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Ben, bu düşünceyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türkmen.
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca; buyurun.
AHMET KOCA (Afyonkarahisar) - Değerli Başkan, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım;
Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, AK Parti İktidarının, bundan önceki bakan arkadaşımızın ve bundan sonra
da tarım konusunda büyük hamleler beklediğimiz Değerli Bakanımızın çalışmalarını, elbette, bu
kısa süre içerisinde hemen mülahaza etmek mümkün değil. Bundan önceki Bakan arkadaşımızın
Türkiye tarımı için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı, ben, kendilerine teşekkür ediyorum; ama,
takdir edersiniz ki, tarım politikaları, zor olan bir hadise. Türkiye'nin seksen yıllık cumhuriyet tarihi
içerisinde, tarım politikalarını geliştirmekte ve bu tarım politikalarına cevap vermekte büyük zor
luklar yaşanmıştır.
Ben, bunu, kendi bölgem olan Afyonumuzdan örnekle açıklamak istiyorum. Afyonumuzun içmesuyu problemi yüzde 90 çözülmüş; ama, sulama konusunda size vereceğim bir rakam, hepimizi
şaşırtacaktır. Afyon, Anadolu'nun tam göbeğinde, tam ortasında olan bir ilimiz; ama, seksen yıllık
cumhuriyet tarihi içerisinde, Afyon tarım alanının sulanabilir oranı yüzde 30. Bu ne demektir; ekim
alanının ancak yüzde 30'u sulanabilir bir toprağı bu hükümetimiz devralmış; ama, bu ikibuçuk yıl
içerisinde, Devlet Su İşlerimiz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz nezdinde yapılan çalışmalar
sayesinde, Akdeğirmen Barajımız, pek çok sulama barajlarımız, göletlerimiz ve aynı zamanda da,
benim kendi ilçem olan, kasabam olan Özburun Göletinin de projesi ihale edilmek suretiyle,
sulamada bir atak yapmışız. Bu ne demektir; Türkiye çapında pek çok sulama projelerinin, gölet
projelerinin hayata geçirilmesi demektir. İnşallah, bunların meyvelerini gelecek dönem içerisinde
aldığımızda, çiftçilerimiz biraz daha rahat nefes alacaktır. İşte, Enerji Bakanlığımız, sulamada ener
ji borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle, yine çiftçilerimize büyük destek vermiştir. Dolayısıy
la, bu sorunları hemen bir çırpıda, iki üç yıl gibi süre içerisinde çözmemizi bekleyenler elbette
yanılabilir; ama "sorunları halletmede bir mesafe katetmediniz" demek, izana ve insafa sığmaz diye
düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar, çiftçiye destek konusunda, burada benden önce konuşan milletvekili ar
kadaşlarım rakamları verdiler. Dolayısıyla, sizin ekonomik göstergeleriniz içerisinde çiftçiye
vereceğiniz desteğin oranı önemlidir. Bu oranı gözden kaçırmak, yine de, takdir edersiniz ki, köy
lümüzü, çiftçimizi yanıltmak demektir.
Görüştüğümüz tasan nedir; tarımda sigortadır, sigorta kanunu tasarısını görüşüyoruz. Don, sel,
felaket noktasında herhangi bir çiftçimiz bunlarla karşı karşıya geldiğinde, bakanlarımızın insafına
bırakılıyordu; ama, artık tarım sigortası getirilmek suretiyle hiçbir çiftçimiz, hiçbir köylümüz
Bakanlığımızın insafına bırakılmayacak, zararı hemen ödenmek suretiyle köylümüz bundan yarar
lanacaktır. Dolayısıyla, bu reform niteliğindeki kanun tasarısının hazırlanmasında emeği geçen hem
bundan önceki Bakanımıza hem de şimdiki Değerli Sayın Bakanımıza ve komisyon üyelerimize
buradan teşekkürlerimi arz ediyorum; buna katkıda bulunan siz değerli AK Partili İktidar millet
vekillerine ve siz değerli Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum,
hayırlı akşamlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koca.
Madde üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır.
Buyurun Sayın Koç.
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakana, aracılığınızla, geçen maddede olan soruyu yöneltmek istiyorum tekrar, bir ufak
açıklamayla.
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