergilerini getirtip okudum; mahiyeti aynı olan önergelerin gerekçele
ri okutulmamıştır Sayın Korkmazcan. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Halit Dumankaya 
Manisa İstanbul 

Rauf Ertekin Bülent Akarcalı 
Kütahya • > • İstanbul 

Hasan Korkmazcan Halil İbrahim özsoy 
Denizli Afyon 
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Gürhan Çelebican 
tstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Cemal Tercan 
tzmir 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Sabri Öztürk 
tstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Esat Canan 
Hakkâri 

Süha Tanık 
tzmir 

Orhan Ergüder 
tstanbul 

Melike Haşefe 
tstanbul 

Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 

Madde 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenme
miş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına gi
ren, miktarı 175 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 175 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — 4 üncü önergeyi, 2 nci önergenin metniyle aynı olduğu için işleme koymuyo
rum ve okutuyorum. . ' .-

5 inci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı 
tstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
tstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi tşbaşaran 
tstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Rauf Er tekin 
Kütahya 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Melike Haşefe 
tstanbul 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Sabri Öztürk 
tstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Tunca Toskay 
İstanbul 
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"Madde 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 250 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. , 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayn 250 000 liralık sınırdan yararlanır. 

. BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemuii , Halit Dumankaya 
Manisa istanbul 

Bülent Akarcalı RaufErtekin 
İstanbul Kütahya 

Hasan Korkmazcan Orhan Ergüder 
Denizli istanbul 

Gürhan Çelebican Melike Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Yusuf Pamuk Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

Gaffar Yakın Mahmut Orhon 
Afyon Yozgat 

EsatCanan , Nabi Poyraz 
Hakkâri Ordu 

Rüştü Kâzım Yücelen Tunca Tbskay 
İçel İstanbul 

MADDE 15. —- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 225 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayn ayn 225 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tınım Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Halit Dumankaya 
Manisa İstanbul 

RaufErtekin Bülent Akarcalı 
Kütahya İstanbul 

Hasan Korkmazcan Orhan Ergüder 
Denizli İstanbul 

Gürhan Çelebican Mehmet Sağdıç 
İstanbul ' Ankara-. 
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Süha Tanık Tunca Toskay 
İzmir İstanbul 

Elaattin Elmas Cemal Tercan 
İstanbul tzmir 

Mahmut Orhon Fevzi tşbaşaran 
Yozgat İstanbul 

Sabri Öztürk Esat Canan 
İstanbul Hakkâri 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 150 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi asılları ve ferileri ayrı ayrı 150 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN T— Sekizinci önergenin madde metni, üçüncü önergeyle aynı olduğu için mua
meleye koymuyorum. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Rakamları farklı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 200 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 200 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray)'— Katılı

yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKAN SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamı
na giren, miktarı 100 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 100 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa).— Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

' Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaşları 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 175 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 175 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Komisyonun çoğunluğu yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Salondaki komisyon üyeleri de dahildir Sayın Arslan. Salondaki komisyon 

üyeleri de el kaldırsınlar lütfen. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, orada bulunmaları lazımdır. 
BAŞKAN — Tamam efendim, fark etmez. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. , 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

. - ve arkadaşları 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 250 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 250 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

ve arkadaşları 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 225 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi asılları ve ferileri ayrı ayrı 225 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 15 incji maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden
memiş bulunan ye 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 150 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 150 000 liralık sınırdan yararlanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı
yoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —- Önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci madde ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 

MADDE 16. —- Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu Kanuna gö
re ödenmesi gereken taksitlerden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması ha
linde, ödenmemiş olan tutarların 31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da ek
sik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 30 Kasım 1992 tarihi sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı % 10 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu 
Kanundan yararlanılır. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyenler : Refah Partisi Grubu adına 
Sayın Abdullatif Şener... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ANAP Grubu adına Sayın Güneş Ta
ner konuşacaklar efendim.' 
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BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner. 
Şahısları adına : Sayın Pakdemirli, Sayın Genç ve Sayın Kahveci. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; öncelikle şunu belirteyim, her maddede kalkıp konuşmak tktidar kanadına mensup bazı 
milletvekillerince hoş karşılanmıyor, bunu simalardan anlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
"bravo" sesleri, alkışlar) Ancak, bildiğiniz gibi, kürsü herkese açıktır, biz de İçtüzüğün hü
kümlerine uygun olarak bu kürsüden konuşma hakkımızı kullanıyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — özet konuş sen, biz anlarız; kısa konuş sen. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) —• İşin diğer bir boyutu daha var. Özellikle böylesine 

önemli bîr tasarının, kamuoyunda çok tartışılan bir tasarının alelacele, üzerinde konuşulma
dan, madde madde düşünülmeden ve bu tasarının maddelerine oy veren Meclisteki milletvekil
lerinin bir kısmının anlamasını sağlamadan geçirilmesi pek doğru değildir. Bu bakımdan, üze
rinde düşünülmesi gerektiğine inandığımız için, maddeleri tek tek tahlile tabi tutmaya çalışıyo
ruz. Yoksa, Hükümetin icraatlarını, getirdiği tasarıları tamamen iptal etme, ortadan kaldırma 
gibi bir amacımız yok. Ancak, bu tasarıda bazı yanlışlıklar var, bazı sakıncalı yönler var; işte 
bu tartışmalar sırasında bu sakıncalı yönler de mümkün olduğunca törpülenebilirse, bu, bizim 
kazancımız olacaktır diye düşünüyoruz ve bu bakımdan, her maddede kalkıp söz alıyoruz. 

Şimdi, bu madde, tasarının en ilginç maddelerinden birisi. Çünkü, birincisi -ki, daha ön
ceki konuşmalarımda belirttim- "Sistem iflas etmiştir. Vergi sistemi büyük açmazlar içerisin
dedir ve her iki yılda bir çıkarılan aflar da bu sistemin iflas ettiğinin bir kanıtıdır" demiştik. 

Şimdi, bu maddenin enteresan bir tarafı var, o da, bu af tasarısının iflas ettiğini gösteri
yor. Kendi kendisini inkâr eden bir düzenleme özelliği kazanıyor. Bu noktası önemli. 

Diğer taraftan, ikinci bir nokta, bu tasarının genel gerekçesinde ihtilaflı dosya sayısının 
azaltılacağından bahsedildiği halde, bu maddeyle birlikte yeni ihtilaflı dosya sayısı artırılmak
tadır. Tasarıyla birlikte bu maddesine istinaden yeni ihtilaflı dosyalar ortaya çıkacaktır. 

Diğer taraftan, üçüncü bir nokta var, "Mükellefler, bu cezalar ve gecikme zamlarının ağırlığı 
nedeniyle vergi borçlarını ödeyemez duruma geldiler, onun için böyle bir kanunun çıkarılması 
gereklidir" deniliyordu, bu madde, bu iddiayı da reddediyor. Neden?.. Çünkü, bu maddeyle 
getirilen gecikme zammı miktarı, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı 
miktarından daha fazladır. Madem, gecikme zamlarının miktarı fazla olduğu için mükellefler 
ödeyemez duruma düşmüşler, bu maddede niye daha yüksek bir gecikme zammı miktarı tespit 
edilmiştir? Bu da bir çelişkidir. Bu üç nokta açısından enteresan bir madde olarak görüyorum 
bu maddeyi. 

Değerli arkadaşlar, bildiğimiz gibi, Türkiye'de vergi sistemi beyan esasına dayanıyor. Mü
kellefler kendi matrahlarını kendileri tespit ediyorlar, Maliyeye, vergi dairesine bildiriyorlar ve 
bildirdikleri matrah üzerinden, beyan ettikleri matrah üzerinden vergileri hesaplanıyor ve tah
sil ediliyor. Eğer, mükellefler noksan bildirimde bulünmuşlarsa, bunu idare, vergi inceleme ele
manları vasıtasıyla tahkik ettiriyor ve noksan beyanı ikmal ettirmeye çalışıyor. Sistemin işle
mez bir nitelik kazandığını belirtmiştik; nitekim, mükelleflerin vergileri Türkiye'de genellikle 
beyan esası üzerine, ne bildiriyorlarsa onun üzerinden hesaplanıyor ve alınıyor, idarenin yeterince 
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bir inceleme ve beyanın doğruluğunu araştırma gücü mevcut değil. Bu bakımdan, mükellefle
rin rızasına kalmıştır Türkiye'deki vergi olayı; mükellef ne verirse onu tahsil eder, mükellefin 
vermediğini tahsil edemez bir görünüm içerisindedir. Mevcut vergi kanunlarındaki hükümler 
aslında uygulanamıyor. 

Şimdi, bu, sistemin en büyük açmazı ve bunun giderilmesi lazım belki; ama, aynı açmaz 
bu maddeye de sirayet etmiş vaziyette. Deniliyor ki, bu maddede, mükellefler vergi idaresine, 
bu aftan yararlanmak istiyorum diye başvurdular, matrahlarını artırdılar veya daha önce nok
san bildirdiklerini beyan ettiler; fakat, daha sonra vazgeçtiler, ödemeleri gereken taksitleri öde
mediler; ne olacak?.. Bunu düzeltmeye çalışıyor güya bu madde. "Eğer böylö bir durum olur
sa, mükelleflere yeniden bir süre tanınıyor ve gecikme dönemi içerisinde, her ay için yüzde 10 
fazlası alınır" deniliyor. Dolayısıyla, bu af kanununun, kanunlaştığı takdirde işlemeyeceğini, 
kendisinden beklenen amaçlan gerçekleştiremeyeceğini bu madde açık açık ilan etmektedir; 
çünkü, mükellef, yararlanmak için başvuracak ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmeyecek; buna, bir daha, toleranslı bir şekilde ek süreler ve imkânlar tanımaya yönelik 
bir madde. Bunu düzenlerken de, her ay için yüzde 10 gecikme zammı alınacağı ifade edilmiş. 
Halbuki, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde, vade ta
rihinden sonra, mükellefler geç öderlerse, her ay için yüzde 7 gecikme zammı ödeyecekleri söy
lenmektedir; usul bu; ama kanun "yüzde 10" diyor. Yani, Sİ inci maddedeki gecikme zammı 
oranından daha yüksek bir zam oranını öngörüyor. İşte bu noktada, kanunun gerekçesiyle mad
desi arasında açık bir tutarsızlık vardır; çünkü, ısrarla "Bu gecikme zamları miktarları katla-
na katlana gitmiştir, ağır bir yük haline gelmiştir ve bu ağır yük neticesinde mükellefler vergi 
borçlarını ödeyemez duruma düşmüşlerdir; mükelleflerle vergi idaresi arasında uzlaşma sağla
mak için böyle bir kanuna ihtiyaç vardır" denilirken, diğer taraftan, bu kanunda daha yüksek 

' bir gecikme zammı öngörülmesi açık bir çelişkidir. 

Buradan şunu anlatmak istiyoruz : Asıl olan, sistemin açmazlarıdır. Sistemin açmazları 
içerisinde bazı çözüm yolları aramaya çalışırken, hazırlanan bu kanun da kendi içerisinde aynı 
açmazlara düşmektedir. 

Diğer taraftan, "İhtilaflı dosya sayısına yeni dosyalar ilave etmeye de yöneliktir bu madde" 
dedik; çünkü, ilgililer aftan yararlanmak için başvuracaklar ve daha sonra, kendi zorunluluk
larını, yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerdir ve bu sefer, vergi dairelerinde yeni takipli 
dosyalar meydana gelecek demektir. Bu yeni takipler ise, yeni ihtilaflar anlamına gelecek ve 
ihtilaflı dosya sayısını da artıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen toparlayınız, süreniz doldu. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Dolayısıyla, bu madde, bu kanunun en ilginç maddelerinden biri gibi görünmektedir bana. 
Bu ifadeler içinde saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Babana rahmet, daha önce anlamamıştım, sayende 

anladım maddeyi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Anavatan Partisi Grubu adına^ Sayın Taner; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Türkiyemiz, dünyanın cennet köşelerinden bir tanesidir. Bu cennetlik, sadece doğal güzel
liklerimizden, kültür mirasımızdan veya tarihimizden değil, aynı zamanda Türkiye'deki vergi 
usulünden dolayıdır. ' 
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Dünyanın gelişmiş ülkelerine şöyle bakarsanız, bu ülkelerde toplanan vergilerin gayri safî 
millî hâsılaya oranları yüzde 30'un üzerindedir; yüzde 30, 35, 40, 45, hatta iskandinav ülkele
rinde -ki, zaman zaman arkadaşlarımız buraya gelip misal olarak veriyorlar- yüzde 54'ün üze
rindedir. Hal böyleyken, Türkiyemizde şu anda toplanan vergiler -fonlar hariç- gayri safî millî 
hâsılanın takriben yüzde 13'ü civarında. O açıdan baktığınızda, hakikaten Türkiye'de enflas
yonun yükselmesinde vergi toparlayamamanın sıkıntısını da görmekteyiz. Tabiî bunun arka
sından ne gelmektedir?.. O zaman, enflasyonun çözümü, acaba vergileri yükseltmekte mi ya
tar? Bu, şüphesiz ki, iktidar partilerinin beraberce alacakları, uygulayacakları kararlar içeri
sinde gözükecektir. Zaten, bütçeye baktığınızda, bütçe, kendi dengeleri içerisinde büyük den
gesizlik göstermektedir, alelacele hazırlanmış birtakım varsayımlar üzerine bina edilmiştir. Bu
radan şu gözükmektedir ki, bütçe bittikten kısa bir müddet sonra bu Meclise, bütçe sırasında 
söylenmeyen vatandaşa yüklenecek birtakım yeni ek vergiler gelecektir. Bunu buradan söyle-

/ mekte fayda vardır. • 

İkinci konu, vergi cezaları bütün gelişmiş ülkelerde çok ağırdır. Mesela, Amerika'da, 1930'Iu 
yıllarda, meşhur gangster Alkapon, çeşitli insanları öldürmesine, çeşitli cürümlerde ve suçlar
da bulunmasına rağmen, bir türlü yakalanıp hapse atılamamıştır; ama vergi cezasını ödemedi-

„ ği için, kırk küsur senelik bir hapse mahkûm edilmiştir ve bu şekilde adalet yerini bulmuştur. 
Yani, gelişmiş ülkelerde vergi vermemenin cezasının olması lazım. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Hapis cezasını siz kaldırmadınız mı? 
BAŞKAN — İrfan Bey, lütfen... öyle, laf atarsak, müzakereleri uzatıyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, efendim, geçmişe dönüp "Siz böyle yaptınız, biz 

aynısını yaparız'' dersek, o zaman herhalde doğhı olmaz. Eğer onu demek istiyorsanız, bu
günkü iktidarın Anavatan Partisinin kopyası olması gerekirdi. 

Efendim, müsaade ederseniz, konuya tekrar dönmeye çalışayım. Demek ki, vergisini ve
ren vatandaşla vermeyen vatandaş arasında bir fark olduğunu sadece Türkiye'de değil, bütün 
dünyada görmek lazım. Bütün dünyadaki uygulama budur; ama ne yazık ki, Türkiye'de, yeni 
getirilen bu tasarı, hakikaten, geriye dönüşün işaretidir, yanlış bir sistemdir. Defalarca bunu 
söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. 

Şimdi, efendim, bir başka önemli husus da : Türkiye'de vergiyi kimler öder, vergiyi kim
ler ne kadar öder, kimler ne kadar ödemez? Sayın milletvekilleri, belki bu hesabı yakından 
yapmadılar; ama, bilir misiniz ki, Türkiyemizdeki -geçen 1991 senesi için söylüyorum- topla
nan takriben 78,5 trilyonluk verginin yüzde 42'sini bordro mahkûmları öder. Bu insanların, 
böyle vergi aflarına uyacak şansları da yoktur; yani, vergi ödememe şansları yoktur; her ay 
gelirler, devlet keser, işveren keser ve onlar bu vergilerini öderler. 

Peki, başka büyük kalemler nedir? Küçük esnafımız vardır ve küçük esnaf Türkiye'de her 
zaman için vergi vermekte zorlanır ve Maliyeyle en fazla problemi olan insandır. Bizim maliye
cilerimiz, büyük holdinglerdeki vergi vermeyenlerin üstüne gitmekten ziyade, her nedense, kü
çük esnafın peşine gitmeyi her zaman için tercih etmişlerdir. Ama, bilir misiniz ki, küçük esna
fın verdiği vergi ne kadardır?.. Küçük esnafın ödediği vergi, 1991 senesi için takriben 220 mil
yar liradır. Bir an için düşünün; hakikaten enflasyonun altında ezildiği için vergisini vermekte 
zorluk çeken bu kesimin verdiği bütün vergi 220 milyar liradır. Şimdi, acaba getirilen bu ka
nun, bu vergisini veremeyen, enflasyonun altında sermayesini yıllar içerisinde kaybetmiş olup 
da, bu memlekette kendini idame ettirmeye çalışan kesim için mi çıkartılmaktadır?.. Hayır. 
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Müsaade ederseniz, bir rakamı daha arz edeyim. Anonim şirketler ve holdingler diye bil
diğimiz Türkiye'deki sermayenin temsilcisi olarak söylenen kesimler de toplam vergilerin yüz
de 9'unu öderler. 1991 senesi içerisinde ödedikleri vergi takriben 7 trilyon liradır. Düşününüz, 
ödedikleri bütün vergi 7 trilyon liradır. Şimdi, bu vergiyi ödemeyenler, bunca zamandır niye 
ödeyememişlerdir?.. Acaba, tasarıyı getiren Hükümetin dediği gibi, bunun cezaları çok ağır 
da, bunun altından kalkamadıkları, paralan olmadıkları için mi ödeyememişlerdir? Bunu öde
yecek olan küçük esnafı merak etmeyin, zaten onlar koşup ödüyor; "Aman, ben bundan sonra 
ne vergici ile uğraşırım ne maliyeci ile uğraşırım ne de hükümetle uğraşırım, aman benim ka
pımdan gitsinler, beni bıraksınlar" diyor ve hemen vergisini ödüyor. Bunu ödemeyenler, zaten, 
kurumlardır. Bu kurumların bu vergi affı üzerinde ısrar etmelerinin sebebi nedir biliyor musu
nuz?.. Bu vergiyi ödememenin yolları iki tanedir. Bir tanesi, vergiyi vermezsiniz. Niye?.. Çün
kü, verginin bir maliyeti vardır. Eğer siz bankadan yüzde 100'den, yüzde 140'tan kredi alıyor
sanız, eğer burada bunu geciktirmekle ve bir de ipotek veya ıvır zıvır işlemlerinden kurtulmak 
istiyorsanız, bunu geciktirirsiniz; ama, mesele burada değildir. Bunu yaparlar; ama, mesele, 
matrahlarını küçük düşürmektir, matrahlarını aşağıya çekmektir. Matrahı aşağıya çekmenin 
yolu da, naylon faturalardan geçer, tşte, maalesef bu naylon faturalarla, verilmiş olan bu mat
rahlarla, bu birikmiş olan ödenmiş ve ödenmemişler arasında, eğer bu vergi affı gelmezse, o 
defterler her zaman onların başında Demokles'in kılıcı olarak durur, tşte, aslında bu vergi af
fını istemelerinin sebebi, Demokles'in kılıcının altından kaçmaktır. Yoksa buradaki maksat, 
doğrudan doğruya üç, beş kuruş vergi vermek, vermemek değildir. Mesele oraya gelmiştir ve 
yeni gelen tasarı ile zaten ne yapıyoruz?.. Üç sene, beş sene evvel o günkü dönemin parasıyla 
ana parayı alıyoruz ve faizle getiriyoruz, buradan bir şeyler almaya çalışıyoruz... Evet, kısa 
vadeli bir çözümdür, önümüzdeki senenin, 1992 yılının bütçesine üç, dört trilyonluk para gele
bilir; ama, burada değişen, burada çarptırılan, bu insanların bu kötü alışkanlıklarına prim verme 
meselesidir. 

Burada şunu da söylemek istiyorum : Ben burada Refah Partisi sözcüsü Sayın Şener'e ka
tılmıyorum. Evet, bize göre de ilk okunuşta bu madde bu kanunun ruhuna ters. Bu kanun 
-bana göre- çıktığı anda, onu bekleyenler hemen kapılara gidecekler ve derhal borçlannı Öde
yecekler. Yani, bu 15 inci maddeye kimsenin takılıp da, aman ben vergimi ödemedim, üç ay 
geçti, altıncı aya geldik, yüzde 10 cezaya gireceğim diye kuşkusu yoktur. Çünkü, onların bek
lediği zaten kanunun kendisidir, çıktığı anda, gidecekler, bunu hemen kapatacaklar. Dolayı
sıyla, bu madde, çok güzel yürüyecektir. Bana göre bu tasarının en güzel yürüyecek olan mad
desidir... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Para gelecek, biz de parayı halka hizmette kulla
nacağız. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, para gelecek, ben onu ifade ettim. Tabiî gele
cek, bundan hiç kuşkum yok; yani bütün bu olaydan dolayı 2 - 2,5 trilyon civarında bir para gelir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Demin 4 demiştiniz 
efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — 4 dedim efendim; çünkü, bunu siz de bilmiyorsunuz, ben 
de bilmiyorum. 1991'de 7 trilyonluk Kurumlar Vergisi veren; 5 sene içerisinde o günkü rakam
larla hesaplaşanız; yani, bu 7 trilyonu alsanız, 5 sene geçse, 35 trilyon eder; bunun yüzde 10'u 
3,5 trilyon eder, yani gelecek olan rakam budur. Biz, olsa olsa, bunu böyle yapabiliriz... 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gelin şunu 10'a bağlayalımda birbirimizi üzmeyelim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, zamanımız çok kıymetli, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, keşke sizinle pazarlık yapma hakkım olsaydı... 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Gelirler" 

kısmına baktığınız zaman, bu gelirlerin zorluk altında, mecburen; yani, giderleri finanse ede
bilmek için tutturabilecek kısmından meydana gelmiş olan bir manzume olarak görüyoruz. 
Hemen burada size rakam arz edeyim. Mesela, devlet patrimuvanın gelirleri, geçen sene 1,3 
trilyonmuş, bütçede yüzde 425 bir artış sağlayarak 7,2 trilyon konmuş. Bunu, Sayın Bakanın 
kitabından okuyorum. Şimdi bu, özelleştirmeden olacak gelirlerdir. Bizim geçmişimizde; yani 
sadece Anavatan Partisi İktidarı dönemlerini kastetmiyorum, bizden evvelki iktidarlarda da 
bu kadar büyük Gelir Vergisi artışına ben rastlamadım. Kaldı ki, senenin üçüncü ayı içindeyiz; 
yani ilk üç ayı neredeyse bitmçk üzere. Sayın Bakana, ilk üç ay içinde ne kadar gelir geldiğini 
sormak istiyorum; yani, acaba, geri kalan dokuz ay içerisinde bu yüzde 425'lik artışı göstere
bilecek midir? Bunu, bir misal diye soruyorum. 

Bunu bıraktığınızda, dönüyorsunuz bakıyorsunuz, vergi gelirlerinin toplamının, 1991 se
nesine oranının artışı yüzde 77,7. Tabiî, buna bakarken, bunun içerisindeki bu rakamları düş
meniz lazım; yüzde 224'lük bir rakamın getirdiği ağırlıklı toplamın etkisidir. Yani, burada gö
receksiniz ki, bu gelirlerin de toparlanması mümkün değildir; çünkü 1991 senesi, hakikaten 
Türk ekonomisi için çok kuvvetli bir sene olmamıştır; büyüme hızının yüzde 2'nin altında ol
duğunu söylemek büyük kehanet değildir. Büyüme hızı iyi olmadığına göre, demek ki memle
kette işler de o kadar iyi gitmemiştir. Sebebi Körfez krizidir, sebebi enflasyondur, sebebi şudur 
budur, her şeyi söyleyebilirsiniz; ama ortada bir gerçek vardır : 1991 senesinde vatandaşlar is
tedikleri geliri alamamışlardır. Peki, istedikleri geliri alamadıkları takdirde, bu gelirin üzerin
den verecekleri verginin 1992'de, 1991'e nazaran daha fazla olacağını veya en azından aynı ola
cağını söylemek doğru mudur? Yanlıştır. Çünkü, 1991'de, 1990 senesi içerisindeki gelişmenin, 
yüzde-9,9fIuk büyümenin verdiği, refahın getirdiği bir toparlama vardır. O açıdan baktığınız
da, gelirler kaleminin de yeterli olmadığını görmekteyiz. İşte... 

BAŞKAN — Sayın Taner, lütfen bitiriniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Son sözümü söylüyorum Sayın Başkan. 
İşte zaten, herhalde bu sebeptendir ki, bu vergi affı altında, buradan alınacak 2,5 ila 4 

trilyon arasında... Siz 10 trilyon diyorsunuz, keşke 10 trilyon olsa, burada 20 trilyon temenni
sinde bulunmak isteyen varsa, ona da katılmak isterim; keşke olsa, keşke bu rakamlar olsa, 
işte o zaman enflasyonun düştüğünü, o zaman bütçe açıklarının kontrol altına alındığını göre
biliriz. -, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Meclise, gecenin bu saatinde saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Taner. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Şahsı adına, buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; süresinde öden

meyen taksitlerle ilgili maddeyi görüşüyoruz. Bu maddeye girmeden, önce Sayın Başkanın tu
tumunu reddediyorum. Sayın Başkan, eski bir alışkanlıktan galat, bizim kanun yapma hakkı
mızı ve önergelerimizin Yüce Meclisimize sunulması hakkını elimizden almıştır. 
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Şimdi, İçtüzüğümüzün 88 inci maddesi değiştirilmeden önce, engelleme için, bir imzalı 
önerge, arkasına bir hukuk kitabı konulduğu vaki olmuş. Ondan sonra, "Bu kadar hakkın 
suiistimali olamaz, gelin bunu sınırlayalım" demişler, tutmuş sınırlamışlar. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Siz de yapıyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) —Tabiî, biz de engelliyoruz; ama bizim yaptığımız 

hakkın suiistimali değil. Bakın, İçtüzüğün 88 inci maddesinde aynen şöyle : Önce, önerge hak
kını her fıkra için 4'Ie sınırlıyor. Ondan sonra, "Eğer gerekçeniz 500 kelimenin üstündeyse, -
500 kelimelik bir özet verin" diyor. Şimdi, böyle olunca, Başkanın takdir hakkı yoktur; çün
kü, İçtüzük çok açık olarak söylemiş. Burada önemli olan, belirli İçtüzük kaidelerine göre, 
bizim, önergemizi verebilmemizdir. Tabiatıyla -burada yine Sayın Başkanın söylediğine katıl
mak mümkün değil- bir fıkra için verilen dört önergede elbette ki cümleler birbirine benzer, 
elbette ki birbirine çok yakın ifadeler olacaktır; ama, önemli olan, bir cümle sonunda kullanı
lan bir ektir. Bir cümle söylersiniz, sonunda "olmaz" dersiniz veya "olur" dersiniz ve bundan 
bambaşka neticeler elde edilir. Yani, burada, Sayın Başkanın, "Efendim, bunlar birbirlerine 
benziyor, mealen aynıdır, onun için okutmuyorum" demesi yanlıştır. Yalnız, ben Sayın Başka
na hak veriyorum, "Bu kanun nasıl olsa Anayasa Mahkemesinden dönecek, biz burada niye 
vakit öldürüyoruz, ben bunu burada keseyim" diyor; ama, kendisi de bu arada tarafsız Baş
kanlığına gölge düşürüyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu kanunda, affın miktarını sınırsız yaparken, aldığımız ana
para için de belirli bir ceza getirmiş oluyoruz; yani, afla birlikte, bir de bunun cezası var. Vergi 
türüne göre buna yüzde 30 diyoruz; eğer yüzde 30'unu ödersen, yüzde 70'ini affediyoruz diyo
ruz veya yüzde 70'i tahsil edilmez diyoruz. Şimdi, burada cemiyetlerin hepsi, kendilerini idare 
etmek için belirli kurallar koyarlar ve bu kuralları çiğneyen, karşı gelenler için de cezalar hük
mederler. Biz de burada ekonomik cezalar veriyoruz. 1918 sayılı Kanunda bedenî cezalar da 
vardı. Tuttuk, biz, bedenî cezaları kaldırdık, bunları ekonomik ceza haline soktuk. Oradan 
arkadaşlarımız "Siz, bedenî cezalan kaldırdınız" diye laf atıyorlar. Artık modern ülkelerde 
bedenî cezalar, mümkün olduğu kadar çok az yerde uygulanır. Mesela; vergi kaçakçılığında 
uygulanır; ama, döviz bulundurmada uygulanmaz. Biz şimdi neyi kaldırdık?.. Cebinde döviz 
bulunduran adamın hapiste yatması cezasını kaldırdık; ama, gelin, elbirliğiyle şunu koyalım : 
Mükellef vergiyi belli bir miktarın üzerinde kaçırıyorsa, bunun bedenî cezası da olsun. Niye 
olsun?.. Batı ülkelerinde, batı ekonomilerinde bu var. Yani, biz tekrar Amerika'yı keşfetmeye
lim, bunları yapalım. 

Şimdi, tutarsız bir laf atılınca, insanlar, bunun evveliyatını açıklamakta bir zorunluluk 
duyuyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, seçime giderken, halka, bir vergi cenneti yaratacağınızı 
söylememiştiniz, şimdi ise bir vergi cenneti yaratıyorsunuz. Nasıl yaratıyorsunuz?.. "Cezaları 
affettik!.." diyerek. Peki, ödemezsen, yüzde 10 gecikme cezasıyla öde diyoruz... O da, iki se
neye kadar Allah kerim, hak var, rahmet var, birisi bir daha baskı yapar ve aynı tipte bir vergi 
affı daha çıkarırız ve bu böyle tevali eder, gider diye düşünür. Çünkü, 1988'dc, limitli de olsa, 
500 bin liraya kadar olan miktarlar için af getirmişiz; 1990'da 5 milyon demişiz, siz bunu 25 
milyon lira yapmışsınız, şimdi de sınırsız oluyor. İki sene sonra, 1994'te, canım, bu nasıl olsa 
yol geçen hanı oldu, her zaman çıkıyor, bir tane daha çıkaralım diyecekler. Böylelikle, devletin 
gelirlerine ait sistemli, müstakar bir düzen kurmamız mümkün olmaz. Burada onun için çırpı
nıyoruz ve elbette ki zaman almamızın ana sebebi; belki olur da yüreklerinizi yumuşatırız; bel
ki olur da vergi kaçakçılığı meselesinin durdurulması gereğine siz de inanırsınız da bir yerinde bir 
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değişiklik yaparız diye uğraşıyoruz; ama, şimdi öyle yaptınız ki, Sayın Başkanlar sizden taraf 
tutarak, burada, Anayasayı, İçtüzüğü şekil yönünden ihlal ederek, Anayasaya ters ve iptal edi
lecek bir kanun çıkarıyoruz. 

Bakın, biz meseleye duygusal yaklaşmıyoruz. Onu da işte dün ispat ettik. Burada, mantı
ğımıza ters geldiği için, aykırı geldiği için gecenin bu saatinde konuşuyoruz; ama, dün ne yap
tık?.. Koalisyon ortaklarında ihtilaf olmasına rağmen biz, "Hükümetin getirdiği şey doğrudur" 
dedik ve el kaldırdık. Halbuki, muhalefetin gereği belki "Bize ne yahu, siz kendiniz halledin" 
diyebilirdik. Hayır, öyle yapmadık, biz meselelere duygusal olarak yaklaşmıyoruz, madem ki 
Hükümet doğru bir şeyi getirmiştir, bizim inançlarımız da böyledir, bir defaya mahsus olmak 
üzere oy verelim dedik. Bunu, meselelere duygusal yaklaşmadığımızı ifade etmek için söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi 16 ncı maddede yüzde 10 faizle geriye ödeme, yani bir taksitini 
ödemediği takdirde yüzde 10 ilavesiyle ödemesi meselesi, demin Refah Partisi Grup sözcüsü 
arkadaşımız da söyledi, yüzde 10 ile sınırlanmış; ama bu, teamülen, bugün 6183 sayılı Kanun
da yüzde 7'dir. Bu, hakikaten fazladır; ama, ben biliyorum ye inanıyorum ki, şimdi siz 10'u 
8 yapsanız, "Eyvah! Gene yukarılarda birisi burayı veto eder, biz de böyle oluruz, şöyle oluruz" 
diye bir fobiye -tabiri caizse- kapılacaksınız. Aslında, değiştirmek lazım; ama, değiştirmeyiz. 
Yani, yüzde 10 yüksek bir rakamdır; adamı tekrar zora sokabilirsiniz, elde etmek istediğiniz 
faydayı da elde edemeyebilirsiniz. 

Ben, bu ikazlarla, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hükümet söz mü istiyor efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşülmekte olan kanunun, süresinde ödenmeyen taksitlere ilişkin 16 ncı mad
desiyle ilgili olarak grup sözcüsü arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler. Ben, yanlış bir değer
lendirmeye imkân vermesin diye iki konuda açıklama yapmak için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Şener, "Bu kanunun bu maddesiyle yüzde 10'luk yeni bir faiz getiriliyor. Bu yüzde 
10, yüzde 7'nin üstünde bir rakamdır. Yüzde 7 bile çoktu; bu yüzde 10'u niye getirdiler? Bu 
çelişki değil midir?" dediler. 

Bu yüzde 10 düzenlemesi bu kanunla ilgilidir, devamlı bir düzenleme değildir. Bu kanun 
da geçici bir kanundur, kasım sonu itibariyle zaten hükmünü yerine getirmiş olacak, kaldırıla
cak bir kanundur. Dolayısıyla, yüzde 7, kalıcı bir kanunun kalıcı bir hükmüdür. Bu nedenle, 
her ikisini mukayese etmek yanlıştır ve ikisini mukayese ederek, "İşte bakın, çelişkiyi gördü
nüz mü?" demek, bana göre daha büyük yanlıştır; çünkü, birisi, dört beş ay sonra hükmü 
kalmayacak bir madde, diğeri ise kalıcı bir maddedir. Onun için, ikisini mukayese etmek fev
kalade yanlıştır. Dolayısıyla, burada da herhangi bir çelişki yoktur. 

Ayrıca, bizim burada dört taksit getirmemizin nedeni, tahsilatı imkân dahiline getirmek, 
yani tahsil edilebilir hale getirmek ve mükellefe bir yerde kolaylık tanımaktır. Kasım 1992 tari
hine kadar bir ay arayla dört taksit öngörülmüştür. Nisanda müracaatını yapmış, ödeyecek; 
ama, şu veya bu nedenle ilk taksitini ödeyememiştir. Onu, ondan sonraki taksitle beraber ödeme 
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imkânı getiriliyor; ama, o taksit için her ay yüzde 10 faiz ödensin denmiştir. Eğer yüzde 7'de 
tutarsak, onu, bir nevi ödememeye teşvik etmiş oluruz. Sistem içerisinde herhangi bir çelişki 
yoktur. 

Sayın Güneş Taner, esasen bu maddeyle ilgili konuşmak için geldiler; ama, bütçenin (B) 
cetveline geçtiler. Zaten üç beş gün sonra Gelir Bütçesini uzun uzun konuşacağız, orada tartı-
şılsa belki daha isabetli olurdu; ama, mademki değindiler, ben de ona bir açıklık getirmek is
tiyorum. 

"Devlet patrimuvanı gelirleri geçen sene 1.3 trilyon idi, bu defa 7.2 gösterilmiş; bu büyük 
değil midir?" dendi ve bir de "Martın sonuna geliyoruz, acaba bugüne kadar ne tahsil edildi? 
Dolayısıyla, bu 13 tahsil edilebilecek mi?" gibi bir değerlendirmeye geçtiler. Sayın Taner'in 
de bileceği gibi, bu devlet patrimuvanı kalemi, diğer vergi gelirleri gibi muntazam gelirler de
ğildir; üç ay, dört ay hiçbir şey alamazsınız, ama daha sonra birden alabilirsiniz; yani, onun 
değerlendirmesini, diğer vergi kalemleri gibi yapmak mümkün değildir. Ama, değerlendirme 
yapılabilecek kalemler var; eğer, izniniz olursa, ben onlarla ilgili açıklama yapayım. 

Şubat 1992 sonu itibariyle tahsilat rakamlarımız elimdedir. Bir vesileyle geçen gün de bu
nu arz etmeye çalışmıştım. Bakınız, vergi gelirlerimizde, 1992 yılında artış oranımız yüzde 77,5'tir, 
yüzde 77,5'lik bir artış öngörülmüştür. Şubat sonu itibariyle vergi gelirlerindeki artış, yüzde 
86,2'dir. 

Biraz da bunu alt kalemlerine inecek olursak; dahilde alınan Katma Değer Vergisinde ön
görülen yıllık artış yüzde 62,3; ama, şubat sonu itibariyle gerçekleşen artış yüzde 102'dir. Ge
çen sene, aynı iki ayda, 1,5 trilyon liralık dâhilden alınan Katma Değer Vergisi tahsil edilmiş
ken, bu defa 3,2 trilyon liralık tahsil edilmiştir. Gelir Vergisinde ise, yüzde 73,8'lik artış öngö-
rüldüğü halde, iki ayın sonunda gerçekleşme yüzde 84,3 olmuştur; yani, geçen sene 3,5 trilyon 
liralık Gelir Vergisi tahsil edilmişken, bu sene aynı dönemde, 6 trilyon 500 milyar liralık Gelir 
Vergisi tahsil edilmiştir. 

Gelir Vergisiyle Katma Değer Vergisini söylememdeki amaç, bunlar, vergi gelirlerimiz içe
risinde yüzde 72'lik bir ağırlığı meydana getirmekte; yani, vergi yapımız içerisinde yüzde 72'Iik 
ağırlığı temsil eden 2 gelir kaleminde fevkalade ciddî gelişmeler olmuştur. Şubat sonu itibariy
le, geçen sene 8 trilyon 500 milyar lira vergi tahsil edilmişken, bu sene 15 trilyon 967 milyar 
liralık vergi tahsil edilmiştir; vergi tahsilatında yüzde 86,2'oranındaartış meydana gelmiştir. 
Bu da gösteriyor ki, (B) cetvelinin değerlendirilmesinde Sayın Taner'in endişelerine, şu anda 
pek gerek görülmüyor. 

Böyle bir tablonun, sadece bizi değil, Türk Milletini ve değerli arkadaşlarımızı sevindire
ceğinden, bunun memnuniyet verici bir tablo olarak değerlendirileceğinden hiç şüphem yok. 

Sayın Başkan vaktinizi aldım. 
Değerli arkadaşlarıma saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına söz isteyen Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Adnan Kahveci?.. Yok. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır, önergelere geçiyoruz. 
16 ncı madde üzerinde verilen önergelerde de, 15 inci madde üzerinde verilen önergelerde

ki muameleyi tatbik edeceğiz; çünkü, mahiyet itibariyle, maksat itibariyle önergeler aynıdır. 

— 316 — 



T.B.M.M. B : 54 18 . 3 . 1992 O : 4 

Birinci önergenin hem metnini hem gerekçesini, diğer önergelerin yalnızca metinlerini oku
tacağım; yalnız, son verilen önerge mahiyet itibariyle aykırı olduğundan, onun hem metnini 
hem gerekçesini okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) 
önergemizi işleme koymanız lazım. 

Sayın Başkan, önce, Anayasaya aykırılıkla ilgili 

BAŞKAN — Efendim, evvela okutuyoruz, sonra aykırılık derecesine göre muameleye ko
yacağız. 

Buyurun, devam edin : 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Ahmet Kabil 
Rize 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

İlhan Kaya 
İzmir 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ali Er 
İçel 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 
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Refik Arslan 
Kastamonu 

Bahri Kibar 
Ordu 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Mükellefler bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu 

Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı, gecikme zammı ceza faizlerinin taksitlerinden ilk 
üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 
31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait 
olması halinde ise bu tutarın 1.3.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısmı ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 10 fazlasıyla ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinde yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esâs alınır. . 

Düzenleme için bakanlık vergi dairelerine dört hafta içerisinde tamim gönderir. 

Gerekçe: ' _ • • ' " 
Bu madde ile süresi içerisinde ödenmeyen taksitlerle ilgili bir düzenleme getirilmektedir. 

Bu kanundan yararlanacak kişilerin taksitlerini zamanında ödenmesi, ödenmediği takdirde hangi 
gecikme zammı ile ödemekte geciktiği kısımları ödeyebileceği açıklanmaktadır. 

öncelikle şunu belirtmek yerinde olur ki, hükümet bu vergi affının aslında af olmadığı, 
donmuş alacakların tahsili olduğu, affın yürürlüğe girmesinden sonra vergi gelirlerinin artaca
ğını ifade etmektedir. Ancak, durum böyle değildir. Eğer maksat donmuş alacağın tahsili olsa 
idi, gümrük vergisi, vergi kaçakçılığı, karşılıksız çek verenlerin af kapsamına alınmaması gere
kirdi. Burada düzenleme yapılırken, donmuş alacaklar için, hakikaten ödeme güçlüğü çeken 
vergi mükellefleri için daha geniş bir süre tanımak gerekmektedir. Böylelikle, kendilerini ezil
memiş ve vergi ödeme gücünü kaybetmemiş hissini kazanacaklardır. 

ödenmeyen vergiler olarak, Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gümrük Ver
gileri, vergi kaçakçıları idareye verilen karşılıksız çekler, motorlu araç vergileri vb. vergi türleri
ni saymak mümkündür. 

Gelir ve Kurumlar vergisi, gerçek ve tüzelkişilerin safi kazançlarından ödedikleri vergiler
dir. Genelde küçük esnaf ve tacirler, Gelir Vergisi mükellefidirler, Ücret veya maaşla çalışanla
rın gelir vergisi ödeme problemleri yoktur. Çünkü bu mükellefler vergilerini kaynakta ve anın
da Ödemektedirler. Bunların dışında kalan Gelir Vergisi mükelleflerinin faaliyet dönemlerini 
kapsayan yılın akabinde safı gelirleri üzerinden vergi ödemektedirler. Güçsüz vergi mükellefle
rini devletin gözetmesi ve onu güçlendirmesi ana politika olmalıdır. Güçlenen bir Gelir Vergisi 
mükellefi ordusu devlet gelirlerinin teminatıdır. Konjonktürel dalgalanmalar arasıra küçük es
nafı vergi ödemede sıkıntıya sokabilir. Nitekim, zaman zaman bu ihtiyaç duyulmuş ve geçmiş
te 1985 yılında 300 bin TL. sınırı ile bir af getirilmiş iken, 1988 yılında yine bir ihtiyaç sonucu 
500 bin TL. sınırlı bir af getirilerek küçük esnaf kullanmıştır. 1990 yılı sonunda vergi kanunla
rında değişiklik yapılırken, geçici bir madde ile hükümet 5 milyon sınırlı yeni bir af daha getir-
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mistir. Bu af sınırı bilahara Meclis Genel Kurulunda 25 milyon TL'ye çıkanlarak, o gün için 
küçük esnafın dışında orta ölçekli iş aleminin de istifade edeceği bir boyut yakalanmıştır. 

Bu af müessesesine sık sık müracaat vergi disiplinini bozuyor. Vergi verme alışkanlığını 
yok ediyor, maalesef ülkemizde her iki, üç yılda yaygın biçimdeki af beklentisine giriliyor. 

Geçen on yıl içerisinde sekiz defa çok büyük çapta adeta genel seçim geçirmemizin de 
etkisi ile çıkarılan afların sayısı ve sınırlan fazla olmuştur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Er tekin 
Manisa Kütahya 

Hasan Korkmazcan Halit Dumankaya 
Denizli İstanbul 
Ali Er Tunca Toskay 

İçel İstanbul 
E. Safder Gaydalı Şerif Bedirhanoğlu 

Bitlis Van 
Yusuf Pamuk Elaattin Elmas 

İstanbul İstanbul 
Sabri öztürk ,H Gaffar Yakın 

İstanbul Afyon 
Faruk Saydam Cemal özbilen 

Manisa Kırklareli 
Naci Ekşi Abbas Inceayan 
İstanbul Bolu 

İlhan Kaya Rüştü Kâzım Yücelen 
İzmir İçel 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Mükellefler bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu 

Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerinden ilk 
üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 
31 Kasım 1992 tarihi sonuna kadar, hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait 
olması halinde ise bu tutarın 1.3.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 6 fazlasıyla ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Bakanlık, bununla ilgili tebliği iki hafta içinde «yayınlar. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 
Ali Er 

tçel -
E. Safder Gaydalı 

Bitlis 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Sabrı öztürk 

İstanbul 
Faruk Saydam 

Manisa 
Ahmet Kabil 

Rize 
Abbas tnceayan 

Bolu 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Tunca Tbskay 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Cemal özbilen 
Kırklareli 
Naci Ekşi 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel. 

Süresinde ödenmeyen Taksitler .. 
MADDE 16. — Mükellefler bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu 

Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı veya faizlerinin taksitlerinden ilk üçünü 
hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 Kasım 1992 
tarihi sonuna kadar, hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde 
ise bu tutarın 1.2.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı 
yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. Maliye ve'Gümrük Bakanlığı konu ile ilgili tebliği iki hafta için de 
tamim eder. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

. Gaffar Yakın 
Afyon 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Ali Er 
İçel 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Ahmet Kabil 
Rize 

Abbas İnceayan 
Bolu 

İlhan Kaya 
İzmir 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Vergi mükellefleri bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üze

re, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı, gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerin
den ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarla
rın 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödemeyen ya da eksik ödenen kısmının son taksite 
ait olması halinde ise bu tutar 1.4.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri t̂ utar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. -

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu konuyla ilgili tebliği iki hafta için de vergi dairelerine 
gönderir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Hasan Korkmazcan Ali Er 
Denizli tçel 

Halit Dumankaya Yusuf Pamuk 
tstanbul İstanbul 

Gaffar Yakın Safder Gaydalı 
Afyon Bitlis 

Şerif Bedirhanoğlu Elaattin Elmas 
Van tstanbul 

Sabri öztürk Faruk Saydam 
tstanbul Manisa 

Cemal özbilen Hınca Toskay 
Kırklareli tstanbul 
Naci Ekşi Âbbas tnceayan 
tstanbul Bolu -

tlhan Kaya Rüştü Kâzım Yücelen 
tzmir tçel 

Süresinde ödenmeyen Taksitler - • 

MADDE 16. — Vergi mükellefleri bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üze
re, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı, ceza ve faizlerin 50 milyon 
TL'ye kadar olan vergi borcu taksitlerinden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş 
olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 Kasım 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenme
yen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 1.3.1993 tarihi so
nuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şar
tıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar, 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, konu ile ilgili tebliği üç hafta içinde vergi dairelerine gönderir 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan,Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Hasan Korkmazcan AH Er 
Denizli tçel 
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Halit Dumankaya Yusuf Pamuk 
İstanbul istanbul 

Gaffar Yakın E. Safder Gaydalı 
Afyon Bitlis 

Elaattin Elmas Sabri öztürk 
İstanbul İstanbul 

Faruk Saydam Cemal özbilen 
Manisa Kırklareli 

Ahmet Kabil Tunca Toskay 
Rize İstanbul 

Naci Ekşi Abbas Inceayan 
İstanbul • , Bolu 

İlhan Kaya . Rüştü Kâzım Yücelen 
İzmir İçel 

Şerif Bedirhanoglu 
Van 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Vergi mükellefleri, bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak 

üzere, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı, gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitle
rinden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde; ödenmemiş olan tu
tarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödemeyen ya da eksik ödenen kısmın son tak
site ait olması halinde ise bu tutarın 1.1.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte 
her ay için ayrı ayrı yüzde 6 fazlasıyla ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mülcellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu konuyla ilgili tebliği iki hafta içinde vergi dairelerine 
gönderir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 16 na maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya . , -

Hasan Korkmazcan Ali Er 
Denizli İçel 

Halit Dumankaya Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul 

E. Safder Gaydalı Şerif Bedirhanoglu 
Bitlis Van 
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Gaffar Yakın 
Afyon 

Sabri öztürk 
istanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Ahmet: Kabil 
Rize 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 

MADDE 16. — Vergi mükellefleri bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üze
re, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı, ceza ve faizlerinin 50 milyon 
TLTlik kısmının taksitlerinden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halin
de, ödenmemiş olan tutarların 31 Kasım 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da eksik 
ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 1.4.1993 tarihi sonuna kadar öden
meyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu Kanun 
hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı konu ile ilgili tebliği beş hafta içinde vergi dairelerine gönderir 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan.Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 na maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Sabri Öztürk 
İstanbul -

Rauf Ertekin 
Kütahya 
Ali Er 

İçel 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
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Faruk Saydam Ahmet Kabil 
Manisa Rize 

Naci Ekşi Abbas tnceayan 
istanbul Bolu 

tlhan Kaya Rüştü Kâzım Yücelen 
izmir tçel 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Vergi mükellefleri bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üze

re, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı, gecikme zammı ceza ve faizlerinin 150 milyon 
Türk Lirasına kadar olan miktarının taksitlerinin ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş 
olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödemeyen 
ya da eksik ödenen kısmının son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 1.4.1993 tarihi sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla 
bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konuyla ilgili tebliği beş hafta içinde vergi dairelerine 
gönderir. 

BAŞKAN.—• Son önergenin madde metni, biraz önce okunan önergenin madde metni ile 
aynı olduğu için işleme koymuyorum. 

En son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının "Süresinde ödenmeyen Taksitler" başlıklı 16 ncı 

maddesi Anayasanın 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hükümler taşımaktadır. 
Bu sebeple Anayasaya aykırılığı tartışmasız olan bu maddenin tasarı metninden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz 

Hasan Korkmazcan Yusuf Bozkurt özal 
Denizli Malatya 

Ülkü Güney Adnan Kahveci 
Bayburt istanbul 

Yusuf Pamuk Hasan Çakır 
istanbul Antalya 

Gerekçe: 
Anayasanın 73 üncü maddesi aynen şöyledir : 
"Madde 73. — Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde

mekle yükümlüdür. 
Vergi yükünün adaletti ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. 
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Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 

oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisinde değişiklik 
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir." 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre muameleye koymaya başlıyoruz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, önergelere geçmeden evvel soru 
sormak için söz istemiştim, vermediniz. 

BAŞKAN — Duymadım. "Vermediniz" değil, hiç maksatlı bir hareket yok; duymadım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Zabıtlarda bulabilirsiniz benim söz istediğimi. 
BAŞKAN — Hayır, ben duymadım. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O zaman hakkım baki mi? 
BAŞKAN — Konuşma hakkınız mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Soru sorma hakkım. 
BAŞKAN — Bundan sonraki madde Üzerinde yerine getiririz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu maddeyle ilgili... 
Yani, soru sormadan mı muamele yapmaya devam edeceksiniz? 
BAŞKAN — Evet efendim. Duymadığım için, o hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. O za

man lütfen ayağa kalkarak, bana duyurabilecek bir şekilde söyleseydiniz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ayaktayım; ama siz, devamlı o tarafa bakıyor
sunuz, bu tarafa bakmıyorsunuz ki. 

BAŞKAN — Artık, önergelere geçilmiş. 
Hayır efendim, bakıyorum; zatı âlinizi orada Hasan Beyle sohbet ederken hep görüyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya),—Zabıtlara geçti. Zabıtları inceleyin. 

BAŞKAN — Efendim, şu saatten sonra soru sormak geçmiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Soru sormak için söz istedim vermediniz. Bunu 

zabıtlara geçiriyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarının "Süresinde ödenmeyen taksitler" başlıklı 16 ncı mad
desi, Anayasanın 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hükümler taşımaktadır. 

Bu sebeple Anayasaya aykırılığı tartışmasız olan bu maddenin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
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H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Anayasaya aykırı. Nasıl katılsın? 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu önergenin Komisyonda verilmesi gerekir

di, burada verilemez. 39 uncu madde açık, bu maddeye göre Komisyonda verilmesi lazımdı. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

buraya gelirken, gecenin bu geç saatinde fazla zamanınızı almak gibi bir maksat taşımıyorum. 
Yapmak istediğimiz bir iş var : Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulunda bir kanunu hata

sız bir şekilde, bir komisyon raporuna bağlanmış olan metni gerçek bir kanun halinde çıkar
mak için uğraşıyoruz. Biz muhalefet ediyoruz, siz olumlu oy veriyorsunuz; ama, müştereken 
bir kanun yapmaya uğraşıyoruz. 

Bu kanunun, şuana kadarki müzakere usulleri içinde, hiçbir maddesinin kanunlaşmadığı 
kanaatindeyim; bunu, açıkça ifade ediyorum. Çünkü, Bütçe Komisyonumuzu bizim verdiği
miz önergelere, şu ana kadar, her seferinde katılmıştır. Bütçe Komisyonu bizim önergelerimize 
katılmakla, buraya getirmiş olduğu Komisyon raporunu ortadan kaldırmıştır. Ortadan kalkan 
komisyon raporunu Genel Kurul kabul etmiştir. Böyle durumlarda her maddenin yeni baştan 
komisyonda müzakere edilmesi gerekirdi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Komisyon Meclisin üstünde mi? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Meclis, Anayasayla bağlıdır. Meclis, çalışmala

rını Anayasa göre, İçtüzüğün koyduğu esaslara göre yürütmek durumundadır. Yani, 450 mil
letvekili arkadaşımız oybirliğiyle İçtüzüğe aykırı bir usul uygularsa, o karar, karar olmaz, ka
nun olmaz; hiçbir şey olmaz. Sadece 450 kişinin temennisi olur. Onun için, İçtüzüğe uygım 
hareket edilmesi zorunluluğu vardır. Meclis elbette büyüktür, Meclis milleti temsil eden, millî 
iradeyi temsil eden kuruluştur; ama, ne zaman; Anayasaya ve İçtüzüğe göre çalıştığı takdirde. 
Biz, iddia ediyoruz ki, İçtüzüğe aykırı çalışma yapıyorsunuz, şu ana kadarki maddeler de böy
le geçti. 

Şimdi, bu akşam şu anda bir başka şey meydana geldi. Biz, Anayasaya aykırılıkla ilgili 
bir önerge verdik, Sayın Komisyon buna katılmadılar, ben de önerge sahibi olarak burada ko
nuşuyorum. Halbuki, bundan iki gece önceki oturumda, bir maddeyle ilgili olarak, Anayasa
ya aykırılık önergesi vermiştik, Sayın Komisyon ona katılmıştı. Kanunla ilgili raporu buraya 
getiren esas komisyon tarafından da Anayasaya aykırılığı kabul edilen bir metnin derhal Ana
yasa Komisyonuna gitmesi, orada da müzakere edilmesi gerekirdi, bu lazımeye Genel Kurul 
riayet etmemiştir. O sebeple, şu ana kadar yapılmış olan çalışmaların, geçirmiş olduğumuz mad
deleri kanun haline getirdiği kanaatinde değilim. Şu noktadan sonra da, bizim önergelerimize 
Komisyon katılmaya devam ettiği sürece kendi raporunu bir kenara atıyor demektir. Halbuki 
Genel Kurulda esas komisyonun raporu üzerinde müzakere yapılır. Sizin şu anda böyle bir ra
porunuz yok. Yani, 14 üncü maddeye geldik, Komisyon raporu yok ortada. Komisyon, şu ana 
kadar neye katıldı; bizim verdiğimiz önergelere katıldı. O önergeler de Genel Kurulda reddedil
diğine göre, yapılması gereken, Komisyonun metni geri isteyip, komisyonda müzakere etmesiydi. 

— 327 — 



T.B.M.M. B:54 18 .3 .1992 0 : 4 

Ben, bunları bir usul tartışması olarak ortaya atıyorum; ama, Genel Kuruldan geçirmekte 
olduğunuz metin, esas itibariyle Anayasanın 73 üncü maddesine aykırıdır. Üstelik, bu, Anaya
saya aykırılığı konusu, kanunun özelliğinden dolayı Anayasa Mahkemesince karar verildiği anda 
Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye işlemeyeceği hükmü sebebiyle, kendiliğinden, Anaya-' 
saya aykınlığı biline biline uygulanmış olacaktır, başka kanunlar gibi ileriye dönük bir kanun 
yapılmamış, bir af kanunu yapılmış, kanun Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdiği ta
rihte bundan yararlananlardan tekrar bunları tahsil edebilme imkânı olmayacaktır. O sebeple, 
bu kanunu çıkarmakla, siz fiilen, Anayasanın 73 üncü maddesini değiştiriyorsunuz. Böyle bir 
durumda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, herhalde vergi mükellefi vatandaşların her biri 
kendi bulundukları vergi dairelerinin bağlı olduğu idare mahkemelerinde yargıya başvuracak-* 
lardır, 

Gerekçenizde, "devletle vatandaşı karşı karşıya getirmeyeceğiz/birtakım yargı ihtilafları
nı ortadan kaldıracağız" diyorsunuz; halbuki, vergisini ödemiş olan namuslu mükellefle dev
leti davalı hale getireceksiniz. Şimdiye kadar vergisini ödemeyen, defterini tahrif eden, devleti, 
karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırmaya teşebbüs eden, dolandıran kişilerle davalıydınız, 
yarın namuslu vatandaşla da devlet davalı hale gelecektir, mahkeme kapılarına düşecektir. Belki 
o safhaya gelmeden de bu kanun yürürlüğe girmeyebilir, bu kamın yürümeyebilir; çünkü, Ana
yasayı savunmak ve Anayasayı korumakla mükellef olan kişiler, evvela Yüce Kurulunuz, belki 
kanunun sonuna doğru fikir değiştirerek bir orta noktaya gelebilir. 

Buraya sınırlama koymadığınız takdirde vergi affındaki kamu yararını getiremiyorsunuz. 
Kamu yararı varsa, vatandaşların kanun önündeki eşitliği bazı hallerde bozulabilir; ama bu 
kanunda kamu yararını geçen, kamu yararını aşan bir amaç güdülmektedir. Bu sebeple, bu
nun, doğrudan doğruya Anayasanın 73 üncü maddesini işlemez hale getirmek gibi bir durum 
doğuracağını ifade ediyorum ve elbette Anayasa hükmünü değiştirmenin doğuracağı hukukî 
sonuçları taşıyacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, bir konu hakkında yerimden konuşa

bilir "miyim? 

BAŞKAN — Bu safhadan sonra konuşulmaz efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — tki üç cümle Sayın Başkan.' 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkanım, konuyla ilgili yerimden birkaç cümle 

arz edeceğim. 
BAŞKAN — önergelerin muamelesine geçtik Sayın Yılmaz, lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Efendim açıklama yapacağım... 
Sayın Korkmazcan'ın mensup olduğu parti, geçtiğimiz senelerde aynı şekilde yasalar çı

kardı. Yani, Sayın Korkmazcan burada kendi arkadaşlarını eleştirmiş oluyor. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, anlaşıldı efendim, lütfen oturun. Teşekkür ederim. 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kendileri daha önce burada aynı şekilde yüzlerce 
kanun çıkardılar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Süresinde ödenmeyen Taksitler . 
Madde 16. — Mükellefler, bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu 

Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerinden ilk 
üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 
Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmının son takside ait 
olması halinde ise bu tutarın 1.3.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 10 fazlasıyla ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde, mükellefler ödedikleri tutarlar kadar bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. 
Bu takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları
nın hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları 
arasındaki oran esas alınır. 

Düzenleme için bakanlık vergi dairelerine dört hafta içinde tamim gönderir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 16 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Mükellefler bu kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç plmak üzere, bu 

kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerden ilk 
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üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 
31 Kasım 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside 
ait olması halinde ise bu tutarın 1.3.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 6 fazlasıyla ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde, mükellefler ödedikleri tutar kadar bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı gecikme faizi vergi cezalarının he
sabında toplam borç tutarlarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Bakanlık bununla ilgili tebliği iki hafta içerisinde yayınlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) ~ Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-
ürımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Süresinde Ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. —Mükellefler bu kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu 

kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerinden ilk 
üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 
31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside ait 
olması halinde ise, bu tutarın 1.2.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlasıyla ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu kanun kapsamına giren alacaklarının yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde, mükellefler ödedikleri tutar kadar bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı konu ile ilgili tebliği iki hafta içinde tamim eder. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Vergi mükellefleri, bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üze

re, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerin
den ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarla
rın 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödemeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside 
ait olması halinde ise bu tutarın 1.4.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu kanun hükmünden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı konu ile ilgili tebliği iki hafta içinde vergi dairelerine gönderir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 16 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
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Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Vergi mükellefleri bu kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, 

bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerin 50 milyon Türk 
Lirasına kadar olan vergi borcu taksitlerinden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik öden
miş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödeme
yen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 1.3.1993 tarihi so
nuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şar
tıyla bu Kanun hükmünden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabından, toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları 
arasındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı konuyla ilgili tebliği üç hafta içinde vergi dairelerine gönderir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray)'.— Katılı

yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN— Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Vergi mükellefleri bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, 

bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin taksitlerinden 
ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 
31 Ağustos 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside 
ait olması halinde ise bu tutarın 1.1.1993 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her 
ay için ayrı ayrı yüzde 6 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu kanun hükmünden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde, mükellefler ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 
Bu takdirde yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları
nın hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları 
arasındaki oran esas alınır. -
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı konuyla ilgili tebliği iki hafta içinde vergi dairelerine gönderir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Vergi mükellefleri, bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üze

re, bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza ve faizlerinin 50 milyon 
TL'lik kısmının taksitlerinden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halin
de, ödenmemiş olan tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödemeyen ya da eksik 
ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 1.4.1993 tarihi sonuna kadar öden
meyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu kanun 
hükmünden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde, mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, konu ile ilgili tebliği beş hafta içinde vergi dairelerine gönderir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. . _ 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Vergi mükellefleri bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, 

bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi aslı gecikme zammı ceza vecizlerinin 150 milyona 
kadar olan miktarın taksitlerinden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması 
halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödemeyen ya da 
eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise bu tutarın 1.4.1992 tarihi sonuna kadar 
ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla, bu ka
nun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde, mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, konuyla ilgili tebliği beş hafta içerisinde vergi dairelerine 
gönderir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 19 Mart 1992 Per
şembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.33 

_<€gjB>: 
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Ek : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1992 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

"" 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) . 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




