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I .— GEÇEN T l 

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

Katar Devleti Danışma Meclisi Başkanının da
vetime TBMM Balşikıaııınııı Malkatinde ioalbeıt edecek 
heyete katılmak üzere siyasî parti gruplarınca göste-. 
rilen adaylar ile bağımsız bir milletvekiline dair Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgille izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi kalbul olundu. 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinihesap Kanun Tasarı
larının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708, 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine de
vam edilerek : 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

7. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Mali Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Ka
nun Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 
1/709) (S. Sayıları: 361, 360, 381, 382) 

A) TARIM ORMAN VE KÖY İSLERİ BA
KANLİĞİ 

1. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1986 
Mali Yılı Büçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1984 
Mail Yılı Kesinhesabı 

(1) 361, 360, 381, 382 S. Sayılı Basmayanlar 
9.2.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ANAK ÖZETİ 

Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçeleri ile 1984 
Malî Yılı Kesinlhesapları kabul olundu. 

18 Aralık 1985 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 21.30*da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Giresun 

Arif Ağaoğlu Yavuz Köymen 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Büçesi 
2, _ Orman Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı Bütçesi 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı Bütçesi 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Arif Ş. Bilgin 

KATİP ÜYELER : Cemâl Özbilen (Kırklareli), Mehme Üner (Kayseri) 

48 inci birleşimim açıyorum. 
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d) Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 
1. — tToprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

1984 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Kama Büt

çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programımıza göre, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının 1986 yılı büçesi ile, 1984 yılı kesinhe
sabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı büçesi üze

rinde grupları ve şahısları adına söz alan üyelerin 
adlarını sırasıyla okuyorum. 

Gruplar adına : 
ANAP Grubu adına: Sayın Ahmet Biçentürk, 

Sayın İsmail Üğdül, Sayın Cengiz Dağyar, Sayın 
SabriAras; 

MDP Grubu adına: Sayın Ertuğrul Gökgün, Sa
yın Ahmet Süter, Sayın Bahri Karakeçili, Sayın 
Muzaffer İlhan, Sayın Abdurrezak Ceylan; 

SHP Grulbu adına: Sayın Yılmaz Demir, Sayın 
Metin Üstünel, Sayın Hayri Osmanlıoğlu, Sayın Arif 
Toprak, Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Vasıf Yücel. 

Şahısları adına; lehinde; Sayın Hakkı Artukarslan, 
Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadir Demir, Sayın 
Mehmet Kaşıkçı, Sayın Arif Ağaoğlu; 

Aleyhinde: Sayın Yılmaz Hastürk, Sayın Şeyh-
mus Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Türkân 
Arıkan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Günseli 
özkaya, Sayın Şeref Bozkurt; 

Üzerinde: Sayın İhsan Gürbüz, Sayın Hüseyin 
Aydemir, Sayın Hasan Altay, Sayın Murat Sökmen-
oğlu, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın Selahat-
tin Taflıoğlu, Sayın Reşit Ülker. 

ANAP Grubu adına Sayın Hikmet Biçentürk, 
buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET BİÇEN
TÜRK (İçel) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1986 
yılı bütçe tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu
nun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzur
larınızı* işgal etmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, söz
lerime başlarken, grubum ve şahsım adına hepinizi 
hürmetle selamlarım. 
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Tarım sektörü, 1984 yılı istatistiklerine göre, mil
lî gelirlerimizin yüzde 18,4'ünü, ihracatımızın yüzde 
24,5'ini teşkil etmektedir, ülkemizde sanayi ve hizmet 
sektörlerinin daha hızlı gelişmesi karşısında, ekonomi
deki nispî önemi azalmış görülmesine rağmen, ta
rım sektörü hâlâ diğer sektörleri yaşatan can suyu 
durumundadır. 

Tarım sektörü, tarıma dayalı sanayilere hammad
de vermekte, sanayi mamulü tarımsal girdilerin ve 
tüketim maddelerinin en iyi müşterisi olmakta; sa
nayinin döviz ihtiyacını karşılamakta ve hizmet sek
törüne iş temin etmektedir. Bu sektör, ayrıca, çalışan 
nüfusun yüzde 60'ını istihdam etmekte, 50 milyonu 
aşan ve her yıl 1 milyonun üstünde artmaya de
vam eden nüfusumuzun beslenme, giyinme ve ba
rınma ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, iyi bir mahsul yılında üre
ticinin yüzü güldüğünde, sanayici, tüccar, tüketici 
olarak bütün milletin yüzü gülmekte; bunun aksi 
vuku bulduğunda, bütün millet menfî yönden etki
lenmektedir. 

Değeri üyeler, biindiği Igilbi, ziraat, organik mad
de üretimidir. Bu bakımdariı, bütün teknik ve tekno
lojik gelişmelere rağmen, zirai üretilmıde gelişme hızı N 
ısınıaüıdıır. Bu hız, büyük ölçüde iklim şartlarına ve 
üretilen tarımsal ününün genetik yapisıma bağlıdır, 

Biyolojik olaylar yavaş seyretmektedir. Bu olay
lara insan müdahalesi, sanayide olduğu ölçüye ula
şamaz. Bunları söylemekten maksadımı, bir iki yıl
da kapasiteyi artırarak, sanayide ve turizmde patla
ma yapabilirsiniz; tfalkajt tarımda bu ikonada mu
cize beklemek yersizidir. Tanımda, bir yi somumda 
elde edilen neticeye balkaralk değerlendirme yapmak 
yanlış ölür. Bu konuda gerçekçi- biir kamaaita var
mak içftn uzun yıllar öncesıine bajktaa|k gerekir, 

Oumlhluriyötimiz yeni kurulduğunda lflt - 12 tril
yon nüfusu besleyemeyen tarım sektörü, bugün 52 
milyon; nüfusu beslediğinden (başka gerek tabiî hal
de, gercikfsie mamul madde olarak ihraç edilmek suv 
retiyle, dünyada; yeterli üretim yapmayan diğer il
keleri de beslemektedir. Ayrıca, ıbulgün yurdumuzda 
gelişen üretim ve muhafaza metottan sayesinde, yılım 
oniıki ayında bol ve ucuz udin bulmamız müm
kün olmaktadır. Bu bakımdan, bu sektörde emeği 
geçen ilim adamianmızaj, tdMsyerderimîze ve ajziz 
çiftçiterliımlize şükran borçdiuıyuız. 

Planlı dönemde ve tarım sektöründe önemli ge
lişmeler olmuış ve sektör, 1963 - 1983 yıları ara-
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sında, ortalama yüzde 3 gelişme göstermiştir; f akait l 
bu ortalama iklim şartlarına göre yıldan yıla değiş- I 
mistir. Nitekim, 1984 yılında elverişli halva şarıt'lajn 
nedeniyle, tarımda gelişme hızı yüzde 3,7'ye ulaş- I 
mış; ancak, 1985 yılında kuraklık ve soğuk haya 
şartları dolayısıyla, üretim arUışının yüzde 2,3 seMi-
yesinıde kalması beMenımektedir. 

Bu sektörde, 1985 yılında artış hızlarının bitki
sel üretimde yüzde 1,1, hayvancılıkta yüzde 4,4, su 
ürünlerinde yüzde 7,7, orman ürünlerinde yüzde 2,9 
olacağı tahmin edilmektedir, 1984 yılında ise, ta-
rımlsial üretimin yüzde 3, bitkisel üretimin yüzde 2,4, 
hayvancılığın yüzde 4,4, su ürünlerimin; yüzde 7,8 
ve orman ürünleri ürötimıinfoıse, yüzlde 1,5 oranımda) 
artaaisı hedef alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri', tarımda bol ürün elde edi
len yılarda, tajbdıatııylıa ihraeajtımız arıtmakta, költü 
(hava; şartları dolayısıyla; yeterli ürün elde edileme-
'yen yıllarda ise, kıtlığı çekilen ürünler ithal edil
mektedir; fakat t)arıımsa)l ürün ihracatımız yanında; 
İthal edilen milktaıflar hiçbir zaman büyük rakam
lar değildir; ithalat da afallan bir ısöyür tafciıp etmek
tedir; Nitekim, 1985 Oca|k - Temmuz dönemi sonun
da' 5 milyar 959 milyon dolar olan toplamı ithalattın 
değer olarak yüzde 41ünü teşkil eden tarım ürünleri 
ithalatı, 1984'ünı aynı dönemline göre yüzde 2,9 
azalışla, 237,5 milyon dolar olmuştur, 

11985 Ocak - Temmuz dönemimde 4 miyar 267 
milyon dolar itfan toplamı ihracatımızın 847 milyon 
dolarını, yani yüzde 19̂ 9'umu tarım ürünleri teşkil 
etmektedir. 

Değerli üyeler, ülkemiz, tarımsajl üretim bakı
mından dünyada kendisine yeterli yedi sekiz ülke
den biridir. Yurdumuzun coğrafî konumu, toprağı 
ve iklimli bize Ibu imkânı sağlamaktadır. Amcak, 
'bu, bizim hiç tarımsal ürün İthal etmeyeceğimiz rna-
na'sına; gelmez. Şartlar gerektirdikçe, döilvizlimiz el
verdikçe, halkımızı hiçbir şeyden mahrum etmemek, 
görevimizdir; yeter ki, bunlda ifralta ve israfa; kaç
mayalım. } 

Am'erika; da her balkımdan kendine yeterli bir 
Ülkedir; buna rağmen, pazarlarında, israil portaka|l-
larından İspanya soğanıma; Türk tekstilinden Ja
pon oyuncağına kadar her şey ıbulımrnıaktadir, Bu, 
isağlıkli dktonotmiraıin de ıbir göstergesidir. Ticaretin 
'bir adi da ailiıışvertiışftiir; bir ülkeye bir şeyler satmak 
'içim, o ülkeden bir şeyler almak lazımıdır; hüküme
timiz de bunu yapıyor. Bu sayede, ticarî ilişki kur
duğumuz Ülkelerin sayısı her geçen gün artmakta,- | 
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Idır. Geçmişte, uzumj yıllar, bazı Ortadoğu ve Aivrupa 
ülkeleri, bizim târımisajl ürünlerlimfei reefcsporta; tabi 
tutarak sırtımızdan kazanç sağlamışlardır; Şiimdli biz 
de aynı şeyi yapıyoruz. 

IM'iddiği gibi, 22 yıldır Ortak Pazara tam üye ol
mak için çaba, sarf ediyoruz. Bu pazarın özeliği, 
Üye ülkeler arasında mafl ve hizmetlerim serfbeslt do
laşımıdır. Biz, nasıl ki, (işçilerimizin bu ülkelerde 
seılbdsitçe yerleşme, dolaşıma, ve çahşmallarını; tekstili^ 
mizin ve diğer ürünlerimizin serbestçe satışını is-
Itiyorsalk, bu ülkelerden, eni çok rekalbet gücümüz 
lölan tarım sdktöründe bazı ürünleri itlhajl etmemizi 
de mormal kajrişılamamız gerekir. 

iSayın üyeler,, tarımsal deMekleme, üretim planla
masının en önemli araçlarından biridir. Bu araç da;, 
çok dikkaltllıi kullanılmalıdır; alklşi halde, yarar ye
rine zarar getirir. Onun içini, deslüeklenecek ürünleri 
ve ürünlerim ydtişrnesıine en uygun ekolojik bölgeler
de sınırları çiamekte dikkatli olunnııahdır; aksi tak
dirde, fındık ve tütün misalinde olduğu, gibi, verim 
düşer, kal'iüe bozulur, maliyet a^tar. DedfceMemenfiın/ 
amacını da; iyi tespit etmek gerekir; iç tüketim için 
mi, ısanıaiyi için mi, ihracat içlin mi üretim yapılaı-
caJkltır? Alksi takdirde, geçmişte İzmir'de öDdıuğu gü-
Ibi, ihraç ürünü olan razakı üzümü sökülür, yerine 
anajsion ekilir,. 

Destekleme (fiyatlarının; tespitlimde, dünya borsa
larındaki fiyatlar da; dikkate alınmalıdır. Destekle
nen şeyin, süslında ürün değil, o ürünü yetiştiren çift
çi olduğumu da, unutmamak gerelkir. Yeterli düzey
de kazanç sağlayan bir ürünü destekleyerek, tariaf-
smda o ürünü yetiştiremeyem ve datha, az kazançlı 
ürün yetiştiren çiftçiyi de devlet desteğinden mahrum 
etmek doğru değildir. 

Kısaca, aynı ürünü ilelebet desteklemek yerime, 
yukarıda; izah edildiği veçhile, gerektiğinde ve sınır
lı kapsamda; bir desteklemeye gidilmeli! ve destekle
menin dozu da iyi ayarlanmalıdır, Tabiîdir ki, şarit-
lar değiştikçe, desteklemen ürün oin|si ve adedi de 
değişecektir. Halen 23 tarımisal ürün desteklenmek
tedir,. Hüküme'tümdz bu tanjuda m kadar titiz dav-
ramsa yeridir. 

1984 yılında, bir yıl öncesine nazaran tarım ürün
lerinin destekleme fiyatlarında ortalama cari artış 
yüzde 44,9 olmuştur. Bu oranın 1985 yılında* yüzde 
41 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, destekleme fiyatlarının dü
şük tutulduğu ve üreticinin zarar ettiği konusunda, 
hükümet devamlı olarak tenkit edilmektedir; bu yıl, 
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pamuk taoan fiyatiarı da aynı şekilde tenkit edil
miştir. Şimdi, 24 Kasım 1985 tarihli Güneş Gaze
tesinde bu konuda çıkan bir yazının başlığını bir
likte okuyalım1: «Çiftçiyi desteklemek için satın alı
nan pahalı pamuk, sorun çıkaracak. Dünya borsala
rında pamuk fiyatı 150 sentten 90 sente gerileyince, 
tüccar piyasadan çekildi; üretici, kooperatiflerin ka
pısına yığıldı. Hükümet, kooperatifler kanalıyla, ge
çen yılın iki katı pamuk almak zorunda kaldı, büt
çede yeni Mr gedik açıldı.» Bu konuda, düşük ta-
'ban fiyatı verildiğinden dolayı yapılan tenkitlerdeki 
insaf ölçüsünü dikkatinize arz etmek isterim. 

1985 yılında, destekleme alımları yanında, tarım
da sübvansiyon uygulamasına da geniş yer veril
miştir. Gübrede, tohumda, karma yemde, mücâde
le ilaçlarında, kooperatif yatırımlarında ve çeşitli 
tarımsal konularda üreticilere sağlanan sübvansiyon
ların tutarı, kredi faizlerindeki sübvansiyonlar dahil, 
600 milyar lirayı aşmıştır. Üreticilerimize götürülen 
karşılıksız sulama yatırımları ve diğer çeşitli top-
rak-su hizmetleriyle birlikte, bu miktar, çok daha 
yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Bakanlığın bütün 
bu faaliyetlerini takdirle anıyor ve devamını diliyo-
ruz; 

Sayın milletvekilleri, takdir buyurursunuz ki, doğ
ru karar vermenin, araştırmanın ve planlamanın te
meli, güvenilir İstatistikî verilere dayanır; yanlış ra
kamlar, yanlış neticelere götürür. Bu nedenle, tarım 
'istatistikleri toplama yöntemleri üzerinde önemle 
durulmalıdır. Bu konu üzerinde bizzat sayın bakanın 
ne kadar hassasiyetle durduğunu görmek, Türk ta
rımı için memnuniyet vericidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de kısaca Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığında yapılan yeni düzen
lemelerden söz etmek istiyorum. 

İlk Tarım Bakanlığı 1846 yılında Ziraat Nezareti 
adıyla Istanfburda kurulmuştur. Bakanlık, Cumhu
riyet dönemine kadar birkaç defa Ticaret Bakanlı
ğıyla birleşmiş ve son olarak 1931 yılında 19'10 sa
yılı Kanunla, Ticaret Vekaletinden ayrılarak, yeni
den ve sürekli olarak kurulmuş oldu; 1937 yılında 
çıkarılan 3203 sayılı Kanunla da, bakanlığın görev, 
yetki ve teşkilatlanması ayrıntılı olarak yeniden 'be
lirlendi. 

'Bakanlık, bağlangıçta Ziraat İşleri, Veteriner ve 
Orman olarak üç aha birime sahipken, daha sonra, 
hizmet birimleri hızla artmış ve bir ara genel mü
dürlük sayısı 28'e ulaşmıştır. 1963 yılında Tarım 
Bakanlığında ilk parçalanma oldu ve tarımın üç ana 

unsuru olan toprak, su ve havadan, ilk ikisi, yani, 
toprak ve su, yeni kurulan Köyişleri Bakanlığına 
bağlandı; taibiri caiz ise, Tarım Bakanlığına, hava 
kaldı; daha sonra o da elden çıktı; çünkü, 1978 yı
lında Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu bakan
lıktan ayrıldı. Kısaca, topraksız, susuz havasız kal
mış bir Tarım Bakanlığı... 1969 yılında Orman Teş
kilatı da Tarım Bakanlığından koptu ve ayrı bir ba
kanlık oldu. Hayvancılık bakanlığı kurma çalışma
ları hızlandığı bir sırada 12 Eylül Harekatı oldu; 
memleketimiz gübi, Tarım Bakanlığı da, daha fazla 
parçalanmaktan kurtuldu. İlk olarak, Orman Teşki
latı, Tarım Bakanlığına tekrar katıldı. Daha sonra 
da, özal Hükümetinin kurulmasıyla, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı da, Tarım Bakanlığıyla bir
leştirilerek, bakanlığın adı Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı oldu. 

Bu kısa tarihçeden sonra, özet olarak, 12 Eylül 
öncesinde, tarım sektöründe, projdendirme, altyapı, 
çiftçinin teşjkiliatlandırılması ve kredilendirilmesi, üre
tim için girdi temini, ürünlerin değerlendirilmesi ve 
pazarlanması konuşunda yetki ve sorumluluk, çeşitli 
bakanlık ve kuruluşlara dağılmış idi. Bu dağınıklık, 
köye ve köylüye götürülen hizmetlerde koordinas
yonsuzluğa, tekerrüre, zaman kaybına ve israfa se
bep olmaktaydı. Tarım Bakanlığına, ana görev ola
rak ekstenşın (extension) hizmeti kalıyordu; bu hiz
met de, çiftçiyi teşkiMlandurma da, proje ve krediyle 
desteklenmediğinden, çiftçiye yapılan bir nasihattan 
ibaret kalimaya mahkûmdu. 

12 Eylül sonrası bu dağınıklığa son verme çaba
sına girişilmiş ve iktidarımız döneminde çıkarılan 
çeşitli kanunlarla bu düzenlemeler yasal zemine otur
tulmuştur. 

fVILMAZ DEMİR (Bilecik) — İflas etti Hikmet, 
iflas etti... 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Laf atma, laf 
atma. 

IHÜK'MET ÖİÇENTÜRK (Devamla) — Şimdi bu 
faaliyetlerden birkaçı üzerinde durmak istiyorum. 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının, Tarım 
Bakanlığına bağlanması ile, tarımın ana unsuru olan 
toprak ve su hizmetleri aslî mekânına dönmüştür. 
Takdir buyurulur ki, özellikle ülkemizde, köy ve ta
rım, köylü ve çiftçi birbirinden ayrılamaz; «Koy» 
deyince tarımsal üretim, «köylü» deyince çiftçi ha
tıra gelir. Tarıma ve köye götürülen hizmetler bir
birleriyle iç içedir ve birbirlerini tamamlarlar. Köye 
yol yapmazsanız, köylünün ürünü pazara ulaşamaz. 
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Köye götürülen enerji, çiftçinin şehir konforuna ulaş
masına yardımcı olduğu kadar, sulamanın ve enerji 
isteyen diğer tarımsal faaliyetlerin de kaynağıdır. 
Toprâlk-insan ilişkilerini düzenleyen toprak ve iskân 
işleri de tarımdan tecrit edilemez. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı, Tarım Ba
kanlığıyla birleştikten sonra, orman yollarının ya
pımı Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiş
tir. Böylece, orman yolları yapımı aynı bakanlık ça
tısı altında görev yapan Orman Genel Müdürlüğü
nün teknik kadrosunun da yakın işbirliğiyle, aslî gö
revi yol yapımı olan bir kuruluşa verilmiş oldu. Ay
rıca, bu birleşme ile hizmetlerin tek elden yürütül
mesi dolayısıyla, işlerde sürat ve etkinlik sağlandı. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iş makinele
riyle, Orman Genel Müdürlüğünden intikal eden iş 
makineleri birleştirilerek, köordinelı bir çalışma ve 
dolayısıyla tasarruf sağlandı. 

Sayın milletvekilleri, Köyişleri ve Kooperatifler 
Bakanlığından Tarım Bakanlığına intikal eden hiz
met birimleriyle kurulan Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün görevleri arasına, köy içi yollarını yap
mak hizmeti de ilave edilmiştir. Bu suretle, köyün 
altyapısına devletin daha fazla katkıda bulunması 
için yasal imkân sağlanmış ve kırsal alandaki yer
leşim 'birimlerinde proje ve imar planlan uygulama 
faaliyeîtleri hız kazanmıştır. 

TürkiyeMe 35 bini aşkın köy ve 90 bine yakın 
kırsal yerleşme birimi vardır. Bu kadar dağınık ve 
sayıca fazla üniteye hizmet götürmenin güçlüğü tar
tışılamaz. Bunun sebeplerine inmek gerekir. En ba
sitinden, köylü vatandaş, köyü ile tarlası arasındaki 
ulaşım zorlukları dolayısıyla, tarlasının bir kenarına 
aile efradıyla birlikte yerleşmeyi tercih etmektedir. 
Çünkü, kö'ye götürülen medenî hizmetler bakımın
dan, köyde yaşamakla, tarlasına yerleşip yaşamak 
arasında bir fark görmemektedir. Köy imar edildik
çe, köylünün medenî İhtiyaçları köyünde karşılan
dıkça, köyü ile üretim mahallî arasında ulaşım sağ
landıkça, köylü tarlasına yerleşmek veya şehire göç 
etmek yerine, köyünde yaşamayı tercih edecektir. 

Değeri! üyeler, tarımsal faaliyetlerin, konunun as
lî sahibi olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğında bütünleşmesi ba'bında yapılan icraatla, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşralığı da bu bakan
lığa bağlanmıştır. Kanunî birtakım engellerden do
layı, kurulduğundan beri etkili bir faaliyet göstere
meyen; fakat bünyesinde çok değerli eğitilmiş insan 
gücü potansiyeli bulunan bu müessesemizin, yeni sta-
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I tüsüyle çok değerli, işler başaracağına güvencimiz 
tamdır. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 44 üncü maddesi, 
toprağın verimli olarak işletilmesini korumak, geliş
tirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulun-

I mayan çiftçilerin .topraklandırılması amacıyla, gerek-
I İİ tedbirlerin alınmasını hükme bağlamıştır. Beşinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım reformu, tarı-
I mın bünyesindeki aksaklıkları gidermeye yönelmiş 
I tedbirlerin bütünü olarak tarif edilmiştir. Bu ilkeler 
I doğrultusunda çıkarılan ve 1 Aralık 1984 tarihinde 
I yürürlüğe konulan 3083 sayılı Sulama Alanlarında 

Arazî Düzenlenmesie Dair Tarım Reformu Kanunu, 
I tarımda verim, üretim ve istihdamın artırılması, az 

topraklı ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması, 
I desteklenmesi, parçalı arazilerin toplulaştırılması, ye-
I niden parçalanmanın önlenmesi, eğitilmesi, toprak ve 

su kaynaklarının teknik ve ekonomik gereklere gö
re kullanılması ve gdiştirilmesi, yerleşim düzenlen
mesi şeklindeki tedbirleri de içine almaktadır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teşkilat 
kanunlarında belirtilen görevlerin büyük bir kısmı
nı içine alan böyle bir kanunun başarıyla yürütül-

I mesi için, bunu yürütecek teşkilatın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığına bağlanması yerinde olmuş
tur. 

Değerli milletvekilleri, tarım kredi kooperatifleri 
ve birliklerinin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığına bağlanmasında büyük isabet vardır. Tarım, na-

I sil altyapısız olamazsa, teşkilatsız ve kredisiz de ola
maz. Ülkemize kooperatifçilik, ilk teşkilatlı kredi 
müessesesi olan tarım kredi kooperatifleriyle girmiş-

I tir. Bugün tarımı kredilendiren dünya çapında bir 
finans müessesesi olan Ziraat Bankası da bu teşki
lattan doğmuştur. Kuruluşun başlıca görevleri, «Çift
çi ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını 

I karşılamak, ürünlerini deeğrlendirmek, müştereken 
'yararlanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve 
tesisler edinmek, üretim ve zarurî tüketim maddele
riyle, üretim araçlarını toptan sağlamak, el sanatla-

I rını geliştirmek, meslekî ve teknik yönden bilgilerini 
artırmak» şeklinde özetlenebilir. Bu faaliyetlerin ta
mamı ziraî faaliyetlerdir ve çiftçiye hitap eder. Bu 
kuruluşun başka bir bakanlığa bağlı faaliyet göster

il mesi, en azından, tarımda hizmet bütünlüğüne zarar 
verir. Çiftçiyi teşkilatlandırmak ve kredilendirmek, 
tarım sektöründen birinci derecede sorumlu Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının ana görevi olması 

I jgerekır. 

m -
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Sayın üyeler, Tarım Bakanlığına, diğer bakanlık
lardan çeşitli üniteler bağlandıktan sonra, bakanlık 
'bünyesinde reorganizasyon kaçınılmaz hale gelmiş
tir. Yapılan yeni düzenlemelerde, özetle şu hususlar 
göz önünde bulundurulmuştur1: 

1. Bakanlığın görev alanına giren hizmet ve 
'faaliyetlerin il ölçeğinde bir bütün olarak planlan
ması ve uygulanması, 

2. Köy ve çiftçilerimize, hizmetlerin ayrı ayrı 
ve çok sayıda birimler tarafından götürülmesi yeri
ne, toplu şekilde ve az sayıda birimler tarafından 
götürülmesi, 

3. Hizmetlerde merkeziyetçilikten kurtularak, 
taşra teşkilatına önemli yetki ve sorumluluklar veril
mesi, 

4.; (Kaynak israfı Önlenerek, azamî tasarruf sağ
lanması. 

Bu yemi düzenllieımıeıyle, birleşen ikü bakanlıkta, 
dokuz genel mıüdlüdük ve daire başkanlığı 
tarafından .yürütülen ihüzmSötilier üç ananizsnet 
biriminde toptamıştır. Bunlar, Koruma ve 
Kontlrol Genel, Müdürlüğü, Proje ve Uygula-
ma Genel IMüıdtüıriltüğıü, Teşkilatlanma ve Kredililer 
Destekleme Genel 'Müdürilüğüdlür. Diğer taraftarı, 
yeniden ıdüzenlemöden öhcekli dblkuz kuruluşun taşra 
teşkilatı, anahıizıme't birimleri olarak kurulan ıbu üç 
ıgenel müdürlüğün hizmetlerini yürütecek şekilde 
«Bakanlık İl (Müdürlüğü:» aldı atanda tek bir kunu-
lıuş hallinde düzeMenmliştir. Bu düzenlemeyle, taşra-
dla, kırsal alana ve çiftçiye götürülen hizmetlerin 
ayrı ayrı ktaruıluşjlar tarafından götürülmesi yerine, 
tek bir kurdliuş tarafından ve ettoi'l bliçiiımde götürüî-
mesli lilke olarak benimsenmiştir. Nitekim, bu gaye 
(ile, bkfbirine paraliel1 hiızmet gören Or - Köy Genel 
(Müdürlüğü 'le Kooperatifler Genel Mlüdüırliğü, «Teş-
taM'lamıma Ve Destekleme Genel Müdürlüğü» adı 
alltında yiır^'tMİma;ştir. Bu düzenleme ile, bakanlık, 
aslî görevi, (olduğu halde bugüne kadar bünyesinde 
irMunımaıyan ve (başka ıbakaintoıkllarca yürütülen çiftçi
yi teşlkliılaıtilaridırma ihlizmetlierfine sahip çıkmış; çiftçiı 
de, sorumlarını çözımıek için başka bakanakların ka
pısını çalmaktan kurtulmuştur. Bu bikfeşrneden önce, 
1163 ısayııîı ıRooperatıiıflIer Kanunu hükümlerine gö
re kurulan büıtün kboperaıtiflerdbn sorumlu bir Koo
peratifler Genel Mlüdlürlüğlü varken, Or - Köy Ge
ndi Müdüriüğü bünyesinde, faaliyeti, orman köy
lerini kaOlkınıdırma ktaöperatiflıeriıyie sınırlı başka bir 
teşkilat daha vardı; bu Sikli kuruluşun yatırımları bir
birinin aynı idi; bu durum, yaferum cetvellerinin in-

celenimesıiacfe de açıkça ıgörüleblmektedıir. Aynı yatiı-
rımı orman köyünde ve ova köyünde yapmak için 
ayrı teşkilata, ayrı kooperatif statüsüne ne lüzum 
var? Bir besi ahırı, (bir süit toplama merkezi veya 
halı at'Ölyesii projesü uygulaması, ova köylerinde ne 
ise, orman köylerimde de odur. Bu durumda, onman 
köyleri kboperaıtfflflıerdylle, köty; kaükınma kooperatif
lerine hizmet götüren birimlerin aynı teşkiaifcta bir-
leştklilrneslinıi memınurıliyetıle (karşılıyor ve bunu, ta
rımsal amaçlı kooperatiflerde yapılan 'Islahattın bir 
ıbaşlanıgıcı sayıyoruz, 

Halen Teşkila'tlajma ve Destekleme Genel Mü
dürlüğü eliyle kulanian Orman Kıöyflierii Kalkınma 
Fonu, gerek ferdî kredu, gerekse kooperatif kredisi 
olarak (başarılı bir şekilde uyıguiknmafc'Cadır. il 983 
yılıınıda fon btıitçelsii 4 milyar Ira iken, ,1984'te 6,8 
milyar lira ve 1985 yılında 9,8 milyar İraya ulaşmış
tır. Fonun ıkutanıimaısında lise :bü|yük tasarruf sağ
lanmıştır. Fon yönetimli içıin 1983 bütçesinin yüz
de 15'i; 1984 IbültÇıesiinlinı yüzde 12'sli sarf edilmiş 
ilken, 1985 bütçesinin ancak yüzde 6,8'ıi harcanmış
tır. Fon yönetmelliğli, yüzde 20'ye kadar fon yö
netim masrafı kabul etmıektedlirj Bu suretle, 1985 
ıbütjçasiinde fon' yönelim harcamalarından tasarruf 
edilen miktar, ferdî ve kboperattilf yaıtamlarında ila
ve ,bir ıfcaynalk loJuşlturmuştur. 

Sayın üyeler, touigüne kadar bakanlıkta teşkilat-
lanıdırma ünlilteisii bulunmadığından, eksıtenşın (exten-
siiıon) Ifoizmetleri çiftçiye fert olaıralfc ulaştırılmakta idi; 
bu da ihîzme'ttin başarısına, büyük ölçüde sınırlıyordu. 
Bugün bakanlıkta teşkilatlandırma üniltesü var; bun
dan 'böyle bu hizmetin çiftçiye kendi teşkilatı vası
tasıyla götürülmesi, Panko - Birilik misalinde oldu
ğu (gibi, eksıtenşın t(extension) hizmetlerinin etkinli-
ğinli ve başarısanı artıracalktır. 

Sayın milletvekilleri, tahsil 'ille elde edilen bİgıi " 
ve becerilerle, iş hayatında karşılaşılan güçlüklerti 
yenmek her zaman rnümkün carlamaktadır. Bu ba
kımdan, yurt ilcinde ve dışında hizmet içi eğittim 
büyük Önem taşımaktadır.; Okulldan yeni mezun bir 
memur, ancak sıdkıiz on sene içimde lişiin uzmanı ola
bilmektedir, Ancak, memur tam işinin enli duruma 
geldiğinde, ona ihir idarî görev verillmekıte ye devle
tin o güne kadar yaptığı bütün masraflar 'boşa güt
mektedir. İşte, (bakanlikta yapılan bu reorganlizas-
yonla idarî birimler azaltılmış ve personellin, kendi 
uzmanlık dallında çalışması mümkün olmuştur; ay
rıca, idarî masraflardan da büyük ölçüde tasarruf 
sağlanmıştır^1 

115 — 
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Sayın miletvekdİeri,, Tanım Ormıam vıe Köyişjtoıti 
Balkanlığmı hukukî rayıma oturtma çalışmaları da 
hızla devam etmefctıedliır. Ikıtidarımız döneminde bu 
konuda 6 kanım, 7 kanun hükmünde kararname, 7 
aıriaisitatü, 20 yönetmeliik, 19 ıkaramame ve 28 tebliğ 
otaaik üzere, toplam 87 aıdet mevzuat saflaşması tia-
mamlaınmıştır. (Halen bakanlık tarafımdan hazurlan-
mış, müzakereye hazar durumda 13 kamum tasarısı 
ve 14 tlüzük ve yönetmelik ıtajsâjnusı mevcuttur. Bakam* 
ılığın bu konudaki çalışmalarım da takdirle izliyor 
ve Türk çiftçiıllerli adıma başarılı sonuçlar bekliyoruz. 

Sayım miibtvekillerîi, bir elvde yapılam küçük bir 
tadilat veya tamirat dah'İ, bazen o evi günlerce kul
lanılmaz hale getoiırmekte ve liçinde yaşayanları tedir
gin etmektedir. Tarım Orman ve Köyişled Bakan
lığımda köklü değlişMikier yajpıılımıışttır. Sistem otu
rana kadar, ibiirttakum lalkısiadcLılkÜlaır ve rahatsızlıklar 
varsa, burnu talbiî toaırşılam'alk gerekliır. Reonganiizasyon 
çalışmallan tamamlanıp, rayıma oturduktan sonra ba
kanlığın, rasyonel çalışma düzenine girerek, başarılı 
çalışmalarına dama büyük bir hızla devam edeceği 
kanaaitiindeyizy , 

Değerli miileüvekıifcri, sözü fazılla uzatmamak içlin* 
Köy Hizmetleri Genel Müldüırlüğünün sayısız hıiz-
metleri arasında sadece toprak - su hizmetlerinden 
bahsedıeoeğümi., 

Ülkemizde tarımsal amaçla kuM'anıılabillecek araza 
miktarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, 
tarımsal üretimimizi artırmak liçün yegâne imkân, 
birim alandan alman ürün rrükJtarmı, yami verimi 
artırma'kıtır^ 'Bunun çaresi! de, yoğum girdi kullanı
mıdır. Bu girdilerin basında su gelmektedir. Su, ay
nı zamanda diğer tanımsal girdilerin kullanımına da 
imkân saklamaktadır. Kupkuru bir tarlaya ne tohum 
atabilirsiniz, ne de gübre verebilirsiniz. Sulanan alan
larda 'ise, tanımsal gelir artışı en az 4 misilli olmak
tadır. 'örneğin, touırud'a 60-70 kg. pamuk alınan bir 
tarladan, sulandığında 300 kg. veya daha fazla ürün 
ailmak mümkün olmaktadır. Ülkemizin tarım arazi
lerinin yüzde 96'sı normal bir üretim için, bitikti ge
lişme devresinde yeterli ilaç alamamaktadır. Buna 
rağmen tarımsall üretimde büyük bir azalma olmu
yorsa, bunu sulamaya borçluyuz. Bu yüzden, geçmiş
te olduğu gibi, bugün de toprafc-su yatırımlarına bü
yük önem verilmekte ve bu konuya ayrılan ödenek, 
toplamı tarım sektörü kamu yatırımlarımın 2/3'ünü 
teşkfil etmektedir. 

Burada büyük bir önemle ve ısrarla ifade et
meliyim ki, memleketimizin anasorunlarımdan biri 

olan işsizliğin giderilmesinde ve kırsa! kalkınmanın 
gerçekleşmemde en önemli yol, 'tarım arazilerinim 
suîanımıasıdır. Çünkü, tarım nüfûsunun çok fazla 
arazilerinim küçük ve maJkinelıi ziraata elverişsiz, ser
mayenin yetersiz ve 'tarım ıteknolojis'inıin zayıf ol
duğu ülkemizde; çiftçiye yılda 15-20 gün iş temin 
eden ökstamsif hububat ziraa'bi ile kırsal kalkınmamız 
mümkün değildir. Bnifcaınısıif tarıma geçişte vazgeç'İil-
mez bir faktör olan sulama ie, mahsul çeşitlene-
oek, verlim artacak ve çiftçinin, on iki ay, tarlasın
da çalışması mümkün olacaktır. Artan üretim, 
tarım sanayiini ve ihracatı kamçılayacak ve bu su
retle de köyden şehre göç, önemli ölçüde yavaşla-
yacaktır. Ülkemizde tarıma elverişli 28,5 milyon hek
tar arazinin 12,5 milyon hektarı suilanabiJr özellik
tedir; ancak, havzaların su imkânları göz önüne 
alındığımda, teknik ve ekonomik olarak suianabi-
fecek toplam arazii miktarı 8,5 milyon hektardır. 
1984 yılı sonunda kamu suiama'lın aılanı 2,3 milyon 
hektar ve çiftçiler tarafından gerçekleşitirdlen sula
ma alanı ise 1 milyon hektardır; böylece, sulanan 
toplam arazi 3,3 milyon hektara ulaşmaktadır. Su
lamaya yenliden açılacak 5,5 milyon hektar tanun 
arazisinde; verim artışı ve ekolojik şartlara uygun 
ürün değişikliği ile, bugünkü toplam üretim değe
rini bir misli artırmak mümkün olacaktır. 

Burada önemli bir hususu da z'ifcretmeden ge
çemeyeceğim. Tarım toprakları, yüzlerce yıl işle
nerek, sadece tarım için değil, yerleşme 'alanı ve sa
nayi için de uygun bir zemin 'teşkil etmektedir. Alt
yapı kolaylığı bakımından, tarım alanları kolayca, 
sanayi, turizm ve mesken yapımma tahsis edilmek
te ve ©İden çıkmaktadır. Buma, çevre fcirlenmesinıin 
sebep olduğu zararlar da eklenirse, kaybımız telafi 
edilemeyecek seviyeye ulaşmaktadır. Bu 'araziler, bir 
de sulu tarım yapılan arazlileri kapsıyorsa, devletin, 
her yıl sulama yatırımlarına ayırdığı milyarlarca 'lira 
boşa gidiyor demektir. 1985 yılı fiyatlarıyla, depöla-
masız, yani barajsız bir sulama şebekesinin hektara 
maHiyeti, takriben 600 bin Türk Lirası, depolarnalı 
sulamanın ise, 1 milyon 100 bin Türk Lirası civa
rındadır. Kamaleİi şebekelerde ise bu değerler, sıra
sıyla, 500 bin ile 1 milyon Türk Lirası mertebesin
dedir. Amerika'da dahi sulama ya'tırımlıarımım maii-
yelbi proje alanındaki tarla sahiplerinden geri alı
nırken, ülkemizde, çiftçilerimizden bir 'karşılık talep 
edilmemektedir. Başka konularda verilen 'kredi ve 
yardımlar maksada uygun kull'amılLmadığımda bir mü
eyyidesi vardır; tarım arazisinin değerini beş on kat 
artıran sulanan tarlalar, başka maksatlara tahsis edil-
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diğinde, mal sahibine 'bir mükellefiyet yükflenme-
metotedar. Bünuria Igili başka bir husus da şudur : 
Bir sulama projesıi yapılırken, kuru tarım yapılan 
tarla, sullandiğı takdirde, aynı araziye sulama itte 
yetişıtirileblen daha değerli 'bitkiler dcileceği ve ge
lir artışıyla, sulama tesMerinin 'beli bir sürede ken
dimi' amorti edeceği hesaplanır, Oalıbuki ülkemizde, 
sulamaya açılan birçok yerlerde, eskiden ne ekili yor
sa, sulamadan sonra da ayni şey ekiliyor, yani, pro
jede öngörülen mahsul deseni değişikliği gerçekileş-
medliğinden, tesis masraflarının geri dönüşü sağlana
mıyor. Bakanlığımızın bu gibi alanlarda, projede ön
görülen mahsul değişıikiğlini öngören yasal düzenıle-
meleırle yoğun ekstenşinXe»tens.ıîon)-!fiaiaıl)ilyetini gerçek
leştireceğini ümit etmekteyiz. 

{Sulama 'projeleri çok pahalı yatırımlardır. Geç
mişte, gerek teknik derman noksanlığı, gerekse. nakit 
daılboğazlaırı sdbdbiyle bu projelerin yatırım süreleri 
lüzumundan fazla uzamıştır. Bu dönemde, her sene 
bütçeye konulan tahsisatı, yüksek enflasyon hızı alıp 
götürmüş ve bu yatırımlar- yerlinde saymıştır. Sula
ma gerçekleştiğinde, suHanan alanların zaman İçinde 
meskûn sahaya dönüştüğü veya tarım dışı maksat
lara tahsis edilerek, ürötimde kuManılmaz hale gel
diği müşahede edilmiştir. Bu durumu göz önünde 
'bulunduran hükümetimizin, sulama konusunda, az 
proje, çok tahsisat ve kısa yatınım süresi prensibi 
iile çalıştığını gözlemekten memnuniyet duymaktayız. 

Sulanan 'alanlardan azamî İstifade sağlayaibilnıek 
dçin, bu alanlara diğer ıtoprak-su hizmetleriniın de 
ulaştırılması gerökmekitedir. Bu nedenle, Köy Hizmet
leri Gend Müdürlüğü, 1985 yılı sonu itibariyle, 
•60 bin hektar alanda tarla içi gdiştirme hizmetleri, 
14 bin hdctarda drenaj ve ıtoprak ıslahı, 40 bin hdk-
tarda münferit sulama, 11 'bin hektarda gölet ya
pıma ve 22 Ibin hektarda toprak muhafaza çailiışma-
dan yapmıştır. Özel sdktorün toprak-su mühendislik 
ve müteahhitlik hizmetılerine özendirmesi, bu ko
nuda devletin yükünü azaltacak ve listihdam imkân
larım artıracaktır. 

1986 yılı 'bütçesiine gelince : Bu bütçenin hazır
lanmasında, özellikle geçmiş yıllarda devam eden 
projelerin tamamlanmiası hedef .alınmış ve bunların 
gerdc'tirdiği ödenekler tam olarak bütçeye konul
muştur. 

Kjaılkınmada öncelikli olan illerimizin ihtiyaçları
na öncelik verilerek, yol, su, ûçmesuyu, sulama su
yu, dekltrik, iskân gibi altyapı Mzmetterimin tamam-
ianıması yönündeki projdere öncelik verilmiştir. 
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1986 yılında ulaştırma sektörüne ayrılan 67 mil
yar lira ödendde, 7 500 kilometre tesviydi yol, 
8 '500 kilometre ıStalbliize kaplama, 2 bin kilometre 
asfalt kaplama, 4 bin klometre büyük onarım, 200 
adet köprü, 180 klome'fcre fizikî güvenlik yolu ile, 
2 1'50 kilometre orman yolu 'tesviyesi, 1 700 .kilo
metre ısta'bilize, 1, 100 klometre orman yolu ona
rımı yâpıilması programlanmıştır^ 

Klöy iHizmeltleri Genel Müdürlüğü, elkonomûk öm
rünü doldurmuş makine parkını yenilemek maksa
dıyla, tamamı dış" kredili olarak, 900 adet dozer, 750 
adet greyder ye 125 adet paletli yükleyici için 'iha
leye girmiş ve ihale sonuçlanmıştır. Makineler, ge
nel müdürlüğe intikal ettiğinde, gend müdürlüğün 
makine gücü, bir kat daha artmış olacak ve 1986 
yılı iş mevsiminde 'bu makinder hizmete sokularak, 
1986 yılı programının gerçekleşmesi hız kazanacak
tır. 

ıKırsal kesime sağlıklı içmesuyu götürülmesi için 
1986 yılı -bütçesine 31 milyar 100 milyon lira öde
nek konulmuştur. iBu ödenekle, 3 634 üniteye içme
suyu götürülmesi mümkün olacaktır. 

Yine, 1986 yılı bütçesi ile 89 681 hektar alanda 
tarla içli gdişltinme hizmetleri ile drenaj ve toprak 
ıslahı çalışmaları yapılması hedef alınmıştır. 6 998 
hektar alanda gölet, 33 50Ö hektar alanda yerüstü 
ve yeraltı sulaması, 21 54'2 hektar 'alanda toprak mu
hafaza çalışması yapılacaktır. Bu projeler için de, 
1986 yılı bütçesinde '68 milyar lira ödenek ayrıl
mıştır. 

Ayrıca, 1 milyar 150 milyon lira ödenekle, 31 
üniteye elektrik götürülmesi, 1 milyar 830 milyon 
liira ödenekle, .gerekli kamulaştırmanın yapılması, 
190 milyon lira ödenekle, çalışanların sosyal durum
larının iyüeşüklilmesini sağlamak üzere lojman ya
pılması programlanımııışltır. Yukarıda izah edilen kö
ye yönelik 'hizmetlerin yapılabilmesi için, bütçeden 
176 miyar 770 milyon Kira yatırım ödeneği ayrıi-
mışltır. 

Sayın mMetvekiieri, Türkiye tarımında kısa za
manda büyük üretim artışlarının sağlanması ve böy
lece çiftçilerimizin gelir ve hayat 'seviyelerinin yük-
sdtlmesinde, iyi vasıflı tohum kullanmanın payı 
büyüktür. Ayrıca, genetik alarak veriım potansiyeli 
yüksek hibrit (tohumluk fodlanılrnası halinde verimi 
bir veya birkaç defa katlamak mümkün olmaktadır. 

Bu sebeple hükümetimiz, gend tarım politikası 
içerisinde tohumculuğa özel bir önem vermiş ve bir 
taraftan memtekeltimizdeki ıtohum ıslah çalışmalarını 

117 — 



T. B. M. M. B : 48 

hıztadıorken, düğer taraftan, tohumluk ithaiilnde de 
bazı IktoflayıMülaır geıtirmiş/tir. Ancak, tohumluk teda-
rilkfein ıdievaımllı ithalata bağlı olmasını önilemelk için, 
1984 yılından beri tohumculuk, devlet tiökeinden çı
karılarak, kamu sektörü yanında ihtisaslaşmış özel 
ve yabancı şjirkeüleriin de üretim ve pazarlama 'ko
nusuna girmesi sağlanmıştır. 'Böylece, ıtohumeul'uklta 
çoik hızlı teknolojik ıtranısfeınin garçekilıaşımesi saye
sinde, üretimıin hızla artıoıhnıasii sağlanmış olacaktır. 
Bu maksatla, hububat, yem bakileri, yağilı tohumlar, 
sanayi bitkileri ve sebze lüdhuımllarının en iyi kalite 
ve s'tandartıta çifitçdleriiımlize dağıtılması, memnuniyet 
verici bir seviyeye ulaşmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, 1985 yılı Elkim sonu 
(itibariyle, 220 'bin ton muihtefjif tohuım üıreıtiiilmiş, 
ayrıca, aynı yıl içinde 40 269 ton tohum ithal edil
miş ve ımıal'iyetliınlin yüzde 50'sıinin altında çiftçiye da
ğıtılmıştır.. İthal edilen tohuımlüMardan, yerlli çeşit
lerimize nazaran 'büyük verim tartışı ısıağlanmışltır. Bu
na bir örnek vermek istersek; ülkemizde yerlıi mısır 
çeşMerinden dekara verim ortalama 250 kilogram 
•iken, ihiibrit mısıırda ortalama 1 OOOI ıkiilogram .verıim 
alınmaktadır. 'Bu rriisafl'i ayçiçeği ve diğer ithal to
humları için de tekrarlamak mümkündür. 

Değerli üyeler, kimyevî gübre, sulama ve iyi to
humluk yanında, üretimi artıran en önemli girdiler
den biridir. FAO tarafından yapılan incelemelere 
göre, gübrenin, verimi yüzde 35 - 40 artırdığı tespit 
edilmiştir. Ülkemiz toprakları, bitki, (besin madde
leri bakımından fakir olmakla beraber, yapı ve fizik
sel özellikleri bakımından, kimyevî gübrelerden daha 
iyi faydalanabilir durumdadır. Bu nedenle, yurdu
muzda kimyevî gübrenin verim üzerine etkisi büyük 
olmaktadır. 

Ülkemizde planlı dönemde gübre kullanımı hızla 
artmıştır. 1962 yılında 295 bin ton olan kimyevî 
gübre kullanımı, 1967'de 1,5 milyon tona, 1972'de 
3,3 milyon tona, 1978rde 7,5 milyon tona ve 1984'de 
ise 8,3 milyon tona ulaşmıştır. 1985 yılında kimyasal 
gübre kullanımının 6 küsur milyon ton dolaylarında 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki yıla naza
ran gübre tüketiminde görülen azalmanın başlıca 
sebebi, havaların aşırı kurak gitmesidir. Bilindiği gibi, 
toprakta gübreyi eritecek yeterli nem yoksa, verilen 
gübrenin de bitkiye bir faydası yoktur. 1986 yılında 
tüketilecek gübre miktarı 8,9 milyon ton olarak tes
pit edilmiştir. 

Çiftçilerimizin gübreleme tekniği bakımından ye
terli bilgisi olmadığından, kimyevî gübrenin verime 
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olan etkisi de azalmakta ve belirli üretim için daha 
fazla gübre kullanarak, israfa sebep olmaktadır. Bu 
konuda bölge topraklarının ve bölgede yetiştirilen 
belli başlı ürünlerin besin ihtiyacı tetkik ve tespit 
edilerek, uygun terkipte, çok cevherli kompoze gübre 
imaline geçmemiz zamanı gelmiştir. 

Yabancıların, kendi ülkelerinin belli bölgeleri 
için tertip ettikleri kompoze gübrelerin, bizim top
raklara uygunluğu her zaman tartışma konusudur. 
Memnuniyetle ifade edelim ki, bakanlığın Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, bu tür bir çalışmayı ta
mamlamak üzeredir. Türkiye toprakları gübre ihti
yacı ve verimlilik envanteri çalışmalarının, arazi ve 
laboratuvar etütleri 67 ilde tamamlanmış olup, 42 
adedinin baskı işlemlerine de devam edilmektedir. 
Ayrıca, bu konuda çiftçilerirriizin ferdî taleplerini 
karşılamak üzere, özel sektörün toprak tahlil labora-
tuvarı kurmaları da teşvik edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal üretimde verimi 
artırmak kadar, elde edilen ürünü, hastalık ve zarar
lılardan korumak da önemlidir. Bitkisel ürünlerde 
çeşitli böceklerle, bazı mantar, bakteri ve virüsler, 
hastalık ve zararlara sebep olmaktadır. Ayrıca, ya
bancı otlar, bitkilerin topraktan aldıkları besinlere 
ortak olarak verimi düşürmekte ve kaliteyi bozmak
tadır. Hastalıklı ürünlerin ise, insan ve hayvan sağ
lığına zarar verdiği, bilinen bir gerçektir. 

Ülkemizde tarımı yapılan kültür bitkileri, 200'ü 
aşkın hastalık ve zararlıların tehdidi altındadır. Yur
dumuzda hasat öncesi hastalık ve zararlılardan ürün 
kaybı, bazı yıllar yüzde 25-30'a varmaktadır. Ha
sat zamanı kayıplar ise, yüzde 5-15 arasında değiş
mektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ürün ka
yıplarını azaltmak için, 1985 yılında bitki koruma 
faaliyetleri, ürün ve alan olarak gen'işletilöı'iş'tir. 1985 
yılında ekim sonu itibariyle 7,9 milyon hektar alan, 
75,1 milyon adet ağaç, 22,5 milyon adet fidan ve 
1,3 milyon ton tohum ilaçlanmıştır. 1985 yılında hu
bubatta süne ve kımıl zararlılarına karşı yürütülen 
mücadele yanında, epidem'ik durum gösteren nohut 
ve mercimekte yeşilkurt zararlısına karşı, 131 bin 
hektar alanda yapılan mücadeleyle, önemli miktarda 
ürün kaybı önlenmiştir. 

Ayrıca, bakanlığın çiftçilerimize götürdüğü eğitim 
hizmetleriyle, kullanılan ilacın, makine ve ekipmanın 
etkinliği de artmaktadır. Bu konuda emeği geçen ba
kanlık mensuplarına teşekkür ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzda her yıl tarım 
arazisinin 6 milyon hektara yakın bir bölümü nadasa 
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bırakılmaktadır. Bu arazilerden faydalanabilmek için, 
bakanlıkça, nadas alanlarının daraltılması ve ikinci 
ürün yetiştirme projesi uygulanmaktadır. 1984 yılın
da 918 bin hektardan ve 1985 yılında 977 bin hek
tardan nadas kaldırılmıştır. Ayrıca, 1984 yılında 72 
bin hektarda ve 1985 yılında 110 bin hektarda ikin
ci ürün yetiştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,' sözlerimin 
sonuna gelmiş bulunuyorum. Netice olarak, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde 
grubumuz adına yaptığımız değerlendirmede, bakan
lığın 1985 yılı çalışmalarını, kötü hava şartları ve 
sınırlı bütçe imkânlarına rağmen başarılı buluyor 
ve 1986 yılı programını daha büyük bir başarı ile 
gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

Bu duygularla, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bütçesinin milletimize, aziz çiftçilerimize ve 
bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, grubum ve şahsım adına yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçentürk, 
Sayın İsmail Üğdül buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL ÜĞDÜL 

'(Edirne) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer-
üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
1986 Malî Yılı bütçesi münasebetiyle huzurunuzda
yım. Köylünün ve çiftçinin içerisinden yüce parla
mentoya gelen bir milletvekili olarak, heyecanımı 
mazur görmenizi diler, hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Sayın milletvekilleri, sosyal ve ekonomik geliş
menin, dengeli, verimli ve süratli bir şekilde ger
çekleşmesi için, mevcut potansiyel, kaynak ve imkân
larının harekete geçirilmesinde, diğer sektörlerle bir
likte, tarım sektörümüzün de büyük rolü ve önemi 
vardır. Çiftçilerimiz, sosyal yapımızın anaistikrar un
surudur. Tarımsal üretim sayesinde, artan nüfusun 
gıda ihtiyacı karşılandığı gibi, sanayi sektörünün 
de başlıca kaynağı gerçekleşmiş olur. Tarım ve kır
sal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın birçok me
seleleri olduğu gibi, tarımda verimliliği ve üretimi 
artırma konusunda ekonomik ve teknik çok sayıda 
konular mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimizin programı, 
19 Aralık 1983 günü Sayın Başbakanımız Turgut 
özal tarafından yüce Mecliste okunurken, çiftçileri
mizle ilgili şu açıklama yapılıyordu: «Çiftçimize ma
kul, yeterli ve teminatın zora koşulmadığı şartlarla 

kredi verilmesine, sulama projelerinin geliştirilme
sine, teknik yardımın etkin hale getirilmesine, ürün 
bedellerinin zamanında ödenmesine, kaliteli tohum 
verilmesine, vergilerin basitleştirilmesine, ürünün tar
lada çürümemesi, elde kalmaması için ihracatın ve 
pazarlamanın geliştirilmesine yönelik her türlü ted
bir alınacaktır.» Bugün, Sayın Başbakanımız Turgut 
özal tarafından yüce Mecliste okunan hükümet 
programının ikinci yılını da doldurmuş bulunuyo
ruz. Anavatan İktidarının, verdiği sözleri yerine ge
tirmek, vatandaşlarını huzur ve refaha kavuşturmak 
için gösterdiği gayret ve azim, her zaman takdir 
edilmekte ve izlenmektedir. 

Saym milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının geçen iki yıllık zaman içerisindeki fonk
siyonundan, çalışmalarından ve önemli bazı bağlı 
birimlerinden bahsetmek, ilk olarak da ormancılık 
konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. 

Ülkemiz, orman bakımından zengin sayılma
yan bir kuşak üzerinde bulunmaktadır. Ormanların 
yetişme ve gelişmelerinde en büyük faktör olan nem 
ve yağış - bazı yöreler hariç - çoğunlukla, optimal 
yetişme ortamı meydana getirecek seviyede değildir. 
Uygun olmayan bu şartların yanı sıra, ormanlarımız, 
yüzyıllar boyu düzensiz faydalanmalara ve tahriba
ta uğramış, sık sık yangın geçirmiş ve böylelikle, 
yalnız saha daralması ile kalmayarak, kalite ve özel
likleri de önemli ölçüde bozulmuştur. Ülkemizde 
mevcut 20,2 milyon hektar orman alanı, ülke yüz
ölçümünün yüzde 25,9'unu teşkil etmesine rağmen, 
söz konusu ormanlık alanımızın yüzde 44'ü olan 8,8 
milyon hektar verimli, yüzde 56*81 olan 11,4 milyon 
hektar ise ağaçlandırılması ve iyileştirilmesi gere
ken, verimsiz ormanlık sahalardır. 

önemli ölçüde orman alanımız olmasına rağ
men, büyük bölümünün bozuk yapıda ve verimsiz 
olması sebebiyle, ormanlarımızda yeterli üretim ya
pılamamaktadır. 

Orman varlığımızın Avrupa ile mukayesesi ise 
şöyledir: Avrupa ülkelerinde mevcut ormanların 
yüzde 80'i verimli olmasına mukabil, ülkemizde bu 
oran yüzde 44itür. Diğer taraftan, Türkiye'de hek
tardaki ortalama artımın 1,4 metreküp olmasına 
karşılık, Almanya'da 3,9, Fransa'da 3,7, Danimar
ka'da 6 metreküptür. Görüldüğü gibi, ülkemiz, özel
likle verimli orman oranı ve hektardaki yıllık ar
tım bakımından Avrupa ülkelerinden çok geride bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki verimsiz orman 
alanlarının verimli hale getirilmesi zaruretinin inan-
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çında olan hükümetimiz, gerek ağaçlandırma, 
gerekse yakacak ödün üretimi amaçlı enerji orman
larını genişletme çalışmalarını yıldan yıla artırarak 
devam ettirmektedir, Ayrıca, tarım alanlarının ve 
barajların korunması bakımından büyük önem arz 
eden erozyon kontrolü çalışmalarına da gereken 
ağırlık verilmektedir; Ülkemizde, 1984 yılı sonu iti
bariyle, 1 milyon 120 bin hektar ağaçlandırma, 
81 358 hektar enerji ormanı, 152 bin hektar sahada 
da erozyon kontrolü gerçekleştirilmiştir. 1980 yı
lından bu yana ağaçlandırma faaliyetleri, toplu çalış
ma esasına dayalı olarak hazırlanan büyük proje
ler halinde yürütülmektedir. Böylece, daha fazla 
alanın ağaçlandırılmasına çalışılmaktadır. Bilhassa, 
bu konuda, son iki yılda büyük bir hamle yapıla
rak, 1980 yılında 45 bin hektar seviyesinde gerçek
leştirilen ağaçlandırma miktarı, ilk defa, 1984 yı
lında 100 bin hektarın üzerine çıkarılmıştır. 1985 
yılı ağaçlandırma programı ise, 132 bin hektar olup, 
aynı başarının bu yıl da gösterileceğinden emin bu
lunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz, verimsiz or
man alanlarının en kısa sürede verimli hale getiril
mesi için, yıllık ağaçlandırma miktarının 300 bin 
hektara, enerji ormanı çalışmalarının ise 100 bin hek
tara çıkarılmasını hedef almıştır. Söz konusu ağaç
landırma hedefine ulaşabilmek için, yıllık ağaçlan
dırma programını tam olarak gerçekleştirmek ama
cıyla, 2886 Sayılı flhafle Ramuruunaı glöme, taajhlhüt 
usulü ile, özel sektöre ağaçlandırma yaptırma yolu 
açılmıştır. Bu husus, Meclisimizce çıkarılan 3234 
Sayılı Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunda da yer almaktadır. Bu 
usul ile çalışmaya, 1985 yılında, bazı orman bölge 
müdürlüklerinde başlanmıştır., Gerçek ve tüzelkişi
ler tarafından, orman rejimi içerisindeki verimsiz 
ve açıklık sahalarda ve orman rejimi dışındaki dev
letin veya gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetindeki 
yerlerde de ağaçlandırma yapılmasının teşvik edil
mesi hususundaki yönetmelik çıkarılmıştır. Ayrıca, 
gerçek ve tüzelkişilerle kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından ağaçlandırma yapılması imkânını sağla
yan ve bu şekilde tesis edilen ormanlık alanlardan 
faydalanma şeklini düzenleyen, Ağaçlandırma Teş
vik Kanunu Tasarısı çalışmaları son safihaya getiril
miş/tir. Böylece, özel ağaçlandırmaların yaygınlaştırıl
ması konusunda önemli adımlar atılmış olmaktadır. 
Bu cümleden olarak, ormanlarımızın halen yüzde 
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44'ünü teşkil eden verimli orman sahasını artırmak 
amacıyla, bozuk sahaların ağaçlandırılması faaliyeti
ne büyük önem verilerek ve hedefler gittikçe artırı-
larajk, nihayet, 19816 yıl̂ ağaçlaIljdiıtrma-pI1o(g!ramı 14Q 
bin hektara ulaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, enerji ormanı çalışmaların
da büyük bir gelişme sağlanmış, 1980 yılında 3 500 
hektar olarak gerçekleştirilen enerji ormanı miktarı, 
1984 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 72'lik bir ar
tışla, 41 941 hektar olarak gerçekleştirilmiştir; 1985 
yılı programı ise 54 bin hektardır. Keza, yakacak 
odun üretimine dönük enerji ormanı 1986 yılı prog
ramı da, önemli bir artış sağlanarak, 67 bin hek
tara çıkarılmıştır. 

Böylece, bozuk orman alanlarının verimli hale 
getirilmesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeşil 
kuşaklar oluşturulması, genel olarak tabiî dengenin 
Itooriuntnası ve iyileştirilmesi 'konularında önemli adım
lar atılmıştır. Hava kirliliğinin azaltılması amacıy
la, Ankara, tzmir ve Konya illerinde sürdürülen ye
şil kuşak faaliyeti, önümüzdeki yıllarda diğer illeri
mizde de başlatılacaktır. 

Bu arada, yeni fidanlıkların tesisi ve fidan üreti
minin artırılması konusunda, son 2 yılda olumlu ge
lişmeler sağlanarak, mevcut fidanlık adedi, 125'ten 
139'a, fidanlık sahası ise, 3 177 hektardan 3 891 
hektara çıkarılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü, 1985 yılında hali ha
zırda 473 milyon adet fidan üretmiştir. 1986 yılı 
programı ise, 500 milyon adettir. Hedeflenen, 1 
milyar adet fidan üretimine ulaşmak konusundaki 
çalışmalar devam ettirilmektedir. 

'Sayın milletvekilleri, ormanlarımızda üretilen 
anaürün odundur. Ülkemiz, orman ürünleri sana
yiinin, hammaddesi ve halkımızın yakacak ödün 
ihtiyacının karşılanması, ormanlarımızın devamlılık 
ilkesi doğrultusunda ve potansiyel verim gücü çer
çevesinde işletilerek karşılanmaktadır. 

1985 yılı endüstriyel odun üretimi programı 
7,5 milyon metreküp, yakacak odun programı ise, 
16,5 milyon sterdir. Üretim programı, yüzde 100'e 
yaklaşan düzeyde gerçekleştirilmiştir. Endüstriyel 
odun üretimi içinde yer alan, TEK ve PTT kurum
larına tahsis edilen tel direği üretim ve teslimi, 
1985 yılı program hedefinin üzerinde gerçekleşmiş; 
SEKA'ya verilen kâğıtlık odun ihtiyacı büyük bir 
oranda karşılanmış; ihracat karşılığı olarak firma-
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laraı 26Q bim metreküp endüstriyel odun tahsfei 
yapılmıştır. 

Yine, 1986 yılında da 7,5 milyon metreküp 
endüstriyel odun, 16,5 milyon ster yakacak odun 
üretimi planlanmıştır. Esasen, ormanlarımızdan ya
pılan üretimin, bugünkü şartlar altında 1984 ve 
1985 yıllarında gerçekleştirilen üretim seviyesinin 
üzerine çıkarılması mümkün gözükmektedir. 

Orman kadastro çalışmaları da büyük önem arz 
etmektedir. 3116 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1937 yılından, 1984 yılının sonuna kadar 9,8 milyon 
hektar alanın orman tahdit ve kadastrosu tamamlan
mıştır. Bu durumda, 10,4 milyon hektar alanın da
ha kadastrosunun yapılması gerekmektedir. Ancak, 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren ve 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe giren 
2896 sayılı Kanun gereğince, 1984 yılından önce 
kadastrosu yapılan ormanlarımızın, kadastro durum
larının yeniden incelenmesine ihtiyaç vardır. 

2896 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müte
akip, yönetmelik hazırlık çalışmalarına süratle baş
lanmış olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri
ne göre yapılacak orman kadastrosu ve aynı ka
nunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasına göre orman 
vasfını kaybeden sahaların orman sahalarının dışına 
çıkarılması; devlet eliyle ihya edilerek orman içi 
köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla, aynı ka
nunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasına göre orman 
sınırları dışına çıkarılacak yerlerin tespiti ve usulü 
belirtilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci 
maddesine göre, orman sayılmayan yerlerdeki ağaç 
ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanması şekli ve 
esasları - ki bu yönetmelikle bu konudaki yetki, taş
ra birimlerine bırakılmıştır - ile ilgili yönetmelikler 
zamanında çıkarılmış ve Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. 

Keza, 1984 yılında ilk defa kadastro konusunda, 
(kalkınmada öncelikli 19 ilimizin Kadastrosunun 12 
yılda tamamlanmasını öngören proje, geriye kalan 
48 ilimizde 1985 ve 1989 yıllarına ait birinci beş 
yıllık çalışmaları kapsayan proje olmak üzere, 2 ayrı 
uygulama projesi hazırlanmıştır. Her iki projenin de 
uygulanmasına 1985 yılında başlanmıştır. 1985 yı
lında 373 bin hektar olan orman kadastrosu prog
ramı, halen yüzde 113'lük bir oranla 423 bin hek
tar olarak gerçekleştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ormanlarımızın servet kay
bının önlenmesi bakımından, orman yangınlarıyla 
mücadelenin ayrı bir önemi vardır. Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığınca, orman yangınlarıyla mücade
le konusunda her türlü tedbir alınmakta; mücadele 
işleri süratle sürdürülmektedir. 

Orman yangınları konusunda alınan başlıca ted
birler şunlardır: 

a) Orman yangınlarının erken haber alınması 
ve erken müdahale edilmesi amacıyla, ormanlık sa
halarda bugüne kadar 903 adet yangın gözetleme 
kulesi yapılmış; telli ve telsiz haberleşme vasıtaları 
ile donatılmıştır. 

b) Yangın mevsiminde, 650 kişiden oluşan yan
gına ilk müdahale ekilbi ve 8 500 de mevsimlik yan
gın. işçisi orman içinde günün her saatinde hazır 
bulundurulmaktadır. 

c) 1984 yılına kadar 2 300 kilometre olarak ya
pılan yangın emniyet ve yol şeritlerinin, 1985 - 1989 
yılları arasında her yıl 500 kilometre olmak üzere 5 
yılda 2 500 kilometre dalha yapılması planlanmıştır. 
1984 yılından itibaren orman yangünlarıyla mücade
lede arazoz kullanımına başlanmış ve aynı yıl 7 adet 
arazöz alınmıştır ve arazoz alımına devam edilmek
tedir. 

Yerden ve havadan orman yangınlarını söndürme 
metotlarının birlikte uygulanmasıyla daha iyi sonuç 
alınacağı esas alınarak, 1985 yılı içinde »Türk Hava 
Kurumu ile yapılan işbirliği sonucu, üç adet ıjcak 
İzmir Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmiştir; ayrı
ca, 1985 yılında üç adet helikopter satın alınmasıyla 
ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Tarım Orman ve Kiöyişleri Bakanlığınca, orman 
yangınlarıyla mücadele yatırımlarının gittikçe artırıl
ması ve bu arada yeni teknolojilerden faydalanma hu
suslarıma büyük önem verilmesi memnuniyet vericidir. 
Bu konudaki çalışmaların devamını dileriz. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı bünyesinde bulunan Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü de, yaptığı atılım ve çalışmalarla, köylü 
vatandaşlarımızın her an hizmetindedir. Yaptığı hiz
metleri şöyle sıralayabiliriz: 

Köy yolları : 1984 yılında 9 156 kilometre stabili
ze, 2 169 kilometre asfalt, 7 057 kilometre tesviye yo
lu ile 6 704 kilometre yol onarımı yapılmıştır. 1985 
yılında - 5 Aralık itibariyle - ise, 7 464 kilometre stabi
lize, 1 700 kilometre asfalt, 7 204 kilometre tesviye 
yol ile, 6 bin kilometre yol onarımı gerçekleştirilmiş
tir. 

QK!öy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 75 milyon 
dolar tutarında 900 adet dozer, 750 adet greyder ve 
125 adet yükleyici alınması için ilgili firmalarla ticarî 
sözleşme yapılmıştır. . 
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Orman yolları : 1984 yılında 3 727 kilometre yeni 
yol ile 1 349 kilometre stabilize yol, 1 240 kilometre 
yol onarımı yapılmıştır. 1985 yılında - 5 Aralık tarihi
ne göre - ise, 3 085 kilometre yeni yol, 1 100 kilometre 
stabilize yol ile 1 060 kilometre büyük yol onarımı 
gerçekleşmiştir. 

İçme suyu : 1984 yılında, yeni yapım 1 519, ikmal 
ve onarım, 266 ve limitten 1 844 olmak üzere toplam 
olarak 3 629 üniteye hizmet götürülmüştür. 1985 yı
lında -5 Aralık itibariyle- iıse yeni yapım 1 385, İk
mal ve onarım, 442 ve limit 1 183 olmak üzere 3 010 
üniteye içme suyu götürülmüş/tür. 

İskân çalışmaları : Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünce Karakaya Barajı inşaatından dolayı 240, Ata
türk Barajı inşaatından dolayı 3 280 aile ile, yurdu
muza kabul edilen 1 006 Afgan göçmen ailesinin iskân 
çalışmaları devam etmektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 1984 -
1985 yıllarında toprak ve su kaynaklarının geliştiril
mesi çalışmalarıma büyük önem verilmiştir. 1984 yı
llında 59 bin hektar alan sulamaya açılmış, ayrıca 37 
toin hektarda tarla içi geliştirme, 22 bin hektarda dre
naj ve toprak iskânı, 21 bin hektarda toprak muha
faza hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 1985 yılında - 5 
Aralık itibariyle- ise, 36 hin hektar alan sulamaya 
açılmıştır. 21 (hektarda tarla içi geliştirme, 14 bin hek
tarda drenaj ve toprak iskânı ve 14 bin hektarda 
toprak muhafazası gerçekleştirilmiştir. 

Toprak tahlil laboratuvarları : Çiftçi ve köylü
müzün üretiminde önemli 'bir girdi olan ve devlet ta
rafından büyük miktarda sübvanse edilen gübrenin, 
hangi toprağa, ne miktarda ve hangi cinsinin kullanı
lacağı önemlidir. ıBugün çiftçimiz, ne miktarda gübre 
atacağını ve cinsini bilememektedir. Günümüzde, 
toprak tahlili ve toprak tahlil laboratuvarları bü
yük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız bizden 
tahlil laboratuvarları istemektedirler. Bunun önemi
ni bilen bakanlığımız, 1985 yılında 300 bin adet toprak 
tahlili, 8 hin adet de sulama ve drenaj suyu nu
munesi tahlili yaptırmıştır. Halen, 42 il ve 2 ilçede 
toplam 50 toprak ve su tahlili laboratuvan faaliyet 
göstermektedir. Bunlara ilave olarak, 1985 yılında, 
Edirne, Uzunköprü, Gaziantep, Tekirdağ, Mardin, 
Kars, Ağrı, Zonguldak, Adıyaman, Nevşehir, Çankı
rı, Muş, Gümüşhane ve Rize illerinde de toprak ve 
su tahlü laboratuvarları kurulmuş olup, 1986 yılında 
hizmete açılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tarım sdktörünün bir bütün 
olarak ele alındığı bir dönemde, çiftçinin teşkilatlan

ması ve desteklenmesinde ülkemizde en etkili koope
ratif kuruluşu, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğidir. 
13 Aralık 1983 tarihinde Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı yeniden teşkilatiandınılmıştır. Tarım Kredi 
Kooperatifleri de bu teşkilatlandırmaya paralel olarak, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuru
luşu olmuştur. Yeni düzenlemelerle bu kuruluşa ba
kanlıkça geliştirilen tarımı politikalarına paralel1 ola
rak, çiftçinin desteklenmesinde etkili görevler veril
miştir. Türk çiftçisine ve Türk tarımına hizmet ver
mek için çaba sarf eden bu milî kuruluşumuzun, 
15811 sayılı Kanun, 18 Haziran 1984 tarihinde çıkarı
lan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15 
Haziran 1985 tarihli 3223 sayılı Kanun ile, mevzuatı 
toparlanmış, gelişen ve değişen şartların icaplarına ve 
kooperatifçilik prensiplerine uygun, hukukî ve idarî 
'bir nizama kavuşturularak, Türk çiftçisinin daha iyi 
teşkilatlanmasına ve desteklenmesine imkân sağlan
mıştır. 

Çiftçi ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi iihti-
yaçlaniM karşılamak, ürünlerini değerlendirmek, müş
tereken yararlanabilecekleri her çeşit makine, ekip
man ve tesisleri edinmek, üretim ve zarurî tüketim 
maddeleriyle üretim araçlarını toptan sağlamak, el 
sanatlarını geliştirmek, meslekî ve teknik yönden bil
gilerini artırmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bu
lunmak ve (bankacılık ve sigortacılık hizmetleri yap
mak üzere teşkil edilmiş olan bu kuruluş, gerçek
ten, ülkemizin en büyük tarımsal kooperatif ku

ruluşudur ve çiftçimize daha iyi hizmet verir hale ge
tirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümeti, çiftçimize 
ve köylümüze büyük önem vermektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türk çiftçi ve köylü
sünün hizmetini kusursuz yürütmenin kıvancı içeri
sindedir. Tarım sektörüne kredi veren kuruluş olan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, kalkınma plan
ları ve hükümet programında öngörülen hedeflere 
uygun olarak, üretimden pazarlamaya kadar tarım 
sektörünün kredi ihtiyacının karşılanması, modern 
tarım teknolojilerinin ülkemizde uygulanmak sure
tiyle teşvik edilmesi, üretim artışıyla birlikte bunların 
değer fiyatla satılmasını sağlayacak tarımsal ve tarı
ma dayalı sanayinin geliştirilmesi, gelişen ekonomik 
şartlara paralel olarak, üretici ve çiftçiler lehine, mev
zuatında gerekli değişiklikler yaparak, zamanında uy
gulamaya konulması ıhusu'slanrida büyük bir gayret
le çalışma içerisinde bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının faaliyetlerine kısaca değinmek istiyorum. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, son üç yılda 
tarım sektörüne açtığı kredi miktarlarında, şimdi su
nacağım rakamlardan da anlaşılacağı gi'bi, büyük ar
tışlar «ağlamıştır. 1983 yılında 554 milyar kredi kul-
landırılnıasiırta mukabil, bu miktar, 1984 yılında 775 
milyara yükseîm'iştir. 1985 yılında ise, kaynak ve im
kânlarının yüzde 87,8'ini teşkil eden 1 trilyon 181 
milyar Türk Lirasını, tarım sektörünün ihtiyacına 
tahsis etmiştir. Banka, kullandırdığı kredi miktarların
da yıllar itibariyle bu artışları sağlarken, 1985 yılın
da, çiftçi ve üreticilerimizin tarımsal kredilerinden 
kolayhkla ve yeterli miktarda yararlanabilmeleri için, 
birçok yenilikleri de uygulamaya koymuştur. Şimdi 
bu yeniliklerden bir kısmını huzurunuzda açıklamak 
istiyorum: 

1. Çiftçi ve üreticilere açılan, tarımsal kredi uy
gulamasında köklü değişiklikler yapılarak, borç sene
di alınmaksızın, tek bir sözleşme düzenlenerek öde
melerin tediye fişleriyle yapılması, sözleşmelerin noter 
yerine köy ve mahalle ihtiyar kuruliarunca tasdik edil
mesi imkânı sağlanmış ve bu süratle kredıilemedeki 
formaliteleri asgarî düzeye indirmiştir. 

2< (Bitkisel üretimle ilgili nakdî kredi limitlerini 
yüzde 30 - 70 oranında, hayvancılık konusunda ise 
yüzde 20 - 52 nispetinde yükseltmiştir. Traktör ve 
biçerdöver almak isteyen çiftçilere, aracın satış fiyatı
nım yüzde yettnişbeşine kadar, kredi verilmesi imkânı 
şağlanmaştır. Tarım kredi kooperatiflerinin, bir or
tağına, çeşitli ürünler için açabileceği kredÜ limitini, 
1 milyon liradan, 2,5 milyon liraya kadar artırmıştır. 
Traktör alacak çiftçilerden aranmakta olan arazi li
mitlerini, üretici lehine azailtarak, daha fazla çiftçi
mizin bu kredilerden yararlanmasına imkân vermiştir, 
Çeşitli tarımsal faaliyetleri için, bir çiftçi veya üre
ticiye, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası şubelerin
ce açılabilecek kredi miktarı artırılmıştır. Gerek iç 
kaynaklardan ve gerekse Dünya Bankası kaynakla
rından desteklenen, üretim geliştirme, ikinci ürün, 
nadas alanlarının daraltılması, erken kuzu kesimini 
önleme ve ikinci meyve - sebze projelerinin uygulan
masını, Tarım Orman ve Kiöyişleri Bakanlığımız ile 
yapmış olduğu sıkı bir işbirliği sonucu, başarıyla yü
rütmektedir. 

Dünya Bankasından ağladığı kaynakla, ikinci ta
rımsal kredi projesini uygulamaya koymuştur; Hay
van yetiştiricilerine daha ucuz yem sağlamak amacıy
la, hükümetin çıkarttığı tebliğ.esasları dahilinde, ken-' 
di yemini Çetenlere de dahil olmak üzere, fatura 
karşılığa üreticilere sübvansiyon ödenmesiyle ilgili 
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uygulamayı devam ettirmektedir. Tarım kredi koope
ratifleri aracılığı ile sertifikalı patates tohumluğu
nu, tarım satış kooperatifleri vasıtasıyla ayçiçeği to
humluğunu, ithalat ve dağıtım faaliyetlerini de kredi
leriyle desteklemiştir. Üretici ve çiftçilerimizin za
manında ve yeterli miktarda kredi almalarını sağla
mak amacıyla, yurt sathındaki bütün şubelerine ge
rekli plasmanları süratle tahsis etmiştir. Ayrıca, tabiî 
afetler nedeniyle ürünleri hasar jglören çiftçi ve üre
ticilerimizin, banka ve tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarından, 1983 yılında, .1 028 köydeki 24 154 
borçlunun 2 milyar 678 milyon lirasını, 1984 yılında 
450 köydeki 11 295 borçlunun 1 milyar 649 milyon 
lirasını 1985 yılında ise, -9.1'2.1985 tarihi itibariyle-
2 421 köydeki 86 498 borçlunun 13 milyar 849 mil
yon İirasınıı ertelemiş ve bu durumdaki üretici ve 
çiftçilere yeni ihtiyaçları için gerekli üretim kredileri
ni de vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün tarımda uygulanmak
ta olan en önemli atılımlardan biri de, tohumculuk
tur. Türkiye'de tohumculuk, kısa zaman öncesine ka
dar, sadece devlet tarafından yapılmaktaydı. Tohum
culuk yapma imkânı, artık özel sektöre de verilmiş
tir. Dikkat edilirse, tarımı ileri ülkelerde tohum te
dariki çok büyük oranlarda, özel sektör tarafından 
yapılmaktadır. Yabancı teknoloji transferi, diğer sek
törlerde olduğu gibi, tarımda da uygulanmaya baş
lanmıştır. ithal edilen tohumluklarla 1985 yılında, 
çok başarılı sonuçlar alınmıştır. İthal edilen «Sadova» 
çeşidi buğday tohumluğunu kullanan Trakya çiftçisi, 
bu tohumluktan yüksek verim sağlamıştır. Çiftçimiz, 
bu ithal tohumluğu çok benimsemiş olup, 1985 son
baharında çok geniş alanlar, bu tohumlukla ekilmiş
tir. 1986 hasatanın çok iyi olması beklenmektedir. 

Idhal tohumluklarda, atılan en büyük adım, «Hib-
rit» tdknolojisiiriin, ülkeye yaygın olarak getirilmeye 
başlanmasıdır. Tarımı ileri ülkelerde, mısır, ayçiçeği 
ve birçok sebzelerim yetiştirilmesinde, artık, tamamen 
hibrit tohumluklar kullanılmak suretiyle, verim, çok 
yüksek oranlarda artırılmakta, hastalık ve zararlılar 
önlenmektedir. Ülkemizde, sadece mısır tohumlarıyla, 
bu y i dekardaki verim 240 - 250 kilogramdan, bin 
kilograma çıkarılmıştır. Hibrit tohumluklar ithal edi
lerek üreticinin hizmetine sunulurken, Türk araştır
macıları da, Edirne'de ayçiçeği hibriti, Sakarya ve 
Sam'sun^da mısır hibriti, Antalya'dia sebze hibritleri-
ni geliştirmıişler ve üretimine başlamışlardır. Gelecek 
yıllarda, kendi hibrit tohumlarımız daha geniş alan
larda ekilebilecektir Yabancı kaynaklı hibrit tohum-
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larının da, Türkiye'de' üretilmesine başlanmıştır. Bu 
tohumların daha çok miktarda ülke içinde üretilme
leri önemle teşvik edilmektedir. 

1985 yılında, tüm mısır ekim sahasının yüzde yir
mi kadarında hibrit tohumluğu kullanılmış ve 1,5 mil
yon ton olan mısır üretimimiz, bu yıl takriben 1.9 
milyon tona ulaşmıştır. 1986 yılında mısır alanlarının 
yüzde 33Hi hibrit mısır tohumluğu ile ekilecek ve 
1986 yılında üretimimiz tahminen 2,4 milyon tona ula
şacaktır. Hilbrit mısır üretiminin artmasına paralel 
olarak, yem sanayii daha da gelişecek ve böylece bit
kisel, protein, hayvansal proteine çevrilecektir. Ay
çiçeği konusu incelendiğinde, 1985 yılında dkiliş alan
larımın yüzde 14'lük kısmının hibrit ile ekildiği hesap
lanmıştır. Bu oranın 1986 yılında yüzde 40 civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. Amaç, yüksek verimli 
çeşitlerle, çiftçinin gelirini yükseltmek ve bitkiseli yağ 
açığını kapatmak, tarıma dayalı sanayimize daha çok 
hammadde temin ederek, gelişmesini sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı Temmuz, Ağustos, 
Eylül ve Ekim aylarında en çok konuşulan konu, ku
raklık ve tohum meselesiydi. Bu konular çok konu
şulmuş ve çok yazılmıştı. Bu mevzuda en önemli böl
gelerden birisi de seçim bölgem olan Edirne'dir. Ben 
tenkitleri yapanların, bu tenkitleri yaparken daha iyi 
fikir sahibi olabilmeleri için, bu konular hakkında kısa 
bazı bilgiler vermek işitiyorum. 

1985 yılında, Nisan - Ekim ayları arasında Edirne 
iline hiç yağmur yağmamıştır. Mahsullerim gelişme
sinde en önemli etken olan nem oranı sıfır düzeyine 
düşitüğü için, mahsullerin gelişme ve yetişmesinde bü
yük sıkıntı doğmuştur. Bu üzücü durum çeşitli mih
raklar tarafından istismar vesilesi' haline getirilmiştir. 
Bu üzücü durumu fırsat bilenler, çeşitli vesilerle, çe
şitli yerlerde demeçler verdiler, olayları saptırdılar ve 
hatta bu kuraklığa cankurtaran simidi gibi sarılmak 
isteyen, Meclis içi ve Meclis dışı, bütün parti genel 
başkanları, heyetleriyle ve yandaşlarıyla beraber Edir
ne'ye koşmuşlardır, 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Ta
rım Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşsun; lütfen ikaz 
ediniz... 

'BAŞKAN — Sayın Üğdül, bütçe üzerinde konu
şun efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Peki efendim. 
Kiöylü ve çiftçi vatattdaşımım büyüklüğünü ve gu

rurunu bilemedikleri için, 500'er kişilik sinema salon
larını dahi dölduramayarak, çiftçi ve köylümüzden 
gerekli cevabı almışlardır. (ANAP sıralarından f ı ş 
lar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kaç saattir gün
dem dışı konuşma yapıyor arkadaş, alkışlamak la
zım. 

M. TURAN BAYEZFT (Kahramanmaraş) — Ce
nabı Allah'a sığınma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Bayezit... 
'İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın milletve

killeri, sayın basınımızın da geniş yer verdiği bu ko
nuyu kısaca izah edip, değerlendirmesini size bıırakı-
yorum. 

Kuraklığın sebep olduğu ve en önemli zararın gö
rüldüğü bölge, Meriç ve Ergene Havzaları bolgesiydi. 
Meriç Nehri senelerce, İpsala ve Edime Ovalarımı su
layan bir nehirdir ve buradaki sulu ziraatin sulama 
düzeni Meriç Nehrine göre kurulmuştur. Vatandaşlar 
da Meriç Nehrindeki bu düzene göre sulu ziraatları
nı yapıyorlardı; fakat 1985 yılında görülen anormal 
kuraklık ve 1952 yılından beri ilk defa olarak Meriç 
Nehri yatağının, Ege Denizi alt seviyesinden düşük 
hale gelmesi sebebiyle, Ege Denizinin tuzlu suları Me
riç Nehri yatağına doğru hücum etmiştir. Bu durum
da arazilerin büyük bir kısmı muhasara altında kal
mış ve arazilerin sulanabilme imkânlara yok olmuştu. 
Ben bu olayları yakinen izleyen, o zor günlerde de
vamlı çiftçi ve köylünün yanında bulunan bir vatan
daş olarak, karşılaşılan zararın en aşağı safhaya in* 
dirilmesinde, geceli gündüzlü büyük gayret gösteren 
başta Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve DSİ 
Genel Müdürlüğü mensuplarına ve diğer ilgili kamu 
personeline huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. 
Çünkü, mahsullere can yerecek su 140 kilometre uzak
lıktan ve bugüne kadar gelmemiş yollardan, kısa za
manda getirilmişti. Bu mücadele sonucu 145 - 150 
bin dekar arazinin 20 - 25 bin dekan kurumuştur, 
bu arazinin 8 bin dekarı da Meriç Nehrinim karşısın-
dadır ve sulama imkânı yoktur. 

Ben, bu konunun umumî efkârca daha iyi bilin
mesini ve istismar edenierce de yerinde incelenmesi-
mi isterdim .̂ Bu bölgede zarar gören bütün üretici ve 
çiftçinin devlete olan borçlarının da ertelenmiş oldu
ğunu ve vatandaşıımızın bundan büyük memnuniyet 
duyduğunu da ayrıca belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının tohum meselesine verdiği önemle 1985 
yılında çok iyi neticeler alınmıştır. Bununla birlikte, 
aşağıda belirteceğim bazı hususların da dikkate alın
masının, faydalı olacağı inancındayım. 

Ülkem'izin tarımsal üretim hedeflerinin gerçekleş
mesinde, kaliteli tohumluk (önemli bir unsurdur. Çift-
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çimizin tohum ihtiyacı dahilî üretimle karşılanırken, 
yerli tohumluk üretimi teşvik edilmelidir. Dünyadaki 
mevcut tohumluklardan, başta hibrit cins tohumlar ol
mak üzere, kalite ve verimi yüksek, iç ve dış pazar is
teklerine cevap verebilecek, hastalıklara dayanıklı to
humların da ithal edilip, üretiminin gerçekleştirilme
siyle, istihsalin artması sağlanacaktır. Bu cümleden 
olarak, hükümetimizin 1984 - 1985 yılında tohumluk 
ithaline büyük önem vermesi, çiftçimizce takdir ve 
teşekkürle karşılanmıştır. Yalnız, çiftçimizin daha bol 
ürünler alabilmesi ve tohumculuğun daha ileri bir dü
zeye getirilebilmesi için, Türkiye'de yeni ve dinamik 
bir tohumculuk endüstrisi kurulmalıdır. Bunun için 
alınan kararlar ve çıkarılan kararnameler bir an ön
ce uygulamaya konulmalı ve mesele temelden çözül
melidir. »Toprağı, iklimi, tohum üretimine son dere
ce müsait olan ülkemizde, kısa zamanda tohumluk 
ihtiyacımızın karşılanacağına inancım tamdır. Ayrıca, 
bu çalışmalar sonunda, tohumluk ihracına da geçil
mesi hayal olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sulanabilir arazilerimizin su
lama işleri halledildiğinde, hangi mahsulün nereye 
ve ne zaman ekileceği, çiftçimize ziraat teşkilatların
ca mahallinde yapılacak .tatbikatlarla, gösterildiği za
man, toprak tahlili yapılarak bilinçli gübre kullanımı 
gerçekleştiği ve iyi cins tohum kullanıldığı zaman, 
tarım reformu da gerçekleşmiş olacaktır. Tarım Or
man ve KÖyişleri Bakanlığımız bu tarım reformunu 
gerçekleştirecek güçtedir, buna da inancımız tamdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, 1986 
malî yılı bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
Sayın Cengiz Dağyar, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA A. CENGİZ DAĞYAR 
(Anıbailya) — Sayın Başkan, değerli ımıMetvekMeri; 
Tarım Onman ve Köyiişleri Bakanlığinın 1986 yuh 
'bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda builaınuyöırum. 
'Bu vesile ile Sayın 'Başkanlık Divanımı, değerli mil
letvekili arkadaşlarımı, bakanlığın çalışkan ve feragat 
sa'hibi mensuplarını saygıyla sdamlıyoıruım. 

Değerli arkadaşlarım, bir bakanlığın faaHydblerii-
nin, hüklimetin yüce Meclıise arz ©dillenprogramı 
doğrultusunda değedendirilecegı malumlarınızdır. 
Şunu hemen peşinen bdıirtmek iteriz iki, Tarım Or-
aman ve KöyişIeri Bakanılığı, hükümet programında 
kendisime gösteriden hedeflere emin ve 'kararlı adım
larla yüımektıedıir. Pek yakm bir gelecekte, Türk 
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çiftçisinıin layık olduğu sosyal refaha ve ekonomik 
güce 'bu çalışmalar neticesinde ulaşacağından, grup 
oöıarak en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlaırım, utlu önder Atatürk, 
«Köylü milletin efendisidir» demek suretiyle, Türk 
köylüsünün cemiyetimiz içindeki yenini bize işaret 
buyurmuşlardır. Şu bir gerçektir ki, udu önderin bu 
sözleri layıkıyla değerlendirilememiş, Türk köylüsü, 
hakkı olan sosyali ve ekonomik imkânlara bir türdü 
enişüMememişıtıir. 

Değerdi milletvekilleri, köylünün, yurdun gerçek 
manada efendisi olması, ona göiürülen hizmetler ve 
verilen değerlerle ölçüdür. Anavatan Partisi iktidarı, 
programı ve icraatıyla Türk köylüsünü bu yurdun 
hakikî efendM yapma yolunda ciddî hamlelere ko
yulmuş ve neticelerimi almaya başlamıştır. Bugün 
Türk köylüsünün ürettiği mallar, dünya pazarların
da (müşteri bulurken, bu gelişme, hem onun ekono
mik gücünü ispat etmekte, hem de milletimizin yü
zünü ağartmaktadır. Yine, Türk köylüsü, teknolo
jimin en sıon ürünleri olan yüksek verimli tohum, 
lüdan ve damızlıkları, dünyanın diğer çifitçileriyle 
aynı zamanda temin ederek kuMamabilıme 'imkânına 
'kavuşturulmuştur. 

Elektrik refahın anabtarıdi'r. Hükümetimiz, bu 
anahtarı, Türkiye'nin son köyüne kadar yakın bir 
gelecekte götürmüş olacaktır. Köyde elektrik, ınefah 
ve medeniyet demektir. Bugün Türk köylüsü, ihti
yacı alan bütün medenî vasıtalara kavuşma yolun
dadır. Köylümüz aftık otomatik telefon, münferit 
çeşmeler yerine, şebeke suyu, televizyon yansıtıcısı, 
asfalt yol 'istemekte ve hükümetimiz, bütün gücüyle 
bu lihtiyaçlaırın 'temimi yolunda mesai sarf etmekte
dir. 

Kendisine verilen imkânları en iyi şekilde de
ğerlendiren çiftçimiz, artık kapalı ekonomi anlayışı
nı terk etmiştir. Ürettiğini en tiyi şekilde değerlen-
ıdlkımekte ve pazarlamaktadır. Teknolojik alandaki 
yenüklere kısa zamanda lintibak etmesini bilen Türk 
çiftçisi, ikinci 'ürün, nadas alanlarının darailitılması 
ve yüksek verimdi tohum konularında fevkalade du
yarlı davranarak, bir karış 'toprağından dahi verim 
akmasının 'gerektiğinin bilincinde olduğunu ispat et
miştir. Hal böyleyken, muhalefete mensup bazı mil-
letvekaiM arkadaşlarımın, «Çiftçinin tabasını ekeme-
diği, yarısını boş bıraktığı» şeklindeki mesnetsiz 
iddiaları bizzat Türk çiftçisine yapılmış bir bühtan 
oiarak kabul ediyoruz. 
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Güıhre kullanımının azaldığı yolundaki iddialar 
da devamlı tekrariantmaikfcadır. 'Hakikat şudur ki, çift
çi gübre kullanımıaktan değil, gübreyi boş yere, amaç
sız kuıManımıakltan vazgeçmiştir. Bugün memleketli
mizin birçok yerlinde, köylü, 'toprağını tahlil etıtk-
mefcte, tarlasının hangi akis (gübre ile gübrelenme-
si gerektiğini ve ihtiyacınım ne kadar olduğunu tes
pit ettirmektedir. !Bu husus, gübre kullanmada, ar
tık ekonomik düşüncelerin hâkim olmaya başladığı
nı igösiteren en güzel göstergedir. Kaldıki, Anavaltıan 
Jktlidarı, gübrenin, verim üzerindeki tesıkini çok iyi 
'bilmekte ve gübredeki sübvansiyonu devam ettir
mektedir. 1985 yılında gübrede uygulanae devlet 
desteği 200 milyar liranın üzerindedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hayalî ihracat da 250 miyardır. 

A. CENötZ DAĞYAR (Devamla) — Efendim, 
cevap vereyim mi; yoksa?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz konuşmanıza 
devam edin, 

A. CENGİZ 'DAĞYAR (Devamla) — Değerllli 
milletvekilileri, hükümetimizin çiftçiye verdiği devlet 
desıteği, sadece gübre ile kalmamıştır. 1985 yılında 
221 'bin ton tohum üretilmiiş, ayrıca 41 bin ton 
tohum da ithal edilmiştir. İthal edilen tohumluklar, 
maiyet fiyatının yüzde 50 altında çiftçimize dağıtıl
mıştır. Ayrıca, yüksek verimli hibrit tohumlarımın 
ithalinde, bu çeşitlerin ana ve babalarının da ülke
mize getkilerek üretilmesi şart koşulmuş;- böylece, 
yerli ve yabancı tohumculuk firmaları, hibrit mısır, 
ayçiçeği ve sebze 'tohumları konusunda ortak yatı
rımlara teşvik edilmiştik. Bu sayededirki, hibrk to
humculuk, ülkemizde kurulup, gelişmeye 'başlamış
tır. 

Yine, çiftçiye yapılan devlet destekleri cümlesin
den olan ziraî mücadele hizmetlerini bu arada zik
retmek istiyorum: 1985 yılında süne, kımıl, yeşilkurt 
haşerelerine karşı 700 bin hektarlık sahada devlet mü
cadelesi yapılarak, çiftçimizin ürününü haşere za
rarından kurtarmıştır. Ege ve Marmara bölgesindeki 
zeytinliklerde, uçakla, zeytin sineğine karşı başarılı 
bir devlet ilaçlaması gerçekleştirilmiştir. 

Hayvancılık sektörü de 1985 yılında devlet deste
ğinden nasibini almıştır. 1 Ocak 1985'ten itibaren, 
yemde uygulanan yüzde 20 oranındaki sübvansiyon, 
hayvan yetiştiricileri için çok değerli bir destek ol
ması yanında, yem üretim ve tüketiminde büyük bir 
canlanmaya vesile olmuştur. Yem fabrikalarımızın 
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üretimi artmış, sanayi yemlerinin tüketiminde önem
li gelişmeler kaydedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, çiftçiye verdiği des
teği, tarım kredileri alanında da devam ettirmekte ve 
geliştirmektedir. Şunu huzurunuzda memnuniyetle ifa
de ediyorum ki, çiftçinin önceki yıllarda kredi alır
ken maruz kaldığı ve büyük rahatsızlıklar doğuran 
birtakım formaliteler, hükümetimizin yerinde aldığı 
bir kararla asgarî hadde indirilmiştk. Çiftçi, kredi ta
lep ettiği bankalarda, efendi muamelesi görmeye baş
lamıştır... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çiftçi eskiden ney
di? Efendi değil miydi? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdahale et
meyiniz. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Tarımımız
da, sermayenin kıt faktör olması itibariyle, üretimi 
geliştirmede, kredi, en büyük etkendir. 1984 yılında 
tarıma 852 milyar Türk Lirası kredi verilirken, 1985 
yılında bu miktar 1 trilyonu aşmıştır. Çiftçiye verilen 
kredinin faiz hadleri de normal kredilerin yarısı ka
dardır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz, genel ekono
mik anlayışı içinde sübvansiyona yer vermezken, ta
rım alanında takip ettiği istisnaî politikaya dikkat
lerinizi çekmek istiyorum. Ülkemiz Avrupa'da (Rus
ya hariç tutulursa) en geniş tarım topraklarına sahip
tir. Çeşitli ürünlerin yetişmesi için, iklim kuşakları, 
tarımımıza güç vermektedir. Sulanabilir tarım alan
larımızın henüz üçte birini sulayabilmekteyiz. Tarı
mımız, süratle gelişen yeni tarım teknolojilerine bir 
an önce kavuşmak için çok önemli hazırlıklar için
dedir. Milletimizin heyecan ve ümitle beklediği Güney
doğu Anadolu Projesi yakın bir gelecekte tahakkuk et
tiği zaman, sulanabilen tarım topraklarımız üçte bir 
nispetinde artacaktır. Yapılan bir hesaba göre, kom
şumuz olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri
nin yıllık tarım ürünleri ithalatı takriben 30 milyar 
dolar seviyesindedir. İki binli yıllarda bu meblağ 50 
milyar dolara yaklaşacaktır. Bugün Harran Ovasında, 
iki yılda bir ürün almaktayız. Bu bölge sulandığı gün, 
iki yılda bir ürün yerine iki yılda beş ürün alma im
kânına sahip olacağız. Komşu ülkelerin tarım ürün
leri ithalatını karşılayabilecek bir potansiyel, bu gü
zel yurdumuzda mevcuttur. Hükümetimiz, geleceğin 
Türkiye'sinin güçlü tarım bünyesini kurmak azminde 
ve gayretindedir. 

Türk tarımının, günümüzde en önde gelen me
selesi, teknoloji sorunudur. Bugün dünyada, tekno-
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loji konusunda çok önemli gelişmeler ve değişmeler I 
olmaktadır. Tarım teknolojileri, elektronikteki geliş- I 
melerle âdeta yarışmaktadır. Bundan otuz, kırk yıl I 
önce yeryüzünde 150-200 kilogram üzerinde mısır 
alınamazken, teknolojinin geliştirdiği mısır tohum-
larıyla, dekara bin kilogram mısır verimi almak ar- | 
tık basit bir üretim tarzı olmuştur. I 

Tarımımızın teknoloji sorunundan sonra ikinci I 
büyük meselesi de, sulamadır. I 

Sulama problemimizin çözüm yollarıbulunmuştur. 1 
Hükümetimiz, sulama yatırımlarına, sanayi yatırım- I 
lan kadar değer vermekte ve yurt sathına yaymak- I 
tadır. I 

Değerli arkadaşlarım, tarımımızın bünyesi değişir
ken, tarım ürünlerindeki geleneksel ihracat anlayışının I 
da değişmekte olduğunu memnuniyetle müşahede edi
yoruz. Son sekiz yıllık ihracat rakamlarına baktığı
mızda, tarım ürünleri ihracatımızın 1 milyar 254 mil- I 
yon dolardan, 1 milyar 750 milyon dolara yükseltil- I 
diğini, bir diğer ifadeyle, işlenmemiş tarım ürünleri 1 
ihracatında yüzde 40'Iık bir artış olduğunu görüyo- j 
ruz. Buna mukabil, 1976 yılında 100 milyon dolar I 
olan, tarıma dayalı ürünler ihracatımız, 1984 yılında 
860 milyon doları geçmiştir. Buradaki artış yüzde 
700'den fazladır. Bu, şunu göstermektedir: Türkiye I 
artık, sadece tarım ürünleri yetiştirip satan bir ülke 
değil, tarım ürünlerini işleyen, satan, bir tarım ürün
leri sanayii ülkesi olmaya namzet bir ülkedir. 

Gelişme ve büyüme sancısız olmaz. Çiftçimizin, 
zaman zaman problemlerle karşı karşıya geldiği bir I 
vakıadır. Huzur ifade edeyim ki, Anavatan Partisi, 
ülke problemlerini çözmek için kurulmuştur. 1985 yi- I 
tında ülkemiz, son otuz yılın en büyük kuraklığını 
yaşadı. Bugün en gelişmiş teknolojileri kullanan ta
rım ülkeleri bile, olumsuz hava şartlarından büyük 
çapta etkilenmektedir. Kuraklığın tevlit ettiği sıkın
tıları, bu hükümetin bir kusuru ve noksanı olarak I 
göstermeye çalışmak, yanlış bir insafsız bir değerlen
dirmedir. Tarım politikalarında netice .hesaplarının I. 
alınması bir yıla münhasır olamaz. Sarfedüen çalış- I 
ma ve gayretlerin müspet neticelerini, önümüzdeki yıl- I 
larda çiftçilerimizle hep birlikte göreceğimizden kim- 1 
senin kuşkusu olmasın. I 

Evet muhterem arkadaşlar, hükümetimizin takip I 
ettiği tarım politikaları ve aldığı rasyonel kararlar, 
Türk köylüsünü, sosyal ve ekonomik alanda özle
nen seviyeye çıkaracak, onu yurdun hakiki efendisi 1 
kılacaktır. Türk köylüsü ve çiftçisi, Anavatan iktida
rı döneminde, istikrar içinde kalkman ülkemizin sağ- I 
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lıklı ve geleceğe güvenle bakan bir kesimi olarak gön
lümüzü doldurmaktadır. Güzel yurdumuzun köyleri 
için yapılacak hizmetler cümlesinden olmak üzere, 
bu iktidar, 900 adet dozer, 750 adet grayder, 125 adet 
yükleyici ile yeni bir makine ordusunu, Türk köyleri
nin imarında kullanmak üzere, güzel Anadolu'ya salı
verecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz bu ko
nuşmalarımızla, güzel yurdumuzun Ve asil Türk çift
çisinin hiçbir problemi kalmadığını söylemek istemi
yoruz. Problemlerimiz çoktur; ancak; Anavatan Par
tisi iktidarı, azametli bir değirmen gibi, bu problem
leri ezip ufalayacak ve yok edecektir. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Buna inancımız tam
dır. 

Bu duygular içerisinde, 1986 yılı Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanlığı bütçesinin yüce Milletimize ve 
asil Türk çiftçisine hayırlı olması dileğiyle, muhte
rem Meclise en derin saygılarımızı grup olarak suna
rız (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağyar. 
Sayın Sabri Araş. 
ANAP GRUBU ADINA SABRI ARAŞ (Kars) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muh
terem üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
1986 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini sunmaya devam etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Bu vesile ile, yüce heyetinizi hürmet
le selamlıyorum. Zamanın müsaadesi nispetinde; ge
rekli olmadıkça, verilen bilgileri tekrarlamadan, de
taya girmeden, çalışmaları ve düşüncelerimizi özetle
meye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, bütçesi üzerinde görüştüğümüz 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, yurt sathına 
dağılan geniş teşkilatıyla toprak ve sudan, bitki ve 
hayvana; bitki ve hayvandan, insana; şehırdön köye; 
mezradan yaylalara kadar 35 bini aşkın köye ve 90 
bin civarında kırsal yerleşim alanına hizmet götüren, 
yurt sathındaki zararlılarla mücadeleye, yararlıların 
ıslahına çalışan; artan nüfusun gıda ve barınma ih
tiyaçlarını, modern gereksinimlerini sağlamak için 
araştırma ve çalışma yapan bir bakanlıktır. 

' Geçmiş yıllarda, köylerimizde kız evlendirirken, 
başlık olarak beşibiryerde istenirdi. Bugün, köylümüz 
bizden, yol, su, elektrik, okul ve sağlıkevi istemekte
dir. Zaman geliştikçe, çeyizle, bu beşibiryerdeler üs
tüne nasıl ki buzdolabına, çamaşır makinesine, dikiş 
makinesine, halıya, mobilyaya ve bunun gibi ihtiyaç 
maddelerinin eklenmesine de gereksinim duyulduysa, 
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bugün köylümüz de devlet babadan sadece yol, su, 
elektrik, okul ve sağlıkevi istemekle kalmamakta; 
bunların yanında, topraklarının ıslahını, hayvanlarının 
ıslahını ve telefonu da istemektedir. Biz köylümüze, 
bir yerde, bunların hepsini vermedikçe, pazar imkân
ları bulmadıkça ona hizmet ediyoruz diyemeyiz. 

Nüfusumuzun ortalama yüzde 50'si tarım sektö
ründe çalışmaktadır, yani 4,5 milyon aile, geçimini 
tarımdan elde etmektedir. Tarım işletmelerinin yüzde 
90'ı küçük aile işletmeleridir; tesis, donatım ve işlet
me imkânlarına sahip değildir. Tarımsal organizas
yonla ekonomik ünitelerin kurulmasında mecburiyet 
vardır. Çiftçinin desteklenmesi, parçalı arazilerin top-
lulaştırılması ve yeniden parçalanmasının önlenmesi, 
toprak ve su kaynaklarının teknik ve ekonomik yön
temlere göre kullanılması ve geliştirilmesiyle yerleşim 
düzenlemesi için tedbirler alınmış; 3083 sayılı Sula
ma Alanlarında Aarazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu, Genel Kurulumuzun tensiplerinden 
geçmiştir. 

Tarımsal üretimi artırmak için, birim başına ve
rimi artırmak zorundayız. Ülkemiz insanının beslen
mesinde, genç neslin beden ve ruh sağlığının geliş
mesinde, enflasyon ve işsizliğin önlenmesinde, kırsal 
kalkınmanın gerçekleşmesinde üretim artışının büyük 
rolü olacaktır. 

Şehir ve köylerimiz arasında gelir farklılığı vardır; 
kesimler arasındaki gelir farklılığını azaltmak ve as
garî seviyeye indirmek mecburiyetindeyiz. 

Üretimin, yoğun girdilerle artırılması ve kalitesi
nin yükseltilmesiyle birlikte, üretim maliyetini düşü
rücü destekleme çalışmaları da yapılmaktadır. 1982 
yılında, destekleme fiyatlarında ortalama yüzde 25,8; 
1983 yılı fiyatlarında yüzde 20 ve 1984 yılı fiyatların
da yüzde 51,4 oranında artış oknuştur; 1985 yılının 
ilk yedi" aylık döneminde ise, tespit edilmiş olan des
teklemeye tabi ürünlerin fiyatlarındaki artışın orta
lama yüzde 42,6 oranında olduğu görülmektedir. 

Tarımsal ürünün değeri, girdi fiyatları karşısında 
artırılmış, ürününü devlete satan çiftçiye, ürün be
deli kısa sürede ödenmiştir. Tarımsal ürünlerin değe
rini artıran destekleme alımları dışında, vergi muafi
yeti ve ucuz kredi gibi maliyet düşürücü destekleme
ler de yapılmıştır. 1985 yılında, sübvansiyonlarla çift
çilerimize sağlanan destek 600 milyar dolayındadır. 

Tarımsal mücadele ilaç ve hammaddeleri, Gümrük 
Vergisinden muaf tutulmuş; ziraî mücadele progra
mı, ürün ve saha olarak genişletilmiştir. Ziraî mücade
le hizmetleri, demonstrasyon (demenstartion) devlet 

yardım ve yöntemli, çiftçi mücadelesi şeklinde uy-
gulanmıştır. Hastalık ve zararlılarla mücadele faktörü
ne gereken önem verilmiş, Güney ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde, 2020 köyün hububat sahasın
da, süne zararlısına karşı 4 979 962 dekar alanda, İç-
anadolu hububatının önemli zararlılarından olan 
kımıl haşeresine karşı da 307 069 dekar alanda mü
cadele yapılmıştır. Ayrıca, 1985 yılında 7,9 milyon 
hektar alan, 75,1 milyon ağaç, 22,5 milyon fidan, 1,3 
milyon ton tohumluk ve 1,3 milyon ton ambarlan
mış ürün, ilaçlanmıştır. 

Kimyevî gübrede yüzde 40, tohumlukta yüzde 50 
ve karma yemde yüzde 20 sübvansiyon uygulanmış
tır. Kimyevî gübrede uygulanan sübvansiyon mik
tarı 240 milyar liradır. Yetiştiricilerin desteklenmesi 
için çıkarılan Sanayi Yemi Destekleme ödemeleri Fo
nundan yetiştiricilere 40 milyar lira civarında ödeme 
yapılmıştır. Bu uygulamadan sonra karma yem kul
lanımında yüzde 30 artış olduğu görülmektedir. Yük
sek vasıflı tohum kullanılarak bitkisel üretimi artır
ma çalışmaları yapılmış, mısırda 250 kilogram olan 
ortalama verim, hibrit ithal tohumluk kullanılarak 
1 000 kilograma çıkarılmıştır. 1985 yılında 221 bin ton 
tohum üretilmiş, 40 bin ton da ithal edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yöre
lerden olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
nin kalkındırılmasına ve bu bölgeler ile diğer bölge
lerimiz arasındaki farklılığın azaltılmasına çalışılmış
tır. 1985 yılında, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
nın illere dağıtılabilen yatırımlarının 74,2 milyon 
lirası, yani yüzde 39,4'ü kalkınmada öncelikli illere 
tahsis edilmiştir. 1986 bütçesinde de bu konuya özen 
gösterilmiştir. 

Kırsal kesimdeki 3 634 üniteye sağlıklı içmesuyu 
götürülmesi için, 1986 bütçesine 31,2 milyar lira Öde
nek konmuştur. Ayrıca, 89 681 hektar alanda tarla içi 
geliştirme hizmetleriyle drenaj, 698 hektar alanda gö
let, 33 500 hektar alanda yerüstü ve yeraltı sulama-
sıyla, 21 542 hektar alanda da toprak muhafaza ça
lışmalarının planlandığını görmekteyiz. Bu çalışmalar 
için ayrılan ödenek de 68 milyar liradır. 

Tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla dış fi
nansman kaynaklarından sağlanan kredilerle de: 

1. Tarımsal yayın ve uygulama projesi, 
2. Beşinci hayvancılığı geliştirme projesi, 
3. Erzurum kırsal kalkınma projesi, 
4. ikinci meyve sebze projesi, 
5. İğdır, Aksu, Erciş, Ereğli sulama projesi, 
6. Kuzey Türkiye ormancılık projesi, 
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7. Tahıl depolama projesi, 
8. ikinci tarımsal kredi projesi, 
9. Kuzey Anadolu deprem kuşağı kırsal kalkın

ma projesi, 
10. Tarım sektörü •uyum projesi 
Uygulanmaktadır. 
Bu, dış kaynaklı on projenin finansman tutarı 

1 170 milyon dolardır; bu projeler iç kaynaklarla da 
desteklenmektedir. 

Tarımsal üretimi artırmak, altyapıyı düzenlemek 
ve yörenin ekonomik kalkınmasını sağlamak ama
cıyla, Ağrı, Artvin, B ngöl, Erzurum, Erzincan, Ela
zığ, Kars, Gümüşhane, Tunceli Muş ve Van illerini 
içine alan Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı Kırsal 
Kalkınma Projesi için Avrupa Konseyi iskân Fo
nundan 200 milyon dolar kredi sağlanmıştır. Bu kre
dinin yüzde 60'ı tarım, yüzde 40'ı altyapı projelerin
de kullanılacak ve çalışmalar 1988 yılında bitirilecek
tir. 

Ülkemizde 26,5 milyon hektar birinci dördüncü sı
nıf arası arazi, işlemeli tarıma uygundur. 5 milyon 
hektar birinci sınıf arazimiz mevcuttur. Bunların dı
şında kalan diğer araziler de, çorak, taşlık; su ve rüz
gâr erozyonu vardır. Tarım arazilerinin 12,5 milyon 
hektarı, sulanabilir özelliktedir. Ekonomik olarak su
lanabilecek toplam arazi miktarı 8,5 milyon hektar
dır. 776 bin kilometrekare alanda, mütevazi bir büt
çe ile görev yapmanın zor olacağını takdir edeceği
nize ve buna rağmen, bütün zorlukların üstesinden 
gelineceğine inanıyoruz. 

Bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
1985 yılında 7 bin kilometre stabilize, 1 700 kilometre 
asfalt, 6 800 kilometre tesviye yol, 6 bin kilometre 
yol onarımı gerçekleştirmiştir. Buna orman yolları 
dahil değildir. Çalışmaların daha çabuk ve iyi yapıla
bilmesi amacıyla 900 adet dozer, 750 adet grayder, 
125 adet yükleyici alınmıştır. Bunların toplam maliyeti 
75 milyon dolardır. 1986 yılında, bu vasıtaların da 
alınmasıyla hizmetin büyük, verimin daha iyi oldu
ğunu inşallah hep birlikte göreceğiz. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılık, hayvan üretimi, 
ıslahı ve hayvansal ürünler ile çayır, mera ve yem ko
nusunda durum istenilen seviyede değildir. 

Ülkemiz, doğal iklim şartları bakımından hayvan
cılığa elverişli ve hayvan sayısı bakımından zengin ol
mamıza rağmen, yeterli seviyede gelişmemiştir. Tarım
da olduğu gibi, hayvancılığımızda da birim başına ve
rim düşüktür. Hayvan ıslahı, yem üretiminin artırıl
ması, çayır ve meraların ıslahı, bakım, besleme ve ye- | 
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tiştirme şartlarının geliştirilmesi, salgın ve paraziter 
hastalıklarla mücadele, üreticiye tatminkâr fiyat ve 
kredi verilmesi ve pazarlama organizasyonu kurul
ması hizmetlerinin bir arada ele alınması zorunludur. 

Kalkınma döneminde bitkisel üretim, hayvancı
lıktan daha hızlı gelişmişse de, hayvancılık, tarım 
sektöründe anabirimlerden biri olma özelliğini mu
hafaza etmektedir. Gelişmiş ülkelerde hayvancılığın 
tarım üretimi içindeki payı yüzde 50 - 60 gibi oldukça 
yüksek bir düzeydedir. Ülkemizde ise, hayvancılığın 
tarım gelirindeki payı yüzde 30, gayri safî millî hâ
sıladaki payı ise yüzde 9'dur. Ayrıca, gelişmiş ülke
lerde, tarım alanlarının yaklaşık yüzde 50'si yem bit
kileri üretimine tahsis edilmiştir; ülkemizde bu oran 
yüzde 4 olup, yetersizdir ve bunun geliştirilmesi de 
bakanlığımızca planlanmıştır. 

Çayır ve mera alanları 21,8 milyon hektar olup, 
çayır ve mera alanlarından elde edilen kuru ot mik
tarı 16,5 milyon tondur. Yem bitkileri ekim alanla
rından elde edilen kuru ot miktarı ise yaklaşık 5 mil
yon ton civarındadır. 68,5 milyon baş hayvan varlığı
mız olduğuna göre, bir yıllık kaba yem ihtiyacı 42,5 
milyon tondur. Çayır, mera ve yem bitkilerinden elde 
edilen toplam kuru ot miktarı da 21,5 milyon tondur. 
Görülüyor ki, yılda 21 milyon ton kaba yem açığı 
mevcuttur. Karma yem üretimi de yeterli değildir. 
Yem fabrikalarının kapasitesi 3 milyon tondur. Tah
ribe uğrayan çayır ve meralar yüzde 50'ye yakın azal
mış olup ilgi ve ıslaha muhtaçtır. 

Hayvancılık, tarım işletmelerinin verimliliğini ar
tıran, yapısını iyileştiren yem bitkileri üretimine yö
neliktir. Doğrudan insan gıdası olarak değerlendirile
meyen selülozca zengin bitkisel ürünleri, insanlar tara
fından tüketilebilen ürünlere, yani ete, süte ve yu
murtaya çevirmektedir. Hayvancılık, istenilen düzey
de gelişmemesine rağmen, millî gelire ve beslenmeye 
katkılarından başka, ihracatımıza da önemli katkıda 
bulunmaktadır. Kasaplık canlı hayvan, et, süt, yu
murta, deri, yapağı ve tiftik gibi hayvansal ürünler 
ihraç etmekteyiz. 

Türkiye'nin hayvan varlığının büyük çoğunluğu, 
ekstantif üretim şartlarına iyi uyum sağlamış, veri
mi genellikle düşük olan yerli ırk hayvanlardan oluş
muştur. 

1972 yılından sonra meydana gelen et ve süt üre
timindeki artış, ıslah çalışmalarının ve hastalıklarla 
mücadelenin nispeten programlı bir şekilde yapılma-
sındandır. Hayvansal ürünlerde artışın sağlanmasıy
la kişi başına tüketilen miktar da artmıştır. 
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Et tüketimi 18,5 kilogramdan 21,8 kilograma, süt 
tüketimi 96,6 kilogramdan 123,4 kilograma, yumurta 
tüketimi 3,6 kilogramdan 5,4 kilograma yükselmiş
tir. Su ürünleri tüketiminde ise, 5,5 kilogramdan 8,8 
kilograma bir yükseliş vardır. 

Sığır, koyun ve tavuk gibi ekonomik yönden 
önemli türler üzerinde yapılması gereken çalışmala
rın ihmal edilmesi, hayvan popülasyonunun verimi 
düşük ırklardan oluşmasına sebep olmuştur. Jenotip 
(genotype) ve çevre ıslah çalışmalarına, yem sorunu 
ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadeleye, yem 
bitkilerinin ekim sahasının genişletilmesine, çayır ve 
meraların tahripten korunarak iyileştirilmesine önem 
verildiğinde, üretim en az bir misli daha artırılabilir. 
Şu anda yapılan çalışmalar bu yöndedir. Hayvancı
lıkta önemli olan, sayı miktarının fazlalığı değil, kül
tür ırkı iyi vasıflı hayvan yetiştirerek, üretimin artırıl
masıdır. Bu düşünce ile, çalışmaların bakanlıkça baş
latıldığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Muhtelif zamanlarda, arkadaşlarımızdan birçoğu, 
bu kürsüden, Türkiye'de hayvan sayısının gittikçe azal
dığını, bu rakamın yüzde 17 civarlarına kadar var
dığını söylemişlerdir. 

Ben bu rakama inanmıyorum. Çünkü, kasaplık 
hayvanların sayısı bu rakamlara dahil'değildir. Mem
leketimizde yılda 20 milyon küçükbaş hayvan, 3 mil
yon büyükbaş hayvan kesime sevk edilmektedir. 

Sağlıklı bir yapıya sahip olmak, sağlam ve dina
mik bir nesil yetiştirebilmek için, kişi başına düşen 
gıda maddeleri miktarını, en az bir misli daha artır
mak mecburiyetindeyiz. 

Hayvan ırklarının ıslahı için haralar ve diğer ıs
lah kurumlarında çalışmalar yapılmaktadır. Karaca
bey esmer sığırı, Karacabey merinosu, Malya ko
yunu, ramliç, Tahirova koyunu, siyah alaca, jersey 
gibi yüksek verimli ırklar yetiştirilmektedir. Bunların 
sayılarının artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

1985 yılında, eylül sonu itibariyle, 379 bin baş sı
ğırın sunî tohumlaması, 136 bin sığırın da tabiî to
humlaması yapılmıştır. 1986 yılında ise toplam 685 
bin baş sığırın sunî ve tabiî tohumlamasının yapıl
ması programlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı içinde hayvanların 
ölüm ve büyük verim kayıplarına sebep olan sal
gın ve paraziter hastalıkları önlemek için etkin mü
cadele yapılmıştır. Hayvan hastalıkları ile mücadele 
etmek, ekonomik açıdan büyük yararlar sağladığı gibi, 
insan sağlığını da sigorta etmektedir. Bilindiği gibi, 
hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalık

ların sayısı çok fazladır. Hayvan hastalıkları ile mü
cadele ve gıda kontrolünün iyi bir şekilde yapılması, 
koruyucu hekimliğin birinci vazifderindendir. 1985 
yılında hayvan hastalıkları ile etkin mücadele için, 
şap hastalığı ile mücadele projesi, ruam hastalığı ile 
mücadele projesi, rucellosis ile mücadele projesi, pa
raziter hastalıklar ile mücadele projesi, Batı Anadolu 
koyunlarında mavidil hastalığı ile mücadele projesi 
hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

1984 yılında hayvan hastalıklarına karşı 103 mil
yon doz, 1985 yılında -eylül ayı sonu itibariyle- 71 
milyon doz aşı kullanılmıştır. Komşu ülkelerde görü
len sığır vebası hastalığına karşı, Doğu illerimizde ted
bir alınmış, bütün sığırlar aşılanarak, hastalığın ülke
mizdeki hayvanlara bulaşması önlenmiştir. 

Bakanlığa bağlı veteriner kontrol ve araştırma 
enstitülerinde ortalama 130 milyon doz aşı, 11 bin 
doz serum, 174,3 bin doz biyolojik madde, 13 800 
litre kimyasal madde üretilmiştir. Serum ve biyolojik 
maddelerin kullanılma süreleri sınırlı olduğundan, 
ihtiyaç nispetinde üretilmektedir. 

Ülkemiz hayvancılığının baş belası olan şap hasta
lığına karşı aşı üretimi için Şap Enstitüsünün yılda 
15 milyon doz olan üretim kapasitesi 90 milyon do
za çıkarılmıştır. Bu, memleket hayvancılığı bakımın
dan, çok büyük bir gelişmedir. Çok şükür bu da, Özal 
Hükümetinin - diğer hizmetlerde olduğu gibi - ülke
miz hayvancılığına ve çiftçilerine büyük bir hizmetidir. 
tthal etmekte olduğumuz bu aşıyı, ileride, ihraç etme 
durumuna geleceğiz. 

Devletimizin sınırlı ve kıt kaynakları ile yürütü
len hayvancılık hizmetlerinin daha kaliteli ve süratli 
bir şekilde yürütülebilmesi için, özel sektörün de kat
kılarını sağlamak amacıyla, özel sığır sunî tohumla
ması ve özel hayvan hastaneleri kurulması için yö
netmelikler çıkarılmıştır, özel sığır sunî tohumla
ması için şu anda iki firmaya izin verilmiştir. Aşı 
üretimi ve toprak tahlil laboratuvarlarının da, özel 
sektörce kurulup, çalışmalarında fayda görmekteyiz. 
Devlet - millet elele verip çalıştıkça, başarının artacağı 
kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı kamu iktisadî kuruluşlarından, Ta
rım işletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletme
lerde, 1985 yılında 1,2 milyar tutarında yatırım ger
çekleştirilmiştir. Çalışmalarında bitki ve hayvan ıs
lahı ile, çiftçinin damızlık ihtiyacını karşılama, birin
ci planda yer almıştır. 
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Yıl içinde 152 bin ton tohumluk buğday ve arpa 
üretimi yapılmıştır. Ayrıca, 576 710 dekar alanda 
sertifikalı tohum üretimi yaptırılarak 32,5 bin ton 
mahsul satın alınmıştır. 

Çeşitli yem bitkileri ile, pamuk, ayçiçeği, mısır 
gibi sanayi bitkileri de üretilmiştir. 

TÎGEM'e bağlı işletmelerde, 1985 yılı itibariyle, 
24 066 baş sığır, 184 708 baş koyun, 1 177 baş safkan 
arap atı, 287 765 baş kanatlı, 8 074 baş buzağı, 
68 502 baş kuzu' bulunmaktadır. 3 955 baş sığır, 8 454 
baş koyun ve 1,1 milyon civcivin damızlık olarak, 
yetiştiricilere intikal ettiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

24 bin ton inek sütü, 2 bin ton koyun sütü, 1,9 
milyon adet yumurta yine devlet üretme çiftliklerin
de üretilmiştir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, süt hayvancılığı
nın teşviki amacıyla, çiğ süt alım fiyatlarında iki se
ne içinde önemli artış yapmıştır. 

1985 yılında (ekim itibariyle) 117 bin ton çiğ süt 
alınmış ve çiftçilere 10,6 milyar Türk Lirası ödeme 
yapılmıştır. Aynı yıl 65,8 bin ton pastörize süt, ay
ran, peynir, tereyağı ve diğer süt mamullerini üret
miştir. Üretimde kaliteyi yükselterek, iç piyasada ma
mullerini kabul ettirmeye başlamıştır, ilkokul öğren
cilerine pastörize ve sterilize içme sütünü, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın takdirle karşı
lanan girişimleriyle, Süt Endüstrisi Kurumu vermek
tedir. 

Et ve Balık Kurumunca 1985 yılında 874 651 kü
çük ve büyük baş; 4,8 milyon kanallı hayvan muba
yaası yapılmıştır. Yetiştiricilerimize, 47,4 milyar Türk 
Lirası, bekletilmeden ödenmiştir. Aynı yıl içinde 
(ocak - kasım itibariyle) 43,6 bin ton, sığır, koyun ve 
tavuk eti satışı yapılmıştır. Kurumun 11 bin ton ci
varında et stoku mevcuttur. 

Et ve Balık Kurumu 1985 yılında 5,2 milyon do
lar tutarında et, tavuk ve balık unu ihracatı yap
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, coğrafî yapısı ve 
iklim kuşağı nedeniyle, deniz ve iç sularda her tür
lü su ürünlerinin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine 
uygundur. Bu imkânlar değerlendirilmektedir. 

Su rezervuarlarını değerlendirmek için, «Balıklan
dırma ve Kerevitlendirme Projesi» kapsamında 1985 
yılında (ekim sonu itibariyle) 288 su kaynağına, 20,5 
milyon balık yavrusu bırakılmıştır. 1986 da, 300 ci
varında su kaynağına, 25 milyon balık yavrusu bıra
kılması programlanmıştır. 
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Su ürünlerinin artırılması, balık stoklarının mu
hafazası üretimde kullanılan av araç ve gereçlerinin 
modernleştirilmesi için tedbirler alınmakta; balıkçı 
gemilerinin motor, balık bulucu, söner ve radar, tel
siz ve benzeri aletlerin alımları, gümrük resmi ve 
harçlardan muaf tutulmuştur. 

Arıcılık için memleketimizde iklim ve bitki çeşit
liliğinden kaynaklanan güzel bir ortam mevcuttur. 
Yetiştiricilerin gelir seviyesini yükseltmek, millî eko
nomiye katkıda bulunmak ve sağlıklı bir beslenme 
için arıcılığa dönem verilmektedir. Arı hastalıklarıy
la mücadele edilmekte, arıcılık teşvik edilmektedir. 

Bakanlığa bağlı 4 adet arıcılık üretme istasyonu 
ile 2 adet araştırma enstitüsü bu konuda çalışmakta
dır. ©u çalışmalar içinde, modern arıcılığın temel 
girdisi olan yüksek performanslı anaarı ve oğul üre
timi yanında, kovan üretimi ve dağıtımı, eğitim ve 
arı hastalıklarıyla mücadele hizmetleri yapılmakta
dır. Balmumu ve arısütü üretiminin artırılmasına ça
lışılmaktadır. 

Kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi ve millî 
ekonomiye katkısı yönüyle önemli rol oynayan ipek
böcekçiliğini yurt çapında geliştirmek için yapılan 
çalışmalar devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, biz, tarım konusunda Ana
vatan Partisi olarak, programımızda ve hükümet 
programında neler yazılıysa onları yapmaya çalıştık 
ve yapmaya devam etmekteyiz; buradan birkaç cüm
le okumak istiyorum. 

Demişiz ki, «Başta yol, su, elektrik olmak üzere, 
köy ve şehir arasındaki altyapı ve medenî imkân 
farklılıkları zaman içerisinde giderilecektir»; bu ya
pılmıştır. Bütün köylerimizin elektrik, su ve yol me
seleleri halledilmiştir. Yine demişiz ki, «Tarım ve 
tarıma dayalı sanayi ilişkileri, üretim - pazarlama 
zinciri içinde bir bütün olarak ele alınacaktır»; bu 
da yapılmıştır. 

«Tarım ürünleri destekleme politikasında, çiftçi
mizin alın terinin karşılığı olan fiyatların verilmesi 
kadar, ödemelerin zamanında yapılmasını da aynı de
recede önemli görüyoruz.» Çiftçilerimiz mallarını 
verdikten sonra aylarca, yıllarca beklememektedir
ler, ödemeler yapılmıştır. 

«Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve diğer 
ürünler sanayii ile su ürünlerinin her yönüyle geliş
tirilmesi zorunludur» bu konuda yapılan işleri yuka
rıda anlattım. 

«Toprak muhafaza faaliyetlerine büyük önem ve
rilecektir. Tohumculuğun geliştirilmesi için gerekli 
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bütün tedbirler alınacak ve teşvikler uygulanacaktır»; 
bunlar da yapılmıştır. İthal tohumu tenkit edenler, 
250 kilogram mahsul aldığımız tarlalardan 1 000 ki
logram mahsul aldığımızı görmüşlerdir. 

«Soya ve mısır gibi ürünler ile yem bitkileri üre
timinin geliştirilmesine önem verilecektir»; daha ön
ce de arz etmeye çalıştım, bitkisel ürünlerin tarım
sal üretim içerisindeki payı yüzde 4 idi, halbuki bu
nun en az yüzde 40, yüzde 50 civarlarına getirilme
si lazımdır. 

«Gübre, tarım alet ve makineleri, sanayi ve ta
rımsal ilaçlar konusunda yatırımlar teşvik edilecek
tir»; bu konuda yatırımlar teşvik edilerek, ziraî ilaç
lar gümrük muafiyetine tabi tutulmuştur. 

«Yeraltı ve yerüstü sulama faaliyetleri hızlandı
rılacak» demişiz, bunlar da yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Allah'ın, özene bezene ya
ratıp, yüce Türk Milletine armağan ettiği bu cönnet 
vatanımızdaki tarımsal faaliyetleri kısa sürede anlat
mak mümkün değildir. Sözlerimin başında da söyle
diğim gibi, yararlı - zararlı cümle tabiat varlıkları ile 
içli dışlı olarak, ülkemize hizmet verme yarışında 
olan bu bakanlığın işleri elbette zordur. Bu zorlukla
rın altından mutlaka kalkılacaktır. 

Genetik mühendislik dalında son yıllarda meyda
na gelen gelişmelerin bellibaşlı uygulama alanları bit
kisel üretim ve hayvancılık olmuştur. 

Modern gelişmelerin izlenip uygulanması, araştır
ma faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesiyle 
bütün zorlukların üstesinden gelineceğine, birim ba
şına verimin artacağına inanmaktayız. 

Tarım sektöründe başarı, uzun vadeli projeler ve 
yatırımlar sonucu elde edilir. Çalışmaların kısa süre
de sonuç vermesini beklemek iyimserlik olur. Tarım 
sektöründe iyileşme planlı dönemde, 1963 - 1983 yıl
larında ortalama yüzde 3'tür. 1984'te büyüme hızı 
3,7; 1985'te 2,3 seviyesindedir. 1986 yılı için bitkisel 
üretimde yüzde 2,5; hayvancılık üretiminde yüzde 
4,6; orman üretiminde ise yüzde 1,5 oranında artma 
hedef alınmıştır. 

Bakanlığın 1986 yılı genel ve katma bütçesi 1985 
yılına göre yüzde 25,7 artışla bağlanmıştır. Devleti
mizin sınırlı kaynaklarıyla hazırlanan bu bütçenin is
rafa kaçmadan, tarımsal üretimin artırılması, köye 
ve köylüye daha iyi hizmet götürülmesi için ülkemiz 
yararına kullanılacağına inanıyoruz. 

Devlet - millet işbirliği ile, engeller aşılacaktır. 
Ülkemizin toprağını, hayvanını, insanını doyurmak, 
daha iyi, daha güzel günlere ulaştırmak zorundayız. 

Türk çiftçisini, «Zengin ülkenin fakir bekçileri» diye 
tarif etmek yanlıştır; Türk çiftçisi, memleketin hakikî 
efendisi olma payesini, ulu önder Atatürk'ten almış
tır, çalışmalarına onun yolunda devam etmektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, 
yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler
ken, grubum ve şahsım adına hepinizi hürmetle se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
MDP Grubu Adına Ertuğrul Gökgün; buyurun 

Sayın Gökgün. 
MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖK

GÜN (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1986 yılı 
bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile selam
larım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ekonomisinin durumu hangi 
seviyede olursa olsun, tarım sektörünün, bütün dünya 
ülkeleri ve özellikle de kendi ülkemiz için Önemi bü
yüktür. Yaşamak için zarurî olan, başta yiyecek ve 
giyecek maddeleri olmak üzere, diğer önemli tarım 
ürünleri bu sektör tarafından üretilir. Ekonomik mo
deli ne olursa olsun, tarımı geri plana iten ülkele
rin ve toplumların huzur içinde kalkınmaları ve 
ayakta durmaları mümkün değildir. Hele, geri kal
mış bir tarım sektörü ile ileri gitmiş bir sanayi sek
törünün bir arada olmasını düşünmek mümkün değil
dir. 

Dünya ülkelerini bu yönden incelediğimiz za
man, sanayide ileri gitmiş ülkelerin, tarımda da çok 
ileri olduklarını görürüz. Amerika, Fransa, Almanya, 
hem sanayide hem de tarımda ileri gitmiş olan ül
kelerdir, bunları misal olarak veriyorum; bu misal
leri daha da artırabiliriz. Bu ülkeler, sanayileşiyoruz 
diye, tarımı geri plana itmemişlerdir. 

Tarım ihmal edilir, bütün güç sanayie verilirse, 
her taraf fabrikalarla dolar; ama o fabrikalarda çalı
şıp, satın alma gücü kazanan kitlelerin ve o fabri
kaların etrafına yığılan kitlelerin tarımsal ürün ta
lebi karşılanamaz. Bu durum, arz ve talep dengesini 
bozar; ülkenin, ücret, fiyat spirali içine düşmesine 
neden olur ve kalkınma refahla sonuçlanmaz. 

Dünya gerçekleri böyle olduğu halde, ülkemiz nü
fusunun, son sayımlara göre yarısına yakın bir kıs
mının istihdam edildiği, ülkemiz insanlarının ihtiyaç
larını karşılayan, ülkemizi yeryüzünde gıda ve giye
cek maddeleri yönünden kendine yeterli sayılı ülke-
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lerdeh biri haline getiren tarım sektörü, ANAP ikti
darı tarafından geri plana itilmiştir; bu hususu istatis
tik! rakamlar açıkça göstermektedir. 

1968 - yılı faktör fiyatlarıyla, gayri safî millî hâ
sıladaki artışı karşılaştıralım : Tarıma düşen pay; 
1983'te yüzde 22,6; 1984'te yüzde 22,2; 1985'te yüzde 
22,1; gittikçe azalıyor. Sanayie bakalım: 1983'te 23,4; 
1984'te 24,1; 1985'te 24,5; sanayiide artış, tarımda 
azalma var. 

Cari faktör fiyatlarıyla gayri safî milli hâsıla ar
tışını karşılaştıralım : Tarımda, 1983'te yüzde 26,2; 
1984'te yüzde 59,3; 1985'te yüzde 35,8'e düşmüş. Sa
nayie bakalım: 1983'te yüzde 41,6; 1984'te 64,8; 1985' 
te yüzde 60. Burada da, tarım sektöründe, hem sa
nayi karşısında, hem de yıllar itibariyle düşüş var. 
Toprak, iklim ve tarımsal kaynaklar müsait olduğu 
halde, tarım geri planda kalmıştır. 

iki yıldan beri yaptığımız uyarmalara rağmen, 
ısrarla uygulanan yanlış tarım politikası yüzünden, 
tarım ülkemizde tehlikeli bir darboğaza girmiş, ta
rımın sorunları azalacağı yerde, artmıştır; bazı hu
suslarda içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Tarımdaki 
son durumu ve nedenlerini birer birer huzurlarınız
da açıklamaya çalışacağım : 

1. Gelişme hızı : Tarımda gelişme hızı, 1984'te 
3,7 iken, 1985'te yüzde 2,3'e düşmüştür. Buna, «ya
lan» veya «gerçek dışı» diyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Var; 
biraz sonra... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

Devam edin Sayın Gök'gün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — «Yalan» 

diyemezsiniz; çünkü ben bunu şu kitaplardan, şu 
istatistiklerden çıkardım; bu mümkün değildir; gü
neş balçıkla sıvanmaz. 

'Beşinci Beş Yıllık Planda tarım ürünlerinin yıl
lık artış hedefi yüzde 3,6 olarak gösterilmiştir. Yurt 
içi ortalama talep yüzde 3,3, ihracat yüzde 9,1 he
saplanmış ve bitkisel üretimin yıllık artışı da bu ra
kamlara göre yüzde 3 olarak tespit edilmiştir. Buna 
rağmen, 1984'te "bitkisel üretim yüzde 3,2, 1985'te 
yüzde 1,1 'e düşmüştür; hedefin .çdk altında kalın
mıştır. 1986 yılında bitkisel üretimde 2,4 oranında 
•bir artış öngörüknektedir. Bu tespit edilen gelişme 
hızı da yüzde 3'lük hedefin altındadır. Kalkınma 
Planı «yüzde 3» diyor; fakat çalışma programında 
yüzde 2,4 olarak tespit ediliyor ki, bu hedefin altın
dadır. 1986 yılı programının .110 uncu sayfasında, 

«1986 yılında yüzde 8,8 bitkisel ürün ihracatı» den
diği halde, 115 inci sayfada yüzde 10,5 olarak gös
terilmektedir. Yüzde 2,4lük hedefe göre yüzde 10,5' 
un gerçekleşmesi mümkün değildir; mantık dışıdır 
bu. Çünkü, planın tespit ettiği yüzde 3'lük hedefe 
göre, hedef ancak yüzde 9,1 olabilir bu da gerçek 
dışıdır. Bu çelişki ve hedefin gerisinde kalınmış ol
ması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca, pla
nın hiçe sayıldığını ifade etmektedir. 

Beşinci Beş Yıllık Planda hayvansal ürün artış 
hedefi yüzde 4,7 olmasına rağmen, 1984'te gerçek
leşme oranı yüzde 4,2, 1985 t̂e de yüzde 4,4'dür; yi
ne hedefin gerisinde kalınmıştır. 

Sığır ve köyün sunî tohumlamasında da hedefe 
ulaşılamamıştır. 1986 yılında hedef, gene planın gös
terdiği hedefin gerisinde, yani yüzde 4,7'nin gerisin
de kalarak, yüzde 4,4 olarak gerçekleştiği tespit edil
miştir. Bu duruma göre, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında hayvan ıslah çalışmaları için gösterilen 
yüzde 30'lük gelişme hedefine ulaşılması mümkün 
değildir. 

Gelelim köy hizmetlerine : 

'Beşinci Beş Yıllık Kalkınıma Planında yılda 8 600 
kilometre toprak tesviyel'i, 10 bin kilometre stabilize, 
2 bin kilometre asfalt, 4 bin kilometre de yol ona
rımı hedef alınmıştır. 1.10.1985 tarihi itibariyle 8 600 
kilometrelik yoldan ancak 4 043 kilometresi yapıl
mış, yani yüzde 50 gerçekleşmiştir. Geriye kalan bir 
veya iki ay içerisinde yüzde 50'nin gerçekleşmesi 
mümkün değildir. On ayda yüzde 50 gerçekleşmişse, 
iki ayda çok azı gerçekleşir. 

1985 programında asfalt ve stabilize yol yapımın
da hedef toplam olarak 12 bin kilometre; fakat ge
ne ekim ayının başında 5 722 kilometresi yapılmış
tır. Gene hedefin gerisinde kalınarak, yüzde 50'si 
tahakkuk ettirilmiştir. Diğer yollarda da durum ay
nıdır. 

îçme suyu konusu: 

1985 yılında 2 bin yerleşme yerine içme suyu 
temini, 1 400 yerleşme yerinin de içme suyu tesis
lerinin yenilenmesi hedef alınmış ve planlanmışsa da, 
ekim ayımn başında ancak 408 yerleşim yeri için 
su, 629 yerleşim yerinin de içme suyu ünitesi yeni
lenmiştir. Bu durumda, yüzde 20,4 oranında içme 
suyu ve yüzde 44,9 oranında da içme suyu tesisi ye
nilenmiştir. Bu konuda da program hedefinin geri
sinde kalınmıştır. Durum elektrikte de böyledir. 
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3 bin köye elektrik götürülmesi planlandığı hal
de, ancak -ekim ayının başında- 830 köye elektrik 
götürüle'bilmiş ve yüzde 27,6 nispetinde gerçekleşme 
görülmüştür. 

Orman işleri de aynıdır. Orman Genel Müdürlü
ğünün 1986 yılı bütçesinde, 1985 yılına göre 3,8 
milyar liralık bir artış yapılarak, 26,4 milyar liraya 
çıkarılmıştır; artış nispeti yüzde 17'dir. Enflasyon 
karşısında reel olarak bütçede artış yoktur; aksine 
eksilme vardır. 1985'te yatırım ödeneğinin 2,6 mil
yar lirası sarf edilmiş olduğuna göre, gerçekleşme 
de yüzde 15'tir. Yıl sonunda bunun yüzde 70'e çı
kacağı raporda belirtildiğine göre, yine hedefin ge
risinde kalınmıştır. 

1985 yılında, orman ağaçlandırılmasında da he
def geri'sinde kalınmıştır. 132 bin hektarlık bir he
deften, ancak kasım ayı sonunda, 83 422 hektarı 
ağaçlandırılmış, geriye 39 bin hektar kalmıştır. Bu
nun da bir-iki ay içinde gerçekleşmesi mümkün de
ğildir; mümkün görülüyorsa, mantık dışıdır, mantık
tan maluldür. 

5 bin hektarlık erozyon çalışmasının 2 970 hek
tarı, 20 bin hektarlık ,sunî gençleştirme faaliyetinin 
13 711 hektarı, 54 bin hektarlık enerji ormanının 
39 518 hektarında işler gerçekleştirilmiş; fakat plan 
hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar açıkladığım 
'hususların, plan ve program hedeflerinin gerisinde 
Kalmışının, kuraklıkla, donmayla hiçbir ilgisi yoktur. 
Bu gerileme, önemli sebeplere dayanmaktadır, onu 
da biraz sonra açıklayacağım. 

Tarım ürünleri ihracatına gelince : 

Tarım ürünleri ihracatında da bir gerileme var
dır. 1983 yılında, 1 881 milyon dolar olan ihracat, 
1984'te 1 749 milyon dolara düşmüştür. 1984 ve 1985 
in temmuz aylarında yedi aylık ihracata bakıldığın
da; 1984'te 885 milyon dolar olan ihracatın, 1985'de 
847 milyon dolara düşmüş olduğu görülmektedir. 
Burada, tarımsal ürün İhracatında düşme, sanayi ürü
nü ihracatında da yükselme vardır. Bu istatistikleri 
uzatarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. 

Sebze ihracatını hesaplayalım: Sebze ihracatından 
1983 yılında 65 040 milyon dolar, 1984'te 81 467 
milyon dolar elde edilerek, yüzde 25,3 artış sağlan
mıştır. 1984 ve 1985'in yedi aylık ihracat rakamla
rını karşılaştırdığımız takdirde, yüzde 3'7'lik eksilme 
vardır; bir yıl evvelki artışı da buna eklersek, yüzde 
'62,3 .eksilme vardır. İşte, sebze ihracatındaki bü yüz
de 37'lik eksilme, bu yıl çiftçi vatandaşların ürün

lerinin tarlada kalıp, çürümesinin ifadesidir. Bunu 
başka türlü ifade etmek mümkün değildir. 

Hani, ANAP iktidarı, çiftçi vatandaşların mal
larını TIR'lara yükleyip ihraç edecekti; «Yeter ki, 
isiz üretin, biz iş bitiririz, onları İhraç ederiz; siz de 
kamyonlara yükler, bizzat ülke dışına satarsınız» di
yordunuz; ne oldu bu vaadinize? 

Bu kürsüden, politikacı değil de, bilim adamı eda
sıyla, ölçüden ve rakamdan bahsederek, verilen gen
sorunun, rakamdan mahrum, mantık açısından ma
lul olduğunu .söylüyordunuz. Yüzde 62,3'lük bir azal
ma sonucu, efbetteki ürün tarlada kalacaktır, bunun 
da sorumlusu ANAP iktidarıdır. 

Çiftçi vatandaşlar, üretimdeki darboğazla, ihra
cattaki ihmali birbirine karıştıran sayın bakanın, 
-«Siz üretin, biz satarız» demesine güvenerek, borçla
nıp, üretim girdilerinin ağırlığını taşıyarak üretim 
yapmıştır; fakat ürünü tarlada kaldı, vaadinizi tu
tup, ihraç etmediniz. Borç içinde kıvranan çiftçilerin 
bazıları intiharı tercih etti, birçoğunun da malına 
haciz kondu ve icranın pençesine düştü; bu, basına 
da intikal etti. Sayın Bakan, duymadınız mı? Çiftçi 
vatandaşların tarım girdileri ucuz da, ondan dolayı 
mı fazla ürün ürettiler; yoksa vaadinize mi kanmış-
lardı? Söz konusu sebzelerle, diğer tarımsal ürün
leri neden 'birbirine karıştırıyorsunuz? Siz hiç köye 
gidip, vatandaşları dinlemiyor musunuz; tarlaya gi
dip onun derdini sormuyor musunuz? Üretim baş
ka sorun, ihracat başka konu; bunun neresinde çe
lişki var? Vatandaş, borcunu veremeyip intiharı ter
cih ederken, icranın pençesine düşüp inlerken, ürü
nünü tarlada bırakırken, Yunanistan'dan salça ithal 
etmdk mantıklı bir hareket midir? Mantıktan malul 
değil midir? (M'DP sıralarmdan alkışlar) 

Bir hususta daha yanlışınız var : «Domates pa
halı iken tüketicinin yanında yer alıyorsunuz; çürür-
ken, ucuzken üretici aklınızla geliyor, ona ağıt ya
kıyorsunuz» diyorsunuz. 

Domates pahalı iken, paralar üreticinin cebine 
mi gidiyordu? Üretici de mağdur, tüketici de mağ
durdu; aracı kazanıyordu; hatta, aracı, daha az mal
dan, çok para kazanmak için, üreticiden çok ucuza 
aldığı malı denize döküyordu. Bunları duymadınız 
mı? Ürün ne kadar bol olursa olsun, Ankara'ya 10 
kamyon getirip ucuza satacağına, .1 kamyon getirip, 
pahalı satıp, aynı parayı kazanmak isteyenleri hiç 
duymadınız mı? Bu gîbi aracılarla mücadele etmek 
için, Adana ve Mersin'den sebze alıp, Ankara'ya sevk 
eden, partinizin teşkilatınadkileri de mi dinlemedi
niz? 
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MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Laf 
olsun diye söylüyorsun bunları. : 

'BAŞKAN — Lütlfen müdahale etmeyiniz efen- | 
dim. I 

ERTUĞRUL GÖKGİÜN (Devamla) — Anlaya
na sivri sinek saz, anlamayana davul da az, zurna 
da az. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Cid
dî bir şey söyle, ciddî.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın To-
gay, lütfen efendini. 

Devam edin Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ciddî 

konuşuyorum, çok ciddî konuşuyorum; ama benim 
konuşmam işinize gelmiyor. 

Şimdi de patates ve soğan aynı durumda... Pata
tes, üretim yerlerinde 30 liraya dahi müşteri bula
mıyor, pazarlarda 100 liranın altında patates yok; 
üretici de yanıyor, .tüketici de yanıyor. Onun için, 
«domates, patates ucuz» diye ağıt yakmıyoruz; 
mağdur olan, yıkılan üretici ve tüketicinin durumu
na üzülüyoruz. 

Gensoru önergesine, sayın bakan verdiği eevap- I 
ta, ülkemizde tarım politikasının genel durum ve 
uygulamalarının, iddia edildiğinin aksine, iyi ve düz
gün yürümekte olduğunu ifade etmişti. Bu iddia ra- I 
kamlı mı, mantıklı mı? | 

Yukarıda da arz ettiğim gi'bi, Beşinci Beş Yıllık 1 
Kalkınma Planı, yıllık çalışma programları ve alı- I 
nan sonuçlar açık seçik ortada; bütün göstergelerin 
yönü aşağıya dönük. Bu göstergeler, bir uçağın k'a- I 
bininde olsa idi ve sayın bakan, siz de pilot ols'ay- I 
diniz; yolcuların hayatını, hiç olmazsa az hasarla 
kurtarmak için, havaalanına dahi varmadan derhal I 
uçağınızı yere indirmek için çare aramaya başlama- I 
nız gerekirdi. Ama bütün uyarılarımıza rağmen, gös- I 
tergelerin, tehlikeyi, alarmı işaret etmesine rağmen, 
siz, hâlâ uçmak gayretindesiniz. I 

İşler iyi ve düzgün ise, neden kalkınma hızı ta- I 
rımda yüzde 3,71den 2,'3'e düştü? Bunu nasıl izah I 
ediyorsunuz? Bunun övünülecek bir yanı var mı ki, 
bize verdiğiniz kitapta bunu övüne övüne anlattınız? I 

'Bir 'büyük 'bilgin yıllar önce şöyle demiştir1: «Üze- I 
/ rinde konuştuğunuz konuyu ölçebiliyor ve bunu ra- I 

kamlarla ifade edebiliyorsanız, konu hakkında bir I 
şeyler biliyorsunuz demektir. Rakamlarla ölçemiyor- I 
sanız, bilginiz önemsizdir ve tatminkâr değirdir. Bil- | 

j ginin başlangıcında olabilirsiniz; ancak, düşüncele
rinizde, ilim seviyesine çok az yaklaşmış sayılırsı
nız.» 

Sayın Bakan, siz haklısınız, bu büyük ilim adamı 
da doğru söylemiş; ancak, o büyük bilgin, önemli 
'bir hususu unutmuş: «İlim yaparken, ağırlıklar, bak
kal terazisiyle ölçülmez, hassas terazi kullanacaksı-

j nız; uzunluklar karışla ölçülmez, metre kullanacak
sınız; taş parçaları ile ağırlı'k ölçülmez, gram kul
lanacaksınız» dememiş. Yıllar sonra, bir bakanın, 
bakkal terazisi ile ilim yapacağını ne bilsin?! (MDP 
ve SHP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Hele, 
köylü ve çiftçilerin sorunlarını dile getirenlere karşı, 
sözünün silah olarak kullanılacağını bilseydi, muhak
kak söylerdi ve sözüne, «'Bilmediğin konuya karış-

I ma, biliyorum diye iddiada bulunma; fazla ileri gi
dersen, çaya, idrar raporu veren laboratuvarın duru-

I muna düşersin» diye de eklerdi. 
Rakamlar mı yanlış söylüyor, siz mi yanlış söy

lüyorsunuz, anlamak mümkün değil. 
HAMDİ ÖZSÖY (Afyon) — Siz, siz... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Çok he-

I yecanlanıyorsunuz; çok yakın akrabanız sanıyorum, 
I onun için savunmak zorundasınız. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Gül
me... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Gülerim; 
çünkü, gülünecek hareketlerde bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendkn, lütfen Sayın Gök
gün... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Yemini-
I ne ihanet ediyorsun: Sen de yemin ettin çiftçiye, 
I köylüye ve millete hizmet için. Benim sözlerimi, ora-
I dan, neden laubali "bir eda ile karşılıyorsun, bunu 
I anlayamıyorum? (ANAP sıralarından «Ciddi değil-
I sin de ondan» sösleri) 

İBAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen-
I dim. 

Sayın Gokgün, konuşmanıza devam edin efen-
I dim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Rakam-
I 1ar ciddi; bunlara, «yanlıştır» diyecek adamın alnı 

karışlanır. Bunlar resmî istatistiklerin rakamlarıdır, 
I bunlara dayanarak konuşuyorum, endişen olmasın. 

Tarımsal üretim yüzde 2,3'e düşmüş. Aksini iddia 
I eden olamayacağına göre, üretim düşüklüğünün te-
I mel sebebi, Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığının, 

devletin desteğini çiftçiden sakınan, yanlış, bilgisiz, 
I faizli, ülkemiz için zararlı politikası neticesi tarımı 
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için'den çıkılmaz bir kargaşa içine sürüklemiş olma
sıdır. Üretim düşüklüğünün, kuraklıkla izahı müm
kün değildir. 

Bu politika sonucu, hükümet programında tarım 
sektörü için vaat edilenlerin, taban tabana zıttı ya
pılmıştır. Şöyle ki : Hükümet programında, «Çiftçi
mizin istikrarlı ve gittikçe artan bir gelire kavuştu
rulmasının en önemli iki unsuru, enflasyonun çok 
düşük seviyelerde tutulması ve ihracatın artırılması
dır» dendiği ve şart koşulduğu halde, iki yıl geçmiş 
olmasına rağmen, enflasyon düşmemiş, tarımsal ihra
cat da artmadığı gibi, ithalata dönüşmüştür. 

«Çiftçinin ürünü tarlada kalıp çürütülmeyecek» 
dendiği halde, ne acı ki, kamuoyunun gözü önünde, 
ürün, tarlada çürümüştür. Bu duruma, «yanlıştır» di
yenin çıkacağını sanmıyorum. O halde, çiftçi, düzen
li ve gittikçe artan bir gelire kavuşmamıştır. 

Üretim düşüklüğünün temel sebeplerinden en 
önemlisi de, üretim girdilerine akıl almaz zamların 
yapılmasıdır : Gübre fiyatlarında beş yıl içerisinde, 
yüzde 673'ten yüzde 892 oranına* kadar artış olmuş
tur. Tarımsal ilaçlarda yüzde 96 ile yüzde 97'ye, akar
yakıtta da yüzde 820'ye varan artışlar olmuştur. To
humluk fiyatlar ve sulama ücretleri de artmıştır. Su
lama ücretleri dekara 1 400 lira, bir de suyu çekecek 
motorun sarf ettiği akaryakıt ve elektrik hesaba katı
lırsa, çok pahalıdır. 1984'e göre, 1985'te sulama üc
retleri, hububatta yüzde 87,5, pamuk ve pancarda 
yüzde 94,5, sebzede yüzde 100 artmıştır. Bunun zen
ginlikle ne alakası vardır? Mahdut ürün üreten bir 
çiftçi ile sabit miktarda ürün üreten bir çiftçi, artan 
bu fiyatlar karşısında nasıl zengin olabilir? Alet ve 
ekipman fiyatları ortada : 5,5 milyon liraya kadar 
traktör var... Kredi faizleri yüzde 22 ve yüzde 35'e 
çıkarılmıştır; kredi miktarı da azaltılmıştır. Bunun 
sonucu olarak, ürünün maliyeti yükselmiştir. Buna 
karşılık, ürün taban fiyatları düşürülmüş, köylü ve 
çiftçi perişan hale gelmiştir. Tarım katledilmiştir... 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — O kadar 
insafsız olma, biraz insaflı ol. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Tarımsal 
girdilere yapılan zamlar ve ürünün pahalı maliyeti 
yetmiyormuş gibi, destekleme alım fiyatlarının düşü
rülmesi, çiftçinin alın terini ve emeğini yok etmiştir; 
istatistikî rakamlar da bu durumu açıkça göstermek
tedir. Birkaç misal vereyim : Buğdayda 1984'te taban 
fiyatları yüzde 61,5 artırılmış iken, 1985'te yüzde 32,4'e 
düşürülmüş; çavdar yüzde 142,1 iken, yüzde 14'e dü

şürülmüş, tütün yüzde 33,9'dan yüzde 22,2'ye düşü
rülmüş; şeker pancarı yüzde 32,7 iken, yüzde 57,8'e 
- nasılsa - çıkmış. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Onu 
söyleme. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Söylerim 
efendim, merak etmeyin sizi çok ferahlatacak konu
lara geleceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bir de, 
çiftçiye, ürününün parasının, gününde ödenmeyişi, du
rumu daha da ağırlaştırmakta; paranın satın alma gü
cü de iyice erozyona uğramaktadır. Kavun, karpuz, 
kabak, domates tarlada çürüdü; ama pamuk, tütün, 
şeker pancarı, fındık ve zeytin üretimi, önceki yıla 
nazaran önemli ölçüde düştü. Sanayie hammadde te
min eden sanayi bitkilerindeki üretim düşüşü, sanayi 
üretimine de etki yapacaktır. 

Serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla, tarımsal gir
dilerin yapılan zamları, bile bile iktidarın, «Terbiyevî 
ithalat yapıyorum» diye yurt dışından tarımsal ürün 
ithal etmesi hatalıdır. Bu hatanın faturası büyüktür; 
çünkü, Türkiye'de tarımla uğraşan 4 milyona yakın 
ailenin yüzde 90'a yakınının elinde 100 dekardan az 
arazi vardır; küçük işletmelere sahiptirler ve bunla
rın rekabet güçleri yoktur. Toprağa sahip olmayanlar 
da, geçimlerini hayvancılıktan sağlarlar. Köylü ve 
çiftçi, elde ettiği ürünleri doğrudan tüketiciye satmaz, 
ürünleri birtakım toptancılar alırlar, bunlar da ürün
leri perakendecilere satarlar 

Şimdi, hem ürünü pahalıya üret, bütün girdilere 
zam yap, bunun suçlusu köylü ve çiftçiymiş gibi, 
«onun malı pahalıdır» de, «serbest piyasa ekonomi
si var» de, dışarıdan, Avrupa köylüsünün (sübvansi
yonla desteklenen köylünün) malını Türkiye'ye getir... 
Bu sefer, ticaretle iştigal eden şahıslar, bu toptancı
lar, bizim köylü ve çiftçimizin alınteri ve emeğiyle 
ürettiği ürünü almaz ve dışarıdan getirilen ucuz ürün
leri alarak, onların ticaretini yapmaya başlar. İşte, 
bu böyle olmuştur, peynirde de böyle olmuştur ve pa
halılık terbiye edilememiştir. (MDP sıralarından al
kışlar) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Tüketici ne 
olacak? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Tüketici 
de, işte burada yazıldığı gibi, kaderine razı olmak zo-
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runda kalmıştır. Pahalılık terbiye edilememiştir. Bu 
açıkça görülüyor, bunun aksini iddia etmek mümkün 
değildir. 

Bu tarzda et, süttozu, peynir* tereyağı ve salça it
hali karşısında, köylü vatandaş ürettiğiyle geçinemez 
hale gelmiş; şehirlere umut bağlamış, çuval, bavul 
taşımak ve de inşaatlarda çalışmak üzere şehirlere 
akın etmiştir. İşte son sayımlar : 2,5 milyon vatandaş, 
1989 yılındaki plan hedeflerinden 5 yıl önce şehirlere 
göç etmiştir; bunların hiçbirisini istihdam edecek yer 
yoktur, bunlar işsizler kitlesine eklenmişlerdir. Tüke
tici hale gelmiş olan bu vatandaşlarımıza eğitim hiz
meti vermek, ev temin etmek, hangi imkânlarla müm
kün olacaktır? Hükümetin, oturup ek plan yapması 
ve bu konuyu düşünmesi gerekmektedir. 

Serbest piyasa ekonomisini savunarak köylü ve 
çiftçimizi çatır çatır ezerken, serbest piyasa ekonomi
sinin bayraktarı Amerika bile kendi tekstil ürünleri
ni korumak için, yabancı tekstil ürünlerini ülkesine 
sokmamak için her türlü tedbire başvururken, dost
luğu ve müttefikliği bile hiçe sayarken, iktidarın, eko
nomimizin temel unsuru tarım sektörünü çökertecek 
ithalatta ısrarlı olmasının sebebi bir türlü anlaşılama
maktadır. Hele, kooperatifler konusuna gelince; köylü 
ve çiftçilerimizin alınteriyle ve serbest hür iradesiyle 
kurdukları özel teşebbüsleri, devletin ağır müdahale
si altında devletleştirirken de, hiç piyasa ekonomisi 
ve liberal ekonomi akıllarına gelmemektedir. Bunu 
nasıl izah etmektedirler? Bu durumda, serbest piyasa 
ekonomisi değil, karmaşık piyasa ekonomisi hüküm 
sürmektedir. (MDP sıralarından alkışlar). 

1984 yılında 700 820 dolarlık et ithal edilmişken, 
bunun ticaretini yapanlar o kadar tadına varmışlar 
ki, 1985'in dokuz aylık döneminde 23 552 603 dolar
lık et ithal edilmiştir; et ithal etmedik ülke kalma
mıştır. Bizim bucaklarımızda ve köylerimizdeki hay-
yan sayısına sahip ülkelerden, et ithal edilmiştir. O 
ülkeleri de, birer birer sayarım; ama zamanım yok. 

Bu, iktidarın, köylü ve çiftçimizin ürettiği mala 
ihtiyaç duymadığının açık ifadesidir; bundan başka 
izah tarzı yoktur. 

Hayvancılık hizmetleri de, programlanan hedefin 
gerisinde kalmıştır. 1985 yılında programa alman 
hizmetlerden, hedeflerinin gerisinde kalanların başlı-
caları şunlar: Zoonoz hastalıkları, yani hayvandan 
insana bulaşabilen tehlikeli hastalıklar. Bunlarla mü
cadele programına, 6 milyon hayvanın, teste tabi tu»-
tulması ve mücadelesi alınmışken, ancak 3 milyon 
hayvan teste tabi tutulabilmiş; gerçekleşme yüzde 

50'de kalmıştır. Paraziter hayvan hastalıklarına kar
şı 30 milyon hayvanın ilaçlanması hedef alınmışken, 
sadece bunun onda biri gerçekleşmiş, 3 milyon hay
van ilaçlanarak hedefin gerisine düşülmüştür. Tavuk 
hastalıklarıyla mücadelede, 35 milyon tavuğun mua
yeneden ve testten geçirilmesi, aşılanması gerekirken, 
ancak 25 milyon tavuk testten geçirilerek, hedefin 
gerisine düşülmüştür. Şap hastalığı için de 15 milyon 
baş hedeflenmiş; fakat 8 milyon başta kalınmıştır. 

Geçen yıllarda 7 önemli proje varken, 1986'da bu 
projeler çıkarılmış; ancak bunun 2 tanesi bırakılmış 
ve geri kalanı da terk edilmiştir. Bunun sebebini an
lamak mümkün değildir. 

'Sunî tohumlamada 550 bin sığır hedef alınmış; 
ama 403 bin, hatta bunun altında bir rakama ulaşıl
mıştır. Koyun sunî tohumlamasında 60 bin hedef 
alınmış; fakat hiç olmuş, yok olmuş. Türk merino
su, Konya merinosu, Karacabey merinosu tarihe ka
rışmak üzeredir. Biz, merinos yününü, ülke içinden 
temin için uzun yıllar emek sarf etmiş bir ülkeyiz. 
Yıllık 14 bin ton yün ihtiyacımızın 2 bin tonunu bu 
çalışmalar sonunda ülke içinden elde ediyorduk, şim
di bundan da mahrum kalıyoruz. Ayda, ortalama 2 
milyar lira vermek suretiyle hariçten yün ithal edi
lerek, meşhur Türk kumaşlarını dokuyarak sataca
ğız. Günün birinde, bize yün satan ülke küserse ve
yahut herhangi bir şart koşarsa, tekstil fabrikaları
mız kapanacak ve Türk kumaşı da tarihe karışacak
tır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Türk hayvancı
lığı tarihe karışacak. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Başarı
sızlığın temel sebebine geliyorum efendim. 

Bütün bu başarısızlıkların plan ve program he
deflerinin gerisinde kalışının tek sebebi, reorganizas-
yon bahanesi ile, bakanlığın, bir kargaşa ortamına 
sürüklenmesidir. Hükümet programında, devletin kö
ye ve-tarıma hizmet veren kuruluşlarını aynı çatı al
tında toplayacağını belirtmiş, kırtasiyeciliğin, zaman 
ve kaynak kaybının önlenmesi için reorganizasyon 
yapılacağı bildirilmiştir. Bu amaçla kanunlar çıkarıl
mış, uygulamaya geçirilmiştir. 

İyi niyetle programa alınıp, gerekli kanunların 
çıkarılmasına söylenecek söz yoktur; takdirle karşı
lıyoruz. Ancak, bu faaliyeti takdirle karşılamak ge
rekirken, bu iyi niyeti ve reorganizasyonu bahane 
ederek, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını kar
gaşa ortamına sürükleyen bakanın yanlış politikasını 
kabul etmek mümkün değildir. Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanı reorganizasyonu amacından saptır
mış, bakanlığın, hiçbir işi yapmayacak halde- çökme
sine, bütün fonksiyonlarını yitirmesine sebep olmuş
tur. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Bitti 
mi? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Merak 
etmeyin, telaşlanmayın efendim; niye bu telaş, ra
hatsız mısınız beyefendi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Reorga-
nizasyon adı altında; bakanlık bünyesinde kanunlar 
hiçe sayılarak, bir kadrolaşma hareketine girişilmiş 
ve bunun sonucu olarak da büyük bir memur kıyı
mı yapılmıştır. Liyakatli, tecrübeli, mesleğinin ehli 
görevliler, unvanlarında^ makamlarından, görev ve 
yetkilerinden mahrum edilerek, işe yaramaz halde, 
bir köşeye fırlatılmışlardır. Sayın bakan, bize verdiği 
cevapta «Özlük haklarına zarar gelmeyecek» dediği 
halde, 33 sene bu millete hizmet etmiş veteriner he
kimleri, ziraat ve orman mühendislerini lojmanlar
dan bile atmaktadırlar. 

KEMAL 1ĞREK (Bursa) — Emekli olsunlar, ve 
yerlerini gençlere bıraksınlar. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — O senin 
keyfine bırakılmamış; bunu Türk milletinin huzurun
da nasıl söyleyebiliyorsun, hangi yüzle söyleyebili-
yorsun? Sen mi yarattın onları, ekmeğini sen mi ye
riyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Sayın Gökgün, lütfen devam ediniz efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

müdahale edenleri susturun. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, niçin müdahale edi
yorsunuz, ben görüyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
niçin hatibe müdahale ediyorsunuz; lütfen laf atanla
rı dışarı çıkarın. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Başkan görüyor 
Sayın Sevinç. 

BAŞKAN — Siz karışmayın efendim, ben mü
dahale ederim. O zaman buyurun buraya siz otu
run. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — İlçelerin 
ille, illerin bakanlıkla irtibatı kesilmiştir, hatta aynı 
ilçe, aynı il ve bakanlık merkezinde hiçbir şubenin 

diğeri ile ilgisi kalmamış, bütün görevliler ne yapa
caklarını bilememektedirler; hatta, aynı daire içinde
ki görevliler arasında dahi irtibat kalmamıştır. 

Uzun yıllar bakanlık çatısı altında görev yapan 
dürüst ve çalışkan görevliler bir kenara itilerek ce
zalandırılırken, dosyalarında «Devlet memurluğu ya
pamaz» şerhi bulunan bazı görevlilere müdürlük un
vanı verilerek mükafatlandırılmışlardır. Bu konuyu 
uzatmıyorum; bunu gensoruda da arz ettim, gerekir
se her yerde arz ederim. 

Kırtasiyecilik önlenmemiş, alabildiğine çoğaltılmış, 
bütün hizmetlerdeki bütünlük ve koordinasyon bo
zulmuş, çok âcil yapılması gereken işler tek sorumlu 
daireden alınarak, en az dört beş daireye dağıtılmış, 
yetki paramparça edilmiş, ortada sorumluluk kal
mamıştır. 

Şimdi de, bakanlık bünyesinde görevlilerin fakül-
telerce verilen diplomalarındaki yazılı unvanlarla oy
nanmaktadır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, bütün fonk
siyonlarını yitirerek, çeşitli mesleklerin barındığı bir 
istihdam bakanlığı haline gelmiştir. 

Zaman kaybı fazlalaşmıştır. 
İsraf artmış, kaynak kaybı da çoğalmıştır. Bakan 

ve müsteşar odaları, milyonlarca para sarfıyla kral 
daireleri haline getirilmiştir. 

Ancak meslekî ihtisasıyla ilgili olanların yurt dı
şına gitmesi gerekirken, gittikleri görevle hiç de il
gisi olmayanların yurt dışında gezmeleri kınanmak
tadır ve bu, devlet Hazinesini de zarara sokmaktadır. 

Reorganizasyon nedeniyle dairelerin bir yerden 
bir yere nakli sırasında çok önemli demirbaşların 
heder edilmiş olduğuna dair haberler almaktayız. Bu 
konuyu ayrıca yüce Meclisin huzuruna getirmek is
tiyoruz. 

Sonuç olarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının, bu haliyle, köylüye, çiftçiye hizmet götürme
si mümkün değildir. Hatadan dönmek fazilettir; ha
tadan dönünüz, sizi alkışlayalım; bu yanlışı düzelti
niz. 

Bu hususların incelenmesi ve gerçeklerin gözler 
önüne serilmesi için gensoru önergesi verdik; fakat 
önergemiz sayın bakanın hatırına binaen zoraki ve 
nezaket oylarıyla, 186 oyla reddedildi ve gerçeklerin 
üzeri örtülmeye çalışıldı. Sayın bakanım, sizi pilota 
benzetmiştim; 186 oy, «İlk rastladığınız havaalanına 
ininiz» demektedir; demokrasiye inanıyorsanız, bağ-
lıysanız, bunun anlamım iyi teşhis ediniz ve gereği
ni yapınız; uçağınızda 51 milyon yolcu var, bunların 
hayatım ve istikbalini düşününüz. 
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Köylü ve çiftçinin fakirleşmesini daha fazla an
latmaya gerek yok; indeksler belli, pahalılık belli, 
köylünün ürettiği mal belli; burada elimde istatistik
ler var, bir ikisini örnek olarak vereceğim. 

Köylü fakirleşirken, «Zenginsin, sen altın devri
ni yaşıyorsun» demek, köylüyü rencide etmekte, yü
reğine indirmektedir. İşte size bir misal: 1980 yılın
da 1 litre mazot, 7,3 kilogram pancarla alınırken, 
1985 yılında 14,7 kilogram pancarla alınmaktadır. 
Köylü fakirleşmiyor mu? 

ARİF AĞAOÖLU (Adıyaman) — O zaman ka
raborsadan alınıyordu. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — O beni 
alakadar etmez. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ağaoğlu. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — 1980 yı
lında triple süper fosfat, 10 liraydı, 1985'te 70 liraya 
çıktı; yüzde 700'lük bir artış. 1980 yılında 3,6 kilo
gram pancarla alınan 1 kilogram triple süper fosfat, 
1985 yılında 5,6 kilogram pancarla alınabilmektedir. 
Daha elimde rakam çok; zamanım az, söylemiyorum 
ve bazılarının canını sıkıyorum... 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Bun
ları söyle efendim; demagoji yapma. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Söyleye
yim mi? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ta
biî, rakamları söyle. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — İstiyor
san söyleyeyim beyefendi; ama rahatsız olur da am
bulans çağırma zorunda kalınırsa, «Hızır Servis» çağ
rılırsa, sorumlusu ben olmam o zaman yani. (MDP 
sıralarından alkışlar). 

1, kilogram buğdayla, 5 yıl önce 7,2 kilogram nor
mal süper fosfat alınırken, 1985'te ancak 2,8 kilo
gram normal süper fosfat alınabilmektedir. 1 kilo
gram pamukla, 5 yıl önce 41,6 kilogram normal sü
per fosfat alınırken, 1985'te 7,6 kilogram alınabil
mektedir. 1 kilogram ayçiçeğiyle, 5 yıl önce 26,6 ki
logram normal süper fosfat alınırken, 1985'te 4,5 ki
logram alınabilmektedir. 

Rakamlar, düşündürücü ve vahimdir; bunun dik
kate alınması, milletimizin menfaati gereğidir. Sade
ce örnek olarak verdiğimiz bu rakamlara göre çiftçi 
fakirleşiyor mu, zenginleşiyor mu; takdirlerinize su
nuyorum. 

Köylü ve çiftçimizin gittikçe fakirleşip, ürettiği 
ürünle geçinemeyip şehirlere göç ettiğinin, son nüfus 
sayımıyla da, ortaya çıktığını biraz önce arz etmiş
tim. 

Sayın milletvekilleri, başarısızlık için gösterilen 
bir mazeretler dönemine girdik. O kadar çoğaldı ki, 
bu mazeretler saymakla bitmez; ama, ben bunların 
birkaç tanesini size saymak istiyorum. 

«Enflasyon düşmesi, daha da yükseldi» deniliyor; 
hemen iktidar ayağa kalkıyor - bahane hazır - «Enf
lasyonun sebebi Kurban Bayramıdır» diyor. 

Sayın milletvekilleri, gelecek sene Kurban Bayra
mının başına bir kaza gelirse, şüphe etmeyin ki, bu 
olaydan dolayı gelir. İnşallah gelmez... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gökgün... 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Kur

ban Bayramının başına bir şey gelmez. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sükûnetle dinleyin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hayvan 

sayısı azalıyor diyoruz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 

hatibe. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Siz çok 
rahatsız oldunuz. Efendim, lütfen, ilgililer bir tane 
hızır servis çağırsınlar, lazım olacak. 

Hayvan sayısı azalıyor; «Devlet İstatistik Ensti
tüsü, sayım metodunu değiştirdi de, ondan gözükü
yor» cevabı veriliyor. Hayır efendim, biz veteriner 
hekimler biliyoruz, memlekette hayvan sayısını; bir 
bir aşılanıyor, 107 milyon hayvan aşılanıyordu, on
dan da mahrum olduk; ama bir bir sayılmıştır, belli
dir bu rakamlar; gösterebilirim. Yanlış; metot deği
şikliğiyle ilgisi yok. Yalnız gözleri aydın olsun, İsta
tistik Enstitüsü Genel Müdürü gitti, enflasyon da 
düşecek, hayvan sayısı da artacak, bütün rakamların 
yönü yukarı dönecek, (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar). Ama uçaktaki göstergelerin yukarıya dönme
si bir şey ifade etmez; gerçek, aşağıya doğrudur; ge
lecek yılki rakamlara bakarak da, «uçak havada iyi 
duruyor» demek de mümkün değildir, kayalara çarp
ması mümkündür. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Allah 
korusun, yine iyi gidiyor. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — «Tarım
sal üretimde azalma var; büyüme hızı 3,7'den 2,3'e 
düştü» deniliyor; «Efendim, bunun büyük sebebi ku
raklık» cevabı veriliyor. Nasıl kuraklıkmış anlaya
madım; kavurdu gitti, taşı toprağı da yaktı... 
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«Bakanlığın bütün yatırımları ve hizmetleri, he
deflerin gerisinde kalmış, resmî istatistikler bunu gös
teriyor» diyoruz; bunun cevabını henüz almadık; 
bakanlık bakalım ne diyecek? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
O da kuraklıktandır. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bunun 
mazeretini henüz öğrenemedim efendim, inşallah öğ
reniriz. 

«Köylü, çiftçi fakirleşiyor» diyoruz, traktörün 
gölgesine sığınıyorlar. 

«Ormanlar yanıyor» diyoruz. «Amerika'da, Av
rupa'da da yanıyor» diyorlar. 

«Ayçiçeğinde kademeli fiyat yanlış, çiftçi, şiddet
le paraya ihtiyaç duyduğu bir dönemde tefecinin eli
ne düşüyor» diyoruz; «Bizden önceki iktidarlar da 
Öyle yaptı» diyorlar. 

«Yurt dışından et, süt, süttozu, tereyağı, peynir, 
salça ithal ederseniz çiftçi yıkılır, tarım çöker» diyo
ruz; kendileri icat etmiş gibi. «Liberal ekonomi, ser
best piyasa ekonomisi icabı» diyorlar; ama Ameri
ka'nın, kendi tekstil ürünlerini korumak için aldığı 
tedbirleri görmezlikten geliyorlar... (MDP sıraların
dan alkışlar). Bir de, «Ne yapalım, ülkemiz, kabuk 
değiştiriyor» diyerek işin içinden çıkıyorlar; kabuklu 
bir canlı yaratığı anımsatıyorlar insana. 

«Köy nüfusu azalıyor, zamansız şehre akın teh
likedir» diyoruz; «Amerika ve Avrupa'da da öyle» 
diyorlar. Yalnız, Amerika ile Avrupa'nın şartlarıyla, 
ülkemiz şartlarını görmezlikten geliyorlar. 

«Tarımsal ürün fiyatlarını düşürüyorsunuz, girdi 
fiyatları artıyor, ürün pahalıya mal oluyor; köylü 
ve çiftçinin karşısına ürün ithal ederek çıkmanız ha
talıdır; ürünün pahalı mal edilmesinden köylü ve 
çiftçi sorumlu değildir» diyoruz; «Avrupa ve Ameri
ka'da da son yıllarda tarım ürünlerinde düşüş var» 
diye bir yığın rakam sayıyorlar. 

Gensoru veriyoruz, «gerçekler ortaya çıksın» di
yoruz; «Hayır, olmaz» diyorlar. 

«Televizyona çıkalım, milletimizin huzurunda bu 
konuyu iartışalım» diyoruz; buna da hiç yanaşmı
yorlar. 

ARlF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Ekran sizi al
maz. 

İBAŞKAN — Lütfen Saym Ağao$Du, lütfen efen-
dlkn... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — O ek
ranı, Türk Miltetinin müsaadesiyle günün bîrinde I 
kulanacağııZji I 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Gökgün, devanı edin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Gensoru

muzu diddî butauyorliar; kompozisyon kâğıdımı in
celeyen ıbur edebiyat öğretmem edasıyla «Gensoru-
muz rakamdan yoksun, tnamtılkton malul» dıiyorlar. 
(ATNAP sıralarından (güHüşmeler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Ne gü
zel söylüyorlar, .g 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamil'a) — Çok gü
zel, hoşunuza ıgütiti değil mii, ha ha ha, beraber güle
lim. (SHP ve IM'DP sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — «Yurdu
muza hastaMtifa tohum getirmeyelim, haltalıdır» diyo
ruz; «Siz tohum getirmemize karşısınız» duyarlar. 

ıSaıynm mliletvekaller'i, biz yüksek verimi tohum 
ithalıine karşı değiiz; bliz, hastafluklı tohum ithaline 
karşıyız. Yüksek veriknflfi tohum İthaıliM takdirle 
karşıladığımızı, Beşinci Beş Yılık Plan müzakere
leri sırasında Yüce Meclise arz etnıiştlik. Tohum ît-
.foal'inde ide Amertika'yı ilk defa keşfeden kâşjif gibi 
övüınmıenize gerek yokitur. Yüksek verimıla tohuma it* 
hafei ilik (baştotam ve Türk köylü ve çfflftçttekıin yü
zünü güldüren eslkii tarım balkanlarından merhum 
Bahrii Dağdaş'ı, huzurlarınızda şükranla anıyorum. 
(Alkışlar) Yüksek verimi, fcailiiteii tohum ithal et
miş ve hububat ürefcimiini miyonllarca «on artırmış
tır. 

ISoya ve mısır tohumunu takdirle karşılıyoruz; 
mısın da ilik ıgetiren 'Sayın Sabahattin Özbek'tir; 
kendüstoi saygıyla selaımılıyorum. i(A1kışlar) Bu ne
denle Amerika'yı sîz keşfetmedimiiz; ancak, hastalık
lı (tohum götördinıiz. Biz 'buna karşıyız. Başanlarınız-
dan ancak mutluluk 'duyarız, hatalarımızısöylemek de 
bizim ıgjörevimfizdiir. 

TRT ve tanm, iküdiarım lehine, muhalefetin aley
hine tek taraflı fculamalian TRT'nün.r. 

BAŞKAIN — Sayın Gökıgüm, müsaade ederseniz, 
<bîr konudaIblir hususu açılklayacağım. 

Çalışma süiremiizlin dolmasına 5 dakika katmış; 
toparflayablecıek mlMrüz, yoksa bitimline kadar mı 
uzaltaiım? 

IERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Topariı-
yorum efendim, ıbdtıimine kadar uzatırsanız memnun 
olurum, az ıbir konuşmam kaldı efendim* 

İ BAŞKAN — Sayın konuşmacımın konuşması
nın Ibüıtimiıne kadar çalışma süres'inıi uzatmayı oyları-
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niza sunuyorum: Kabul edenHer... Kaıbul etmeyen
ler... Kabul edimlidir. 

Buyurun efendliım, devam edin. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA Kastamonu) 

— Yalnız, dyi yapılan şeyleri de söyle, mesela to
humluk... 

ERTUĞRUL GOKGÜN '(Devamla) — Söyle
yeceğim efendim. 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 
— özelikle tohum konusunda.., 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Tohum
da sağlaman başarının daha da artmasını diliyoruz. 

METİN GÜRDERE (Tokat) -^ Kıskanıyorsu
nuz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hayır 
kıskanmıyoruz; takdirle karşılarız başarıyı. Yalnız, 
bunun ticaretinin değil, 'ilimlinin yapılması gerektir. 
Hübrii* elde etmekte, parantstok (paremtstok) dediği
miz ebeveynin memlekete getirlmesiinıin önemi yok
tur, 'bunun formülünüm ellide edilmesi önemidlir. Bu 
formüllü, ısatan ülke vermez, niçbk ülke ıonu ver
mez; göz nuru dökülerek elde edilen bir formül
dür; bunu da hatırlatayım.; Ancak biz kendii almte-
rtkttiz, kendi ilim1 adamlarımız vasıtasıyla hibrit 
üretirsek bunu başaracağız. 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 
— ingiltere'den bunu da satan alıyoruz. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş-
maıyaiım. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devanda) — İnşatafa 
efendim, inşallah. 

Gerçekten Iköyltü ve çiftçileri köylerinde ziyaret 
ederek icraat gösterilmiş olsa bunu takdirle kar
şılarız. Ancak, bazı çiftçilerle, hayvancılıkla; Igisi 
olmayan figüranlarla, sırf doraatı övdürmek maksa
dıyla düzenlenen 'tiyatro benzeri «İcraatın içinden» 
programlarını kınıyoruz; MDP olarak buna şiddetle 
karşı çıkıyoruz; köyü ve çiftçimizin buna çok üzül
düğünü müşahede etmiş bulunuyoruz. Gerekirse, 
ilkbaharda, köylü ve çifıtçüı ille iDgili bir «İcraatın tein
den» prograımıın'da, köylü ve Ibesaoî olarak gösteri
len figüranların Mm ve adreslerini verebilirim; şiim-
dilik buna gerek duymuyorum, yanımdaıdır verebili
rim. Figüran koymamak, bizzat köye gidip, gerçek
ten çiftçilik yapan köylü ile konuşursanız, takdirle
rimizi sunar, ayrıca saygılarımızı sunarız. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Köy
den oy aldık, köyden... 

BAŞKAN —- Lütfen Sayın Toğay... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bundan 

sonra alacağımız şüpheli. Köylü ne diyor? Gidebili
yor musun? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Her 
gün köylünün içindeyiz. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Kö
ye gidip de oy ajkbfcı 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Toğay..^ 
ERTUĞRUL GOKGÜN (Devamla) — Köylü

ye gidebl'iyor musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Toğay, müdahale etmeyin 

uatnioe etemaım. 
Devam edin Sayın Göfcgün. (Gürültüler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Köylü
ye glıdebif yorsan, köylünün huzuruna bugün gidebili-
yorsan senıi ıtabrik ederim. 

'BAŞKAN —Sayın Göfcgün, siz konuşmanıza de
vam edin efendim. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Yakn makinesi-
sin. 

BAİŞKAIN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

ERTUĞRUL GOKGÜN (Devamla) — Efen-
dlm, köylünün huzuruna çıkıp da, «suyumuz yok» 
diyenlere, «su yerine süt kullanınız» demeyi de cid
dî bulmuyoruz^ 

Tarımın eh büyük kuruluşunun başında bulunan 
bir zatı muhteremin tarımla ifligli gerçek beyanat
larının bakan tarafından sansüre uğratılarak lehin
de dlıan kısımların yayınlanmasını da kınıyoruz; 
MDP olarak buna şiddetle karşıyız. 

(Sonuç: Çöken, direksiyonu arka tekerleğine, 
şanzımamı diferansiyel yerline bağlanmış garip bir 
makine haine sokuTıan ve büyük bir kargaşa orta
mına sürüklenen Tarım Orman ve KöyişlerS Ba
kanlığının yeniden ele alınarak düzeitimesini arz 
ediyorum. 

ARİF AGAOGLU (Adıyaman) — O makine-
ye ıök binin siz. 

•BAŞKAN — Saıyın Ağaoğlu, üüıtfen efendim, tüt-
fen müJdahallie etmeyin efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN Revamla) — Ben o 
köylerde çalışırken, sen horul horul uyuyordun. 
(Gülüşmeler) 30 yit, 33 yû... 

IBAlŞKAN — Devam edin Sayın Gökgün; kar
şılıklı konuşmayın efendim, lütfen. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN '(Devamla) — Ülkemi
zin bu em önemıM tsektörterindem köylü ve çiftçimi-
ziın 'durumlarınım 'kamuoyu önüne karşılıklı tartış-
malk ve 'bir sonuca ulaşmak üzere, Tarım Orman ve 
KöyişHeri Bakamını televizyonda bir açık «oturuma 
davet ediyorum. (1MOP malarımdan Brova» sesleri 
ve alkışlar) 

îddiıaîamımız rakamlıdır, mantıklıdır, ciddidir^ 
Mlîyetçü Demokrasi Partisi olaralk verdiğiimiz gen
soruyu ciddî MtaayanHarı, biz de ciddi bulllmuyö-
ruz. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Eski 
kalfaları bırakım Sayım Göifcgüm. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Yemi ka
fayla konuşuyorum, Yenli kafalı olmak için genç 
olmak şart değil 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yerti vücutta esikî kalfa. 

BAŞKAN — Lütfen efemdüm... 
Süz konuşmamıza devam edin Sayım Göklgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Köylü, 

çiftçi ıstırap çeke/rfkem, geçimi sıkıntısı yüzünden köy
den şefal'me göç ederken, bık* illctidar milletvekilimin, 
onlara üzülüp, acıyacağı ve ibemimle birilikte olaca
ğı yerde, bu tarzda konuşması çoik üzücüdür. 

Köylü Ve çlltçiflerimıiz 'ağır Ihıayat paihaMığı ve 
geoe gündüz yapıllam zamlar ve düşük taban fiyat
lar ıkatfşısında ©Mülkçe fulkarailaşıp, perişan hale ge
lerek, köyümü terk ederken, «Köprüden. Geçti Ge
lin» «türküsünü söylemenin de ne kadar ciddiyetle 
bağdaştığını taltodMerimize bırakıyorum. Aslımda, ge
lin -köprüden geçmemiş, köprüden düşmüştür. Bu me
şeli ıtürlkü kıarşısıımdla vatandjaş da amtoik gülüp 
'oynamaya başflaımışftır. Vatamdaşda, «Sen ki, her 
söze inamimaz, Ihier vaade klammıaadım. Nasıl inandın 
ana, nasıl aldandım ıgönüll» şarlkısını söylemektedir. 
(MDP sırallarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
şarkımın taşıdığı anılanı çerçevesi 'içerisinde icraatı
mızın sonuçlarımı zaman daha iyli gösterecektir.: 

Sözlerime sıon verirken, bütçenin vatamımıız ve 
mıiletliımliz içlin hayırlı ve "uğurlu olmasını diler, he
pimizi saygıyla ıselamllaımm,; (IMDP ve SHP sıralarım
dan alkışlar) 

BAŞKJAN — Teşidklkür ederim Sayım Gökgün. 

Efendim gündeme, kaldığımız yerden devam et
mek içim, saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu ka
platıyorum. 

Kapanma Saati : 13.02 

» • • • « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbüen, (KırklareM), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türtküye Büyük Millet Meclisinin 48 inoi Birleşimimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1, — \1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe \Kanun tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi,, 

2. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı, 

a) Orman Genel Müdürlüğü : 

. 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 
Bütçesi^ 
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2. — Orman Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı, 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü : 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür

lüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı, 
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Ma

lî Yılı Bütçesi : 
d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
1. — Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımı^ yerden de
vam ediyoruz. 

Klomisyon ve Hükümet yerkmind alnıışlardır. 
IMDP Grdbu adıma, Sayın Alhdüırneszalk Ceylan, 

buyurunuz efendim^ 

MDP GRUBU ADIMA MEHMET AIBDÜRRE-
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Balkanı, sayın mdl-
letveJkıilterİ!; Grubum ve şahısım adına hepinizi say
gıyla selam'liarıîm.rf 

Tarım Orman vıe KÖyifşîeri Bakanljğının müza
keresi sırasında, 'bu 'boş sıralara hitap etmenin üzün
tüsü liçerisiindeyim. Müzakeresini yapmış olduğumuz 
bütçe, bana bir bffimeceya hatuMmaktadır. Biri dü
ğerine şöyle sormuş: «Blk şey var her şey altından 
geçer; bil bakalım bu nedir?» demiş ve arkadaşı ce
vap vermiş; «gökkuşağ» demiş, «hava» demiş, «bu
lut» demiş, «köprü» demiş, «bunların da hepsi geçer» 
demiş. 

Arkadaşlar, cevabı «kalem» olan bu bilmece biana 
sorulsaydı, ben de «Tarım Orman ve Köyıştari Ba-
fcanhğjmn ıgörev ve sorumluluğudur» dlerdlim; çün
kü bu bakanlığın hizmet alanı, yurt toprakları üze
rinde, 'biten, yoncadan çınara kadar; uçan arınızdan, 
büyükbaş hayvanlara kadarı; ısudaik'i balıktan, top
rakta yaşayan 'böceğe kadar; ayrıca köylümüzün 
yolu, 'içme 'suyu, toprak sulaması, üretöim ve pazar
laması ile toprak ve tohum ısllahını içine alır. Ya
ni, vatan sathında ne varsa, bu büitçenıin içinde de 
o vardır. Böyle bir 'bütçenin, müzakeresini layıkıy
la yapmalk gerçekten zordur. Zamanın elverdiği öl
çüde, dbjekıtif olarak, (konuta saptırmadan, düşün
ce, tenkfft ve temennilerimi arza çalkşacağıırns 

Sayan mıilletveiküleni, iki yıla yakın bir zaman
dır organizasyon mu densinıiz, yoksa ıreorganizasyon 

mu dersün'iz; ama, ne derseniz deyimiz, iste bu deği
şikliğin tartışması ve münakaşası yapıtoaıktadır. Her 
yiğMn bir yoğurt yiyişi vardır; şimdiki yönetimde
ki yiğitler de bu sekilide daha iyi hizmet yapabile
ceklerine inandıkları için bu değişikliği yapmışlardır, 
sekilinde düşünüyorum. 

Bunun doğru olduğuna 'inanmadığımızı söyledik 
ve şiimdli de ısöylü'yoruz; ama her zaman «bu tah
mininizde iınşaflılah biz yanılırız» dedik; çünlkü, bi-
r m yanılmamız, memlekete ve millete daha iyi hiz
metin işareti olacaktır; ama, ne yazılk ki, bugüne 
kadar olan icraat ve uygulamanın neticesi bizi haklı 
çıkarmaktadır. Çünkü, bu hirieşme ve bütünleşme
den sonra, Ibütün sefcsiyonlardalfci iş veriminde dü
şüş olmuş; çatl'ışan görevlilerde huzursuziluk devam 
etmekte, çifteler ise daha fazla perişandırlar, Bü
tün ibu olumsuzluklar karşısında, bu bakanlıkta, bu 
ağır sorumluluğu omuzlayan tüm kamu görevlileri
ne, «Allah kol'aylılk versin» diyor; çiftçilerimize ve 
kırsal (kesimde çalışan milletimize hayırlı hizmetler 
verilimes'inii temenni ediyoruz. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesferii) 

Muhterem milletvekilleri, artan dünya nüfusunu 
beslemek, her geçen gün daha fazla önemli bir so-
mn olarak ortaya çıkmakladır. Kendi (kendini do-
vuran, dünyanın birkaç ülkesinden 'biri olaralk, artan 
nüfusumuzu ıkendii kaynaklarımız ile besleyebilmek 
>çin, daha fazla genişll'etiılmesli mümkün olmayan ta
nım arazisinde üretimi sağlamak zorundayız. Mut
laka, birim alandan daha fazla verim almanın çareleri
ni aramak ve araştırmak gerekir. 

Tarım, efoonomlinıiız içinde önemli bir yer iş-
gaJl ediyor. Nüfusumuzun yarısına yakını tarımla 
iştigal etmesine rağmen, millî gelirden aldığı pay, 
her yıl ıgitıttikçe azalıyor. Bence en önemli noıkıta ise, 
köyden kenfte göçün hızla artışı meselesidir. 

1985 nüfus sayımı sonunda, ilk olarak, kent nü
fusu köy nüfusunu geçmiş vaziyettedir. Global ola
rak 27,5 milyon işenirde, 23,5 ımıilyon insanımızın 
da köyde kaldığını görmekteyiz. Haılfouki, yapılan 
plan ve programlarda 1989 yılı sonunda köy nüfu
sunun 26,2 milyon civarında kalacağı düşünülüyor
du. Pllana rağmen, tahminleri aşan ve değiştiren bir 
istikamette köy nüfusu birden 23,5 milyona inmiş
tir; yani 2,7 milyona yakın nüfus, köyden şehire 
göç etmiştir. Düne kadar müstahsil olan bu nüfus, 
bugün tüketici olmuş, büyük sorun olan işsizler or
dusuna bunlar da katılmış, bunun neticesinde işsiz
lerin sayısı 3 milyonu aşmıştır. 
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.Değerli. milletvekiıileri, 'bu imsanılarjın, köyünü, tar
lasını, bağını, bostanını terk ©dip, şehlire göç etme
sinde mutlaka bir s©oep vardır. İşte, hep beraber, 
bunu çok iyi tahlil edip, teşhis 'ötmemiz ve önle
mini a'lmak mecburiyetimiz vardır. Tarımla uğra
şan müstahsili toprağıma 'bağlamak için, ona her 
türlü desteği vermek mecburiyetindeyiz. Mevcut tar
lasının geliriyle geçinebilen bir alenin, göç edip Ada-
ma'ya pamuk toplamaya gelmesini veya Ankara'ya 
galip inşaat işinde çalışacağına inanmıyorum, Onu 
göçe zorlayan mutlaka »geçim sıkıntısıdır, Devlet, 
yıllılardır sanayi yatırımlarına hep 'kepçe ile destek 
verrnliş, tarımla uğraşanlara is© damla İe kredi ver
miştir. İşte bu .uygulamada halta lokliuğunu iddia edi
yorum. Şöyle ki : Bir işsize iş yaraıtalbiknek için sa
nayi kesiminde asgarî 45-50 milyon lira yatırım yap
mak lazımdır. Halbuki, tarımda aş sahası yaratmak 
için şartlar daha ucuz ve imkânlar daha 'fazladır. 
Heır gün artan nüfusumuzu öz kaynaklarımızla bes
leyebilmek, 'hatta 'fazlasını ihraç edip yurt ekono
misinin kalkınmasına katkıda bulunmak için, telim 
alanda verimi arttırmanın çarelerini doğru teşhis et
mek zorundayız. Taramışa! üretimi artırmak için, har 
şeyden önce, 'tarımla uğraşanların parasall gücünü 
desteklemek mec'buriyeiJi vardır. Çünkü, yüksek 
verim için iyi tohumluk, gübreleme, damızlık, za
rarlılarla mücadele, modem lalöt ve makineye ihti
yaç vardır. Bu imkânlardan mahrum olan müs
tahsilin dünya standartlarına uygun ve bol mah
sul alması mümkün değildir. Ayrıca, müstahsiılliın 
ürettiği ürününü de iyi pazarlayahillmesli için, des
tekleme alımı dediğimiz devlet himayesini ımüs'tah-
s'ilin işimi ve yaşamını günümüzün teknolojik imkân
larına göre layıkıyla devam ettirebilecek sekilide 
tespit edilmelidir. 

Sayın milletvekilari; .söz buraya gelmişken süb
vansiyon meselesine değinmek işitiyorum. Sayın Ba
kanımızın çeşitli vesilelerle yapmış olduğu açıklama
larında, 1985 yılında, gübre, tohpmluk ve karma 
yeme sübvansiyonla sağlanan ıdesteğin 600 milyar 
civarında olduğu belirtilmiştir. Yine sayın bakanın 
ifadesine göre, «tohumluk için dışarıya verilen her 1 
doların karşılığında, verim ollarak 5 ilâ 10 dolar »ge
lir ısağlanmıştır» denilımdktedir. 

1985 yıllı Tarım Orman ve 'Köyişleri Bakanlığı 
bütçesi üzerinde yaptığım konuşmada, tohumluk 
için aynen şunları önererek; «Mutlaka, çiftçiler, ev
safını kaybetmiş tohumluğu üç beş senede fok de
ğiştirmelidirler. Sertifikalı tohumlar -bölgeler/in Miım 
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şariianma adapte olacak tünler- gdişfcirilıip, üretici
lere verilmelidir. Verilecek tohumlluğun fiyatı, üre
ticinin alım gücüne göre 'tespit edilmelidir. Üretici
den mahsulünü 30-35 ıliradan .alıp, satacağınız to
humun fiyatını 78 liradan sayarsanız, üretici, ser
tifikalı tohumluk kullanmaktan ürkeoektir. Halbuki 
sertifikalı tohumluk ektirildiği takdirde, üretim faz
la olacağından, milî gelir artacak ve devlet bun
dan kârlı çıkacak. Onun için «devlet sertifikalı to
humlukta mutlaka bir miktar sübvansiyon uygula
malıdır» demiştim. 

'Sayın bakan o gün yapılan tenkitlere cevap ver
mediği gibi, temennilerimize katılıp katılmadığına 
dair hiçbir açıklama lütfumda bulunmadılar. Halbu
ki büz 'burada memleket ve millet için faydalı ola-
ırak gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. 

Beyler, bu memleket hepimizindir. Yapian her 
tiyi işin destekçisiyiz. Lütfen iktidar da 'buna alış
sın. Buna rağmen, sayın 'bakanın tohumluğa yap
tığı sübvansiyon ve ithal tohumluğun yüksek veri
mlinden dolayı övünmesinden 'biz de memnun olu
yoruz. Ancak, 'bu konuda tavsiyelerimiz olacaktır. 
İthal edilecek tohumluk ve damızlıklardan, ülkemi
zin iklim şartlarına uygun 'olanlarınım ithaline mü
saade edilişin. 

'Saygıdeğer milletvekilleri, tarıma yapılan sübvan
siyonu yeterli görmüyoruz. Memleket gerçeklerini 
iyi tespit etmek lazımdır. Nüfusumuzun yarısı ta
rımla uğraşmaktadır. Tarımla uğraşanlar kendi ya
şamlarını idame ettirirken, dolaylı olarak bizleri de 
doyurmaktadırlar. Onun için, tarıma uygulanan des
tek, tüm tüketicilere sağlanmış demektir, Takribi 1 
milyar 600 milyon dolar hayalî ihracattan vergi iade
si olarak birkaç kişi veya 'firmaya verilen 100 mil
yarlarca likanın bonkörlüğünü yapan hüküme'tlin, 
«25 milyon nüfusa sağlanan 600 milyar liralık des
tek» iddiasının ne kadar yetersiz olduğunu sizler 
de kabul edersiniz herhalde. Sanayileşmiş Batı ülke
leri hâlâ tarım kesimine sübvansiyon yapmakta, 
üreticileri desteklemelkıtedir. Bizde de, gübre ve to
humlukta sağlanan destek, mutlaka artırılmalıdır. 
Aksi takdirde, durumu, her geçen yıl bir evvelki 
yıldan daha kötü olan müstahsil, terki meslek et
mek zorumda kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerimize kradıi temin 
eden Ziraat Bankası da, yeterli miktarda »kredi tah
sis etmemekte ve her geçen gün, faiz oranını yükselt
mektedir. Şöyle ki, 1983 yılında tarıma ayrılan genel 
plasman yekûnu 635 milyar 600 milyon, kullandın-
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lan 553 milyar 865 milyon lira iken, 1984 yılında I 
tarıma ayrılan plasman 792 milyar 837 milyon, kul
landırılan 586 milyar 621 milyon liradır. Görülüyor 
ki, enflasyonu hesaba katarsanız, kullanılan kredinin 
alım gücü azalmıştır. 1985 yılında, biraz artışla, ayrı
lan plasman 1 trilyon 96 milyar 457 milyon, kullan
dırılan miktar ise, - 1.12.1985 tarihi itibariyle - tak
ribi 850 milyar lira olmuştur. Bu kredi miktarı az I 
olduğu gibi, ödemedeki formaliteler ve zorluklar, çift- I 
çileri canlarından bezdirmektedir. I 

Ziraî kredilere 1983 yılında yüzde 24, 1984 yılın- 1 
da yüzde 28; 1985 yılında ise yüzde 34 faiz uygula
ması yapılmış ve bu şekilde, üreticiler faiz yükü al
tında ezilmiştir. Günümüzün Türkiye'sinde ticarî kre
dilere yüzde 60 - 65 oranında, ziraî kredilere ise yüz- I 
de 34 ilâ 38 arasında faiz uygulanıyor. Halbuki, ta- I 
rımla uğraşan üretici, bu kredi ile yılda bir sefer mah- I 
sülünü devir imkânı bulurken, ticaretle uğraşan kişi I 
ise, sekiz on sefer devir imkânı buluyor. Onun için, I 
ziraî kredilere uygulanan faiz oranını makul bir se- I 
viyeye indirdikten sonra değiştirmemek lazımdır. I 

Sayın milletvekilleri, tarımda devamlı bir gelişme 
hızı sağlanamamıştır. Tarımdaki büyüme hızı inişli I 
ve çıkışlıdır. 1985'te tahmin edilen gelişme ise yüzde I 
2,5 civarındadır. Yıllık nüfus artışımızın yüzde 2,8 ol
duğu dikkate alınırsa, tarımsal gelişmenin yetersiz ol- I 
duğu görülür. I 

Ülkemizin 1985 üretimi, beklenen seviyenin altın- I 
da kalmıştır. Buğday üretiminin seviyesi, 1984 üreti- I 
mine ulaşamamıştır. Her ne kadar, resmî kaynaklar I 
17 milyon ton üretim gösteriyor ise de, üretimin bu- I 
nun çok altında olduğunu bazı kaynaklar tahmin et- I 
mektedir. I 

Arpa üretiminde bir gelişme olmamış, hububat I 
üretiminde artış yalnız mısırda olmuş, 1984'te 1 mil- I 
yon 500 bin ton olan üretim* 1985'te 1 milyon 900 I 
bin tona ulaşmıştır; artış yüzde 26,6'dır ve memnuni- I 
yet vericidir. I 

Mısır üretimi artışında, ithal edilen hibrit mısır I 
tohumluğu ile, mısır destekleme alım fiyatlarının, | 
avans olarak, ekimden evvel ve teşvik edici seviyede I 
tespitinin katkısı olmuştur. Aynı uygulamanın buğday, I 
arpa, mercimek ve ayçiçeğinde de olmasını sayın ba- I 
kandan bekliyoruz. I 

Mısır üretimi 2 milyon tona yaklaşmış ise de, üre- I 
tim potansiyelimiz 5 - 6 milyon ton civarındadır. Mı- I 
sır, hayvancılıkta ve gıda sanayiinde aranan bir ürün- I 
dür. Mısır Üretimindeki teşvik edici uygulamaya de- 1 
vam edilmelidir. | 
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Baklagillerden, önemli gıda maddesi olan fasulye, 
nohut ve mercimek üretimi teşvik edilmeli, bunlarda 
da aynı uygulamaya başlanmalıdır. 

Endüstri bitkilerinden, tütün, pamuk ve şeker pan
carının ülkemizin ekonomisine katkısı büyüktür. Bu 
ürünlerden hiçbirinin üretimi, 1984 yılı üretim sevi
yesini bulmamıştır. Şöyle ki, kütlü pamukta yüzde 3,5, 
şeker pancarında yüzde 10, tütünde yüzde 5,2 oranında 
üretim düşmüştür. 

Bu ürünlerin üretiminde görülen noksanlık, daha 
ziyade destekleme fiyatlarının, üretim maliyetleri kar
şısında yetersiz kalması ve çiftçinin başka ürünlere 
kaymasından ileri gelmektedir. Tütün ve şeker pan
carı yerine, buğday, arpa, soğan ekilmiş; pamuk ye
rine karpuz, kavun ve domates yetiştirilmiş; gerekli 
pazar bulunamadığı için onlar da tarlada çürümüş 
ve üretici de perişan olmuştur. 

Hayvan ürünleri üretiminde son yıllarda bir du
raklama, hatta azalma göze çarpmaktadır. Sayın Gök-
gün arkadaşım bu konuya değindiği için, rakamlar 
üzerinde fazla durmayacağım; yalnız şu noktaya de
ğinmeden de geçemeyeceğim : Süt ve et üretimindeki 
düşmeler karşısında, peynir, tereyağı ve et ithal edil
miş, bu durum, hayvancılığın gelişmesine menfî etki 
yapmıştır. 600 liraya ithal edilen etin, korunması is
tenen tüketiciye sucuk olarak 1 800 liradan satıldığı
nı sayın bakan acaba biliyorlar mı? 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerin, üretimde karşılaş
tıkları sorunların başında, pazarlama sorunu gelir. 
Pazar talebine göre üretim yapılması, uyulması ge
reken bir kuraldır, tç v6 dış pazar istekleri önceden, 
yani ekimden evvel kesinlikle bilinemezse de, iç ve 
dış pazar araştırmalarıyla ileride meydana gelecek 
tüketim tahminleri yapılabilir. Bu alanda ilgili bakan
lık ve kuruluşların, çiftçiye, üretecekleri ürünler ba
kımından yardımcı olmaları, yönlendirmeleri gerekir. 

Ülkemizde çiftçi, ürünlerin iç ve dış pazarlarda 
bir sene evvelki fiyatlarına bakarak üretimini artır
makta veya azaltmaktadır, bu tutum çiftçinin aleyhi
ne olmaktadır. Bunun örneğini bu sene domates ve 
karpuz üretiminde gördük. Aynı durum gelecek sene 
mercimek üretiminde de görülebilir. 

Üretimin pazarlama imkânlarına göre yapılmasın
da üreticiye bilgi verilmesi, yayın teşkilatı elemanla
rının rehberlik yapmasına ihtiyaç vardır. Tarım ürün
lerinin pazarlama sorunu, üretim kadar, hatta ondan 
daha önemli bir hale gelmiştir. Eetkili pazarlama or
ganizasyonu noksanlığından, pazar taleplerine göre 
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dengeli bir üretim yapılamamaktadır. Üreticinin, tüc
carın ve devletin temsil edildiği pazarlama kuruluşla
rına ihtiyacı vardır. Üreticileri, piyasadaki vurguncu
ların, stokçuların, faizcilerin insafına terk etmememiz 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, gübrenin üretime mutlak et
kisi vardır. Günümüzde gübresiz ekimin anlamsız ol
duğunun bilincine varan çiftçilerimiz, ne acıdır ki, gü
nümüzde mevcut iktidarın yaptığı yüksek dozdaki 
zamlarla gübreyi ilaç niyetine ancak alabilmekte
dirler; onun için, tarlaya yeterli miktarda gübre ata-
mamaktadırlar ve bu yüzden de üretim düşmektedir. 
1984'ten bu yana yapılan zamlardan dolayı gübre tü
ketiminde duraklama, hatta düşme başgöstermiştir. 
1981'de tüketim 6,7 milyon ton, 1982'de 7,4 milyon 
ton, 1984'te 8 milyon ton, 1985'te yine 8 milyon ton 
civarında tüketim gerçekleşmiştir. Halbuki, bu mik
tar en az 11 - 12 milyon ton olması gerekirdi. Çün
kü, 1981'de 6,7 milyon ton olan tüketimi, bugünkü 
ekim alanıyla mukayese edecek olursak, gerilemenin 
nispetini daha iyi tespit edebiliriz. 1981'lere kadar ül
kemizde ekim - nadas münavebesi yapıldığı için, ekim 
alanı şimdikinden yüzde 30 daha azdı. Bu orana gö
re, bugünkü gübre tüketimi asgarî 9,5 milyon ton ol
malıydı. Devamlı verim gücünü kaybeden tarlaya atı
lacak gübre nispetini artırma zarureti vardır. Bu ne
denle yıllık tüketim miktarının 1 1 - 1 2 milyon tona 
mutlaka çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, kullanılan gübrenin cins ve miktarını tes
pit etmek, lüzumsuz gübre tüketimini önlemek ve üre
timi artırmak için; bugün yurt sathında başlatılan aşı 
kampanyası gibi, mutlaka toprak tahlili yapma kam
panyası da başlatılmalı ve ihtiyaca göre gübre kul-
landırılmalıdır; sayın bakandan bu konuya öncelik 
vermesini bekliyoruz. Her ile seyyar bir toprak tahlil 
taboratuvarı ve ekibini kurmalı; hiç zaman kaybet
meden, köy köy, tarla tarla dolaşarak, bu seferberlik 
hemen başlatılmalıdır. 

Sayın bakanın ifadesine göre, gübrede yüzde 40 
sübvansiyon uygulanıyorsa da, bu oran yetersizdir. 
Mutlaka, gübre sübvansiyonunu daha fazla destek
lemenin şart olduğuna inanıyoruz; çünkü, bu fiyat ar
tışları, gübre tüketimini menfi olarak etkilemiştir. 

1984 ve 1985 gübre fiyatlarına şöyle bir gözatacak 
olursak; artış oranı, amonyum sülfatta yüzde 131,2, 
amonyum nitratta yüzde 78,75, ürede yüzde 86,6, 
triple süper fosfatta yüzde 82,6, diamonyum fosfatta 
yüzde 90,2, kompozede yüzde 85,6 oranında artış ol
muş; buna karşılık, desteklemeye tabi başlıca ürünle

rin 1984 - 1985 fiyatlarındaki artış oranı ise şu şekil
dedir; Birinci grup makarnalık buğdayda yüzde 35,7, 
birinci grup ekmeklik buğdayda yüzde 32,6, ikinci 
grup ekmeklik buğdayda 34,7, beyaz arpada yüzde 25, 
şeker pancarında yüzde 59,2, yaş çay yaprağında ise 
yüzde 38,6 oranında olmuştur. 

Görülüyor ki, gübre fiyatlarındaki artış, hiçbir ürü
nün fiyatında görülmemiş ve çiftçi bu yüzden gübre 
kullanımını azaltmıştır. Tarım ürünleri taban destek
leme fiyatlarında görülen artışlar yüzde 25 enflas
yon hesabına göre yapılmış; halbuki, enflasyon hızı 
yüzde 45 - 50'ye kadar yükselmiş, yine üreticiler mağ
dur olmuş, fiyatlar maliyetin de altında kalmıştır. 

Bu uygulama ile, tarım ürünleri fiyatları ile girdi 
fiyatları arasında ilişki, tarım ürünleri aleyhine sürekli 
yükselmiştir. Bu maksatla, sayın bakanın, traktör mi
salinde baz olarak almış olduğu 1979 - 1985 ürünü 
üzerinde, girdi tedarikindeki gelişmeyi karşılaştırmak 
istiyorum. Pamuk, ayçiçeği, pancar ve buğday üzerin
den 1979 ve 1985'te bu ürünlerin bir kilo fiyatıyla ay
nı yıllarda alınan gübre ve motorin miktarını karşı
laştıralım. 

Bir kilogram kütlü pamuk ile 1979'da 22,7 kilog
ram gübre alınırken, 1985'te 6,6 kiloya inmiştir. 1979' 
da gene aynı miktar pamukla 2,8 litre motorin alı
nırken, bugün, 1,3 litre alınabilmektedir. Bir kilog
ram ayçiçeğiyle 1979'da 14,5 kilogram gübre alınır
ken, 1985'te 3,9 kilograma inmiştir. Bir kilogram pan
carla 1979'da 0,144 litre motorin alınırken 1985'te 
0.075 litre alınabilmektedir. Bir kilogram buğdayla 
1979'da 3,9 kilogram gübre alınırken, bugün sadece 
1,8 kilogram gübre alınabiliniyor. 

Görülüyor ki, .çiftçinin alım gücü, uygulanan des
tekleme fiyatlarıyla, azalmıştır. Çiftçinin 1979 seviye
sinde gübre ve motorin alımı yapabilmesi için, des
tekleme fiyatlarının iki üç misli artırılması gereklidir. 

Sayın bakan biraz sonra konuşacağı zaman, güb
re fiyatlarındaki artışı şu şekilde izah edebilirler : 
«1975 yılından sonra, politik nedenlerden dolayı, güb
re fiyatları artırılmadığı için, 1980 yılındaki ayarla
malar ve daha sonra bize nasip olan bu sevimsiz zam
lar ölçü alınamaz» diyebilirler. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Doğru değil 
bunlar. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN ((TJevamla) 
Evet, doğru; müsaade ederseniz. izah edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz; devam edin Sayın Ceylan. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Bu izah tarzına itirazımız vardır. O tarihlerde 
çiftçilere, maliyetin altında gübre verildiğini biliyo
ruz. Ben de çiftçiyim biliyorum. Buna karşı, taban 
fiyatı tespitleri de aynı şekilde düşük tutularak ilan 
ediliyordu. Mademki, şimdi sübvansiyon yüksek oran
da kaldırılmış, buna bağlı olarak taban fiyatları da 
aynı oranda yükseltilmelidir. Onun için, sayın baka
nın bu teşhisine, şimdiden, katılmayacağımı söylüyo
rum, yani, böyle bir beyan benim için geçerli değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonu kontrol altında 
tutmak amacıyla uygulanan para politikası sonucu, 
ürün bedelleri zamanında ödenmemektedir. Alıcı ku
ruluşlara sattığı ürününün bedelini alamayan çiftçi, 
borçlarını zamanında ödeyememekte ve ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. Onun için, özellikle, geçimi
ni yalnız çiftçilikten sağlayanlar, ürününü resmî ku
ruluşlar yerine, daha ucuz da olsa, tüccara satmak 
mecburiyetindedir. Aslında, enflasyonun, piyasadaki 
mal ve para dengesizliğinden kaynaklandığı düşünülür
se, karşılığı tarım ürünü olarak teslim edilen ürünün 
bedelinin üreticiye ödenmesinin, enflasyonu körükle
diği kabul edilemez; çünkü, üretici, aldığı paranın ta
mamını borcuna, kazara artan kısmı varsa, onu da 

* tüketim giderleri için değil, üretim giderleri için kul
lanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörüne aynlan yatı
rımlar yetersizdir. Tarımın altyapı yatırımları gelişti-
rilmedikçe, tarımda kalkınma imkânsızdır. Bu konuda 
en önemli olan husus sulama ile ilgili yatırımlara ön
celik vermenin önemine değinmek istiyorum. Biliyor
sunuz ki, ülkemizde, 26,5 milyon hektar, çeşitli ev
safta, tarıma elverişli arazi vardır. Bu tarım arazisi
nin 12,5 milyon hektarı sulanabilir özellikte olma
sına rağmen, şimdiye kadar devlet imkânları ile su-
lanabilen alan, maalesef, 2,4 milyon hektar, çiftçiler 
tarafından sulanabilen alan ise 1 milyon hektar ol
mak üzere, toplam, 3,4 milyon hektardır. Görülüyor 
ki, bugün, sulanabilir tarım arazilerinin ancak yüzde 
40'ı sulanabilmiştir. 

Son yıllarda, yatırım programlarında, devam eden 
projelere kâğıt üzerinde her ne kadar ağırlık verilmiş 
ise de, tatbikatta aynı oranda ehemmiyet gösterilme
miş, ödenekleri kısılmış, bu yüzden yatırımlar ger
çekleşmemiştir. (MDP sıralarından alkışlar) özellik
le bu konuda, hükümetin, hiçbir kısıtlamaya gitme
den bu yatırımlara öncelik vermesini bekliyoruz; hat
ta Tarım Bakanlığının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
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kanlığı ile koordoneli bir şekilde çalışarak program 
yapmasında fayda mülahaza ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, kımıl, süne ve yeşil kurt 
zararlılarına karşı yapılan devlet mücadelesinde, 1985 
yılı çalışmalarını takdirle karşılıyor, bu hizmette gö
rev alan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
tüm çalışanlarına şükranlarımı sunmaktan büyük 
zevk alıyor, aynı çalışmanın önümüzdeki yıllarda da 
devamını diliyorum. 

Yabancı ot mücadelesinde ve haşerelere karşı, kul
lanılan ilaç fiyatlarının çok yüksek olması, üreticileri 
zorlamaktadır. Bilhassa, iç piyasada üretilen bazı ilaç
ların kalitesinden ve ambalajlarından, zaman zaman 
çiftçiler de şikâyet etmektedirler. Bu konuya bakanlı
ğın dikkatlerini çekmek isterim. 

'Muhterem milletvekilleri, bir ülkenin toprak var
lığının yüzde 30'u ormanla örtülü olması gerekirken, 
maalesef, bizde bu oran yüzde 25 civarındadır; yani 
ülkemizin mevcut orman alanı 2,2 milyon hektardır. 
Ormanlarımızda, yapı bozukluğu sebebiyle yeterli üre
tim yapılamamaktadır. Avrupa'da mevcut ormanların 
yüzde 80'i verimli olmasına mukabil, ülkemizde bu 
oran yüzde 44'tür. Verimli dediğimiz alandan alınan 
verim, Avrupa ülkelerinin ormanlarından daha düşük
tür. Orman, gerektiğinde kesilip yakılan ve devamlı 
olarak'yerine yenisi konulabilen bir doğa kaynağı de
ğildir. Tüketilenden çok üretimi planlanmayan bir or
man varlığı, her an bitip tükenmeye mahkûmdur, tşte, 
bizdeki durum, ne hazindir ki, budur. Onun için, 
mevcut ormanlarımızı bilinçsiz tahribattan, tabiî afet 
ve yangınlardan korumak için çok güçlü tedbirler 
alınmalıdır. Verimli sahalarımızı muhafaza etmeli, az 
verimli ormanlarımızı ıslah etmeli, tahribata uğrayıp 
neredeyse orman vasfını kaybeden sahalarımızı da 
mutlaka yeniden yetiştirmeliyiz. 

Orman vasfını kaybetmiş bir kısım araziler ise, fi
ilen tarım arazisine dönmüştür. Bu araziler, Karade
niz'de fındık ve çay bahçeleri, Ege'de zeytin ve satsu
ma bahçeleri, Akdeniz'de ise narenciye ve muz bahçe
leri olmuştur. İlmen ve fennen orman olarak kabul 
edilmeyen ve ülke ekonomisi için önemli miktarda 
mahsul veren bu yerlerin, sahiplerine verilmesi için 
gereken çalışmalar yapılmalı, vatandaş ile orman teş
kilatı arasındaki bu problem mutlaka halledilmelidir. 
Ormanlarımızın daha iyi muhafazası ile tahribini ön
lemek; ayrıca, yıllardır çok zor durumda olan orman 
içi köylülerimize bir imkân sağlamak için, ucuz üc
retle yakacak ve yapacak ihtiyacı mutlaka karşılan
malıdır. 
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Sayın milletvekilleri, kısaca, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün durumuna da değinmek istiyorum. 
Eskiden üç ayrı genel müdürlük olan bugünkü genel 
müdürlüğün iş hacmi gerçekten çok geniştir. 'Bu genel 
müdürlükten verimli bir hizmet beklemek için, önce 
yeterli kaynak ve imkân vermenin zarureti vardır. Bu 
birimde hizmet bekleyen, hiç yolu olmayan 1 128 köy, 
yolu olup da işlemeyen köy sayısı buna yakındır de
sem, tahmin ediyorum ki, mübalağa olmaz. Hiç içme 
suyu olmayan 26 355 ünite, yetersiz içme suyu olan 
13 252 ünite mevcuttur. Ayrıca, halen 44 693 kilo
metre orman yoluna ihtiyaç vardır. 1984 yılı sonu 
itibariyle, 351 042 kilometre yapılan ve yapılmakta 
olan köy ve orman yolunun bakım ve onarımı, bu 
teşkilatı beklemektedir. Ayrıca, köy elektrifikasyon 
hizmetleri, iskân çalışmaları, toprak ıslahı ve küçük 
su kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 
yine bu genel müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Bu kadar değişik alanda ve ülke nüfusunun yarı
sına hizmet götürecek teşkilata, acaba hükümet ola
rak verdiğiniz imkân nedir; ona bir göz atmak lazım. 
1985 yılında bütçe ödeneği, toplam 178 milyar 653 
milyon 500 bin lira iken, 1986 yılında 228 milyar 
867 milyon 100 bin liraya çıkmış; buna, Akaryakıt 
Tüketim Fonundan alınacak olan 29 milyar 800 mil
yonu ilave ettiğiniz takdirde, yekûn ödenek .miktarı 
258 milyar 667 milyon 100 bin Türk Lirası olmak
tadır. Artış oranı yüzde 28 civarındadır. 1984 yılı 
enflasyonunu hesaba katacak olursak, bu ödeneğin 
çok yetersiz olduğunu, hatta geçen seneye göre azal
dığını görüyoruz. 

Onun için diyoruz ki, bu bütçeyle 1985 yılı gibi, 
program hedeflerine ulaşmak ve programı gerçek
leştirmek mümkün olmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamı şu şekilde 
toparlamak istiyorum: 

Gübre ve tohumlukta sübvansiyon mutlaka artırıl
malıdır. 

Destekleme alımları, enflasyon artı kâr marjı ilave 
edilerek, hasattan önce kesin olarak ilan edilmelidir. 
Hasattan sonra ilan edilen fark, un fabrikatörlerinin 
ve buğday stokçularının cebine girmektedir, 

Ürün bedelleri peşin ödenmelidir. 
Tarım kredilerinin faiz oranı mutlaka düşürülme

lidir. 
TRT ve Tarım Bakanlığının işbirliği ile hazırlana

cak programlarla, üreticiler, bölgelerinin özelliklerine 
göre mutlaka eğitilmelidir. 

Köylüler, sağlık sigortasından yeterince yararlan-
dırılmalıdır. 
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Üretim planlanmasına geçilmelidir. 
Sulama projelerine gereken önem ve öncelik ve

rilmelidir. 
Tarım sigortası, mutlaka çıkartılmalıdır. 
Islahı mümkün olan taşlık arazi temizleme çalış

malarına hız verilmeli ve bu araziler, ülkenin tarım 
arazisine ilave edilerek, topraksız köylülerin de toprak
landırma imkânı sağlanmalıdır. 

Uzay çağında, yol ve sudan mahrum olan ve nü
fusumuzun yarısını teşkil eden köylülerimiz, en kısa 
zamanda bu dertten kurtarılmalıdır. 

Ormanlarımızı, tabiî afet ve yangınlardan muha
faza etmek için tüm önlemler alınmalıdır. 

Et ve süt verimi yüksek olan hayvan türlerini ye
tiştirmeli, kültür ırkı damızlıkları köylülere dağıtılıp, 
yerli ırkların ıslahı teşvik edilmelidir, 

Tarımı, haşere ve zararlılardan kurtarmak için, 
ziraî mücadeleye gereken önem verilmelidir. 

Kredi limitleri, günün ihtiyaçlarını karşılayabile
cek şekilde yükseltilmeli ve kullanılması 'basitleştiril
melidir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında da be
lirttiğim gibi, yurt sathının tamamına hizmet götür
mekle görevdi olan bu bakanlığımızın bütçesinin, yapa- » 
cağı hizmetlerin çokluğu nedeniyle yetersiz olduğunu, 
herhalde kendileri de kabul ederler. Sağlanan imkân 
bu olunca, yarınki neticenin sorumluluğunu da, bu 
imkânı hazırlayanlar yüklenmek zorundadırlar. 

1986 yılı bütçesinin, Türkiye'de, tarımla uğraşan
lara hayırlı hizmetler vermesini dilerken; Türk çift
çisinin, 1986 yılı mahsulünün bol ve bereketli olma
sını, tabiî afetlerden muhafazasını yüce Mevtadan te
menni eder; bu zor görevi, mevcut imkânsızlıklar için
de üstlenen görevlilere başarılar diler; bütçenin, mil
let ve memlekete hayırlı olmasını Cenabı Haktan ni
yaz eder, yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar su
narken; Atatürk'ün, Türk köylüsü için söylediği şu 
cümleye, ben de birkaç mısra ilave etmek isterim: 

Türk Milletinin efendisi köylüdür; 
Ama Hüsnü Doğan dedi ki: 
Anavatan iktidarı güçlüdür. 
Köylümüzün tavukları tüylüdür. 
Koyununun yapağısı simlidir. 
İneğinin sütü az yağlıdır. 
Şeker pancarı tatlı, buğdayları nişastalıdır. 
Kendileri, kaytan bıyıklı, çok yakışıklıdır. 
Mahsulüne iyi fiyat vermesek de 
Karnımızı doyururlar, çünkü, 
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Köylümüz asil kanlı ve soyludur. 
(Köylüler cevapladı ki; 
Arınızın iğnesi çdk sivridir. 
İktidarlar günlük değil, 
iBu işler uzun boyludur. 
Günü gelir kanadımızı kırparız. 
Ondan sonra siz kanatsız, biz takatsiz, batarız. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Sayın Ahmet Süter, buyurun efendim. 

- MIDP GRUİBU ADINA AHMET SÜTER (İz
mir) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının bütçesini ve 
çalışmalarım değerlendirmek üzere Milliyetçi De
mokrasi Partisi Meclis grubu ve şahsım adına hepi
nizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. (MDP sı
ralarından «'Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Türkiye'nin millî ekonomisinde büyük değerine 
ve varlığına inandığım bu bakanlığın bütçe müzake
releri ve çalışmasını eleştirirken, Milliyetçi Demok
rasi Partisinin bu konudaki felsefesini şahsî üslubum
la dile getirirken, yapabileceğim halta ve kusurlar için 
yüce Meclisten peşinen özür diliyorum. Bana kalan 
bu kısa süre içerisinde, söyleyeceklerimi ifade edebil
mek için, değişik bir üslup kullanarak, önce güncel 
ibir konuyu, sonra da önemli gördüğüm hususları ba
şa alarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Tarım Bakanlığı Türk 
çiftçisinin babasıdır. Onu, her zaman Türk çiftçisi 
yanında görmek ister. Konuya girmeden önce, ge
çen yıl, «reform» adı altında, bakanlıklar arasında 
yapılan değişikliklerde gelir yönünden gümrük işleri
nin Maliye Bakanlığına bağlanması bir bakıma haklı 
görünürse de, Tekelin Maliye Bakanlığına bağlan
masını fevkalade lüzumsuz bir işlem olarak görmek
teyiz. Zira Tekel, diğer tekeller gibi bu bakanlığa de
ğil, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlan
ması icap ederdi. Bu espri içinde, bu inancımızı te-
yiden, özellikle tekel içerisinde tütün, anason ve çay 
gibi mahsullerin, öteden beri yapılan yanlışlıklar hila
fına Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına bırakıl
ması en uygun şekil olurdu. Zira, bu gibi mahsullerin 
üretimleri tamamen Tarım Bakanlığı yönetim ve di
rektifleriyle yönlendirilirken, yani açıkçası bu mah
sullerin kahrını Tarım Bakanlığı çekerken, pazarla
masını ve takip edilecek pazarlama politikasının Ma
liye Bakanlığına verilmesini yanlış gördüğümüzü be
lirtir ve buradan aldığımız ilhamla, bilhassa Türk tü
tün ekicisinin halen güncelliğini koruyan Ege piyasası 

ve uygulamalarını, bunlara ait dert ve dilekleri bu 
bakanlık bütçesinde zikretmeyi doğru bulduğumuzu 
behrtmek isterim. 

Yani açıkçası, şunu söylemek istiyorum ki, Türk 
tütün ekicisi ve buna benzer saydığım mahsuller, 
mezkûr Maliye Bakanlığı içerisinde üvey evlat muame
lesi görmektedir. Şimdi, bu mesleğe gönül vermiş ve 
bu mesleğin içerisinde ve meslek teşekküllerinin için
de ömrünün yarıdan fazlasını geçirmiş bir insan ola
rak, fazla zamanınızı almadan, Ege ekici tütün piya
sasının seyir ve problemlerini arz ve izaha çalışaca
ğım. 

Değerli milletvekilleri, üretimi Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına, pazarlaması ise Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına bırakılan bu ürünümüz, bu yıla 
kadar ilgili bakanlığın muhtelif yıllar itibariyle (ara
lık, ocak, şubat ve hatta bazen mart ayı başlarına 
sarkan) zamanın hükümetlerinin kendilerine göre uy
gun gördükleri bir günde, daha önce yapılan tespitler 
neticesi piyasa açılır ve tüccar alımları yanında, dev
let nam ve hesabına, hükümetlerce büyük çapta des
tekleme alımları yapılırdı. Hatta bu alımlar, rekolte
nin kaliteli ve az olduğu yıllarda hükümetler için bir 
çalım vesilesi olurdu; hele seçim arifesi yıllarında bu 
çalım daha da başka nitelikler kazanırdı. Bu yüzden 
de, tütün dikiminin yapılmaması lazım gelen ve başka 
mahsullerin rahat yetişebileceği ülkemiz bölgelerinde, 
tütün dikimine yeni sahalar açılarak, plan hedeflerini 
aşan, devlettin ve hükümetlerin başına belâ olabilen 
büyFc rekolteler idrak edilmişti. Bu rekoltelerin alımı, 
tesellümü ve depolanması ve parasının ödenmesi gibi 
büyük problemlerin ortaya çıkması, zamanın hükü
metlerini bir hayli zor durumlara sokabiliyordu. Hele 
tütünün mamul hale gelmeden önce ve sonra, her yıl 
haziran ve temmuz aylarında geçirdiği fermantasyon 
devrelerinin icap ettirdiği büyük işçilik zaruretleri, 
Tekel Genel 'Müdürlüğünü büyük masraflara boğu
yor, depo yetersizliğinden bu fermantasyon devresin
de yeterli balkım yapılamadığı için, devletimizin bu 
genel müdürlük vasıtasıyla geçmişte büyük zararlar 
gördüğü 'bilinen (bir gerçektir. Bu konuyu burada ka
patmaya çalışırken, Türkiye'mizde sunî fermantasyon 
çalışmalarının başlatılmasını, ekim sahalarının tehdi
dine, yani rekolte tahdidine rağmen, altını çizerek 
özellikle vurgulamak istiyorum. 

'Değerli milletvekilleri, geçen yıl dahil, yapılan uy
gulamaları arz ve izaha çalıştım. Yani geçen yıla ka
dar, devlet adına hükümetler, adı taban fiyat olarak; 
ama uygulamada tavan fiyat olarak fiyatları tespit 
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eder ve piyasalar tüccar tarafından dalhi 'bu istika- I 
mette uygulanırken, tüccar, Tekel baş fiyatının 'kali
teye göre şu kadar altında veya şu kadar üstünde alım
lar yaparken, bu yıl Sayın Özal'in getirdiği serbest J 
piyasa ekonomisi sayesinde ürün bedelinin tespiti, dev
let desteğinden mahrum bir şekilde, tütün alımları 
tüccarlar koonseyinin belirleyeceği fiyatın 300 ile 500 
lira altında, kırım esnası dahil olmak üzere, üç dört 
aylık uzunca bir zaman süreci içerisinde yapıldı. 

Bu alımlarda tüccar, alımdan dolayı meşbu hale 
gelmenin rahatlığı içerisinde dilediği gibi at oynat- I 
mış, müstahsili kendi isteğine boyun eğdirmiştir. Tüc
carla müstahsil arasında yapılan akitlerde imzalar alın
mış; ama alktin üst tarafı boş bırakıldığından şimdi 
dilediği şekilde 'tüccar tarafından doldurulabilecektir. I 
Tabiî, gerek bu akit işlemi ve gerekse tesellüm sara
sında doların tüccar tarafından - bugünlerde Türkiye' 
de artan enflasyon hızı karşısında- 700 liraya çıka
cağı varsayımıyla baş fiyatlar tüccarlar konseyince 
hesap edilerek hareket edilmişse de, bu ihtimalin de 
bugün gerçekleşmediği göz önüne alınarak, gerek akit 
doldurmalarında, gerekse tesellümlerde ıskarta ve Is
konto adı altında, yekûnu yüzde 30'lardan yüzde 50' 
lere ulaşan fiyat düşürmeleri yapıldığı, tütün ekici- I 
sinden gelen şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Şimdi tü
tün ekicisi, devlet nam ve hesabına veya kendi hesa
bına alım yapan Tekel Genel Müdürlüğünü yanında 
görmek ister ve tüccarın yaptığı bu haksızlıklara dur 
demesini bekler. Halbuki Tekel idaresi, bu gücü gös- I 
terecek bir isteğe de sahip olmadığı için, gelen şikâ
yetleri önemsememekte ve konulara boş vermektedir. 
Hatta tütün ekicisinin tek teşkilatı olan Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin şikâyetlerini bile kaale almamak
ta ve adeta tüccarın dolar üzerindeki yükselme ihti
mallerine ve varsayımlarına hak verircesine bir tu
tum içerisine girdiği gözden kaçmamaktadır. Bir mil
letvekili olarak, gerek Ziraat Odaları Teşkilatı, ge
rekse müstahsillerden aldığımız telefon ve mektuplar 
yanında, müstahsilin en yakın dert babası muhtarla
rından aldığımız mektuplarından sadece bir tanesini, I 
yüksek müsaadelerinizle, bilgi arzı için huzurlarınız- I 
da okuyacağımı: 

«Sayın Ahmet Süter, I 

'Köyümüz, Bergama'mıza 35 'kilometre mesafede; 
dağlık ve 'kırsal bölgede halkımız, tütün tarımıyla uğ- I 
Taşmaktadır. 1985 yılı mahsulü tütünlerimizi bir müd
det önce özel sektör hesabına çalışan tüccara satmış 
idik. Tütünlerin balyalama işinin bittiği şu günlerde I 
tüccar yeniden görmeye geldiğinde yüzde 15 kilogram | 
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Iskonto çıkarmakta ve bazı üreticlere de çeşitli baha
ne ile yeniden düşük fiyat uygulamaktadır. Üretici 
aleyhine yapılan bu haiksız durumla ilgileneceğiniz
den şüphemiz yoktur. 'Kozluca Köyü tütün üretici
leri adına alakanızı bekler, en derin saygı ve sevgi
lerimizi sunarız. 

Bergama'nın Kozluca Köyü Muhtarı 
Hamdi Akkaş» 

Aziz milletvekilleri, okuduğum mektupta, bir köy 
muhtarının, müstahsilin ona ifade edejbildiğince şikâ
yetlerini dinlediniz; uygulama ortada. Şimdi, bir mil
letvekili olarak, Ege'deki tütün ekicileri adına ve on
ların vekili sıfatıyla, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı 
ile bu mahsulün üreticisi sıfatıyla, Sayın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından, bu konuya müdahale ederek, 
hükümetin genel alım politikası içerisinde, Ege ekici tü
tün müstahsilinin yanında yer alarak, onlara kanunların 
verdiği yetkiler çerçevesinde yardımcı olmalarını ve 
tüccarın, yapılan akitler hilafına hareket etmesine ve 
ekici aleyhine yapılan uygulamalara mani olmalarını 
rica ve istirham ediyorum'. 

Tekrar rica ve istirham ediyorum ki, her iki sayın 
bakanın, su çürüğü gibi yasalarda yer alan çıkartma
ların dışında, gerek akitlere, gerekse tesellümlere mü
dahale ederek, ekici haklarını korumaları, hem ken
dilerine, hem de mensubu oldukları iktidara güç ve
recektir. Bizim bu ikazlardan, muhalefet olarak ka
zanacağımız herhangi bir şeref veya itibar bahis ko
nusu değildir, Bugün müdahale ötmezseniz, aynı ko
nuların, Karadeniz, Marmara, Doğu ve Güneydoğu 
alımlarında da uygulanacağından şüpheniz olmasın. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, bir yanlışa da
ha işaret etmek istiyorum. Türkiye'de, «Şark tipi» tü
tün olarak ve ihraç vasıflarını haiz yegâne tütün, Ege 
tütünüdür. Diğer bölgelerimizde, özellikle Doğuda 
yetişen cüzi bir miktar tütün de, öteden beri, İngiliz 
Kraliyet Ailesine ve onların ihtiyaçlarına hitap eden, 
mevziî bir üretimi teşkil eder. Diğer bölgelerimiz tü
tünleri, tütün sanayiinde, Virjinya (Virginia) tütünü 
kabilinden bir karışım, yani bir paçalın elemanları
dır. Hal böyle iken, bir lahana ve ıspanak kurusu 
durumundaki Virjinya tütününün Türkiye'de yetiştiril
mesinden bahsetmek fevkalade yanlış ve hatalıdır. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Halbuki, 1984 yılı piyasasına Maliye ve Gümrük 
Bakanı olarak katılan eski bakan Sayın Vural Arı-
kan ile Tekel Genel Müdürünün, Virjinya tütünü ye
tiştirilmesinden bahsetmeleri, nereye ve kime hizmet 
ettikleri belli olmayan yetkililer olarak bu konuyu di-
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le getirmekte sakınca görmemişlerdir. Bereket versin 
ki, bugünün Tarım Bakanı Sayın Hüsnü Dpğan ile 
Maliye Bakanı Sayın Alptemoçin böyle talihsiz be
yanlarda bulunmamışlardır. Bu konuda, kendilerine, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu, şahsım ve Tür
kiye tütün ekicileri adına teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu ne demektir biliyor mu
sunuz; biz Türkiye'de, alım gücünün ve de ihraç ve 
iç piyasa ihtiyaçlarının üstünde, vasıflı kendi tütünle
rimizin yeterince değerlendirmesini yapamazken, yani 
ekim bölgelerine birtakım tahditler getirerek, yüksek 
rekoltelere ziraî ürün planlaması yaparak mani olma
ya çalışırken, «Virjinya tütünü» adı altında, Türkiye' 
de, ihraç kabiliyeti olmayan ve rekolteleri fevkalade 
yükseltecek, hatta hayvan yemi bile olmayan bir otun 
yetiştirilmesini, bununla ilgili tavsiyeyi anlamak müm
kün değildir. 

Virjinya tütünü, Amerika gibi yeni bir kıta ve yeni 
bir dünya ürünü olarak belki dünyanın her yerinde 
yetişir; ama Şark tipi tütün yetiştiren ülkeler, belirli 
birkaç ülkeyi geçmemektedir. Amerika, Şark tipi tü
tün yetiştirebilseydi, geniş ziraat yapan bu ülke, her
halde bu tütünü Amerika'da yetiştirir ve bugün dün
yanın en büyük, Şark tipi tütün alıcısı olmazdı. 

O halde, Türkiye'de, Virjinya tütününün yetişti
rilmesini istemek, bu devletin veya onu idare eden 
hükümetlerin başına yeni yüksek rekolte belaları ge
tirmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Sayın Vural Arıkan, geçen yıl bize cevap verirken, 
tütün hakkında benim yaşım kadar kitap okuduğu
nu ifade ederek, bu konuyu çok iyi bildiğini iddia et
mişti. 

Sayın Arıkan politikacıdır, maliyecidir, hukukçu
dur; ama asla tütüncü değildir. Kendisine, bu konu 
yanlış empoze edilmiştir. Sadece kitap okumuş olmak, 
tütüncülüğü öğrenmeye kâfi değildir. Eğer kitap oku
makla bu iş öğrenilseydi, bu işle ilgili okullara ihti
yaç kalmazdı kanısındayım. Ümit ediyorum ki, bu 
yanlış laflan etmesi bir hata eseridir; ancak- Türk 
tütüncülüğünü çok iyi bilmesi icabeden Tekel Genel 
Müdürünün veya tütünle ilgili yetkililerin, «Virjinya 
tütünü ekelim, dikelim» demesini hayra alamet gör
mediğim gibi, Türk tütüncülüğünü büyük açmazlara 
sokabilecek bu nevi isteklerden vazgeçmesini veya de
vam ederse bu görevden alınmasını, bu konuyu az çok 
bilen bir arkadaşınız olarak arz ve teklif ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kısa bir süre de pamuk müs
tahsillerinin sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. TA
RİŞ'in anonim şirkete dönüştürülmesinden tutun da, 
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pamuk üzerinde ihdas edilen fonlar iki üç yıldır pa
muk müstahsilini pamuk ekiminden vazgeçirdiği gibi, 
fiyat uygulamaalrı ve geç ödenen pamuk bedellerinin, 
Türk pamukçuluğunu nasıl perişan ettiğini görmemek 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, söz ziraî ürün planlamasın
dan açılmışken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan'ın, bir bakan olarak, gerek men
subu olduğu hükümetin genel politikası ve gerekse 
kendisinin bakanı bulunduğu bu konudaki üç büyük 
hatasını, yani üç büyük gafını müsaadelerinizle dile 
getireceğim. 

"1. Sayın Bakan, «Ziraatta planlama olmaz» di
yor. Ben ise kendisiyle bu konuda tamamen aksi fi
kirdeyim. Hatta yalnız ben değil, Türkiye'de ziraat 
mesleğine aşina tüm okumuşlar ve tüm Türk çiftçisi 
bu fikre karşıdır. Zira dünyada, tarımda kalkınabil-
miş ülkeler bu konudaki ürün planlamasıyla bugün
kü seviyelerine ulaşabilmişlerdir. Kaldıki ziraî plan
lamanın zaruretleri dolayısıyla geçmişte ve bugün 
Türkiye'de halen uygulamalar vardır. Yukarıda bah
sini ettiğimiz tütün sahalarındaki tahditler, ekim ve 
dikiminde kullanılan tohumluk tavsiyeleri ve hatta 
kırımda dip, dip üstü gibi ellerin, hükümet bildirile
riyle yere sıyrılarak kırılan tütünlere katılmaması, zi
raî planlamanın ta kendisidir. 

Ayrıca pancar ekiminde uygulanan ziraî münave
be, ekiliş alanlarının tespiti, ekime, çapaya, sulama
ya ve hatta haşata varan tahdit ve müeyyide uygula
maları da bir ziraî planlamadır. Buğday ve arpa gibi 
hububat ekimlerinde, Meksika türlerinin uygulanması 
dahi bir ziraî planlama gereğidir. Gönül isterdi ki, 
Türkiye'nin ziraî ekonomisinde zirveye ulaşabilmek 
için, istatistiklerle Türk milletinin ihtiyacı, bunun dı
şında ihracat kapasitesi de dikkate alınarak, her mah
sulde ziraî üretim planlamasına girmemiz bugünün 
dünyasının tabiî bir geriçeğidir. Şöyle ki; ziraî ürün 
planlaması yapmazsanız, bir sene para eden mahsul 
ertesi sene bu yıl domates, patates, kavun ve karpuz
da olduğu gibi rezil olacak demektir. Bu planlamayı 
bölgelere ve buralardan istihsal edilen mahsul çeşit
lerine göre de yapmak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Bakanlığı içerisinde, 
Atatürk'ün kurduğu Ziraat işleri Genel Müdürlüğünü 
ortadan kaldırmak, Türk ziraatine hizmet etmek ol
madığı gibi, bu genel müdürlüğün lağvedilmesini Ata- t 
türk sevgisiyle bağdaştırmak mümkün değildir. (MDP 
sıralarından alkışlar) 
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Yine o devinde iktisadî devlet teşekkülleri ku-
rutorken, Türik çiftçisine yön vermek, halkın zaru
rî ihtiyaç maddelerinde ezilmemesi için, devletin, 
kamu yararına müdahale etmesine zemin teşkil et
mek için kurulmuş idiller. Halbuki 'bu teşekküler, 
'bugün uygulanan politika ile bizatihi devlet olarak 
en'flasyonun körükieyiiöisi haline getirilmiş bulun
maktadırlar. Netice itibariyle, Türk .müstahsilini ezme
mek ve devleti de sıkıntıya düşürmemek için, Tür
kiye'de ziraî planlamaya derhal ve acilen gidilme
si, kalkınmak için en büyük zarurettir. Bu sözleri 
Ibir başka bakan söylese kuılıak asılmaz; ama ne ha
zindir iki, Türk ziraî politikasını devlet ve hükü
met adına tedvir eden Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanının söylemesi fevkalade yanlış ve talihsiz 
bir beyandır. 

•Değerli milletvekilleri, şimdi sayın 'bakanın, yi
ne Türk 'basınına intikal eden 'bir başka beyanına 
-geçiyorum,, Şöyle ki : Sayın Bakan, «Türk çiftçisi 
198'6'da 'bizzat ihracatçı olacaktır» diyor. İnşallah 
öyle olur. Şimdi sizlere' soruyorum : Bu hükümetin 
bugüne 'kadar yaptığı uygulamalarla Türk çiftçi
sinde ihracatçı olabilecek hal mi 'kaldı? Bu kitle, 
yaptığınız zamlarla ve masraf unsurlarının yüksel
mesiyle ayakta kalma ve yaşama savaşı vermekte
dir. Bu yukarıdaki beyanınızla Türk çifıtçisliylle alay 
mı ediyorsunıuz? Bir şeyi üretmek başka, pazarla
mak başka, hele hele ihracat (bambaşka bir iştir. 
Elğer, Türk çiftçisi 'bizatihi ihracat yapacak ise mes
lek değiştiriyor demektir; o zaman da üretici ola-
tfaik kim kalacaktır? Kaldılki, ticaretle ziraat taban 
(tabana zıt 'iki ayrı iştir. Birinde düzeni 'kurarsanız 
'telefonla para kazanırsınız, diğerinde ise, yoğun 
emek, masraf, 'büyük .gayret ve de sabır lazım; ne
de hava şartları da 'bunun tuzu ve biberidir ve hele 
maddî gücünüz de yetmezse, alacağınız yüksek fa
izli kredilerle, ki onu da alabilirseniz, o zaman 
vay halinize. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Hüsnü -Doğan .'bir 
başka beyanlarında, «Türkiye'de bundan fazla eki-
lehilecek arazi yoktur» diyar!lar. Çok meraik ediyo-
ırum, 'acaba sayın 'balkan Türkiye'yi 'bu gözle mi 
görüyor, yoksa idarî reform adı alitında tarumar 
ettikleri bakanlığın hinkaç yeni bürokratı mı kendi -
dişini bu beyana sürüklediler? Halbuki, Türk çift
çisi, Türik ziraatçısı, Türik ziraat mühendisi kendi
siyle aynı görüşü paylaşmıyorlar. Türkiye'de ekile-
'bilecek, dikilebilecek' ve halen boş olan, daha bu 
kadara yakın arazi' 'devletin elinde boş durmakta-
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dır; ama 'bunu igörmek lazımdır.' B'ir zamanlar hü
kümetlerin düşürülmesine kadar vesile olan «Top
rak ve tarım reformu» sloganı, 'bugün sadece sula
nan arazideki toprak 'reformu kanunuyla sulandı
rılmış ve 'bu Kanunlla toprak ve tarım reformu dü
şüncesi rafa kaldırılarak, orada tozlanmaya mah
kûm edilmiştir. 

Bugün devletin elinde Hazine arazisi olarak yüz
de 15 meyli geçmeyen, ıslaha muhtaç, ekilebilir ve 
dikilebilir arazi binlerce hektara ulaşmaktadır. Bu 
arazinin devletçe ıslah edilerek, ıslâh masrafları da 

I - dahil edilmek suretiyle, bedelli mukabilinde, ödene-
I 'bilecek taksitlerle topraksız çiftçiye ve topraksız 
i köylüye dağıtılması en büyük reform olacak ve 'bir

çok insan, «Bir dikli ağacım yok, bir karış topra-
I ğım yok» demekten alıkonulacak ve Türkiye'de, üre

timi ve ihracatı en çok artıracak, özel mülkiyete sa
hip (büyük bir kitle oluşturulacaktır. 

I Sayın miletvefcileıri, konu mülkiyetten açılmış
ken, bir hususu daha dikkatlerinize 'arz etmek is
tiyorum. Emllalk Vergisi müzakerellerinde, değerli 

- 'bir 'milletvekili arkadaşımız, Türkiye'de bina ve ara-
I zi olarak özel mülkiyete sahip kişi adedinin yak-
I laşık 17 mi'lyom civarında olduğunu dile getirmiş

ti. Bu rakam Türkiye nüfusunun takriben 1/3'ünü 
'teşkil edliyor, yani bu demektir ki, nüfusumuzun 
2/3'ü gayrimenkul yönünden özel mülkiyete sahip 

I değil. Nüfusumuzun on yıl içinde 60 milyonu aşa-
I bileceği düşünülürse ve de bu ağır vergi kanunla

rıyla, bunun yanında da Emllalk Vergisinin 'belediye-
I ilere bırakılmasıyla ibirçok gayrimenkulun sahip de-
I ğiştirerek zengin kişilerin elime geçeceği fcaçınimaz 
I bir gerçek olduğuna göre, o zaman gayrimenkul özel 
I mülkiyetinin 10 - 11 milyon kişinin elinde topla-
I nabilece!ğini düşünmek fevkalade sakıncalı bV ortam 

yaratacaktır ki, yani on sene sonranın Türkiye'sinde 
özel mülkiyet sahipleri nüfusun 1/5'i veya 1/6'sı ora-

I nında olacaktır. Bunun, rejim açısından, Türkiye'yi 
I nereye götüreceğini yüksek takdirlerinize bırakıyo

rum. 

i Osmanlı Devletinden sonra, büyük Atatürk bunun 
sakıncalarını çok iyi bildiği ve gördüğü için, boş 
arazileri Hazineye mal etmemiş; işlenebilecek arazi
lerin hakkı karar veya zilyet yoluyla kişilerce sahip-
lenilmesine âdeta göz yummuştur. Dünyanın hiçbir 

I milleti Türkler kadar toprağına sahip değildir ve 
dünyanın hiçbir milletinde de Türk Milleti kadar 

I toprak sevgisi yoktur. Bu nedenle de dünyada hiç-
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bir millet Türkler kadar topraklarını savunamamış-
tır. 

Sayın milletvekilleri, o halde, geliniz, iktidarıyla 
muhalefetiyle, Toprak ve Tarım Reformu Kanununu 
günün gerçeklerine uygun şekilde Meclisten geçi
relim. (MDP sıralarından alkışlar) Sadece Ahmet'ten 
alıp Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye ve VeliYe 
dağıtarak kavgayı büyütmek yerine, Hazine elinde 
bulunan, askerî amaçlı araziyi ayırdıktan sonra, geri 
kalanını devletçe ıslah ederek, bedeli mukabilinde 
Türk vatandaşına dağıtalım. Böylece yapacağımız 
bu reformun şerefi, bugünün Meclisine ait olsun. 
Bilahara doğacak zaruretler için, her zaman oldu
ğu gibi, istimlakler yapmak zaten mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, mülkiyet hakkının gasp 
edilmesinin bir diğer örneğini de orman alanların
da görmek mümkündür. Bugün Orköy'ün, daha 
sonra da orman kadastrosu adıyla fertlerin yetiştir-
önoe orman tahdit komisyonları şekliyle, daha 
diği, koruyup baktığı ormanlık araziler, hiçbir hak 
tanınmadan; yani bedeli ödenmeden vatandaşın elin
den alınmış, Hazineye mal edilmiştir. Böylece or
mandaki özel mülkiyet hakkı tamamen vatandaşın 
elinden alınmıştır. Bugün Türkiye'de orman içi ve 
orman civarında yaşayan köylülerimiz fevkalade pe
rişan haldedir. Bir karış toprağa bile sahip olmadık
ları gibi, ormandan verilen zatî ihtiyaçlar ve yaka
cak ihtiyaçları da artık karşılanmamaktadır. Hat
ta daha ileriye gidilmiş, yakın tarihte bile yüz -
yüzelli seneden beri, babadan,. dededen kalmış; hat
ta vergileri dahi bu ailelerce ödenen makilliklerde ye
tiştirilen meyveli ağaç türünden fıstık .çamları ve 
buna benzer ağaçlıklar ormana dahil edilmek isten
miştir. Hatta köylünün mezarlıklan bile orman 
diye elinden alınmak istenmiştir. 

Geliniz, bu kadar kıskanç olmayalım değerli ar
kadaşlarım; bu devletin fertleri olan ailelere arazi 
verip, ormanı ve ormancılığı teşvik edelim, yani or
manda özel. mülkiyeti tanıyalım. İnanıyorum ki, or
manda tanınacak özel mülkiyet hakkı, hem or
manlarımızı koruyacak, hem iklimi değiştirecek, hem 
de erozyon yoluyla toprak kaybımız ile, her yıl de
vam edegelen büyük orman yangınlarını önleyeceği 
gibi, kaçak orman açmalarına da mani olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, mülkiyet, . yani bir şeye 
sahip olma arzusu, bilhassa biz Türklerde üstün bir 
vasıftır. Geliniz bu büyük vasfı dünden bugüne ta
kip ettiğimiz politikalarla yok etmeyelim. Bu vas
fın azalması neticesidir ki, köyden şehirlere akınlar 

başlamış; ev, bark, arazi terk edilerek, bugün iki 
milyonu aşkın vatandaşımız yurt dışında kendilerine 
hayat hakkı aramanın derdine düşmüştür. Hatta bu 
olay o kadar ileri gitmektedir ki, geçenlerde Gü
naydın gazetesinde çıkan, «Kanada muhacir kabul 
ediyor» haberi yüzünden, Kanada Büyükelçiliği, 
âdeta bu isteklerin hücumuna uğramıştır. 

Değerli milletvekilleri, önemine binaen daha ön
ceki yıllarda bakanlığını kurduğumuz orman konu
sunun, bugün yapılan sözde idarî reformla Türkiye 
genelinde bir genel müdürlükle idaresinin ne derece 
fayda sağlayacağı ortadadır. Bunu sayın hükümetin 
takdirlerine arz ederken, kabine içerisinde en çok 
eleştirilere ve tenkitlere maruz kalan sayın bakana, 
Meclis Başkanlık Divanı vasıtasıyla birkaç imada bu
lunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın bakanımıza bu konuda ge
rek benim, gerekse konuşan ve konuşacak milletve
kili arkadaşlarımızın birleş/tikleri müşterek bir nok
tayı işaret etmek istiyorum. Devlet ve hükümet adı
na bu bakanlıkta başarılı olamadığınız ve olamaya
cağınız, icraatınızla görülen bir gerçektir. Belki de 
sayın bakan haklıdırlar; zira, Türk tarımının o ka
dar çok problemi var ki, bu konuyu ve problemle
rini halletmek, bir inşaat yüksek mühendisinin işi 
değildir. Bir bakan kendi mesleğinde büyük otorite 
olabilir, iyi niyetinde de şüphesiz birleşebiliriz; 
ama, iyi niyetin, problemleri çözmeye yeterli olma
dığı da bir gerçektir. Sayın Başbakan, Sayın Tarım 
Bakanını ihtisası ile ilgili bir başka bakanlıkta de
ğerlendirebilir ve orada Sayın Hüsnü Doğan çok 
daha başarılı olabilirler; bu da Türkiye'ye büyük 
bir hizmet olur. Ancak, bu bakanlığa sayın ba
kan bu tutumuyla devam ettiği sürece, Türk halkı
nın yüzde 60'a varan bir kitlesi tarafından isten
meyen adam ilan edilmesine sebep olacaktır. Bu da 
mensubu olduğu iktidar partisine ve onun hüküme
tiyle, sayın bakanın değerli şahsına; zarar verecektir. 
Sonunda, Sayın Bakan Hüsnü Doğan üzülecek ve 
kırılacaktır. Israrda fayda olmayacağı cihetle, sayın 
bakamım zatı âlilerini istifaya davet ediyorum. An
laşılıyor ki, sayın bakan politikaya ANAlP ile baş
lamış; sürdürmek istiyorsa, dalha faydalı olabile
ceği! bir sahada çalışması, hem kendisi, hem partisi 
İçin yararlı olacaklbır. Unultmayınız, poitikad'a ve
fa en az bulunan bir nesnedir, ve bir de kaidedir: 
Başbakan, yatkınınız bile olsa, başarılı ölamıylorsanız 
veya başarılı 'görülemiyoraanız, o zaman, politika
daki vefasızlık, değişmez bir kural olarak işleyecek
tir, 
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Sayını Başkan, değerli m'MeüvelkiıUed; muhalefet 
olarak büzlerin müspet oy vermeyeceği bu bütçenin 
bü'yülk milletimize ve memleketimize yinie de başarı
lı olmasını diliyorum, hepinize derin saygılarımı su
narım. (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süter. 
IMDP Grulbu adına Sayın IBajhni Karakeçili, 

ıbuıyurun efendim.; 
Sayın Karakeçili, grup olarak konuşuna sürenâz 

25 dakikadır efendim» 

MDP GRUBU ADINA BAHRÎ KARAKEÇİLİ 
(Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Grubumun görüşlerini arz etmeden önce 
Sayın Başkanlığı ve yüce heyetinizi saygılarla selam
larım. 

Huzurunuzda, toprak, tarım ve insan ilişkilerini 
rakamlara fazla boğdurmadan, zamanın elverdiği 
nispette anlatmaya çalışacağım. 

Tarım - toprak olayı, insanoğlunun var olu
şundan bugüne dek, âdeta günlük meselesi olmuş
tur. Malumunuzdur ki, tüm ekonomik faaliyetlerde 
gözetilen hususlar arasında bir de doğa, yani tabiat 
yer almaktadır; tarım ve toprak ise, doğanın ta ken
disidir; sabittir, miktarı çoğaltılamaz, kıt ve nadir
dir. Bu nedenledir ki, toprak, insanoğlunun hem 
mezarıdır, hem hayatı olmuştur. 

Toprak ile insanoğlu arasındaki bu bazen acı ve 
bazen sert çakışmalar, 19 uncu yüzyıl sonlarından 
itibaren, dünya ve özellikle Doğu blokunda topra
ğın ekonomik prodüktivite anlayışından tamamen 
ayrılmış, ideolojik açıdan ele alınıp ve bazı çarpık 
doktrinler ileri sürülerek, ütopik bir toplum yarat
ma çabasına girilmiştir. Ancak, o. yıllarda yüce 
Atatürk, dlünıya literatüründe yer aılapak kadar ma
nalı olan, «Türk Milletinin gerçek efendisi, Türk 
köylüsüdür» esprisine sadık kalmış ve, İzmir İktisat 
Kongresinde Türk köylüsü ve çiftçisinin, Türk eko
nomisinin lokomatif gücü olduğunu açıkça ifade 
etmişlerdir. O tarihlerde Atatürk, çoğunluk nüfusu 
belirleyen köylü ve çiftçinin gelirini ve satın alma 
gücünü yükseltmeden, ekonominin diğer sektörlerine 
doğrudan doğruya yönelmenin faydalı olmadığını 
belirtmişti. İşte, bu nedenledir ki, yüce Atatürk 1924 
Anayasasından ilham alarak, 1926 yılında yürürlüğe 
konan Medenî Kanun Tevzii Arazi Nizamnamesi, 
1935 yılında yürürlüğe giren Toprak "İskân ve aynı 
yıl yürürlüğe giren Ziraî İslâhat kanunlarıyla, az 
topraklı veya topraksız Türk çiftçisini topraklandır-
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ma gayretine girmişlerdir. Nitekim, bunu takiben 
1945 yılında gerçekleştirilen, Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunundan, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Kanununun çıktığı 1973 yılına kadar uy
gulanış ve 28 yıla yakın bu dönem içerisinde 400 
binden fazla aileye, yüzde 98'i devlete ait, 27 - 28 
milyon dönüm tarım arazisinin dağıtıldığı müşa
hede edilmektedir. 

Temmuz 1973 yılında yürürlüğe giren 1756 sayı
lı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, asırlardan 
beri Türk Milletinin toprak, tarım ve insan ilişki
lerinin tümünü reddeder; mülkiyet ve tapu hakkının 
kaldırılmasının ötesinde, topraklı ile topraksızı, zen
gin il'e fakiri, 'işçisi ile pajtrtoınu, hatta aileye inmek 
(suretiyle, ba|ba dile evladı karşı karşıya getirmek sure
tiyle yüzyıllar boyunca birik beraberlik içeri
sinde çalışmış, yurt saıvunmasında, yine birlik ve be
raberlik içerisinde savaşan Türk köylüsünü, Türk 
çiftçlîsıini, birbiriyle uzlaşmaz bir toplum halline ge
tirmişler. Şunu da hemen ifade edeyim, 'bu kanun 
Şanlıurfa'da doğdu ve yine Şanlıurfa'da son buldu; 
ama neye karşılık: Şanhurlfa'lı hemışerilerimin bir
çok maddî ve manevî değerlerinin ayaklar ail'tına alın
masından başka, her Türk'tün sevdası halline gelen 
«ıYedi küpeli gelin» dliye ajdlandırılan ve bugün ya
pımına devam edilmekte olan Atatürk Barajının 
•yanışını finanse edebilecek milyarlara, karşılıktır. 

Şükranla ifade edeyim ki, mülkiyet hakkına ve 
tapuya olan saygınJlığındandır ki, Anayasa Mahke
memiz, yukarıda bahsettiğimiz, 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reıfiormu Kanununu 10 Mayıs 1978 tari
hinde iptal ederek, hem diğer cumhuriyet ülkele
rinin anayasa mahkemelerinden farklı olıaralk müm
taz yerini korumuş, hem de Türk özel tdşelblbüsüne, 
Türk köylüsüne, Türk çilftçilsin© daha ra|ha|t bir ne
fes aldıralbıilmişltir. 

Sayın mliletlvekileri, salt toprak reformunun, 
ibir ülkenin tfüim ekonomik, politik ve sioisyal prob
lemlerini, sihirli bir tedalvi sistemiymlilş gibi ortadan 
kaldırmayacağını blir örnek ile kısaca ifade etmek 
isterim. 

IBugün Türkiye'mizde mevcut, bilgi kaynakları
na (göre, Ülkemizde dağıtıma konu olabilecek toplam-
arazi miktarı 32 milyon dönümdür. Bunun 14 mil
yon dönümü Hazinenin özel mülkiyetinde, 8 milyon 
dönümü özel şahıslardan kamulaşfanlaoafc olan ara
zi, 10 milyon dönüm de ıslaha; muhtaç, yine deivlet© 
ait arazidir. Buna karşılık da, ülkemizde 3,5-4 
milyona yakın, topraksız veya az topraklı çiftçi 
ailesi mevcuttur. Bugünkü teknik veriler de, rantabl 
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bir istetmenin ancak 600 - 70(0! dönıüımdıen aksağı ol
mayacağım kanıtlıyor. iBüüün Ibu arazileri, topraksız 
ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtsak (bile, mesele
ye çıözüm getiremeyeceği aşikârdır ve 'slöylend'iği gi-
'bi ide, Itarım arazilerinim 'büyük çoğulluğunun top
rak ağalarının elinde loiknajdtığı da ortaya) çıkmakta|-
dir. 

İBaişarılı Ibir reform, lözel teşebbüsü, mülkiyeti ve 
tapuyu! tanunayaın Ibir yağma (teşviki ile mümkün 
değildir. Özel teşebbüse, tapuya /ve mülkiyet hakkı
ma. saygı prensibine dayanarak, hukukî çerçeve içe
llisinde yapılan reformlar ancak, 'başarılı olaibilir. 

ISayın milletvekillileri, işu anda görüşlülme-kte olan 
Tarım Reformu Genel fMıüldürlüğiün|ün ibütçesi üze
rinde ibu tarzda klonuişmanıın 'bir amlamı vardır. 
1757 Baydı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun hazırlanışımda,, komisyondaki tartıişimalarından, 
tatbikat safihasına kadarki dönemlerde muiiletve'kii-
l'i/ği yapmış ıbir arkadaşınıızıim; üstelik de, ıbu kanu
nun ilk uyguilanjdığı yer, seçim 'bölgem oliam Şan
lıurfa ilidir. Toprağı yalnız saksıda görenlerin, çift
çimiz, köylümüz ve en, mühimi de, rej'imimiz için ne
fer söylediklerini /hâlâ kulaklarımda duyar gibiyim. 

Sayın milletvekilleri, benim, grubumun ve en 
önemlisi çiftçimizin, köylümüzün özlem duyduğu 
bir tarım reformu, global olarak, aşağıda izahını 
yapmaya çalışacağım nitelikte olmalıdır. 

Memleketimizi' ziraî bölümlere ayırarak, her böl
ge için ilme ve gerçeklere dayanan özel tarım prog
ramları tatbik etmek; ziraî istihsali artıracak, ma
liyeti düşürecek tedbirleri almak ve bu surette pro
düktiviteyi ve rantalbiiiteyi yükseltmek; toprağın iyi
leşmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak; yeni
den hizmete açılacak toprakları süratle işletmeye ha
zır vaziyete getirmek; iyi ve ucuz tohumluk, ucuz 
ve uygun gübre, teknik sulama, ziraî bilgi ve tarım 
mücadelesi gibi hizmetleri temin etmek, bunlar için 
ekipman ve para bulmak; ziraî eğitimde istikrarı sağ
lamak ve sermayenin tarıma yönelmesini temin için, 
mülkiyet emniyeti, ziraî asayiş, kadastro, tapulama 
ve ziraî sigorta gibi, çiftçiye ve üreticiye güven ve
recek her türlü tedbiri almak; elde edilen ürünlerin 
değer fiyatına satışını temin için iç Ve dış pazarlarda 
uygun bir pazarlama organizasyonu kurmak; ziraî 
teknolojiyi geliştirmek; tarım sahasındaki açık ve giz
li işsizliği tarım teknolojisine ve muhtelif endüstri 
alanlarına çekmek; verimli, düzenli tarım işletme
lerini teşvik etmek ve bu surette memleketimize tat
bik edilecek tarım reformunun toprak - insan iliş

kilerini millet yararına ve insanlık haysiyetine yara
şır bir şekilde geliştirmektir. 

Yine diyoruz ki, Türkiye'nin potansiyelini, 2 000 
ilâ 2015 yılına kadar, vecibelerini yerine getirirsek, 
yani: Türk çiftçisinin eline 1 milyon 100 bin trak
tör verecek olursak; mevcut sulanabilen 12 - 13 
milyon hektar araziyi sulayabilirsek; mevcut kredi 
sistemini her üretim dalında teşvik edici ve yeteri 
kadar artırıp, geliştirebilirsek; dünya ve Türkiye-
mizdeki ilmî projeksiyonlara göre buğday üretimi
mizin 30 milyon tondan, fakir fukaranın eti olan 
baklagillerin 3 milyon tondan, pamuk üretimimizin 
3, - 3,5 milyon tondan, şeker üretimimizin 4,5 mil
yon tondan, yağlı tohumumuzun 2,-2,5 milyon ton
dan et üretimimizin 2,5-3 milyon tondan, süt üreti
mimizin de 20 veya 25 milyon metreküpten aşağı 
olmayacağını düşünürsek - ve yine Berlin Üniversi
tesi Şeker Enstitüsünün, Türkiye'yi de içine alan, 
60 yıllık bir araştırması kendi ekolojisi içerisinde, 
bir hektar pamuğun 25 kişiyi, bir hektar şeker pan
carının 20 kişiyi, bir hektar patatesin 8 kişiyi, bir 
hektar hububat tarlasının 6 kişiyi, bir hektar iyi ça
yır ve meranın 1 kişiyi besleyeceğini kanıtlıyor ve 
ilmî projeksiyonlar bunları gösterdiğine göre - o yıl
larda 8€J milyona ulaşacağı tahmin edlilenı Türkiye' 
mizde, doğacak olan her çocuğa kâfi miktarlarda 
et, süt, yumurta, şeker ve ekmek temin edilmiş ola
caktır. Dolayısıyla, bundan böyle, temcit plavı gibi 
ikide bir Türk Milletine takdim edilen, Demokrasi
nin kılıcı gibi Türk özel teşebbüsünün ve Türk çift
çisinin başında sallanan toprak tarım reformunun, 
kendiliğinden, Türk kamuoyunun gündemi dışına 
çıkmış olduğunu göreceğiz. 

Memnuniyetle ifade edeyim ki, şu anda görüş
mekte olduğumuz 3083 sayılı Sulama Alanlarında 
Arazi Düzlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 
yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız olan çiftçi
nin ziraî işletme kurabilecek şekilde devletin mülki
yetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, 
desteklenmelerini, eğitilmelerini, ekonomik üretime 
imkân vermeyecek şekilde küçültülmüş, parçalanmış 
tarım topraklarının, gerektiğinde ve imkânlar ölçü
lerinde genişletilmesi suretiyle toplulaştırılması gibi 
önemli prensiplerli vaz etmiştir. Ayrıca, Anayasa 
mızın, «Mülkiyet hakkı» başlığını taşıyan 35 inci 
maddesiyle, «Toprak mülkiyeti» başlığını taşıyan yi
ne Anayasamızın 44 ve müteakip maddelerini bu 
yasaya mehaz teşkil ettirmesi, Türk köylüsü, Türk 
çiftçisi ve en önemlisi demokratik rejimimiz için -
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doğrusunu söylemek gerekirse - bir teminat olmuş
tur. 

Ancak, ne var ki, en iyi yasalar, iyi olmayan 
uygulamacıların elinde en kötü yasa; en kötü yasa
lar, iyi uygulamacıların elinde en iyi yasa olduğu ger
çeğini gözden ırak tutmazsak, görünen odur ki, iki 
yıllık ANAP Hükümeti, cefakâr ve fedakâr Türk 
çiftçisinin, Türk köylüsünün yüzünü güldürmemiş, 
tarımımız 1985 yılında, beklenen ve planlanan artış 
hızının çok altında kalmıştır. Alışkanlık haline gel
miş olan zamlar sayesinde, tarım girdi fiyatları art
mış, bu artışa rağmen, çiftçi, tohumunu teminde 
binbir müşkülatla karşılaşmıştır. 

Bir yandan, bazı mahsuller tarla da çürümeye 
terk edilmişken, diğer yandan da, fiyat artışını önle
yeceği bahane edilerek, tanım ürünleri lithajl edilmiş
tir. Dışardan getirilen ve yüksek fiyatla çiftçiye ve
rilen tohumlardan elde edilen verimlerde daime ekst
rem rakamlar, sanki Türkiye ortalaması gibi, veril
meye çalışılmalktajduı. Takdir ederdeniz, Adamıa'da mı
sırdan alınan dekara bin kilogramlık verim hiç bir 
zaman Türkiye ortalaması olamaz veya Tekirdağ'da 
dekara elde edilen; 250 Mogramlık ayçiçeği yine 
Türkiye ortalaması değildir. Bu misaller sık sık ve
rilerek kamuoyu yanıltılmak istenmektedir. 

Taban fiyatlar çiftçinin alın terini ve yaptığı mas
rafı karşılayacak düzeyde olmadığı gibi, her ne kadar 
tersi iddia edilmekle beraber, ödemedeki gecikme
lerde, çiftçimizi zor durumlarda bırakmaktadır. 

Bu iktidarın, Türkiyemizin tarım reformuna 
olan ihtiyacına binaen çıkarmış olduğu 3083 sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Ta
rım Reformu Kanunu çıkalı bir sene olduğu halde, 
kendi çıkardığı kanunun uygulamasını, bölge ilan 
etmemekle, enıgellemiişitlir. Eslki kanuna göre, uygu
lama bölgesi seçilen - Şanlıurfa'nın problemlerini 
azaltmak için kanuna ek olarak konulan madde bile, 
bilemediğimiz sebeplerle askıya alınmıştır. Şanlıurfa'lı 
vatandaşlarımızın, bekletilmekten perişan oldukları 
aşikârdır. Bu konuda ciddî bir uygulama düşünül
mediği ve oyalayıcı bir politika yolunun seçildiği 
bütçenin tdtkikinden de anlaşılmıştır. 

Bugün Şanlıurfa İlinde Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının ilgili genel Müdürlüğünce yürü
tülmekte olan hisseli arazinin taksim ve ifraz işlem
leri ek 1 inci madde uygulandığında ne olacaktır? 
Buna verilecek cevap, yapılan işlemlerin yeniden 
bozulacağı ve bu işin bir yaz boz tahtası haline ge
leceği gerçeğidir. 

Teşkilatlanmada yapılan ve reform olarak nite
lendirilen değişiklikler de, aradan hayli bir zaman 
geçtiği halde, hâlâ oturamamış, kimin ne yaptığı ve 
ne yapacağı bilinmeyen dev bir bakanlık olmuştur, 
Yerli yersiz bağlanmalarla, bürokratik engeller azal
tılacak derken, çoğaltılmıştır. 

Ayrıca, Şanlıurfa İlindeki arazi kiralama hadisesi, 
vatandaşlarımız arasında, huzur yerine, huzursuzluğu 
davet etmiştir; tarımda nadas olayını unutturmuş, 
her yıl ekilen arazi, Şanlıurfa bölgesinde üretimi bir 
hayli düşürmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıdan 
beri izahını yaptığım, Türk tarımı, Türk köylüsü ve 
Türk çiftçisi için Söylediklerimizin, dilek ve temen
nilerimizin, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı tarafından nazarı itibara alınmasını ve bu büt
çenin yüce Türk Milletine hayırlı olmasını diler, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakeçili. 
Sayın Muzaffer İlhan, buyurunuz. 
Sayın İlhan, 10 dakika zamanınız kalmıştır. 

MDP GRUBU ADINA MUZAFFER İLHAN 
(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın mil-
lelVekfleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki, bazı üniteler hakkındaki görüş
leri benden önce konuşan arkadaşlarımız dile getir
diler; ben de, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinlde partimizin ve grubumuzun görüşlerini 
sunmaya deva'm edeceğim. Bu vesileyle, yüce Mecli
sin değerli üyelerine grubum ve şahsım adına saygı
larımı sunuyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yurdumuz insanlarının yüz
de 56'sı köylerde yaşamaktadırlar. Asırlardan beri 
kaderine terk edilen köylümüzün yaşadığı köylerin 
kalkındırılması mümkün olmadıkça, ulusal ekono
mimiz bütünüyle kalkınmış sayılamaz. Genellikle ta
rıma dayalı ekonomimizde ürünün değerlendirilmesi, 
pazarlanması, köyde küçük sınaî tesislerin kurulması, 
sağlığın korunması ve diğer hizmet sektörlerinin kö
ye kolayca götürülmesi gerekmektedir. Asırların ih
maline uğramış Türk köylüsüne getireceğimiz her 
hizmet, köylümüzün yaşam düzeyini yükseltecek, 
ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

Hizmetin bütünleştirilerek, kısa zamanda geniş 
halk kitlelerine en etkin ve ekonomik bir düzeyde 
ulaştırılabilmesi amacıyla YSE Genel Müdürlüğü ku
rulmuş ve fevkalade yararlı hizmetler ifa etmiştir. 
Sosyal adalet ve dengeli kalkınma ilkelerinin gereği, 
en çok hizmet bekleyen 36 155 köy ve 88 553 üni-
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teye, eksikliği duyulan önemli altyapı hizmetleri ve 
gelir düzeyini artıracak yatırımlara, plan ve prog
ram gereklerine uygun olarak götürülmesi halinde 
köyden şehire göçün önlenmesi mümkündür. Bu tak
dirde işsizlik probleminin çözülebileceğine de inan
maktayız. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılında YSE eliyle 
7 265 kilometre tesviye, 9 353 kilometre stabilize 
kaplama '6 243 kilometre yol onarım 1 459 kilometre 
asfalt kaplama, 8 664 metre tul köprü, 96 715 met
re tul b'üz ve 9 946 metre tul menfez yapımı gerçek-
leştiırilmişitir. 

ANAP Hükümetinin işbaşına gelmesiyle Köyiş-
leri Bakanlığı yeni bir reorganİzasyona tabi tutula
rak, 'Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştü
rülmüş ve bu organizasyonla, karayolu ağı dışında 
kalan yolların tamamı, söz konusu genel müdürlü
ğün hizmet alanı içerisinde ithal edilmiştir. 1.7J1965 
yılından, 19813 yılı sonuna kadar, YSE Genel Mü
dürlüğü hizmetlerinden olan yol yapımı,- ülkemizin 
en uç noktalarına kadar ulaşım ağı olarak 213 bin 
kilometreye ulaşmıştı. Böyle büyük bir teşkilatın 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü içerisinde eritil-
diği ve hizmetin durduğu, vereceğim rakamlardan 
görülecektir. 

1983 yılında 624 dozerle 7 261 kilometre yol ya
pılarak kırsal kesime ulaşılmış, 1984 yılında 1 252 
dozerle, yani 1983 yılındaki dozer sayısının iki ka
tıyla 6 549 kilometre, 1985 yılında ise, 1.12.1985 
tarihi itibarıyla 6 527 kilometreye düşmüştür. Hiz
metin icrasında bu düşüklüğün sebebi, planlama ile 
sevk ve idarenin ne kadar yanlış olduğunu göster
mektedir. 

'Sayın milletvekilleri, yol üst yapısı ise çok daha 
enteresandır. 1983 yılında 9 353 kilometre yolun kap
laması, yapılırken, 1984 yılında 6 589 kilometre, 1985 
yılında ise 5 649 kilometre stabilize kaplama yapıla
bilmiştir. Bu da gösteriyor ki, 1983 yılına nazaran 
köy yolları ulaşımında yüzde 40'lık bir gerileme ol
muştur. 

'Değerler bu iken, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının en büyük genel müdürlüğü olan Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sadece bir birimi 
olan köy ve orman yolları hizmetlerinin yerinde. 
sayması bir tarafa, sürekli gerileme göstermektedir. 

Ulaşımın en önemli unsurlarından olan köprü ya
pımı da, yukarıdaki değerlerin daha da altında sey
retmektedir. 1983 yılında 8 664 metre köprü yapıl
mış iken, 1984 yılında sadece 1 826 metre, 1985 yı-
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lırida ise 3 552 metre köprü inşa edilmiştir. Bu da 
yol standartlarının bir hayli düşürüldüğünü göster
mektedir. Her yıl 3 552 kilometre orman yolu ya
pılmakta iken, Özal iktidarı İle, yüzde 30 eksiği ile 
yılda 2 49'3 kilometre yapılmaktadır. Orman istihsal 
ürünleri orman içeri'sinde yol yapımının düşüklü
ğünden dolayı çürümeye terk edilmiştir. 

Toprak su hizmetlerinde de bir hayli düşüşler 
görülmektedir. 120 sulama projesinden sadece 52'si 
gerçekleştirilebilmiş, hayvan içme suyu göletinde ise, 
54 projeden ancak 29'u gerçekleştirilebilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakanlık ve 
bağlı birimlerinde bu oranlann düşüklüğü göz önün
de iken, savurganlıklar devam etmektedir. Lojman
lar keyfî olarak dağıtılmaktadır. Üist düzey idareci
leri İkİ üç a'det araba kullanmaktadır. Yaşı ilerle
miş, belli görüş yanlısı olarak bilinen ve tanınan 
kişiler, lisan ingilizce ve Arapça) kurslarına gönde
rilerek, ilerisi İçin hazırlık yapılmaktadır. Odalar 
lüks olarak tefriş edilmekte, liyakati olmayan kişi
lere önemli görevler verilmektedir. Araçlar keyfî ola
rak kullanılmakta olup, bunları okul kapılarında ve 
pazarlarda, her yerde görmek mümkündür. Millet 
hizmetinde kulanilması gereken kamyonlar özel İh
tiyaçları için kullanılmaktadır. 

Kısacası bakanlık ve bağlı birimleri tam bir savur
ganlık içerisindedir. Taşrada Türk köylüsüne hizmet 
edecek iş makineleri akaryakıt ve yedek parça bekle
mektedir. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün görev alnı içinde yer alan 
en önemli hizmetlerden birisi de Türk köylüsüne 
içme ve kullanma suyu götürmektir. Ülkemizde, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün içme ve kullanma 
suyu götüreceği 78 191 yerleşim alanı ünitesi bu
lunmaktadır. 'Bu ünitelerin 3'8 584 ünitesinde yeterli 
su var, 13 252 ünitesinin suyu yetersiz, 26 355 üni
tesinin suyu yoktur. Bu ünitelere su, ya sarnıçlardan 
ya kuyulardan ya da beş on kilometre mesafeden 
geçen dere, çay ve göletlerden taşınmaktadır. 

'Sayın' milletvekilleri, bu İktidarın sön İki yılda 
Türk köylüsüne içme ve kullanma suyu olarak gö
türdüğü hizmete bakalım. 1984 yılında içme suları 
için YSE Genel Müdürlüğünün Devlet Planlama Teş
kilatından istediği ödenek 25 milyar lira, Devlet 
Planlama Teşkilatının öngördüğü 13 milyar 500 mil
yon liradır. Bu Ödenekle 3 710 üniteye hizmet gö
türülüyor. 1985 yılında Köyişleri Bakanlığı kalkmış 
ve üç genel müdürlük tek bir müdürlük haline geti-
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rilmiş, yani Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Ge
nel (Müdürlüğü haline dönüştürülmüş ve îçme Su
ları 'Dairesi 'Başkanlığına 20 milyar 830 milyon lira 
ödenek ayrılmış ve isterin keşifleri yapılmış, ihaleye 
çıkarılacak işler, 3 Haziranda Başbakanlığın genel
geleriyle durdurulmuş, «ikinci bir emre kadar ihale
ler yapılmayacak» denilmiştir. Tekrar DeVM Plan
lama Teşkilatının görüşü alınarak, «Onuncu ayda 

. işlerin yüzde '20 eksiği ile ihaleler yapılsın» denilmiş; 
ancak 'Resmî Gazetede ilanı ve dosyaları Maliye Ba
kanlığı ve Sayıştayın tasdiki derken, malî yılın sonu
na gelinmiş; ancak, emanet, pür emanet ve limit
lerden, devlet-köylü işbirliği ile, ancak 2 800 ünite
ye su getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın 'Başbakan -her basın 
toplantısını ve her «İcraatın îçinden» programını bir 
hatırlayalım- üç gün önceki basın toplantısında, «Geç
miş hükümetlerin ve hatta asırların yapamadığını 
biz yaptık» dediler. 

iŞimdi, çok uzaklara gitmeden ve Sayın Başba
kanın suçu hep üzerice attığı dönemlerden 1983 yı
lında Türk köylüsüne 'götürülen içme suyuna baka
lım: 1983 yılı ödeneği 11 milyar 500 milyon ve 4 365 
üniteye içme suyu götürülimüş. Nerede ise, 1983 yı
lında Türk köylüsüne 'götürülen hizmet, 1984, 1985 
yıllarına yakındır. Yani bu hükümet, geçmiş iktida
rın bir yılda yaptığını, ancak iki yılda yapıyor. Bu 
hükümetin 'övüneceği tek tarafı, geçmiş hükümetle
rin '60 senede yapamadığı zamları, iki 'senede yap
mış, Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin, işçinin, me
murun, dul ve yetimin sofrasına elini uzatmış ve 
lokmasının yarısını götürmüş olmasıdır. (fMI>P sı
ralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu hiçbir hü
kümet yapmamıştır; ama özal Hükümeti yapmıştır. 
Misal: Cumhuriyet kuruldu kurulalı benzin fiyatı 60 
yılda ancak '80 liraya çıkarılmış, Özal Hükümetinin 
'işbaşına 'gelmesinden bu yana iki yılda 280 liraya çı
karılmıştır. Hakikaten 'bunu hiçbir hükümet yapa
mazdı... (MDP sıralarından alkışlar) 

ISaym 'milletvekilleri, şimdi 1986 yılında, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce içme sularına 31 
milyar lira Ödenek ayrılmıştır 19'85 yılında ayrılan 
ödenek fse 13 milyar 500 milyon liradır ve 2 800 
üniteye su götürülmüştür. 'Şimdi ise yüzde 50'lerde 
seyreden bir enflasyon ve demir, çimento ve bütün 
malzemelere yapılacak en az yüzde 50 oranındaki 
zamlar dolayısıyla, 1986 yılında (ayrılan bu ödenekle, 
1985 yılında götürülen hizmetlerin yarısı dahi götü
rülemeyecektir. Türk köylüsüne içme suyu götür

me gibi kutsal bir hizmette bu kadar vurdumduy
mazlık olmamalı, ödenekler mutlaka artırılmalıdır. 

Bu arada bir misal verecek olursak, Muğla Hinin 
901 ünitesi vardır; 43'8 ünitesinin suyu yeterlidir; geri 
kalan 463 ünitesinin suyu yoktur, yani yüzde 55 
ünite, susuzdur. 

Bu ödeneklerle Türk köylüsünün içme ve kullan
ma şüyu, yarım asır daha halledilemeyecektir. tfMDIP 
sıralarından '«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü uygulamaları yüzdelerle ifade edilerek prog
ram dar tutulduğundan, tabiatıyla, gerçekleşme yüz
desi yüksek gösterilmektedir; bu da, özal Hüküme
tinin, rakamları çarpıtarak, gerçekleri saptırmasın-
dadır. 

Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; Türk köylü
süne Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün götürdü
ğü altyapı hizmetleri 4'5 bin kadrolu, 15 bin mev
simlik işçi kardeşlerimizle yürütülmektedir. Gece de
meden, gündüz demeden, kar, kış, sıcak, soğuk de
meden çalışan fedakâr işçiler, benzer kuruluşlarda 
çalışan işçilerin aldığı ücreti alamamaktadırlar; bu
nun üzüntüsü içindedirler. ((M'DİP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunun üzüntüsü içindedirler; 
şöyle ki : On aydır toplu iş sözleşmesinin neticeleflk 
mem'iş olması, reörganizasyonun getirdiği kargaşa
nın huzursuzluğu, bütün personelin üzerinde devam 
etmektedir. A^nı İşleri daha zor şartlarda yürüten 
ve yapan KÖy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işçi
leri, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı emsal
lerinden günlük 1 000 ilk 1 250 lira daha az ücretle 
çalışmak durumunda bırakılmışlardır. Bu durumun 
en kısa zamanda çözümlenerek, eşit işe eşit ücret ve
rilmesini talep etmekteyiz. lOM'DP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha az üc
retle çalışmaya mecbur bırakılan Köy (Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü işçileriyle birlikte, seyyar görevli tüm 
kamu kurumu işçileri ve memurları, geçen sene ol
duğu gibi, bu yıl da, Maliye Bakanlığına verilen yet
kiye istinaden, eski Bütçe Kanununun 29 uncu, yeni 
Bütçe Kanununun 28 inci maddesi sebebiyle bir kez 
daha mağdur edilmektedirler. 

6245 sayılı Harcırah Kanunun 49 uncu maddesi, 
seyyar görevli memur veya işçinin göreve hazır ol
ması ve beklemesi dolayısıyla seyyar görev tazmi
natı verilmesine, müsait olmasına ve yıllardan bu 
yana uygulanagelmesine rağmen, iki yıldan bu yana, 
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bu haklar kısıtlanmıştır. Bu duruma da hükümetin 
kısa zamanda çözüm getirmesini istemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Uttan, süreniz dolmuştur, lüt-̂  
fen toparlayın. 

'MUZAFFER İLHAN ^Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

'Sayın milletvekilleri, bir önemli husus da, köy 
hizmetleri 11 müdürlüklerinde saymanlıkların bulun-
lunmayışı işi yavaşlatmakta ve iş verimini düşür
tmektedir. 'Mesela, İzmir bölgesini ele aldığımızda; bu 
saymanlığa bağlı altı tane il müdürlüğü bulunmak
tadır. Yedek parça işçi ve memur ücretleri; demir, 
çimento, müteahhit istihkakları buradan geçmekte
dir. Muğla İllinden giden bir içme şüyu istihkakı, an
cak, işlerin çokluğundan ve inceleme nedeniyle, bir 
ay bekletilmektedir. 'Bu duruma, iş bilir, iş bitirir 
okluğunu ifade eden hükümetten çare bulmasını, bu
nu çözümlemesin'i bekliyoruz. 

Konuşmama son verirken, 1986 yılı bütçesinin 
milletimize ve devletimize hayırlı olmasını 'diler, yü
ce 'Meclise en derin saygılarımı sunarım. (İMDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
'SHP Grubu adına Sayın Yılmaz Demir. 
Efendim, SHP Grubu adına 6 arkadaş konuşa

caktır. SHP Grup Başkanvekilliğinin bir istemi ol
muş, konuşmacıların 25'er dakika konuşmaları isten
miş; ancak Başkanlığın böyle bir tasarrufu mevzu
bahis değildir; onu kendi aranızda ayarlarsınız efen
dim. 

YIUMAZ DEMİR ı(BIecik) — Sayın Başkan, sı
ralama değişikliği vardı. 

BAŞKAN — Bana verilen liste bu şekildedir efen
dim; listeyi alın, değişik listeniz varsa gönderin. 

CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
size bir önerge gönderdik, iade buyurdunuz. Sizden 
önceki başkanvekil'leri bizim gösterdiğimiz, grup baş-
kanvekillerinin gösterdiği süreleri... 
. BAŞKAN — Hatırlatıyoruz efendim, o bakım

dan size lde şimdi hatırlatmada 'bulundum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman, bizim 

önerdiğimiz sıralamayı lütfen kabul buyurunuz efen
dim; ilk sırada 'Sayın Metin Üs'tünel vardı. 

BAŞKAN — O sıralamayı gösterir liste elime 
geçmedi öfendim. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Efendim, öner
geyi iade ettiniz, önergede sıra vardı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, size hatırlatmak için 
ben iade ettim; lütfen verin, ona göre ısöz vereyim. 
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CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Birinci sırada Sa
yın Üstünel konuşacaktı. 

BALKAN — Buyurun Sayın Östünel. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADİNA ıMETÎN ÜSTÜNEL (Ada-
na) — Sayam Balkan, ıdbğerlü irriiiethrelkillllierd; görüşül
mekte otîain Tarım Orman ve. Köyişfefli Bakanlığı
nın 1986 yuh bütçesi üzerinde Sosyaldemökrat Halk
çı Parti Grubu adıma görüşlerimi belirtmek üzere 
söz almış bıilımuyorum. Bu vesileyle, Tarım Orman 
ve Köyişk-ri Bakanlığının 1986 yıllı bütçesinin ha
zırlanmasında emeği geçen bakanlık mensuplarıyla 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine huzurunuzda 
teşekkür «İtmek istenim. 

Salyan mlüetvekiüeıli, 1986 yılı, tarım kesimi açı
sından ciddî 'darboğazla bid!ikte büyük sorunları da 
ıberaberihıde (getirecektir. Bugün uygulanan sözde is
tikrar politikası, ülllkenüın, bir anlamda candaman 
'olan tarım Ikesdmiimde, dkimden (üretime kadar uza
nan blir dizi «lorunu ıberaberürude getirmektedir. Eki-
îöbilir topraklanın üst sınırına ulaşılamamış olunma
sı, toprağın, kuianian giirdilerin önemlini her ge
çen ıgüm artırmaktadır. oysa 1980 yalından sonra 
çifteiniz, tarımda verfımfi artırmaya yönelik girdi
leri, lakıl almaz bbyutliara ulaşan zamlar sonucu kul
lanamaz hale gelmiştir. Mesela, 1979 yılı temel alın
mak suretiyle T979*dan 1985'e gelinceye kadar ta
rımsal girdilerin önde gelenlerinden motorinde 20,4, 
gübrede 43,6, tarımsal ilaçta ise 55,5 kat fiyat yük-
ıselmösi olmasına rağmen, yine aynı yıllar arasında 
'tarım ürünllıeriınden buğdayda 112,5» pamukta 9,8, şe
kerde 94, nihayet ayçiçeğinde 9,5 katMk bir tablan. 
fiyat artıştı otamşltur. Buradan anlaşıtecağı üzere, 
1979 yuh baz alındığı takdirde, 1979 yılından 1985 
yılına gelinceye kadar gübre ıfliyatı 43,6 kat artma
sınla karşılık pamuik fiyatındaki artış 9,8 kat civarın
da kaHmııştır,. 

Hükümetin tarım 'kesimindeki taban fiyat uygula
tmaları, çiilftçüden daha çok, aracı ve tefeciyi koru
maya yöneliktir. örneğin, dünya fiyatlarınım yüksek 
olduğu alanlarda hülkümeit düşük fiyatlarla ahin ya
parak, aracı ve tefecinin ucuz ürün alımım sağla
makta; böylece, çSiiftçinün, ürününü, aracı ve tefeciye 
'satmasını özendirmektedir. Dünya fiyatlarının : dü
şük olduğu dönemlerde dişe, hükümet, tarım ürünle
rini bu düzeyden alarak, aracı ve tefecinin kulla
nımı için depolama görevi yapmaktadır. Hüküme
tlin kademeli taban fiyat uygulatmasından dolayı, kü-
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çü)k ve dar gelM'i çiftçiler, uygulanan bu fiyatüıar-
ıdan yaıradaniamam'alktadır; ancak, yararlanan, foüyük 
çiftçiler ile aracı ve tefeciler olmaktadır. 

Ok© çiftçisinin gkdi kuianımında ne kadar 
zorlandığının en güzel örneğimi, 'traktör tafltelbindekli 
düşmelerde ıgörrneklteytiz. Bunun ısonucu, bazı tralk-
tör fabrikalarının üretilmflerijitin durması ve bazı 
fabrikaların Ikapatıfması durumu doğmuştur. 

Değerli mMetvdfclIbri, bldiğiniz gitbii, TürMye 
tamının tem'dl özdİklerindien iblir tanesi, geniiş öl
çüde Iküçülk ve orta çiftçiye dayanmasıdır. Bu özel
ik1, töarımiımıızın uluslararası sermayenin denetimli 
altına girmesini engelliyor. Bu özelik, uluslararası 
fimans ifcuırtuml'arı tarafından da kabul edilmiştir. Ni-
fekiiım, Dünya Bankası 4 Nisan 1984 yılında, hükü-
meHlıe (imzaladığı !bir protokolde, küçük ve orta çift-
çilıeni hedef alan, yen!i kaşuHtara dayandırılmış bu 
anlaşmayı k'abul effcmlişltfir. Dünya Banlkasımın fon
dan, Türkiye'ye vermıeyii kararlaştırdığı (kredilerin 
koşuları küçük üretioiılıerıi ıfeaisifiıyteye lyönelıüktir. Bu 
koşulara Mkülmıet, 1986 Programında da aynen yer 
vermiştir.* 

Oünya BSaınkasıının, talban fiyatlarının düşük tutul-
maşı ve bazı ürünlerin üretimlerinin azalıtailiması 
Önerisi, Ik sonuçlarını 1985 yıllının Eiküm ayında 
vermiştir. Niıtdkiim, buğday ta'ban (fiiyaftfaırı artış oran
larında 1984 yâında yüzde 611,5'ten 1985 yalımda yüz
de 32,4'e; arpada yüzde 104,7'den yüzde 21*e ve pa
mukta yüzde 68,5'ten yüzde 45te kadar düşüşler ol
muştur. Ta'ban fiyatındaki bu uyguliam'aHaf, 1986 yı-
.fomdia, ekUm alanlarının daralmasına, üreticilerin cay-, 
dıırılmasiimia, düşük verim alınmasına neden olacak
tır. (SHP saralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ^arımın gayri safi mülî 
hâsıla liçinfdelloi payı her geçen y i düşmeler göster-
mdkıtedir. Burada tarımın niiıspî önemM kaybetme
linde, gelişmişliğim Ibir koşulu lolduğu görüşü <bu-
ıkınmalkıtadır. Hükümetin yanlış uyguladığı tarım po
litikası sonucu, ne yazılktır k!i, tarımımız son idare
ce yavaş gelişmektedir, (SOP sıralarından alkışlar) 

(Hükümetim likl yidan 'beri, tarım (kesimine uygu
ladığı ıtarıım girdierimdeki fiyat artışları, enflasyo
nun altında uyguladığı düşülk taban fiyatı politika
sı neticesinde üretimde düşüşler olmuştur. Şu güın-
llerde, üretici, halen devletten tazı ürün alacakla
rını alamamıştır; borçlarını verememiş, bu durum 
kıarışıısında ya traktörümü, ya toprağını! veya arazisi

ni satarak borçlar-ını ödemeye çalışmıştır. Sayın hü-
(kümöt, Revizyon ve basında «Çiftçimizin yüzünü 
güldürdük» demektedir. Üreticiye ne verdiniz, neyi 
başardınız, hangi olanakları tanıdınız ki, «yüzünü gül
dürdük» demektesiniz? (SHP sıralarından alkışlar) 
Bırakınız yüzünü güldürmeyi, siz üreticinin gözyaş
larını daha fazla akıtmaya devam ettiniz. 

Değerli milletvekilleri, tarımda yerim artırmak 
basit bir olay değildir. Tarımda verim artırmak, çok 
yönlü, planlı ve bilgi ve beceri isteyen bir çalışmayı 
gerektirir. Tarımda verim artırmak, toprak ve to
humla başlar, çok yönlü girdilerle devam eder; emek 
faaliyetiyle üretim sağlanır. Bir tarım ürününün veri
mini yükseltmek için, tohumun kalitesi, o tohumun 
toprakla uyumunun sağlanması, gübrenin tam olarak 
kullanılması, sulamanın yapılması, devlet tarafından 
uygulanan taban fiyatlarının üreticiyi rahatça yaşa
tabilecek seviyeye yükseltilmesi, devletin üreticiye des
tek sağlayarak, caydırıcılık yerine, teşvik edici ted
birlerin alınmasıyla verimi yükseltmek mümkün ola
caktır. 

Hükümetin uyguladığı sistem ise bunun tersidir ve 
üretim artışı yerine, verim düşüşlerine sebep olmuş
tur. 

Değerli milletvekilleri, 1985 döneminde, tarım ürün
lerinde, mısır dışında herhangi bir artış olmamış, di
ğer ürünlerde (buğday, arpa, çeltik, pamuk, tütün, ay
çiçeği, şeker pancarı gibi ürünlerde) düşüşler görül
müştür. 

Sayın bakan, üretim düşüşlerini iklim şartlarına 
bağlamaktadır. Bir noktada üretimde, tabiat şartla
rının etkisi vardır; ancak üretim düşüşünün anafak
törü bu değildir. Bunun nedenleri, hükümetin tarım 
politikasında uygulamış olduğu yanlışlıklardır. Bu 
yanlışlıklar, gübre fiyatının, sulama ücretinin, akar
yakıt fiyatlarının ve buna benzer tarım girdilerinin 
çok pahalı oluşu dolayısıyla üreticilerimizin alım gü
cünün olmaması ve bu girdileri tam olarak kullana-
mamasıdır. Bunlar üretim düşüşlerine neden olmuş
tur. Hükümetin', plansız uyguladığı tarım politikasının 
sonucu, ancak bu kadar olur. Hükümetin iki yıllık 
icraatından hangisi başarılı oldu ki, tarım konusu 
başarılı olsun? «Enflasyonu düşüreceğim, ihracatı ar* 
tıracağım, üretimi yükselteceğim» diye yola çıkan hü
kümet, bugüne kadar bunların hiçbirini gerçekleştire
mediği gibi, aksine daha zor duruma sokmuştur. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

- 1 « 0 -



T. B. M. M. B : 4 8 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı televizyondan, halka, güzel sözlerle, 
tarımda patlama olduğunu söylemektedir. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Patladı 
tarım; ortadan yarıldı. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Zaten patlat
tılar. 

Mısır üretimimizde cüzi bir artış vardır; sayın ba
kan defalarca mısır üretiminin arttığından bahsetmek
tedir. Diğer her türlü ürünler düşüş kaydederken, sa
yın bakan, sadece, mısırdaki artışı dilinden düşürme
den anlatmaktadır. Sayın bakana soruyorum : Üre
tim yapan çiftçimizin sıkıntısını gidermiş midir ve 
üreticimizi refah içinde yaşatabilmekte midir? Eğer 
bunları sağlayabilmişse, p zaman, başarısıyla övün
mekte haklıdır. 

Değerli milletvekilleri-, tarım ürünlerinin fiyat ar
tış hızını başka mamul fiyat artış hızlarıyla muka
yese ederseniz, bazı değişiklikleri ve tarım üzerindeki 
bazı farklılıkları açık ve seçik olarak görürsünüz. Ör
nek verecek olursak; toplan eşya fiyatlarının artış 
oranı yüzde 36,6, madencilik kesiminde yüzde 63,7, 
imalat sanayiinde yüzde 37,3, enerji grubunda yüzde 
97,1 olurken, tarım ürünlerinin fiyat artış hızına bak
tığımızda yüzde 26'dan ileri gitmediğini görüyoruz. 

Tarım sektörünün 1980 ve 1985 yılları arasındaki 
ortalama büyüme hızı - sayın bakan, her ne kadar 
yüzde 3,6 diyorsa da - 2,3'ten ileri gidememiştir. Ta
rım ürünleri ve hayvancılık ürünleri 1981 yılından iti
baren sürekli olarak gerilemektedir. 1981 yılında 2 
milyar 219 milyon dolar olan ihracat, 1984 yılında 
1 milyar 749 milyon dolara düşmüştür. 1985 yılında 
bu düşüş daha da aşağıya doğru gidecektir ve biz öy
le beklemiyoruz ve öyle de ümit etmiyoruz; ama ne 
yazık ki, bunun 1,5 milyar dolara kadar düşmesi bek
lenmektedir. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, hükümetin 
uyguladığı yanlış tarım politikası yüzünden, tarım 
ürünlerinin fiyat artış hızı giderek düşmekte, bu pay
dan - sayın bakanın söylediği gibi - refah payından 
nasibini alamayan kesim, sadece tarım kesimi olmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce bahsetmiş oldu
ğum, Dünya Bankasının Türkiye'ye önerdiği koşul
lar, sadece tarımdaki taban fiyat uygulamalarıyla kal
mamıştır. Hükümet, Dünya Bankasının önerdiği ko
şullara uyumlu olarak kredi faizlerini de artırmıştır. 
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( Ziraat Bankasının verdiği ziraî kredi faizleri yüz
de 22'den yüzde 25'e ve tarım kredi kooperatiflerinin 
verdiği kredilerin faizleri ise yüzde 22'den yüzde 35'e 
çıkartılmıştır, öte yandan, Devlet Su İşleri, ziraî su
lama hizmetlerini zamlandırmıştır. 

Dünya Bankasının önerileri doğrultusunda oluştu
rulan 1986 programı, ülke 'tarımının belkemiğini 
oluşturan küçük ve orta çiftçiye karşıdır. Uygulama, 
bu yangımızın doğruluğunu kısa zamanda ortaya çı-
karaoaktiir. Tarımın sorunları, sadece belirli ürün
lerin üretimi açısından düzeysel olarak ele alınamaz. 
Ne yazık iki, hükümet ve onun Taırını Onman ve 
Köyişleri Bakanı olayı böylesine basût algılamakta 
ve işlerine gelen 'birkaç üretim miktarını sııralayaraık, 
alayı geçiştirmektedir. 

(Bilinmesinde yanar vardır ki, ekonominin her ke
siminde olduğu gibi, (tarımda da somunlarım çözümü, 
insan öğesine bakış açımızla doğru orantılı olanak 
gerçeklüşebMir. Örneğin; üreticiye neyin ne miktar
da ve hangi teknolojiyle üretiiiımesi gerektiği konu
sunda açık 'bir bilgi verilmelidir. Bu yıl karpuz üıre-
Ücıislinim karşılaştığı mesele, bu yol gösterici düzen
lemenin yapılamamış olmasından kaynaıkloınmakıtadır. 
Bilinçsiz gübre, ilaç ve ısulaıma kullanımı sonucu ürün 
bol; ama yer yer kalitesiz olmuştur. Buna, dış ve iç 
pazardaki sorumlar da eklenince, ürün, üreticinin elin
de ıkal'mıştır. Aracı ve tefecinin, kendi kârını ço
ğaltmayı amaçlayan harekeijleıli sonucu tarlada 5 li
raya kadar düşen domates, kemlerde 60-70 liranın 
altında satılmamı şbr. 

Tarım ürünlerinin ülkeye dağıtılmasını denetle
yen kanaların, büyük kâıriaır elde etmesine karşın 
çiftçi, boırçiların altında ezüılmiş, (gelecek yıla, ne ya-
zik ki, ne ekeceğini veya hangi tohumu ekeceğini 
bile bilomez duruma getirilmiştir, 

De'ğerii milletvekilleri, çiftçimizin gübre kullanı
mı her yıl daha da azalımakıtadır. 1984 yılında 8 mil
yon tonu geçen gübre kullanımı, 1985 yılında 6 mil
yon ton dolayında olmuştur. 

il 985 yılının en dramatik sorunu, sulama alanın
da karşımıza çıkmıştır. Sulama hizmetlerinin pahalı 
olması, küçük ve orıba çiftçilerin yıkımına sebep ol
muştur. 1985 ekim yılının kurak olduğu açıktır. Ne 
vaır ki, Devlet Su İşleri yetkilileri, bu doğal olaya 
kaırşı hiçbir tedbir almamışliar; sulama hıiztmetmi, hü-

3 küımetin ilkeleri doğrultusunda zamlı fiyattan sür-

İ dürmeye devam etmişlerdir. Bunun sonucu, kuraklık 
olan yörelerimizde zarariıar kat be kat artmıştır. 
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©u yâ uygulanan ve belli ithalatçı İfiraıalaon yü
zünü güldüren tohumluk politikası da çeşitli soırun-
ları gündeme getirrriişltir. 'Bir ülkenin tohumculuk po
litikası -'dışalım üzerine Ibina edilemez. Dışalım, ycdlıi 
tohum nesillerinin yeterli ve gerekli verim düzeyinde 
olmaması koşularında sağlıklı sonuçlar verebilir. Ne 
yazık iki, tüm göstergeler, hükümetin böyle 'bir de-
ğeriendliırmeden uzak bir dışalım politikası yürüttü
ğünü ortaya koymaktadır. Bu isorunların başında, 
tohumun toprakla uyum sağlayıp, sağlayamıaması 
gelir. 

Sayın mMetvelkiieri, bir kez daha vurgulamak is
terim del, bu hükümet, işçi, memur, küçük üretici, 
ıküçük çiftçi gibi kitlelerle alay etmektedir. Kredi 
politikasından sulamaya, tohumluktan taban fiyat
larına kadar, sindirme ve ezme politikasının izlerini 
görmekteyiz. Hükümete, bu politikasından vazgeçme
sini huzurunuzda hatırlatmak isterim. 

Hükümetin uyguladığı jkademelii taban fiyatı uy
gulamasında, ikinai, üçüncü aşamadaki fiyatlardan 
küçük ve orita çiftçiler yararîanamayıp; bu fiyaiölar-
dan ancak büyük çiftçiler, aracı ve tefeciler yarar
lanmaktadır. 

Hükümetin ve İgili bakanının ünetliciler üzerin
de ezici şekilde uyguladığı polMka yüzünden üreti
cimiz mağdur edilmiş, 'bazı ürünlerin 'bedelleri halen 
üreticilere ödenmem'iştir. 

Demedi milletvekilleri, hükümetin üretıiciıler üze-
nliımde uyguladığı ezici politikalar sadece tarım üreti
cimiz üzerinde uygulanmamıştır; hayvan üreticıimi-
zin üzeninde de s'indirme harekâtı devam etmıişıtıir. 
Yem fiyatlarının yüksek oluşu nedeniyle, besiciler 
mağdur edilmiş, hayvan üreticimiz üret/imden cay
dırılmıştır. Et ve Balık Kurumunun alış politikası, 
canlı hayvan ihracatındaki düşük fiyatlar, dış ülke
lerden et ve hayvansal ürünlerin ithal edilmesi nede
niyle hayvancuîığımızın onarımı, düzeltilmesi çok zor 
alacak konuma getirilmiştir. 

Açıkça ifade .etmek durumundayız 'ki, besi hay
vancılığı bir uçurumun kenarına ilfcilmıiş, besicilerimiz 
Ifcendi kaderlerine terk edilmiştir, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 'Bölgesindeki hayvan besicileri-
niin, pahalı yem, hatta samanı bile alamayacak vazi
yete geldikleri görülmektedir. Ülkenin doğal olanak
ları hayvancılığın gelişmesine uygun olmasına rağ
men, hükümetin ve ilgili bakanlığın uygulamış olduk
ları yanlış politikalar sonucunda, hayvancılık yok 
edilmek istenmiştir. 
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Öte yandan talikimiz, -gelişmiş ülkelerle mukaye
se edecek olursak- dörtte 'bir oranında et, üçte blir 
oranında süt ve onda Wir oranında da yumurta yi
yebilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, grulbunuzca size 
ayrılan sürenin bitimine 5 dlalküka var; hatırlatırını, 
efendıiım. • % 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, 'bitiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, 
grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 
Sayın Yılmaz Demir; buyurun efendim. 
SHP GROBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile

c ik)— Sayın Başkam, -sayın mliletvökıiİeri; grubum 
adına saygılar sunanım. 

Sayın miMveklileri, ;bu konuşmamda, büjtçe ko
nuşmalarının adışıfknıiş kalıbı dışında bir yol takip 
edeceğim; bunu bir ölçüde doğal karşılamanızı rica 
ediıyoranı, , 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Akim örmez senin 
bu işe. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Çünkü, bu ik
tidar ve hükümet, kendilerinlin de bazen iftira! ettik
leri gilbi, ülkenin pek aHışaik olmadığı bir yol iz
liyor,: Bu yol, ülkeyi falkıiırlleştirme yolu. Hüküme
tin tüm icraatı, kimsenin ahşaımaıdığı ve benümse-
mediği bîr istikamet taklip ediyor. Şimdü iicraaıtmı 
yargıliayacağımız sorumlu, Taran Orman ve Kavis
leri Bakanıdır. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Sen hâkim mi
sin, burası mahkeme mit? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YIUMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın miilet-

vekıileri, şu ana kadar, muhalefete mensup grup 
sözcüleri, tarımda üretim düşümünden, Türk tarımı
nın geleceğimin tehlikeye girdiğinden uzun uzun söz 
ettiler; tarımdaki geriSemenln nedenleri1 üzerinde uzun 
uzun durdular. Ancak, ben, tatirmeden güderek, ta-
rımdaikli perişanlığın nedenlerini! (bir tek noktaya bağ
lıyorum. Bu da, tarım örgütünde bu iktidar zama
nında yapılan partizanlık uygulamalarıdır. Kısaca 
«Kadrolaşma» lOİarak Mmlendiirilen personel 'icraa
tından sizlere söz etmek istiyorum. 

Sayın mlBetvdkdlleri, .bugüne kadar biz, muhale
fet olarak; «Tarım Orman ve Köyjşjbri Bakanlığın
da partizanlık yapılmaktadır» dlilye şikâyet ettikçe, 
sayın bakan, «Yok öyle bir şey; deli go&tedn» di-
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yordu^ tşfle bu- anda ,bu .görevli yerin© getirmek iş
itiyorum ve îbeni sabırla dinflemeniai Jrieai, ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakatıUktalki ik talihsiz ic-
raalt, müsteşarın atanmasıyla başladı. Hepimizin bil
diği gibi, bu müsteşar ıtaramdan anlamayan bir ki
şidir. (SHP sjralarmdan «dBravo» sesleri, alkışlar) 
Bu değerli kiişinlin yönetliminde ve bakanın yakın 
desteğinde, bilinci, yanlı atamalar yapıllrnaya baş
lanmaktır. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sen aniyordun da 
ne yaptın, 10 sene kaldın bu işte?... (ANAP sırala
rından gürültüler)) 

(BAIŞK1AN — lüjtfen efendim, lütfen,.. 
.- YILMAZ DEIMİR ı(Devasm!Ia) — Ştaıidli dıiyecek-

siniiz ki, önce marifetleri anlat, daha sonra itham 
et... Ben bu kbnuşmamla birtakım iddliaılar ileri sü
rüyorum. Tensiinii kanıtlamak külfeti sayın bakana 
atüttir, hükümete alÜMr. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ördü) — Senlin dakiğin fi
danlar kurudu. 

BAŞKAN — OMen efendıim, lütfen... 

HAKİKİ ARTUÎKARSLAN (Bingöl) — Kürsü
den konuşmayanlara sataşma; ayıp; bana siataş, ba
na.» (GÜMttiller) 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın millet-
vekiiUieri, Ibiız, mlil'Iletveklii olarak yasama görevi ya
parken1, o kılıcı müsteşar kulanıyordu bizim adı
mıza. Saylgiar sunarım Artukarsılan.,. 

IBAŞK1AN — Sayın konuşmacı, siz lütfen ko
nuşmanızı yapın efendıüm. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — İlk örneğM 
Aydın İlinden vereceğim. Aydın İllinde camii imamlığı 
yapan bir kişi, Çanakkale Tarım 11 Müdürlüğüne 
•bir sulbe müidürü olarak atanmıştır. (SHP sıralarından 
aiükrşlar) 

Yem Sanayii Genel- Mıüdüır Muavinliğine bir öğ
retmen atanmıştır. Bu öğttetmendn yaptığı yemler, . 
Türk hayvancılığına hayadı, uğurlu olsun; inşalah 
onlları da zehiirierlsfaiz... (ANAP saralarından gürül
tüler) , 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Dedikoduyu bırak; 
fidir söyle, (fakiir... 

BAŞKAN — Lütflen efendiim... 
/YILMAZ DEIMİR ((Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu kişiyi çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Bu 
kişi, mesleğinde başarılı ve değerli ©tabur; ancak, 
atandığı görevle; formasyonu arasında bir ilıişkS yok
tur. 

Değerli arkaidaşlar, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne mesllek dışından bir kişi atanmıştır* 
Amaç, ihtisas elemanlarını pasıifiize etmektir, çalış-
tırmamaktıır,!} ı 

EYÜP ÂŞIK. (Trabzon) — Dedikbldüyu bunak. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Orman Genel Müdürlüğüne, hakkında çeşitli id-
dlialarfe sioruştmrma açimış bulunan hür kişi atan
mıştır. Bu küşli, balkan imzasını taklit ederek atama
lar yaptığı .iddiasıyla yangı önündedir. 

Yüne sayın balkanımıza söyledim: Orman Genel 
Müdürünün yakacak odunlarda parasal çıkar sağla
dığı 'söyleniyor, ©akanın yüzüne karşı, söylenmiştir; 
üzerine üzerine gji'diemıemiştir. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — İspat edemedi
ğin şe^i söyleme, ispat edemezsen başka şeysin. 

İBURIHAN KARA '(Giresun) — Sayın Başkan, 
ispat eMn, (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, üüıtfen şahsüyetlle 
uğraşmayın efendim. 

YILMAZ DEMİR (iDeyamla) — Btiieciiklfe 6 bin 
ster odunun, yazgısından sayın bakanın haberi var
dır arfkadaşlarım. Kaçamazsınız, sizi yargaflayacağız; 
bağırmakla olmaz... (ANAP sıralarından gürltüler) 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, böyle 
konuşturamazsınız. l(ANAIP sıralarından «İspat et
sin» sesleri) 

IBAŞKAN — Sayın Demir, bir dakika beni din
ler mMnfiz; lütfen şahsiyat yapmayalım, bütçe üze
ninde konuşalım. (ANAP sıralarından gürültüler) Lüt
fen efendim... 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Sayan Başkan, böy
le klonuşturamazsıınız^ 

ALİ TOPÇLPOĞLU (Kahramanmaraş) — Dedıî  
kodudan IbaşkSa bir şey değil? 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen şahsiyat 
yapmayalım, yoksa közünüzü keseceğim. Bülçe üze
ninde konuşun elendim. 

YILMAZ DEIMİR ((Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli' rnıiMetvekilleri; İbu bütçe Tarım Orman ve 
Köyişferd Bakanlığının Ibültiçesidür dliye, 2,5 saat, «Do-

"tmateısin çekirdeği kırmızıdır kınımızı» diyemeyeceğim 
için çok üzgünüm... 

Sayın Başkan, (ben bölüm olarak, bakanlıktaki 
partizanca atamaları almışım ve bunu anlatmaya da 
mecburum. (ANAP sıralarından «Dedikodu» sesleri, 
gürültüler) , 
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Bjolu Orman Başmîildlüanü, Türk Ceza Kanununun 
163 üncü maddesine göre tutuklanmış ve suçlu gö
rülmüştür. (ANAP sıralarından, «Ayıp ayıp» sesleri) 

BURHAN KARA (Giresun) — Savunmasız in
sanlara saldırma. 

BAŞKAN—Sayın Demir, hatıdatıyonum; şahsi
yetle uğraşıyorsunuz, közünüzü keseceğim efendim. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — İstim vermiyo
rum Sayın Başkan. 

BURHAN KARA (Giresun) — Dedikodudan 
başka biır şey yok. 
. BAŞKAN — Lütfen efendim, şahısiyetfe uğraşmayın. 
Burada (bulunmayan şahıslar haklkında konuşamazsı
nız; lütfen efendim... (Gürültüler) 

Sayın üyeler, lütfen yerlerinize oiturun efendıim. 
'Efendim, lütfen bütçe üzerinde konuşalım. 
YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Sayın Başkan, 

ben isim vermiyorum. Biır kez dalıa sizte anımsat
tım; Tarım Orman ve Klöyrfşferi' IBalkanliiğındaki ata
maları partim "bana ıgörev olarak vermiş)feir.a (ANAP 
şuralarından «Doğrusunu konuş» «ösüeni) 

IBAŞKAN — Efendlkn, umumî konuşun; şahıs
lardan bahsedemezsiniz. 

YILMAZ DEMÎR <pevamlıa) — Sayın Başkan, 
siz konuşturmasanız bie, 'ben (bu konuşmamın tam 
metnini saygıdeğer basına verir, yine hedefe varmış 
durum; ama unutmayın M, demokratik hak ve öz
gürlüklerin tartışıldığı bir yerde sesiımd kesme cüre
tini gösterirseniz, bu arada siziı de Türk siyasal ta
rihli yargılar. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından güırültü-
ler) 

ALÎ TOPÇUOĞLU ((Kahramanmaraş) — Suçlu 
»ise cezasını çekmiş» seninki çok ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Demir, burada bulunmayan 
şahıslar hakkında şahsî konuşmalar yapmanızın ne 
ıkadar doğru olduğunu Itakdirinize bırakıyorum. Lüt
fen Ibütçe üzerinde konuşun efendim. 

TALAT ZENGİN (Malatya). — Böyle konuş
ma otaaz. Bilimsel konuşma yapın, şahsiyetsizce 
(konuşulmaz burada; (SHP ve ANAP sıralarından 
ayağa kalkmalar; gürültüler) 

TEVEÎK IBÎLAL (Hatay) — Aksini sipatla, kalk 
konuş... 

BAŞKAN — Sayın Demir, hadiselere sebep ölü
yorsunuz... Lüıtfen Ibütçe üzerinde konuşun efen
dim. (Gürültüler) 

ALÎ TOPÇUOĞLU '(Kahramanmaraş) — Ayıp 
ayıp, çok ayıp ediyorsun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) - r Niye rahatsız olu
yorsunuz? 

TALAT ZENGÎN (Malaltya) — Terbiyesizce ko
nuşuna... 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Ayıp. ((Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın idare amirleri, lütfen vazife

ye efendıim. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — kim 

vermeden konuş, burada 'olmayanlara sataşma. 
YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Sayın milet-

vökileri, ben konuşmamda 'isim vermiyorum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğru söylüyorsa nü

ye rahatsız oluyorsunuz?... 
TEVFÎK BÎLAL (Hatay) — İslim vermiyor, ba

lkanın (icraatım anlatıyor. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Mec

lislin kürsüsünden ahlaksızca konuşulmaz. 

YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Beyefendi, sa
yın mifetvöfcilleri, ben... (GüYüMiler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kesin sesimizi 
BAŞKAN — Sayan milletvekilleri, lütfen otu

run efendim. (Gürültüler) 
Saiyın Demir, istirham edeyim... 
YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Mümkün de

ğil Başkan; ben konuşacağım. 
ıBAŞKAN — Evet, devam edin efendlim. 
YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Sayın Başkam, 

ben, Biledik Hinde eski bir partinin merkez içe baş
kanının, Anadolu'da müdür olduğunu söyleyemeye
cek miyim? (SHP sıralarından alkışlar) 

BURHAN KARA (Giresun) — Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı değil mi? 

YILMAZ DEMÎR (Devamla) — Bir çingene ça
dırında dans edip, göbek atan; idarece, «zararlıdır» 
diye il dışına çıkartılan adamı müdür olarak atadı
nız; Ibunu Söylemeyecek miyim? (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Türkiye'de demokratik bir -düzene geçişi yargı-
hıyoruz. Ifîen konuşamayacak mıyım? O sıra nasıl 
(geçeriz o mahalleye?... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Terbi
yeni takın... 

ALÎ TOPÇUOĞLU l(Kahramanmaraş) — Her
kese çamur otarak konuşma. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, gerçekleri söylüyorum. Gerçeklerin ne den
li acı olduğunu siMer de aniıyorsunuZi; 

BURHAN KARA (Giresun) — Gerçekleri tahrif 
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HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — (Demagoji yapıyor
sun. 

YILMAZ DEMİR .(Devamla) — Demagoji de
ğil, ıgeflceSMerden bahsediyorum. 

(HAŞK1AIN — GLtttfıerı (karşılıktı Iklonus/nayalkn efen-
dümı. 

• §alrMyat yapmadan devamı edin kkanuşmanıza. 
YULMAZ DBMtR (Devamla) — İlimdeki eski 

fok pantinin ımerkez 'içe başkanı köy hizmetleri mü
dürü olarak atanmıştır. 

Aydan İllinden Ibk iimam, ÇanaıkkaJIe'ye şutoe mü-
îdürü olafaik atanmıştır. 

TALAT ZENGİN ı(Malatya) — Türkiye'de imam 
dülşmanısıinız Siz. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — İmamın yönet
tiği tanımda, toatkınma hızı ancak 2,3 olur; bunu da 
unultmıaıyın 'beyler. '(SHP sıralarından alkışlar) 

IBA t̂tCAN — Lütfen Saym Demir, karşıhfclı ko
nuşmadan okumanıza devam edin. 

YILMAZ DEMİR '(Devamla) — Sayın mifet-
vekiierli, buraya kadar verdiğim örnekler, Tanm Ba-
klanlığındakii atamalar ıkonuısuında yeterli (bir fikir 
vermiyorsa, yenli ilaveler yapafoMirim, örnekleri ço-
ğaltaibliiınim. 

(Mm vermiyorum; Blleoilk, Diyarbakır, Erzincan, 
BsBdşehıir, Hakkâri, Kastamonu, Kayseri... Bunların, 
12 SEylüül sonrası Türk kamu yönetiminde çalışma
sı zararlı görüldü. 12 Eylül'e getiren kişileri nasıl 
seçtiniz; onu bir türlü anılyamıyoruırn. Dava budur; 
dava demokrasi müoaıdelesüdtir. 

Diğer konuşacak arkadaşlarımın haklarına teca
vüz etmemek için (konuşmamı yanda bırakıyor; ama 
Türk basınına da ilet)iyorum. 

Saygılar sunarım- i(SKP saralanndan alkışlar) 
BALKAN — Teşekkür edenim Sayın Demir. 

Sayın Paşa SarıoğBu., ı(SHP. »ıralarından alkışlar; 
gıürüitüler)l

 s , 
BALKAN — Sayın miılletvekiiteri, Sayın Kuşh&n, 

lüjtfen efendiims.,. 
Buyurun Sayını Sarıoğlu. 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARDOĞLU (Ağ
rı;) — Sayın Başkan, değerli arkadaşllarım; ümit edi
yorum İki, beni sükûnetle diinleyecelksiınıiz. 

(METİN GÜRDBRE (Tokat) — Söyleyeceğin 
sözlere bağlı. 

PASA SARIDGLU ((Devamla) — Sayın arka-
das$ar*m, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile 
Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 

Sosyallıdemıolkırat Halkçı Parti ıMeoliis Grubu adına 
gömüşlerimizi sunmak üzere söz almış (bulunuyorum. 
Sözlerime (başlarken 'hepinize saygılar sunuyorum,. 

'Sayın miietvekıEerii, Türkiye nüfusunun yarıdan 
/fazlasının oturduğu, çalıştığı, yaşamını sürdürdüğü 
78 191, 'bürt hesaba göre ise <8'6 'bindvaondaki yer
leşim böllgellerinde yüzyıllardır, yazıgıllarıını toprak 
ve doğanın merhamet ve insafına (bırakmış insanla
rımızı, (Büyük Atatürk'ün «Efendlimliz» dediği köy
lü vatandaşlarımızı da, sessiz sedasız üretip 'bizleri 
beslediği için şükranla anıyorum. 

(Sayın milletvekilleri, tarım ve orman deyince, 
'hiç şüphesiz, hepimizin akıllına IkÖy ve köylü gelmek.-
ıtedıir. Osmanllıı tmapartorluğu döneminde kendi başı
na ve kaderine terk edilmiş olan Türk köylüsü, Cum
huriyetle başlayan çeşitli alarJardakıi dinamik geliş-
melerlde de hep arka planda görülmüş, bu sebeple 
de üzerindeki ezikliği atamamış olmanın çekingen
liğini taşıyarak bugünlere gelmiştir. 

IBu'gün, çağımızda uyanan her insan gübi, köy
lümüzün de artık hakikini istemekte olduğu, bütün 
politikacıların ibii'lmesi lazım' gelen bir olgudur. 

Sayın milletveküleri, Türîkiye .birçok alanda gös
terdiği başarıyı, ne yazık ki, köylerimizin toplum
salı kalkınmasında, 'sosyal Ve ekonomik yaşamında 
ve özelikle de kültürel kalkınmasında1 göstereme
miştir. Köylü olmak, toprakla uğraşmak ayıp değil
dir. Ancak, köylümüzü, içinde bulunduğu ilkel sos
yal çevreden' çıkaramamak ayıptır. 

Yılar yılı hep tarımsal üretimden söz edilmiş; 
ancak, onu yaratan ve üreten köylümüz ise, hep 
Türkiye'yi doyuran ve sanayie kaynak yaratan bir 
araç olarak .görülmüş; kendi Varlığı ve ihtiyaçları 
hep göz 'ardı edilmiştir. Bence, işte bu da bir ayıp
tır; 

Köylü öılgütsüz ve sözcüisüüz olduğu için, hakkı
nı 'aramada ve almada en sona kalmış ve en son ara
nan olmuştur.; Bugün dahü 7 trilyonluk 'bir Türkiye 
'bütçesi içinde, köye ve köylüye dönük hizmetlerin 
'bu Ibütçe içindeki 26 - 27 milyon 'insanın yaşamına 
ve sosyal gelişmesine dönük payı 228 milyar lira; 
yani bütçenin 33*te biridir; kişi /başına isabet eden 
miktar ise sadece 7 bin İradır.' 

Sayın milleüvekiılleri, işte Ibu yaklaşım ve amlia/-
yış devam ettiği sürece de, Türkiye'de dinamik bir 
toplum yapışım uyum İçinde kurmak ve nüfusumu
zun çoğunluğunu köylü kökenden çıkarıp, yüksek 
düzeyde üretken bir sanayi toplumu durumuna getir
mek mümkün olmayacaktır, 
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flstatMkîerden ve Tarımı Orman ve Köyişlleri 
©atalığının verdiği bilgilerden tespit ettiğimize gö
re, .buıgıütn Türkiiye'dle tnevcuit 78 19H yerleşim üni
tesinden İS 25t2'siniin, yani yüzde 17'slin)in içme suyu 
yetersiz; 26 358'inin, yani yüzde 34'ünün ise hiç iç
ine suyu yoktur. Hanigi çağda Ibu su yoktur değeri 
laılkaldaşLarım? '20 noi Yüzyılda; insaflıların aya. gitti
ği asırda, İşte biz, iinsanilammıza yaşamaları için, 
•bu otsunda, en doğal iilhtiyacn olan içme suyunu ve-
rerniyorsafc, Ibu daha büyük Ibir ayıptır.. Hayalî ihıra-
oatgnlıaıta îüıtffedien sabite vergi iadesinin ilki katı olan 
Iküçüfc 'bir Ibütçe ie, köylerimizin iiçme sularını, yol
larını ve diğer altyapı teslislerini, cmiirler geçer, yıl
lar yılı iVeremeyİz. Aıslında Ibu Meçisin, 26 milyon 
liınsanın en önemli gerek&immlerini ifcarşıtoyamayan 
'böyle bir bütçeyi reddetmesi, kabul etmemesi gere
kir, 

Sayın milletvekilleri, köy hizmetlerine ayrılan büt
çe gerçekten çok küçük; ama bir de, bakanlığın re
form adı altında içine düşürüldüğü personel çıkma-
zıyla durumu birleştirince, geçen sene köylere veril
mesi lazım gelen ve 1985 programına konan hizmet
lerin de yarı yarıya azaldığını görmekteyiz. Bunu, sa
yın bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı ko
nuşmadan da anlıyoruz; koca yıl geçmiş, kasım ayı 
sonuna kadar sadece 1 600 üniteye su götürüldüğü bil
dirilmiştir. Köy yolları da aynı şekildedir. 

Sayın arkadaşlarım, yalnız, bu içme suyu konu
sunda bir çelişkiye de dikkatinizi çekmek isterim. Ge
çen yılki bütçe konuşmasında sayın bakan, 39 536 
ünitede; yani yüzde 5Tinde yeterli içme suyu olduğu
nu bildirirken, bu sene Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yaptığı konuşmada bu sayıyı 38 584 olarak, yani yüz
de 49 olarak vermiştir. Yine devletçe bugüne kadar 
hiç su hizmeti götürülmeyen yerlerin ünite sayısı ge
çen yıl 25 093 olarak verilmiş iken, bu sene bunu 
26 355 olarak vermiştir. Elektrikli köy sayısı, Sayın 
Başbakan tarafından 29 bin olarak verilmiş, sayın ba
kan ise Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasın
da bunu 21 010 olarak göstermiştir. Şimdi hangisine 
inanacağız? Sayın bakan geçen yılki rakamlarınıza mı, 
yoksa bu yılki rakamlarınıza mı, lütfen söyler misi
niz? Eğer geçen yıl bildirdiğiniz rakamlar doğru ise, 
içme suyunda, elektrikli köy sayısında ileriye değil, 
geri gidilmiştir. Yüce Meclisin takdirlerine sunarım. 

Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde köy hizmetleri
nin ne kadar yetersiz ve yavaş gittiğini hem gördük, 
hem de vatandaşların bize yaptıkları şikâyetlerden öğ
reniyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, gerçek şudur ki, birçok kö
yümüzde var olan çeşmelerden su akmıyor. Köylü 
vatandaşlarımız uzun mesafelerden, derelerden, çay
lardan, sırtlarında tenekelerle, kışın soğuğunda, karın
da içme suyu taşıyorlar; bunu kimseye anlatamıyor
lar. Onarım diye bir şey yok; ilgilenen yok. Bir köy 
gördüm; on çeşmesinden sadece bir tanesi akıyor, di
ğerleri birer duvar gibi sessiz sessiz insanlara bakı
yor. 

Bir liste yaptım kendi ilimde; gezdiğim köylerde 
durum içler acısıdır. Köylünün halinden ve dilinden 
kimse anlamak istemiyor; «Su, su» diye yakamıza ya
pışıyorlar. Köy yolları da aynı şekilde, çamurdan ge
çilmiyor. Yol yapımında birçok yerlerde kum seril
memiş, her şey yarım. Bir köprü gördüm; b'iteli iki 
yıl olmuş, başlan kapatılmadığı için köylüler eskisi 
gibi yine çaylardan geçiyorlar. Bu ne dağınıklık; insan 
hayret ediyor. 

Toprak - su yatırımlarında 1983'e göre bir gerile
me var. 1983'te yüzde 83 olan gerçekleşme, 1984'te 
yüzde 60 olmuş, 1985'te ise bunun da altında kalmış
tır. 

Arazi toplulaştırılması âdeta rafa kaldırılmıştır. 
Bunun 1983 ve 1985'teki gerçekleşme oranı nedir, sa
yın bakandan öğrenmek istiyorum? 

«Doğu ve Güneydoğuyu kalkındıracağız» sloga
nıyla yola çıkan bu hükümet döneminde köy ve köy
lü, ortadirek gibi yalnız unutulmuş değil, aynı zaman
da fakirleştirilmiştir de, 

İllerde «Köy hizmetleri» adı altında kurulan mü
dürlüklerde kargaşa ve küskünlükler, kırgınlıklar de
vam etmekte olup, sorumluluk ortada dalgalanmaya 
bırakılmıştır. Yapılmasına çalışılan işler takipsiz ve 
denetimsiz, aynı zamanda kalitesizdir. 

Doğu Anadolu'da kısa yaz mevsimi içinde yapıl
ması lazım gelen işler, eğer büyük bir disiplin ve hız 
içinde yapılmazsa, bunlardan sonuç almak olanaksız
dır. 

Sayın bakanın Trakya'ya, Adana'ya reklam tur
ları yaptığını TV'de izledik; ama biz sayın bakanın, 
bunun yanında, kalkınmaya en çok ihtiyacı olan ön
celikli yörelere yalnız başına gitmesini; işleri bizzat 
görmesini, şikâyetleri, sahipsizlikleri, feryatları arşa 
çıkan köylülerimizi, çiftçilerimizi dinlemesini, onların 
arasına girerek dertlerini anlamasını beklerdik. O za
man bize hak verir, söylediklerimizin abartma olma
dığını, gerçek olduğunu kabul ederdi. 

Mademki daha iyi hizmet düşüncesiyle piramidi 
tersine çevirdiniz, bürokraside yerleşmiş eğitim, tec-
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rübe, yetenek, karar ve insiyatife dayanan merdiven 
sistemini bir hamlede yok ettiniz, o zaman neden gi
dip işleri yerinde kontrol etmiyorsunuz; bu yapılan
ların yanlış ve doğrularını öğrenerek, hizmetin yürü
yüp yürümediğini görmek istemiyorsunuz? 

Ben, Tarım Bakanlığında personel kıyımını, yan
lı ve taraflı hareket edildiğini hep duyuyordum. Sa
yın bakan da, bu Mecliste yapılan bir görüşme do
layısıyla burada bunu reddetti ve hiçbir kimsenin eği
limine bakmadan, yeteneğine, bilgisine ve tecrübesine 
göre değerlendirildiğini söyledi. Şimdi, o sözlerinin ne 
derece doğru ve tutarlı olduğunu sizlere, bir Örnekle 
sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, elimdeki 20 Eylül ve 30 Ka
sım tarihli Resmî Gazetede Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığının iki tayin kararı vardır. Birincisinde, 
Doğu illerimizin birinde görevli bir teknik şef Köy 
Hizmetleri Ankara Bölge Müdürlüğüne; ikincisinde, 
bir genel müdür yardımcısı Ankara il bölge müdür
lüğüne getiriliyor. 

Arkadaşlarım, bu iki tayin kararının birincisinde 
jet bir yükselme, ikincisinde jet bir düşme vardır. Bu 
tayinler objektif tayinler değildir; düpedüz partizan
ca, yandaşça tayinlerdir. Sayın bakan, bu Mecliste 
açılan gensoru görüşmesinde, «Memurla uğraşmak 
bizim işimiz değildir; lütfen siz de memurlardan eli
nizi çekiniz, onlarla uğraşmayınız» diye âdeta bizlere 
ihtarda bulunmuştur. 

Sayın bakan; memurlarla uğraşan; onların yalnız 
yerleri ve sıfatlarıyla değil, onurlarıyla dahi oynayan, 
yandaş ve sempatizanlara üst mevkiler verilmesi için 
diğerlerini alabildiğine ezen sizsiniz, biz değiliz ki, eli
mizi çekelim... 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, hitap ettiğiniz 
yer yüce Meclistir efendim; bakana hitap etmeyiniz 
lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onun için, on
ların ensesinden artık lütfen elinizi çekiniz, onları ra
hat bırakınız. Eserinizin meyvesi her neyse hep bir
likte göreceğiz. Olan, hizmet götürülmesi gereken va
tandaşa ve memurlarımıza olmuştur. Gerçekten çok 
yazık... (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan Türk köylüsü
nün, Türk çiftçisinin refahını, mutluluğunu, sadece ih
tiyacı olan fizikî altyapıların yerine getirilmesiyle öl-
çemeyiz; onu, ürettiği ürünlerden, onlara uygulanan 
fiyat politikalarından ve millî gelirden alması lazım 
gelen paydan asla soyutlayarak düşünemeyiz. Bu an
lamda düşündüğünüz içindir ki, çiftçi ve köylümüz de 
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beş yıldan beri uygulanan ekonomik politikalardan ve 
özellikle hükümetin tarım girdilerine uyguladığı ölçü
süz zamlardan payını almış, üretimde düşme başla
mıştır. 

Bir zamanlar petrol alımını buğday ve tarım ürün
lerinin satışına eşdeğer görerek dış ödemeler denge
sini düzeltmeyi amaçlayan Türkiye, iki yıldır üst üs
te tarım ürünleri ithal etmek durumunda kalmıştır. 
Nitekim, 1984'te 10,7 milyar dolarlık ithalatın 846 
milyon 334 bin doları gıda maddelerine gitmiştir. 
Buğdaya ödenen döviz 144 milyon 400 bin dolardır. 
Buna karşılık, 1983 yılının tümünde gıda maddeleri 
için ödenen döviz 132 milyon dolardır. 1985 yılının 
ilk dokuz ayında ise gıda maddeleri dışalımı, top
lam 628 milyon dolardır. Yıl sonuna kadar da her
halde bu rakam 1 milyar dolara ulaşmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu hükümetin ve özellikle de 
Sayın Tarım Bakanının tarım politikasındaki tutar
sızlığını sergilemek için şimdi sizlere iki ayrı beyanat 
okuyacağım. Birincisi, hükümet programının 28 inci 
sayfasından alınmadır; şöyle deniliyor: «Ülkemiz, 
gıda ve giyim maddeleri yönünden dünyada kendi 
kendine yeterli sayılı ülkelerden biridir.» Arkadaşla
rım, bunu iyi tespit edin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biri idi... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Programda «bi

ridir» denmiştir. 
Şimdi, Sayın Tarım Bakanının, büyük bir çalımla, 

16.10.1985 tarihinde, hakkında açılması istenilen gen
soru dolayısıyla yaptığı konuşmada, bizlere dağıtılan 
kitapçığın 14 üncü sayfasında söylediklerini okuyo
rum. Sayın bakan diyor ki: 

«içinizde, dünyada gıda maddeleri ithalatı yapma
yan ülke bulunduğunu söyleyecek kimse var mı? Söy
lesin öğrenelim. Gıda maddesi ithal etmeyen yedi ül
keden biriyiz, sözü, Türkiye için hiçbir zaman ge
çerli olmadığı gibi, dünyada tarım ürünleri ithalatı 
yapmayan tek ülke de yoktur.» 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvelki beyanatla bu
nu karşılaştırın. İki çelişkili ifade karşısında siz olsa
nız ne söylerdiniz sayın bakan? Ben şunu söylüyo
rum : Sorduğunuz soruya Sayın Başbakan ve sayın 
hükümet cevap vermiş, siz hâlâ cevap arıyorsunuz; 
oysa, cevabı hükümet programında var; 

Şimdi soru sormak sırası bende Sayın Bakan : 
Hanginiz doğruyu söylemiyor; Sayın Başbakan veya 
hükümet mi, yoksa siz mi? Veya hanginiz doğruyu 
söylüyor, Sayın Başbakan ve hükümet mi, yoksa siz 
mi? Sizin ifadenizle söylüyorum; lütfen söyleyin de 
öğrenelim. (SHP sıralarından alkışlar) 

167 — 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — ikimizde doğruyu söylüyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, Meclise hitap etsinler. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, sayın bakanın aynı konuşmasından bir pa
saj daha aktaracağım sizlere. Sayın bakan diyor ki; 
«Sayın önerge sahipleri, mücerret iddialarla tarım 
meselelerine yaklaşılamaz. Tarım müspet bir sahadır. 
Tarımda rakamlar konuşur; yani, ne kadar ürettiğin, 
ne kadar sattığın, ne kadar ithalat, ihracat yaptığın 
önemlidir. Gübre tüketimi şudur, traktör fiyatı bu
dur, büyüme hızı bu kadardır, çiftçinin geliri şu ka
dar, demek zarureti vardır. Tarım politikamızın ve 
uygulamalarının kıyasıya eleştirildiği bu önergede hiç
bir rakama ve hiçbir hesap kitaba yer verilmemesi, 
sadece ve sadece laf üzerine kurulu bir iddialar pa
keti olması talihsizliktir.» 

Değerli arkadaşlarım, ben bu iddialara şimdi sayı
larla yanıt vereceğim. 1984 ve 1985 yıllarında ne ka
dar tarım ürünü alıp sattığımızı, Devlet İstatistik Ens
titüsü ve Anadolu Ajansının bültenlerinden, yukarıda, 
özetle vermiştim. Bu rakamların ortaya koyduğu bir 
gerçek vardır : Hem 1984 yılında ve hem de 1985 yı
lında tarım ürünleri ithalatı 1983 yılına göre büyük 
ölçüde artmıştır. Yani 1983'teki 132 milyon dolardan, 
1984'te 846 milyon 334 bin dolara, 1985'te ise, do
kuz aylık sürede 628 milyon dolara çıkmıştır; yıl so
nuna kadar da bu gidişle 1 milyar dolar olacağını 
ifade etmiştim. 

Tarım girdilerindeki fiyatlara gelince: Bunlardan 
sadece birkaç anagirdiyi örnek olarak vereceğim. 

Hükümet işbaşına geldiğinde motorinin tonu 84 500 
Türk Lirası iken, bugün 184 bin Türk Lirasıdır; artış 
yüzde 117. Amonyum sülfat gübrenin tonu 10 bin lira
dan 37 bin liraya çıkmıştır; artış yüzde 270, Amon
yum nitratın tonu 12 bin liradan 44 bin liraya çık
mıştır; artış yüzde 266. Triple süper fosfatın tonu 20 
bin liradan 70 bin liraya çıkmıştır; artış yüzde 250'dir. 
Diğer türlerdeki fiyatların artışı da bu verdiğim liste
lerin paraleliridedir... 

Sayın bakan 1979 yılını baz alarak, ne kadar ürün
le bir traktör alınacağını burada sıraladı; ama ne
dense traktörü çalıştıran motorinin 1 litresini almak 
için gerekli ürün miktarı ile, 1 kilogram gübre satın 
almak için gerekli ürün miktarını göz ardı etti. Ta
rımda bu iki önemli anagirdiyi nasıl unuttuğunu an
layamadım doğrusu. Çünkü, traktör bir defa alınır; 
ama çiftçinin her zaman kullandığı motorin ve her 
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yıl devamlı kullandığı girdiler vardır, bunlardan kaça
mazsınız. 

Şimdi ben de sayın bakan gibi, 1979 yılını baş
langıç alarak, 1 litre motorin ve 1 kilogram gübre 
için gerekli ürün miktarlarını vereceğim. Buna göre; 
1979'da 1 litre motorin için 1 kilogram buğday, 4 
kilogram pancar, 0,21 kilogram pamuk, 0,43 kilogram 
ayçiçeği gerekirken; 1985'te 1 litre motorin için sıra
sıyla, 2,92 kilogram buğday, 14 kilogram pancar, 0,75 
kilogram pamuk, 1,3 kilogram ayçiçeği gerekmekte
dir. Yine 1 kilogram gübre satın alabilmesi için çift
çinin, bütün ürünlerinde 1979 senesine göre iki üç 
kat ürün satması gerekmektedir. 

Sayın bakanın traktör alım hesabı da, yanlıştır. 
Önemli olan, çiftçinin kaç ton ürün ile bir traktör 
satın alması değil, kaç ton ürün sattığında, masrafları 
çıktıktan sonra elinde kalan net gelir ile bir traktör 
almasıdır. 1985 yılının yüksek girdi masraflarını, 
1979'un girdi masraflarıyla mukayese edemezsiniz. 

Gelelim gübre kullanımına: Sayın bakan geçen se
ne bütçe dolayısıyla yaptığı konuşmada - tutanak, 
sayfa 407- 1985'te 9 milyon ton gübre kullanılaca
ğını söylemişti. Ayrıca, 1985 yılı programının 106 ncı 
sayfasında da aynı miktar gübre kullanılması öngö
rülmüştür. Bu söylenilenlere göre, demek ki, bu sene, 
2,4 milyon ton daha az gübre kullanılmıştır. 

Şimdi, bu tespitleri yaptıktan sonra tekrar başa, 
sayın bakanın, okuduğum beyanatına dönüyorum. Sa
yın bakan, sizin ifadenizle, tarım meselelerine mücerret 
iddialarla değil, sayılarla yaklaşıyorum; şöyle demiş
tiniz : «Tarımda rakamlar konuşur. Ne kadar üret
tiğin, ne kadar sattığın, ne kadar ithalat, ihracat yap
tığın önemlidir. Gübre tüketimi şudur, traktör fiyatı 
budur, büyüme hızı bu kadardır, çiftçinin geliri şu 
kadardır demek zarureti vardır.» 

Sayın bakanın bu temas ettikleri noktalara yuka
rıda teker teker değindim. Ne kadar aldığımızı, ne 
kadar sattığımızı, gübre tüketimini traktör kullanı
mını, - ayrıca, herkesin bildiği hayvan sayısındaki 
düşüşü de bunlara ekleyerek söylemek istiyorum - ne 
kadar ürünle 1 litre motorin, 1 kilogram gübre alın
dığını, 1979 yılına göre bu değerlerin 1984 ve 1985 
yıllarında neler olduğunu, çiftçimizin durumunu an
latmaya çalıştım. Şimdi bu anlattıklarımı ve kendi söy
lediklerini de dikkate alarak, kendilerine sırasıyla aşa
ğıdaki soruları sormak istiyorum r 

1. Tarım ürünlerinde, mısır hariç, genel bir üre
tim düşmesi var mıdır, yok mudur? 
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2. 1984 ve 1985 yıllarında sattığımız tarım ürün
lerinden çok fazla dışalım yapılmıştır. Bu sizce neyin 
göstergesidir? 

3. 1984 yılında çok az, 1985 yılında ise 2,4 mil
yon ton eksik gübre kullanılmıştır ki, bunu siz de 
söylüyorsunuz. Bu durum sizce neyin göstergesidir 
ve bunun nedenleri nelerdir? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Köylü 
bilinçlendi. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, şimdi öy
le söylüyorsunuz; geçen öyle söylemiyordunuz. 

4. 1985 yılında çiftçinin 1 litre motorin ve 1 ki
logram gübre almak için ödemesi gereken ürün mik
tarı 1979'un birkaç misli olmaktadır. Sizce bu fark
lar neyi gösteriyor? 

5. Traktör fabrikalarının kapanması, satışların 
durması sizce neyi ifade ediyor? 

6. Hayvan sayısının her cinsten - bir cins hariç -
hızla azalması; buna karşılık et dışalımının artması 
sizce neyi ifade ediyor? 

7. Köylünün, çiftçinin tarım ürünleri ekmedeki 
isteksizliği ve kendini sınırlı tutmaya çalışması sizce 
neyi ifade ediyor? 

8. Köylünün, çiftçinin gelirinin düşmesi, borcu
nu ödeyemez duruma gelmesi, sonuçta Türkiye'de 
ekim alanlarının azalması ve üretimi düşerek kendi 
kendine yeterli bir tarım ülkesi olmaktan çıkması sizce 
neyi ifade ediyor? 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamalarımız ve ver
diğimiz bilgilerin gerçekçiliği karşısında Sayın Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı ne kadar kaçamak davra
nırsa davransın, ne kadar rakamları birbirine karıştı
rarak söylerse söylesin, ortada inkâr edilmez bir du
rum vardır; bugün Türkiye'de, tarımda, duraklamanın 
ötesinde, bir gerileme vardır arkadaşlarım, bunu ka
bul ediniz. Bu gerileme hem üretimde, hem dışsatım
da, hem de diğer alanlarda ortaya çıkmıştır. Türk 
çiftçisi en üzgün ve rahatsız dönemini yaşamakta
dır. İzmir'de yapılan sempozyumda da söylendiği gi
bi, gelir düzeyinde yüzde 37 civarında bir düşme 
vardır. Türkiye'de tarımdaki üretim düşüşünü, bu işte 

-
uğraşanlarla, basın uzun zamandır dile getirmekte, 
manşetlerde vermektedir. Büyük miktarlarda tarım 
ürünleri ithalatına gidilmesi, çanların çaldığını gös
termekte, yaklaşan tehlikeyi işaret etmektedir. Tür
kiye'yi seven herkes bu sancılı durum üzerinde titiz
lenmekte ve inanmaktadır ki, bir şeyler yanlış gitmek-
mektedir. Bunu bilen söylüyor, anlayan söylüyor, çift
çi söylüyor, başın söylüyor. Bütün bu söylenenlere, 

yazılanlara inanmayan ve gerçekleri görmemekte ıs
rar eden, sadece ve sadece, Sayın Tarım Bakanıdır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın bakan, çiftçiye, köylüye rağmen bir tarım 
politikası yürütmekte direnmektedir. 

Sayın bakan, bir taraftan, üretim planlamasından, 
sözde pazar ekonomisi fantazisine ters düşen komp
leksi içinde, vebadan kaçar gibi kaçmakta; diğer ta
raftan, Türkiye'deki üretim ve tüketim başıboşluğuna 
seyirci kalmakta, Türkiye'ye her türlü gıda madde
leri ithalinde sakınca görmemektedir. 

Sayın bakan uyguladığı tarım politikasıyla, Tür
kiye'yi tarım ürünleri satan bir ülke olmaktan çıka
rıp, tarım ürünleri alan bir ülke haline sokmuştur. 

Sayın bakan, Türk köylü ve çiftçisinin gelirini ar
tıracağı yerde, onları fakirleştirmiş, tarıma karşı so
ğutmuştur. 

Sayın bakanın uyguladığı yanlı ve yandaş perso
nel politikasıyla tarım kuruluşlarında, insafsızca bir 
kıyımla her şeyi altüst etmiş, bürokrasi saygınlığını, 
bilgi birikimini ortadan kaldırmış; bakanlığı, verim
siz, küskün ve kırgın kişilerden oluşan bir topluluk 
haline getirmiştir. Sonuç olarak: Sayın bakan her 
yönüyle Türk tarımına zarar veren bir politikanın 
baş mimarı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, işte bütün bu olumsuzluk
lar bir araya gelince, sayın bakana, kendi iyiliği ve 
Türk tarımı adına, kendi insiyatifinde olan bir gö
rev düştüğünü hatırlatır, bunun adının konmasını, 
kendi takdirine bırakır, şahsım ve grubum adına he
pinize sevgi ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Arif Toprak. (SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ARİF TOPRAK (Niğde) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım Re
formu Genel Müdürlüğü, bütçesi üzerinde, Sosyal-
demokrat Halkçı Partinin görüşlerini, zamanın elver
diği ölçüde, dile getirmek üzere yüce kürsüdeyim. 
Partimin görüşlerini dile getirirken, Sayın Başkanlığı 
ve yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Günümüzde tarım, sadece ülkemizin değil, tüm 
dünya ülkelerinin başlıca sorunudur. 

Değerli milletvekilleri, tarımın yapılabilmesi için 
toprak gerek. Toprağın dağılımı ve düzensizliği bir
çok ülkelerde hükümetlerin yıkılmasına, hatta ülke
lerde rejim değişikliklerine neden olmuştur. Gelişmiş 
ülkeler bunun önemini kavramış, altyapı çalışmaları-
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na çok hızlı yönelerek; yani tapulama ve kadastro ça
lışmalarını tamamlayarak, mülkiyet düzenlemesine ve 
tarımsal gelişime yönelerek bu önemli sorunu çözmüş
lerdir. Toprağın önemini kavrayamayan ve altyapı ça
lışmalarını yapamayan ülkeler devamlı bocalama 
içindedirler ve tarımsal istikrarsızlıkların çok değişik 
biçimde ülkelerine yüklediği yükü izlerken dahi ka
rarsızlıkla karşj, karşıyadırlar. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde toprak reformu 
uygulamalarına şöyle bir göz atalım. 1923 -1945 dö
nemi : 

Ülkedeki insan - toprak ilişkilerinin doğurduğu eko
nomik, sosyal ve siyasal sorunları çözümlemeye dönük 
çalışmalara 1933'lü, 1934'lü yıllarda başlanmıştır. O 
yıllarda bu konuyu ele almak hemen hemen olanak
sızdı; çünkü, ülke yeni harpten çıkmıştı ve kazanılan 
harbin en büyük destekçisi büyük toprak sahipleriy
di. Eğer o günlerde toprak reformundan söz edilmiş 
olsaydı ne olacaktı? 173ö'lu yıllarda nasıl ki, istanbul' 
da, bir^Hırvat olan Patrona Halil'in, «Din elden gi
diyor, şeriat isteriz» sözleriyle İstanbul'u birbirine ka
tısını ve tslam dinini kendi emelleri uğruna nasıl is
tediği gibi alet ettiğini tarihten hepiniz hatırlarsınız; ; 

o günlerde de böyle bir girişim olmuş olsaydı ne ola
caktı?.. Gayet iyi bilirsiniz, Türkiye'de dürüst zengin 
gözüken toprak sahipleri, «Topraklarınız elden gidi
yor, topraksız kalacaksınız, toprak reformu da ne 
imiş?» şeklinde değişik bir stilde ayaklandırılmaya kal-
kışılacaktı. işte bu endişe ile yavaş yavaş, ülke nüfu
sunun az, toprakların bol olduğu; toprağın ancak 1/6' 
sının ekildiği, 5/6'sının kullanılmadığı ve bu kullanıl
mayan toprağın toprak reformu ile topraksız ve az 
topraklılara aktarılacağı izah edilmek suretiyle toprak 
reformu konusu gözden geçirilmiştir. Dolayısıyla 1934' 
lü yıllardan itibaren toprak reformu konusunun te
meli atılmış oluyordu. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Çok eskilere git
tin, patatese gel. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Ona da geleceğim. 
Cumhuriyet döneminde ilk kez «tskân Toprak 

Kanunu» adı altında 1934'te çıkarılan bir kanunla 
dahi, genellikle tapusuz toprakların devlete mal edil
mesi ve bu toprakların da topraksız çiftçilere dağıtıl
ması gerçekleşemedi; tasarı, Devlet Şûrasından geri 
çevrildi. 

1 Kasım 1936 tarihinde Meclisi açış konuşmasını 
yapan Ulu önder Gazı Mustafa Kemal Atatürk, 
«Toprak Kanununun bir neticeye varmasını Kamuta
yın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi 

ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik ol
ması, behemahal lazımdır» diyordu. 

Yine Ulu Önder 1937'de ise, «Bir defa, memlekette 
topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli 
olan ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın 
hiçbir sebep ve suretle bölünmez bir mahiyet alması, 
büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri ara
zi genişliğini, arazinin bulunduğu bölgelerin nüfus ke
safetine ve toprak verim derecesine göre sınıflandır-
rnaklazımdır» demekteydi. 

Bu sözlerden anlaşılıyor ki, Türk çiftçisi toprak-
landırılırken, tarım kesiminde sulu, kurak, taban arazi 
gibi vasıflandırılan toprakların, verim durumuna gö
re geçirilip, büyük, yani dekar miktarının ona göre 
ayarlanması da, ta o yıllarda gözden geçirilmiş olu
yordu. 

Sayın milletvekilleri, büyük devlet adamlarından 
ismet Paşa, bir konuşmasında, «Toprak, mahsulünü 
bir şartla verir. Bu da toprağın, işleyenin malı olma-
sıyladır. Yurdumuzda topraksız çiftçinin sayısı her 
türlü tahmin ve tasayvurun üstündedir. En ziyade top
rağı taksim edilmiş en mamur yerlerde bile, köylü
nün yarısına yakın bir kısmı topraksızdır. Köylüyü 
ebediyen topraksız bırakamayız» diye o yıllardaki du
rumu gözler önüne sermekteydi. Genel olarak 1944 
yılına kadar 10 662 059 dönüm toprak göçmenlere 
ve kısmen topraksızlarla, az topraklılara 157 422 dö
nüm bağ, 169 659 dönüm de bahçe dağıtıldığı görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1924 Anayasasının 74 üncü 
maddesi «Değer pahası peşin verilmedikçe hiçbir kim
senin malı istimlak edilemez» hükmünü getirmiştir. 
Bu hüküm toprak reformunun yolunu kapatıyor gibi 
görünüyor idiyse de, o yıllarda toprak sahiplerine 
100 milyonlarca lira ödemek mümkün değildi. Çünkü, 
harpten yeni çıkmış ve harbin yaralarını sarmakta 
olan bir devlet idik. Bu madde 1937 yılında değişti
rildi; 1945 yılına kadar da bu iş böylece kaldı. 1945 
yılından sonra birçok değişiklikler yapılmaya kalkışıl
dı. 11.6.1945 tarihinde kabul edilen çiftçiye toprak 
dağıtılması ve çiftçi ocakları kurulmasına ilişkin Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu 8 bölüm, 66 esas ve 1 
geçici maddeden oluşmuştur. Bu kanun 1973 yılına 
kadar; yani 28 yıl yürürlükte kalmıştır. Ancak, 1971 -
1980 dönemindeki olayları buraya getirmeden, bu dö
nemde toprak reformu üzerine söylenen bir iki cüm
leyi aktarmadan geçemeyeceğim. 

Bir milletvekili aynen, «Yıllardır bir toprak re
formu demagojisi içinde yaşıyoruz. îşleye işleye o 
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hale getirdiler ki, insan, oturduğumuz sandalyeyi ne 
zaman alacaklar endişesine kapılıyor. Olgun bir top
rak reformu getirselerdi hava başka türlü olurdu. Biz, 
milleti birbirine düşürecek değil, bağlayacak bir top
rak reformu taraftarıyız» diyordu. Ben, böyle bir 
toprak reformu getirilseydi o zaman bu kişinin par
mak kaldırıp kaldırmayacağının da görülmesini ister
dim. 

Bir başka milletvekili ise, «ipe gitmek pahasına 
da olsa toprak reformuna karşı çıkacağız» diyordu. 
Bu, bu Mecliste çok toprağı olan kişilerin, özellikle, 
az topraklı veya topraksızları nasıl susturduklarını, 
onların toprak sahibi olmalarını nasıl engelledikleri
ni göstermektedir. Oysa, toprak sahiplerinin toprak
ları değil, devletin, Hazinenin topraklarının, toprağı 
olmayanlara verilmesinin düşünülmesine rağmen, böy
le bir kanunun çıkmasını bugüne kadar engellemiş
lerdir. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bir 
hususu özellikle belirtmek isterim. Toprağı olan ile 
olmayanı birbirine hasım gibi gösterdiğimizi, hiç 
kimse aklının ucundan geçirmesin. Toprağını kendisi 
işleten ve kalabalık olan aileler topraklarını verimli 
ve ülke yararına işletiyor, çalıştırdığı kişilere köle 
gibi muamele etmiyorsa; bu gibi büyük toprak sahip
lerinin, kanunla düzenlenecek bölgesel toprak mik
tarlarının ve verirnliğinin, geçimini sağlayacak kadar 
belirtilmesi; kıraç, sulu veya daha değişik statüdeki 
toprak alanlarının çok yüksek veya standart olarak 
belirlenmesi şarttır diyoruz. 

1973 yılında Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun değiştirilmesi, getirilen en büyük yenilik, par
lamentoya sunulan kanun tasarısının biraz daha de
ğiştirilerek kabul edilmesi ise bir başka gelişimdi. Bu 
kanun; kamulaştırma, toplulaştırma, toprak dağıtımı 
ve toprak reformu kooperatifleri başta olmak üzere, 
toplam 17 bölüm ve 237 maddeden oluşmuştur; an
cak, bu kanunun gereği olarak neler yapıldığını uzun 
anlatmayacağım. Sadece Urfa İlinde 1 milyon 700 
dönüm arazi kamulaştırılmış; ancak, Anayasa Mah
kemesinin iptal edişi, toprak reformunun önünü bü
yük ölçüde kapayan bir karar olmuştur. Anayasa 
Mahkemesi bu kararı usulden bozmuş, 1 yıllık bir 
müddet vermesine rağmen, 10 Kasım 1977'den 10 Ka
sım 1978'e kadar yeni bir kanun hazırlanıp parla
mentodan geçirilemediği için, toprak reformu da bu 
dönemde son bulmuştur. 

12 Eylül 1980 sonrası, 1982 yıl başı itibariyle ha
sırlanan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka

nunu, 18 bölüm ve 235 esas, 9 geçici madde idi. Ko
misyon, kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapa
rak «Toprak ve tarım reformu» yerine «Tarım re
formu» şeklini benimsemiş, parlamentonun tatile gir
mesi nedeniyle de görüşülemeden kalmıştır. 

Bütün buraya kadar saydığımız ve kısa kısa geç
tiğimiz bu konular, Türk tarımının can damarlarını, 
sınırlı zaman içinde yüce Meclise getirebilmek için 
anabaşlıklar halinde oldu. 

1923 yılından bugüne kadar devamlı olarak üze
rinde durulmasına rağmen, bugüne değin köklü bir 
tarım reformu gerçekleştirilememiş, tarımda verim
liliğe en büyük katkısı olacak az topraklı ve toprak
sız çiftçilerimiz maalesef topraklandırılamamıştır. 

Ülkemizde Hazine ve şahısların elinde bulunan 
devlete ait toprakların tam olarak miktarını, Sayın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın dahi bil
mediği bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte bu konuda çok söz 
söylenmiştir; ama söylenen sözlerin hiçbiri yerine ge
tirilmemiştir. Hazine arazilerinin belirli kişiler tara
fından tapulu mülk gibi nasıl kullanıldığı ve bu ara
ziler üzerinde, toprağı kullananlar adına, topraksız 
köylülerin nasıl çalıştırıldığı hepinizce malumdur. 

Sayın milletvekilleri, 62 yıldır üzerinde bir sürü ka
nun teklifleri ve yüzlerce önerge hazırlanan, ciltlerle 
yazı yazılan; ama bir türlü gerçekleşemeyen toprak 
ve tarım reformu, iç ve dış etkenlerin engellemesiyle, 
bir türlü, Türk Ulusunun tümünün yararına sunula
mamıştır. Türkiye genelinde çiftçiye dağıtılabilecek; 
ama tam tespiti olmamasına rağmen, 6 milyon hek
tardan daha fazla toprak bulunmaktadır. Süratle, bu 
toprağın, topraksız ve çok az topraklı çiftçiye dağıtıl
ması gerekmektedir. 

Üzerinde yaşadığımız ülkede, dört mevsimin ve 
aynı zamanda üç kıta ikliminin yaklaşık olarak yaşan
dığı ve bir yılda ürün alma sayısının belirli bölgele
rimizde, 1 ila 3 arasında değiştiği malumlarınızdır. 
Ancak, üretilen tarım mahsullerinin satışının ucuz, ta
rım girdilerinin ise pahalı olması nedeniyle elindeki 
tarlası zarara gittiği için; mahsulü ekip kaldırdığı 
zaman, satamadığı veya tam olarak pazarlayamadığı 
ve tarım ünitelerini dilediği fiyata alamadığı için, top
rağının yansını ekmektedir. Birinci şık olarak, böyle 
bir kaybımız olmaktadır. İkinci şık, tarım kesimi
nin büyük bir bölümünün, şu günlerde üç ürün yeri
ne, bir veya iki üründe bırakmasıdır. 

Bu zorluklar nedeniyle, çiftçilerimizin, ekmekte ol
dukları toprağı yarıya düşürdüğü bir gerçektir. Ül-
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kemiz nüfusunun yarısının geçim kaynağı ve iş ala
nı, diğer yarısının ise beslenme kaynağı olan tarım, 
tüm nüfusumuzu ilgilendiren bir sektördür ve son de
rece ilgi beklediği de bir gerçektir. 

Yine, Atatürk, «Ülkemizde topyekûn kalkınma, 
tarımsal kalkınmadan ayrı düşünülemez» demiştir. Bu 
nedenle, tarımsal sorunlar, tümümüzü ilgilendirmek
tedir. 

Anabaşlıklar olarak, Türk tarımının içinde bulun
duğu ekonomik sorunlara şöyle bir göz atalım. Bun
lar : 

1. Tarımda üretim ve verimin, tabiat güçleri ta
rafından belirlenmesine bırakılmış oluşu, 

2. Tarım uzmanlarının masa başında çalışması, 
işbölümü yapmaması, çiftçiye bizzat tatbikatlı bilgi 
vermemesi, 

3. Nüfus artışımızın, tarım kesiminde hızlı olu
şu ve artan bu nüfusun ekonominin diğer sektörle
rinde istihdam edilemeyişi, 

4. Üretim teknolojinin geriliği ve modern girdi
lerin kullanılmakta olmayışı, verimliliği düşürdüğü gi
bi, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek üretimi de ya-
pamayışımız, 

5. Tarım ürünlerinin fiyatları dalgalı ve istikrar
sızdır. Bu nedenle, üreticinin, üretimini planlamasının 
çok zor oluşu ve dolayısıyla çiftçi ailelerinin' gelirle
rinin de düşmekte oluşu, 

6. Geliri düşük olan çiftçi ailelerinin sermaye bi
rikimleri yavaş veya hiç olmadığı gibi, zarar dahi et
mesi, tasarruf olanaklarının tamamen sınırlanmakta 
oluşu, 

7. Tarım ülkesi olan ülkemiz; ihracat yerine, it
halat yapmaya kalkışmakta, özellikle Orta Doğu, As
ya ve Afrika ülkelerinin gereksinim duydukları ürün
ler, mevcut potansiyelle kullanılmadığı için, ihracatta 
tarım ürünlerimizin arz edilememekte oluşu, 

8. Tarımsal yatırımlar, sulama, toprak ıslahı, 
makine ekipmanları, ayrıca bina ve pazarlama tesis
leri gibi birçok yetersizliklerin mevcut olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerimize hangi yönden 
bakarsak bakalım, bu tarım politikasıyla bir çıkma
zın içine girdikleri, feryat edişleriyle, daha belirgin 
hale gelmektedir. 

Üretilen ürünlerimizden birkaç tanesini şöyle sıra
layalım. Mesela, Orta Anadolu'da sulanmayan ekim 
bölgelerinden bir dekar yerden 200 kilogram buğday 
elde edilmektedir. 100 dekar tarlası olan bir çiftçinin 
bir yıllık kaldırdığı mahsulün parasıyla, masrafını kar
şılaştırdığımız zaman -çiftçinin emeğini, çoluk çocu

ğunun çalıştığı bir yana - pahalı tarım girdileri, sula
madan yoksun oluşu nedeniyle, bu çiftçinin toprağının 
verimlilik değil, verimsiz bir hale dönüşünün nasıl 
bir gerçek olduğu gözlerinizin önüne serilmiş olmak
tadır. 

Patates, pancar, pamuk, tütün gibi ürünleri üre
ten Türk çiftçisinin alınterinin karşılığını alamayışı, 
rekoltenin düşüşüne neden olmaktadır. 9 Aralık 1985 
tarihinde, sayın bakanımız zeytin üreticisiyle ve tü
tün üreticisiyle görüşmesinde -ki, Sayın Alptemoçin 
görüşüyor- zeytinin tarladan 200 ila 300 liraya alını-
şıyla, Ankara'da 1 000 ila 1 800 lira arasında satılışı
nı açıklaması, zannediyorum bizleri hayrete düşüre
cek kadar bir açıklık ortaya koymaktadır; Türk ta
rımının, Türk çiftçinin alınterinin ne denli ödendi
ğini bize açık açık göstermektedir. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Zeytin yok. 
BAŞKAN — Sayın Toprak, grubunuzca size ay

rılan süre çok geçmiştir efendim, hatırlatıyorum. 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Zeytinyağı yok, 

zeytin tüccarları para kazanıyor. 
ARİF TOPRAK (Devamla) — Zeytinyağını fab

rikatörler üretiyor efendim. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen

dim, devam edin Sayın Toprak. 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — Patatesten 
bahset biraz da. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Geliyor, ona ge
liyor sıra. 

Nuri Kaya isminde bir üretici, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımıza - heyecanından ve sinirinden ti
ril tiril titrerken su verilerek yatıştırılıyor- «Hepimi
zin dertleri bir, acımız çok. Tüccar, tütün denklerini 
bağlamadan geldi, tütünü 2 800 liradan aldı. Bunla
rı, bütün köylünün, muhtarın önünde yaptı; zaman 
geldi, koçanları arabadan aşağıya attı, fırlattı; tütün
lerin beşte birini ıskartaya saydı.» dediği zaman, Ma
liye ve Gümrük Bakanı, «Çok üzüldüm, gerçekten 
böyle olmuş. Biz, iyi para veriniz, iyi tütün alınız 
demiştik; ama köylünün tütününü ıskartaya çıkarta
rak, denkleri yere atıp para ödemeyiş şeklini sergile
yerek sizi bu hale getirdikleri için ben de üzgünüm» 
diyor. 9.12.1985 tarihinde sayın bakanın görüştüğü ki
şiyle söyleşisi bu ve sayın bakan bu üzüntüsünü dile 
getirirken, ben de şunu dile getiriyorum: Tütünü özel 
sektöre bıraktık... özel sektör öyle bir özel sektör 
ki... Sayın özal'ın aktardığı özel sektör, şimdi çiftçi
ye, üreticiye ne yapıyor, yarın neler yapacak, buna 
dikkat etmek zorundayız, 
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Sayın milletvekilleri, bir de patates işine göz ata
lım. Haydar ağabeyimiz oradan sabırsızlanıyor... Evet, 
ödeyeceği senetleri düşünerek, Niğde'den, Nevşehir' 
den, Kayseri'den - özellikle dün yanımda olmanızı is
terdim sevgili Haydar ağabeyciğim, sevgili çiftçiler 
ağım ağım ağlıyorlardı - patatesini 10'ar, 20'şer, 30'ar 
kiloluk çuvallara doldurup, arabalarla, İstanbul'a, An
kara'ya, Bursa'ya, İzmir'e götüren çiftçi, geriye, kira
sını ve yol parasını zor ödemiş durumda dönüyor ve 
ağım ağım ağlıyordu. 

Şimdi çiftçiler, «Bize, çok ekiniz, tarımda çok ge
lir etele edebilmeniz için çok üreteceksiniz diyorlardı. 
Bir tarafta domates dökülürken, bir tarafta patates ve 
elmamız çürürken ve buna benzer birçok tarım ürün
lerimiz heba olurken, özellikle 58 liraya sattığımız buğ
dayımızın, şimdi değişik bir stilde esnaf tarafından 
76 liraya alınışı kulaklarınızı çınlatsın» diyorlar. 

Türk çiftçisinin çok güç durumda oluşu, zannedi
yorum sayın bakanı olduğu kadar, ANAP hüküme
tini ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle beraber ANAP 
Grubunu da rahatsız etmesi gerekir. 

Şimdi, ben, ANAP'lı milletvekili arkadaşlarıma 
şunu tavsiye ediyorum: Bölgelerimize gidelim, bir 
görelim neler söylüyorlar. Gidip gezdiğimiz zaman, 
neler söylediklerini teker teker dinliyoruz. «Gelsinler, 
soracağız onlardan» diyorlar. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Onlar de
vamlı gidiyor, siz gidin; hep içindeyiz biz. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Hiç içinde değil
siniz, hep dışındasınız; burada Ankara'dasınız. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Bolluk 
var memlekette, bolluk. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Ankara'dasınız... 
Zaman kısıtlı olduğu için sözlerimi bağlarken... 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Bağla, bağ

la, ağlamadan bağla. 
ARİF TOPRAK (Devamla) — Diğer bir konuya 

girmek istiyorum. Elimizde, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü adı altında hazırlanmış bir bütçe var. 
Bu bütçe, 1985 yılında... 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Onu boşver, baş
ka şey oku. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyelim. 

Sayın hatip, devam edin efendim. 
ARİF TOPRAK (Devamla) — 1 milyar 784 mil

yon 384 bin lira idi 1985'te; ama 1986'da 1 milyar 
167 milyon 400 bin Türk Lirasına düşürülmekte, ya
ni yüzde 34,6 eksiltilmektedir. Adına, Tarım Refor

mu Genel Müdürlüğü deniliyor, eksi bir bütçe ile hiz
met etmeye kalkışıyor. Gerçi hoş... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Az parayla 
çok iş. Bolluk bereket var... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Elmas... 
ARİF TOPRAK (Devamla) — Tabiî çok iş ya

pacaksınız; çünkü iş yaptığınızı görüyoruz; az pa
rayla çok iş yapışınız halkı nasıl inlettiğinizden bel
lidir. 

Bu hazırlanmış bütçe, genel bütçede olduğu gibi 
sadece ve sadece cari masraflar bütçesi halindedir. 
Anavatan Partisi 70'in üzerinde fon kurarak bütçenin 
tümünü kontrolden çıkartmıştır. Bunların nasıl kontrol 
edileceğini merak etmekteyiz. Nasıl harcama yapıla
caktır? Paraların bile nereden, nasıl geldiğini bileme
den, bu Meclisin etkisiz ve yetkisiz hale getirilişi, şu 
anda SHP Grubunu çok üzmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Toprak, arkadaşlarınızın vak
tini kullanıyorsunuz. Hatırlatıyorum, o kadar efen
dim. 

ARÎF TOPRAK (Devamla) — Sayın Başkanım, 
toparlıyorum. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Olur olur, 
güzel konuşuyor Sayın Başkan, müsaade edin de
vam etsin. 

BAŞKAN — Müsaade ediyoruz efendim, hatır
latıyoruz. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Toprak anadır; 
Anavatan Partisi, ne toprağın değerini, ne de top
rağın üzerinde çalışan kişilerin ürettiklerinin değerini, 
bugüne kadar anlayamamış ye değerlendirememiştir. 
Bunu anlamasını ve değerlendirmesini, SHP Grubu 
adına bir kez daha hatırlatır, bu bütçenin Türk Ulu
suna yararlı olmasını diler, yüce Meclise şahsım ve 
grubum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — «Hayırlı» 
olsun de. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toprak. 
Sayın Hayri Osmanlıoğlu. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Artukarslan, 

hayırı da, Allah'ı da en az sizin kadar biliriz. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Bravo Top

rak... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bir şey 

dediğim yok, kendi kendine gelin güvey oluyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
(Sayın Osmanlıoğlu, 'buytumn efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. HAYRÎ OSMANLI

OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayım ımillet-
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vekilleri; Tarım Orman ive Köyişleri Bakanlığının 
1986 yılı 'bütçesi üzeninde, özellikle ormancılık ko-
nfuılarıoda, Sosyaldernokırat Halkçı Parti Grubu adı
ma: görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarımıza gel
miş bulunıuıyorum. Grulbum ve şahsım adıma h'eptimii-
zi en derin saygılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ormancılık 
konusunda (Sözlerime başlarken, Süneni 'bazı ger
çekleri1 bir kere daha dile getirmek ifstiyoruım ve ön
celikle ormancılığMi kendime özgü karakter yapısı 
olan, geniş alanlarda, çok uzun vadede hizmet ve
ren bir meslek olduğunu vurgulamak feltiyoruim. 
Bu nedenlerle, ormancılık, günlülk olaylar ve kriz
ler karşısında sık sık değişiklik yapılmasına, yenli po
litikalar uygulanmasına; uygun (bir hizmet dalı değil
dir. Ormancılıkta bugün alacağınız bir tedbirin et-
kilsii, geniş alanlarda eli, (haltta yüz sene sonra orta
ya çikar. Ormancılığın bu özelliğinle idikkalt edilme
den yapılacak fek uygulama sonunda, seneler sonra 
geriye dönüşü olmayan zararlara yurt çapımda kat-
lanmaik zorunluluğu doğar. İşte bu nedenle, orman
cılıkta planlama çoik önemlidir ve ormancılık, sek
töründe planlamamın yüz sene öncesine kadar uzan
masının ve orman amenajman planlarınımı vazgeçil
mezliğinin ıneidenli de buradan kaymaklammıaktadir. 

Sayın 'Başkam, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 
modern ormancılık, 3111116 sayılı Yasa, ile devlet or
man istetmediğime geçişle başlamıştır. Zaman içe-
rfîsimde, ormana, orman ürünlerine olan ihtiyaç, gün 
geçtikçe artmış; nüfusum artması ve de daha iyi ko
şullarda yaşama isteği, ormanı ürünleri talebinim art
masına neden otauiştur. Türkiye'de ve dünyada, 
gelişen, değişen ve çeşitlemem orman ürünleri' talebi, 
ormancılığın gün (be 'güm gelişmesine, yemi yemi uz
manlık dallarımın doğmasına, ve çeşMemırıesine ne
den olmuş; bu gelişmeler sonucu, Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilatı, (beş genel müdürlükten oluşan bir 
'bakanlık haline dönüşmüştür. 

Bugüm, bültün bu gelişmelerim anlamsız olduğu 
söylenemez. Ancak, Tarım Ormıam ve Köyişleri 
'Bakanlığı içimde, hizmetlerim yeniden daraltılması, 
ileride birçok sorumların doğmasına medem olacaktır. 
Daha bugünden, Om-Klöy hizmetlerimde, ağaçlandırma
da veya erozyon konuşumda uzmanlaşmışkişilerinbil
gi ve becerisinden,, yurt çapımda, gereği kadar fayda-
lanıamamak durumu ortaya, çıkmıştır. 

(Bir tarafta, geniş bir hizmet alanımda, hizmet
ler beklerken; diğer tarafta, (sırf bazı kademe ve 
pozisyonlardan faydalanmak uğruma, kişiler, kemdi 
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uzmanlıklarımı terk etmek zorunda; bırakirnıştır. Hü
zün verici olan bu dururn bir yama, yurt kalkınma
sına olumsuz ©tiklisi medeniyle ayrıca esef vericidir. 
Umarız Ikıi, bir gün bu (gerçekler görülecektir, 

Sayın Başkanı, sayın milletvekilleri; Türkiye, or
man varlığı yönünden fakir ve lormam yetişme irnı-
kâmı kıt olıam ibir memlekettir. Çünkü, Türkiye'mim 
dürtya coğralfyaşındaki yeri ve ikonumu, toprak, ik
lim ve morfolojik yapısı, yağışlarım miktar ve ay
ılara göre dağılışı, ormanı yetişmesine uygum değil
dir. IBu medeni© ormanlarım verim gücü düşüktür, 

2101,2 milyom hektar olan onmam alamımdam 12 
milyon hekltarı (bozuktur. Ormam arazileri, genelde 
dik ve meyilli olup, çalılaşmış, seyrek, bozuk or
manlarda, şiddetli toprak erozyomuı vardır. Erozyo-
mıun, me denli (bir toprak kanseri ve hastalığı oldu
ğunu artık bilmeyen yokturı. 

Ülkemizde, odum arz ve talebi, güm (geçtikçe art
maktadır. Yani Türkiye, her isene orman varlığın-
'dan, sermayeden yemektedir. Bu durum, gelecekte 
daha da açık - seçik ortaya çıkacaktır. 1995 yıhmda 
38 milyom metreküpe çikacak lolan ihtiyaç, 22 mil
yon metreküp üretim imkânı ile karşian|aımıyacak-

Gelecekteki arz ve talep açığımı kapatmak içtin, 
buıgümdem geniş çaplı ağaçlamdırmailar, yapmak zo-
runliuduı; Mevcut hızla, yanli 'bu gidişle bir gelişme 
olmayacaktır. Orman Gemel Müdürlüğünün hiz
met alanlarımda, haltta Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınım tüm hizmet alanlarında,, durum aynı
dır. 

Sayım balkandan soruyorum': Tarım ve onmam 
konusunda yurt çapındaki sorumlarımı çözümümde 
'bir 'Stratejimiz var mıdır? Sorunlarım çözürmündeki 
zamanlamanız nedir? Sulamada:, köy içme suyunda, 
'ağaçlandırmada, erozyonla mücadele ve mera ısla
hımda hayvancılığım geliştirilmesinde, kaliteli tohum 
üretimlimıde, mekamizasyonda, köy ve orman yolları 
yapımımda, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak veya 
em azımdan mevcut Sorunlarımızı çözmek içim plan
lananlar, iki senedir uygulaldığımıız gelişme pnograimı 
hızı ve elde edilen sonuçlar yeterli midir? Bu hızla 
gidilirse, Türkiye hamıgi sorumumu kaç seme sonra 
çözebilecektir? «IBliz hesap kitap adamıyız» diyor
sunuz; hesabınız nedir? 

Sayım Başkam, sayın milletvekilleri; hesaplayım, 
göreceksiniz, hu tempo 'ile bu memleket daha elli, 
yüz hatta ikiyüz «ene Tarım Orman ve Köylişferi 
Bakanlığı hizmet alanlarında ve özelikle ormancı/ 
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lık sahalarında 'bocalamaya devam edecektir ve so
nuçta, «Az gittik, uz gitltik; bir de baktık ki, bir ar
pa 'boyu yol gitmişiz» demekten kendimizi ajamaya-
cağız. 

ISayın Başkan, sayın mliletvekiled; ormanların 
korunması, Türkiye koşulanında gerçekten 'güç ve 
fakat son derece zorunludur. Devlet işletmeciliği iş-
Ite Ibu nedenle Türkiye için önemlidir. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye 
ormanlarınızı kıorunmasınidajk'i güçlüğün başlıca ne
denleri, kaçak kesimler tarla açmalar başta Olmak 
üzere, linsan zararları, otlatmadan doğan hayvan 
zararları ve orman yangınlarıdır. Bunlar içimde, üze
rinde özelikle dikkat edilmesi gereken, orman yan
gınlarıdır. Orman yangınlarında en önemli husus 'ise, 
erken halber alma ve erken müdahaledir. Bu konu
da her memleket kendi koşularına uyguını yol ve 
metotlar geliştirmiş ve Ibenimsemiişltir. Kanada'da 
uçalk, helikopter, yangın ve sis bomtbaiları gibi mo
dern' teknikler kullanılırken, bizde en pratik ve geçerli 
usul, telli veya telsiz haberleşme ağı ile donatılmış yan
gın kule ve kulübeleri ve her an harekete hazır 
'bekleyen: yangın isiöınldürme dkiplerinin 'bulunuşudur. 

Yanığın şeritleri ve orman yollarını devamlı açık 
tutmak yanında,, çok 'iyi eğitilmiş ve yangın konu
şlunda yetişmiş yangın ekiplerinin bulundurulması 
daha da önemlidir. Orman bölge ve dişletmelerinde 
yanığın uzmanlarının olmayışı, hu görevlere gelişigü-
zel kişilerin atanması; ekiplerin, diddiyötten yoksun, 
derme çatma kişilerden seçilişi ve eğitilmemiş kişi
lerin orman yangınında ıgörevlenıdirlişi, 19815 yılın
daki fecaatin yaşanmasına neden olmuşitur. Hükü
meti ıbu konuda, SlosyaMemokrat Halllkçı Parti Gru-
'bu ve yüce Meclis adına, daha ciddî olmaya davet 
ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ormancı şair 
Lütfi.'îmoekaş, orman yangınları için yazdığı bir şii
rinin sonunda Şöyle diyor: «Bir yangın söndü de
mek, 'bir 'orman (bitti demektir.» 

ISayın Başkan,, sayın milletvekilleri; Orman Ge
nel 'Müdürlüğünün 1986 'bütçesine gelinıce, 1985 yılı 
'bütçesinden sadece 3,8 miyar liralık 'bir artışla 

26,4 milyar lira, olduğu ıglörülknöktedii) Bu sadece 
yüzde 1'7'lik bir artıştır ve enflasyon dikkate alın
dığında da bir gerilemeyi ifade ettiği görülmektte-
dir. 

'Durum, yatırımlar açısından da aynıdır; ancak, 
1985 yılı yatırım ödeneği olan 2,6 milyar liradan Ey
lül 1985 sonu İtibarıyla, 951 milyon TL harcama ya

pıldığı dikkate alındığında, yüzde 36 olan bu ger
çekleşme oranının, her nıe kadar yıl sonuna değin 
yüzde 70'e çıkacağı söylenmiş ise de, yüzde 70 ger
çekleşmenin mümkün, olamaması bir yana;, 'yüzde 70 
gerçekleşme dahi yetersizdir ve de 1986 yılında da
ha fazla ödenek ayrılmamış olmasına, hayıflan
mamak gerekmektedir. Zira, verilecek ödenek kâğıt 
üzerinde 'kalacağına; göre, rakamların yüksek tutul
ması bir anlam taşımamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Ge-. 
nel Müdürlüğünün 22,6 mlilyar olan 1985 katma 
bütçesinden ise, eylül sonu 'itibariyle İÜ ,8 milyar har
canmıştır. Yüzde 62 oranında 'bir gerçekleşmeyi 
gösteren bu rakamın yıl sonunda yüzde 95'e çıka
cağı iddiası da albarltmaldan ibarettir. 1985 yılında
ki 'bu gerçekleşme oranları; reorganizasyon adı ve
rilen uygulama sonucu, bilglili, sahasında uzman, dü
rüst ve fakat belli bir görüşten olmayanların tedir
gin edilmeleri sonucu, teşkilattaki huzursuzluğun ça
lışmalara aksediış'idlr. Huzursuz 'bir teşkilattan (tam 
bir hiizmiet 'beklenemeyeceği de bir gerçektir, 

Orman Genel Müdürlüğünde ağaçlandırma (konu
sunda da 1985 yılında fbtir başarısızlık görülmekite-
dir. 132 'bin hektarlık 1985 yılı ağaçlandırma prog
ramından, 30.6.1985 günü İtibariyle sadece 52 bin 
hektar hir ağaçlama yapılmış olduğu görülmektedir. 
Yıl sonuna kadar yapılacaklarla hedeflenıen miktara 
ulaşılacağı ise, hayaldir, Bu gerçeğe rağmen, 1986 
yılı ağaçlama program hedefi 140 bin hektar olarak 
alınmıştır. 500 milyon fidan üretimi ve bu miktar 
ağaçlama yapma olanağı da yoktur, önümüzdeki 
sene, yanılmış olmayı istediğimi de özellikle belirt
mek isterim. Çünkü, bu memleketin ihtiyacı, 140 
binilerin çok çok üsltünde ağaçlama yapmayı gerekli 
'kılmaktadır. Benlim ıburada işaret etmek istediğim, 
200 bin, hatta 300 bin hektar ağaçlama yapmanın 
ve bunun için de Orman Genel Müdürlüğü dışında, 
sadece ağaçlandirma 'işleriyle görevli bir teşkilatın 
kurulmasıdır ve inancım odur ki, 12 milyon hektar 
olan ve muitlaJk olarak ağaçlandırılması zorunlu 
'bulunan bozuk orman alanlarının, ancak müstakil 
bir teşkilat eliyle yapılması mümkündür. Aksi 
'halde, Türkiye, daha yüz seneyi aşan bir zaman sü
resi içinde, ağaçlama yapacağım diye çaba harca
makta devam edecektir. Un, şeker, yağ varken hel
va 'yapmak için eli 'böğründe 'beklemek hu memleke
tin kaderi olmamalıdır, Üstelik, ağaçlandırılması ge
rekli bu alanlar, erozyon denilen ve «Toprak kan
seri» diye niteleneni çok kötü bir hastalıkla da ma-

— 175 — 



T. B. M. M. B: 48 18 . 12 . 1985 O t 2 

luldür. Her sene bir Kibri® Adajsı kadar .toprak, eroz
yonla denizlere taışınmakıta; veya baraj Şölenini dol
durmakta ve bazen de, sellerle, tanm arazilerini 'iş© 
yaramaz hale getlirmekte,» can. ve mal kayıplarına 
neden olmaktadır, 

Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; 1984 yılın
da Orman Genel Müdürlüğünün yol ve iş makineleri, 
Köyişleri Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Sayın 
ıba'kaınıdan özellikle rica ediyorum ve soruyorum: Or
man Genel Müdürlüğünden, Köyişfaıi Genel Mü-
•dürlüığüne devredilen bu makinelerin, 1985 yılında 
yapmış oldukları iş miktarı nedir? Bize açıklasınlar. 
Ayrıca, »bu maikinelerin da|ha önceki ısaıelerdeki iş 
kapajsiteleriınii de lütfederlerse, muikaıyese yapma 
olanağı doğmuş olur. Bu, yapılanı reorganıizasyonun 
ne oranda; faydalı olduğunu da lortaya; 'koyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, orman işletmeciliği 
dışında, millî park ve dinlenme yerleri tesis ve işlet
mesini de görev olarak yüklenen ve halikını orman
larda dinlenmesiyle beden ve rulh sağlığına kavuşma
larına hizmet eden; keza, gerek iç ve gerekse dış 
av turizmiyle memlekete döviz kazandıran ve av 
alanları, avlaklar tesisiyle, memleketimizde neredeyse 
nesli tükenen av hayvanlarının yaşamasına kaltkıda 
bulunan Türk ormancılarına, başka bir teşkilat içe
risinde olsalar dalhıi, orman köylerine hizmet göltü-
renllere; ayrıca, göl ve alkansülarida sportif ve ekono
mik balıkçılık hizmetleriyle, ormancılığım çok ve çe
şitli hizmet alanlarında, uygulamaya dönük, bilim
sel araştırmalar yapan araştırma mensuplarına, 
binbir meşakkatle ormanda üretim yapanı işletmeci, 
amenajmancı ve talhdiiltçilere, çalıışmalarınıda başarı
lar diler, Tarım Orman ve Klöyiışleri Bakanlığınım) 
ve bağlı kuruluşlarının! ibütçesimin memlekete ve 
Türk Milletine hayırlı olmasını 'temenmi eder, yü
ce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAIN — Teşekkür ederim, Sayın Osnıanluoğ-
lu., 

ISaym Muhteşem Vasıf Yücel; buyurun efendüm. 
(JSHP sıralarınldan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUHTEŞEM VASIF YÜ
CEL (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1986 Malî Yılı Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına, he
pinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, tarım kesimi, nüfusumu
zun yarıya yakın bölümünün çalışma ve geçim alanı 

i olduğu kadar, halkımızın beslenmesinde, sanayimize 
I hammadde sağlanmasında ve ihracatımızın sürdürül-
I meşinde büyük önem taşıyan bir kesimdir. Bu yüzden, 
I tüm hükümetlerin, tarım sektörünün sorunlarına cid-
I dî ve sağlıklı çözümler araması gerekir. 

I Tarımsal üretimde, bu hükümet döneminde orta-
I ya çıkan duraklama ve gerileme eğilimi, gelecekte, ül-
I kemizi aşılması güç sorunlarla karşı karşıya bıraka-
I çaktır. Sayın Başbakanın ve Tarım Orman ve Köy-
I işleri Sayın IBakanının, tarım kesiminin sorunlarına 
I ciddî bir biçimde yaklaşmamaları bir yana, bu kesi-
I min dertlerini karaya ak dercesine çarpıtmaları ve 
I üreticinin gözünün içine baka baka, sorumlusu olduk-
I lan olumsuz gelişmeleri başarı gibi göstermeye çalış-
I maları ürkütücüdür. 
I Sayın milletvekili, Sayın Başbakan televizyonda 
I yayınlattığı «İcraatın içinden» programlarından birini 
I tarıma ayırmış ve köy odası ziyareti düzenlemesi 
I içinde yaptığı ve tarım dışında her şeyden bahsettiği 
I programda, çiftçiye verdikleri her sözü yerine getir-
I diklerine kanıt olarak, «Toprak Reformu Kanunu çı-
I kardık» diyebilmiştir. 
I Oysa, sulama alanlarında arazi düzenlemesine ait 
I «Tarım Reformu Kanunu» adı altında çıkardıkları 
I yasa, toprak reformu yapmaya değil, toprak refor-
I munu kendilerinden sonra da yapılamaz hale getir-
I mek için çıkarılmış olan bir yasadır. Yasanın öngör-
I düğü uygulamalar, sadece sulama alanlarında, o da 
I eğer Bakanlar Kurulu isterse, yapılacaktır. Büyük top-
I rak sahiplerinin, uygulama öncesinde, topraklarını aile 
I fertlerine istedikleri gibi bölüştürmeleri ya da dile-
I diklerine satmaları yolu açık tutulmuştur. Böyle uy-
I gulanacak bir reform, nasıl oluyor da toprak refor-
I mu olarak çiftçiye sunulabiliyor? 

I Bu uygulamada, kamulaştırılacak arazi bulmak 
I mümkün müdür? Kamulaştırılacak arazi bulunsa bi-
I le, yasa, ödenecek karşılığın saptanmasını hiçbir ob-
I jektif ölçüye yer vermeden beş kişilik bedel takdir 
I komisyonuna bırakmıştır. Bunun anlamı açıktır; bu 
I yasa ile, büyük toprak sahipleri, verimsiz ve kullan-
I mak istemedikleri arazilerini önce devlete, sonra da 
I topraksız çiftçilere, değerinden çok yüksek bedellerle 
I devredeceklerdir. 
I Bu yasa, topraksız ve az topraklı çiftçilere, sade-
I ce devlete ait toprakları vaat etmektedir. Bu topraklar 
I bile, bu çiftçilerin mülkiyetine verilmeyecek, hükü-
I metin isteğine göre, sadece kiralama yoluyla kullan-
I dırılacaktır. Bu yasada kendilerine toprak sağlanacak 
| çiftçilerin, ne örgütlenmesinden, ne de donatılmasın-
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dan hiç söz edilmemektedir ve Sayın Başbakan, te
levizyonda bir köy odasından, toprak edinmek özlemi 
ile kendisini izleyen yüzbinlerce topraksız çiftçiye, «Si
zin için Toprak Reformu Kanunu çıkardık» diyebil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, ne acıdır ki, Sayın Başbakan 
bu kadar ciddî bir ülke sorununu bile, beyin yıkama 
düzeyinde sürdürdüğü propagandaların malzemesi ola
rak kullanabilmektedir. Bu yasanın çıkarılmasında 
gerçek amaç, görüntüde Anayasanın öngördüğü bir 
reform yasasını çıkarırken, gerçekte toprak reformu 
konusu olması gereken toprakları, şimdiki sahipleri
ne bırakmaktır. Güneydoğu Anadolu Projesi çerçeve
sinde, devletçe yüzmilyarlar harcanarak sulanır lıale 
getirilecek verimli topraklar, hükümetin çıkardığı bu 
yasa yüzünden şimdiki sahiplerinin elinde kalacak
tır. Çünkü bu hükümet, çıkardığı yasa ile, 1617 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanununu 
yürürlükten kaldırmıştır. 1617 sayılı Yasa, tüm eksik
liklerine karşın, büyük toprak sahiplerinin, reformdan 
arazi kaçırmalarını- zorlaştıran kısıtlamalar öngörü
yordu. İşte Sayın Başbakan, toprak reformu yapmak, 
başkasına da yaptırmamak için çıkardıkları bu ka
nunu, televizyondaki köy odasından, topraksız çiftçi
lerin gözlerinin içine baka baka, «Sizin için Toprak 
Reformu Kanunu çıkardık, size verdiğimiz sözü tut
tuk» diye yutturmaya yönelebilmektedir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı da, aynı, karayı ak gösterme hünerbazlığı ile, 
hakkında verilen gensoru önergesini cevaplarken ve 
bakanlığın bütçesini yüce Meclise sunarken, gerçek
leri alabildiğine çarpıtmaya çalışmıştır. Sayın bakan 
her iki konuşmasında da, 1979 - 1985 yıllarına ait 
ürün fiyatlarıyla, girdi fiyatları karşılaştırmasını ya
parken, çiftçinin 1979'da 92 ton buğday bedeliyle 
satın alabildiği Fıat-480 traktörü, 1985'te 62 ton buğ
day bedeliyle alabildiğini, aynı traktör için 1979'da 
19 ton, 1985'te 16 ton pamuk bedeli; 1979'da 327 
ton şeker pancarı, 1985'te 301 ton şeker pancarı be
deli ve 1979'da 29 ton ayçiçeği, 1985'te 27 ton ay
çiçeği bedeli ödediğini söylemektedir. Böylece sayın 
bakan, çiftçi ürünlerine, girdi maliyetlerindeki artış 
düzeyinin üstünde destekleme alım fiyatı uyguladık
ları izlenimini vermek istemektedir. Ne var ki, sayın 
bakan iki önemli noktada kurnazlık yaptığını sanmak
tadır. Birincisi, çiftçinin üretim maliyetleri arasında 
traktör amortismanının payı; akaryakıt, sunî gübre, 
ziraî mücadele ilaçları gibi girdilerin payından çok da-
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ha düşüktür. Sayın bakan, maliyetleri en önde etkile
yen bu girdilerin fiyatlarıyla karşılaştırma yapmaktan 
özenle kaçınmıştır. İkinci nokta ise, traktör fiyatları
nın 1979 yılındaki özel durumudur. Sayın bakan trak
tör fiyatlarının anormal düzeyde yüksek olduğu 1979 
yılını baz almak suretiyle 1985'e kadar traktör fiyatı 
artış hızını düşük hesaplama kurnazlığına sapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sayın bakanın örnek 
aldığı ürünlerin 1979 ve 1985 birim fiyatları ile, ta
rımda verimliliği en önde etkileyen ve maliyetlere en 

• büyük payla yansıyan sunî gübre fiyatlarını karşılaş
tırarak, çiftçinin alım gücünde meydana gelen gerçek 
değişmeyi yüce Meclise sunmak istiyorum. 

Üretici 1979 yılında, bir ton diamonyum fosfat 
gübresi için 487 kilogram buğday bedeli öderken, 
1985 yılında 1698 kilogram buğday bedeli ödemiştir. 
Aynı gübre için 1979 yılındaki 98 kilogram pamuğa 
karşı 1985 yılında 435 kilogram pamuk, yine aynı 
gübre için 1979 yılındaki 1725 kilogram pancara karşı, 
1985 yılında 8262 kilogram pancar bedeli ödemek zo
runda kalmıştır. Akaryakıt ve ziraî mücadele ilaçları 
ile, ürün fiyatları arasındaki karşılaştırmalarda da ay
nı sonuç çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin izlediği politika 
çiftçiyi üretimden caydıracak, çaresizliğe ve güçsüz
lüğe düşürecek bir yanlışlar ve tutarsızlıklar manzu
mesidir. Sayın bakan, hakkındaki gensoru önergesine 
karşı yüce Mecliste yaptığı konuşmada, kendisine yö
neltilen eleştirilerin mantık açısından malul olduğunu 
ispatlamak için bakın ne demişti : «Bir taraftan tarım 
girdilerindeki fiyat artışı sebebiyle üretimin darboğa
za girdiği ifade edilirken, diğer taraftan, ürünün satı-
lamayıp tarlada kaldığından söz edilebilmektedir. Bu 
iddiaların hangisi doğrudur? Domates fiyatının yük
sek olduğu yılda, tüketici safına geçip neden pahalı 
diyeceksiniz, bir yıl sonra aklınıza üretici gelecek, bu 
defa da domates neden ucuz diye ağıt yakacaksınız 
ve her iki halde de haklı olacaksınız; böyle şey ol
maz.» Evet, sayın bakan aynen böyle söylemişti. 
(ANAP sıralarından «Çok doğru söylemiş» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz konuşmanıza 
devam edin sayın konuşmacı. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Şim
di sırası gelmişken cevaplayalım sayın bakanı*, sizler de 
rahat edin, biz de rahat edelim. 

Tutarlı politikalar uygulanmadığı, üretici teknik 
bilgiden ve pazar haberlerinden yoksun bırakıldığı, 
üretim planlaması kavramı reddedildiği, üretici gayri 
ciddî kapkaççı ihracatçının insafına terk edildiği za-
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man fiyatlarda bu anormal düşüş ve yükselişlerin 
meydana geleceğini bilmemek için, ya Türkiye'de ta
rımın gerçeklerinden tümden habersiz olmak ya da 
kendi beceriksizliğini örtmek için sağır, kör ve dil
siz rolü oynamak gerekir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Aslında olay, tarım alanındaki plansızlığın ve libe
ral ekonomiyi, ekonomide başıboşluk sanmanın getir
diği bir sonuçtur. 1984 yılında bakanlık tarafından 
gerçekçi bir üretim ve iş talep tahmini yapılmaksızın 
domates ihracatı başıboş bırakılmış, fiyatlar anormal 
bir artış göstermiştir. 1985 yılında ise, yüksek fiya
tın süreceğini zanneden ve hiçbir şekilde uyarılmayan 
üretici, domates ekimini artırmış, ihracatçılar da piya
sadan çekilince domates fiyatları alabildiğine düş
müş; fiyatların, taşıma maliyetini bile karşılamaması 
yüzünden ürün tarlada bırakılarak çürütülmüştür. 
Burada şikâyet konusu edilen, fiyat yüksekliği veya 
fiyat düşüklüğü olmayıp, bakanlığın fiyatlarda böy
lesine sağlıksız gelişmelere yol açan tutarsız ve yan
lış politikalarını anlamamak için ebleh olmak lazım. 

Sayın bakan, gerçek eleştiri konusunun; hüküme
tin üreticiyi bilgilendirmeme, yalnız bırakma, kaderi
ne terk etme eğilimi olduğunu anlamazdan gelmekte
dir. Sayın bakan hesap oyunlarıyla, belki sadece ken
disini oyalayabilir ya da yüce Meclisteki ciddî muha
lefeti kaypak bir zemine kaydırdığını sanabilir; ancak, 
gerçeklerle içice yaşayan, alın terinin karşılığını ala
mamanın acısıyla kıvranan üretici, sayın bakan hak
kında ve hükümet hakkında, yanılmaz şaşmaz hük
münü vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin, bakanlıkta ger
çekleştirdiği reorganizasyon, görüntüde, uzun yıllar 
üzerinde çalışılan bir düzenlemedir. Ne var ki, bakan
lıkta son iki yılda yaşanan olaylar açıkça göstermiş
tir ki, bu reorganizasyon, bakanlığın merkez ve taşra 
teşkilatlarında durulmayan bir kargaşaya yol açmış, 
çiftçilere götürülen hizmetler alabildiğine daralmıştır. 
Görünen ridur ki, hükümet bu reorganizasyonun ge
tirebileceği gelişmeyi de kadrolaşma konusundaki eği
limine kurban etmiştir. Kaldırılan, birleştirilen, değiş
tirilen birimler ve görev unvanları, o bakanlıkta yıl
larını vererek deneyim kazanmış, yetişkin yönetici ve 
teknisyenlerin boşlukta bırakılması, bakanlıktan uzak
laştırılması ya da uzaklaşmaya zorlanması, yerlerine 
partizanca atamalar yapılması için fırsat bilinmiştir. 
örneğin, orman köylülerine hizmet götürmede başa
rılı çalışmalar yapan Or - Köy, Teşkilatlanma Des
tekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde eritildikten son
ra, Or - Köy'ün tüm araç, gereç ve personeli çeşitli 
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şubelere dağıtılmış, yeni genel müdürlüğün il müdür
lüklerinde görev verilen 536 yöneticisi arasında Or -
Köy kökenli elemanlardan sadece 14'üne yer veril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, geniş çiftçi toplu
luklarını temsil eden çiftçi teşekküllerini ciddiye alma
makta, bunların önerilerine ve yakınmalarına yanıt 
vermemektedir. Sayın bakan bu kuruluşların toplan
tılarına katılsa bile, çiftçilerin ciddî eleştirilerini avu
tucu yuvarlak sözlerle geçiştirmeye yönelmektedir. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, et ve süt mamulleri it
halatının, hayvancılığımızı ciddî bir tehdit altına sok
tuğu uyarısını sürekli yaptığı halde, hiçbir sonuç ala
mamaktadır. Hükümet bir yandan fiyatların arz -
talep durumuna göre oluşmasının savunuculuğunu ya
parken; diğer yandan, maliyetlerin artışı yüzünden 
meydana gelen kaçınılmaz fiyat artışlarını ithalatla 
kırmaya yönelmekte, et ve süt mamulleri ithalatını 
sürdürmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde modern hayvancılık işletmeleri
nin üretimlerini güvenceye bağlamak için hükümetle
rin yoğun bir destekleme yaptıkları ve bu ülkelerin 
ithal edilen mamullerinin fiyatlarının düşük olma
sında bu desteğin büyük payı olduğu bilinmektedir. 
Ne var ki, hükümet, uzun yıllar sonucu Türkiye'de 
kurulan modern sütçülük ve besicilik işletmelerinin 
üretimden çekilmesine yol açan ithalat politikasını 
yeniden gözden geçirmeye yan aşmamaktadır. Fiyatla
rın spekülatif olarak artırıldığı alanlarda, spekülasyo
nu önlemek için ithalat bir çözüm yolu olabilir; an
cak, örneğin et gibi, depolanması, bekletilmesi ve spe
külasyon konusu yapılması mümkün olmayan ma
muller için ayhı politika, sadece giderek üretimin da
ha da düşmesine ve her yıl daha çok ithalat yapılma
sı zorunluluğuna yol açar. Hükümet, hiçbir ciddî üre
tim - tüketim dengesi hesabı yapmadan, tarım ürün
lerinin ithalatına imkân vermektedir. Hükümet, ülke
mizi en güvendiğimiz tarım ürünleri ve gıda madde
leri açısından da dışa bağımlı hale getirmeye azmet
miş görünüyor. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin kooperatifler ko
nusundaki uygulamaları, kooperatif kavramıyla ala
bildiğine çelişmektedir. Kooperatifler, üretimi artır
ma, tarımda modern teknoloji kullanımını yaygınlaş
tırma ve ortaklarının çıkarlarını korumak için, kendi 
seçtikleri yönetimlerle faaliyetlerini sürdürmek hak
kına sahiptirler. Ne var ki, özal iktidarı, 237 ve 238 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerle; tarım kredi 
ve tarım satış kooperatifleri ve üst örgütlerinin statü-
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lerini değiştirmiş, 2 milyonun üzerinde ortağa sahip 
bu kooperatifleri koyu bir devlet vesayeti altında gö
rev yapmaya mecbur kılmıştır. (SHP sıralarından 
alkışlar) Artık bu kooperatiflerin üst birimlerinde, se
çilmiş değil, hükümetçe atanmış yöneticiler söz sahi
bidirler. Hükümet, ortaklarının katkılarıyla biriktiril
miş kooperatif varlıklarına el koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, tarımsal üretimi ar
tırmak için en önemli araç olan destekleme alımla
rını, bir nevî, köstekleme alımlarına dönüştürmüş; 
çoğu kez düşük taban fiyatı vererek, taban fiyatların 
çiftçiyi çektiği durumlarda, ürün bedellerini gecik
meli ya da taksitle ödeyerek çiftçiyi mağdur etmekte, 
nakit sıkıntısı içinde bunalan çiftçiyi fırsatçı tüccarın 
kucağına itmektedir. 

Şimdi, sayın bakana soruyorum, sayın bakan ye
rinde olmadığına göre de, kendisine vekâlet eden sa
yın Adalet Bakanından soruyorum : Şu anda, çiftçiye, 
destekleme alımına tabi ürün karşılığı olarak ödenme
miş ne kadar alacak vardır? Türkiye'de şeker panca
rının tek alıcısı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketinin ürettiği şeker, tıkanıklığa uğramadan, pe
şin para ile satıldığı halde, pancar çiftçisine pancar 
bedellerini neden taksitle ödemektedir? Geçmişte pan
car üreticisine yararlı hizmet götüren 1 milyon 100 bin 
ortaklı pancar kooperatiflerinin üst örgütü Panko -
Birliğin uyarıcı raporları neden dikkate alınmamakta
dır? 1984 ile 1985 pancar ekim alanının, 300 bin de
kar azalması hangi sebeplere bağlıdır. Türkiye'de bir 
yandan, milyarlarca lira yatırımla yeni şeker fabri
kaları kurarken, pancar üreticisi ekimden caydırılarak 
ortaya çıkacak şeker açığı, ithalatla mı kapatılacak
tır? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — O, Sanayi Bakanlığı bütçesinde görüşüldü. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz Sayın 
Bakan. 
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MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Sa
yın Balkanım, müsaade edin, 'biraz tahammülü okın. 

BAŞKAN — Devam edinliz Sayım Yücel. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — De

vam ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, Türk çifitçisıi tm hükümet 

döneminde, son yılların en karanlık ve acıklı duru
muna düşürülmüştür, 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Vah vah... 
BAŞKAN — Lütfen müdalhale etmeyelim efen

dimi. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 

Evet, vah vah. 
1986 yılı bütçesi ile de, hükümetin, çiftçiyi ay^ 

dınlığa çıkaramayacağı, buna niyetli olmadığı, uy
guladığı ekonomik polıiltiikanın taşınmaz yükünü, 
emeği i e çalışanlar yanında, yine çiftçiye taşıttaıra-
cağı anlaşılmıaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) B u 
nu Türk çiftçisine layık görenler, elbette, tarih önün
de 'hesap vermekten kurtulamayacaklardır. 

ISasyaidemdkıra't Halkçı Parti Grubunun Tarım 
Orman ve Köyişleri Başkanlığı 'bütçesine ret oyu ye
receğini huzurlarınızda belirler, yüce heyetinize say
gılar sunarım. (SHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 

Sayın milletvekilleri bir hususu hatırlatmak isti-
yoruım : İçtüzüğümüzün 57 nci maddesinin ikinci 
Ifıfcraisını okuyorum : «Genel Kurul salonunda yer 
alan mMetveMlerıi, 'bakanlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personeli 
ceket giymek ve kıravat talkmak zorundadırlar; ba
yanlar tayyör giyerler.» 

Sayın milletvekilleri, saat 1'8.10'da topiarumıak 
ve müzakerelere devam etmek üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 17.58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif. Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MecJûaimin 48 inci 'Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Kalma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BA
KANLIĞI (DEVAM) 

1. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür

lüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı Bütçesi 

d) Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyisleri Bakan
lığı bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Şahıslan adına, buyurun Sayın Hakkı Artuikars-
lan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Orman ve Köy-
işleni 'Bakanlığının 'bütçesi üzerimde görüşlerimi arz 
için buzorl'arınızdıayım. Şahısım adına yapacağım bu 

'konuşma vesilesiyle, yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Görüşmesi yapılan bütçenin, köye, tarıma, orma
na hitap etmesi baıkımından, ehemmiyeti izahtan va
restedir. Hemen hemen herkesi alakadar eden 'bu 
bakanlığımız, kalkınmadaki öncelikli yöreleri ve bu 
yörelerin 'bir temsilcisi olmamız bakımından bizle
ri, bir 'başka durumda 'alakadar etmektedir. Bu ba
kımdan, Sayım Başkanlığın ve yüce kurulun bizleri 
toleransla dinlemesini 'bekledliğiımıi 'belirterek, konuş
mama- geçiyorum. 

Aslında, bu kadar büyük kapasiteli bütçe üze
rinde, gruplar adına yapılacak 'konuşmalarda fark
lılık 'konmasına rağmen, şahsı adına yapılan konuş
malar, hangi hakanlık olursa olsun, 10-20 dakika 
gibi bir sınırlandırmayila karşı karşıya hırakılmıştır. 
Ben, grup 'başkanvdkMerinden, badema yapılacak 
bütçe görüşmelerinde, bütçenin ehemmiyetime göre 
değişen bu durumun, şahsı adına konuşanlar için de 
nazarı (itibara alınımasım rica ediyorum. 

Anavatan iktidarının ehemmiyetle ele aldığı de
ğişikliklerden 'biri de, bu bakanlıkta görülmektedir. 
Tarım Onman Bakanlığını, Köyisleri Bakanlığıyla birleş
tirerek, 'bugüne kadar görülmemiş bir süratle gerçekleşti
rilen bu ıreorganizasyonla kalınimamış, buna muvazi, 
eski YSE, Toprak-Su, iskân Genel 'Müdürlükleri, 
Köy Hizmetleri Müdürlüğü, keza Ziraat Müdürlü
ğü ve Veteriner Genel Müdürlükleriyle birleştiirill-
miştir. 'Buna muvazi olarak, illerde birleştirmeler ya
pılmış ve böylece yukarıda 'belirttiğim kuruluşların 
il uzantıları, 5''ten 2'ye inmiş, köydeki tarıma 5 mü
dür ve 5 vasıta gitmesi yerine, 2 müdür ve 2 vasıta 
gider gibi 'bir tasarruf 'sağlanmıştır. 

Ancak, 'bu akılcı tasarrufu taCbik etmenin, be
raberinde getirdiği bazı sıkıntıları, tedbir alınması 
bakımıindan nazarı dikkatlerinize arz etmeyi de bir 
görev sayıyorum. 
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Konuşmacıları dinledim; temenni ve tenkitlerin
de, aradığım hususlara cevap vermedikleri için, mu
halefet adına da, Tarım Orman ve Köyişteni Bakan
lığımız için hayırlı olabilecek 'bazı temenn/ilerıim'i sı
ralıyorum, 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Muhalefet söyleye
ceğini söyledi, 'bendi adınıza 'konuşun. 

HAKİKİ ARTUKARSLAN (Devamla) — îl mü-
düdülkılerimin, kararnameyle, daha çok, 'bölgelere 'bağ
lanır oluşu, idarecilerin alınganlığına sebep olmuş 
ve bazı idarecMerimiz çalışmalara desıbek olmarnişlar-
dır. 'Bu husustan, herhalde bakanlığımız da haberdar 
olmuştur. 

Muhasebe ödem'derinıin bölgelere alınması, böl
ge olmayan ilende çdk büyük sıkıntılara sebep ol
muştur. Neticede, kuruluşlar liçüın lüzumlu emtia, böl-
gedeiki illerden temin edilir olmuştur. 'Bu yanlış ve 
verimsiz tatbikatın düzeltilmesi mutlak gerekir ka
nısındayım. 

Amaç ve görevlerine bakılırsa; kalkınma plan ve 
programlar 'istikametinde, üllkenıin, orman, 'tarım ve 
hayvancılığın gdiştk'ilmesfi istikametinde çalışmalar 
yapmak ve 'kırsal 'keşlimde tarımsal, sosyal ve eko
nomik sahada son tekniklere, dayalı ıhizmetleri 'ba
şarıyla yürütmek, bakanlığın görevidir. 

Kısaca arz ediyorum : 
a) Su ürünleri, 
fo) Hayvan Manı sağlığı ve suni tohumlama, 
c) Kırsal 'kesimlin yol, su, elektrik, 'kanalizasyon 

ve iskân 'işlerini yapmak, 
d) Kooperatifleri ülke Ekonomisine uygun ola-

ralk denetlemek ve buna 'benzer hizmetleri yapmak
la da 'bakanlılk görevlidir. 

Şimdi, kendi ibölgeme ve genellikle gelıişm'edeki 
öncelikli bölgelere 'bir nazire olmak, üzere, kendi 
ilimden 'bazı hususları ariz edeceğim. Mesela, tarım 
işletmeleri büyüklüklerine ve çiftçi 'ailesi sayılarına 
kendi ilıknde baktığımı zaman,- -'bilhassa toprak re
formu mevzuunda sıik «ık burada konuşan konuş
macı arkadaşlarımın iyi dinlemelerini rica ediyo
rum, olmayan toprağı pay edenler ficin iyi bir ders 
olacaktır; işletme 'büyüklüğü dekar 'bakımından; 1 
ve 20 olan 14 429 aile, 21 ve 50 olan 5 873 aile, 
51 ve 75 olan 1 409 aile, 16 ve 100 olan 53'2 aile, 
101 ve 200 olan 68 aile, 201'den fazla ancak 2 aile 
var. 

Şimdi, toprağı nereden getireceksin ve nereden 
dalha fiazlasımı dağıtacaksın? Aslında, Türk Milleti 
topralk reformunu oluşunda yapmıştır. 

ÖMER KDŞHAN ıflKars) — Toprak ağalan 
adına mı konuşuyorsun, Sayın Adukarslan? 

BAŞKAN — 'Efendimi, lütfen müdahale etme
yelim. 

Devam ©din efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Evet, 

bu 'kadar aile tarımla iştigal etmektedir. 
Tarım aletleri ve makinelerime baktığımızda; kıa-

rasa'ban 13 430, hayvan pulluğu 720, traktör 1'87, dö
ven 3 870, harman makinesi 370, -af buyurun- tuluk 
yayık 6 000, motopomp ancak 8 adettir. 

Zamanın azlığı, ürün durumu ve 'üretim mikta
rını vermek bakımından fırsat verımemektedir. 

Sunduğum tabladan da aşağı yukarı anlaşılacağı 
gibi, tahıl ve sebze ıta'hmini yapılabilir, En çok hay
vancılık yapılan illerimiz, kalkınmada öncelikli yö
relerin 'hemen hemen hepsi 'böyledir; mesela benim 
iimde koyun 1 014 868, kıl keçisi 551 441, sığır 
126 299, manda 11 3312 adettir ve bunların da, ko
yun hariç, mahalli mor koyunumuz, kendi yapısı 
içerisinde bir değerdir; ama maalesef sığır mevzuun
da Malh edilmiş bir durum mevzubahis değildir. 

Kümes hayvancılığı kilaslik ve köylünün tabiatı 
icabı olan bir hayvancılıktır; hemen hemen sıfırdır. 

Tanımda, hayvancılığa dayalı bir ekonomik ya
pıya sahip olduğumuz ortada. Tablo incelendiğinde; 
ne kadar vermişiz, nasıl bir tarım yapısına sahip 'ol
muşuz; ortaya çıkacaktır. Köylü, çiftçi, artık, kuru 
ekmek, çarık devrini geride bırakmış, ekonomi pas
tasına katkı yaptığı gibi, payını da almaya başla
mıştır. Üırettiğlini, yalnız satan değil, yiyen olmuş
tur. Ona daha iyi 'bir ihayat sağlamak hepimizin 
borcudur. O, hâ'lâ kanaati, şükrü, sevgiyi, saygıyı ve 
'topyekûn ıgeçmişi yaşatan istikrar unsurudur; ona se
lam ve saygı olisun. 

Muhterem mMetvekilleri, mühim 'bir noktayı 'arz 
edeceğim. Tarıma verilen krediler ve kooperatiflere 
yapılan''tahsisler mevzuuna 'bir göz attığımızda, me
sela Antalya'da Adana'da, Mersin'de tarım tatbikatı 
yapan ekonomistlerimizin veyahut plancılarımızın gö
rüşüne göre ıhükümetlerimiizoe bir kredi faizi hesabı 
yapılır. 3 ürün alan 'bu bölgelere karşılık, Doğu'da 1 
ürün alan üreticiye de aynı faizi uygularsanız, Doğu' 
da bu paranın alınması ve işletilmesi gayri kabildir. 
Dolayısıyla, Doğu Anadolu için, gelişmekte olan ön
celikli yöreler için, toprak verimi az olan Merimiz 
için, ayrı 'bir faiz tatbikatı gerekir kanısındayım. 

Kendi ilimde -gelişmek'te olan öncelikli yöreleri 
tetkik etmedim- kooperatif kurulmamıştır; biz bugü-
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ne kadar tarım kooperatiften kanalıyla bir kuruş al
mış değiliz. İş bununla da 'bitmiyor; iyice inceledi
ğimiz zamanı, Ziraaıt Bankası traktör kredisi veriyor 
ve ihiır de geçmişte Ayşe'ye, (Fatma'ya entari parası 
halime dönüşen, müteselsil borçlanma suretiyle veri
len 'borçâiaır vardır; köylü 20 senedir, gelir, borcunu 
kapatır, tekrar alır. 

BAŞKAN — Sayın Aıritukarslan, süreniz bitti 
efendim, lütfen toparlayınız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, hemen biıtiıriyoırunı. 

Sürem bitmişse; ormancılığa geçeyim mi, köy 
hizmetlerinden !hiç Ibahsetmediım Sayın Başkan, 20 
dakika olsa gerektir, 'bir yanlışlık olmasın? 

BAŞKAN — Hayır efendim 10 dakika. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lehte konuşursan 

müsaade ederler Sayın Arfakarslan. 
iBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen bitirin efen

dim. 
HAKKI ARTUKARSLAN ((Devamla) — 10 da

kika ise bir felakettir bu. 
Sayın Başkanın ikazları üzerine, sözlerimi kuşa 

çevireceğim, tüyleri kırpıllmış hale gelen 'bir konuş
ma oldu; kusura bakmayın. 

Ben 'bir talihsizlikten bahsedeceğim. Bir arkada
şımız konuşurken dikkatle dinledim, 'bir şey söyle
yecek diye 'bekledim; üç 'büyük gaftan 'bahsetti; bu 
gafların altında ne çıkar diye bekledim; çıka çıka 
sayın 'bakanlığın kendisi gibi düşünmediği, ANAP'ın 
kendisi gibi düşünmediği çıktı; taaccüp eıttim. 

Böyle şeylere «gaf» demıemek lazım; elbette ki 
Anavatan Partisinin ekonomik politikası, tarım po-
İMkası, 'bana göre sağda oturan arkadaşlarınıızın bir 
kısmına göre değişik olacaktır, bundan daha talbiî 
bir şey yoktur. 

ıBu 'kürsüden, hepimiz için geçerlli olmak üzere 
bilhassa rica ediyorum... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — O cevapları 
bakan verecek 'efendim,: 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bura
da, çıkıp da konuşma hakkına sahip olamayan ve 
devlet tarafından görev verilmiş devlet memurlarına 
ve bürokratlarına, olsun veyahut olamasın, sataşmak, 
bence ne Meclis ahlakına ve adabına, ne de 'insan
lık ahlakı ve adabına sığar denilemez. (ANAP şifa
larından alkışlar) Çünkü, burada muhatap, icra ve 
hükümettir; • söz ona söylenir ve ondan' cevap iste
nir; ona da gereken cevabı hükümet vermekle mü
kelleftir. 

BAŞKAN — Sayın Artukıarsian, lütfen efen
dim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkanımın ikazlarına uyarak, yüce Meclisi saygıyla 
selamlar, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Yılmaz Hastürk, 
buyurun efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değer
li üyeleri; geçen yıl, 1985 yılı bütçesinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan müza
keresinde çeşitli tarımsal konulara değinmiş; ancak, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yeniden dü
zenleme çalışmalarına ağırlık vermiştim; bunun se
bebi olarak da, tarımsal hizmetlerde görülecek ak
saklığın, sektörün tüm kesimlerine yansıyacağı ger
çeğini vurgulamıştım. Şimdi, aradan bir yıl geçti; 
meseleyi objektif olarak incelemeye çalıştım; yani, 
bakanlıkta yapılan yeni düzenleme sonucunda, ba
kanlıkça üstlenen hizmetlerde ne gibi olumlu veya 
olumsuz etki olmuştur; bunu, bakanlık merkez ve 
taşra kuruluşlarında yaptığım gözlemlerle, şahsî te
maslarla ve bizzat hükümet tarafından yayınlanmış 
olan kaynaklardan inceledim ve bazı sonuçlar elde 
ettim. Şimdi, ortaya çıkan manzarayı arz etmeye ça
lışacağım. 

Amacım, sadece tenkit etmek değildir; tenkidin 
ötesinde, sayın bakanı bu ciddi 'konu üzerinde bir 
kez daha düşünmeye davet etmektir. 

Hikmeti uygulayandan menkul reorganizasyon 
ile, ayaklar baş olmuş, başlar ayak... Özellikle taşra
da böyle bir görünüm var. Bazı illerde eski müdür
ler, aynı il içerisinde, yeni kuruluşta teknik eleman 
veya şube müdürü olmuş; vaktiyle o müdürün em
rinde çalışan bir eleman da, o müdürün üzerinde bir 
göreve getirilmiş. Kıstas tayin etmek, neyini ve ne
denini bilmek mümkün değil. Bazı genel müdürler, 
makamsız, kadrolu emekli durumda; ay başından ay 
başına bordro imzalamakla yükümlü. Bunun veba
lini kim üstlenecek? Bugüne kadar kiminle görüş
müş isem, bir Allah'ın kulu karşıma çıkıp da, «Bu 
yeni teşkilatlanma iyi oldu» demedi; aksine şu ger
çekleri dile getirdi: Yeni teşkilatlanma, birçok birim
de bakanlık hizmetlerini stop ettirmiştir. Kimin, ne
den sorumlu olduğu belli değildir. Teşkilatlanmada 
parti yakınlığı ön planda tutulmuş, emekli partili 
adaylar bile yeniden üst göreve getirilmiştir. Bu, per
sonel arasında büyük ve ciddi huzursuzluk yaratmış
tır. Personel atamalarında yapılan yanlışlıklar nede-
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niyle, yeni kuruluşlar cılız ve güçsüz kalmıştır. Mer
kez ile taşra arasındaki herhangi bir koordinasyon 
söz konusu olmayıp, açık kopukluklar sergilenmek
tedir. Bu yeni teşkilatlandırma modeliyle bir yere 
varmak mümkün değildir. Türk tarımı, maalesef da
ha büyük sıkıntılara gebedir. 

1985 yılında yapılan nüfus sayımında, ilk kez 
kent nüfusu, köy nüfusunu geçmiştir. Plan hedefleri
nin dışında son beş yıldır köyden kente hızlı bir nü
fus kayışı olmuştur. Bu, işsizler ordusunun artışı, ta
rımın işgücü kaybı demektir. Diğer bir deyişle, tarı
mın, gelir kaybı gösterdiğinin tescili demektir. Bu 
gerçeğe rağmen, Türk tarımında sübvansiyondan ka
çılmasını anlamak mümkün değildir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ta
rım ürünlerinin yılda yüzde 3,6 oranında artması ön
görülmüştür. Mühim olan, öngörülen yüzde 3 üzerin
deki bu artışın sağlanıp sağlanamayacağıdır; ama, 
görünen köy kılavuz istemez; 1984'te bitkisel üretim 
artışının yüzde 3,2 olduğu belirtiliyor. 1985'te bu 
oran yüzde 1,1'e düşmüştür; yüzde 3 hedefinin çok 
altında kalmıştır. 1986'da bitkisel üretimde yüzde 
2,4 oranında bir artış beklenmektedir. Hedefe ulaşı
lamayacağı, böylece bugünden belli olmuştur. 

Şimdi de resmî rakamlarla, aksayan tarımsal hiz
metleri sergilemek istiyorum. 

1984 yılında gerçekleştirilen toprak - su, tarla içi 
geliştirme hizmetleri 38 653 hektardır. 1985 yılı ger
çekleşme tahmini ise, 55 bin hektarlık program he
define karşın, maalesef 37 500 hektardır 

1984 yılında toprak muhafaza hizmetleri 20 257 
hektardır. 1985 yılı gerçekleşme tahmini ise, 30 bin 
haktarlık program hedefine karşın, 16 802 hektar
dır. 

1984 yılında drenaj ve kurutma hizmetleri 21 930 
hektardır. 1985 yılı gerçekleşme tahmini ise 14 bin 
hektardır. Maalesef, bir yıllık periyotta yüzde 50 dü
şüş olmuştur. 

Sulanan alan 1984'te 157 bin hektar iken, 1985'te 
142 bin hektara düşmüştür. 

Meseleyi, şimdi de köy yolları ve içme suyu ya
tırımları açısından ele almak istiyorum. 

1984 yılında gerçekleştirilen köy yolu yatırımı, 
tesfiye, stabilize, asfalt ve yol onarımı olarak 25 369 
kilometredir, 1985 yılında ise programa alınan 28 357 
kilometrelik yatırıma karşın, 1 Ekim 1985 tarihi iti
bariyle gerçekleşen 13 783 kilometredir. Sayın ba
kan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuş
mada, 15 Kasım itibariyle, bu rakamı 21 bin kilo-
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metre olarak vermiştir. Bu rakamın gerçekleşmesi
nin mümkün olmadığı ortadadır. 

Sayın bakan, 1984 yılı bütçesi vesilesiyle Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, «Eylül 1984 
yılı itibariyle içme suyu götürülen ünite sayısı 2 672' 
dir. 1985 yılında ise 3 099 üniteye su götürülmesi 
planlanmıştır, dedi. Dikkatinizi çekerim; 1984 yılın
da, hem de Eylül ayı itibariyle 2 672 üniteye su ge
tirilmiş iken, yine sayın bakanın bu sene Plan ve 
Bütçe Komisyonunda verdiği rakam 600 adettir. Bu 
bir fiyaskodur. Ancak, sayın bakan, konuşmasında 
şöyle diyor: «Siz, bu 600 rakamına bakmayın; bu 
rakam, sene sonunda 3 bine ulaşacaktır; böyle tah
min ediyoruz.» 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, 2 dakikanız var, 
konuşmanızı toparlayın. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum efendim, çok az kaldı. 

Hiç olacak şey mi? İçme suyu yatırımlarının bili
nen teknik yapısına rağmen, 600 rakamının birbuçuk 
ayda 3 bine ulaşması mümkün mü hiç? Bu, bir sa
yın bakanın beyanı olamaz; olsa olsa, tatlı bir hayal 
olur. 

Şimdi de, kısaca diğer hizmetlere değinmek istiyo
rum. öyle bir hayvancılık politikası takip edildi ki, 
Batının sübvanse edilmiş eti, hayvan yetiştiricilerini 
iflasa sürüklerken, tavuk ve yumurta üzerinde bazı 
kişiler, kişisel oyunlar içine girdiler. Bu oyun için, 
«Hayvancılığımız üzerinde oynanan bir kumardır» di
yorum. Bu kumarda hep aynı kişi ve kişiler kazan
mış, yıllardır küçük üreticiler kaybetmiştir. Kimlerin 
yumurta ithal ettiklerini, nasıl bir oyun oynandığını 
daha fazla açıklamak istemiyorum. 

Bakanlık, bu ülkede hayvancılıkla geçinen 4 mil
yon aileyi, uyguladığı politika ile sefalete sürüklemiş
tir. 

1985 yılı sığır sunî tohumlama programı 650 bin 
baş olmasına karşın, gerçekleşme tahmini ancak 460 
bin baştır. Nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonundaki < 
konuşmasında sayın bakan bu rakamı, eylül sonu iti
barıyla, 379 bin baş olarak vermiştir. Bu rakam, 
sayın bakanın geçen seneki Plan ve (Bütçe Komisyo
nunda yaptığı konuşmasına göre, ağustos ayı itibarıy
la, 400 bin baştı. 1983 yılında 80 bin baş olarak ger
çekleşen koyun sunî tohumlaması, 1984'te 55 bin 
başa, 1985'te 170 bin baş olan programa karşın, 40 
bin başa düşmüştür. 

Koruyucu aşılama ve ilaçlama faaliyetlerinde de 
önemli gerileme gözükmektedir. Nitekim, 1984 yılında 
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108 milyon doz olarak gerçekleştirilen bu faaliyet, 
1985 yılı programında 120 milyon doz olarak belirlen
mesine karşın, 90 milyon doz civarındadır, 

'BAŞKAN — Sayın Hastürk, süreniz doldu, lüt
fen tamamlayın efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((Devamla) — To
parlıyorum, bitirmek üzereyim efendim. 

Tohumculukta yeni hibrit tohumların üretilmeye 
başlanması alkışlanacak bir başarıdır. Ancak, aşırı 
özel teşebbüs yanlılığı ciddî darboğazlar doğurmakta
dır. Bu gelişim, gelecekte ülke tarımı açısından yeni 
açmazlar sergileyebilir. Tarım işletmeleri, ülkemizin 
millî tohumluk politikasında temel görev verilmiş bir 
kuruluştur. Şayet, bu kuruluşun ürettiği soya tohum
luğu, yağ fabrikaları kapısına gidiyor ise, buradaki 
problemi bulmak ve gidermek gerekir. Çünkü, bu ku
ruluşumuz, yağlık materyal değil, tohumluk üretmek
ten sorumludur. Birden, mantar biter gibi çoğalan to
hum üretme ve ithali ile ilgilenen dış ortaklı firma
lar, ciddî bir şekilde denetlenmelidir. Bunların aşırı 
kâr istekleri köklü tedbirlerle önlenmelidir. Bizde, özel 
sektörde aşın kâr hırsı, ülkenin zaman zaman eko
nomik darboğazlara sürüklenmesine sebep olmuştur. 
Bu firmaların bugün var, yarın da yok olabilecekle
rini düşünerek, tohumculuğumuzun millî politikasını 
günün'teknik koşullarına uygun bir şekilde, tarım iş
letmeleri kanalıyla düzenlemek zorundayız. Ancak, gö
rüyorum ki, bu gerçeği sayın bakana anlatmak ve 
iletmek, kabullendirmek son derece güç. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, süreyi çok aştınız, 
lütfen... 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Burada ülkemizin yüce menfaatleri açısından sa
yın bakanı uyarmakta yarar görmekteyim. 

Bu olumsuz sonuçlar, bakanlığın birçok hizmet 
alanında da gözlenmektedir. «Ben yaptım oldu, biz 
her şeyin doğrusunu biliriz» iddiasından vazgeçmek, 
hatayı azaltmak gerekir. Ilanihaye bakan olarak ka
lan bir fâni yoktur: sonsuz iktidar da... Zamanı ve 
imkânı iyi kullandıklarını zannedenler, görülmüştür 
ki, büyük yanılgılar sergilemektedirler. 

Bu duygularla, bütçenin tarımımıza, köyümüze ve 
köylümüze bereket ve sosyal adalet getirmesi dileğiy
le, hayırlı olmasını temenni eder, yüce heyetinize say
gılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, Buyu

run. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI H. 
I HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; müsaadenizle, 
I konuşmamı birkaç bölümde toparlamak istiyorum. Bi

rinci bölümde, mümkün olduğu kadar, bakanlığımın 
bu yılki çalışmaları ve 1986 yılı programı hakkında 

I bilgiler verdikten sonra, sayın milletvekillerinin değin-
I dikleri hususlar hakkındaki düşüncelerimi arz edece-
I ğim; ondan sonra da, zannediyorum sualler bölümün-
I de de, açıklığa kavuşmamış meselelere de açıklık ge-
I tirmeye gayret edeceğim. 

t Sayın milletvekilleri, ülkemizde tarım sektörü, sa-
I nayi ve hizmetler sektörlerindeki önemli gelişmeye 
I rağmen, önemini korumaktadır. 1984 yılına göre, mil-
I lî gelirin yüzde 18,4'ü tarımdan gelmekte, ihracatı-
I mızın yüzde 25'ini tarımsal ürünler meydana getirmek-
I te ve iktisadî faal nüfusun yarıdan fazlası tarımda 
I çalışmaktadır. 
I Bugün için, tarım sektörünün ekonomi içindeki 
I yeri yanında, ekonomik gelişmeyi tarımdaki gelişme-
I den de ayrı düşünmek mümkün değildir. Tarım sektö-
I rü, artan nüfusun gıda, gelişen sanayiin hammadde 
I ihtiyacını karşılamakta ve ihracatı geliştirerek eko-
I nomiye kaynak yaratmaktadır. Tarım sektörünün, sa-
I nayi ve ticaret sektörleri ile yakın ilişkisi vardır. Bu-
I nun için, sanayi mallarının önemli bir kısmının alıcısı 
I köylü nüfusu olduğu gibi, tarım girdilerinin bir kısmı 
I da sanayi ürünleridir. Bu nedenle, tarım sektörü, sanayi 
I ve ticaret sektörlerinin gelişmesine önemli katkıda bu-
I lunan bir sektördür. Ayrıca, iklim şartlarının kötü git-
I mesi durumunda, tarımsal üretimde meydana gelen 
I azalmalar, para ve kredi mekanizmasını, dolayısıyla 
I ekonomiyi de büyük ölçüde etkilemektedir. 

I Muhterem milletvekilleri, 1963 - 1983 yılları ara-
I sında tarım sektöründe önemli gelişmeler kaydedil-
I mistir. Bu dönemdeki tarımın ortalama gelişme hı-
I zı yüzde 3'tür. 1984 yılı, iktidarımızın ilk yılıdır, bu 
I yılda tarımdaki gelişme hızı yüzde 3,7'dir. Bu yıl, ikin-
I ci tahminimize göre, tarımdaki gelişme hızı yüzde 
I 2,3'tür; 2 yılın ortalaması olarak, yani 1984 ve 1985'in 
I ortalaması olarak da, tarımdaki gelişme hızı yüzde 3 
I olmaktadır. 
I Muhterem milletvekilleri, hükümetimizin ekono-
I mik politikasında, ekonominin, serbest rekabet şart-
I lan içinde işlemesi esastır. Buna rağmen, çiftçilerimi-
I zin emeğini değerlendirmek, tarımda yaratılan gelir 
I miktarını artırmak, tatmin edici seviyede ve istikrarlı 
I gelir sağlamak, böylece, şehir ve köy kesimleri ara-
[ sında gelir farklılığını azaltmak ve çiftçilerimizin ya-
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şama seviyesini yükseltmek için, 1985 yılında tarımda 
destekleme geniş bir şekilde uygulanmıştır. Bugün 
için tarımsal ürünlerin değerini artırıcı ve üretim ma
liyetlerini düşürücü olmak üzere, tarımda her iki şe
kilde de destekleme yapmaktayız. 

Tarımda destekleme alımlarıyla çiftçilerin ürünle
rinin değeri artmakta, tatmin edici ve istikrarlı bir 
gelir sağlanmaktadır. Destekleme fiyatlarının tespitin
de ise, üretici ve tüketicilerin korunması yanında, pi
yasada arz ve talep dengesinin kurulmasına, enflas-
yonist baskıların önlenmesine, dış rekabet şartlarının 
korunmasına, ürün kalitesinin ve veriminin yükseltil
mesine önem verilmektedir. 

1982 yılında, destekleme fiyatlarında ortalama yüz
de 25,8; 1983 yılı fiyatlarında ortalama yüzde 20; 
1984 yılı fiyatlarında ise, ortalama yüzde 51,4 artış 
yapılmıştır. 1985 yılının ilk yedi aylık döneminde ise, 
tespit edilmiş olan desteklemeye tabi ürünlerin fiyat
larındaki artışın ortalaması yüzde 42,5 olarak görül
mektedir. 

Tarım ürünleri destekleme alımları içinde önemli 
yer tutan geleneksel ihraç ürünlerinde, 1985 yılı içinde 
fiyat artışı, Ege ve Antalya tipi pamuk alımlarında 
yüzde 53,7; Çukurova pamuk alımlarında yüzde 54; 
tütünde yüzde 39,3 ve kuru üzümde yüzde 45,2 ol
muştur. Fındık, rekoltenin bu yıl düşük oluşu nede
niyle, destekleme kapsamına alınmamıştır; yine de 
çiftçimiz fındıkta önemli bir gelir artışına kavuşmuş
tur. 

Desteklemeye tabi diğer tarım ürünleri içinde en 
yüksek fiyat artışı, ayçiçeğinde yüzde 56,5 ve soya 
fasulyesinde yüzde 46,3 olmuştur. 1985 yılında ayrı
ca, pamuk, kuru üzüm, kuru incir, soya fasulyesi 
için, aylara göre değişen kademeli fiyat uygulaması 
ile, üreticiye yeni imkânlar sağlanmıştır. Ayrıca, ürü
nünü devlete veren çiftçiye, başta hububat olmak üze
re, son yılların en hızlı ödemelerinden biri gerçekleş
tirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, tarımsal ürünlerin değe
rini artıran destekleme alımları dışında, girdilerin ma
liyetinin altında satılması, vergi muafiyeti ve ucuz kre
di gibi maliyet düşürücü desteklemeler de, 1985 yılın
da yaygın şekilde uygulanmıştır. Bu uygulamaları 
madde başlıkları olarak belirtmek istiyorum. 

Birincisi, kimyevî gübrede son fiyat ayarlamaları
na rağmen yüzde 40; tohumlukta yüzde 50 -hatta ba
zı tohumluklarda daha fazladır bu- ve karma yemde 
yüzde 20 sübvansiyon uygulanmıştır. 
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Tarımsal kredide, faiz sübvansiyonu büyük ölçü
de devam ettirilmiştir. 

Tarımsal mücadele ilaç ve hammaddeleri gümrük 
vergisi ve resminden muaf tutulmuştur. 

Devletin uyguladığı ziraî mücadele programı, hü
kümetimiz döneminde ürün ve alan olarak genişletil
miştir. 

Sunî ve tabiî tohumlama uygulanan hayvan sayı
sı artırılmıştır. 

Böylece, 1985 yılında, tarımda kredi faizlerindeki 
sübvansiyonla birlikte, aziz ve fedakâr çiftçilerimi
ze toplam olarak sağladığımız destek, takriben 600 
milyar lira civarındadır. 

Muhterem milletvekilleri, 1985 yılı Ocak - Eylül 
ayları arası, yani dokuz aylık dönemde, toplam ihra
catın yüzde 18,2'sini tarım ürünleri ihracatı meydana 
getirmiştir. Buna karşılık, 1985 yılının aynı dönemin
de tarım ürünleri ithalatı, 1984 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 2,6 azalarak, 281 milyon dolar olmuştur. 

Şimdi de, bakanlığımızın 1985 ve 1986 yılı büt
çeleri hakkında genel bilgiler arz etmek istiyorum. 
Bakanlığımızın 1985 yılı genel ve katma bütçesi top
lamı 296 milyar liradır. Bunun 93 milyar lirasını ge
nel bütçe, 203 milyar lirasını katma bütçe meydana 
getirmektedir. Genel ve katma bütçe yatırımları ise, 
34,6 milyar lirası genel bütçe, 143,5 milyar lirası kat
ma bütçe olmak üzere, toplam 178 milyar liradır. Bu 
miktar, genel ve katma bütçe toplamının yüzde 60'ma 
tekabül etmektedir. Bakanlığın toplam yatırım tutarı 
ise, döner sermaye ve KİT'ler de dahil edildiğinde, 
231 milyar lirayı bulmaktadır. 

Diğer taraftan, bakanlığın 1986 yılı genel ve kat
ma bütçe toplamı, 1985 yılına göre yüzde 25,7 artışla, 
372 milyar liraya bağlanmıştır. ıBunun 116 milyar li
rasını genel bütçe ve 256 milyar lirasını katma bütçe 
meydana getirmektedir. Diğer bir ifadeyle, 116 mil
yar lira olan genel bütçenin 72 milyar lirası carî har
camalara, 40 milyar lirası yatırımlara ve 4 milyar li
rası da transfer harcamalarına ait bulunmaktadır. 256 
milyar lira olan katma bütçenin ise, 74 milyar lirası 
carî harcamalar, 178 milyar lirasını yatırımlar ve 4 
milyar lirasını da transfer harcamaları teşkil etmekte
dir. 

Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanlığı olarak, Türk 
köylüsüne ve tarımına götürülen hizmetlerimiz, bilin
diği gibi, sadece biraz önce ana hatlarıyla açıklamaya 
çalıştığım bu bütçe rakamlarıyla sınırlı kalmamakta
dır. Nitekim, bakanlığımızın hizmetleri, ayrıca döner 
sermaye, çeşitli fon kaynakları ve özellikle KİT kuru-
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luşlarımızın bütçe dışı -genel ve katma bütçe olmak 
üzere- finansman kaynakları ve tarım sektörüne ayrı
lan diğer kredi kaynakları ile de desteklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, başta Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri olmak üzere, kalkınmada öncelikli 
yörelerin geliştirilmesi ve böylece bu bölgelerle diğer 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması 
temel hedefimizdir. Bu cümleden olarak, 1985 yılında 
bakanlığımız yatırımlarında kalkınmada öncelikli il
lere ağırlık verilmiştir. 1985 yılında, bakanlığımızın 
illere dağıtılabilen yatırımlarının 74 milyar liralık bö
lümü; yani toplamın takriben yüzde 40'ı, bu illere tah
sis edilmiştir. 1986 yılı bütçesinin hazırlığında da bu 
konuya aynı önem verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere, köylerimiz ve 
diğer yerleşim birimlerinin önemli altyapı hizmet
lerinden olan köy yolları, köy içme suyu ve köy elekt
rifikasyonu ile iskân çalışmaları hakkında bilgi arz 
etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemizde köy yerleşim alanlarının 
ve köylü -nüfusunun fazlalığı nedeniyle, köy yolları 
büyük önem taşımaktadır. Tarımsal ürünlerin, gerek 
zamanında taşınması ve pazarlanması, gerekse köy
lerde yaşayan nüfusumuzun sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanması bakımından, köy yollarına büyük ihtiyaç 
vardır. Köylerimizde, ekonomik ve sosyal bakımdan 
köy yolu ihtiyacı yanında, dağ ve orman köyleri ile 
özel sorunları olan kırsal yerleşimler, tabiî afetlere 
maruz yerleşimler, asayiş ve askerî maksatlar açısın
dan da köy yolu ulaşımı özel bir önem taşımaktadır. 

1984 yılı sonu itibariyle köy yolları toplamı 251 
bin kilometredir. Köy yollarının 129 700 kilometresi 
stabilize yol, 12 310 kilometresi asfalt, 60 300 kilo
metresi tesviye, 49 bin kilometresi de ham yoldur. 
Ayrıca, 3 888 köy, 56 657 kilometre devlet ve il yol
ları ağından istifade etmektedir. Yolu bulunmayan, 
yani ham yol seviyesinde olan köy sayısı ise 1 128'dir. 

1985 yılında -15 kasım itibariyle- 7 bin kilometre 
stabilize, 1 700 kilometre asfalt, 6 300 kilometre tes
viye yol ve 6 bin kilometre yol onarımı gerçekleştiril
miştir. 1986 yılında ise, 8 500 kilometre stabilize, 2 
bin kilometre asfalt, 7 500 kilometre tesviye yol ve 4 
bin kilometre yol onarımı programa alınmıştır. 

Ülkemiz ekonomisi için orman yollarının yapımı 
özel bir önem arz etmektedir. Bu amaçla, 1971 yılın
da 144 bin kilometre üretim yolu planlanmış bulun
maktadır. 1984 yılı sonu itibariyle 99 700 kilometre 
orman yolu yapılmış olup, halen 44 700 kilometre da
ha orman yoluna ihtiyaç bulunmaktadır. 1985 yılında 

-15 Kasım itibariyle- 3 bin kilometre yeni yol, 1 100 
kilometre stablize yol ve 1 060 kilometre büyük yol 
onarımı gerçekleştirilmiştir. 1986 yılında ise 2 150 ki
lometre yeni yol, 1 700 kilometre stabilize yol ve 
1 100 kilometre büyük yol onarımı programa alınmış
tır. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde, köy ve ben
zeri yerleşim alanlarında içme suyu götürülmesi gere
ken 78 191 ünite bulunmaktadır. Bu yerleşim alanla
rından, 1984 yılı sonu itibariyle, 38 584'ünün, yani 
yüzde 49'unun suyu varken, 13 252'sinin, yani yüz
de 17'sinin suyu yetersiz olup, 26 355 adedinin, yani 
yüzde 34'ünün de içme suyu bulunmamaktadır. 1985 
yılında -15 kasım itibariyle- 1 600 üniteye içme suyu 
götürülmüştür, Yıl sonu itibariyle 3 bin üniteye içme 
suyu götürüleceği tahmin edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, burada bazı yorumlarda 
hata yapılmaktadır, o da şudur : içme sularında, içme 
suyu çalışmadan, yani köye su gelmeden, devreye gir
diği kabul edilmemektedir; bu da genellikle yıl sonu
na rastladığı için, yıl sonundaki gerçekleşmeler, her 
yıl olduğu gibi, süratle artmaktadır; yoksa, o hizme
tin son iki ayda yapıldığı anlamına gelmemektedir, sa
dece hizmetin kasım, aralık aylarında süratle devreye 
girdiği anlamına gelmektedir. 1986 yılında ise, 3 634 
üniteye içme suyu götürülmesi programa alınmıştır. 

Köylerimizin ve diğer yerleşim alanlarının önemli 
bir altyapı ihtiyacı ise, köy elektrifikasyonudur. Köy 
elektrifikasyonunun, köylerimizin kalkındırılmasında, 
tarıma dayalı sanayinin kırsal alanlarda geliştirilme
sinde rolü büyük olmaktadır. Bu nedenle, gerek köy
lerde tarımsal ve küçük sanayinin kurulması ve gerek
se kırsal nüfusun ışığa kavuşturulması için, elektrifi
kasyonun yaygınlaştırılması zorunludur. Zannediyo
rum 1987 sonunda, inşallah bütün köylerimiz, ışığa, 
elektriğe kavuşmuş olacaklardır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere toprak ve su 
kaynaklarının geliştirilmesi konusunda bilgi sunaca
ğım. 

Ülkemizde, arazi kullanma kabiliyeti sınıflarına gö
re, 26,5 milyon hektar bir ile dördüncü sınıf arası ta
rıma uygun arazi bulunmaktadır. Ancak, işlemeli ta
rıma uygun olan 5 milyon hektar birinci sınıf arazi 
dışında, diğer arazilerde çeşitli sorunlar bulunmakta
dır. Türkiye topraklarının 5 milyon hektarında çorak
lık, 2,8 milyon hektarında drenaj, 28 milyon hektarın
da taşlık, 57,1 milyon hektarında ise su erozyonu ve 
nihayet 500 bin hektarında da rüzgâr erozyonu prob-
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lemi vardır. Ayrıca, ülkemizin Doğu Karadeniz Böl
gesinde, küçük bir şerit dışında, tarım arazilerinin yüz
de 96'sı, normal bir üretim için, bitki gelişme devre
sinde yeterli yağış alamamaktadır. Bu nedenle, sula
manın verime etkisi büyük olmaktadır. Ayrıca, sula
ma, entansif tarıma geçişte önemli faktör olduğun
dan, işgücü talebini de büyük oranda artırmaktadır. 

1984 yılı sonu itibariyle, kamu sulamalarının 951 
bin hektarı, bakanlığımız Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü tarafından yapılmıştır. Ayrıca, 507 bin hek
tarda tarla içi geliştirme hizmetleri, 244 bin hektar 
alanda drenaj ve toprak ıslahı ve 210 bin hektarda 
toprak muhafaza hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 1985 
yılında ise -15 kasım itibariyle- 36 bin hektarda sula
ma, 20 bin hektarda tarla içi geliştirme, 10 bin hek
tarda drenaj ve toprak ıslahı ve 14 bin hektarda top
rak muhafaza hizmetleri gerçekleştirilmiştir, 1986 yı
lında ise, 40 500 hektar alanda sulama, 70 bin hek
tar alanda tarla içi geliştirme, 19 700 hektar alanda 
drenaj ve toprak ıslahı ve 21 500 hektar alanda da 
toprak muhafaza hizmeti öngörülmüştür. 

Simdi, müsaadenizle, ziraatta önemli olan bazı 
girdiler hakkında sizlere bilgi arz etmek istiyorum. 

Ülkemizde, -yüksek vasıflı itöhüım külanarak, bit
kisel (ürötamıi hızla artırmak mümkündür. Geçmiş 
yıllarda 'bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır; an-
oafc, dünyada tm »konuda çok geniş araştırma yapıl
makta ve çok hızlı gelişmeler olmaktadır. Dünyada
ki (gelişmelerden yeterince (istifade etmek !içlin, son 
iiikii, senedir yaptığımız gflbi, dışarıya açık yeni po
litikalar uygulamak zorunda'yız. Nitekim, özel' ve ya
bancı şirketlerin, itohurnculuk üretim ve pazariaıması 
konularına ginrnesinlin teşvikli, hükümetimizin, ta
rımda anapolitikaiları arasında yer almıştır. 

1984 yiîındia, tohumculuğu devlet tekelinden kur
tararak, kamu sektörü yanında, özel ve yabancı şir
ketlerin veyla ortak şirketlerin de tohum üretim ve 
pazarlama (konularına girmesi sağlanmıştır. Böylece, 
tohumculukta çok hızlı teknoloji transferlinin ger
çekleşmesi ve üretimin (hızla artırılması sağllaınacalktır. 
Bu maifcsaitîa, iyii kaliteli ve standart tohumların çift
çilere dağıtılmasına büyük önem verilmektedir. Ül
kemizde üretilmesi mümkün olan tohumların üre
timinin teşvikli, diğerlerinin 'ise ithal yoluyla karşı-
îanmasına çalışılmaktadır. 

1985 yılında, iklim şartlarının olumsuz geçmesi-
ne rağmen, ithal tohumluklardan iyi neticeler alın
mıştır. Mısırda 240 - 250 kilogram olan dekara or
talama verim, IbJbrit ithal tohumluk kullanılan önem-
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li toir alanda 1 000 Ifciılbgramın üzerine çıkmıştır. Aiy-
çiçeyinde, dekara 120 (kilogram olan ortalama ve
rim, hibrit tohumlarda - Edirne'deki değerdir bu -
200 kilograma yükselmiştir. Buğdaıy'da, Marmara Böl
gesinde - Trakya dahil - sadova çeşidinde, dekara 
450 - 500 kilogram civarında ortalaıma verim alıın-
mıştırH Bazı tarlalarda bu 700 kilograma kadar çık
mışta*. 

I S A U H ALCAN ((Tekirdağ) — Genelde mi 4nı 
Sayın Balkan? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — «Bazı tarlalar
da» dedim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

TARIM ORİMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKAM 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — 1984 - 1985 üre
tim yılında, ithal edilen yüksek vasıflı tohumlukla
ra, '24 milyon dolar ödenmiştir. Bu tohumluk saye
sinde, sadece mıısır üretiminde beklenen 400 bin ton 
üretim artışının bugünkü değeri 45 milyon dolardır. 
Genel bir ifade 'ile, ithal edilen tohumluklara ödenen 
1 dolara karşılık, 5 ila 10 dolar gelir sağlanmıştır. 
1985 yılında 200 (bin ton tohum üretilmiş ve ayrıca 
41 bin ton tohum da ithal edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu yıl kuraklıktan za
rar gören çiftçilere, 2554 sayılı Kanun gereğince, I-
ıgilii fondan, 2,5 milyar liralık tohumluk dağıtılmış
tır. Ayrıca, bu fonu yeterli olmaması sebebiyle, 149 
sayılı Para Kredi Kurulu Kararıyla, zarara uğra
yan çiftçilere, aynî ve faizsiz olarak 2,5 milyar lira
lık ilave tohumluk verilmiştir. 

Tohumluğun selektörden geçirilerek temizlenme
si ve ilaçlanması, verimi artırmaktadır. Bu nedenle, 
1985 yılında 100 adet selektör çiftçilerimizin hizme
tine sunulmuş olup, 1986 yılında ıise 135 adet selek
tör satın alınması planlanmıştır. Böylece, 198'6 yılın
da yarım milyon tonun üzerinde tohumluğun temiz
lenmesi ve ilaçlanması hedeflenmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, kimyevî gübre tüke
timinde, planlı dönemde, hızlı gelişme sağlanmıştır. 
1984 yılında, eşdeğer olarak kimyevî gübre tüketi
mi 8.2 milyon tondur. 1984 yılında, ülkemizde, hek
tara, ortalama 60 kilogram bitki besin maddesi düş
mektedir, 1985 yılı Kasım ay» sonu itibariyle ise, tü
ketilen gübre miktarı 6:6 - 6.7; yıl sonu itibariyle 
7 milyon tonu (geçeceğini tahmin etmekteyim^ 1986 
yık kimyevî gülbre tüketim prograırnt ise 8.8 milyon 
ton olarak öngörülmüştür. 
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Kimyevî gübre tüketiminin artışı yanında, uygun 
kullanımı »ile verime olan etkisi artmaktadır. Bu ne
denle, toprak analizleri ile uygun gübre seviyesi tes
pit edilerek, çiftçilere tavsiyelerde bulunulmaktadır. 
1985 •yılında 50 adet olan toprak analiz laboratuvar 
sayısının artırılması için büyük çaba gösterilmektedir. 
!Bu amaçla, 13 yeni toprak analıiz laboratuvannın 
kurulması çalışmalarına 1985 yılı Aralık ayı içinde 
başlanmış olup, 1986 yılının ilkbahar ekimine ka
dar tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bitki koruma, tarım ürün-
lerınlin bir nevi sigortasıdır. (Bitkisel üretimde, has
talık, zararfo ve yabancı otlar önemli zararlar yap
makta ve bazen yüzlde 40 - 70, hatta yüzde 90'lara 
varan ürün kayıpları meydana gelmektedir. Birliklere 
arız olan hastalık ile zararla ve yabancı otlardan1 mey
dana ıgölen zararı asgarî seviyeye indirmek ve ihra-
oata elverişli ürün dilde edebilmek (için, 1985 yılın
da bitki koruma hizmetleri başarılı şekilde yürütül
müştür, 1985 yılında, 11 Aralık tarihinde gelen bil
gilere göre, 833 miyon hektar alan, 94.7 milyon adet 
ağaç ve 22 milyon adet fidan ve 1.6 milyon ton to
humluk ve ambarlanmış ürün Jlaçlanınııışfar. . 

Bitki koruma faaliyetleri içinde önemli bir yer 
tutan ve projeli olarak yürütülmekte olan hububat 
zararlılarından süne ve kımıl mücadelesinde bakan
lığımızca ilaç, uçak, alet, vasıta, kamp malzemesi ve 
personel htiyacı zamanında karşılanmış, süne ve kı
mıl mücadelesi eksiksiz şekilde yürütülmüştür. Ay
rıca, bakanlığımızca, Ege kıyı şeridinde zeytin sine
ğine karşı mücadele yapılmış; 1985 yılında birinci 
aplikosyanda yaklaşık l'l milyon ağaç, ikinci 
aplikasyonda da 3 milyon ağaç olmak üzere, toplam 
114 milyon ağaçta zeytin zararlısına karşı mücadele 
uygulanmıştır. Zeytin sineğine karşı yapılan birin
ci aplikasyon başarılı şekilde yapılmış ve zeytin si
neği popü'lasyonu çok yerde mücadele eşiğinin altına 
düşürülmüştür. (Bu nedenle ikinci aplikasyonda ilaç
lanan ağaç sayısı azalmıştır. 

1985 yılında, çiftçilerimizin, mücadele konusun
da ihtiyacı olan her türlü ilacın piyasada bulundu
rulmasına çalışılmış ve bu konuda bir darlık çekil
memiştir., 

Hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda er
ken uyan çalışmalarımız, ilaçlama sayısını azaltmak, 
ilaç sarfiyatını düşürmek, çevre kirliliğini önlemek 
ve 'tabiî dengeyi korumak amacıyla titizlikle yürü
tülmektedir, 

Muhterem milletvekilleri, tarımımızda sermayenin 
kıt faktör oluşu nedeniyle, üretimi geliştirmede kre
dinin büyük önemi vardır. 1985 yılında tarıma 1 tril
yon 181 milyar lira kredi tahsis edilmiştir. Tarım
sal kredide plasman miktarlarında meydana gelen 
artışlar yanında, ikraz birimlerinde, 1985 yılında, bir 
önceki yıla göre yüzde 25 ile yüzde 250 arasında 
artış sağlanmıştır. İkraz birimlerindeki artışlar hu
bubatta yüzde 33, nohut ve mercimekte yüzde 50, 
soyada yüzde 56, hibrit ayçiçeğinde yüzde 75 ve hib-
rit mısırda yüzde 250 lOİarafc gerçekleşmiştir. 

Ayrıca, banka şubelerinde, şahıs hadleri ve kre
dilerin açılmasında ucuz ve kolay kredi sağlamak 
amacıyla, kredi sistemlinin esasları değiştirilerek, cari 
hesap sistemi içerisinde 'yürütülmesi uygulamaya ko
nulmuştur. 

Ülkemizde işlenen 'arazi üst sınırına yaklaşmış ol
duğundan, tarıma açılabilecek toprak " potansiyelli 
sinirindir. Bu nedenle işlenen araziden daha iyi fay-
da'lanaihillmek için, bakanlığımızca nadas alanlarının 
daraltılması ve ikinci ürün yetiştirme projesi yürü
tülmektedir. Ülkemizde önemli miktarda arazi her 
yıl nadasa (bırakılmaktadır. Tarım alanlarının ekil
meden nadasa bırakılması büyük kaynak kaybına 
neden olmaktadır. Bugünkü teknolojiyle, yağışı 400 
milmetrenin üzerinde olan yerlerde alınacak tedbir
ler ve uygun ürün çeşitleriyle, her yıl ürün almak 
mümkündür. Nadas alanlarında mercimek, nohut, 
fiğ ve benzeri ürünler yetiştirilerek çiftçimizin geliri 
artmakta ve bu ürünlerin ihracatıyla da döviz gir
disi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, ülkemizin iklimi bakımından uygun olan 
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
sulanan alanlarda ikinci ürün yetiştirme projesi yü
rütülmektedir. (Bu bölgelerde hububat hasadından 
sonra soya, mısır, susam, yerfıstığı, ayçiçeği ve çel* 
tik gibi ürünler yetiştiri'lmektedliTi 

Şimdi sizlere hayvancılık konusunda biligi arz et
mek istiyorum. Genellikle ülkemiz, iklim şartları 
bakımından hayvancılığa uygundur. Ancak hayvan-
cılığımtz yeterli seviyede gelişmemiştir. Ülkemizin 
hayvancılığa uygunluğu yanında, hayvansal ürün ta
lebi göz önüne alındığında en fazla geliştirilmesi ge
reken bir 'alt sektör 'olduğu aşikârdır. Tabiatıyla hay
vancılığın geliştirilmesinde (üretimden tüketime ka
dar olan zincir içinde hayvan ıslahı, yem üretiminin 
artırılması, çayır meraların ıslahı, hayvanların ba-
kum, beslenme ve yetiştirme şartlarının geliştirilmesi, 
hayvan h'astalıMarıyla mücadele, üreticiye tatmin-
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'kâr fiyat ve kredi verilmesi ve pazarlama organi
zasyonunun kurulması hizmetlerinin bir arada ele 
alınması zorunludur. 

Yerli hayvanların ıslah yoluyla yüksek vasıflı 
ırklara dönüştürülmesinde, öncelikle sunî tohumlama 
'büyük önıem taşımaktadır. 1985 yılında Ekim sonu 
itibariyle 402 bin !baş sığırın sunî tohumlaması yapıl
mıştır. Koyunlarda tohumlama faaliyeti eylül ayın
da 'başlamıştır. 

Diğer taraftan, sunî töohuımilamanın yapılmadığı 
yerlerde, tabiî tohumlama yoluyla yerli ırkların ıs
lahına çahşıllmafctadır. 1985 yılında, Ekim sonu iti
bariyle, 144 bin sığırın tabiî tohumlaması yapılmış
tır. 1986 yılında sığırlarda 555 bin baş sunî, 130 
Ihin baş tabiî tohumlama olmak üzere, toplam 685 
bin (baş sığırın sunî ve tabiî tohumlamasının yapıl
ması öngörülmüştür. 

Ayrıca, ülfcemliz coğrafî konumu İtibariyle birçok 
hastalıklara maruz durumda olduğundan, bu hasta
lıklara karşı tedbir alınmaktadır. Hayvanlarda ölüm 
ve büyük verim kayıplarıma neden olan hastalıkları 
önlemek, bu hastalıkların çıkması hainde, kısa sü
rede söndürmek için aşılama yapılmaktadır. 1985 yı-
'lında kanatlı dahi, dkim sonu itibariyle 82,5 milyon 
ası uygulanmıştır. 

Sığır ve mandalarda görülen ve yüzde 25 ila yüz
de 90 öldürücü ve bulaşıcı ıbir hastalık olan sığır 
vebası, ülkemizde 1971 yılından bu yana görülme
mektedir, 1982 yılında sığır vebasının Ortadoğu ülke
lerinde görülmesi üzerime, aynı yıldan itibaren ülke
mizde koruyucu aşılamalara başlanmıştır,; 1984 yı
lında 10 ilde 2.8 milyon sığır ve mandaya aşı uygu
lanmıştır. 1985 yılında 9 hudut fiilimiz yanında, hay
van hareketlerinin yoğun bulunduğu Erzurum ve Di
yarbakır illerinde, bir tedbir olarak, sığır vebası ko
ruyucu aşılamalarına başlanmıştır. 

'Bakanlığımıza bağlı veteriner, kontrol1 ve araştır
ma enstitülerinde, hayvan hastalıklarına karşı kul
lanılmak üzere, 1985, yılında, Kasım sonu itibariy
le 137 milyon doz aşı, 10 900 doz serum, 174 bin 
doz 473 bin cc biyolojik madde, 882 bin doz 15 200 
litre kimyasal madde üretilmiştir. Aşı, serum ve bi
yolojik (maddelerin kullanılma süreleri sinirli' oldu
ğundan, üretimleri ühttiyaca .göre yapılmaktadır. 

Devletimizin sınırlı ve kıt kaynaklarıyla yürütü
len hayvancılık hizmetlerinin daha kaliteli ve sürat
li yürütülebilmesi ve hayvancılığımızın daha hızlı 
gelişmesi için, özel sektörün de katkılarını sağla
mak amacıyla, sığır sunî tohumlaması ve hayvan 
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hastaneleri kurulması özel sektöre de açılmış ve 
bunlarla ilgili yönetmelik çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan yem açığı, hayvancılığımızın önde 
gelen sorunlarından biridir. Ülkemizde soya, mısır 
'e yem bitkileri tarımını geliştirerek, hayvancılığımı
zın yem sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır ki, 
bu konuda da, .gerek 1984 yılında ve 1985 yılında, 
gerçekten önemli hamleler yaptığımız kanaatinde
yim 

Muhterem millâtvekıilleri, ülkemiz coğrafî yapısı 
ve iilkliım kuşağı nedeniyle ideniz ve iç sularda her çe
şit su ürünlerinim yetiştirilmesine ve geliştirilmesine 
uygundur. Ancak, ülllkemiizin yüksek üretim potansi
yeline rağmen, ,su ürünleri üretimimiz yeterli sevi-
veye henüz ulaşmlamıştır. Bakanlığımız deniz balık
çılığının 'geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar yanın
da, üç su 'kaynaklarının balulklandırılması konusunda 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Ülkemiz su rezervu-
arlarınt balıklandırmak için, barklandırma ve kere-
vitlendirme projesi kapsamında, 1985 yılında, Ekim 
-sonu itibariyle, 288 su kaynağına 20 milyonun üze
rinde balık yavrusu bırakılmıştır. 1986 yılında ise 300 
civarında su kaynağına yaklaşık 25 milyon balık 
yavrusu bırakılması programa alınmıştır. 

Bakanlığımız su ürünleri araştırmalarına büyük 
önem vermelktedir. Su ürünleri stoklarının tesp'iti, av
unabilir miktarların ve en uygun avcılık ve yetiş-
•vriölik konularının belirlenmesi amacıyla, projeye 
dayalı araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Ayrı
ca, özelikle büyük bir ihracat potansiyeli bulunan 
kabuklu ve yumuşakçaların değerlendirilmesi ve is
tenerek ihracatı konusunda araştırmalar yapılaoaktır. 

Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; şjimdi sîzlere 
ormancılık konusunda billgl arz etmek istliyomm. Ül
kemizde, önemli miktarda orman alanı bulunması-
ne ve topraklarımızın takriben yüzde 25.8'ini ormanlar 
teşkil etmesine rağmen, ormanlarımızın verimi genel
de düşüktür. Bü'tiün ormanlarımızın yıllık artımı, 
kabuklu ıgövde hacmi olarak yılda 28 milyon met
reküptür, Bu artımın 22 milyon metreküpü koru 
ormanlarından, 5.9 mlilyon metreküpü de baltalık or
manlardan meydana gelmektedir. 

Ülkemizde, verimsiz orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve verimli bale getirilmesi için, yıllardan be
ri çalışmalar yapılmaktadır. 1984 yılı sonu itibariyle 
toplam olarak yapılan bütün ağaçlandırma miktarı 
1 milyon 1İ20 bin hektardır. 1980 yılından 'bu ya
na, ağaçlandırma faaliyetlerinin, toplu çalışma şek
linde hazırlanan büyük projeler halinde yürütülme-
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siyle, daha fazla alanın ağaçlandırılmasına gayret 
edilmektedir, Bunun sonucu olarak, 1980 yılında 45 
him hektar alamda ağaçlandırma yapılmışken, bu mik
tar 1982 yılında 80 ıbin hektara, 1983 yılında 88 Ibin 
hektara yüfcsellmiştir̂  1984 yılında il 05 bin hektar 
alanda ağaçlandırma yapılmıştır ve Aralık 1985 so
nu itibariyle ıgdldıiğkniiz rakama lise tekrar 105 btim 
hektarın üzerindedir. 1986 yıllında ise, 140 Ibin hek
tar atanda ağaçlandırma yapılması programa alın
mıştır. 

Bakanlığımızca, ağaçlandırma faaliyetleri ile ka
mu kuruluşlarının ve halkımızın fidan ihtiyacını kar
şılamak üzere, Ekim 1985 sonu iltibariyle 473 mil
yon fidan üretilmiştir. 1986 yılında dse, 500 milyon 
adet fidan üretimi planlanmıştır. îleriki yıllarda fi
dan üretiminin î milyar adede yükseltilmesi İçin 
yeni fidanlıklar kurulmakta ve mevcut fidanlıklar 
süratle genişletimelkteıdir. 

Ayrıca, yakacak odun üretimine dönük olarak 
özellikte Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
yoğunlaştırılan enerji ormanlarım kurma çalışmaları
na 1985 yılı içinde devam edilmiş ve 1985 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle 35 bin hektar alanda enerji or
manı kurulmuştur. 1986 yılında lise, 67 'bin hektar 
enerji ormanının kurulması programa alınmıştır. 

Orman sahası ile ağaç servetini artırmak, top
rak, su ve ıbitfci arasında bozulan 'tabiî dengeyi kur
mak, yeşil kuşaklar kurarak hava IkMiğinin önlen
mesine yardımcı olmak amacıyla gerçek ve tüzelki
şilerle, kamu kurum ve kurulularımda ağaçlandırma 
yapılmasına imkân sağlayan ve hu sekide yapılan or
man alanlarından faydalanma şeklimi düzenleyen 
Ağaçlandırma Teşvik Kamumu Tasarısı hazırlanmış 
ve bakanlıklaon görüşüne sunulmuştur. 

Örmanlarımızdam üretilen ama ürün odundur. 
1980 - (1984 yılları arasımda, som beş yıllık ortalama 
odum üretimi miktarı esas alındığımda, toplam üreti
mimizin yüzde 34'ünü endüsitriyel odun, yüzde 66'sı-
nı yakacak odun meydana getirmektedir. 1985 yılın
da Kasım ayı sonu itibariyle 6.8 milyon metreküp 
endüstriyel odum ve 132 ımilyon ister yakacak odun 
üretilmiştir. 

Endüstriyel odum üretimi içimde yer alan TEK 
ve FİT kurumlarına tahsis edilen tel direği üretim 
ve teslıimi 1985 yılı program hedefimin üzerimde ger
çekleşmiş, SEKA'ya verilen kâğıtlık odun büyük 
oranda karşılanmış, ihracat karşılığı olarak da firma
lara 260 bin metreküp endüstriyel odun tahsisi ya-
pılimııştır. 1986 yılımda lise, 7,5 milyon metreküp en-
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düstriyel odum, 16,5 milyon ster yakacak odun üre
timi planlanmıştır., 

Orman içi ve Ibitî iği köylülerin yapı koopera
tiflerinin ve orman ürünü kullanan küçük sanat er
babınım her ıtürlü orman ürünü ihtiyacımı karşılamak1 

içim tahsisli saltış kararnamesi hazıriammıştır? Ayrıca, 
günümüz şartlarına uymayam 3167 sayılı Kara Av
cılığı Kamumu yerime, yurdumuz av ve yabam hay
vanlarıyla çevre şartlarımın korunmasını, bu kaynak
ların ıgeliştinilmueslini, avlanmalarım kontrol altıma 
alımmasımı, av kaynaklarının devamh ve düzenli ola
rak işfetiimesiinli sağlamak amacıyla Kara Avcılığı 
Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa su
nulacak duruma ıda getirilmiştir. 

Muhterem ımiilletvekileri, bu yıl yaşadığımız mü
essif orman yangınlara dolaylısıyla da orman yangın
larına karşı aldığımız tedbirler konusunda da siz
lere ibiliği 'sunmak işitiyorum. 

il1. Orman yangınlarının erkem haber alınması ve 
erken müdahale edilmesi .amacıyla, ormanlık saha
larda bugüne kadar 903 adet yangın gözetleme fcu-
Hesi yapıümış, telli ve teisiiz haberleşme vasıtalarıyla 
donatılmıştır. / 

2̂  650 adet ilk yanığıma müdahale ekibinde, 8 500 
mevaîm'liik yangım işçisi, orman içinde ve ,günün her 
saatimde hazır Ibulundurulmaktadır. 

3. 1984 yılıma kadar 2 300 kilometre olarak ya
pılan yanığın emniyet yol ve şeritlerinin, .1985 - 1989 
yılları arasında her yıl 500 kilometre olmak üzere, 
5 yılda 2 500 kilometre daha yapİmasu planlanmış
tır. , 

4. 1984 yjlındam itibaren ommam yangınlarıyla -
mücadelede araaöz kullanımına .başlanmış ve aynı 
yıl 7 arazlöz yaptırılmıştır, 1985 yılımda ise 42 adet 
arazöz alımı ihale safhasındadır. 

5. Yerden ve halvadam ormam yangınlarını sön
dürme metotlarınım birilikte uygulanması ile daha 
iyi- sonuç ahnaeağı esas alınarak, 1985 yılı içinde 
Türlk Hava Kurumu ile yapılan işbirliği sonucu 3 
adet uçak îzmir iBöllge Müdürlüğümde görevlendirü-
m'îştir. Ayrıca, 1985 yıllında 3 adet helikopter satım 
alınmasıyla Mlgili çafoşjmalar da (sürdürülmektedir. 

6. Orman yangınları ibakımındam hassas bölge
lerimizde mevcutlara iave olarak meteoroloji istas
yonlarının kurulması da planlJamtmaştır. 

Alınan 'bütün tedbirlere rağmen, maalesef, 1985 
yılında Kasım somu itibariyle 1 795 adet orman yan
gını sonucu toplam 25 803 hektar ormam yanmıştır. 
1985 yılında birçok bölerimizde yaz aylarımda sı-
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caklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerin
de olması, nispî rutubetin yüzde 25'in altına düşmesi 
Ve şiddetli rüzgârlar, ormanı yanıgıniarının artışında 
en önemli neden olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 2896 sayılı Kanunun 
1 Ocak 1984 tarihinde yürüdüğe girmesini müteakip, 
yönetmelik hazırlık çahşmalarına süratle başlanımaş 
ve 'bunlarda Iglli yönetmelikler çıkarılmış, Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir; bunların 
detaylarına şu anda inımek istemiyorum^ 

'Bu arada, 1984 yılında ilik defa kadastro konu
sunda uygulama projeleri hazırlanmış olup, (bu pro
jeler şunlardır: Kalkınmada öncelikl 19 illimizin 
kadastrosunun 12 yıllda tamamlanmasını öngören 
proje; diğeri 'ise, geriye kalan 48 ilimizde 1985 -1989 
yıllarına aıit Birinci Beş Yıllık çalışmaları kapsayan 
projedir. Her iki projemin uygulamasına 1985 yılı 
içinde başlanmıştır. 

Orman kadastro kamlisyonlartmız, son kanunî 
'değişiklikte doğrultusunda daha kolay teşkil edilir 
ve daha süratli çalışır hale (getirilmiştir. 1985 yılı Ka
sım sonu itibariyle 423 bin hektar alanda 'kadastro 
çalışması yapılmıştır, 1986 yılında ise 400 bin hektar 
•alanın kadastrosunun yapılması programa alınmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, (bakanlığımızca gıda ve yem 
kontrol hizmetleri, 31 Öl sayiik Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
ki Kanuna, 1734 sayılı Yem Kanununa ve 1234 sa
yılı Hayvan Sağlık Zabıtası Hakkındaki Kanuna gö
re yapılmaktadır. Bakanlığımıza bağlı 'laboratuvarlarda, 
1985 yılında, Eylül sonu itibariyle 20 500 numune
de 97 'bin ıgıda analiziyle, 1 300 numunede 17 bin 
yem analizi yapılmıştır. Ayrıca, yemle ilgili olarak 
bakanlık il müdürlüklerince ruhsat ön kontrol
leri, ruhsat şartlarının devamlılığının kontrolü, fab
rika kuracak müteşebbislere ait yatçım kontrolleri, 
üretim, tüketim ve fiyat kontrolleri, sanayi yemi 
desteklenmesiyle ilgili kontroller, .teknik sorumlu bu
lundurup ıbulundurmadılklarının kontrolleri de yapıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, 
hakkında da ibazı bilgiler arz etmek istiyorum. He
nüz tarımımızda, teknolojik seviyede yeterli geliş
me sağlanamamıştır; zaten %unun herhangi bir an
da sağlanması mümkün değildir; çünkü araştırma, 
süreklilik ve devamlılılk 'isteyen bir İştir. Teknolojik 
gelişmenin sağlanmasında ise araştırıma ve geliştirme 
çalışmalarının çok büyük önemi vardır. 

Bakanlığımızca, uygulanan tarım politikası he
defleri doğrultusunda; 

1. Toprak, su ve orman gibi .tabiî kaynakların 
korunması, ıgeliştiriHmesi ve uygun kullanımı; 

2. Üretimin iklim şartlarına 'bağlılığını en dü
şük 'seviyeye indirecek teknolojinin yaygınlaştırıl-
tmıası; 

3. Tarımda iverim ve üretimi ekonomik olarak 
artıracak teknoloji'lerin .geliştirilmesi; 

4. Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi; 
5. Ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi; 
6. Ürün kayıplarının önlenmesi; 
7< Ürünlerin en uygun şekilde muhafazası, de-

ğ^riendirimesi, 
Amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları ya

pınmaktadır., 
Bakanlığımız bünyesinde, bitkisel üretim ve hay

vancılık konusunda 38, bitki hastalık ve zararlıları 
konusunda 9, hayvan hastalık ve zararlıları konu
sunda, 26 gıda kontrolü konusunda 6, su ürünleri 
konusunda 6, ormancılık konusunda 2 ve toprak ve 
su konularında 11 olmak üzere toplam, 98 araştır
ma kuruluşu bulunmaktadır. 

1985 yılında bakanlığımız yatırımlarının, KİT'ler 
hariç, 4,3 milyar lira ile yüzde 2'si araştırma ya
tırımlarına tahsis edilmiştir. Yine 1985 yılında 1 227 
proje devam etmekte, 295 proje yeni başlamış ve 140 
proje de sonuçlandirıiknıştır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi müsaadenizle, ge-
"ek grupları adına, gerekse şahısları adına, bakanlı-
şımın bütçesi hakkında konuşma yapan değerli mil
letvekillerinin değindikleri hususlar hakkındaki dü
şüncelerimi sizlere 'arz etmek istiyorum. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına ilk 
konuşan sayın milletvekili, «Anavatan Partisinin, 
tarımı ikinci plana ittiği, gerekli önemi vermedi
ği; bazı hizmetlerde geri kalındığı» 'gibi' hususlara 
değindiler. x 

Muhterem milletvekilleri, ANAP Hükümeti, ta
nımın ve çiftçinin önemlinin ne olduğunu çok iyi id
rak eden bir partidir. Bunu da, daha ilk günden iti
baren hükümet programında, 'seçim beyannamelerin
de ortaya koymuş, ne yapacağını açıklıkla söylemiş 
ve Son iki yıldır da söylediklerini teker teker yap
ma gayreti içerisinde olmuştur. 

Ben konuşmamın bu safhasında, müsaadenizle, 
bazı genel hususlar hakkında sizlere 'bilgi arz etmek, 
ve hu kuraklık meselesi üzerinde bir açıktık getir
mek İstiyorum. Nedense sayın muhalefet, kuraklığı 

— 191 



T. B. M. M, B; 48 18 * 12 « 1985 O ; 3 

tarımda (bir faktör olaıraik fcabaılBenmektoı korku
yor. 

YILMAZ DEMİR <(1Medk) — Haziran ayına 
ıkadar yağdı sayın bakan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — îşim'iz Aliah'a kalı
yor da, onun liçtin... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, mlüdahaHe etmeyin 
Sayın Kuşhane 

TARIM ORMAN VE KÖYfŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ben çeşitli ko
nuşmalarımda da dile getirdim ve biz her şeyi ku
raklığa bağlamadık, ama siz kuraklığı unuttunuz de
dim; hatta, gerek gensoru dolayısıyla, gerek 'bütçe 
konuşmamda misaller verdim, gerekse çeşitli şekil
lerde sizlere izah etmeye çalıştım. tfki rakam verdim, 
gayet iyi hatırlıyorum; birincisi Amerika Birleşik 
Devletlerinde yağışın i'yi olmadığı senelerde 200 mil
yon tonluk mısır üretimi 100 milyon tona kadar dü
şüyor dedim; destek aynı, 'her şey aynı .teknoloji 
aynı, insanlar aynı olduğu halde. Başka bir misal da
ha arz ettim ve 'bitişiğimizde 'Bulgaristan var; bu se
ne kuraklık onları etkiledi, onları etkileyen kuraklık 
<bizi 'bir ikinci defa dana etkiledi dedim; çünkü Me
riç Nehrine su bırakamadılar -'barajları, her şeyleri 
olmasına rağmen- bu yüzden, Edirne'li arkadaşları
mız gayet iyi bilir -ben de bölgeyi gezdim- Meric'in 
Ege kıyısında 'bulunan çeltik tarlaları bu yüzden bü
yük hasar gördü. 

Muhterem arkadaşlar, isimdi size, Türkiye tarı
mının geçmişinde neler olup. bittiğini geniş olarak 
vermek istiyorum. 

Bakınız, geçmişlere gideyim; tarımdaki gelişmeyi, 
bir sene ile, iki sene ile, kolay kolay ölçmeniz müm
kün değildir. Değerlendirmenizde makul olmanız la
zım. 1970 yılında tarımdaki gelişme hızı yüzde 2.3' 
tür. 1970 yılını herkes gayet iyi hatırlar, tarımda çok 
önemli bir yıl olmuş ve tarım büyük bir patlama 
yapmıştır. 1971'de hava şartları mübait gitmiş ve 
Türkiye tarımı en büyük gelişmesini yapmış ve ge
lişme hızı yüzde 13.2 olmuştur. Buna mukabil ertesi 
yıl, 1972'de tarımdaki 'gelişme, yüzde 0.5'tir. 1973' 
te ise daha kötü bir yıl olmuş, 1971'in yüzde 13.2'lik 
-ki, çok ib'üyük bir rekordur bu- gelişme hızına mu
kabil, 1973 senesinde tarımdaki gerileme — yüzde 
10.1'dir. 1974 ve 1975'te yüzde 101ar mesabesinde
dir ve geçmişteki boşluğu doldurmuştur tekrar 1977 
yılında tekrar — yüzde 1.3; 1978'de yüzde 2.7; 1979' 
da yüzde 2.8; -1980ye yüzde 1.7; 1981'de 0.7; 1982' 
de 6.4rtür. Ben, konuşmamın başında da ifade ettim, 

«1963 ile 1983 yılları arasındaki gelişme hızı orta
lama yüzde 3'tür» dedim. Bir yıl yüksek bir değeri 
bulabilirsiniz; hava şaftları müsait gider, tedbirle
rinizi de iyi almışsınızdır; ama tarımdaki gelişmeyi, 
daima 'biraz daha uzun vadeli ölçmeye mecbursu
nuz. Nitekim, şu misali verdim, dedim ki, bütün ibun-
lara rağmen bizim iktidarımız döneminde -şimdi di
yorsunuz ki üretimde düşme var; ama bunun -bir öl
çüsü, endazesi var; 'filanca üründe üretim düşer, fi
lanca üründe artar; ama önemli olan bunun h'âsıla'sı-
dır- 1984 ve. 1985 "de, Türkiye'de millî geliri ölçmek 
için şimdiye kadar hangi kriterler kullanılmışsa, aynı 
kriterler kullanılmıştır. I984*teki tarımın gelişme hı
zı yüzde 3.7'dir. Bu yıl, ikinci tahminimiz, merak et
meyin yüzde 2.6'dan, yüzde 2.3'e düştü; ama orta
laması yine yüzde 3rtür. Yani Türkiye'nin uzun va
deli ortalaması ile aynı noktaya gelmektedir. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Yüzde kaç Sa
yın Bakanım? 

BAŞKAN '— Lütfen sual sormayın efendim. 
Sayın 'Bakan, lütfen devam edin efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERÎ B9KAM 

H. HÜSNÜ DOĞAN «(Devamla) — Yüzde 2.3'tür. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, istifham edeceğim; 

sual sırasında sorarsınız efendim. 
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Duymadığımız 

için tekrarlatmak istedik, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — O zaman 'Başkanlığa sorun efen

dim. 
TARIM ORMAN VE K'ÖYİŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Gökgün' 
ün, yol gerçekleşmeleri ve köy elektrifikasyonu ko
nusundaki husu'slara, konuşmamın geneli içerisinde 
değindim; bunlarda herhangi bir geri 'kalmışlığımız 
falan da yok. Son aldığım bilgiye göre, köy hizmet
lerinde, köy yollarındaki gerçekleşme, birkaç gün 
evvel itibariyle, yüzde 8'6'dır. 

Şimdi, bu nokta o kadar önemli ki, değerli mil
letvekilleri, tabiatıyla, her şeyi kuraklığa bağlama
nın mümkün olmadığı hususu doğrudur, ama şunu 
da ifade etmek lazımı: Bugün siz, 'bütün barajlarınızı, 
sulama tesislerinizi en modern şekilde kursanız, ne
ticede o yılın hava şartlarına göre yeterli yağış ve 
kar gelmemişse yine, o tesisleriniz, istediğiniz fayda
yı vermez; ama bütün bunların dışında, gerdk 1984 
yılında, gerekse 1985 yılında, Anavatan Hükümeti
nin isulama meselesine verdiği önem açıkça ortada
dır, Biz, DSİ'nin yaptığı projelere ve Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan küçük ;su-
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lama projelerine çok büyük önem veriyoruz. Çünkü, 
inanıyoruz İki, Türkiye'de tarımı, uzun vadede, 'ku
raklıktan mümkün olduğu kadar kurtarmanın ve 
kuraklığın tesirlerini izale etmenin yolu da 'budur 
ve başka bir yolu da yoktur. Bu, bugünden yarına 
hemen halledeceğiniz lbir konu da değildir. 

'Muhterem milletvekilleri Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyo
nunda müzakeresi sırasında da 'bazı hususlara de
ğinmiştim, tekrarında yarar gördüğüm konulara bu
rada da değinmek istiyorum. 

Son nüfus sayımı da göstermiştir ki, Türkiye'de 
kırsal kesimde tarımla iştigal eden nüfus yavaş ya
vaş düşmeye başlamıştır. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARACA (Kütah
ya) — Tarımdan ümidini kesti. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bunun tarım
dan ümidini kesmeyle ilgisi yoktur. Dünyadaki du
rumu bilmek lazım, yani, dünya ülkeleriyle mukaye
se edilmekten korkmayın; biz de aynı dünyada yaşı
yoruz, Ay'da, Merih'te değil. Dolayısıyla, diğer ge-
lişımiş olan ülkelerin gösterdiği gelişmelerden daha 
farklı 'bir şekilde gelişme yapmanız da mümkün de
ğildir. Gerçekleri kabul edelim. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan, o eli
nizdeki kararname cetveli efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erel, bir şey soraoaksanız 
Başkanlığa sorun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN {Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, şimdi sizlere 'bazı misaller vermek isti
yorum; özellikle bazı ülkeler ve bazı bloklar itibariy
le dünyada tarımla iştigal edenlerin sayısının, yıllar 
•itibariyle nereden nereye geldiğini tekrar etmek isti
yorum. Bakınız AET'de, 1970-1984 arası tarım nü
fusu, mutlak olarak veriyorum, 41 milyondan 24.9 
milyona düşmüştür. Yani 14 sene zarfında tarım nü
fusu mutlak olarak yüzde 40 düşmüştür. Fransa'da 
1970-1984 arası tarım nüfusu 7 milyondan 3.9 mil
yona düşmüştür; azalma nispdtı yüzde 43.7'dir. Yu
nanistan'da -rakamları vermiyorum- mutlak olarak 
azalma var ve nispeti yüzde V6Mır. İtalya'dan ente
resan bir rakam var, 10 milyondan 5 milyona düş
müştür, yani 1970'den 1984'e aşağı yukarı tarım nü
fusu yüzde 50 düşmüştür. 

Şimdi ibunun gerisinde yatan gerçekler nedir, mü
saadenizle onun hakkındaki düşüncelerimi de siz
lere arz etmek istiyorum. Dünyadaki genel ticaret 

endekslerine bakıp bir değerlendirme yaptığınızda, 
izafî olarak, dünyadaki belli başlı bütün ziraî ürün
lerin fiyatlarının reel olarak düştüğü müşahede edil
mektedir. Dünyadaki fiyatları arz ediyorum, Türki-
ye'dekini değil. Şimdi, mademki tarım ürünleri fiyatı 
bir taraftan düşmektedir, o zaman, gelişmiş ülkeler, 
tarımdaki nüfusun refahını nasıl sağlamaktadırlar? 
İki yoldan (sağlamaktadırlar. Birincisi, biraz evvelki 
rakamlarda da görüldüğü gibi, tarımsal nüfus, oto
matik olarak başka bir yerde, sanayi sektöründe, 
hizmetler sektöründe kendine iş imkanı bulmakta
dır. ıDaha önemlisi, tarımsal topraklar, artık, sınırı% 
na geldiğine göre, olan, verimin artışı hadisesidir, 
yani, ayni alandan, aynı hayvandan daha fazla ve
rim almak; buğday, almak, mısır almak, et almak, 
süt almak meselesidir. 

MUHİTTİN YILDIRIM ı(Edirne) — Birim de
kardan daha fazla ürün elde etmek... 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI 
MH. HÜSNÜ İDOĞAN lODövamla) — Bunun da baş
ka yolu yoktur; Türkiye de bu yola girmiştir. Yal
nız, kimse Türkiye'deki tarım nüfusunun azalma
sının birden bire ve çok süratli bir şekilde olacağını 
zannetmesin. Bu, memleketin gerçekleri karşısında, 
memleketin gayri safî millî hâsılasının gelişmesi, sa
nayi ve hizmetler sektörünün absorbe edebilmesi is
tikametinde, kendi içinde ayarlanacaktır. Uzun va
dede, yani '780 bin kilometrekarelik yüzölçümüne, 
27 milyon hektarlık bir tarım arazisine sahip olan 
bir Türkiye'nin tarımda '25 milyon insanı -bütün hep
sini söylüyorum- tutması mümkün değildir, dünya
daki ibu gdişmelere de aykırı görünmektedir; ancak, 
dediğim gibi, şüphesiz bu bir vakit alacak ve tedrici 
olacaktır. 

SALİÎM EREL ((Konya) — Gıdıklanmaya başla
dınız değil mi Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖYİlŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ (DOĞAN ı(Devamla) — Müsaadenizle, 
tarım ürünlerinin ithalatı konusuna da değinmek is
tiyorum. 

Tarım ürünlerinde, -belirli miktarda, gerek işlen
miş sanayi ürünlerinin, gerekse diğer, tarım ürünle
rinin ithal edilmesi, politikamızın bir gereğidir; bunu 
açıklıkla Söylüyoruz. Adını da daha ilk günden iti
baren köydük, biz «terbiyevî ithalat» dediğimiz bir 
sekide, özellikle tüketiciyi korumaya yönelik itha
latı yaparız dedik. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce de defaatle bu 
kürsüden dile getirdim: Gelin, bu, kendi kendine ye-
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terli olma konusu üzerinde ıbir anlaşalım. Kendi ken
dine yeterli olmak demek, dışarıdan hiçbir şekilde 
tarım ürünü veya tarıma dayalı işlenmiş ürün alma
mak demek değildir, dedim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yeni bir sistem mi? 
TARIM ORMAN VE KöYIŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN '(Devamla) — Yeni bir sistem 
değil. 

O gün Sayın Başbakanımız da buradan dile ge-
'tirdiler, herhalde, bazılarınız anlamakta güçlük çeki
yorsunuz. 
. YIDMAZ DEMİR (Bilecik) — ©iz çok iyi an
larız Sayın Bakanım. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, önemli 
olan konu, ihracatımızla ithalatımız arasındaki fark
tır; yani bunda pozitif misiniz, negatif misiniz, ko
nusudur. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Allah, Al
lah... 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bizim geldiği
miz günden beri, bu konuda herhangi bir değişiklik 
yok. Baz mümkün olduğu kadar ihracatımızı artırı
yoruz, genel dengelerin imkânları nispetinde de -iç 
piyasayı tanzim etmek için- ithalat yapıyoruz. Bakı
nız, size etten misal vereyim; ette olan şuf Son do
kuz aylık et ithalatımızın tümü 25-26 tun ton civa
rındadır. Türkiye'nin et üretimi ise, 1 milyon 250 
bin, 1 milyon 300 bin ton civarındadır. Yani, top
lam olarak, getirilen et miktarı, Türkiye'nin üreti
minin yüzde 2,5'u kadardır. Şimdi müsaadenizle, ge
tirdiğimiz etin fiyatını söylüyorum, bu 1 080 - 1 100 
dolar civarındadır. Çok büyük miktarda da satıyo
ruz. Satış rakamlarını vermiyorum; çünkü bu mik
tarın çok üzerindedir. Orada karkas sığır etinin fi
yatı 1 700 - 1 800 dolar civarındadır. Şimdi, burada 
da bırakmıyoruz, -diyorsunuz ki, «üreticimizi Av
rupa'nın sübvansiyonundan korumuyorsunuz»- bu
nun üzerine Gümrük Vergisi, KDV ve diğer vergi
lerler 'birlikte vesaire yüzde 331e varan bir vergi ge
liyor, üzerinde 50 dolarlık bir fon var. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Satışta üreticiye ne 
getiriyor Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu tüketici için 
getiriliyor. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Tüketiciye ne geti
riyor? 

I BAŞKAN — Sayın Kuşban, lütfen efendim... 
'İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Suallerde sorarsı-

I nız. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Orada soracağız, 

I sayın milletvekili, rahatsız olmayın. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Rahatsız olmayız. 
'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın Is-

I mail Dayı, lütfen efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ 'BAKANI 

•H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tohum könu-
I sunda, bir noktaya gelinmiş olmasından dolayı mem-
I nun olurum. Şimdi, artık «İthal tohumuna karşıyız» 

denmiyor; «hastalıklı tohuma karşıyız» diyorsunuz; 
bu çok güzel bir gelişmedir. Hatta şunu söyleyim, 
patatesteki bu kadar büyük gelişme, o, «hastalıklı» 
dediğiniz tohumdan oldu. Dolayısıyla, hiçbir hükü
metin, özellikle bizim, hastalıklı tohum ithal etmek 

I için özel bir programımız yok. O konuda, geçmiş-
tekinin tam tersine, bir tedbir içerisindeyiz. Şöyle ki : 
Geçmişte kaçak gelirdi, kaçak gelen tohumun nasıl 
bir tohum olduğu da belli olmazdı; bugün tersine, 
kontrollü gelmektedir. 'Bunu da burada bir memnu
niyetim olarak ifade ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kontrol edildi o 
halde... (SHP sıralarından gürültüler) 

I BAŞKAN '— Sayın üyeler, lütfen müdahale et-
I meyin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soru soruyoruz Sa-
I yın Başkan. 

'BAŞKAN ı— Hangi hakla soruyoruz Sayın Kuş
tan? 

ÖMER KUŞHAN (Kart) — Affedersiniz Sayın 
I 'Başkanım. 

BAŞKAN — 'İçtüzüğü benden iyi biliyorsunuz. 
I Lüflfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Estağfurullah... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Ceylan, 
mısır üretimimizin 5-6 milyon tona gelmesi konu'su-

I na değindi. 
Tamamıyla aynı görüşteyiz. Ben bunu, ta geçen 

I senenin başında da söyledim, hatta Türkiye'nin, an-
I cak 3-4 veya 5 yıllık bir dönem içerisinde buraya 

gelebileceğini de ifade ettim. 

I Yalnız, biz, süt ve et üretiminde herhangi bir şe-
I kilde düşüklükten dolayı ithalat yapmıyoruz. Türki-
I ye*de 1984 ve 1985 yıllarında, ithalat, et ve süt üre-
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timi düşjtüğü için yapılmamıştır; biraz evvel dediğim 
mantık içerisinde yapılmıştır. 

Muhterem üyeler, 1979 fiyatlarıyla mukayeseler 
konusuna gelmek istiyorum.. 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Siz de mi 79 has
talığına tutuldunuz Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Geçen gün bu
rada uzun uzun o konu konuşuldu; fakat müsaade
nizle, o konuya yine değinmek istiyorum; özellikle 
iki girdi açısından misaller arz edeceğim; 'bunun bir 
tanesi gübredir, bir diğer de o zamanlar bulunamayan 
mazottur. 

Şimdi, geliyorsunuz, 1979'daki mazot fiyatını alı
yorsunuz; 'bugünkü mazotla, mesela buğdaya, şeker 
pancarına verilen fiyatlar arasında ilişkiler 'kurmaya 
çalışıyorsunuz. Bir kere, mazot açısından böyle bir 
mukayesenin ne kadar anlamı vardır, onu herkesin 
takdirine •bırakıyorum. Yani, çiftçiler o sene gider, 
günlerce, haftalarca 'benzincilerin kuyruğunda bekler 
mazot bulamaz, 'bulunca 9 liralık mazotu 30 liradan 
alır, belki daha yüksek fiyatlara alır -bunu hepimiz 
iyi Ihılıyoruz- ve siz gelirsiniz, o günkü, olmayan, o 
fiyattan ısatılımayan mazotla mukayese yaparsınız... 
Bunu anlamak mümkün değil... (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültü
ler) 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — Bunları 
«İcraatın İçinden» de dinledik Sayın Bakan? 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. 

^HÜSEYİN AVNl OÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu filmi çok seyrettik. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN {Siirt) — 
O plağı çok dinledik. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE 'KÖYÜŞLERİİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, gübre konusuna da, müsaadenizle, de
ğineyim, rakamları da arz edeyim. Çeşitli gübreler 
arasından DAP'ı alacağım, yıllardan 'beri seyri ne 
olmuş onun üzerinde bir bakalım? 

DAP'ı 1968 fiyatı, kilosu 89 kuruş, 1970'te 135 
kuruş oluyoır, 1974'e geliyorum, 1974'te 4 lira 44 
kuruştur kilosu. 

SALİM EREL (Konya) — «Kuruş» derken, ne
den bahsediyorsunuz? 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜİSNÜ DOĞAN (Devamla) — 444 kuruş, 4 
lira 44 kuruş. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
SALÎM EREL (Konya) — Kuruş diye bir para 

tanımıyoruz. 
'BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Erel... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, DAP'ın, bu 4 lira 44 kuruş olan fiyatı, 
'1975te iki defa aşağıya çekiliyor. O zaman -hafı
zalarınızı tazelemek bakımından- dünyada petrol fi
yatlarının gübre hammaddesi fiyatlarının, fosfat fi
yatlarının nasıl yavaş yavaş tırmanmaya başladığını 
düşününüz... 1975te 'bu ilk olarak 290 kuruşa, arka
sından da 245 kuruşa düşürülüyor. Gübrenin fiya
tına 19 Eylüri975ten... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
24 Ocak 198Ö'e kadar. 

TARIM ORMAN. VE KÖYÜŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — ... 27 Ocak 
198ö'e ka'dar Ihiçbir hükümet elini vurguyor. 1979 
yılında gelinen son durum ışudur : öyle ki, çiftçi, 
gübreyi döktüğünde, torbası kendisinden fazla edi
yor. Müsaade edin, her hükümet her devlet biraz 
'hesabını kitabını bilsin. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Taban fi
yatlarını yükseltin. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yardım edebi
leceği kadar edebilsin. İ980*de yapılan zam -onu arz 
etmek istiyorum- 245 kuruştan, önce 12 liraya, arka
sından da 20 liraya çıkarılmıştır. Aradaki zammı gö
rüyorsunuz.... 

Şimdi, meseleyi kendi içerisinde mütalaa etmek 
lazım. Yan'i artık hiçbir mukayese anlamı kalma
yan bir dönemin ölü fiyatını alacaksınız, artık ba
tağa giden bir dönemin fiyatını alacaksınız ve bu
günkü sih'hatli bir dönemle mukayese edeceksiniz!... 
'Bunu anlamak mümkün değildir. (ANAP sıraların
dan alkışl'ar)' 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı)"— Siz 1979'u baz 
olarak verdiniz ama... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim, lüt
fen... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) ~ Sayın Gürkan 
verdi o tarihi. (SHP ve ANAP sıralarından gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİİ BAKANI 
H HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, traktörle ilgili bütün 'hesapları yaptım; 'gen
soru konuşmasında onları size teker teker anlattım; 
bugün tekrar izah etmek istemiyorum. 

ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Traktör fiyatını 
bırakın, alım gücüne bakın. Köylü şimdi traktörü 
elinden çıkarıyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla* — Hatta bunu ki
tapçık haline getirdik, bütün rakamlar orada var. 
Hepsini bir daha mukayese edersiniz; hepsi gayet 
açıktır. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Ahmet 
Süter burada mı 'bilemiyorum; fakat şu veya bu şe
kilde birtakım sözler söylediğimi söyledi; onlara da
yanarak da 'birtakım yorum yaptı. Mademki böyle 
bir takım önemli yorumlar yapacaktı; en azından, 
bu gibi sözleri tahkik etmesinde yarar vardı. 

Şimdi, biz hiçbir zaman, «ziraatta planlama ol
maz» diye bir söz etmedik. Beşinci Beş Yıllık 'Planı 
'bu hükümet çıkardı; 1986 programı da elimizde. Kal
kıp, «Ziraatta planlama olurdu, olmazdı» gibi söz
leri bize mal etmemesi lazım; bunu burada söylemek 
iistiyorum. 

Ben müteaddit defalar şunu söyledim; biraz evvel 
de söyledim, dedim ki, Türkiye'de tarım alanının 
-ek;m alanı olarak- sınırına gelinmiştir. Bunu, bilen 
herkes söyler. Bu, 27 milyon hektar için yapılan yo
rumdur. Bunu 'biraz daha artırırsınız, ormandan ve
ya bazı ufak tefek başka araziler varsa, biraz daha 
artırırsınız; ama kalkıp da, «Daha bu kadar arazi 
var» denir mi? Yani, «Daha 'bu kadar arazi var», 
ne demek, biliyor musunuz? Türkiye'nin toprağını 
yüzde 30 genişletmeniz lazım. Yani 27 milyon hek
tar daha ilave ederseniz, Türkiye'nin 780 bin kilo
metre kare olan alanını, siz kalkıp 1 milyon 50 bin 
kilometre kare yaparsınız; onu başka türlü yaparsı
nız ancak. 

MUSTAFA MURAT ıSöKMENOĞLU '(Hatay) 
— Savaş ilan ederiz. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bulgaris
tan'dan alırız. (Gülüşmeler ve gürültüler) 

TARIM ORMAN VE KÖYflŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Süber'in 

•şahsımla ilgili sözlerine değinmek lüzumunu dahi his
setmiyorum. Bu çatının altında böyle sözlerin söylen
miş olması, sadece esef vericidir; ona değinmek is
tiyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Burada, bakanlığımın gerek üst seviyedeki bü
rokratlarıyla ilgili olarak, gerekse bakanlığımın çeşit
li seviyelerinde çalışan değerli mesai arkadaşlarımla 
ilgili olarak birtakım talihsiz sözler sarf edildi. 

Bir kere, şunu söyleyeyim : Kimi nereye getirece
ğimiz, bizim siyasî sorumluluğumuz altındadır; o, bi
zim işimizdir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Demek siyasî kad
rolaşmayı kabul ediyorsunuz Sayın Bakan? 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — MHP' 
İllerle MSP'lileri doldurdunuz bakanlığa. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, dokunulmazlık, sorumsuzluk demek değil
dir. Ben bunu anlamıyorum... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
milletvekillerine hakarete daha ne kadar müsaade 
edeceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, siz müdahale etmeyin efen
dim, ben müdahale ederim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, siya
sî dokunulmazlık, siyasî sorumsuzluk demek değildir 
efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan bu şekilde konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, lütfen efen
dim. 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA •(Kastamonu) 
— Sayın Başkan, çok müdahale ediyorlar, lütfen 
susturun efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Devam ediniz Sayın Bakan. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, müdahale ettirmeyiniz efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Siz niye müdaha

le ediyorsunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 

şekilde hakarete müsade ederek Mecli'sin onurunu 
koruyamazsınız. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hakaret yoktur, lüt
fen... 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ba
kanın ne dediğini 'dinlemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Dinliyorum efn'dim. Lütfen otu
run, lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, beni bu
raya millet gönderdi, tayin edilerek gelmedim; her
kes yerini bilsin Meclis içerisinde. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Sayın milletvekilleri, programa göre, çalışma sü

remiz dolmak üzeredir. 
Tarım Orman ve Köyi'şleri Bakanlığının 1986 yılı 

'bütçesi ile 1984 yılı kesinh'esabı üzerindeki görüş
melerin bitimine kadar sürenin uzatılma'sını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devam ediniz Sayın 'Bakan." 

TARIM ORMAN VE RÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, daha evvel Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
aynı tarzda konuşmalar oldu; orada da tahmin edi
yorum bu mealde, gerekli olan sözleri söyledim. 

Şunu ifade ediyorum; bir arkadaşımız, «Bir imam 
tutulmuş, filanca yere şube müdürü yapılmış» diyor. 

Durum şudur : Yıllardan 'beri teşkilatımızda ça
lışan Yüksek İslam Enstitüsü mezunu bir arkadaşı
mız var ve onu belli bir yerde idarî bir şubenin mü
dürü yapmışız. Yaparız efendim... 

CEMAL ÖZDEMİ'R (Tokat) — Neden o? 
'BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın milletvekil

leri, Sayın 'Bakana müdahale etmeyin efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Biraz evvel, bir 
sayın milletvekili arkadaşımızın da dile getirdiği gi
bi, 'burada herhangi bir şekilde kendisini müdafaa 
etmeye hakkı olmayan insanları bu şekilde ortaya 
koyarsanız, bu memura saygı değildir. Bürokrata, 
memura karşı biraz daha saygılı olalım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O sizin icraatınızla 
ilgilidir; memuru biz koruruz, siz değil. 

CAMİT TUTUIM (Balıkesir) — Sayın Bakan, siz 
kendinizi savununuz, memuru biz savurunuz. 

'BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen... 
Sayın Bakan, devam ediniz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hem, bu konu, me

murun kişiliği veya liyakatıyla ilgili değil. 
TARIM ORMAN VE KÖYİÎŞLERt BAKANİ | 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ne ile ilgili j 
peki'? i 
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t BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin 
I efendim. 
I ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sizin icraatınızla il-' 
I gili. 
I CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siyasî tercihini-
I zi tartışıyoruz Sayın Bakan, siz sorumlusunuz. 
I BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim. 
I EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 
I — Sayın ©aşkan, müdahale etmeniz gerekir. 
I 'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
I Sayın Bakan, devam edin'iz efendim. 
I ÖMER KUŞHAN <Karo) — Sayın Başkan, Sa-
I yın Bakana müda'hale etmeniz gerekir; milletvefcille-
I finin onurunu korumak Başkanlığın görevidir. 
I YILMAZ DEMJR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
I asıl, Sayın 'Bakana müda'hale etmelisiniz. (ANAP ve 
t SHP sıralarından ayağa kalkmalar) 

'BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. M'illetvekil-
I lerinin onuruna ait bir konu yok efendim, lütfen 
I oturun. 

YILMAZ OEMİR (Bilecik) — Hakkımızı koru-
I mak medbufiyetindesiniz. (SHP sıralarından gürül-
I tüler) 
I (BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütffen Başkan-
I lığa müdahale etmeyin; işimizi zorlaştırıyorsunuz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
I 'Başkan, onlarnıki de müdahale değil mi? 
I 'BAŞKAN — O zaman siz karşılıklı konuşun, 
I biz gidelim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Devam 
I ederseniz, böyle olacak. 
I 'BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin. 
I TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 
I H. HÜİSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
I muhterem milletvekilleri; sayın Paşa Sarıoğlu, tek-
I rar, «kendi kendine yeterlilik» konusuna değindi. 
I Bu konuyu biraz evvel yeterince ben de izah et-
I" tiğimi tahmin ediyorum, tekrar etmekte yarar gö-
I rüyorum. 
I Dünyada, gıda maddeleri ithalatı, tarım ürünleri 
I ithalatı yapmayan tek ülke yok. Eğer siz, kendi ken-
I dine yeterliliği, ithalat yapmamak şeklinde anlıyor-
I sanız, öyle bir ülke dünyada yok. 
I PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Programda yazılı, 
I ben okudum; biz söylemedik, siz söylüyorsunuz, siz 
I yazmışsınız. 
I BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, soruyorum : Siz ko-
I nuşurken, Sayın Bakan size müdahale ettiler mi 
I efendim? Etmediler. Lütfen, susar mısınız; müzake-
I releri ihlal etmeyin. 

— m -



T. B. M. M. B : 48 18 * 12 * 1985 0 : 3 

Buyurun Sayın 'Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şunu ifade et
mek istiyorum; dışa açılmanın en büyük. faydası şu
dur: Kendiniz ekonomik olarak, rantabl olarak üre-
tdbileceğiriiz şekilde en iyi şeyleri satarsınız; bunu 
o şekilde yapamadığınız ürünlerde alırsınız. 

Bakınız, Türkiye, tarım ürünleri ithalatını ilk de
fa yapmıyor ki? Yıllardan beri, Türkiye, hava şart
larının iyi gitmediği senelerde buğday, arpa getirir, 
yağ getirir... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakanım, 
çiçek de getirir miydiniz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN {Devamla) — Onu da getire
ceğiz. 

'Muhterem arkadaşlarım, mesela size, 1984 yılın
dan misal vereyim. Geçen yıl, tarım ürünleri ve ta
rıma dayalı mallar dahil, yaklaşık 850 milyon dolar
lık ithalat yapmışız. Bunun yüzde 60'ı 60,5'u hubu
bat ve yağdır. Neden? Yeterince üretemedik. Yani, 
'biz 1'984'te geldiğimizde hangi ted'b'ifi eksik aldık ki, 
bahane bulacaksınız orada? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Allah'la işi... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dolayısıyla, ba
zı meseleleri müzakere ederken, neyi müzakere et
tiğimizi, dünyada ne olup ne bittiğini çok iyi bil
memiz lazım. 

Muhterem üyeler, 'ben rakamlara girmek istemi
yorum. Bugün Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı, AET' 
si, bütün ülkeler dahil hepsi, memleketinin menfaa
tine ne iyi geliyorsa, hem alır, hem satar. Bizim de 
aksine bir ışey yapmamız için hiçbir sebep yok ve 
Anavatan Hükümeti de, iktidarda kaldığı sürece bu 
politikasına devam edecektir; onu da buradan ifade 
edeyim. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri; alkış- • 
lar) 

Muhterem üyeler, tarımda 'yapacağımız en büyük 
hamle, verim hadisesidir; Türkiye'de tarımı geliştir
menin başka bir şansı yoktur. Bu, gerek yağmura 
dayalı tarımda verim... «Yağmura dayalı» tabirini 
bilhassa kullanıyorum; çünkü, susuz tarım olmaz da 
onun için. Ya siz sularsınız veyahut da gökten su 
yağar; susuz bir tarım düşünmek mümkün değil. 
Türkiye'nin bütün hadisesi, verimi artırmaktır; veri
mi artırmanın yolu tohumdan geçer, verimi artırma
nın yolu sulamadan geçer. Bütün bunlar için bu hü
kümet elinden geleni yapıyor. Hatta, şunu anlamak 

mümkün değil; bir tohum politikasına bu kadar kar
şı çıkmayı, memleket hesabına anlamak mümkün de
ğil; maalesef karşı çıkıldı. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hatta' tohuma... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz tohuma karşı 

değiliz, hasta tohuma karşıyız. 
'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN Devamla) — Sayın üyeler, bi
raz evvel misal verdim; «hasta» dedikleri o tohum
dan bu kadar patates çıktı. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ufak işlerle uğraşmayalım. Bir gün olur, 
bir yerden iki TIR patates de gelir, soğan da gelir; 
ama siz bu işin geneline bakın; genelinde politika 
doğru mudur, iyi gidiyor mu, gitmiyor mu, mesele 
(buradadır. Yok'sa, siz hep minimum meselelerle uğ
raşıyorsunuz, ufak meselelerle uğraşıyorsunuz. Bun
lar doğru değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz uğraşıyorsunuz 
Sayın Bakan. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu 
konuşmalar ne biçim konuşmalar?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

SALİM EREL ı(K'onya) — «Minumum mesele
lerle uğraşıyorsunuz» diyorlar; bunlar ne demek olu
yor efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

«ALİM EREL (Konya) — «Söylediğimi anlamı
yorsunuz» lafları ne demek oluyor? Neden müdaha
le etmiyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konuşmacıya 
müdahale ediyorsunuz, biz de duyamıyoruz efendim. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — O zaman müdahale 
edin efendim. 

'BAŞKAN — Lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bu 

konuşmalara izim veriyorsunuz; bunlar ne demek 
oluyor? 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) '— Sayın Başkan, 
bizim neyle uğraştığımıza Sayın Bakan karışamaz; 
biz muhalefet yapıyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Böyle taraflı ida
re olmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir... 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Allah sorsun sen
den Sayın Başkan. 

1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e ve Kon
ya Milletvekili Salim Erel'e uyarı cezası verilmesi 

BAŞKAN — Size ilk uyarı cezasını veriyorum 
efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ne 
biçim konuşma? Lütfen müdahale edin efendim. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO 

1 _ 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları: 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köy isleri Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı 
b) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1986 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1984 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 

d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1984 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Devam edin sayın bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Demir, Başkanlığı zor du
rumda bırakıyorsunuz ve müzakereleri ihlal ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel, sizi de uyarıyo
rum efendim, lütfen, sizi de uyarıyorum, ilk uyarıyı 
size de veriyorum efendim, lütfen oturun. 

SALİM EREL (Konya) — Ne demek bu «mini
mum meseleleri»? 

TEVFIK BİLAL (Hatay) — Açık açık taraf tu
tuyorsun Sayın Başkan. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan, «mini
mum işler»den neyi kastettiniz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Küçük işleri kastet
tim. 

SALİM EREL (Konya) — Siz büyük işlerle mi 
uğraşıyorsunub Sayın Bakan? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bunlar mı yaptığınız 
işler? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin; 
devam edin Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem milletve
killeri... 

SALIM EREL (Konya) — Bunlar ne biçim ko-
nuşmaysa... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — 1985 yılı, gerçekten, 
hava şartları bakımından ülkemiz için iyi bir yıl ol
mamıştır. Bütün bunlara rağmen, Türkiye'de tarım
sal hâsıla toplamında bir düşüklük yoktur; belirli 
ürünlerde artış vardır, belirli ürünlerde azalma var
dır. Bu yıl tarımsal hâsıladaki toplam gelişme, tarım
sal büyüme yüzde 2,3'tür; son iki yılda, ortalaması 
yüzde 3 olmuştur. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, hede
fimiz yüzde 3,6'dır. Ben tahmin ediyorum, aldığımız 
tedbirler sayesinde de belirli şartlara, bağlı olmak 

in. — DİSİPLİN CEZALARI 

MİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER (Devam) 
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üzere, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin 
sonunda bu hedefi tutarız ve inşallah aşarız da bunu; 
çünkü, tarımdaki gelişmeler zaman işidir, belirli artış
ları birdenbire sağlamanız mümkün değildir. 

Ancak, tohuma dayalı olarak belirli ürünlerde Tür
kiye'de süratle bazı gelişmelerin olacağına yürekten 
inanıyorum. Bunların başında, bir mısır politikası, bir 
soya politikası, bir ayçiçeği politikası ve bunlara para
lel olarak hayvancılıktaki gelişmeler önemli beklenti
lerimiz arasındadır. 

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KöYİSLERİ BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı 
b) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1986 Malî Yılı Bütçesi 

Ben, 1986 yılının, aziz çiftçimize, milletimize ve 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.35'e kadar birleşi
me ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 20.10 

[İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1984 

Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de

vam ediyoruz. 
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üze

rinde konuşmak isteyen?.. 
Sayın ihsan Gürbüz, buyurun efendim. (Alkış

lar) 

Sayın Gürbüz, süreniz 10 dakikadır efendim, bu
yurun. 

İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Ba-

»••«^—•<•• 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.35 

BAŞKAN : Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOJ 
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kanlığı 1986 yılı bütçesi üzerinde şahsım adına ko
nuşmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygı ve 
sevgi ile selamlıyorum. 

Büyük Atatürk'ün, Türk tarımında öncülük ya
parak kurduğu araştırma, üretme, tedarik ve müca
dele müesseseleri, her geçen gün, tahminlerimizden 
daha ileri olarak araştırma enstitüleri, devlet üretme 
çiftlikleri, haralar gibi faydalı tarım işletmeleri mey
dana getirmişlerdir. Bu hale gelinceye kadar, Türk 
tarımına hizmet eden, bakanından en ufak memuru
na kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
güzide mensuplarına minnet ve şükranlarımı arz edi
yor, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. (Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) Bu arada, tekniğe ye bili
me ayak uydurarak, Türkiye'yi» dünyada kendini do
yuran bir ülke haline getiren, çalışkan ve vefakâr 
Türk çiftçisini de takdir ve minnetle anmayı, bir mes
lek mensubu olarak, yapılması icap eden bir borç ola
rak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de, orman sa
halarının artırılması görevini bugüne kadar kamu sek
törü üstlenmişti. Şimdi görüyoruz ki, özel sektörün 
de bu görevde yer alması, Türkiye'de ağaçlandırma 
ve yeşil kuşakların çoğaltılması bakımından takdiri 
mucip bir harekettir. Bunun için bakanlığı tebrik edi
yorum. 

Ayrıca, yeşil kuşakların çoğaltılmasında, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde yedeksubay olarak çalışan orman 
ve ziraat mühendislerinin, silahlı kuvvetlerimiz bün
yesindeki erlerimizle beraber, bu işe yardımcı olacak
ları kanısındayım. Hükümet olarak, silahlı kuvvetlerle 
bu şekilde bir anlaşma yapıldığı takdirde, bu hizmet
lerin daha ucuz ve daha iyi bir yeşil kuşak meydana 
getirmemiz her zaman mümkündür. 

Ayrıca, orman yangınlarında, mevcut idarenin, iş
çisi, teknisyeni ve bölge halkının yardımının dışında 
da, yine silahlı kuvvetlerimizle müştereken çalışıldığı 
bilinmektedir. Ancak, hassas bölgelerde bu işi daha 
iyi yapabilmek için, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının müşterek ola
rak, bir anlaşma neticesinde, askerlerimizi, hassas 
bölgelerde bu işin gereğine göre, nazarî ve pratik yön
den yetiştirmek ve kurslar göstermek suretiyle or
man yangınlarına karşı, tedbirli, bilgili kişiler olarak 
görev verdiğimiz takdirde, daha iyi randıman alına
cağı kanısındayım. Bu bakımdan, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının 
bu hususta bir anlaşma yapmasını gerçekten arzu edi
yoruz. 

1 Ayrıca, tabiî afetler yüzünden, orman sahalarımız 
I içerisinde normal ömrünü tamamlayan bir yığın en-
I kaz halinde odunlar bulunmaktadır. Bunlar yıllardan 
I beri orman içerisinde kaldığı için, hem orman yan-
I gınlarında mücadeleye zorluk çıkarmakta, hem de fu-
I zulî olarak millî servetin yattığı görülmektedir. Ta-
I rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, en kısa zaman-
I da, bu enkazları orman içerisinden çıkartıp boşalan 

sahaları yeniden ağaçlandırırsa orman sahalarımızın 
daha da çoğalacağı bir gerçektir. 

Yine 1986 yılı bütçesine baktığımızda görüyoruz 
I ki, orman yangınları için helikopter alınacaktır. Bu, 

hakikaten ormanlarımızın korunması bakımından çok 
olumlu ve bütün dünyanın tatbik ettiği bir sistemdir. 

I Ancak, helikopterlerin yanında uçak da kullanmanın 
faydası olduğunu ben şahsen gördüm ve biliyorum. 
Orman yangınlarında, daha önceden haber alınarak, 
buralara önceden yangını önlemek bakımından sis ve 

I yangın söndürme bombaları atmak suretiyle, yangı-
I nın önü kesilerek, orman yangınlarının söndürül-
I düğü bilinmektedir. Eğer bu şekilde, uçak ve helikop

terler alındığı takdirde, daha faydalı olacağı ve kısa 
I zamanda yangın büyümeden büyük servetlerimizin 

heba olmasının önüne geçileceği bir gerçektir. 

Yine orman söndürmede, bugün -Amerika Birle
şik Devletleri dahil - ileri memleketlerdeki orman-

I larda, çok hassas bölgelerdeki kıymetli millî parkla
rın bulunduğu yerlerde, ormanlar spreyle ilaçlanmak 
suretiyle yangına karşı tedbir alınmaktadır Bunların 
maliyetleri de, tahminlerin çok altındadır. Bu hususun 
da, Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlık tarafından 
tetkik edilmesinde fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şu saate kadar görüşü
len mevzular içerisinde hiç değinilmeyen, su ürünle
riyle ilgili olarak düşündüğüm teklif ve temennüeri, 
maddeler halinde, hepinizin huzurunda sayın bakanlı
ğa arz etmek istiyorum. 

Malumları olduğu üzere, su ürünleri, denizlerde 
ve iç sularda bulunan bitkilerle, hayvanların tümü ve 
bunların yumurtalarıdır. Su ürünleri istihsali ve bun
lardan yararlanma, insanlık tarihi kadar eskidir. Dün
ya nüfusundaki hızlı artış, gelişmekte "olan birçok ül
kede, gıda yetersizliğine ve çeşitli problemlere neden 
olmaktadır, özellikle, hayvansal protein kaynakları
nın kıt ve pahalı oluşu, beslenmede öncelikli bir eksik
lik yaratmaktadır. Su ürünlerinin bileşiminde bulu-

I nan hayvansal proteinin, beslenmedeki büyük önemi, 
besin uzmanlarının dikkatini, deniz ve iç sularda bu-

1 lunan su ürünlerine çekmiştir. Balık eti yüzde 18-20 
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oranında protein ihtiva etmektedir. Bu proteinin bileşi
mindeki amino-asitler yüksek değerli olup, et, süt, 
yumurta gibi besinlerle mukayese edildiğinde, onlara 
yakın bir değerde olduğu görülmektedir. Su ürünle
rinin ihtiva ettikleri madensel tuzlar ve vitaminler-
ce de çok zengin olup, bu, her yaştaki insanlar için 
muhakkak ki, büyük bir faydadır. 

Ülkelerin kalkınması, çağdaş bilim ve teknik dü
zeyine çıkmak, sağlam bünyeli yaratıcı güçlerin doğ
masıyla sağlanabilir. Bu da ancak dengeli beslenmey
le mümkündür. Böyle bir beslenmede protein ihtiya
cının 1/3'ini hayvansal kaynaklı proteinler teşkil et
mektedir. Günlük protein ihtiyacının ancak yüzde 16 
veya 17'sinin hayvansal kaynaklı olduğunu düşünür- ) 
sek, gelecekteki hayvansal ürünler bakımından büyük 
zorluklarla karşılaşacağımız bir gerçektir. Bu sebeple 
ülkemizdeki protein kaynaklarının geliştirilmesi zo
runludur. Klasik hayvan yetiştiriciliği yoluyla ihti
yaçlar .giderilememektedir. Bu nedenle, ülkemizde, ge
lişmiş ülkelerde olduğu gibi, fiyatın ucuzluğu ve kay
nak zenginliği yönünden en elverişli protein kaynağı 
olan su ürünlerine, özellikle balıkçılığa önem veril
mesi lazımdır. 

Türkiye'nin coğrafî konumu ve ekolojik özellik
leri, değişik sıcaklık ve tuzluluğa sahip denizleriyle, 
sıcak ve soğuk iç su kaynakları itibariyle her çeşit 
su ürünlerinin yetiştirilmesine ve yetişmesine çok el
verişli büyük imkânlara sahip bulunmaktadır. Su ürün
leri üretim alanlarımız - bilhassa belirtmek istiyorum -
orman alanlarımızdan fazla ve ziraat alanlarına, he
men hemen, eşittir. Su ürünleri üretim alanları, ziraî 
üretim alanlarından daha geniş bir yer tutmasına ve 
halkımızın da yaklaşık olarak yarısının kıyılarda ya
şamasına rağmen, denizci bir millet olma özelliğini ta
şımamaktayız. Dolayısıyla, etrafımızı çeviren deniz
lere ve içsularımıza sırtımızı çevirmişizdir. Ayrıca, ka
rasal üretimde genellikle toprağın 40 - 50 santim de
rinliğinden istifade etmekteyiz; halbuki suyun 200 
metre derinliğine kadar olan her kesiminden üretim 
yapılabilmektedir. Arkadaşlar, bu da gösteriyor ki, su 
ürünlerinin değeri, karada yaşayan her türlü mah
sule nazaran daha/kolay ve daha boldur. Buna ila
veten, balık ziraati yoluyla su kaynaklarından, kara
sal kaynaklara nazaran birim sahadan 3 ila 5 kat fazla 
ürün elde etmek mümkündür. 

Su kaynakları bakımından şanslı olan ülkemizin 
denizleri, balık türleri bakımından diğer ülkelere na
zaran çok zengindir. Karadeniz'de 247 çeşit, Marmara 
Denizinde 200, Ege Denizinde 300, Akdeniz'de ise 
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500 tür balık vardır. Ülkemiz tüm iç su alanıyla 2 
milyon hektar civarındadır. Nehir ve ırmakları
mızın uzunluğu da, 177 bin kilometreyi bulmaktadır. 
1983 yılı istihsaline göre, iç su ürünlerinin miktarı 
33 500 ton, deniz ürünleri ise 518 bin ton olup, top
lam üretimimiz 550 bin tondur. Kişi başına tüketilen 
ortalama su ürünleri miktarı ise, Norveç'te 445 kilo, 
Danimarka'da 299 kilo, Peru'da 120 kilo ve Japonya' 
da 91 kilo olmasına karşılık, ülkemizde bu miktar 
maalesef 9,5 kilodur. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, 2 dakikanız var, 
lütfen toparlayın efendim. 

İHSAN GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım, 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki su sahala
rında ve bilhassa Beyşehir, Eğirdir ve Akşehir göl
lerinde yetişen kerevitlerin 1984 yılı istihsali 2 500 
tondur. Memleketimizdeki bilhassa Apolyont ve Eğir
dir göllerinde mevcut kerevitlerde hastalık vardır. 
Sayın bakanıma da arz ettiğim gibi, bu sene gönder
diğimiz kerevitler maalesef Fransa ve italya'dan geri 
gelmektedir. Bunlara, Fransızların «La Lessive» veya 
«Le goudron» dedikleri ve bizim de, aşağı yukarı 
dilimize yakın olarak, cüzzam gibi bir hastalığın se
bep olduğu söylenmektedir. Bakanlık mensupları, 
benim uyarım üzerine gerekli tedbirleri almışlar ve 
bu iki gölümüzde gerekli incelemeleri yapmak üzere 
bir ekip gönderdiklerini öğrenmiş bulunuyorum. Mem
leketimizin ve su ürünlerimizin geleceği bakımından 
çok faydalı olan kerevit hususunda bakanlığın tutu
munu burada takdirle söylemekte büyük bir memnun
luk duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, göllerimizin hastalıklara 
sebep olma hususlarından birisi de, kirliliğinden do
layıdır. Geçen gün Çevre Müsteşarlığı bütçe konuş
maları sırasında da söylediğimiz gibi, bilhassa deter
janlar ve atık sular nehir ve göllerimizi kirletmekte 
ve bundan dolayı da balık ve diğer su ürünlerimizin 
gittikçe miktarlarının azalmasına sebep olmaktadır. 
Bu hususları düzeltmek için, su ürünlerinin memle
ketimize daha fazla faaliyet göstermesi icap etmek
tedir ki, bu bakımdan da su ürünlerini bugün için 
kontrol edecek ve devamlı surette bu gelişmeyi sağ
layacak bir daire başkanlığı dahi, maalesef yoktur. 
Bu bakımdan, memleket su ürünlerinin gelişmesi, ba
lıklarımızın ve su ürünlerimizin kıymetlendirilmesi, 
değerlendirilmesi bakımından çok yetişmiş ve balık
çılık üzerinde yurt dışında ihtisas yapmış bir yığın 
arkadaşımız, bugün maalesef muhtelif dairelerde ça-
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lışmaktadır. Bunların hepsinin toplanarak, Su Ürün
leri Genel Müdürlüğünü yeniden teşekkül ettirmek 
suretiyle Türk balıkçılığına büyük ehemmiyet veril
mesini canı gönülden arzu ettiğimi bilhassa belirt
mek .istiyorum. 

Sözlerime son verirken, 1986 yılı Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin memleketimize, mil
letimize, bakanlığımıza ve fedakâr, vefakâr Türk çift
çisine faydalı ve bereketli olmasını diler, Sayın Baş
kan ve değerli milletvekili arkadaşlarımı saygı ve 
sevgiyle selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Efendim, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

bütçesi üzerinde soruları olan arkadaşlarımız var; 
başka soru soracaklar da isimlerini yazdırsınlar. 

Soru sorma istemi bulunan arkadaşlarımızın isim
lerini okuyorum: Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın Sa
lim Erel, Sayın Tevfik Bilal, Sayın Yılmaz Hastürk, 
Sayın Ertuğrul Gökgün, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, 
Sayın İsmet Turhangil, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın 
Cahit Tutum, Sayın Münir Sevinç, Sayın Hüseyin 
Aydemir, Sayın Idris Gürpınar, Sayın Muhittin Yıl
dırım. 

Başka var mı efendim? 
Soru sorma istemi bitmiştir. 
Efendim, içtüzüğümüze göre, «Sorular kısa, ge

rekçesiz, şahsî görüş ileri sürülmeden, açık olmalıdır.» 
Bu bakımdan, yazılı olarak soru soran Murat Sök
menoğlu ve Yılmaz Hastürk arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Murat Sökmenoğlu'nun sorularını okuyo
rum : 

1. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım 
sektöründe öngörülen yıllık büyüme hızının bu se
ne hedefe ulaşıp ulaşmadığı, 

2. Çiftçi gelirinde ve tarımsal ihracatta öngörü
len artışın gerçekleşip gerçekleşmediği, 

3. Çiftçi gelirinin aile başına ortalama millî ge
lir seviyesine çıkıp çıkmadığını, 

4. Geçen seneye göre, aile başına ortalama ge
lirin artıp artmadığını, 

5. Taban fiyatları, maliyet enflasyonu karşısın
da yeterli midir? 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Efendim, biraz evvelki konuşmamda da arz et
tiğim gibi, Beşinci Beş Yıllık Planda, tarım sektö

ründeki ortalama büyüme hızı yüzde 3,6 olarak ön̂  
görülmüştür. Bu öngörülen hız, geçen yıl, yüzde 3,7 
olarak; bu yıl da - ikinci tahmine göre - yüzde 2,3 
olarak gerçekleşmiştir. Ortalaması ise, yüzde 3 civa
rındadır. Yine konuşmamda arz ettiğim gibi, aldığı
mız tedbirlerle ve yine belirli şartlara tabi olarak, önü
müzdeki üç yıl içerisinde bu ortalama hedefi tutabi
leceğimizi tahmin etmekteyim. 

•Sayın Sökmenoğlu, ikinci sualinde, çiftçi gelirle
rinde ve tarımsal ihracatta öngörülen artışın ger
çekleştirilip gerçekleştirilmediğini sormaktadırlar. 

. Şu misali vermek istiyorum : Ocak - ağustos dö
neminde, tarıma dayalı işlenmiş ürünler ve tarım 
ürünleri ihracatı, toplam olarak, 1 milyar 330 mil
yon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tarım ürünleri ih
racatı ise, 920 milyon dolardır. Tabiatıyla, bu sene 
içerisinde yaşadığımız şartların tarım ürünleri ihra
catına belirli bir şekilde, menfî olarak etki ettiğini de 
söylemek gerekir. 

Sayın Başkanım, çiftçi geliri bakımından bir mu
kayese yapmak istenirse, şöyle bir misal verilebilir: 
Yine son senelerde rahatlıkla görülmektedir kıi, kırsal 
kesimdeki nüfus artışı çok az, buna mukabil şehir
lerdeki artış daha fazladır. Bu bakımdan, tarımda 
nüfus artışını da düşünerek, bu yıl gerçekleştirdiğimiz 
yüzde 2,3 oranındaki reel gelir artışı seviyesinde bir 
artış beklemek mümkündür. 

Üçüncü sualde ise, çiftçi gelirinin, aile başına or
talama millî gelir seviyesine çıkıp çıkmadığı belirtil
mektedir. 

Tabiatıyla, bu uzun vadeli bir konudur; hükümeti
miz de, programında bunu uzun vadeli bir hedef ola
rak almıştır. Tarım gibi, nüfusumuzun aşağı yukarı 
yüzde 45 - 50'sini meydana getiren bir kesimin fert 
başına düşen millî gelir seviyesini birkaç yıl içerisin
de ortalama millî gelir seviyesine getirmek mümkün 
değildir; fakat zannediyorum ki, bu, ancak belirli bir 
vadede, uzun bir vadede gerçekleşebilir. 

Geçen seneye göre aile başına ortalama gelirin 
artıp artmadığı konusu da sorulmaktadır. Bunu ge
nel olarak alırsak, 1985 yılında millî gelir artışı yüz
de 5 olduğuna göre, bundan nüfus artışını düşerseniz 
demek ki, Türkiye'de bu yıl, fert başına ortalama ola
rak yüzde 2,5'luk reel bir ilerleme var demektir. Bu
nun tarımla ilgili kısmına, biraz evvel cevap vermiş 
olduğum için, o hususu geçiyorum. 

Taban ve destekleme fiyatları konusunda ise, ko
nuşmamda da dfade ettiğim gibi, hükümetimiz genel 
olarak, bu yıl verdiği bütün destekleme fiyatlarında, 

— 203 — 



T. B. M. M. B : 4 9 1 8 . 1 2 . 1985 0 : 4 

girdilerdeki fiyat artışlarını da dikkate alarak, istis
nasız enflasyonun üzerinde fiyat vermiş ve bu uy
gulamayı da titizlikle yürütmüştür. Bizim kanaatimiz 
odur ki, verdiğimiz fiyatlar, özellikle malını devlete 
veren çiftçi bakımından tatminkârdır, bu seviyeyi kar
şılamaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yılmaz ihsan Has'türk'ün sorularını oku

yorum : 
1. Entegre kırsal kalkınma projelerinin esası 

nedir? 
2. Beşlncıi ©eş Yıllık Planda öngörülen merkez 

köyler nasıl kurulacaktır? 
3. Bu yerteşimlere hizmeti hangi kuruluşlar ve 

nasıl1 götüreceklerdir? 
Buyurun Sayın Balkan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLEİRİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, değerli oıilet-
vefcilleni; entegre kırsal gdlıişme projelen», bilindiği 
igi'bi, ilk defa alarak, Türkiye'de, Çankırı - Çorum 
projesiyle başlatılmış, 'bdlahara Erzurum projesi ve 
diğer projelerle devam ettirilmiştir. Burada önemli 
idam husus, köye ve tarıma ıgötürüten hizmetleri be
lirli bir anlayış içerisinde, 'belidi bir plan dahilinde, 
belidi !bir zaman içerisinde gerçekleştirmek mesele-
slidir. Bu projelerde dış kaynak da kulanılnııştır -bil
diğiniz gibi- ve önemli gelişmeler de sağlanmıştır; 
gerek bizim dönemimizde, özelikle bizden önceki dö
nemlerde de, ibu projelerde 'beMi başarılar sağlan
mıştır. Tabiatıyla 'burada şu yorumu yapmak isti
yorum : Türkiye gibi gerçekten kırsal kesim bakımın
dan dağınık, takriben 76-78 bin yerleşme ünitesine 
dağılmış, 36 bin ıköye dağılmış köy nüfusunun, sa
dece belidi entegre kıraat gelişme projeleriyle hal-
lıedlilmesi mümkün değildir. 

Bizim;, özelikle Iköy hizmetleri teşkilatlımızda, önü
müzdeki yıl devreye sokacağımız büyük ölçüde ma-
kine parkının, iköye götürülen altyapı hizmeltlerinde 
büyük ve önemli bir aşama yapacağını tahmin ediyo
rum. ömümüzdeki yıl iş mevsimine yetişbirillımelk üze
re, toplam olarak 1 775 adet iiş makinesini devreye 
sokmayı .planllıyoruz, Bu köy altyapısı 'bakımından 
yol, su, elektrik ve bilhassa özelikle yol hizmetleri 
talkımından 'büyük bir laşama yapacak parktır. Mer-
ıkez köylerdeki genel felsefe, umumiyetle, bulunduğu 
bölgede gelişme imkânına sahip ve etrafına fazla hiz
met verebilecek, merkezî olabilecek köylerde belidi 
hizmöüleriın yoğunlaştırılması ̂ hadisesidir. Burada PTT, 

Sağlık Bakanlığı ve d!iğer ilgili kuruluşlar da ken
dilerine düşen hizmetleri yapacaklardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erel, buyurun efendim, . . 
SALÎM EREL ıtfKonya) — Sayın Başkan, Baş

kanlığınıza ve kişıiiginiıze saygı ve güven'imi ttyiden 
arz ederek sorularıma başlıyorum. 

ıRAIŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİM EREL ı(Konya) — Sayım Başkan, Sayın 

Balkanımızın şu sorularımı cevaplandırmasını talep 
ediyorum. 

1". ANAP iktidarı döneminde (tarımsal girdi fi
yatları ve büyüme hızı; tarımsal girdi 'fiyatları be!ü, 
büyüme hızının düşüklüğü de belli; bu durumda, 
çiftçimizin sosyal yapı ve yaşantısının dalhıa istik -
raırlı, daha müreffeh bir düzeye geldiği iddia edile
bilir mi? 

2.' Teşvik edilen bazı sektörierde orta vadeli kre
diler için çok daha ucuz oranlı faizler uygulanmak
tadır. Hükümetlimiz 'bu düşük faiz oranlarını tarım 
sdktöründeki kredilerde de kullanmayı düşünüyor 
mu? 

3. Ürünlerimizin taban fiyatlarını tespit eder
ken, hangi ioiuşurnları göz 'önünde bulunduruyoruz? 
'Diğer blir deyimle, maliyet + kâr kapsamında, ma
liyet bazında elde edien ürünün girdilileri imi veya 
yeni ekim döneminde kullanılacak girdilerin maliyeti 
mi göz önünde bulundurulmaktadır? 

4. 1978-1979 yıllarında, ihtiyaç oılımasına karşın, 
buluınmadığı veya yeterince bulunmadığı için yeteri 
olarak alınamayan akaryakıt, traktör, gübre ve ilaç 
gibi sektör girdEeri, 1980 yılından beri yeterli mik
tarda bulunmasına karşın, siyasal, iktidarınız döne
mlinde satışları ve kullltanımıları çok düşük düzeyde
dir; bunun sebebi nedir?1 

5. Üreticıinlin dindeki patates ıslboku ne miktar
dadır; 800 bin ton mu, 1 milyon 700 bin ton mu
dur? 

Üretimin beklenmeyen artışı ve ihtiyaç fazlası 
olarak geçiştirmeye çalıştığınız 'bu ürünün kaderi ko
nusundaki politikanız nedir? 

HAKKI ARTÖKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, sorular kısa olacak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin; somlar kısa ve net. 

Evet, dinliyoruz Sayın Erel, buyurun. 
SALİM EREL '(Konya) — 6. Sayın Bakan, bakan

lığınızda siyasî tercihinize göre personel uygulaması 
yapıyoruz dediniz. Bu ne demektir? 
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7. Hollanda, Bulgar ve Fransız 'la vache qui ırûıt, 
yani tgülen inek peynıMeri; Almanların köpek maıması 
aiaralk da kuilflandığı dddia ©dilen ve ibesmelesüz kesi
len kaiitesiizetler, dinsel törderimlize aykırı olarak ha
zırlanan, yani (murdar olan yiyecekleri Müslüman 
Türk. 'Müllietine nasi ve ıhıangi anlayışla yedMyorsunuz? 
Bu uygulamayı d'iaıî yangılar veya ırrmhafazaıkâır görüş
le nasıl bağdaştırıyorsunuz? ©u liıfchall politikanızdan 
Türk Milleti ve Türk çiftçisi ımemnun mudur? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Balkan; yalnız 'bir .hususu hatıdat-

mak liısıtiyoırum, 'İçtüzüğe göre sorulara yazılı cevap da 
vereMirsinıiz. 

TARIM ORMAN VE KÖYHŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendini, (bulada cevap 
vereceğim. 

Efendim, Sayın Brel, ;tarımsıal gıiırdi fiyatlarının 
artışı ve büyüme hızını nuisail alarak, çiftçinin 'bu
günkü hayat seviyesi hakkında *bir sual sordu. Birin
ci sual gendi olarak bu; tam açık değil; ama 'ben 
anladığım kadarıyla cevaplandırayım. 

SALİM EREL {Konya) — Sorum açık, siz an
layamadınız. ' - • 

TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Değeri milletvekilleri, ben bu
rada bunu uzun uzun anlattım. Ta 1963 yılından 
1983 yılma kadar, yani 20 yıllık dönemde tarımın 
kalkınma hızı zaten' yüzde 3 olmuş, ortalaması bu. 
Bizim son 'iki senede gerçekleştirdiğimiz 'büyüme hızı 
da bu. Dolayısıyla sizin, 'izafî olarak, nispî olarak, 
«Çifitçânon durumu, daha evvelki gdişmeiere göre, 
dana ıgeriye gitaişitliır» demeye hakkınız yoktur. Yani 
burada, her yıl olduğu gibi, ibazı ürünlerin üretimi, 
çeşitsti şartlara 'bağlı oiaralk düşebilir veya çıkabilir; 
fakat 'ben size şu misali veriyorum ve «1963'ten ta 
1983 'e kadar (tarımsal ıgelişme (hızı (budur, 1984 ve 
1̂ 8'5*|tıe gerçekleştirdiğimiz Ihız da 'budur» djyorum. 
Yine söyledim, 'bizim desteMıeme ürünlerine yerdiği
miz fiyatlar, umium'iyetle girdi artışlarını, fiyat ar
tışlarını dikkate alan fiyatlardır. Söyleyeceğim 'hu
suslar 'bu kadar.. 

SALİM EREL '(Konya)- — Sayın 'Bakan, soru
ma «evet» veya «hayır» diye cevap veriniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ. DOĞAN — Ne münasebet efendlkn? Nasıl 
cevap vereceğimi, ibıırakın kendim tayin edeyim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

18 . 12 * 1985 0 : 4 

İkinci olarak sormak istedikleri, zannederim, 
«Tarımsal faizlerde bir 'indiktim yapacak mısınız yap
mayacak mısınız?» sualidir. 

Ona, genel olarak ıbir cevap vermek istedim : Ge
nel ekonomideki iyileşmelere paralel olarak, ileride
ki şartlar müsait olursa, inşallah o da olur. Diyece
ğim budur., 

Üçüncü olarak, «Tarımsal destekleme fiyatlarını 
nasıl tespit ediyorsunuz?» den'iyor. 

Bildiğiniz gli'bi, tanımsal destekleme fiyatlarının 
tespitinde çok uzun çalışmalar yapılır; o yılkıi rekol
teler, stok durumları, hammadde girdi fiyatları, dün
ya durumu dikkate alınır; yani, ürününe göre çok 
çeşitli faktörler dikkate alınır ve neticede devletin 
ödeme gücüne ıgöre ve çiftçiyi de memnun edecek bir 
fiyat verilmeye çalışılır. IBizim de ikii senedir yap
maya çalıştığımız da budur. 

ISALİM EREL ı(Konya) — Bundan evvelki gir
dileri göz önünde 'bulundurmuyorsunuz... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Dördüncü suali tam açık de
ğildi Sayın Başkanım, tekrar sorulabilir mi 'acaba? 

İSALIM EREL '(Konya) — Tekrar arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

1978, 1979 yılarında lihtiyaç olmasına karşın, bu
lunmadığı veya yetersıiz olduğu için alınamayan akar
yakıt, (traktör, gübre, li'laç ıgibi sektör girdileri, 1980 
yılından heri yeterli miktarda 'bulunmaktadır. ©una 
kaırşın, siyasal iktidarınız döneminde satışlar ve kul-
lianımlar düzeyi çok düşüktür; sebebi nedir? 

TARIM ORMAN VE KOYÎŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, hadise şu : Nereden 
bakarsanız 'bakın, 1978 - 1979'la, bu dönemi nasıl 
•mukayese edebiliyorsunuz, 'ben 'bir türlü anlayamı
yorum. Blir kere, şunu ifade edeyim; traktör sayısı o 
günden 'bugüne 'artmıştır ve 'bu artan traktörler, si
zin 'bahsettiğiniz dönemden, o mazot olmayan dö
nemden daha fazla mazot kullanmaktadırlar. Bugün 
çiftçimiz herhangi bir şekilde geçmiişfcen daha az, hele 
o dönemden daha az, 'bir girdi kullanımı (içerisinde 
değildik. 

SALİM EREL (Konya) — Kaç traktör fabrikası 
kapandı? 

TARİM ORfMAN VE KÖYlŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, karşılıklı cevap ol
masın lütfen. 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Erdi, karşılıklı ko-
nuışmayahm Sayın Klrel, Suallerinizi sordunuz, Sa,-
yın Balkan ceMaplıyor, 

TARİM ORMAN VE KÖYıljŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — ©en sizi dinliyorum, dinle. 
yin lütfen. 

ıPaltajteis meselesine geiytoruın: İBuı şanssız bir ko-
n/udlur, ©ir Süre evveli] çeşitli beyanaltlar vardı; pa-
tajtesin tohumu iyi olmadığı için, ibu yıl patates üre-
Itimlinde düşüklük 'bekliyordunuz. 

(Bizini dediğimiz çıktı ve bu yıl - çloik şükür -
patates üretiminde büyük gelişmıeler oldu; (bunu 
memnuniyetle ifaıde; ediyorum. 1,5 - 2 ton olan or
talama verimler, belli bölgelerde 4 - 5 tona çıkttı, 
dönJümünldenı 7-8 ton alan vatandaşımız vardırı. 

ISAIİM EREL ı̂ Konya) — Stok akıbeti ne ola
cak? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel, muihaftafbınız be
nlim efendim. (ANAP ısılarından «Ceza iver Sayın 
Başkan» sesleri) 

SALÎM EREL ıtfKonya) — Peki, sajygı duyuyo
rum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 'lütfenı müdahale 
etmeyin. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H, HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, hiç kimse merak 
etmesin; biz pa|tatds üreticimizin diniden tutarız, 
ona; yardımcı oluruz, Bu üretim artışı, belli bir za-
mıan içerisinde hem iç piyasada, hem de duş p'iyasa;-
da, - biz ihracat imkânlarımı araştırırız, artırırız -
belli bir zaman içerisinde değerl'enldiril'ir. 

Ortajda dönen bazı çeşitli rakamları var. Bizim 
tahminimiz şudur: Geçen yıl 3,2 milyon ton olan 
patajtes üretiminde, biz bu sene, 3,6 milyon ton bek
liyoruz; yani, artış, dediğiniz gibi çok 'yüksek değil
dir, 3I5ÖI - 4CÖ bin; ton seviyesindedir bizim tahmini
miz. Bu sieneki kalkınma hızına esajs aldığımız ra-
floam da, budur, 

IBen burada, isiiyasî tercihlerime göre tayin yapı
yorum demedim; tayin ©ttilklerimin siyasî sorumlu
luğu bana aittir dedim. Bu ikisii arasındaki farkı 
bilhassa burada belirtiyorum, benlim arzımdan çik- , 
mayanı sözleri lütfen bana majl eltmıeye çalışmayınız. 
(ANAP ışımalarından: «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

SALİM EREL [(Konya) — Zabıtlar, ortada,. 
TARIM ORMAN VE (KÖYflŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — O da bizim hakkımızdır, o 
da normal bir -şeydir; ama unutmayınız ki, ben ba-

— 206 

18 * 12 * 1985 0 : 4 

'kartlıkta partizanlık yapmadım sizlin dediğiniz an
lamda bugüne kadar, yapmadım, bundan sonra da 
yapmam. 

IBalkaınllığımda kılymetltenıdirebiieceğtaı, değerlendi
rebileceğim herkefs (benim için mlulhteremdliır, herkes 
benim için kıymetlidir ive bugüne kadar yaptığım 
gibi, bundan sonra da; değerlendirmeye çalışırını. 

Son olarak, itttıa|la|t konusuna değinmek işitiyo
rum. Bu konuyu geniş olarak izah ettitiğiımi zanne
diyorum. Nedense belirli kesimlerde Türkiye'de -
genel olarak cevap vermek istiyorum - bir ithalat 
korkusu vardır değerli arkadaşlarıim. Daha fajzla ih
racat yapmaya niye çakışıyoruz? Daha lfafala ihracajt 
yapmanın mantığı, dışarıdan dalha fazla; mal ala
bilmek içindir, yoksa biz niye ihracajt yapalım ki? 
Buj daı aynı mantık içerisindedir. Ben misallerini ver
dim, o bahısettiğinıiz eltteki misali verdim. Toplam 
üretimimiz 1 milyon 2O0j bin, 1 milyon 300 bin ton 
civarında; toplam olarak iltjh.aH ederek jgdtirdiğimiz 
et 25 bin 26 bin ton olup, bunun töplamdajki yeri 
yüzde 2,5 kadardır;. Dediğiniz gibi, iç piyasa o 
kadar korumasız da değil. Ben pajhah satıyorum, 
(Ucuz alıyorum. Bu gibi ekonomiler, bu gibi tercih
ler varken, bu bizim politikamızdır; yoksa, Türkiye' 
de ne et azaldığı içini, ne »üt azaldığı için biz it
halatta, bulunduk. Bu, bizim politikamızın gereği
dir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
İBAŞKAN —< Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tevfik Bilal, buyurun efendim. 

TEVFİK BİLAL (Hajtay) — Sayın, Başkan, be
nim Sayın Bakandan soracağımı çok soru var, ama 
şu anda beş soru soracağımı. 

Soru L Ahilik Gölünün kurulması 'neticesin
de elde edilen sajzlık ajraızi, 1975 - 1978 yılları ara« 
ısında, Ha,tay ilimizin merkez ilçesine bağlı Serin-
yol kajsalbasındaki topraksız vatandaşlarımıza, lOİ'ar 
dönjüm şeklinde, toprajk ıslah edilip, kazanılmak 
üzere dağıtılmıştır. Şimdi1, vatandaşlarımız söz ko
nusu bu araziden tam mahsul almak " üzereyken, 
«İlerinden alınıp, toprağın sahibi oldukları hajlde, 
toprak başka kişiler© dağıtılmıştır,. Bu haksızlığı gi
derecekler mi? 

Soru 2. 1979 yılında, pamuk üreticisinin, 1 lit
re motorin alabilmek için 0*36 kilogram pamuk sat
ması yeterliydi, oysa 1985 yılında 1 litre motorun 
akabilmek için 0,75 kilogram pamuk satması gerek
mektedir. Bunu, najsıl değerlendiriyorsunuz? Buna 
bağlı olarajk, pamuk üreticisinin durumu çok peri-
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şaddır; 6u gidişle ürettici 1986 yılkıda; pamuk ürdtıkni.,,, 
ıflAMAP sıralarından gürültüler) 

İBAŞBAKAN TURGUT Ö2AL (llstanbul) — 
Bunları kaç defaı .söyledik, yine aynı şeyler soru
luyor... 

IBAŞKAN — Lüten efendini... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Sa

yın Barbakana; da uyarı ceza'sı verimi efendim. 
TEVFİK. BİLAL (Hatay) — Bu gidişle üretici, 

1986 yılında pamuk dkemeyecektir. Onun işin, üre
ticimin pamuk borçlarını faizsiz olarak ertelemeyi 
düşümüyor musunuz? Üreticiye, pamuğunu ekebil-
mesıi içim ek kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 

)Soru 3. Sayın Başbakan, «Üreticiye verilen 
talban Jfiyaıtın enflasyonu aataıdığınii» söyledler; saj-
yın ıbalkan ıda aynı görüşte midirler? Bu, üretici için 
haksızlık değil midir? 

ISoru 4. Türkiye genelinde 1984 ve (1985 yi-
flarınldaı Ikaç adet çam ağacı kesimi yapılmıştır? 
(ANAP sıralarımdan; gürültüler) 

.MUSTAFA UĞUR BNBR (Kütahya^ — Bu so
ru mu şimdi? 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale 'etmeyiniz. (ANAP 
ve SOP isıraJlarınıdan gürültüler.) 

ISayın grup başkanla^ lütfen gruplarınıza hakim 
= olunuz. Sayın mildüvekMeri, soruları işitemiyoruz, 

sayın bajkan da, duyamıyorlar; lütfen dinleyelim 
©fendim?. 

TEVFİK BİIJAL (Hatay) — Sayın Başkan, ısoru-
mu tekrarlıyorum; Türkiye genelinde 1984 ve 1985 
yıllarımda; kaç adet çam ağacı kesimi yapılmıştır 
Buına; mukajbil kaç adet çam fidanı dliıkimî yapıl
mıştır? Ayrıca, 1985 yılında yanığından tahrip olan 
ormanların ıslahı hangi yılaı kadar tamamlanacak
tır? 

ISoru 5.. Yoksul orman köylüllerimii işçi sigorta
ları kapsamınıa almayı düşünüyor musunuz? 

[Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilal. 
Buyurun Sayını Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYjŞLERİ BAKANI 
H. HÜISNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Sayın Bi
lal'ın 1 indi sualine şu andai ancak yazılı olarak 
cevap verebilirim. 2 nci suajli ise; kaçıncı defa tek
rar ediyorum;, 1979 yılındaki mazot ile bu «enetilin 
pamuğunu lütfen) mukayese etmeyin. 19179 'daki ma
zotun fiyatını önce 3 ile, 4 ile çarpın, ondan son
ra; mukayese edin; gerçek ralkamı ondan sonra bu
lursunuz. (SHP sıralaırından gürültüler) 
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TEVFİK BİLAL ı(Hajtay) — Üreticinin, durumu 
çok zor,isamimi[Söylüyorum. 

IBAŞKAN —• Lütfen efendin.,. 
TARIM ORMAN VE RÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Ben, size gerçek mukayese
yi' nasıl yapacağınızı söylüyorum. Bu bir metoltdiuf; 
biz o metodu kullanıyorü)z, siz de o metodu kulla
nın. Dolayı'sıyla, örajda, olmayan: veyahut da çiftli
nin 9 lira, ıdiye resmen; yazıldığı fiyata, 25 - 30 lira 
verdiği fiyattı,- kalkıp da, yamıi kağıt Üzerinde kal
mış fiyatla, fiilen verilen parayı mukayese etme
yin; bu yanlış'tır. 

TEVFİK. BİLAL (Hatay) — Üreticinlim durumu 
çok kötü, çok zor efendim. Samimi olarak söylü
yorum zor durumdalar, biz görüyoruz. 1986 yılın
da ürününü ekmeyecektir. 

IBAŞKAN — Sayın Bilal, sorularınızı isordümpz, 
Bakan cevaplandırıyor efendini; lütfen! dinleyiniz. 

TEVFtK BÎLAL (Hatay) — Yani o şekilde ce
vaplandırsın. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — 3 üncü soru olarak, des
tekleme fiyatları hakkında soru sordunuz. Bizim 
genellkle ibeyanatlarımız, «destekleme, enflasyonu 
artırıyor» şeklinde değil, 'biz, çiftçimize destekleme 
fiyatları verinken, enflasyonlu dülkkalte alaırak fiyat 
veriyoruz, seklindedir; tek diyeceğim odur. 

TEVFİK BİLÂL <Haıtay) — Sayın ©akan1, borç
ları erteleyecek misiniz ef emdim? 

TARIM ORMAN VE KÖYflŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, 4 üncü ve 5 imci 
sorulara yazılı cevap vereceğimii 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Balkan, soru bitmüstir 
efendim. 

Buyurum Sayım GoUdgüm. 

ERTUĞRUL GOKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, kuraklık konusu iki ıtaıratf arasımda münakaşa 
mevzuudur, Ibunu ibir tarafa (bıırakıyonım^ 

1< Bakanlık .bünyesinde, kuraklıkla ilgili olma-
yao hizmetlerdeki düşüş sebebi nedir? 

2. Merinos sumu tohumlatmiası, 60 bin hedef 
atadığı halde, neden sıfıra düşmüştür; neden başa
rısızlığa uğramıimıştır; sebebi nedir? 

3. özel sektör ıtarafından suni tohuimlama ya
pılmaktadır. özel sektör tarafımdan, 1985 yılında., 
ne kadar inek tohumlaınmıştiir? 

4- Gübre üretümimdb, !1984'e göre 1985'te elektrik 
tüketiminde yüzde 6,5'luk bir düşüş olduğu, Samayİ 
ve Ticaret Bakam tarafından Plan ve Bütçe Ko-
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m/isyonunda bildirilmliştir. Bu, üretim düşüşünün ifa
desi olması gerekir. IBu üretim düşüşüyle, yıl sonun
da 1984'deki kadar ıgübre ıtüıketiırti nasıN mümkün 
daöalk; geçen yıldaki vakıama ulaşılması nasıl müm
kün 'olacak? Yıani elektrik tüketiminde eksiklik ol
duğuna göre, üretimin de düşük olması gerekir, üre
timde 1984'dekÜ ralkaima nasıl ulaşacağız? Tüketimde 
düşüş var midir? IBu geçen seneki düzeye, ne ile ka
patılarak ulaşılacaktır? 

5. Hayvan hastalıklarında mücadeleyle ilgili 7 
projeden der1! ısanâyicileriylte İlgili Hypodenmosis 
Newcastle Hastalığı, Tülbercülosiis, Maıstitiıtis, Vahiola 
Ovis mücadelesi neden programdan çıfcanltmştır? 

6. Kütahya'nın Sabuncupınar Bucağındaki or
man blölge şeffğince, köylerdeki keçilerin koyun ola
rak yazıldığı, 'Sofça, încik, Doğluşah ve Sobran köy
lüleri tarafından 'ifade edilmektedir. Bu işlemin ama
cı nedir?1 

7. Orman kadastrosu kaç yıl sonra Mfcecektir? 
8. Toprak Reformu Kanunu ne zaman uygulan

maya konacaktır? 
9. Tarımda üretinı planlaması yapılabıik mi, 

yapılamaz mı; yapılamazsa neden? 
Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gök'gün. 
Buyurun Sayın Bakan< 
TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanım, Sayın 
Gökgün'ün «Kuraklıkla ilgili olmayan hizmetlerde 
niye düşüş oldu?» şeklindeki sualini pek açık (bulma
dığım için, kendisi içerisinde tutuyorum; orada bi
zim bir eksiklik gördüğümüz yokıtur, diiyeceğim Ibu 
kadar,-; 

İkincisi!: Merinos tohumlamasında yıl sonu itiba
riyle 45 bine ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Dediği
niz ıgibi sıfır noktasında değiliz. 

Üçündü olarak, «özel sektör ne kadar suni to
humlama yaptı?» dediniz. 

§u anda rakamlar yanımda değil, bir şey söyle
yemiyorum; >ona yaz A cevap veririz^ 

Dördüncü olarak, elektrik enerjisinde, dediğiniz 
doğru değil, çok şükür doğru değil; çünkü, elektrik 
enerjisi üretiminde artış var. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Affedersi
niz efendim, fbiiır açıklama yapabilir imiyim? 

TARIM ORMAN VB KÖYÎŞLERİ BİAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendim, 'lütfen mü
sâade eder misiniz... 

BAŞKIAN — Efendim, 'sorunuzu sordunuz, ce-
yaphyörlar, Sayın Göksün,,, 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş-
ıkanım, soru yanlış anliaşıllmış.] 

BAŞKAN — Yanlış mı anlaşılmış; buyurunuz. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Gübre üre

timinde sarf edilen elektrikte. düşme var, Sayın Ti
caret Balkanı (tarafından açıklandı. 

BAŞKAN — Peki, efendim, anlaşıldı. 

TARIM ORMIAN VE KÖYİSLERİÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — (Efendim, gübre üretiminde 
geçen seneye göre düşüş olduğunu 'ben söyledim'. 
Böyle bir ralkamlıa ıgftmeniz© -gerek yok. Yalnız, 
unutmayınız ki - burada değerli arkadaşlarım da tfav 
de ettiler - igülbre tüketiminde başlıca M faktör 
rol oynamıştır*: Birincisi, yağışın ve suyun olmadığı 
senede gübre .tüketimi az olur. İkincisi de, çiftçimiz 
güibreyi kullanırken hakikatten daha dikkatidir; es
kiden ıdlduğu ıgibi, 1979'da olduğu gibi, gübreyi çok 
ucuz bulduğu dönemde olduğu ıgibi, gübreyi çok şuur
suzca kullanmamaktadır. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Özür dilie-
rüm, sorum yine yanlış anlaşıldı efmdiımı: Gübre üre
tim faaliyeti var, Türkiye'de; tüketimi ®ormuyorum 
efendim., 

SALİM EREL (Konya) — Hayvansal üretim ço
ğalmıştır da, ondan. 

TARIM ORMAN VE KÖYltŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Sayın Gök
gün'ün hayvan hastalıkları konusunda sorduğu su
allere, .arkadaşlarımın verdiği bilgileri aktarıyorum^ 

©rusellöz (brucelliosis) aşıliamiallarında, program 4 
milyon baş, Eylül sonu uygulaması 2,8 milyon baş 
ve Eylül sonu 'gerçekleşme yüzdesi fişe yüzde 70tir. 
Gerçekleşmenin yüzde 70 oluşu, yalnızca kuzu ve 
buzağıların aşılanmasından ileri gelmektedir. 

İkincisi: Tavuk hastaWklarındaki aşılamalar 24 
miilyon 300 bin başı bulmuştur. Ayrıca, şap aşılaınm-
ları 7,1 milyon baiş, paraziter 'hastalıklarla mücade-
fedıe, 1$ milyon başı bulmuştur. Yıl tfonu itibariyle, 
aşılanan hayvan miktarı ise, 90 milyon baş civarında 
olacaktır. 

Sayın Gökgün'ün bahsettiği bütün projeler arasın
da uygulanmayan tek proje, ruam projesidir ve ar
tık süresi dolmuştur. Bunun dışında, bruselillöz (bru-
celîösis) başlayarak, mastitise kadar giden bütün pro
jeler uygulanacaktır. 

Sayın Gökgün'ün acaba 6 ncı sual neydi? 
ERTUĞRUL -GÖKGÜN (Aydın) — Orman fcia-

dastrosuyla İgili sorum ve keçilerin koyun olarak 
yazılması sorularım vardı. 
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TARIM ORMAN VE KÖYlSLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, o konuyu böar 
tetkik ettlirelim size /bilgi veririz. 

iŞiırmdi, onman kadastro konusunda çalışmalarımız 
devam etmektedir, genel konuşmamda belirttim. Do
ğu ilerindi© 12, İBatı illıerindıe ise 48 i l kapsayan pro
je hazırlanmıştır. İnşallah ıbunlan daha kısa bir za
mana sığdırmaya çalışırız. 

Tarıim rdformuyla ilgili çalışmalarımız devam et
mektedir. Çalışmalarımız belirli bir yere geldiğin
de, dediğimiz gibi, yine o konunun birinci madde-
Biine göre, Bakanlar Kurulunun bir uygulama kara
rı alması lazım. Ancak, uygulama kanarı alındıktan 
sonra da tarım reformuyla ilgili dliğer hususlar baş
layacaktır. , 

Ürütâm planlaımiası (konusunda, daha ziyade, ge
rek sistemimiz gereği, gerekse partimizin ve hükü
metimizin felsefesi gereği, üretim planlaması konu
sunda, tarlaya kadar inecek bir üretim planlaması 
fikrine hiçbir zaman yanaşmayacağımızı, buna mu
kabil, tarımsal üretimde yönlendirme yapacağımızı 
defalarca tekrar etfcirn̂  Bunun dışında yapacağımız 
herhangi bir husus da yoktur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yönlendirme konusu?.^ 

TARIM ORMAN VE KÖYIÎSLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Yönlendirmeyi şöyle ifade 
ettim: Yönlendirmeyi zaıtbn, destekleme politikanız-
la, fiyat politikanızla, Ikredıi politikanızla, alını poli-
tilkıanızk ve onunla ilgili sanayileri teşvik politika
nızı ve dış ticaret polıiliıkanızı zaten ıgenelde yapar
sınız; bizim anladığımız bu. 

Teşekkür ederim. 
ERTÜĞRUL GOKGÜN (Aydın) —..Teşekkür 

ederim. 
.. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 

HÎLMİ: ,MAUBATSlTOÖUU przurum) — Sayın 
Başkan, sayın (bakan sorulanına isterse yazılı cevap 
verebilir. 

1. Doğu ve Güneydoğu yem sıkıntısı için ne 
gibi önlemler alınmıştır? 

2. Doğu ve Güneydoğu Anadokıda ağaçlandır
maya daha çok hız vermeyi düşünüyor musunuz? 

3. 1985 yılında, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
yurt düzeyinde mülbayaa ettüği arpa, buğday vesaire 
alımı ne miktardadır? Toprak Mahsulleri Ofisinin 
halen ödenecek borcu var mıdır ve ne kadardır? 

4. Doğudaki kırsal kalkınma uygulamasının ya
rarlı olup, olmadığını - bir fayda getirmiş midir - uz
manlarınıza incdetir mıLsiniz? 

5. Ulu Atatürk'ün kurduğu ve Kırklareli i i da-
IHünde Sarımsaklı ve Türkgeldi Devlet Üretme Çift
likleri Libyalılara neden satıldı; kaç liradan sa
tıldı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Natbant-
oğlu. 

Buyurun Sayın Balkan. 
TARJÜM ORMAN VE KÖY1SLBR1 BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAıN — Sayın Başkan, şimdIL hep
sine cevap vereyiım, 

Efendim, ıbirincisi, Doğu bölgemizde herhangi 
'bir sekide yem sıkıntısı çekilmemesi! ficin, birkaç ay
dır, orada, Toprak Mahsulleri Ofisinin mümkün ol
duğu kadar daha fazla stok yapmasını sağladık. 
Toprak Mahsulleri Ofisindeki arpa stokları da buna 
müsaittir, bunun tedbirini alduk* 

Ağaçlandırma konusunda yaptığımız en Önemi 
çalışma, 'geçen yıldan başlayarak, özelikle fidancı
lığı geMştirrnek olmuştur; çünkü 450 - 470 milyon 
adet olan fidan üretim kapasitemizi belirli bir yere 
getirmeden, Türkiye'de çok büyük çapta ağaçlandır
maya gitmek mümkün, değildir. Bu bakımdan, bu
nun ön tedbirlileri alınmaya başlamıştır, ilerdeki yıl
larda Doğu ve Güneydbğu'da daha fazla ağaçlandır
maya gideceğimizi ümit ediyorunii 

Töpralk Mahsulleri Ofisi bu sene 1 milyon 700. 
bin ton buğday, yarım milyon tonun üzerinde arpa 

i almıştır; aldığı arpa ve buğdayın toplamı 2 milyon 
1200 bin tondur. Aldığı mısır mükıtarı da 30 'bin to
nu biraz geçmiştir. Şu anıda Toprak Mahsulleri Ofi
sinim bir jüri ufak bölgede, sadece fliyat farkltandian 
doğan, çok cüzi miktarda borcu vardır, genelde bor
cu yoktur. Çeltikte de ödemelerimizi, mümkün oldu
ğu kadar, zamanında yapmaya gayret ediyoruz. 

Kırsal! kalkınma projesinin faydasız olduğunu söy-
lemısk mümkün değildir, önemli kaKkılar getirmiştir; 
ancak, daha faydalı olması için bazı çalışmalarımız 
vardır. Bu konuya biraz evvel daha geniş şeklide de
ğindiğim için, bu kadarla yetiniyorum. 

SarmısaMı; Trakya'da Seker Şirketine bağlı bir 
çiftliktir. Şu anda Libyalılara herhangi bir satış fa
lan yapılmamıştır. 

Diyeceklerim bu kadar Sayın 'Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür edeılim, 
Sayın Turhanigiİ, ıbıryurun efendim. 

— 209 — 



T. B. M. M. B: 48 18 . 12 . 1985 0 : 4 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, siyanürlü VH ve DTT insan vücudunda kana, 
oradan da karaciğere karıştığında kolay kolay vü
cûttan atılmadığı gibi, çok miktarda alındığında da 
ölümlere sebebiyet verdiği İter vakıadır. Tohumluk 
buğdayların faazırfanmasinda siyanürlü VH ve DTT 
kulanıl'dığı ve ekim sonunda bu tohumluk buğday
ların piyasaya sürülmekte olduğu iddia edilmektedir. 

I - 1. Çiftçiyi bu konuda eğiıten seminerleriniz 
var mıdır? 

2. Vatandaşa intikal eden bu çeşit buğdaylar 
var mıdır?. 

3. iBuna karşı ne gibi tedbirler bakanlıkça alın
maktadır? 

4. Var ise ne gibi müeyyideler uygulanmakta
dır? 

II) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalı
şan 50 bin civarındaki işçilerin, 'Mart 1985'ten beri 
toplu iş sözleşmesi yapılmamıştır. 1985 yılı enflasyo
nu yüzde 50 civarında olduğu ortamda, -halen uygu
lanan ücrete göre- bir dozerci ortalama 49 bin lira 
maaş aldığına göre : 

1. Bu sözleşmenin yapılmama sebebi nedir? 
2. Bu yeni yapılacak sözleşme ile mağduriyetleri 

giderilecek midir? 
III) Kütahya'nın Simav, Balıkesir'in Sındırgı 

Manisa'nın Kula, Selendi ve Demirci ilçelerini içine 
alan bölgede, yani kısacası 5 kazayı içine alan bu 
bölgede 200 bin kadar halı tezgâhının varlığı ifade 
edilmektedir; bu da Türkiye ekonomisine halıcılığın 
ne denli büyük katkısı olduğunun ifadesidir. 

1. Motif enflasyonu varlığı bir vakıadır; bunun 
da, halıcılığın önemini azalttığını var sayarsak, motif 
enflasyonunu önleyecek tedbirleri almayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Halen elde mevcut tezgâhlar tahta olduğundan, 
bu el sanatının ilerlemesi için, demir tezgâh yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

3. Halıcılığın da dış dünyaya açılması için, ba
kanlıkça bir araştırma yapılmış mıdır? 

IV) Her ne kadar sorum Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünü ilgilendiriyor ise de, teknik açıdan ba
kanlığınızı ilgilendirdiğinden soruyorum : 

1. İzmir kent metropolünün içme ve kullanma 
suyu ihtiyacının, önceleri, ıManisa'nın Sarma çayı üze
rinde yapılacak Sarma barajından temin edilmesi dü
şünülmüş idi; sonradan, Göksu, Değirmensuyu, Me
dar ve Belen, Sarıkız su kaynaklarından istifadesi pro
jelendirilmiştir. 

690 bin dekar araziyi ilgilendiren bu proje için, 
Manisa Ziraat Odasınca yapılmış bir rapor elimdedir. 

Bu projenin, bölgenin tuzluluk ve alkali durumu
nu bozacağı iddiası vardır. Bunun da, doğanın hidro
lojik devirdaimi ve tarımsal bitki ve hayvan hayatî 
dengesini bozacağı hususu bakanlıkça, bilinmekte mi
dir? 

2. Deniz suyunun bölgeye girmesini önleyecek 
bir projeniz var mıdır? 

3. Bu bölgede arazisi olanlara bir tazminat öden
mesi düşünülmekte midir? 

(BAŞKAN — Sayın Turhangil sorunuz çok mu 
efendim?.. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Az kaldı 
efendim. 

V) 1984 yılında Manisa Toprak-Su Gediz Plan
lama Bölge Müdürlüğüne ait bir soru sormuş idim; 
sayın bakan da, birinci yasama yılının 81 inci Bir
leşiminde bu soruyu yanıtlamışlar idi. Sayın bakan 
verdiği cevapta, bakanlığın koordinatörlüğünde İçiş
leri ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görevlendiri
len 3 kişilik bir müfettiş heyetiyle mahallinde tahkikat 
yaptırıldığını beyan ettiler. 

Bu konuda, ayrıca bakanlığa, Toprak - Su Gediz 
Planlama Bölge Müdürlüğü hakkında ihbar ve şikâ
yetler yapıldığına göre de, itham edilen şahısları, mü
kâfatlandırmak için mi, İzmir, Manisa, Uşak, De
nizli, Aydın ve Muğla illerini içine alan bölgede, Köy 
Hizmetleri Bölge Müdürlüğünde müdür ve alt kade
melerine getirdiniz? 

VI) 1985 hayvan yemine yaptığınız desteklemeyi 
1986 yılında da sürdürecek misiniz? Bu desteklemede 
oran artırmayı düşünmekte misiniz? 

Sayın Başkan, son sorumu soruyorum : 
VII) Tarım ürünlerine taban fiyatı verirken, o 

yıl için öngördüğünüz enflasyonu nazarı dikkate al
makta mısınız; yoksa, bir önceki yılda gerçekleşen 
enflasyonu mu nazarı dikkate almaktasınız? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sayın Turhangü'in 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 
5 inci suallerine yazılı cevap vereceğim 

İSiMET TURHANGİL (Manisa) — 6 ay sonra 
vermeyin sayın bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — 2 nci sualinde Köy Hizmetlerin-
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deki toplu sözleşme konusuna değinmişlerdir. Toplu 
sözleşme görüşmeleri devam etmektedir; belirli bir 
zaman içerisinde bağlanacağını zannediyorum. 

6 ncı sualleri de, yem desteği, yem sübvansiyonu 
hakkındadır. Yem sübvansiyonumuz 1986 yılı içinde 
de devam edecektir. 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Oranları da 
var efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim benim cevabım o ka
dar. 

7 nci sualde, enflasyonla destekleme fiyatı ara
sındaki ilişki ileriye doğru mu, geriye doğru mu diye 
sordunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın bakanın 
konuşmalarını duyamıyoruz, lütfen dinleyelim efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Burada şüphesiz ki, bu gibi 
hesaplarda enflasyon tabiatıyla dikkate alınan fak
törlerden biridir; her şey de değildir. Biraz önce arz 
ettim; destekleme fiyatlarının tespitinde alınacak çok 
çeşitli faktörler vardır; enflasyon, şüphesiz ki, bun
lardan en önemlilerinden biridir. Burada tabiatıyla 
meselenin ileriye doğru olan kısmını ve geriye doğru 
olan kısmını o anda bulunduğunuz duruma göre dik
kate alırsınız. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakanın aşağıdaki sorularımı cevaplamasını istir
ham ediyorum. 

1. Biraz önce Sayın Turhangtl'in de temas et
tiği; fakat benim biraz daha detay bilgi istemem ne
deniyle tekrarlayacağım sorum şu : 'Köy. Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışan 47 bin 
civarındaki işçinin, toplu iş sözleşmeleri on aydan beri 
devam etmekte ve imza edilmemektedir; 

a) Bu gecikmenin sebebi nedir? 
b) Toplu sözleşme ne zaman imza edilecektir? 
c) Hızlı fiyat artışları karşısında bu gecikme iş

çiyi mağdur etmiş midir? -; 
d) Bu gecikme toplu sözleşme düzenindeki et

kinliği zaafa uğratmakta mıdır? 
e) Toplu sözleşmenin imzalanmasının daha da 

gecikmesi halinde, mağdur edilmiş olan işçilere, hayat 
pahalılığı karşısındaki zor durumlarını giderici mahi

yette bir avans ödemesi yapmayı düşünmekte misi
niz? 

2. Yurdumuzda hazırlanan istatistikî verilerden 
alınan bilgilere göre, küçükbaş hayvan sayısı her yıl 
biraz daha azalmaktadır. Bulaşıcı hayvan hastalıkla
rının arttığı, zaman zaman, aynı verilerden gözlen
mektedir. Bunun sonucu olarak et ithal etme gereği, 
gün geçtikçe artan oranlarda zorunlu hale gelmekte
dir. Bu durumu önleyici nasıl önlemler almaktasınız 
ve hangi boyutlarda çalışmalar yapmaktasınız? 

3. Sayın bakan konuşması esnasında, tarımda ge
lişme hızının 1983 yılında yüzde 4, 1984 yılında yüz
de 3,5, 1985 yılında ise yüzde 3 olduğunu ifade ettiler. 
Şimdi kendilerinden şunu öğrenmek istiyorum : Bu 
kadar açık ve net ifade ettikleri bu azalma seyri, ta
rımda bir gerilemenin ifadesi değil midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan! 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, cevap vermeye 
son sorudan başlayayım. Bir kere, değerleri yanlış al
mışlar. 1983 yılında tarımda gelişme hızının yüzde 4 
olduğunu söylemedim; negatiftir, eksi 0,1'dir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz söylediniz Sayın 
Bakan, tutanaklarda... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, ben ne söylediğimi 
biliyorum, önümdeki dokümanları da biliyorum; hep
si de hatırımda. 

ikinci olarak, geçen yıl, yani 1984 yılı içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz tarımsal büyüme hızı yüzde 3,7, 
bu yıl da 2,3; ortalama yüzde 3 dedim. Dediklerim 
bu... 

ÖMER KUŞHAN {'Kars) — Yani gerileme var. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ İBAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendim; 1983 yılma 
göre çok büyük bir ilerleme var ve yirmi yıllık hız
lara da tabi olarak, aynı hızlar olduğunu ifade ettim. 

ÖMER KUŞHAN {Kars) — Sayın Bakan, bu 
mantığı izah edemiyorum. Hem rakamlarda düşme 
var diyorsunuz, hem de ilerleme var diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Affedersiniz Saym 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, birinci suali bi
raz evvel cevaplandırmıştım, daha da açayım. Yol - iş 
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Sendikası life Toprak&u Senditesımın arasında da
ha önce uzun süre mahkemeleri sürdü. Bunların mah
kemeleri bittikten sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, 28 Ekim 1985 günü Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne durumu bildirdikten sonra müzake
relere oturulmuştur. Bu bakımdan 10 aylık falan bir 
gecikme bahis konusu değildir. 

İkinci sualinize geçiyorum; Şunu defaatle söyle
dim : Biz, herhangi bir şekilde, hayvansal üretimde 
azalma olduğu için ithalat yapmıyoruz sayın millet
vekilleri. Bu, bizim politikamızın gereğidir. Hem ihra
cat olarak malımızı mümkün olduğu kadar en iyi bir 
şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz; dünyadaki tica
ret marjlarından da mümkün olduğu kadar memleke
timizin lehine, tüketicimizin lehine istifade etmek isti
yoruz. Bizim politikamızın gerisinde yatan budur. 
Yoksa, ne et üretiminde, ne süt üretiminde düşmeden 
dolayı değildir. 

Arz ederim efendim. 

ÖMER KUŞHAN ((Kars) — İstatistiklerde düşme 
var. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM ı(!Balıkesir) — Sayın Başkan; so
rularımı arz ediyorum : Birinci sorum, tarımsal ürün 
ve sanayi ürünü ayrımı ile ilgili olacaktır. 

Toplam ihracat içinde tarımsal ürünlerin payının 
giderek azaldığı sık sık tekrarlanmakta, özellikle Sa
yın Başbakan bu olguyu ileri sürmekten büyük bir 
zevk duymaktadır. Aslında, bu güzel bir şeydir. Yal
nız, tarımsal ürünlerin hakkının yenip yenmeyeceğini 
öğrenmek için bu soruyu soruyorum. Tarımsal ürün-
sanayi ürünü ayırımında istatistik verilerine esas alı
nan kıstas veya kıstaslar nelerdir? öncelikle bu kıs
tasların tespitinde Tarım Bakanlığının görüşü alını
yor mu? Lütfen bunu açıkça yüce Meclise bildirsin
ler. 

2. Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından ya
pılan hayvan sayımına göre, 1983 ve 1984'te toplam 
hayvan sayısında önemli düşüşler olduğu anlaşılmak
tadır. Bu souçlara sayın bakanlık katılmakta mıdır? 
Eğer bu düşüşler doğru ise, bunun, hükümet tarafın
dan izlenen hayvancılık politikasıyla bir ilgisi var mı
dır? 

3. Gazi Orman Çiftliği arazisi üzerinde bol mik
tarda bina görüyoruz, sürekli inşaat var. Nedir bu in
şaatların nedeni? Bize Atatürk'ün emaneti olan bu 
çiftlik, amaç dışında mı kullanılmaktadır? Bu yeşil 
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alan üzerine pıtırak gibi konan inşaatlara kim izin 
veriyor? 

4. Sayın Başkan, sayın bakan bir soru üzerine, 
«Atamalarda siyasî sorumluluk bana ait» buyurdu
lar. 

Ben bunu anlayabilmiş değilim. Sayın Bakan Ana
yasaya göre, bir defa, Başbakana karşı sorumludur; 
ikincisi, siyasî açıdan yüce Meclise karşı sorumlu
dur. Acaba, «Ben siyasî açıdan atamalardan sorum
luyum» derken, yüce Mecliste parlamenterler soru ve
ya benzeri denetim müesseseleri yollarını kullanarak 
üzerimde denetim icra etmesinler» mi demek istiyor? 
Çünkü soru sormak suretiyle bu denetimi yapan mil
letvekillerine karşı bir tedbir olarak mı ileri sürüyor
lar? 

Sayın Başkanım, bu nedenle bir küçük boyutu 
lütfen açıklasınlar : Tarım Bakanlığında uygulamak
ta oldukları personel politikasının esaslarını, lütfen 
bir kere daha açıklarlar mı? özellikle bu politikada, 
eski mağduriyetlerin telafisi gibi bir amaç güdüyorlar 
mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; benim kullandığım, «tarım ürünleri», «sanayi 
ürünleri» veya «tarıma dayalı sanayi ürünleri» gibi ta
birler beynelmilel tabirlerdir. 

Bugün Türkiye'de uygulamada kullanılan tabirler 
beynelmilel klasifikasyona (classification) da uygun
dur. Bu bakımdan, bugün bizim kullandığımız tabir
lerle başka bir ülkenin kullandığı tabirler arasında 
herhangi bir fark yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sizin ihtilafınız 
yok, değil mi Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendim. 

İkincisi : İstatistiklerle ilgili konuya gelince; Tür
kiye'de istatistikleri toplamaya, belirli kuruluşlar yet
kilidir. Eğer, siz bu istatistik toplama işini çok deği
şik kuruluşlara verirseniz -Ziraat Odaları Birliği ol
sun, başka bir kuruluş olsun, vesaire- o zaman çok de
ğişik rakamlar ortaya çıkar ki, böylelikle meydana ge
lecek çelişkileri halletmek mümkün olmaz. Birinci ola
rak bundan sorumlu Devlet İstatistik Enstitüsü ve ona 
büyük ölçüde yardımcı olarak da bakanlığımız var
dır. 
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Sayın Tutum'un bir diğer sualine karşı şunu söy
lemek isterim. Daha önce de buna benzer, «Genelde 
Türkiyede hayvan varlığı azalıyor mu, azalmıyor 
mu?» diye sualler soruldu; biz de, hayvan varlığında 
azalma olduğu hususunun doğru olmadığını; bu yan
lışlığın metodolojinin ve sayım döneminin değişme
sinden neşet ettiğini söyledik. Hatta bizim yaptığımız 
tespitlerde, bazı yerlerde, büyük yaylalardaki sürüle
rin sayıma dahil edilmemiş olduğunu dahi gördük. Bu 
bakımdan, biz, hayvan varlığının azaldığı şeklinde 
bir endişe taşımıyoruz. Kaldıki, Sayın Tutum, bura
da asıl mesele, sayım meselesi değildir, vasıf mesele
sidir; uzun vadede bakacağımız konu budur. Neti
cede, ne kadar et, ne kadar süt ürettiğiniz meselesi 
önemlidir; bunlarda da herhangi bir eksiklik görmü
yoruz. 

Sayın Tutum'un Gazi Orman Çiftliği ile ilgili so
rusuna vereceğim tek cevap şudur : Bizim hükümeti
miz zamanında, Gazi Orman Çiftliği üzerinde her
hangi bir yeni tasarrufta bulunulmamıştır. 

Sayın Tutum, son olarak siyasî sorumluluk me
selesine değindiler. Ben bakan olarak, şu anda, Ana
yasanın, yasaların kendime verdiği yetkileri kullanı
yorum; dolayısıyla bir yere hangi evsafta insan ge
lecek, kim gelecek, nasıl gelecek, onun takdiri de ba
na aittir. Kendi mantığı içerisinde, eğer kararname 
ise, Sayın Başbakanıma ve Sayın Cumhurbaşkanımı
za kadar giden bir seyri vardır; eğer bu yetki bende 
bitiyorsa, bende biter. Söylemek istediğim husus bu 
kadardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Sevinç, buyurun efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ ı(Eskişehir) — Sayın Başkan, 

geçen yıl çıkarmış olduğumuz 3083 sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Re
formu Kanununun geçici 3 üncü maddesi nedeniyle 
ters bir durum meydana gelmiştir. Şöyle ki : Kendi
lerine toprak dağıtılan topraksız köylü veya göçmen 
vatandaşlarımızdan, bu geçici maddeye göre, mahke
mesi neticelenenlerin toprakları ellerinden alınarak 
Hazineye verilmiş, mahkemesi devam edenlerin ise 
toprakları kendilerine iade edilmiştir, böyle ters bir 
durum ortaya çıkmıştır. 

Sayıştay tarafından, bu maddeye itiraz edildiği 
söylenilraektedir. Acaba, bu çelişkili durum hakkında 
Sayıştayın. sormuş olduğu görüşe karşı bakanlık ola
rak -ne cevap; verilmiştir ve sayın bakan, bu mağdu-
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I riyetten dolayı, bu çelişkiyi gidermeyi düşünüyorlar 
mı? 

İkinci sorum : Geçen yıl fevkalade çok ipek ip-
I ligi ithal edildiği söylendi ve ipekböcekçiliği yapan va

tandaşlarımız fevkalade büyük sıkıntılara girdiler. 
I Acaba 1986 yılında da ipek ipliğinin bu kadar bol it-
I hal edilmesine müsaade edilerek ipekböcekçiliğimizin 
I öldürülmesine göz yumacaklar mı? 

Üçüncü sorum : Sayın bakan, her zaman, «Et ih-
I tiyacımız olduğu için falan değil» diyorsunuz ama 

gerçekten süttozu ithalatı bu memlekette hayvancı-
I lığı fevkalade kötü duruma düşürmüştür; çünkü bir-
I çok yerde süttozuyla taze sütün karıştırılarak satıl-
I ması nedeniyle süt üreticisinden alınan sütler azalmış-
I tır; bunu fevkalade acı bir şekilde gördük. Acaba, 
I 1986 yılında, bu süttozu ithalini engellemenin for-
I mülünü düşünür mü sayın bakanlık? 

Dördüncü sorum : Sayın bakan, gerçekten, Top
rak Mahsulleri Ofisinin alımlarında, -yazın uyguladı
ğı alımlarda- peşin ödeme yapılmadığı için, az bir mik
tar peşin paraya ihtiyacı olduğu dönemlerde dahi hiç 

I peşin ödenmediğinden dolayı, pek çok çiftçimiz bü-
I yük sıkıntıya düşmüşlerdir; biçer parasını, mazot pa
trasını karşılamak için, bu dönemde, tüccara büyük 

bir miktarda mahsul satmaktadırlar. Bunun bir ör-
I neği olarak, Toprak 'Mahsulleri Ofisinin 52 lira ver

diği arpanın, Eskişehir'de 45 liraya tüccara satıldığı-
I nın belgelerini takdim edebilirim. 64 liralık buğdayı, 
I maalesef 55 liraya -peşin paraya- tüccara satmışlar

dır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — 85 liraya getirin, ben alı-
I rım. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — O gün öyle idi. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Sın. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dışarı atın Sayın 

I Başkan, tüccarlık yapıyor kendisi, onun için böyle ko-
I nuşuyoı*. '(Gürültüler) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Bakan, bu-
I nun için 1986 yılında bir tedbir düşünüyor musunuz? 
I Beşinci sorum : Az önce, siz de, «kuraklık» diye 

birkaç kez tekrarladınız, gerçekten kurak bir yıl ge
çirdik. Hatırlayabildiğim kadarıyla, eski yıllarda, pan
car üreticisine söküme kadar birkaç kez avans veri-

I lirdi. Maalesef, bu yıl söküme kadar bir tek avans ve-
I rildi ve bu kuraklıktan dolayı, normalde dört kere su

lama ile söküme gelen pancar üreticisi, yedi kere, se
kiz kere, hatta on kere sulama yaptı; bu nedenle fev
kalade mağdur duruma düştü. 1986 yılında da -Allah 

| göstermesin ama- böyle bir pozisyon olursa bir ön-
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lem düşünür müsünüz ve normalde, pancarda ne ka
dar avansla söküm noktasına gelinir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI (BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Sayın 'Sevinç'in birinci sorusuna yazılı ola-

'rak cevap vereceğim. 
İkinci ve üçüncü sualleri birbiriyle irtibatlıdır. Bi

risi ipek, diğeri süttozu ithalatı ile ilgilidir. 

Bildiğiniz gibi, ipek halıcılığında Türkiye gerçek
ten önemli bir yerdedir. Biz bir taraftan, tabiatıyla, 
Türkiye'de ipek üretiminin teşvikini düşünürken, bir 
taraftan da Türkiye'ye altın yumurtlayan ipek halı 
ihracatını da, önemli şekilde düşünmemiz lazım ve 
bildiğiniz gibi, ipek üretiminde Çin önemli bir üreti
cidir. önemli olan, bizim, ipek halı ticaretini, ipek 
halıdan elde ettiğimiz kazancı azaltmadan, Türkiye 
içinde ipekböcekçiliğini geliştirmek hadisesidir. Biz 
meseleye ipek ithalatının durdurulması açısından de
ğil, tersine, hem bunun belli bir mantık içinde devamı 
ve hem de Türkiye'de ipekböcekçiliğinin teşviki açı
sından baktığımızı ifade ediyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Üretimi engelli
yor ama Sayın ıBakan... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI BAKANI H. 
(HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Onun yolu bulunur. 
Bir taraftan ithalata devam edersiniz, bir taraftan da 
üretimi teşvik edersiniz, bunlar birbirine ters şeyler 
değildir, bunlar yapılır. 

Süttozu meselesinde de diyeceğim aynıdır; yani, 
zannedildiği gibi bunlar doğrudan doğruya getirilme
mektedir; belirli fonlar vardır, üzerinde belirli güm
rükler olan kalemlerdir. Yani, üretici hiçbir şekilde 
korunmuyor, içerisi korunmuyor meselesi doğru de
ğildir. 

Sayın Sevinç, dördüncü sorunuza şöyle cevap ve
reyim : Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl, her şeye rağ
men, son yılların en süratli ödemelerinden birini yap
mıştır; bunu bilhassa ifade ediyorum, ödemelerde, 
otuz otuziki günü geçen yerimiz pek olmadı, ortala
ma olarak da, ondört onbeş günü geçmedik. Zaman 
zaman sıkıştığımız bir iki yer oldu, doğrudur; ama 
bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekten, buğday ve 
arpa olarak aldığı 2 milyon 200 bin ton mahsulün 
bedelinin büyük bir kısmını, peşine yakın diyebilece
ğim bir süratte ödemiştir, önümüzdeki yılda en az 

bu kadar veyahut bundan daha hızlı bir gayret içe
risinde oluruz. 

Pancar için de diyeceğim şudur : Şüphesiz, imkân
larımız dahilinde pancar çiftçisine yardımcı olaca
ğız. 

Teşekkür ederim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Avans sayısını 

sormuştum efendim. Avans sayısı eskiden kaçtı, şim
di kaçtır? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Miktarı mı efen
dim? Tabiî önemlidir... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Halen uygulan

makta olan 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nunu, bugün ziraî asayişi sağlamaktan uzaktır ve ih
tiyaçlara cevap vermemektedir. Halen, çiftçinin, sa
dece 20 liraya kadar olan zararları bu kanuna göre 
tazmin edilebilmekte; daha fazla zararlar için mah
kemeye gitmek gerekmektedir. IKanun bu haliyle iş
lemez haldedir. 

Çiftçinin yıllarca özlemle beklediği, gerçek ihti
yacına cevap verecek yeni bir, Çiftçi Mallarını Ko
ruma Kanunu düzenlenmesi düşünülmekte midir, ele 
alınacak mıdır? Bu bir. 

Soru 2. 1984 yılında Dünya Bankası ile 300 mil
yon dolarlık bir ziraî kredi anlaşması yapılmıştır. Bu 
kredi ianlaşması içerisinde, 1985 yılı içinde uygula
nan taban fiyatları politikasını, sübvansiyon politika
sını ve ziraî kredileri etkileyecek herhangi bir anlaş
ma hükmü var mıdır? Şayet, böyle bir anlaşma hük
mü veya protokolü varsa bu hüküm 1986 yılında da 
etkileyici olacak mıdır? 

Soru 3. Bu yıl birçok ürünlerde olduğu gibi, pa
tateste de iyi fennî tohum uygulamasına gittiler faz
la üretim oldu ve bu fazla üretim satılamadığı, pazar-
lanamadığı için fiyatlarının düştüğü ve çiftçinin elinde 
kalan patatesin muhafaza edilememesi sebebiyle çü
rümeye yüz tuttuğu öğrenilmiştir, özellikle bizim 
bölgede, Ödemiş'te örnekleri mevcuttur. Diğer yan
dan, yıl içerisinde yaş sebze ve meyvenin geçen yıllar 
kadar ihraç edilemediği ve ihracatta düşüşler olduğu 
tespit edilmiştir. Bu durum muvacehesinde, acil ola
rak alınacak tedbirler yanında uzun vadeli tedbirler 
düşünülmekte midir? Acil tedbirler arasında, patates 
gibi mahsullere, yani çiftçinin elinde kalan ve değer
lendirilemeyen mahsullere de destekleme alımları ya
pılarak derhal hükümetçe mubayaa edilip ihraç İm-
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kânları süratle sağlanmalıdır. Uzun vadeli tedbirler 
•gelecek yılları kapsayacak tedbirler- arasında da bil
hassa antrepolar, soğuk hava depoları gibi tesisler 
yapılarak bu kabil malların uzun vadede pazarlanma-
sını sağlayacak muhafaza tedbirlerinin politikasının 
bakanlıkça ele alınıp alınmadığını öğrenmek istiyo
rum? 

Sayın Başkan, nihayet son sorumu: Orman Köylü
lerinin Kalkınmacının Sağlanması Hakkındaki Ka
mın hükümlerin© göre, ıbir yıl içerisinde (hazırlanarak 
uygulamaya konulması gereken yönetmeliğin geç de 
olsa üç -dört ay önce Tarım Orman; ve Köyişleri 
Bakanlığınca, düzenlenerek, kanunun uyigulanmasınn 
'sağlama maksadıyla Balkanlar Kurulynja sevk edil-
ınıiş olduğu sayın balkan tarafından daha eVlvel ifade 
edültmişth Bu yönetmelk Bakanlar Kuruluınca kabul 
edilerek, Orman Köylülerinin Kalkındtolımaisınpwı 
Sağjıanmaisı Hakkındaki Kanun uygulamaya konul
muş muıdur, halen bu kanun uygulanmakta mıdır; 
eğer uygulanmakta ise, kaynak ne şekilde sağlan,-
maikftajdır? 

Sorularım ıbuı kadardır,, teşekkür ederimi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 

H.HÜSINÜ DOĞAN — Safyın (Başkan, Sayın Ayde-
mir'in şahsıma yönelttiği sorular ara;slnda; ÇİiftçJi 
Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunla ilgili* 
olarak, şu anda, İçişleri Bakanlığı ile müştereken bir 
çajlışma yürütülmektedir. 

ılkinoi olarak: Dünya Bankası ile yapılan aniaş-
ımalarda, söylendiği gibi, Türkiye'nin vereceği karar
ları bağlayacak neviden hükümler olduğunu zannet
miyorum. 
. Üçüncüsü1: Patatesle ilgili olarak alınması gerek

li tedbirlerin bir kısmını Sayın Aydemir kendileri 
de söyfedierı. Şüphesiz ki, uzun vadeli tedbirler ara
sında en önemli husus, sebze - meyve üretimini da
ha geniş bir tüketim aralığına yayacak .tedbirler aj-
maktajdır. Bunun da, en önemli tedbiri, özellikle 
büyük tüketim merkezlerlimizin etrafında depolama 
tesislerini kurmaktır. Düşündüğümüz tedlbirler ara
sında en önemli olanı budiur. 

Diğeri taraftarnı, 1984 yılındakıjı toplam sebze 
ihracatımız 81,5 milyon dolardır. 1984 yılı içerisin
deki - Eylül ajyı Son|u itibariyle toplam sebze ihra
catımız 49,6 milyon dolar, bu yıl da eylül sonu 
itibariyle 45 - 46 ıriilyon dolar civarındadır. Yani 
bu yıl geçen yıla göre fazlaca, azalmış bir durumu

muz yoktur. Yalnız burada sebzeler deyince, hep
sini aynı kefeye koymanın bir anlamı olmaz; pata
tesin talbiatı başka, diğer sebzelerin tabiajtı, şüphesiz 
ki, başkadır, 

ISon olarak Or - Köy ile ilgili Ibir sioru yönelttiler. 
O kıonulda hazırlajdığımız yönetmelik de ışm anda Ba-

! kanlar Kurulunca; imzalanmış ve Cumhurbaşkanına 
gönderıilmıiştir; omu Ibeikliyoruz. 

Arz ederim efendlim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ©akan. 

Sayın Gürpınar, buyurun efendim,. 
IİDRİS GÜRPINAR (MuğÜa) — Sayın Başkan, 

benim birinci soruma Sayın balkan şu anda, cevap 
vermiş oldular; yalnız Ibir noktayı daha öğrenmek 
listiyorum.; Bildiğiniz gibi, ıgeçen sene Muğla'nın 
Fethiye 've Ortaca) yöresinde çiftçler büyük bir 
mağduriyete uğradılar. Pdvkaılajde kaliteli sebze yetiş
tirdikleri halde, ihraç edilemediği içlin, ellerinde 
kaldı ve yenliden toprağa karıştırmak zorunda kal
dılar. Şimdi «Popolar vesaireler yapılacaktır^» dedlik-
lerine ıgöre, ibu sene de: aynı olayları yaşayacak mı
yız, yoksa birtakım tedbirler almış olacaklar mı? Bi
rinci sorum Ibu. 

lîkinci sorum : Muğla, İlinde iki üç seneden beri 
pamıulk rekoltesinde yüzde 6Q düşme var. Yani, es
kiden bir dönümden 3'5Q - 400 kilo pamuk alı-
nurken, üç seneden beri 1ÖQ - 150 kilo cJvanndaı 
pamuk alınmaktadır. Bakanlığın bu durumdan acalba 
Iha/beri var mıdır, bir inceleme yaptılar mı? Eğer ha,-
'berlerli yoksa, bu konuyu lincelemeyi düşünürler mi? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 

Buyurun, Sayım; Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletlvelkilleri; Sayın Gürpınar'ın sebze iie ilgili sor
duğu (hususları, tedbirleri, (ben, Sayın Aydemir'in, 
uzun vadeli tedbirler meyanımdakii sorusu içerisinde 
cevaplandırmaya çalıştım. Talbiajtıyla, ihracatın açıl
ması, süratli Jhracajt edilmesi, bu tedbirlerin en ba
şında; 'gökneik'tedlir. 

I fenci sordukları hususu inceleme konusu yapa
cağım ve kendilerine bu konuyu ayrıca, bldireceğim 
efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ıSayın Muhittin Yıldırım, buyurun efendim. 
MUHIİTTİJN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla sayın bakandan üç sual sormak 
I istiyorum '? 
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1. -Ürettim düşüşünde ıgünbe ve tarım ilacı bi-
leşiirnlerindeki maddelerin eksik öllmaısının Holü var 
mıdır? 

2, Çeltik ürünün|ün de destekleme alım fiyatına. 
talbi kılmmasmı 'düşünüyor muısunuz? 

13, 1985 yılımda gübre tüketimi yan yarıya düş
müştür, bunu fcaym bakan da; az önce belindiler. 
Üreticinin alım güdü mü düştü, yoksa, Türkiye top
rakları, yaptığınız Ihir başka reorganizasyöınla daha 
Verimli iblisi hale m!i (geldi de, gübre kullanmaya ge
rek kalmadı? 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Yıldırım. 
•Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORlMAlN VE KÖYÎŞLERiî HAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayım Balkan, ibu yıl -ta
rımdaki üretim eksikliğinin en büyük amili; şüp
hesiz ki, hava; şartlarıdır. Genel olarak ifade ede
yim; bunlardan Ibirintdisıi, yıl'balşındia, ocak, Şulba(t, ma^ 
aylarında yaşadığımız don hadisesi; narenciyede, zey-
ıtinde, fındıkta ive hatta şdftaıiide büyüik kayıplar 
meydana getirmiştir, büyük etkiler 'yapmıştır. Diğer 
'tarajftan, mâ|yîis ayındaını ekim 'ayına) kadar yaşadığı
mız kurak aylar hadisesi ve ayrıca, yazın büyük öl
çüde yaşadığımız aşırı sıcaklar hadisesi yar. Bunların 
Üçü hakikaten üst Üste gelmiştir ve.çeşitti ürünlerde 
çeşitli düşüşler meydana, geMrmdştir, 

Çeltik, alımlarıyla illgii şunu arz etmek Merimi: 
ToprakMahsulleri Öfitsıi zaten şu anda alımlar yap
mazdır;-kısa; tane;, orta ^ t̂̂ ^ uzun tane olmak 
üzere w Anda 1)15, 1315 ve '155 liradan Toprak Malh-
sulleri Ofisi zaten alımlar yapmaktadır, çiftçimize 
bu desteği sağlamaktandır, yenideni haşlayacağımız 
bir şey değildir, zajten şu anda bu yapılmaktadır. 

Üçüncüsü : Gübre tüke&niçpt kendi alçımızdan 
şu izahları getirmeye gayret ettik; (birincisi, hakika
ten haya şartları gübre tüketimini aza|ltır, yani, su
yun olmadığı yerde çiftçi vatandaş gübre atmaz, en 
önemli tesir budur. İkincisi, güderek daha şuurlu 
kullamııldığı kanıaatindeyiz. 

Sayın Yıldırım, güjlbrie tüketiminin hiçbir şekildfe 
yarıya, indiğini söylemedim. Bu yıl kasım ayı sonu 
ijtilbariyle 6,6 milyon ton eşdeğer gübre olduğunu 
söyledim; yani bu yarısı falan değildir, bunun üze
rindedir. Yıl sonu itibariyle de buraını 7 milyon! 
tonu geçeceğini söyledim. 

Arz ederini efendim. 
JBAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Bakan, 

Tarım Orman ive Köyişleri Bakanlığı büjçesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bütçenin bölümlerin© geçilmesi hususunu, oyları
nıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka,-
'buıl edilmliştir. 

»Bölümleri okutup ayrı ayrı oytorınıza^sunaıeağım: 

1. — Tarım Orman ve Kvyişleri Bakanlığı 1986 
Mail Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Program 
Kodu 

10! 

. 111 

900 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Desttik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kjaibuıl eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
Bölgesel Tarım Hizırnetlıeri 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Eıtmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Lira 

H 959 ,500 000 

101 277 500 000 

2 566 400 000 

GENEL TOPLAM.; 115 m 400 IOOO 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 'bütçesinin 
bölümleri kabul 'edilmiştir. 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 1984 . 
Malt Yılı Kes'mhesabı 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının 1984 yılı kesinlheısabının 'bölümilerine geçil
mesi hususunu oylarınıza 'sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... (Kabul' edim'işıtir. 

Bölümleri okutup, ayrı 'ayrı onaylınıza, sunaca-, 
ğım : 
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A 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hayvancılık hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Araştırma, geliştirme, kontrol hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Ormancılık hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1.15 Yol, su elektrik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Topraksu liizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Kooperatifçilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödenek harcamaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

4 009 596 000 

35 854 067 600 

16 884 950 000 

1 031 775 000 

7 391 310 000 

93 334 714 311 

44 623 960 719 

4 020 513 800 

5 268 144 795 

1 718 224 940 

Gider 
Lira 

3 319 207 174 

30 129 942 01 

13 324 112 37 

851 543 65 

6 296 493 68 

89 419 719 21 

40 380 124 39 

3 601 096 18 

4 995 856 97 

946 623 15 

214 137 257 165 193 264 718 82 
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Tarıım • Orman ve Köyişleri 'Bakanlığının 1984 yılı 
ıkesinhesabının bölüımılerli kabul edim'iştir. 

. Tarım Orman ve Köyişlerüi Balkanlığı 1986 yıllı 
bütçesiyle, 1984 yılı kesıiınbesaibı " 'kalbul edilmliştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını ıdilerkn, (ANAP sıra-
larındanı lalikışlatr) 

a) Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Büt
çesi 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişlerine bağlı 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine ge-
çimesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 

Gider ve gelirlere ilişkin bölümleri okutup ayrı 
ayrı onayınıza sunacağım. 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 
Bütçesi 

Program 
Kodu, 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
(Hizmetleri 1 837 951 000 
'BAŞKAN — Kabıil eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

111 Ormancılık ' Hizmetleri 23 323 049 000 
•BAŞKAN — Kabul 'eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 1 293 523 000 
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Gelir 
Türü Açıklama 

»BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 

Lira 

26 454 523 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıiklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 26 454 523 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 26 454 523 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edikniişıtir. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BALKAN — Orman Genel Müdürlüğü kesMıe-
saJbının bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Eıtımıeyeınıler... Kalbul 
edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, onayuusaa sunaca
ğım. 
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A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog.; Ödeneğin Çeşidi Lira 

1011 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 095 736 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kıa'buil edülffiişifcir. 

Mİ1 Ormancılığın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 10 228 478 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Orman Alanları Ağaçlandırılması ve Erozyon 
| Kontrolü 1 382 676 000 
w BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bui edilmiştir. 
** 113 Millî Parklar ve Avcılık Çalışmaları 712 202 278 
* BAŞKAN — Kabul edenler... Btımeyenler... Ka!bul edffimıiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 1 900 963 328 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bui edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 21 224 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bui edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 19 341 280 720 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edfimiştir. 

Gider 
Lira 

4 514 421 41*7 

8 475 883 282 

1 386 018 120 

_ 417 314 739 

Ertesi yıla de 
rolunan öden 

Lira 

1 693 843 430 

3 721 747 17 502 8 

16 491 202 735 17 502 8 
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B cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — C E T V E L I 

Gelirin çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel kanun gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18 172 800 000 15 215 528 230 

2 907 674 446 

3 721. 747 

GENEL TOPLAM 18 172 800 000 18 126 924 423 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün bütçesi ve kesinhe-
sabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
(Alkışlar) 

/. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1986 Malî 
Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Prog. 
kodu 

101 

A — C E T V E L İ 

Açıklama Lira 

111 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 394 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Tarım reformu uygulama
ları 729 400 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 43 500 000 

Gelir 
türü 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 167 400 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.. 
(B) işaretli cetvelin bölümle
rini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

Açıklama Lira 

Vergi dışı. normal gelirler 105 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yar
dımı 1 062 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 167 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

..— 220 — 



T. B. M. M. B: 48 18 . 12 * 1985 O: 4 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlü- ' ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen-
ğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu. Genel 
Müdürlüğünün kesinhesabının bölümlerine geçilmesi* 

ler... Kabul edilmiştir. 
(A) işaretli cetveli okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

A -- CETVELİ 

ödemek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

101 Geneli Yöneltim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler.. 
Ka'bul' edilmiştir. 

İ l i Toprak ve Tarım Reformu Uygulamaları 
BAŞKAN —• Ka'bu! edenler... Etmeyenler.. 
Kabul1 edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Tramslferler 
BAŞKAN •— Ka'bul edenler... Etmeyenler.. 
Ka'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
'BAŞKAN — Kabul edenler,., Etmeyenler.. 
Kabul editaişrtir. 

I(B) Cetvelini okutuyorum : 

294 421 000 135 365 255 159 055 745 

1 040 179 000 242 153 320 798 025 680 

77 710 338 52 562 929 25 147 459 

1 412 310 338 430 081 504 982 228 884 

Türü 

•2 Ver 

Geîlinin Çeşidi 

gi Dışı Normal' Gelirler 

B -- CETVELİ 

Tahmin, 
Lira-

1 000 000 

Tahsilat 
Lira 

826 626 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler. 
Kaıbul edilmıişıtir. • 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
IBAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler., 
Kaibul edilmiştir.' • 

GENEL TOPLAM 
İBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1 389 200 000 . 530 940 081 

1 390 200 000 531 766 707 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gelir ve gider 
büitçelleırli 'ile Toprak ve Tarım Reformu Geneli Mü
dürlüğü kesinhesabının bölürnİLed ka'bul ediiimişfcir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Aikışlıar) 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

İBAŞKAN — Şimdi, Köy Hizmetkara Genel Mü
dürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım : 
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A — C E T V E L t 

Prog. 
kodu 

Gelir 
türü 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 345 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Köy hizmetleri 225 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler;.. Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 536 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kâ -
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
(B) işaretli oetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B - C E T V E L t 

A ç ı k l a m a 

228 867 100 000 

Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 18 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 210 367 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

228 867 100 000 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gider ve gelir
leriyle ilgili bütçe ve bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

1. — Toprak ve İskân İşleri, Genel Müdürlüğü 
1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Toprak ve' İskân işleri Genel Mü
dürlüğünün 1984 yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım: 
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Prog. Ödeneğin çeşidi 

101' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

111 Toprak - tskâıı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
'BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Ödenek! Gider g 
Lirai Lira 

605 145 000 625 698 945 

S 400 155 000 7 484 319 770 

155 784 027 136 686 493 

9 161 084 027 8 246 705 208 
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Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 1984 
yılı kesinhesabınm bölümleri kalbul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olsun efendim. '(Alkışlar) 

Sayın üyeler, bugünkü programımız tamamlan
mıştır. Yarınki programda yer alan bütçeleri görüş-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, 1980-1985 yıllarında fiilen yararlanılan yatırım in
dirimi tutarına ilişkin soruları ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/772, 7/773) 

Türkiye Büyük ıMilet Mecfai Başkandığıma 

Aşağıdaki sonılarnmıın 'Maliye ve Gümrük Bakam 
Sayın A. Kuırtcebe Alptemoçin (tarafından yazıiı ola-

mek için 19 Aralık 1985 'Perşerribe günü sat 10.00'da. 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 22.40 

« • • 

ralk cevapdandırıümıası liçio gereğini sayıgıdarımlla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
İEd'imıe 

Soru 1. 1980, 1981, 1982 ve 1983 yıMarında iş
letmelerin (vergi ıbeyannıamdıerıindıe) filen yararlan-
dıikları yatırım inıdtirimi tutarı yllıar itibariyle, özeıl 
sektör işletmelerdi, KİT ve IDTler ve düğer kamu ku
rumları itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Soru 2. Aynı yıllarda, fiilen yaırarlanıılan yatı
rım indirimi .tutarının taihsıill edilen toplam vergti ge
lirlerine oram ayrı ayrı nedir? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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21 . 11 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkâa Turgut Arıkan 
Edime 

Soru 1. a) 1984 yılında (vergi beyannamelerinde) fiilen yararlanılan yatırım indirimi tutarı özel sektör 
ve kamu sektörü olarak ayrı ayrı nedir? 

Fiilen yararlanılan 
Işllıdtimıe, kurum sayısı yatırım indirimi tutarı 

Özel sektör işletmeleri 
KİT ve IDT'ler 
Diğer kamu kurumları 

b) 'Fiilen yararlanılan yatırım indirimi tutarının tahsil edilen toplam vergi gelirlerine oranı nedir? 
Soru, 2. Soru l'de istenilen bilgiler, 1985 yılı 30.6.1985 tarihi itibariyle ayrı ayrı nedir? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 17. . 12 . 1985 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : GVK/III-2272460-139-80518 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ ıBAS/KANLIĞI 
Genel Sekreterliğine 

İLGİ: a) 27.11.1985 gün ve 7/772/18588, 
b) 27.11.1985 gün ve 7/773/18589 sayılı yazılarınız. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın yazılı önergesi ile tarafımdan cevaplandırılması istenen soru
lara ait cevaplar aşağıdadır. 

1. 1980 - 1985 yılları arasında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde fiilen yarar
landıkları yatırım indirimi tutarlarına ilişkin bilgilerin bugün için elde edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
Çünkü gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin bilgi işlem merkezinde bu açıdan değerlendirilmesine yeni 
başlanmıştır. 

2. Özel ve kamu sektör işletmelerinin fiilen yararlandıkları yatırım indirimi tutarı yukarıda belirtilen ne
denlerle tespit edilemediğinden; yatırım indiriminin toplam vergi gelirlerine oranının belirlenmesi bugün için 
mümkün olamamıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

» e « 

— 225 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1985 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi : 4.12,1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin'Sunulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve 'Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büttçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağrtma tarihi ç 
4.1(2,1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yüdızlar- savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul GökgünMin, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Mületvekili Cüneyt Canver'in, Ada- • 
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişMn 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapümadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — Istaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Hali t Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

.14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
©akanından sözlü soru önergesii (6/424) 

15. —' İstanbul Milletvekili Salbit Baltuttılu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — İçel Milletvekili Dunmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

'19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avn'i Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 
. 20. — İçel Milletvekili Durmuş Filkri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tültüın ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

,22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

123. — Çorum Mille'tivekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Ay'dın Milletvekili Ertuğrul GÖfcgün̂ ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Haiüay Milletvekili Abdurraihman Demirtas' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Eıfuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kuUandınlan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökıgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — HaJtay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Haltay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin-işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Haitay Milletvekili Abdurraihman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önengesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun< enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, is
tanbul - Sarıyer Karalkotonıdalkii bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirlinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanonu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle iade eıdlil'memesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — Istanlbul Milletivek'ili Feridun Şakır öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araşitınma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
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j 49. — Konya. Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Köımür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/526) 

I 51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demircin, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletvekili Vec'ihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili VecÜhi Atalklı'mın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

5'6. — Manisa Milletvekili İsmet Turfaangirra, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — Istanlbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergasi 1(6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

I sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Falbrikaısmda işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



61. — Çorum Milletvekilli Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) .. 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişiklin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, ıbazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki fca'öan fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
1. __ 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. _ 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle-. 
ri: 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-_ 
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/23'6) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


