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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayılan: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam olunarak: 

Millî Savunma Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Telsiz Genel Müdürlüğü; 
1990 Malî Yılı bütçeleriyle 1988 Malî Yılı Kesinhesaplannın kabul edildiği açıklandı. 
21 Aralık 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 20.48'de son 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Yümaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Konya 

Mümin Kahraman Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
21 . 12 . 1989 Perşembe 

ihsan 

1. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/664) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1989) 

HHifkr 

1. — Kocaeli Milletvekili Abdulhalim Araş ve istanbul Milletvekili M. Necat Eldem'in, 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi (2/256) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19,12.1989) 

2. — Denizli Milletvekili ismail Şengün ve 2 arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanuna Aşağıdaki Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/257) (Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1989) 

Rapor 

1. — Sportif Karşılaşmalarda ve özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösteri
lerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/565) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma 
tarihi : 21.12.1989) (GÜNDEME) 
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Yazûı Soru Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alı
nan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı önergesi (7/1012) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava kirliliğinin 
nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/79) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.1989) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdcmir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, Başkanlığın sunuşları vardır 
takdim ediyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Macaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1063) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 18 Aralık 1989 tarihinde Macaristan'a gidecek olan, Kül
tür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi Üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

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

1. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara ilindeki hava kirliliğinin nedcn-
krini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/79) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçerisinde bulunduğumuz bugünlerde Ankara'da artan hava kirliliği, insan ve her türlü 
canlı sağlığını çok ciddî biçimde tehdit eder hale gelmiştir. 

İnsanların nefes almakta fevkalade güçlük çektiği, aldığı her nefeste biraz daha zehirlen
diği, Ankara'da hava kirliliği meselesi bugün birden bire ortaya çıkan ani bir olay değildir. Uzun 
yıllardan beri üzerinde durulan ve hassasiyetle takip edilen bir konudur. Kalıcı ve daimî 
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olarak doğal gazla ısınma projesinin başlatılmasının hedefi budur. 
Ancak, doğal gazla ısınma uygulamasının tamamlanmasına kadar alınan kirliliği önleyici 

tedbirlerin uygulanmasında sapmalar yapıldığı için, içinde bulunduğumuz günlere gelinmiştir. 
Korkarız ki, kirlilik daha da artacak, toplu ölümlere ya da kalıcı rahatsızlıklara neden olacak
tır. 

ön çalışmaları 1983 ve 1984 yıllarında başlatılan, 1986 yılında da uygulamaya başlanan, 
ciddî ve tavizsiz takiple bu kış dönemine kadar Ankaralılara temiz havalı bir Ankara sağlayan 
uygulamadan niçin vazgeçilmiştir, vazgeçilmektedir? 

Hava kirliliğinin önlenmesi için Devletin, ithal edilen ve edilecek kükürt oranı, nem ve 
kül oranı düşük kömüre uyguladığı teşvik ve sübvansiyona rağmen, hangi düşünce ile, savsat
ma sureti ile bugünlere gelinmiştir? 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda uygulanan sistemle temiz havalı bir An
kara yaratıldığı, bilimsel verilerle ve yaşayanların da gözlemleri ile açıkça belli olduğu halde, 
bu tedbirler ve takip niçin terkedilmiştir? 

Ankara'nın kömür ihtiyacı bellidir. Bu sene içinde ne kadar kaliteli kömür girişi olmuş
tur? Yoğun şekilde Ankara'ya sokulan düşük kaliteli kömür girişine niçin göz yumulmuştur? 
Bu tip kömürlerin girişini önlemek, yakılmasına mani olmak için karadan ve havadan yapılan 
takiplerden hangi düşüncelerle vazgeçilmiş ya da savsatılmıştır? Yine bu tip kömürün ticareti
ni yapanlara neden göz yumulmuştur? Kömür tüccarlarına Ankaralıların sağlığını hangi se
beplerle ipotek etmiştir? ölüm denenmez. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'yı ve Anka
ra'da yaşayanları ölümle niçin karşı karşıya getirmiştir? Neden bu yolu denemiştir? 

Kirlilik oranı gittikçe artarken yaptığı açıklamalarla niçin aksini duyurmuştur? 
2-3 kademede alarm planları uygulanmak zorunda kalındığı bu günlerde Ankara Büyük

şehir Belediye Başkanı niçin yanıltıcı ve işi hafife alır şekilde beyanlarda bulunmaktadır? 

özetlemeye çalıştığımız hususların açıklığa kavuşturulması ve gerekli tedbirin alınması ba
kımından bir Meclis Araştırması açılması inancındayız. 

Yüce Meclisin bu çok önemli konu üzerinde durması ve araştırmak için Anayasanın 98 
inci maddesi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştır
ması açılmasını arz ve talep ederiz. 20.12.1989 

Raşit Daldal Hüseyin Barlas Doğu 
Niğde Ankara 

Onural Şeref Bozkurt Mustafa Dinek 
Ankara Konya 

Ülkü Güney Mehmet Ali Bilici 
Gümüşhane Adana 

Yasin Bozkurt Abdurrahman Karaman 
Kars Adıyaman 

Hüseyin Aydın Arvasi Ersin Koçak 
Van Adana 

Bülent Akarcalı ArifAğaoğlu 
İstanbul Adıyaman 
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İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Metin Balıbey 
Afyon 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Necat Eldem 
istanbul 

tmren Aykut 
İstanbul 

Hüseyin Sabri Keskin 
Kastamonu 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Sudi Neş'e Türel 
İstanbul 

Hayrettin Kurbetli 
Trabzon 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehmet Yenişehirlioğlu 
Manisa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Eyüp Cenap Gülpınar 
.Şanlıurfa 

Ali Er 
İçel 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

AHMET ERSİN (İzmir) — ANAP, yavaş yavaş, muhalefete alışıyor. 
BAŞKAN — Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmamasına 

dair öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — (10/42) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1077) 

BAŞKAN — 10/42 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyo
nun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup, oylannıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde konut sorunu konusunda araştırmalar yapmak üzere 3.10,1989 tarihinde kuru-

lan Meclis Araştırması Komisyonumuz (10/42) konunun çok kapsamlı olması sebebiyle çalış
malarını süresi içerisinde tamamlayamamıştır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz çalışma süresinin 3 Ocak 1990 tarihinden itibaren üç ay daha 
uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ge
reğince Başkanlığımızdan istenmesi kararlaştırılmıştır. 
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Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1, — 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmelerinin 21.12.1989 tarihli bütçe programının bitiminden son
ra yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 

18.12.1989 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan, 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (Sıra Sa
yısı 303) görüşmelerinin bugünkü bütçe programının bitiminden sonra yapılması Danışma Ku
rulunca önerilmiştir. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Temsilcisi 
Güneş Müftüoğlu 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1988 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) (1) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reforma Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Saydı Basmayazüar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malt Ydı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüt Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyo

rum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Korkmaz, Sayın Ümit Canuyar, Sayın Do
ğan Baran, Sayın Mehmet Çakıroğlu, Sayın Halit Dağlı; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Gürcan Ersin, Sayın Hasan Zengin, Sayın Turhan Hırfanoğlu, Sayın Neccar Türkcan, 
Sayın Cumhur Keskin, Sayın Halil Çulhaoglu; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet 
Biçentürk, Sayın Gürbüz Yılmaz, Sayın Ali Er, Sayın Mustafa Parlak, Sayın Sabri Araş. Şahıs
ları adına, lehinde Sayın Abdurrahman Bozkır; aleyhinde, Sayın Yaşar Yılmaz; üzerinde Sayın 
Mehmet Perçin. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Korkmaz*indir; buyursunlar. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi nedeniyle, tarım refor
mu ile tarım ve hayvancılık sektörünün meseleleri üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüş 
ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün 1990 malî yılı bütçesi görüşülen Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, 1931 yılında Ziraat Vekaleti olarak kurulmuş, 1937 yılında 3203 sayılı Kanunla teş
kilat yapısı değiştirilmiştir. Ancak, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin sonucu, 
tarım hizmetlerinin yoğunluk kazanmasından, yeni bakanlıkların ve birimlerin kurulması ge
rekmiş ve o günkü Türkiye'yi idare edenler, çağa ayak uydurarak, Türk köylüsüne, Türk çiftçi
sine ve tarımına daha iyi hizmet vermenin şuuruyla 1963'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğı, 1969 yılında da Orman Bakanlığı kurulmuştur. 

13.2.1981 tarih ve 2984 sayılı Kanun ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman 
Bakanlığı birleştirilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Mutlaka buradaki amaç, yi
ne Türk köylüsüne ve tarımına en iyi hizmeti götürmek, ormanlarımızın en iyi şekilde koru
nup, işletilmesi ve hayvancılığımızın geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılında ANAP İktidarı, çok önemli olan ve her birinin diğerin
den farklı iştigal alanı olan bu Üç bakanlığı, bir çatı altında toplayıp Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı haline getirmiş ve kurulan dev bakanlığın, görevlerini şu şekilde tespit etmiştir: Söz 
konusu bu bakanlığın görevlerine bir göz attığımızda yapılacak olanları, bu iktidar dönemin
de yapılanları çok kısa olarak izah etmeye çalışacağım. 

Bakanlığın görevleri arasında bitkisel üretimin geliştirilmesi ile ilgili olarak, çiftçilerin kul
landıkları her türlü kredi ve fizikî girdilerin temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde yar
dımcı olmak, bitkisel ürünlere arız olan hastalıklar, zararlı haşereler ve yabancı otlarla müca
dele etmek, ziraî mücadele ilaçlarının ithal, imal, satış ve kullanma esaslarını tespit ve bunların 
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en uygun şekilde kullanımını sağlamak. Şimdi, bu çerçeve içerisinde ANAP İktidarı dönemin
de neler olmuş bir bakalım. 

Her türlü kredi ve krediyle alınacak fizikî girdiler, özel şartlara bağlanmış, her konuda 
partizanlık ağır basmış, kredi alma şartları zorlaştırılmıştır. Faiz nispetleri birkaç kez artırıl
mış, ziraî ilaçların fiyatlan astronomik noktalara çıkmış, kalite kontrolü denilen bir uygulama 
ise, ortada kalmamıştır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne verilen görevlerin detayına fazla 
girmek istemiyorum; çünkü, bu Genel Müdürlüğe ayrılan tahsisatlarla hiçbir hizmeti üretmek 
mümkün değildir. Halbuki, devletin tasarrufunda olan tarıma elverişli Hazine arazilerinin top
raksız ve az topraklı çiftçilere verilmesi gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarınız maalesef yeter
sizdir. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme aşamasında olan ülkemiz için tarım sektörünün önemi 
iki yönlüdür. Tarım sektörü, bir taraftan zorunlu temel ihtiyaçları karşılayan ürünleri üretir
ken, diğer taraftan ekonominin itici gücü olan ve sanayiyi destekleyici bir faktör olarak da gö
rev yapmaktadır. Tarımın zamanla millî gelire katkısı ve ihracat içindeki payı nispî olarak azal
sa da, bu görevleri devam edecektir. Kaldı ki, ülkemizde halen millî gelirin yüzde 16.1'i, ihraca
tın yüzde 18.2'si bu sektörden karşılanmaktadır. 

Ayrıca, gıda sanayii, işlenmiş tütün ve orman ürünleriyle, deri, kösele, orman ürünleri 
mamulleri ve dokumacılık mamullerine ait ihracat payları toplamının genel ihracat içindeki 
payının yüzde 39 dolayında olduğu dikkate alınırsa, tarımın millî ekonomi içindeki önemi da
ha açık olarak görülmektedir. 

Bunlara, çalışan nüfusun yüzde 57'sinin tarım sektöründe istihdam edildiği, iç ticarette 
alınıp satılan malların önemli bir bölümünü tarım ürünlerinin oluşturduğunu da eklememiz 
gerekir. 1987 programında belirtildiği gibi, nüfusumuzun yüzde 75'inin tarımdan tamamen ve
ya kısmen geliri bulunmaktadır. Uygulanan tarımsal politikalar 6 milyonu aşan aileyi yakın
dan ilgilendirmektedir, tşte bu sebeplerle, ülkemizde tarımsal problemlerin ve çiftçi sorunları-. 
nın uygun tarımsal politika ve tedbirlerle çözümü büyük önem taşımaktadır. 

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

Türkiye'nin bir önceki yıla göre yüzde İS.8 artması öngörülen 1987 yılı tarım ürünleri ih
racatı, 1983 yılının seviyesinde ve 1.9 milyar dolardır. Aynı dönemde, tarım ürünleri ithalatı 
ise, 138 milyon dolardan 782 milyon dolara çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımında uygulanan yanlış ve çarpık politikayla tutarsız eko
nomik model sonucu, ekonomik değeri yüksek ve ihraç kabiliyeti bulunan bellibaşlı ürünleri
mizden buğday, pamuk, tütün, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin üretiminde son 
yıllarda azalmalar görülmüş veya yetersiz kalmıştır. Buna paralel olarak, tarım ürünleri ihra
catında azalma, ithalatında ise çoğalmalar olmuştur. Ekonomimizin kaynağı olan tanm, eko
nomiyi besleyemez hale gelmiş, bu nedenle, yeni yeni darboğazlara girilmiş, enflasyon körük
lenmiş ve ekonominin dinamizmi kaybolmuştur. Tarım kesimindeki bu gerileme ve duraklama 
diğer sektörleri de olumsuz yönde etkilemiştir. 

— 332 — 



T.B.M.M. B : 53 21 . 12 . 1989 s0 : 1 

Muhterem milletvekilleri, sanayi mamullerinin ihracatını hayalî de olsa artırmak pahası
na tarım ihmal edilmiş, destek görmemiştir. Tarımımız hep üvey evlat muamelesi görmüştür. 
Bu nedenle, tarım, mevcut olan ve artan nüfusu besleyemez, tarıma dayalı endüstrinin ham
maddelerini sağlayamaz, ulaşım kesimine iş veremez, sanayi mamullerini satın alamaz, yeteri 
kadar ihraç ürünleri üretemez ve nihayet, iş istihdam kapasitesi yaratamaz duruma gelmiştir. 

Nüfusumuzun yüzde 50'sine yakın kısmı köy ve kasabalarda yaşamaya devam etmektedir. 
Halen, faal nüfusumuzun yüzde 57.5'i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bu nedenle, 
ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinin daha hızlı gelişmesi karşısında, ekonomideki nispî 
önemi azalmış görünmesine rağmen, tarım sektörü, hâlâ tarım girdisi ve tüketim maddeleri 
üreten sanayilerin en iyi müşterisi olmaya, hizmet sektörüne iş temin etmeye ve bu sektörlerin 
gelişmesini sağlamaya, ana sektör özelliğini korumaya devam etme çabası içerisindedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, bakanlık olarak, gerçekten yoğun ve çok çeşitli ko
nularda hizmet üretmek durumunda olduğundan dolayı, hizmetlerin aksamasından, ihmalin
den, bugün için 25 milyon insanımız mağdur olmaktadır. 25 milyon tarım nüfusumuzun, çalı
şan 9 milyonu geçimini tarım ve hayvancılıktan temin etmektedir. Bu hizmetlerin aksaması eko
nomimize zarar verdiği gibi tarım çalışanlarını da fukaralığa ve çaresizliğe itmektedir. 

Tarım, 16 milyon 548 çalışanın, 9 milyon 357 binini çalıştırıyor. Bu da yüzde 55 ilâ yüzde 
57'dir. Diğer sektörlere yüzde 43 ilâ yüzde 45 kalmaktadır. Gayri safî millî hâsıladan tarımın 
aldığı pay yüzde 16.3, diğer sektörlerin aldığı pay ise yüzde 83.7'dir. 

Türkiye'de kırsal alanda nüfus artışı yüzde 2,5 ilâ yüzde 3 arasındadır; Tarımın gelişme 
hızı, artan köylü nüfusunu besleyemez durumdadır. Bu nedenle, Türk köylüsü, çiftçisi, hacizli 
traktörünü, tarlasını, ekipmanını satıp şehre göç etmeyi, çare olarak görüyor. 

Millî gelir istatistiklerine göre 1980 yılından bu yana tarım, maaş ve ücretlilerin millî hâsı
ladan aldıkları pay sürekli azalırken sermayenin payında ise önemli artışlar olmuştur. 

Tarımın gayri safî millî hâsıladaki payı 1980 yılında yüzde 23.87 iken 1988 yılında ise sa
dece yüzde 15.80 olmuştur. Buna karşılık, 1980'de yüzde 49.47 olan sermayenin payı, sürekli 
artarak, 1988'de yüzde 70.20'ye çıkmıştır. Maaş ve ücretlilerin payı da 1980'de yüzde 26.66 
iken, Bu da 1988'de yüzde 14 olmuştur. 

Tarımın gayri safî millî hâsıla içindeki payı her yıl devamlı düşüş kaydetmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 1950 yılında nüfusumuzun yüzde 80'i tarım kesiminde iken, bu oran 

şimdi yüzde 50'lere düşmüştür; tarım kesiminden diğer sektörlere işgücü akımı olmuştur dü
şüncesinde olanlara da, buradan, şehirlerde bir çığ gibi büyüyen işsizlere ne çare getirildi diye 
sormak lazımdır? 

Bu arada, tarım girdileri fiyat artışlarıyla, ürün fiyatları artışları arasındaki dengesizlik 
de giderek artış göstermiştir. Çiftçinin alım gücü daha da azalmış ve çiftçimiz, yıldan yıla fu
karalığa itilmiştir. 

Mazota zam, artık her ay yapılır olmakta, gübreye yüzde 70, tarım jlacına da yüzde 100 
oranlannda zam yapılmıştır; kredi faizleri artırılmıştır. Ürün fiyatları 16 kat artarken tanm 
girdilerinin fiyatları, buna karşılık, 23 kat artmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bizim şahıslarla hiçbir meselemiz yoktur; buradaki eleştirilerimiz 
hizmetin daha iyi olması içindir. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı görevini yürüten Sayın 
Kayalar, çok yetenekli, bilgili ve sorunlara çözümde azimli olduğunu iddia edebilir, biz de bu
na inanıyoruz; ama, Türkiye nüfusunun yüzde 50'sine ve bütün vatan sathına çeşitli hizmetler 
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götürmekle yükümlü kılınan bu Bakanlığın tüm hizmetlerini bir kafada düşünmek, uygula
mak, denetlemek ve yapılan hizmetlerin neticelerinin menfî veya müspet olduğunu değerlen
dirmek fiziken mümkün değildir. Ülkenin köy hizmetleri ve orman meseleleriyle ilgili olan ve 
diğer sorunlarını Grubumuzun sözcüsü diğer arkadaşlarım burada ayrıca dile getireceklerdir. 

Onun için, geçmiş yıllarda da söylediğimiz gibi yine söylüyoruz ve bundan sonra da söyle
meye devam edeceğiz: Bu üç bakanlığın bir çatı altına sıkıştırılması yanlıştır. Bugünkü kabine
de hizmet bakanlığı sayısından fazla (15 tane) devlet bakanlığı vardır, tşte bu israftır. Biz, ta
rım, orman ve köyişlerinin ayrı ayrı üç bakanlık haline getirilmesinin daha faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü, tarımla ilgili teşkilat yapısı, gerek malî, gerek idarî, gerek 
iktisadî ve gerekse politik açıdan olsun, gerçekten çok karmaşıktır. Bu karmaşıklık, üç bakan
lığın birleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Tarım Bakanlığının, bugün bir bankası yoktur. 
Tarım deyince, akla Ziraat Bankası geliyor; ama, bu banka da, Devlet Bakanlığına bağlıdır. 
tşte, bu uygulama da yanlıştır. Bugünkü görünümü ve kaynak yapısı ile tarım kesimini finanse 
edip üretken kılmak, çok zordur. Yapılan ödemeler, ihtiyaçların çok altındadır ve kontrol da 
edilememektedir. Gereksiz formaliteler, kaynak darlığı, kredilerin zamanında verilmemesi gibi 
nedenlerle, alınan kredilerin çoğu, üretimde değil, tüketimde veya başka sahalarda kullanıl
maktadır. 

Verilen kredilerin geri dönme oranları, giderek düşmekte ve çiftçi üzerindeki tahsil edile
memiş borçlar, artış göstermektedir. Çiftçi, borçlarından dolayı, icraî takibata maruz kalmış
tır. tcraya verilen çiftçinin tarlasına, traktörüne ve diğer mülküne haciz konulmuştur. Çiftçinin 
tarlası ve traktörü, haczen satılmaktadır. Ziraat Bankası, 1980 yılından bu yana, kaynakları
nın büyük bir bölümünü, batık şirket ve banka kurtarmak için kullanmıştır. Ziraat Bankasını, 
kuruluş amacına ve gerçek görevine yönlendirmek gerektiği düşüncesini taşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, Bakanlığın görev sahasında bulunan hayvancılığın öne
mine değinmek istiyorum. Hayvancılığı geliştirmek amacıyla ıslah, tabiî ve sunî tohumlama 
faaliyetlerinde bulunmak, hayvan sağlığına zarar veren hastalıklara karşı aşı, serum, biyolojik 
ve kimyasal madde üretiminde bulunmak, Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak 
ve yaptırmak. Bunlar, bakanlığın görevleri arasındadır. 

Hal böyle iken, ANAP iktidarı döneminde, hayvancılığımız ne durumdadır bir bakmak 
istiyorum. Ülkemizdeki tarımsal üretim değeri içinde, hayvancılığın payı yüzde 34 dolayında
dır. Gelişmiş ülkelerde bu pay, daha yüksektir. Bizde de, hayvancılığın geliştirilmesi ve tarım
sal üretimin dengeli hale getirilmesi gerekiyor. 

Ülkemiz, hayvan varlığı yönünden AET ülkeleri arasında ikinci, OECD ülkeleri arasında 
üçüncü sırayı almaktadır; ancak, 1984 yılında yapılan son sayımda, hayvan sayısında büyük 
düşüşler olduğu tespit edilmiştir. Bu sayım sonucuna göre, bir önceki yıla nazaran, sığırda yüzde 
12, koyunda yüzde 17,1, kıl keçisinde yüzde 19,3 ve tiftik keçisinde yüzde 36 azalma olmuştur. 

Hayvancılığımızın en önemli problemlerinden birisi, verim düşüklüğüdür. Nitekim, bir inek
ten elde edilen yıllık süt verimi, ülkemizde 581 kilogram iken; Amerika Birleşik Devletlerinde 
5 485 kilogram, Danimarka'da 5 370 kilogram, Yunanistan'da ise 2 000 kilogramdır. Kasaplık 
hayvanlarda karkas ağırlığı; ülkemizde 81,6 kilogram iken, ABD'de 278 kilogram, Batı Alman
ya'da 264 kilogram ve dünya ortalaması ise 196 kilogramdır. Bunun başlıca sebebi, hayvan po-
pulasyonunun çoğunluğunu, genetik kapasitesi düşük verimli, yerli ırkların oluşturmasıdır. 
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Yerli oranı, halen, sığırda yüzde 71,4, koyunda yüzde 93,6'dır. Bunun yanında, meraya 
dayalı verimsiz hayvancılık, hayvanların yetersiz ve dengesiz beslenmesi, yem bitkileri ve kar
ma yem üretiminin yetersizliği, modern yetiştirme tekniklerinin yetiştiricilerce uygulanamaması, 
hayvan hastalıktan gibi sebepleri sıralamak mümkündür. 

Tarım kesimindeki nüfusumuzun yüzde 25'i ve genel nüfusumuzun yüzde 13'ü geçimini 
ve hayatını ürettiği hayvanların etinden, sütünden, yününden ve bu ürünlerden elde ettiği ma
mul maddelerin gelirlerinden karşılamakta ve devam ettirmektedir. 

Tarımsal gelirler içinde hayvancılık sektörünün payı ise, yüzde 30-35 civarında bulunmak
tadır. Hayvancılığımızın millî gelire katkı yönünden değer ve önemi yanında, ekonomik kal
kınmamız açısından da önemli fonksiyonları vardır. Kalkınma planlannda hayvancılığın millî 
ekonomideki bu önemli yeri ve hayvansal ürün maddelerinin insan beslenmesi üzerindeki etki
leri dikkate alınarak, hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal besin maddelerinin artırılması 
konusunda gerekli tedbirlerin zamanında alınması planları da öngörülmüştür. Ne var ki, 
1980'den bu yana uygulanan planlarda hayvancılık sektöründe gelişmeler yalnızca düzenlemekle 
kalınmış, ekonomik kalkınmalar plan hedeflerine uygun olarak yapılamamış ve hayvancılık 
sektöründe de maalesef hedeflere ulaşılamamıştır. Böylece son yıllarda uygulanan tutarsız po
litikalar sonucu, hayvancılık konusunda da herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. 

Hayvan varlığımızın her yıl önemli azalma göstermesine paralel olarak, süt üretiminde 
de önemli düşüşler görülmüştür. Devlet istatistik Enstitüsünün verilerine göre, 1981 yılında 
5,5 milyon ton olan yıllık süt üretimi, 1984 yılında 4 milyon ton olmuş ve bu düşüş yıllar itiba
riyle devam ederek, 1988 yılında 3,5 milyon ton seviyesine düşmüştür. Bu azalmayı et üreti
minde de açıkça görmek mümkündür. 

1981 yılında, et üretimi, hiç ithalat yapılmadığı halde, 900 bin ton iken ve fert başına yılda 
19 kilogram et düşerken, bu oran yıllar itibariyle azalarak, 1987 yılında 770 bin tona düşmüş; 
aynı yılda 22 bin ton et ithal edilmesine rağmen, fert başına düşen et miktarı yılda 14 kilogra
ma düşmüştür. 

Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketilen et miktarı, yılda 100 kilograma çıkarken, ülkemiz
de de maalesef hep düşüş kaydetmiştir. Türkiye'de kırsal alanda faaliyet gösterennşletmelerde 
mevcut büyük ve küçük baş hayvan varlığına ve dağılımına baktığımızda, acı gerçeği açıkça 
görmemiz mümkündür. Ülkemizde kırsal alanda 3 milyon 600 bin dolayında tarımsal işletme
nin bulunduğu ve bu işletmelerden yüzde 86'sında bitkisel ve hayvansal ürün birlikte yetiştiril
mektedir. Yüzde ll'inde bitkisel ürün yetiştirilmekte ve yüzde 3'ünde ise, sadece ihtisaslaşmış 
hayvan üretimi yapılmaktadır. 

Bu işletmelerin sosyoekonomik yapısına baktığımızda, büyük bir çoğunluğunun aile ba
zında yapılan geleneksel işletmeler karakteri taşıdığı ve yurt düzeyinde yaygın ve dağınık ol
dukları görülür. Ülkemizdeki 3 milyon 600 bin işletmedeki hayvan varlığımız ve dağılımına 
bir baktığımızda ise, bugün büyükbaş hayvanı hiç olmayan 832 bin işletme vardır. Bu, yüzde 
23'üne tekabül eder. Küçükbaş hayvanı hiç olmayan işletme sayısı ise, 1 milyon.952 bindir. Bu 
da, yüzde 54'e tekabül etmektedir. Yani, hayvan yetiştiriciliği ve besicilikle geçinen, tarımsal 
uğraşı yanında bu uğraşıda bulunan bu kadar aile büyükbaş hayvandan ve koyun, keçi gibi 
küçükbaş hayvandan mahrum bırakılmışlardır. Bu aileler, işletmelerine tekrar hayvan alabile
cek parayı bulamamaktadırlar, hayvan alıp işletmelerini devam ettirememektedirler. Alım gü
cü olmayan kırsal kesimdeki hayvan üreticisi, böylece, bir bardak süte, bir kaşık yoğurda ve 
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bir kalıp peynire muhtaç olmuş, ekmeğinin katığı olan ve çoluk çocuğunun rızkı olan hayvan
sal üretimden de mahrum edilmiştir. Bunun sonucu, yetersiz beslenmeye mahkûm edilmiş olan 
toplumun da sağlığı bozulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Tarım Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşma
sının bir bölümünde aynen şöyle diyor; 

"Hayvancılığımız henüz arzu edilen gelişme düzeyine ulaşamamıştır. Toplumun daha iyi 
beslenmesi ve ihraç imkânları nedeniyle hayvancılık üretiminin daha da artırılması gerekmek
tedir. Tabiatıyla, hayvancılığın geliştirilmesinde üretimden tüketime kadar olan zincir içinde 
hayvan ıslahı, yem üretiminin arttırılması, çayır-meraların ıslahı, hayvanların bakım, beslen
me ve yetiştirme şartlarının geliştirilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, üreticiye tatminkâr 
fiyat ve kredi verilmesiyle pazarlama organizasyonunun kurulması hizmetlerinin bir arada ele 
alınması zorunludur." 

Kendisi de hayvancılığımızın istenilen gelişme düzeyinde olmadığını, bu konuşmasıyla iti
raf ediyor. Bu, doğrudur, biz de görüşlerine katılıyoruz. 

Et fiyatlarındaki artışlar, üreticilere bariz bir şekilde yansıtılmamasına rağmen; beside kul
lanılan küspe geçen yıl 200 liradan 400 liraya, 50 lira olan saman 250 liraya, 150 lira olan ot 
300 liraya ve 50 kilogramlık bir torba yem 8 bin liradan 20 bin liraya çıkmıştır. 

Besicilikteki girdi fiyatlarının böylesine arttığı bir dönemde, Hükümetin geçen yıl 5 mil
yon liraya kadar verdiği krediden yüzde 29 faiz alırken, bu yıl faiz oranının yüzde 34-35'e çıktı
ğı ve 5 milyon liradan yukarı olan kredilerde ise, yüzde 43-45 faiz alındığı bir dönemde; bu 
sektörde uğraş veren üretici, hayvancılığını nasıl yapabilir, nasıl geliştirebilir. 

•. 

Değerli milletvekilleri, hayvancılığımızın geliştirilmesi konusunda bizim önerilerimiz şun
lardır: Bahsettiğim gibi, kredi faizleri çok yüksektir, kredi faizleri düşürülmelidir. Girdi fiyat
ları ve özellikle yem fiyatlarındaki aşırı artışlar önlenmelidir. Pazarlama sorunları ve ürün fi
yatlarının yetersizliği gibi sorunlara çözüm bulunmalıdır. Hayvancılığın teşviki yönünden sa
kız cinsi koyunlar da sübvansiyonlu olarak çiftçilerimize dağıtılmalıdır. 

Ülke hayvancılığımızın geliştirilmesi ve mevcut kültür ırkı hayvan varlığının arttırılması 
amacıyla ithal edilerek çiftçilere dağıtımı yapılan hayvanlarda her türlü bakım, besleme, ba
rınma ve veterinerlik hizmetlerinin, yerine getirilmesine rağmen, yavru atma ve uyuz hastalık
ları görülmektedir. Bu nedenle, ithal edilen hayvanların daha sıkı kontrolleri yapılmalı, gerek 
ithalat esnasında, gerekse çiftçilere dağıtımdan sonra hayvanların durumları devamlı izlenme
lidir. Hayvan ıslahında embriyo transferi imkânından, geniş çapta faydalanılmalıdır. 

Ülkemizde balıkçılığın geliştirilmesi bakımından trol ile avlanmada getirilen yasaklama
lar dikkatli şekilde takip edilmelidir. 

Gezici arıcılara yer temininde tarım teşkilatı yardımcı olmalıdır. 
Süt hayvancılığımızın geliştirilmesi ve süt üretiminin gereği şekilde değerlendirilmesi ba

kımından tedbirler alınmalı, ucuz fiyatla süt satmak zorunda kalan üreticilerin korunması ba
kımından kamu kuruluşlarınca etkin bir müdahale alımı yapılmalıdır. 

Meraların sürülerek tahribi ve başka maksatlar için kullanımı önlenmeli, meraların ıslahı 
ile daha iyi kullanılmasını sağlamak üzere yapılan çalışmalara hız verilmeli, mera hukuku gü
nümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

Karma yemlerin kaliteleri daha sıkı kontrol edilmelidir. 
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Hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi için, yem ofisinin kurulması ve hayvancılıkla uğ

raşanların meslekî örgütlenmeleri sağlanmalıdır. 
Böylece, taşıdığı üretim, ihracat ve istihdam potansiyelleri bakımından ve gerek üretici, 

gerekse tüketici olarak kapsadığı geniş kesimler açısından vazgeçilmez olan hayvancılık sektö
rünü bu sıkıntılardan kurtarmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 8 300 kilometre kıyı şeridine, 203 SSO hektar tabiî göl, 
149 513 hektar baraj gölü, 175 715 kilometre uzunluğunda akarsu ve 300'ün üzerinde gölete 
sahip olmamıza rağmen, su potansiyeli bakımından, gerek Ortadoğu, gerekse Avrupa ülkeleri 
arasında en önde yer almamıza rağmen, Balık üretiminde balıkçı ülkeler arasında son sıralarda 
yer almaktayız. Balıkçılığımız içinde bulunduğu bugünkü iptidaî kıyı balıkçılığı özelliğinden 

* kurtarılamamıştır. Modern bir kıyı ötesi ve acık deniz balıkçılığına geçiş sağlanması için hiçbir 
gayret gösterilmemiştir. 

Her türlü sanayi ve her türlü yerleşim yerlerinin çeşitli artıkları, ziraî mücadelede kullanı
lan ilaç kalıntıları ve deterjan gibi maddelerle deniz ve iç sularımızın kiHetilmemesi için bugü
ne kadar ciddî herhangi bir tedbir, maalesef alınamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, açlık, sadece insanlar ve hayvanlar için söz konusu olan bir sorun 
değildir. Açlık, aynı zamanda toprak için de söz konusu olabilmektedir. Aç insanların giderek 
çoğaldığı ülkemizde, ne yazık ki, aç toprakların, ekip biçmeyen çiftçilerimizin ülkesi olmak 
tehlikesiyle de karşı karşıya kalmak üzeredir. Toprağın açlığı ise, gübresiz ve susuz kalması de
mektir. Toprakla ilgili açlığın giderilmesi ve kendisinden beklenen ürünü verebilmesi ise, her 
şeyden önce yağmura ve sulamaya bağlıdır. 

Konuşmamın bir bölümünde değindiğim gibi, bu yıl ülkemizde yaşanan kuraklık netice
sinde toprağımızın sulanamayışı verimi düşürmüş, hepimizi sön derece üzmüştür, tzlenen yan
lış ve tutarsız tarım politikaları sonunda toprağı aç, hayvanı aç ve insanı aç bir ülke haline ge
linmiştir. Bununla da kalınmamış, ülke tarımda da dışarıya bağımlı bir hale düşürülmüştür. 
1983'te 350 milyon dolar olan tarım ürünleri ithalatımız, geçtiğimiz yıl 1 milyar 570 milyon 
doları bulmuştur. Bu son derece düşündürücü, endişe ve hatta dehşet verici bir gelişmedir. 

' "Liberasyon" adı altında, tarımda hiçbir koruyucu ve kollayıcı tedbirin alınmamış olma
sının ülkemizi nerelere getirdiği ortadadır. Eğer 1988 yılı ithalatı karşılığı olan 3 trilyon Türk 
Lirası, çiftçimize aktarılmış olsaydı, kuraklıktan göreceği zararı telafi etmiş olurduk. 

Bakanlık olarak sulama konusuna çok önem verilmelidir. Türkiye bu sene kuraklık yaşa
dı diye değil, kurak geçse de, geçmese de, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi sulama
dır. Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasının bir bölümünde, sulamayla 
ilgili, "Sulama konusunun sadece Bakanlığına bağlı olan Köy hizmetlerinin konusu olmadığı
nı, Bayındırlık ve tskfln Bakanlığının uhdesinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
kanalı ile de yürütülen bir konu olduğunu..." ifadesi ederek, "...Gerçekten bana samimî ola
rak Türkiye'nin üç meselesi nedir? diye sorarsanız, bugün için ben sulama, sulama ve yine su
lama derim" sözü çok doğrudur, biz de aynen Sayın Bakanın bu üç önemli konuda üzerine 
basarak "sulama" demesine katılıyoruz; ama, sulama konusunda da çok ciddî çalışmalar ya
pılmalıdır. 

Bugün için sulama verimi artırmada en önemli faktördür. Halen devlet, sulama alanların
da sulama oranı yüzde 65-70 dolayındadır. Sulama oranlarının artırılmasında, sulama ücretle
ri de etkili olmaktadır. O nedenle, sulama ücretleri, çiftçiyi sulamadan caydırıcı düzeyde olma
malıdır. 
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1983-1988 döneminde hububat ve şekerpancarı fiyatları yüzde 407-500 arasında artarken, 
sulama ücreti yüzde 925-955 arasında artmıştır. Gerek devlet ve gerekse özel pompaj sulama
larında büyük bir maliyet unsuru olan elektrik ücretlerine, daha önce uygulandığı üzere, yüz
de 50 indirimli tarife uygulanması mutlaka sağlanmalıdır. Sulama ücretleri her yıl artırılma-
malı ve bölgeler arasında, ücret yönünden denge sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Avrupa Topluluğuna yapılan tam üyelik başvurusundan sonra 
yapmamız gereken, ülkemizin ekonomik, sosyal ve politik yapısını Avrupa Topluluğundaki ge
çerli normlara uygun hale getirmek olmalıdır. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında gerek 
tarımsal yapı ve gerekse uygulanan tarım politikaları açısından önemli birtakım farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılıkların en kısa sürede minimum düzeye indirilmesi ve böylelikle Av
rupa Topluluğuna uyumun sorunsuz bir şekilde temin edilmesi, Türk tarımının geleceği açısın
dan büyük önem taşımaktadır. 

Ortak tarım politikasına uyum konusunda katma protokolde yer alan hükümler gereğin
ce, Türkiye'nin önemli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu itibarla, ne gibi çalışmaların yapı
lacağının belirlenmesi ve daha da önemlisi, bu çalışmalara zaman geçirilmeden başlanması ge
rekmektedir. öncelikle tarımsal yapıyı düzenleme çalışmalarına önem verilmeli, tarım ürünle
ri fiyatları belirlenirken topluluk fiyatları bir kriter olarak göz önüne alınmalı, destekleme ku
ruluşlarının yapıları etüd edilerek, bu kuruluşlar ortak tarım politikasını yürütebilecek bir ya
pıya kavuşturulmalı, tarımsal üretimde verimi ve kaliteyi artıracak önlemler alınmalı ve tarım 
ürünleri pazar organizasyonu yeniden düzenlenmelidir. 

Çiftçimizin sosyal güvenliği ve vergi konusundaki bazı sorunları da giderilmelidir. 2926 
sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortası kapsamına alınan çiftçilerimizin de diğer Bağ-Kur sigor
talıları gibi, sağlık sigortası hizmetinden yararlanmaları sağlanmalıdır. Borçlanma yapmış çift
çilere borçlarını ödeme konusunda kolaylık sağlanmalı, borçlanma ve askerlik borçlanması ya
pamamış üreticilere yeni bir hak tanınmalıdır. 

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

Vergi mevzuatı yönünden de çözümlenmesi gereken çeşitli sorunlar mevcuttur. Tarımda 
stopaj ve Katma Değer Vergisi kaldırılmalıdır. Küçük çiftçi muafiyeti sınırı yükseltilmelidir. 
Küçük çiftçiden hiç vergi alınmaması sağlanmalıdır. 

Ayrıca, tarımın bazı önemli sorunlarını da kısaca ifade etmeye çalışacağım; çiftçimizi bu
gün için en çok üzen konulardan birisi de üretici malını elden çıkardıktan (sattıktan) sonra 
fiyatların artmasıdır. Satın aldığı ürünü bir iki ay elinde tutan tüccar, büyük zahmetlerle üreti
mi gerçekleştiren çiftçiden daha çok para kazanmaktadır. Bu, önemlidir. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin çalışmaları yetersiz kalmaktadır, özellikle Çukurova çiftçisi
nin pamuk, mısır ve soya gibi bitkilerin tohumluklarını ucuza sağlamaları, birbiriyle rekabet 
halindeki birçok özel tohumculuk kuruluşunun bulunduğu şu ortamda, son derece güçtür. Bu 
nedenle, DÜÇ, bu firmaların fahiş fiyatlarını engelleyici bir kuruluş olarak rekabete girmeli 
ve çiftçimize ucuz ve kaliteli tohumluk sağlamalıdır. 

Yavaş giden kadastro çalışmalarına hız verilmelidir. 
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Hâlâ bir mera kanunu yoktur. Mera nedir? Hangi arazidir?.. Meranın ne olduğunu tarif 
eden bir mevzuatımız yoktur. Mera düzenlemesiyle ilgili kanunun bir an önce ele alınması la
zımdır. 

1942 tarihli Çiftçi Mallarım Koruma Kanunu çok eskimiştir; ele alınmalıdır. 
Toprak Mahsulleri, tarım satış kooperatifleri ve benzerlerinin ürün alım merkezlerinin sa

yılan ve depo kapasiteleri mutlaka artırılmalıdır. Bu depolar tüccarın değil, üreticinin emrinde 
olmalıdır. 

Tarım kesiminde çalışan insanlarımız mutlak surette sosyal güvenlik haklanna kavuştu
rulmalıdır. 

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

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çiftçimiz ve tarım sektörü üzerinde sınırlı bir konuş
ma süresi içerisinde görüşlerimi izaha çalıştım. Bu sektörde birtakım güçlüklere ve olumsuz 
doğa koşullarına karşı yılmadan mücadele veren, yaz, kış,*gece ve gündüz, dağ, bayır demeden 
alınlarının terini akıtarak çalışan ve ülkemizi doyuran Türk çiftçisiyle, ona yön veren ve im
kânlar vermeye içtenlikle çaba sarf eden ziraatçisi, ormancısı, veterineri ve Köy Hizmetlerinin 
fedakâr elemanlarıyla tüm tarım camiasına içtenlikle teşekkürlerimizi sunarken, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının 1990 malî yılı bütçe kanunu tasarısının memleketimize, Türk köylü 
ve çiftçimize hayırlı olmasını diliyor, grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz. 
Sayın Doğan Baran, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1990 Malî Yılı bütçesi ve Hükümetin uyguladığı tarım 
politikası üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. Yüce Meclisi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlarım. 

Bir yandan ihracat ve sanayie girdi sağlayarak yurda döviz kazandıran, öte yandan da sa
nayide üretilen mallar içinde büyük bir pazar oluşturan tarım sektörü, ürettiği ürünler itiba
riyle nüfusumuzun tümüne hitap eden çok yönlü bir kuruluştur. 

Türkiye'de 27.5 milyon hektar olan tarım arazisi, yer yer su ve rüzgâr erozyonu, drenaj 
ve çoraklık problemleriyle karşı karşıyadır. Ayrıca, ekonomik olarak sulanabilecek arazi 8.5 
milyon hektar olup, ancak yarıdan daha az bir kısmı sulanabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde tarım nüfusu toplam nüfusun yüzde 3 ilâ 10'unu oluştururken ve opti-
mal tarım işletmeleri 100 dönümden aşağı değilken, bizde 30 milyonu bulan tarım nüfusunun 
çalışan 9 milyon 357 bini geçimini tarımdan sağlamaktadır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım için ortalama yıllık yüzde 11.4'Iük bir yatırım 
ve yüzde 3.6'lık gelişme hızı hedeflenmiş iken, yüzde 7.2'lik bir yatırım gerçekleştirilerek prog
ramın bir hayli altında kalınmış, tarımda kalkınma hızı ise, plan hedefine yakın olarak gerçek
leşmiştir. 

Bugün, tarımda çalışan nüfus, Amerika Birleşik Devletlerinde toplam nüfusun yüzde 3'ü, 
ingiltere'de yüzde 2.2'si, Avrupa Topluluğunda ortalama yüzde 6'sı iken, bizde halen yüzde 
58 civarında bulunmaktadır. 
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Geçtiğimiz on yıldan bu yana, gerek Amerika Birleşik Devletlerinde, gerekse Avrupa'nın 
gelişmiş ülkelerinde tarımda çalışan nüfusta büyük ölçekte azalmalar meydana gelmesine kar
şın, maalesef, ülkemizde bu nispet sabit kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin altı yıllık tarım politikası üzerindeki görüşlerimi müsaa
denizle, ikiye ayırarak ifade etmek istiyorum: Birincisi, iklim koşullarının normal seyrettiği 
1984-1988 yıllarım kapsayan S yıllık devre; ikincisi ise, kuraklığın yaşandığı 1989 tarım yılıdır. 

Malumunuz, Anavatan Partisi, Aralık 1983'te hükümet olmuştur. 1984-1988 yıllarını kap
sayan 5 yıl içinde destekleme ürün fiyatlarındaki artış, girdi fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığı 
için, Üretici aleyhine bozulan denge, satın alma gücü azalan çiftçinin tarlasını arzu ettiği şekil
de sürüp isteyememesine; gübreyi yeterince kullanamamasına; hastalık, haşare ve yabancı ot
larla zamanında ve etkili bir şekilde mücadele yapamamasına sebep olmuş; ayrıca, kredilerin 
yetersiz, faizlerin ise yüksek olması, ürün bedellerinin peşin ödenmemesi, destekleme kapsa
mının daraltılması, çiftçiye vurulan en büyük darbe olmuştur. 

Ekonomide üretmeden zengin olmak mümkün olmadığına göre, üretimi ve verimi artır
manın, kaliteyi yükseltmenin yolu, hiç şüphesiz, girdilerden geçer. Tarımın itici gücü olan ve 
verimi yüzde 40-50 oranında artıran gübre fiyatları 1986 yılında serbest bırakılmış; ancak, fi
yatların artması üzerine 1987'de sübvansiyon uygulanmasına geçilmiştir. Buna rağmen, gübre
deki fiyat artışları hep enflasyonun üzerinde seyretmiş, neticede, 1984 yılında 8 milyon 200 
bin ton olan gübre tüketimi giderek azalmış, 1988'de 4 milyon 482 bin tona, 1989 yılında da 
4 milyon 670 bin tona düşmüştür. 

Hastalık ve zararlılarıyla mücadele yapılmadığı takdirde bitkisel üretimde verim ve kalite
nin yüzde 40-80 oranında düştüğü malumunuzdur. Tarım ürünlerinin sigortası olan mücadele 
ilaçları tüketimi de giderek azalmaktadır. Tüketimdeki bu düşme, sıvı ilaçlar yerine toz ilaç 
kullanılmasından değil, ilaç fiyatlarının nasırlı elleri yakmasından kaynaklanmaktadır. 1985'ten 
beri ziraî mücadele ilaçlarının ithali serbesttir. Ancak, insan sağlığını yakından ilgilendiren mü
cadele ilaçlarının kalite ve kontrolü, ilacı ithal eden firmalara bırakılmış ve devlet denetimi 
kaldırılmıştır. Oysa ki, devletin aslî görevi, herkesin beden ve ruh sağlığı içerisinde yaşamını 
sürdürmesini sağlamasıdır. Piyasada, residu, yani kalıntı bırakan ilaçlar ve iki yıldan fazla bek
leyen ilaçların kullanımı yasakken, günümüzde rahatlıkla kullanılmakta ve çiftçiye de gelişigü
zel satılmaktadır. 

Kalite ve verimi artıran en önemli girdilerden biri de, tarım alet ve makineleridir. Türki
ye'deki optimal işletmelerin küçük olması, makineleşmeyi frenleyen bir faktör olarak kabul 
edilse bile, tarım nüfusu toplam nüfusun yüzde 23'ünü oluşturan Yunanistan'da ortalama iş
letme büyüklüğü bizdeki gibi 50-60 dönüm olmasına rağmen, 3 milyon hektar tarım arazisine 
karşılık 170 bin traktörü vardır. Bizde ise, bu sayı 650 bindir. Yunanistan seviyesine ulaşabil
mek için 800 bin traktöre daha ihtiyacımız vardır. Mevcut traktör parkını ayakta tutabilmek 
için de her yıl 60 bin traktör gerekmektedir. Oysa ki 1988 yılında 31 bine inen traktör üretimi
miz, 1989'da 16 binlere kadar düşmüş; 9 traktör fabrikasından 5'i de kapanmıştır. 

Tarım alet ve makineleri için de durum aynıdır. Artık, tarlanın malı olan traktör, yerini 
karasabana bırakmaktadır. 

Üretime tesir eden en önemli girdilerden biri ve en önemlisi de, hiç şüphe yok ki sulama
dır. Sulama ücretlerindeki artış, her yıl sulanan saha miktarını azaltırken, bakanlığın küçük 
sulamalarla ilgili yatırımlarında da büyük ölçüde gerileme olmuştur. Ayrıca, drenaj, tesviye 
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ve toprak ıslahı çalışmaları da yetersiz kalmıştır. 
1983*te yüzde 22 olan tarımsal kredi faizleri, 1984'te yüzde 28'e, 1985'te S milyon liraya 

kadar olanlar yüzde 30'a, S milyondan fazla olanlar yüzde 34'e, 1988'de de yüzde 39,43 'e ve 
1989'da ise yüzde 45-50'lere çıkarılmıştır. Ceza faizleri de yüzde 15 olarak uygulanmaktadır. 
Gübre kredisindeki durum ise, 5 milyon liraya kadar yüzde 34,5 milyon liradan sonra yüzde 
43'tür. Traktör faizi ise yüzde 55'tir. 

Bu durumda, toplam kredilerde faiz oranı yüzde 60-65 olmuştur; bu ne demektir; yıllık 
mevduata yüzde 59 faiz ödeyen Ziraat Bankası, çiftçisine verdiği tarımsal kredi karşılığı yüzde 
60-65, traktör kredisinde ise, yüzde 70'Iere varan faiz almaktadır. 

Tarım kredi kooperatiflerine, tarım satış kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borcu ol
mayan Allah'ın tek kulu çiftçi yoktur, tik defa bu Hükümet zamanında köye icra memuru gir
miş ve köylünün malı haczedilmiştir. 

Sayısı 3 milyon 600 bini bulan ve yüzde 60'ı küçük parçalı ve dağınık işletmelerden oluşan 
tarımımızda, en çok ihtiyacı duyulan girdi tarımsal kredi iken, verilen krediler de yetersiz hale 
gelmiştir. Tarım sektörünün kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 150 yıllık Ziraat Ban
kasının kullandırdığı toplam krediler içinde tarımsal kredilerin payı yüzde 60'lara düşmüş, ti
carî krediler giderek artmıştır. Aslında çiftçiye verilen kredi de toplam kredi ihtiyacının yüzde 
25'i civarındadır. Ziraat Bankası, kredilerini tarım dışına kaydıran bir kuruluş olmaktan çık
malı, aslî görevine dönmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal kalkınmamızın temel amaçlarından birisi de kooperatifler
dir. Son yıllarda Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, Karadenizbirlik gibi tarım satış kooperatifleri
nin, demokratik denetimi engellenmiş, 1988-1989 yılına ait olağan genel kurul toplantılarıyla 
üst yöneticilerin seçilmesi gerekirken, kongreler altı ay süreyle ertelenmiş, seçilen delegeler de 
iptal edilmiştir. Bunu, Hükümetin savunduğu demokratiktik ilkesiyle bağdaştırmak imkânsız
dır, yani söylediklerinizin tam tersini yapmaktasınız. 

Kooperatiflerin yönetim kurullarında çiftçiler hâkim duruma getirilerek, hür kooperatif
çilik ilkelerine riayet edilmeli ve kooperatifler aslî sahiplerine bırakılmalıdır. 

Tarımda yapılan sübvansiyon yetersizdir. 2,5 milyon tarım nüfusu olan Yunanistan bile, 
tarımda 3,5 milyar dolarlık sübvansiyon yaparken, Türkiye'nin çiftçisine yapmış olduğu süb
vansiyon 1,5 milyar doları bile bulmamaktadır. Ülkemize gerçekten verimi artıracak ithal to
humluklar gelmiştir. 1984 yılına kadar sayısı 18-20 olan tohumluk çeşidi 100'e yaklaşmış, sayı
sı 42'yi bulan özel tohumculuk şirketleri kurulmuş, tohum fiyatları da serbest bırakılmıştır; 
ancak piyasada serbest olan rekabet değil, çıkarcılık olduğundan, fiyat tekelleri oluşmuş, to
humluk kullanımını teşvik maksadıyla yapılan sübvansiyon da artan fiyatlar karşısında çare 
olmaktan çıkmıştır. 

tthal edilen tohumlukların önce İslah merkezlerinde denemesi yapıldıktan sonra üreticiye 
verilmesi gerekirken, reorganizasyon adı altında Ziraî Mücadele ve Karantina Genel Müdürlü
ğü kaldırılmış, bu arada çiftçiye ucuz ve üstün vasıflı tohumluk veren devlet üretme çiftlikleri 
de ihmal edilmiştir. Doğrudan çiftçiye verilen tohumlarla pek çok bitkisel hastalıklar ithal edi
lirken, üreticinin tarlası da deneme tahtası olmuştur. 

1984-1988 dönemini kapsayan beş yıl içinde buğday, gübre, mücadele ilacı, sulama ve ta
rımsal girdilerdeki fiyat artışlarına baktığımızda, buğdayda 5,7 kat, gübrede 13 kat, tarımsal 
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kredide 8 kat, sulama ücretlerinde 9,5 kat ve ilaçta 17 kat fiyat artışı olmuştur. Buğdaydaki 
üretim artışına karşılık kalite büyük oranda bozulmuş, bu yüzden üretilen buğdayın büyük 
bir kısmı hayvan yemi olarak ihraç edilirken, ekmeklik un imalatında kullanılmak üzere, dışa
rıdan kaliteli buğday ithal etmek zorunda kalınmış, gene bu dönemde tarım ürünleri ithalatı 
yüzde 366 oranında artmıştır. 

Gübredeki sübvansiyona bakalım: Gübre dolara bağlı bir metadır. Doların fiyatı arttığı 
için, gübre fiyatları da artıyor diyen sizsiniz. Zaten dolar, artık günlük hayatımızın bîr parçası 
olmuştur. Sübvansiyon rakamlarını dolara vurduğunuzda, 1983 yılında yapılan sübvansiyon 
513 milyon dolarken, 1988 yılında yapılan sübvansiyon 344 milyon dolara düşmüştür. Yani, 
ne olmuştur? Hükümetleriniz zamanında, Türkiye, tarımı ihmal eden tek ülke olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı ise, hepimizin bildiği gibi, tarımsal açıdan şanssız bir yıl 
olmuş, yağış azlığı kuraklık afetine dönüşmüş, tarımsal üretim önemli ölçüde azalmış ve çiftçi
miz gerçekten perişan olmuştur. Buğdayda yüzde 20, arpada yüzde 40, bakliyatta yüzde 20, 
kütlü pamukta yüzde 12, antepfıstığında yüzde 40, mısırda yüzde 10, şeker pancarında yüzde 
5 civarında bir azalma, genelde ise DPT raporlarına göre yüzde 6,5, Devlet İstatistiğe göre yüzde 
10'luk bir gerileme olmuştur. Afete dayalı olarak çiftçi borçlarını erteleme, taksitlendirme ve 
benzeri uygulamalarda partizanca hareket edildiği, yaygın şikâyetler arasındadır. 

1989 yılı ürün destekleme ve alım fiyatlarına göz attığımızda; şeker pancarı, geçen yıla 
nazaran yüzde 83'lük bir artışla 77 lira, ayçiçeği, yüzde 76'lık bir artışla 650 lira, pamuk, yüz
de 80'lik bir artışla Çukurova'da 1 510, Ege'de 1 560 lira, kuruüzüm, yüzde 70'lik bir artışla 
1 700 lira, kuru incir, yüzde 75'lik bir artışla 1 400 lira, soya, yüzde 69'luk'bir artışla 570 lira,' 
fındık yüzde 32,5 *lik bir artışla 2 600 liradan ilan edilmiş, ayrıca, bazı ürünlere kademeli fiyat 
uygulanmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisince, buğday, ortalama, bir önceki yıla nazaran yüzde 94'lük bir 
artışla 320 liradan, arpa, yüzde 87'lik bir artışla 260 liradan, mısır da, yüzde 84'lük bir artışla 
315 liradan alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, taban fiyatlarının yüksek olması, çiftçinin satın alma gücünü artır
manın, hiç şüphe yok ki, tek çaresi değildir. Girdi fiyatlarının enflasyon oranının altında ol
ması da yeterli değildir, önemli olan, yüksek kaliteli ürün üretmek ve dekara düşen verimi ar
tırmaktır. 1989 yılında destekeleme ve ürün alım fiyatlarına yapılan ve ortalama yüzde 75 -
yüzde 85'i bulan zamlar, tırmanan enflasyon, maliyetlerdeki artış, ekonomik konjonktür ve 
kuraklığın sebep olduğu verim kaybı karşısında çare olmaktan çıkmıştır. Çünkü, 1983-1989 yıllan 
arasında destekleme alım fiyatları 11 kat artarken toptan eşya fiyatları 12 kat ve tarımın önem
li girdilerini teşkil eden traktör, sulama, ilaç, gübre ve mazot fiyatlarındaki artış da 14 ila 20 
kat arasında olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl ki kuraklık Trakya ve Karadeniz Bölgesi dışında, suluda yüzde 
30, kıraçta yüzde 70'e varan ürün kaybına sebep olmuş ve pek çok kalemlerde verim azalmış
tır. Şu anda piyasada buğday 440-450, arpa ise 350-375 liradan işlem görmekte, Ofis ise ek
meklik buğdayı 410-415 liradan un fabrikalarına satmaktadır. 

Yüzde 40 ve daha fazla hasar görmüş çiftçi ise, bir yıl vadeli ve faizsiz olarak yapılan aynî 
tohumluk yardımında, KDV'yi peşin ödemek şartıyla, Ofise 320 liradan sattığı buğdayı 690 
liradan, 260 liradan sattığı arpayı da 590 liradan borçlanmıştır. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 2 milyon 792 bin ton buğday alımı yapmışken, bu yıl 
aldığı buğday SOO bin tonu bile geçmemektedir. Bunun sebebi, birçok bölgelerde üreticinin elinde 
satacak kadar mahsulünün olmaması, buğday ekimini suluda yapanların da, piyasadaki fiya
tın, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarının 25-30 lira üstünde olması sebebiyle ürününü 
tüccara satmasından kaynaklanmaktadır. 

Geçen yıl alım fiyatı 2 000 lira olan ve bu yıl yüzde 32,5'luk bir artışla 2 650 liradan açık
lanan kabuklu fındığın maliyeti, 2 934 liradır. Fiskobirlikte alımlar 15 Eylüle kadar 2 650 lira
dan, 15 Eylülden sonra da haftada 20 lira zamla alımlar devam etmiş ve 15 Ekime kadar alınan 
ürünün parası ödenmiştir. Fiskobirlik mahsulü alırken 1,5 ay sonrasına gün verdiği için, borç
lu olan ve fındıktan başka bir geliri olmayan üretici, fındığını tüccara 1 950-2 450 lira arasında 
satmıştır. Fiskobirlikin ayrıca kiloya 400 lira olan ek ödemeyi de yapmayışı, üreticiyi perişan 
etmiştir. 

Alım fiyatı 650 liradan açıklanan ayçiçeğinin maliyeti 643 liradır. 15 Eylülden itibaren de 
haftada 4 liradan kademeli zam yapılmaktadır. 

Yaş çay yaprağı için ilan edilen alım fiyatı geçen yıla nazaran yüzde 69,2'lik bir artışla 
570 liradan açıklanmış, ancak Çay-Kur, yaş çay yaprağı alımında kontenjan uyguladığı ve bu
güne kadar aldığı yaş çay yaprağı parasının da 190 milyar lirasını ödemediği için, üretici, çare
siz, elinde kalan çayı, senetle de olsa, bir yıl sonra ödense de ödenmese de özel fabrikalara 
vermek zorunda kalmıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 18 aylık senet, bir yıl değil. 
DOĞAN BARAN (Devamla) — Hatta 20 ay. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Vatandaş perişan olmuştur. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, zannediyorum sıra size gelecek, eksikleri tamamlarsınız. 
DOĞAN BARAN (Devamla) — Hiç şüphesiz, tekstil ve bitkisel yağ sanayiinin hammad

desi olan pamuğun mamul madde olarak ihracında büyük fayda vardır; ancak, pamuk politi
kasındaki hatalar yüzünden üretim giderek azalmaktadır. Nitekim, Çukurova'da pamuk ekim 
al ant yüzde 60 azalmıştır. 

Alım fiyatı 1 560 liradan açıklanan Ege pamuğunun maliyeti 1 503 liradır. Tariş 1 760 
liraya kadar, tüccar da 2 100 liraya kadar almıştır. Geçen yıl 30 bin ton pamuk ithal edilmiş
ken, 1989 yılının sekiz aylık döneminde 52 bin ton pamuk ithal edilmiş ve bunun neticesi ola
rak da, şu anda Ege'de kaliteli pamuk 1 700 liraya kadar düşmüş bulunmakta. 

Adana'da, Çukobirlik, pamuk alımını 1 470 lirayla başlatmıştır. Şu anda Çukobirlik 1 580 
liradan, tüccar ise 1 480 - 1 500 liradan alım yapmaktadır. 

13 aylık emeği gerektiren ve özel beceri isteyen tütün, 3 milyon ailenin geçim kaynağıdır. 
Bugün artık, tütün ihracatından sağlanan dövizin üçte ikisi, yabancı sigara ithalatına gitmekte 
ve yabancı sigaranın toplam sigara tüketimindeki payı da her yıl artmaktadır. Yabancı sigara 
tekelleri, Türkiye'ye istedikleri fiyattan sigara satar hale gelmişlerdir. Yabancı sigara ithalatıyla 
da, kaçakçılığın önlenmesi bir tarafa, aksine satışı daha da artmıştır. Maalesef bugün, tütün 
ve tütün üreticisi yabana tekellerin insafına bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tarımın millî gelir içindeki payı 1980'de yüzde 23,87 iken, 1983'te 
yüzde 20,23, 1988'de yüzde 17,3 ve 1989'da ise yüzde 16 olmuştur. Gerçi tarımdaki gelişme 
hızı, sanayi ve hizmetler sektöründeki gelişme hızının altında olduğu için, tarımın millî gelir 
içindeki payı giderek azalacaktır, gelişmiş ülkelerde de bu böyledir; ancak, gelişmiş ülkelerde 

9Â.9 



T.B.M.M. B : 53 21 . 12 . 1989 O : 1 

tarımın millî gelir içindeki payı azalırken, tarımda çalışanların pastadan aldıkları pay, orantılı 
olarak -dengeli olarak- artmaktadır. Bizde ise durum tersine işlemektedir. Bunun sebebi, ta
rımda yaratılan kaynağın, tarımda kullanılmayıp, başka sektörlere aktarılması ve tandaki nü
fusun, -tarım dışı sektörlerde istihdam edilemeyişi nedeniyle- azalmayıp, aksine artmasıdır. 

1980 yılında Türkiye genelinde kişi başına düşen millî gelir 1 313 dolarken, 1988 yılında 
1 305 dolara düşmüş. 1980 yılında, tarımdan geçinen kişi başına düşen millî gelir 491 dolar 
ve 1983'te 349 dolarken, 1988'de 322 dolara düşmüştür. Yine bu süre içinde harp olmamış, 
1989 yılında olduğu gibi kuraklık ya da başkaca doğal bir afet de çok şükür yaşanmamıştır. 
Üstelik bu dönem, tek başına iktidar olunduğu dönemdir. Petrol fiyatlarında çok artışlar ol
madığı gibi, ekonomik ambargo da yoktur. Bütün bunlara karşın, nadas alanları daraltılmış, 
gen teknolojisine geçilememiş, ikinci ürün yetiştirilmesi ve sulama hizmetleriyle ilgili çalışma
lar, plan hedeflerinin çok altında kalmıştır. 

Gübre, mücadele ilacı, makine kullanımı giderek azalmış, uygulanan yanlış konut ve tu
rizm politikaları yüzünden, tarım arazilerinin ve ormanların adeta yağmalanmasına seyirci ka
lınmıştır. 

Şimdi soruyorum: Halen, Türk çiftçisi altın devrini yaşıyor diyebilir misiniz? iktidarınız 
döneminde "Tarım kalkınmıştır" diyebilir misiniz? "Kalkınmıştır" diyebiliyorsanız, "Böyle 
fakirleşerek kalkınma olmaz" diyoruz. Kalkınma başka şey, refah başka şeydir; önemli olan, 
refahın tabana dengeli dağılmasıdır. Biz bu ülkede üç beş milyonun değil, uyguladığınız tarım 
politikası neticesinde toprağa, aldığından daha fazlasını veren çiftçinin refah seviyesienin yük
selmesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet övünüyor, çiftçi ise feryat ediyor; iktidarın kulakları tıka
lı. Tarımda yoksulluk sefalete dönüşmüş; mahsul kaldıramayan, kredi kullanmayan çiftçi pi
yasaya borcunu ödeyemez, hastasına ilaç alamaz duruma düşmüştür. Hükümet, çiftçinin el 
emeğine, alın terine, cebindeki pul olan parasına el atmış, "Stopaj" demiş, "Fon" demiş, "KDV" 
demiş almış, aldıklarını da götürüp başkalarına vermiş; üreten, satan, satın alan çiftçiyi çarşı
nın, pazarın müşterisi olmaktan çıkarmış, onu serbest piyasa ekonomisinin acımasız pençesi
ne terk etmiştir. Çiftçinin aşı azalmış, ekmeği azalmış, devletine olan güveni azalmış; vergiye 
ve faize çalışır hale gelmiş, borç batağında çoktan kaybolmuştur. Ürünü tefecide, tarlası ipo
tekte, eğer kaldıysa traktörü de hacizdedir. 

ALÎ RIFKIATASEVER (Tekirdağ) — Yanlış bilgi veriyorsun. Bu kadar kara tablo çizme 
yahu. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Türkiye, söylediğiyle yaptığı biribirini tutmayan, arka
sında halk desteği kalmamış olan bu*Hükümet zamanında, "Üret, dışarı sat" politikası yerine 
"Dışarıdan getir, içeride sat" politikasına doğru bir gidiş içinde olduğundan 1990 yılı Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine olumlu oy vermeyeceğimizi ifade eder, Grubum adına 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Çakıroğlu* buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamaya devam edeceğim. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 235 sayılı Kanun Kuvvetinde Ka
rarnameyle 1984 yılında kurulmuştur. Amacı, Yol, Su, Elektrik ve Toprak tskân Genel Müdür
lükleriyle Orman Genel Müdürlüğünün bazı kuruluşlarının birleştirilmesiyle meydana getiril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu saydığımız birimlerin her biri, ayrı ayrı genel müdürlük ve ayrı 
ayrı bakanlıklardan müteşekkildi. Zamanın eski Başbakanı Sayın özal, Hükümet olur olmaz, 
"Nasıl yapayım da rayına oturmuş bu kuruluşları çalışmaz duruma getireyim" dese, böyle bir 
karmaşa yapamazdı. Alelacele bir kararname çıkartarak, bu kuruluşları birbirine karıştırıp için
den çıkılmaz bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. YSE, Orman, Köyişleri Bakanlığı ve Tarım 
il Müdürlüğü mensupları altı yıldır kargaşa içindedir ve bu kargaşayla adeta ne yapacaktan 
belli olmayan bir durumda birbirlerini, sürtüşmeyle, lafla itham etmektedirler. Bu 3 bakanlık 
ve 4 genel müdürlüğün olması bütçeye büyük yük oluyordu diye bunları kaldırdınız, 15 adet 
devlet bakanlığı kurdunuz. Bakanlıklar fazlaydı da, çalışan bakanlıkları kaldırdınız, partili mil-
letvekillerinizi tutabilmek için yeni devlet bakanlıkları ihdas ettiniz, devlet bakanlıklarını kat 
kat artırarak bazı milletvekillerini tatmin etmeye çalıştınız. Dörtte biri ormanlarla kaplı bulu
nan bir ülkede, Orman Bakanlığını kaldırarak, adeta bir cinayet işlediniz. Bu kargaşaya son 
verip, işin doğrusunu yapmak için, zamanı geldiğinde, birleştirilmiş olan bu bakanlıkları tek
rar ayırıp her birini rayına oturtacağımızı buradan yüce milletimize tekrar ifade etmek isterim. 

Şimdi, bu saydığım birimlerin görevleri içinde, devlet ve il yollan dışında kalan köy ve 
yerleşim birimlerine ulaştırma ağı yapmak, mevcutları geliştirmek, orman içi yolları ve sanat 
yapılarını yapmak, plan ve program hedefleri istikametinde toprak ve su kaynaklarının verimli 
kullanılmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, köy ve bağlı yerleşim birimlerine iç
me ve kullanma suyu, sosyal ve ekonomik tesisleri yapmak gayesiyle uygun bir şekilde kulla
nılmasını sağlamak hedeftir. 

Sayın milletvekilleri, köye götürülecek bu hizmetler, köy ve köylümüzün sosyal, ekono
mik ve kültürel kalkınmasını sağlamakla kalmayacak, köyden şehire belirli göçü de önleyecek
tir. Biz diyoruz ki, şehirde ne varsa köyde de o olsun; ama altı yıllık ANAP iktidarında köy 
ve köylüye bir şey verilmediği apaçık ortadadır. Köylüyü perişan ederek köyden göçü hızlan
dırdınız, nüfusun çok büyük bir bölümünü belli şehirlerde hapsettiniz. Bütün bu sıkıntılar, 
köye götürülmeyen hizmet, köylü vatandaşın ürettiği ürüne maliyetinin altında taban fiyatı ve
rilişi ve devlete vermiş olduğu mahsulünün parasını zamanında alamayışı nedeniyle köylü va
tandaşın şehirlere göç etmesine neden oldunuz, örneğin, çay üreticisi mahsulünü teslim ettiği 
andan itibaren, özel sektör ve devlet kuruluşlarınca onsekiz aylık senet verilmek suretiyle, bir 
yıllık ayrı ayrı ödemelerle, bir yıldan sonra ödemelere başlanmaktadır, Köyde bulunan bu va
tandaş, tek geçim kaynağı olan çay ürününün geliriyle hayatını nasıl idame ettirsin? Bu du
rumda, mecburen, büyük şehirlere doğru göç etmeyle karşı karşıyadır. Üreticinin sıkıntısı bu
nunla da kalmıyor; kooperatiflerden almış olduğu gübrenin parası Çay Kurumu tarafından ürün 
bedelinden kesilip kooperatiflere zamanında ödenmemekte ve üretici vatandaş kooperatiflere 
ayrıyeten faiz ödemek zorunda kalmaktadır. 

Köyde yapmış olduğumuz hizmetler diyoruz. Bu şartlar altında vatandaşı köyde tutamı
yoruz. ANAP'ın bu uygulamaları devam ettiği müddetçe, kırsal bölgeden göç devam edecek
tir. . 

Değerli vatandaşlarımızın vermiş oldukları mahsullerin bedelleri kesinlikle alınmamakta
dır. 
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Sayın milletvekilleri, Mardin'den gelmiş olan bir vatandaşın ifadesi ve elinde Tarım Ba
kanlığının tohumluk için, üreticiye veremedikleri tohumluk bedeli için, üreticiye piyasadan alın, 
fatura edin bize gelin diye bir de yazı var.Üreticiler tohumluklarını piyasadan alıp fatura ettiler 
ve paralarını almak için geldikleri zaman da, karşılaştıkları hadiseler çok üzücü. Her şey rey 
için, ANAP'a oy verirseniz her şeyi yaparız zihniyeti ile karşı karşıya kalmışlar. Vatandaşlar 
faturalarını ibraz edip paralarını almak için gittiklerinde birçok bürokratik engellerle karşılaş
mışlar. Bu engellerin ne olduğunu sorduğumuz zaman da, kendilerine, üç resim çektirip ANAP'a 
gidin kayıt olun ve bu kartlarınızı alın, kartlarla gittiğiniz zaman her yerde paralarınızı rahat
lıkla alırsınız denmiş, tşte, Mardin'deki vatandaşlarımızın tarımda vermiş oldukları mücadele 
budur. O vatandaşlar ANAP'a kayıt olmadan, devlet olarak vermiş olduğunuz bu "Fatura edin 
getirin biz parasını vereceğiz" sözüyle vatandaşı neden bu türlü hallere sevk ediyorsunuz? Ama, 
bu size çok pahalıya mal olacaktır değerli milletvekilleri. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Resim çektirecek paraları var mı? 
KAMER GENÇL (Tunceli) — Paraları kim vermiş? ANAP mı vermiş paraları? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Çektirin gelin diyorlar. 
Faal nüfusumuzun yüzde 55'i tarımda çalışmaktadır. Nüfusumuzun büyük bir kesimini 

besleyen, destekleyen, tarımsal ürünlerin nakli ve pazarlamasıyla uğraşan bu insanlarımızın 
sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının büyük bir önemi vardır. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1986 yılında almış olduğu 2 000'in 
üzerindeki iş makinesiyle Türkiye'deki genel müdürlükler içinde en güçlü makine parkına sa
hiptir. Makine parkının kapasitesine baktığımız zaman da, Türkiye'de yılda yapabilecekleri 
yol kapasitesi 10 bin kilometrenin üzerindedir. Acaba, bu makinelerle ne yapıyorlar; şimdi bi
raz da bunlara bakalım. 

Sayın milletvekilleri, bu makineler çalışamamaktadır. Vatandaş, mevsimin en verimli za
manında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapısına gittiği zaman -tarımda olduğu gibi-
aynrhadiseyle karşı karşıya kalmıştır. Bu hadise nedir? Vatandaş, daireye gittiği zaman, kendi
sine "Mazotum yoktur" deniyor. Acaba, mazot olmayınca bu makineleri nasıl çalıştıracaksı
nız? Vatandaş traktörünü mazotsuzluktan çalıştıramadığı gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünde de mazotsuzluk nedeniyle bu makineler tamamen yatmaktadır. Demek ki, tarım işçi
si, tarımda çalışan vatandaş tükendiği gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü de parasızlıktan 
aynı şekilde tükenmiş bir durumdadır. 

Bu makineleri çalıştırmak için aldık. Madem bu makineler çalıştırılmayacaktı neden alın
dı? Bugün, aylık faaliyet raporlarına baktığımız zaman 10 bin kilometre yol yapacak olan ma
kine parkının kapasitesi S 000 - 5 500 kilometrede son bulmaktadır. Geriye kalan 4 S00 - S 
000 kilometrelik atıl kapasiteyi ne zaman işletmeye alacaksınız? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Mazot?.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Mazot bir engel değildir. 
Madem bu makineleri tam kapasiteyle çalıştırmayacaktık, bunları bu şekilde saklayacak

tık, neden bunlara bu kadar faiz ödedik? Bu makineler duracak idi ise, faiz ödememize gerek 
yoktu. Yoksa, bu makineleri birkaç kişiyi zengin etmek için mi aldık. O zaman bunun da ceva
bını vermeniz lazım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Mademki bu makineleri almışız, bu makineleri aldığımıza göre, çalıştırmak mecburiye
tindeyiz. Kırsal kesimde bir hayli vatandaşımız yolsuzluktan kıvranmaktadır. 
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ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sayın milletvekili, bütün köy yollan açıldı, 
dağlar delindi. 

MEHMET ÇAKIROÖLÜ (Devamla) — "Dağlar delindi" diyorsunuz; ama envanterde 
her şey meydandadır. 

Şimdi, 1983 yılıyla 1988 yılı arasında yapmış olduğunuz hizmetlerin rakamlarını, Sayın 
Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda okuduğu raporları ve envanterleri 1.1.1989 tarihi itiba
riyle vereceğim. Toplamayı, çıkarmayı biliyorsunuz, bir de onları siz yapınız. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Ben seçim bölgemi biliyorum; 1983 'te 
bir tek köy yolu yoktu, 1983'ten sonra... 

MEHMET ÇAKIROöLÜ (Devamla) — 1983'ten sonra yaptıklarınızı da söyleyeceğim si
ze. Bütün yolları yaptığınızı söylüyorsunuz; ama 6 Aralık 1989 tarihli Trabzon'daki Karadeniz 
Gazetisinde Hükümetin valisi beyanat veriyor: "Karadeniz Bölgesinde ve Trabzon da yapıla
cak yollar 20 ila 30 sene ister." Sizin tayin ettiğiniz, sizin, istediğiniz gibi kullandığınız validir. 
Vali orada gerçeği görmüş ve beyanda bulunmuş. Gazete yanımdadır, size vereyim siz de oku
yun. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Valiyi görevden aldıracaksın... Yapma. 
BAŞKAN — Çakıroğlu, sürenizi biraz çalmak için aşağıdan söz atıyorlar. Onun için, eli

nizdeki kâğıdı okuyun, sürenizi doldurun. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Buzağıyı anlat. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ver oyu al yolu. 
MEHMET ÇAKIROöLÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kâğıt üzerinde, "şu kadar 

para ayrılmış, program hedeflerine varılmış" demekle olmaz. Bugün, yapılması gereken 37 bin 
kilometrelik yol ağımız vardır. Bu yolu ne zaman yapacaksınız? işçimiz olduğuna göre, işçinin 
parasını verdiğimize göre, makinemiz olduğuna göre, bu makineleri neden böyle atıl kapasite 
olarak saklıyoruz? Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün işçisi ve personeli, verilmiş olan gö
revi, gece gündüz, dağda bayırda, dişini tırnağına takarak yapar. Yeter ki bu personele görev 
verilsin. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Muvakkat işçileri kışın soğukta sokağa attılar, onu da 
söyle. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Daha önce kendi köyüne gidebiliyor muydun? 
Onu da söyle. 

MEHMET ÇAKIROöLÜ (Devamla) — Daha önce kendi köyüme gidiyordum. Benim kö
yümün geçtiği 15 köy vardır. Bundan yirmi gün evvel cenaze için minibüsle gitmiş olduğum 
bir köyüme, ulaşmak için dört yerde vatandaşlarla birlikte minibüsü itmek zorunda kaldık. 
tşte sizin yüzkaranız. Kendi köyüme gidip gidemediğimi bir de gel kendin gör. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Onu da yaparız, onu da yaparız. Bir de yapılan
ları sayın. 

MEHMET ÇAKIROöLÜ (Devamla) — Sayın milletvekilim, şimdi de yapılanları sırala
yacağım. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Buzağıyı bir anlat da dinlesinler. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Tam sırası. 
MEHMET ÇAKIROöLÜ (Devamla) — 1983'te yapılan Ulaştırma Ana Planı gereğince, 

on yılda Türkiye'de yol sorunu kalmayacaktı. Bu, sizin beyanınız. Sizin envanter kayıtlarınıza 
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göre, 37 bin kilometrelik yeni yapılacak yol ağımız vardır. 37 bin kilometre olduğuna göre, yıl
da da bu elinizdeki makinelerle 5 bin kilometre yol yaptığınıza göre, on yıllık hedefe üç sene 
daha olduğuna göre 15 bin kilometre yol yaparsınız, geriye 22 bin kilometre yol kalıyor; bu 
yolu ne zaman yapacaksınız? 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, geçmiş yıllarla bir kıyaslama yapacağım. 
MEHMET ONUR (Kahramanmaraş)— Geçmiş yılları da bir kıyaslayın bakalım. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Diğer konularda olduğu gibi, karayolu konusun

da da ANAP Hükümetince düşüş kaydedilmektedir. 
Bir buz patenine binmişsiniz ve aşağıya doğru kayıyorsunuz, yollar da aynıdır. İnşallah 

önünüze bir mania çıkmaz da, başınız gözünüz parçalanmaz. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

ALÎ RIFKI ATAŞE VER (Tekirdağ) — Demirel mi söyledi bunları sana? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Demirel'in her milletvekili, kendi notunu kendi 

hazırlar; sizin gibi, Sayın özaPın verdiği basma kalıp paket şeklinde şeyleri okuyan milletve
killeri değillerdir. Onlar seçilmiş milletvekilleridirler, sizin gibi tayinle gelmiş milletvekilleri de
ğillerdir. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Siz de tayinle geldiniz. Esas tayinle ge
len sizsiniz. İsparta'da geçen hafta yapılan seçim sonucunu gördünüz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Pazar günü İsparta'da yapılan seçimin de netice
sini almışsınızdır. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Doğru Yol Partisi Grubunun 23 dakika konuşma süresi kal
mıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, bu makineler çalışmıyor, nasıl "çalışıyor" deniliyor? 
Sayın Bakan, yanılıyorsunuz; Trabzon, Rize ve diğer bölgelerde makineler yine sadece ba

zı şahısların ve kişilerin emrinde; telefonla sağa sola ve o kişilerin dediği istikamette iş yap
maktadırlar. Tüm bu işler partililerin elinde olup, vatandaşı, "Ver reyini yapayım yolunu" de
mekle ve rey vermeyen köyleri cezalandırmakla karşı karşıya bırakmışsınız. 

Bu işi çok iyi ve yakından biliyorum ve kendi bölgem olması nedeniyle bu yerleri çok iyi 
gezdim ve gördüm. Sayın Trabzon Valisinin beyanatını da az evvel arkadaşım sorduğu için söy
ledim, "Trabzon'da yapılacak olan yollar ancak 20 ile 30 yılda bitirebilir" diyor. 

Yine, Rize'nin Köprüköyündeki vatandaş, aralık ayında, gazetede kıyamet koparıyor, "devlet 
eli henüz buraya ulaşmamıştır" diyor. Lütfen biraz da bunların sesine kulak verelim. 

tRFAN DEMtRALP (Samsun) — Trabzon'un yollarını da biz yaparız. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sizlere, Sayın Bakanın Büt

çe Komisyonundaki konuşmasından bazı rakamları aynen okuyorum: (Tutanak, sayfa 21) 
"Türkiye genelinde 1983 yılının sonuna kadar 60 bin kilometre tesviyeli yol, 124 bin kilo

metre stabilize kaplamalı yol, 11 bin kilometre asfalt yol, 48 bin kilometre ham yol olmak üze
re toplam 243 bin kilometre köy yolu bulunmaktadır." 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Başkanlık elçidir, Sayın Dağlı konuşma sürenizi aştığınızı 
işaret ediyor, "Hakkıma tecavüz etmesin" diyor; ben de size aksettiriyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
"1983 yılından sonra, köy yollarına büyük önem verilerek büyük çaba harcanmıştır. Bu

nun sonucu 1984-1989 yılları arasında geçen 5 yılda 51 bin kilometre tesviyeli yol, 50 bin kilo-
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metre stabilize kaplamalı yol, 16 bin kilometre asfalt yol olmak üzere, toplam 117 bin kilomet
re yol yapılarak, çiftçimizin ve köylümüzün istifadesine sunulmuştur." 

Sayın milletvekilleri, 1.1.1989 envanterlerine baktığımızda, Sayın Bakanın ifadesine göre, 
tesviyeli yol 68 bin, stabilize kaplama 147 bin, asfalt 19 bin, ham yol 37 bin kilometredir. 

Sayın Bakanın ifadelerine, Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasındaki rakamlara bak
tığımızda da, 1.1.1989 tarihine kadar 5 yılda 117 bin kilometre yol değil, 30 bin kilometre yol 
olduğu görülmektedir; rakamlar orada, 1.1.1989 envanterleri elinizde. Rakamlar size ait, ama 
toplama çıkarma bizim; yanlış söylemek sizden. 50 bin kilometre olarak yapmış olduğunuz 
yolu 117 bin kilometre yol yaptık diye vatandaşı aldatmaya kalkmayın, işin gerçeği ne ise onu 
söyleyin. Gerçekler meydandadır, tşte rakamların tamamı buradadır ve bunlar Sayın Bakanın 
okumuş olduğu rakamlardır. Bu rakamlara bir daha bakın Envanterler de elinizde bulunmak
tadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saat 12.00'yi de daha geçmedi. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Kamer, o aklı kendine sakla; 12'den sonra 

normal olur. 
Sayın milletvekilleri, köy ve orman yollarının yapılmasını istiyorsak... Sayın Bakan baz 

olarak 1971 yılını aldı... 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
Arz edeceğim bir husus var, bir dakikanızı rica ediyorum: Bundan sonra 8-10 maddelik 

bir kanun teklifi müzakere edeceğiz. Bunun süresienin ne kadar vaktimizi alacağını bilmiyo
rum. Bu bütçe 10 saat görüşülecek, 3 saat da bu kanun alsa -Verdiğimiz aralarla birlikte- 15 
saat eder. 15 saat benim burada oturma tahammülüme siz eğer razı iseniz, sürenizi uzatınız. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, sana kıyamayız, birkaç dakika 
müsaade edin. 

Orman yollarını söylediğimizde Sayın Bakanımız 1971 yılını baz olarak aldılar; herhalde 
1970'li ve 1980'li yıllara çok meraklılar ve hep onu söylemek istiyorlar, ama köy yolları gibi, 
orman yolları da aynı vaziyettedir. Eğer orman yollarının yapılmasını istiyor isek, bunu ayrı 
bir makine parkı ile yapmak mecburiyetindeyiz. 

Su meselesine geliyorum: 1990 yılını suda atılım yılı olarak ilan ediyorlar. Bakıyoruz 1989 
yılında programda ödenek diye hiçbir şey yok. 1990 yılı ödeneği ile devam eden işlerin yarısı 
ancak yapılabilir. Türkiye'de 79 bin ünitede içme suyu uyoktur, gitmesi gerekir. 1983 yılına 
kadar -Sayın Bakanın ifadesine göre- 46 bin ünitede su var, 11 ünitede su yetersiz ve 22 bin 
ünitede ise su yoktur. Yine, Sayın Bakanın ifadesine göre, 1983 yılına kadar 38 035 ünitenin 
sağlıklı içme suyu; 13 bin ünitenin yetersiz, 26 bin ünitenin ise sağlıksız içme suyu vardır. Ayrı
ca, 1984-1988 yılları arasında -son 5 yılda- 24 693 üniteye daha sağlıklı içme suyu getirdik de
mektedir Sayın Bakan. 

Yine envanter cetvellerine baktığımızda; 1983 yılına kadar 38 bin, 1.1.1989 tarihinde 46 
bin ünite; 46 binden 38 bin üniteyi çıkardığımız zaman, 8 bin üniteye sağlıklı içme suyu getiril
miştir. Bu rakamı 24 bin ünite olarak acaba nasıl buldular? Bunu merak ediyoruz. 1990 yılını 
içme suyu atılım yılı olarak ilan ettiğine göre, bütçeye baktığımızda bu rakamlarla bu işi acaba 
nasıl halledecektir Sayın Bakan? 

tskân konusuna geliyorum: Meskenleri baraj suyu altında kalmış 2 binin üzerinde vatan
daşımız ev beklemektedir. Bu evleri ne zaman yapacaksınız? T&pılmış olanları hesaba katmı
yorum, ama evleri baraj suyu altında kalan 2 bin vatandaşımız ev beklemektedir, iran'dan 
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2 500 kişi resmî olmayan yoldan gelmiştir ve Bulgaristan'dan gelmiş soydaşlarımız beklemek
tedir. Bunların mesken sorununu ne zaman halledeceksiniz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuşmamı burada toparlıyorum. Bir de, Plan-Bütçe • 
Komisyonunun raportörlerinin ifadesine göre, teknik personel kifayetsizliğinden, bu işlerin ya
pılmadığını zikretmektedirler. 

Değerli arkadaşlar, bir iki kelime de teknik personeller için söylemek istiyorum. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünde yeterinden fazla teknik personel vardır. Bu teknik personelleri 
APK'da, Etüt Planda, Makine tkmalde üst üste yığıp saklamayın; illerde, bölgelerde yığılmış 
bir sürü teknik personel vardır. Meselesine vâkıf, tecrübeli ve vatandaşa bürokratik engel çı
karmayan iş bilir bir sürü teknik personel, atıl kapasitede, kıyıda, bucakta, köşede beklemek
tedir. Sayın genel müdüre, "Bizi niye görevden aldınız?" diye sorduklarında; "Makam böyle 
istedi" diyor. 

Değerli arkadaşlar, makam öyle istemedi. Devletin mekinelerini, usulsüz olarak kullan
mak isteyen ANAP'lı vatandaşların isteklerini yerine getirmediklerinden, onların istekleri doğ
rultusunda makineleri kullanmadıklarından, "tş beceremiyorsunuz" gerekçesiyle; APK'da, Plan
lamada, il ve bölge müdürlüklerinde, kıyıda bucakta beklemektedirler. Lütfen bunlara iş ve
rin. Eğer, bir suistimalleri, bir yolsuzlukları varsa, bunları mahkemeye verin, bu vatandaşlar 
aklansın. Söylediğim gibi, burada bir hayli atıl kapasitede duran teknik personelimiz vardır, 
yazıktır, günahtır. Köydeki bir vatandaşın söylemesiyle, bu teknik personeli ölü vaziyette sak
lamayın. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, toparlıyorum dediniz, sonuna üçüncü defa gelemediniz. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Türk köylüsünün ve çiftçisinin sıkıntılardan kur

tulması dileğiyle; Köyişlefi Bakanlığı bütçesinin tüm çalışanlara ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET ALÎ KARADENİZ (Giresun) — Tarım orman var... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ormana sıra kalmadı Sayın Karadeniz; bir de iç

me suyu grupları var, onlara da sıra kalmadı, bir dahaki sefere anlatırız inşallah. 
BAŞKAN — Sayın Halit Dağlı, buyurun. 
Sayın Dağlı, 12 dakikanız kaldı efendim. (DYP sıralarından "Biraz tolerans Sayın Başkan" 

sesleri) 
Maalesef efendim. Çünkü, bugünkü program hayli dolu. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET HALlT DAĞLI (Adana) — Sayın Başkan, Türkiye 

Büyük Millet Mecliesinin sayın üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için söz aldım. 
Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ormanlarımız, millî ekonomimizin ihtiyacı olan orman ürünlerini sağlamanın yanında, 
tarımın teminatı, ülkenin su rejimi dengesi, toprak muhafaza, iklim, sağlık, dinlenme, turizm 
ve millî savunma yönlerinden hayatî önem taşımaktadır. Bu millî varlığımızın korunması, her 
Türk vatandaşının aslî görevlerinden biridir. 

Türkiye, orman zenginliği bakımından, dünyadaki bu alanda zengin ülkeler gibi verimli 
orman kaynaklarına sahip bir ülke değildir. 
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Hepimizin de bildiği gibi, ormanlarımızın yüzde 44'ü verimli, geriye kalan yüzde 56'sı 
da verimsiz ormanlardır. Bana kalan bu kısa süre içerisinde sizleri teknik bilgilerle meşgul et
mek istemiyorum. Daha önceki bütçelerde de söylendi; Türkiye'deki ormancılığı bir genel mü
dürlükte toplayarak, ormancılığı bir genel müdürlüğe sığdıramazsınız. Türkiye'de orman var
lığımız onbir yıl Orman Bakanlığı olarak görüşüldü. Dört genel müdürlük bir taneye indirildi 
ve yetkiler bir genel müdürlükte toplandı. 

Şimdi diyebilirsiniz ki, Orman Bakanlığını, Tarım Bakanlığına biz bağlamadık, 12 Eylül
den sonra bağlandı. Altı yıldan beri siz iktidardaydınız, onlar bağladıysa siz de ayırsaydınız. 
Bugüne kadar her yaptığınız iş gibi, orman politikanız da yanlıştır. Burada sözlerim yanlış an
laşılmasın, Orman Teşkilatında çalışanlara sözüm yok. Onlar, canlarını bile tehlikeye atarak, 
gece gündüz demeden görev yapma gayreti içerisindedirler. Bu vesileyle, Orman Genel Müdür
lüğü çalışanlarına bu gayretlerinden dolayı teşekkürü bir görev biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, ormanlarımız, halen, tabiat ormanlarıdır. Bir insan emeğiyle üreti
me geçmiş bir ormanı henüz yetiştirmiş değiliz. Ormanlarımız, yaşlı, aşağı yukarı tamamına 
yakını idare müddetini doldurmuş, yenilenmesi; yani gençleştirilmesi gereken ormanlardır. Or
mancılık hizmetlerinin ana dalları, özellikle bizim ormanlarımız için, gençleştirme ve yeniden 
ormanların imar ıslahı ve ağaçlandırılmasıdır. 

Türkiye, orman işletmeciliğini iyi yapabiliyor mu? Orman işletmeciliğinin iyi yapılabil
mesi, orman yollarının yapımına bağlıdır. Türkiye'de, 20.2 milyon hektar orman alanımız var
dır. Beher hektara Avrupa ölçülerine göre 20 metre, Türkiye'deki bozuk ormanlara göre ölçü 
10 metre olmasına rağmen, bugün ormanlarımızın hektara düşen kilometresi sadece S'tir; ya
ni, yüzde 50 bile orman yolu yapılamamıştır. Bize göre, ormancılığımızın ana meselesi orman 
yoUannın açılmasıdır. Orman yollarının açılması için daha önce yol şebeke planları yapılmış 
ve 240 bin kilometre yolun yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sayın Bakan, Bütçe ve Plan 
Komisyonunda yaptığı konuşmada, 109 bin kilometre orman yolu bulunduğunu söylemiştir. 
Bu hesapla gösteriyor ki, daha 131 bin kilometre yol yapma zorunluluğu vardır. Aksi halde 
işletmeciliğimiz verimli olmaz. Bu yolları yapmadığımız takdirde, erozyona mani olamayız. Bu 
yolları yapmadığımız takdirde, bozuk ormanlarımızı imar ve ıslah edemeyiz. Bu yolları yap
madığımız takdirde, her ne kadar övünsek de, randımanlı bir ağaçlandırma yapamayız. Onun 
için orman yolları, orman işletmeciliğinin, orman varlığımızın ana damarları ve kalbidir. Ana
vatan İktidarı bu damarları kesmiştir. Nasıl mı? 1980 yılında, daha çok orman yolu yapma 
hedeflerine ulaşmak için yurt dışından dozer ve greyder ve daha birçok makine ithali yapılmış, 
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde büyük bir makine parkı kurulmuş idi. ANAP İktidarı 
her nedense, bilemiyoruz, bu makine parkını bütünüyle Köy Hizmetlerine devretmiştir. Or
man Genel Müdürlüğünün elinde bir tek makine kalmamış, ufacık bir* yol onarımı için bile 
Köy Hizmetlerine muhtaç hale getirilmiştir, tşte, ANAP İktidarının orman politikasında en 
büyük yanlışlıklarından birisi budur. Bu yanlışlıklardan dolayıdır ki, yol yapım hedefleri 1980 
yılının çok gerisinde kalmış. Neden kalmasın ki... Köy Hizmetlerinin dozer ve greyderleri, iki 
seneden beri seçimdi, referandumdu, ANAP'a rey çıkaracağım diye köy yollarında cirit atmış
lar; devletin kesesinden plansız, programsız göstermelik yol yaparak, mazot yakmışlardır, öbür 
taraftan, orman köylüsünün yaptığı emval, ormanda kalmış, köylü hazırladığı tomruk ve odu
nu, yol olmadığı için depolara indirememiş, dolayısıyla da parasını alamamıştır. Neticesinde, 
ANAP İktidarının yanlış politikasının kurbanı olmuştur. 
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Ayrıca, "Orman yollarını ihale ile veriyoruz" diye ANAP'a yakın kişilere veya ANAP 
teşkilatlarına peşkeş çekilmiş; "Filan yolun onarımı senin, feşmekân yolun onarımı senin" şek
linde ANAP'a yakın birçok insan, sağdan soldan, greyder, dozer kiralayarak, devlet kesesin
den köşeyi dönmenin yollarını bulmuşlardır, işte bu kafa ve bu zihniyet, yollarını yapıp da kendi 
ormanlarını değerlendirmemiş, yapacak açığını, her meselede olduğu gibi, dışarıdan ithal et-

' me yoluna gitmiş; güzel memleketimizin dışarıdan aldığı dolarları, yakalandığı ithal hastalığı
nın faturası olarak başka ülkelere geri ödemiştir. Bu hastalıktan dolayıdır ki, Türkiye'yi, bir 
borç batağının içine sokmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarı, ağaçlandırma ile övünmektedir. Bize göre, ağaçlan
dırma konusunda da ANAP iktidarı başarılı değildir. Planlamanın verdiği hedef, yılda 300 
bin hektardır. Halbuki, erişilen seviye, raporda yazıldığına göre, 1989 yılı için ancak 140 bin 
hektardır, öyle ise, her meselede olduğu gibi, bundaki övünme de boştur; hedefin yüzde SO'si 
bile yakalanamamıştır. 

Ben bunları söyleyince, biraz sonra buraya çıkıp, "1980'de 40 bin hektar ağaçlandırma 
. yapılıyordu; biz bunu 140 bin hektara çıkardık" diyeceklerdir. Şu gerçeği kabul etmek lazımdır 

ki, 1980 öncesi ağaçlandırma sadece işçi gücüyle yapılıyordu; bugün için ağaçlandırma maki
ne gücüyle yapılmaktadır. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Makineleri kim aldı, kim?.. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Makineleri 1980 yılında Japonya'dan biz aldık, 

ithalatını biz yaptık. Sonradan siz de aldınız; ama, o ayrı. Başlangıcı bize ait. Sayın Karadeniz 
o zaman orman teşkilatında idi. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kaç tanesini aldınız? 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Bu yerlerin imarı, ıslahı bütünüyle ağaçlandır

maya bağlıdır. 140 bin hektar ağaçlandırma ile bu işi elli senede zor yaparız. 
Sayın milletvekilleri, Orman köylüsünün en önemli bir sorunu da, 3402 sayılı Kadastro 

Yasasının 45 inci maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu maddenin üçüncü fıkrasında, "Orman 
kadastrosu geçsin veya geçmesin, iskân veya toprak tevzi suretiyle verilen bütün tapu işlemleri 
tamamlanmış dahi olsa, sahipleri adına tespit edilir" denilmektedir. Ayrıca birinci fıkrası, or
man dışına çıkartılan orman boşluklarının 31.12.1981 tarihinden önceye ait vergi kaydına isti
naden zilyetleri adına tespitini öngörmektedir. Oysa uygulama, tamamen bu yasaya aykırıdır. 
Orman köylüsünün yıllardan beri ekip biçtiği, vergisini ödediği zilyetindeki araziler, hatta Os
manlılardan kalma tapularla vergisini ödediği araziler tel örgülerle çevrilmiş ve içerisine fidan 
dikilmiştir. Bazı köylerimizde evlerin etrafı bile tel örgü içine alınmış, ağaç dikilmiş, vatandaş 
evine bile güçlükle gidebilir hale gelmiş, yurdundan yuvasından, topraklarından göçe zorlan
mıştır. Çok büyük bir kısmı da mahkemelerde sürünmektedir. Binlerce orman köylüsü bu uy
gulamadan mağdur olmuş, cezaevlerinde yatanlar bile vardır. 

Sayın milletvekilleri, 1963 yılına kadar yerel metotlarla amenajman planları yapılıyordu. 
Türkiye'de 1963-1972 arası planlı döneme geçtikten sonra hava fotoğrafları metoduyla kesim 
amenajman planları yapılmıştır. Bu kesim planlarına ve envanterlerine göre, Türkiye'de 900 
milyon ster orman serveti, koruda 22 milyon ster yıllık verim, bozuk koruda da 7.3 milyon 
ster orman verimi olduğu tespit edilmiştir. Birçok orman yolumuz olmadığı için, plan hedefle
rimize rağmen, hâlâ 1980 öncesi üretim seviyesinin altında bulunuyoruz. Niye? Çünkü, orman 
yollarımız eksik. 1979'da 8 milyon ster civarında bir üretim olmuş, 1980'de de 7 milyona 
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yakın bir üretim olmuş; ama, bugün üretim hâlâ 6-7 milyon ster civarında seyretmektedir. Ne
den üretim artışı olmuyor, dediğimiz vakit; "Ormanlarımızı koruyoruz, orman varlığımızı mu
hafaza ediyoruz, onun için fazla üretim yapmıyoruz" gibi, tutarsız bir gerekçe öne.sürülmek-
tedir. 

Aslında, ormanlarımızı korumuyoruz, çürütüyoruz. Çünkü, konuşmamın başında da ifade 
ettiğim gibi, bizim ormanlarımız yaştı ormanlardır, tabiat ormanlarıdır, idare müddeti dolmuş 
ormanlardır; bunların gençleştirilmesi lazımdır. Eğer, vakti gelince bunları değerlendiremez-
sek, kalite kaybına uğrar ve çürür. Onun için de ormanlarımızı değerlendirmeye mecburuz; de
ğerlendirmek için de, yolları yapmaya mecburuz. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarı, orman ürünleri üretimini artıramayışını kamufle et-' 
mek için, "Biz, orman ürünleri üretimini sanayie kaydırdık" gibi bir övünmenin içine giriyor. 
Keşke öyle olsa, son derece memnun oluruz; ama inceleyince, hiç de öyle değil. Olay şu: 1980 
yılında yakacak üretimi 21 milyon ster civarında, 1988 yılında 13 milyon ster civarında. Siz, 
yakacak odun üretimini 8 milyon ster azaltacaksınız, sanayi odunu üretimini aşağı yukarı aynı 
seviyede tutacaksınız; sonra kalkıp, "Biz, orman ürünleri üretimini sanayiye doğru kaydırdık" 
diyeceksiniz... Bu hangi mantığa sığar? 

Kaldı ki, 1980'den sonra yakacak odun üretiminde 8 milyon ster azalma olmuş. Nasıl azalma 
olmuş?.. (Acı olan da bu) 34 üncü maddeyle, orman köylüsünü desteklemek ve onu kalkındır
mak için, ö*na verilen köylü pazar satışını kaldıracaksınız, onunla da övüneceksiniz... Orman 
köylüsü eskiden, kendisine verilen pazar satışlarıyla kamyon almıştı, traktör almıştı; ama, ma
alesef bugün, ANAP tktidarı döneminde bu traktörlerini, bu kamyonlarını satmak mecburi
yetinde kalmıştır. 

Köylüden aldınız da kime verdiniz?.. Kendi yandaşlarınıza verdiniz. Yandaşlarınız gitti, 
bir belge aldı, "Filan ilin veya feşmekân ilin mutemediyim, oranın tahsisi" dedi; o kişi de aldı
ğı odunun yüzde lO'unu, yüzde 20'sini o ilde veya ilçede sattı, geriye kalan yüzde 80'i, yüzde 
90'ı yine pazarlarda satıldı. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, lütfen toparlayın... 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Devamla) — Evet, aradaki fark 10 milyon orman köylüsü

nün cebine girmedi; tüccarların, sizin yandaşlarınızın cebine girdi. 
ÎRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Asım'a gitti, Asım'a... 
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Dağlı. 
MEHMET HALlT DAĞLI (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, orman köylüsü halen, devlet tarafından bir ağaç kadar değer veril

meyen insanlardır. Çünkü orman köylülerine, tek taraflı hazırlanan vahidi fiyat kararlarıyla 
pazarlıksız ormanda üretim işi verilir, tş verilen köylüler, kesim yapacakları maktalarda teslim 
edilen ağaçları keserken, bir başka ağacın kaza ile dalının dahi kırılmasından sorumlu tutulur, 
mahkeme kapılarında uğraşılırken; devlete karşı kendileri sorumlu, işçi olmalarına karşın, ay
nı ağacın altında kalıp ölürse, kolunu, bacağını kırarsa, bu defa da bu kişiler, otomatikman, 
kendi işini yapan müteahhit durumuna geçerler. Bu olaylardan dolayı (bu kişilerin ölümün
den) hiç kimse -işveren devlet dahil- sorumlu tutulamaz. 

Orman köylüleri -yine kendi tabirleriyle- ne yaşar, ne de yaşamazlar. Zira, orman köylüle
rinin diğer tarım işçileriyle aralarında hiçbir fark bulunmamasına rağmen, orman köylüleri, 
ecdatlarından miras kalan, yıllarca devlete vergisini ödedikleri arazilerinin halen sahibi değildirler. 
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Vergisini ödedikleri araziler için vergi alan aynı devlet vergi alırken, arazinin sahibi vergi mü
kellefi çiftçi olarak kabul ettiği bu insanları, daha sonra da devletin toprağını işgal eden suçlu
lar olarak mahkemelere sevk eder... Bugün bu nedenlerle binlerce orman köylüsü mahkemeler
de sürüm sürüm sürünmektedir. Bu köylülerin bir elinde -kendi arazileri olduğu için- devlete 
ödediği vergi makbuzu vardır, öbür elinde de aynı arazi için, "Devlet topraklarını işgal etti" 
diye mahkemenin verdiği ceza makbuzu vardır. 

Şimdi soruyoruz: Bu köylüler, devlete vergisini ödediği bu arazilerin sahibi çiftçi midir; 
yoksa, vergi alan aynı devlet tarafından mahkemeye sevkedilen, devlet topraklarını işgal eden 
suçlu mudur? İşte, onun için orman köylülerimiz diyor ki, "Biz ne yaşar, ne de yaşamayız." 

Sayın milletvekilleri, bugün, altı seneden beri hızla artan enflasyondan en fazla etkilenen 
kesim orman köylüsüdür. Orman köylüsünün tek geliri, orman işletmesinde işçi olarak çalış
maktır. İşletmenin, orman emvali üretimi karşısında işçiye ödediği ücret, bugünkü hayat şart
ları karşısında çok komik kalmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü kâr eden bir kuruluştur. Kâr eden bir kuruluşun orman işçisine 
reva gördüğü işçilik ücretleri, hiçbir sosyal güvenliği olmayan bu insanların tuzuna ve bezine 
bile yetmemektedir. 

Bugün, orman üretimi yapan diğer ülkelerde bu rakam, satışın yüzde 20-25'ini bulmakta
dır. Bizde ise bu oran yüzde S'lerde kalmaktadır. 

Orman işletmesi, metreküpü 400-500 bin liraya tomruk satar, işçiye ise ödediği, arazinin 
durumuna göre, 10 ila 20 bin lira arasındadır. 

Orman köylüsü sizden ümidini kesmiştir. Ne söylerseniz söyleyin, artık size inanmamak
tadır. Orman köylüsü sabırla Doğru Yol Partisi iktidarını beklemektedir. Doğru Yol Partisi ik
tidarı da ufukta görülmüştür. Doğru Yol Partisi iktidarı orman köylüsünü refaha kavuştura
caktır. 

Bu duygularla, 1990 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin, Orman Genel Müdürlüğü 
çalışanlarına, memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, söz sırasında bir değişiklik yapmıştır. Buna göre, ilk 

sırada Sayın Neccar Türkcan konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Türkcan. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Grup Başkanvekilliği bize, söz sürelerinin 20'şer dakika olduğunu bildirmişlerdir. 
SHP GRUBU ADINA NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına, düşüncelerimizi belirtmek için söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına 
hepinize saygılar sunarım, 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun yüzde 50'sinden fazlasının yaşamlarıyla ilgili bu büt
çe, üretimden sonra da nüfusumuzun yüzde 100'ünU ilgilendiriyor; yani, Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanlığı bütçesi, bir kesimi değil, ülkenin tamamını ilgilendiriyor; üretilecek ve tüke
tilecek... 

Bir bakıyoruz, ülkemizde, ne üreten memnun, ne tüketen. Üreten hakkını alamıyor, tüke
ten hep aldatılıyor. Hükümet, "Liberal ekonomi" diyor. Liberal ekonomi, başıboş ekonomi 
midir? Ne arayan var, ne soran. Üretici hariç, herkes kendi fiyatını kendisi belirliyor. Üretici 
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piyasadan bir mal aldığında, ne hikmetse, aynı fiyattan ikinci kez mal alamıyor; ama, üretici
nin malı sebil... Hükümet desteklemiyor, hava şartları yardımcı olmuyor, kuraklık, sıcaklık, 
hastalık, sel, ilaç, gübre, çift mazot, emek... Üreticinin karnında 40 tane gelecek yıl hiç ekşit
miyor. Her yıl gelecek yıla kalıyor üreticinin umudu. O gelecek yıl bir türlü gelmez. 

Onun için, Hükümeti göreve çağırıyoruz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak; üreticileri
mize sahip olalım, yoksullaşmasınlar... 

1980'den bu yana kırsal alanda yaşayan insanlarımızın millî gelirden aldıkları pay yüzde 
27'den yüzde 14'lere düştü. Tarım kesiminde fert başına millî gelir 300 dolar düzeyine indi. 
Bu, Afrika'nın Maumaularının gelir seviyesinden de düşüktür; ama siz, "Köylü memnun" di
yorsunuz. 

Benim bölgemde tütün piyasasının ne zaman açılacağı hâlâ belli değil. Bu yıl tütün üreti
cisinin bir bölümü, bazı sahtekâr tüccarlarca dolandırıldı. Birkaç tüccar ruhsatı iptal edildi. 
Bir yıl boyunca uğraşıp tütün yetiştiren üretici açlığa gömüldü. Hükümet, seyretmekle yetindi. 
Tütün üreticisi, bir kilo Samsun Sigarasının 45 bin liraya satıldığını biliyor. Hükümetin, piya
sayı bir an önce ve değer fiyatıyla açmasını, üreticinin elindeki ürünü son yaprağına kadar al
masını istiyoruz. 

Anason ekenler her yıl "Acaba TEKEL anasonumuzu alacak mı, almayacak mı?" diye 
tedirgin. Yine, Germiyan Köylülerimiz, "TEKEL'in almadığı elimizde kalan anasonu bir açık
göz tokatlayacak mı?" diye tedirgin. Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımız, "Tütün, ana
son, Maliye ve Gümrük Bakanının işidir" diyebilir. Bunlar Tarım ürünü değil mi? Sayın Ba
kan, koordi neyi sağlayıp, bu üreticilerimizi de korumak zorundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konsolide bütçe 63 trilyon 932 milyar 721 milyon lira 
olarak bağlanmış. Bunun içinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın payı 846 milyar 163 
milyon liradır. Yuvarlak olarak 64 trilyonluk bütçe içinde bu bakanlığın payı 846 milyar lira 
ise bu, ANAP Hükümeti üreticiye şaşı bakıyor, demektir; Sayın Bakan, ne kadar iyi niyetli 
olursa olsun, bu bütçe elini kolunu bağlıyor, demektir. Bu, Hükümet programıdır, Hükümet 
tercihidir. Hayalî ihracatçıların milyarlar vurduğu dönemde, üretici tek basınadır, yalnız bıra
kılmaktadır. örneğin; Allah'ın suyunun pet şişeye konulup sanayi ürünü olarak piyasada satıl
ması karşısında, Hükümet, üreticinin, ineğini besleyip, sağıp, sütünü su fiyatından yüzde 50 
ucuza satmasına göz yumuyorsa, süte "Enayi ürünü" gözüyle bakıyorsa, Sayın Bakanın ve 
Hükümetinin tarım politikası ortada demektir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda ülkemiz dünyada kendine yeterli ülkeden biri iken, bugün, 
Hükümet, ülkeye, meyve yanında sebze de ithal ettirmenin yollarını aramaktadır. Fon ve güm
rük duvarlarının indirilmesi için, Sayın Devlet Bakanı Güneş Taner kolları sıvamış, uğraşıyor. 
Tavadakini bırakıp, havadakini arıyoruz. Ne imiş? Hal mafyası varmış... Stokçular varmış fa
lan... Hep bunlar havada kalan sebeplerdir. Hükümet olarak olaya şaşı bakmayalım, halkımı
zı uyutmayalım. Kırsal kesim insanına ne veriyorsunuz? Topraksız köylüler için ne düşünüyor
sunuz? Yeni yeni topraksız insanlar mı? İzmir Selçuk'ta Zeytinköy'de köylülerin, 40-50 yıldır 
kira ile kullandıkları hazine arazilerinden, 5 kilometre ötede turistik tesis yapılacak, diye çıka
rılmaya çalışılıyor. Urla, Karaburun ilçelerinde, başta Bahklıova, Mordoğan köylüleri ve diğer 
köylüler olmak üzere, Cumhuriyet kurulduktan 67 yıl sonra "Padişah Sultan Abdülhamit'in 
tabutu var" diye, yüzyıl boyunca kullandıkları bu topraklardan atılmak için Maliye Bakanlığı 
tarafından mahkemeye veriliyor. Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımız bu durumda, "Bu 
beni ilgilendirmez" diyemez; 1,5 milyon topraksız köylümüze yenisini ekleyemez. Soruna çare 
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bulmak, yüz yıllarca köylülerimizin kullandığı, en büyüğü 10 bin metrekare olan bu toprakla
rın köylülerin elinde kalmasını sağlamak zorundadır. Sayın Bakan Hükümette sormalıdır, 50 
milyar dolar borcu olan bu ülkeye çikita muzun getirilmesini; sormalıdır, yumurta büyüklü
ğünde 3 bin liraya satılan kivi niye getiriliyor; 3-5 kişiye milyarlar kazandırmak için mi? 

Sayın Bakan, ülkemizin, tanmda kendine yeterli bir ülke olarak ne sebze, ne meyve ithali
ne ihtiyacı yoktur. Yeter ki, Sayın Bakan, bildiği, ama nedense uygulamadığı tedbirleri uygula-
sın; kooperatifler desteklensin, üreticiler örgütlensin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen yıl mevduat faiz oranları yüzde 85'e çıktı. Bu
gün yüzde 50'ye indirildi bankalarımızca. Peki, mevduat faizi 28 puan indirilirken, tarım kesi
minin kullandığı kredi faizi kaç puan indirildi? Üretici, tarım kredi kooperatiflerinden ve Zira
at Bankasından aldığı bu yüksek faizlerle nasıl para kazansın, nasıl karnını doruyup, makine-
leşsin?.. 9 yıldır uygulanan tarım politikası üreticilerimizi yoksullaştırmıştır. Banka ve koope
ratiflere olan borçlarını ödeyemez olmuştur. Bu nedenle SHP olarak Sayın Bakandan, 5 mil
yon liraya kadar olan kredi borçlarının faizlerinin affını istiyoruz. Bu, üreticiye lütuf değil, 
kaybolan hakkından bir parça ikram demektir. 

Sayın Bakan, "îyi, verimli tohum getiriyoruz" diyor. Doğrudur. Bugün ülkemizde 42 fir
ma tohumluk ithal etmekte; ancak, bu şirketlerde kâr önde olduğundan, fiyatlar çok yüksek 
olmaktadır. Tarım kredi kooperatiflerinin bir firma ile ortak getirip sattığı ithal patates tohu
mu 1 400 lira, yerli patates tohumu 650 liradır. Üretici 6 yıldan bu yana yoksullaştığı için peşin 
alamadığından, yüzde 56 ayrıca bu tohuma faiz ödemektedir. Ürettiği ürün para etmezse nasıl 
yaşar?... 

Bugün, Ödemiş'te, tarladan çıkarılmış, çuvallanmış patatesin kilosu 270-300 lira arasın
dadır. Onun için, Hükümet, tohum fiyatlarını denetlemeli; Bakanlık, tohum ıslahına önem 
vererek.ithalata kaçmamalı, ithalatı da kendi yaparak, üreticinin ucuz tohum almasını sağla
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, bölgemde pamuk ürünü uzun elyaflı olup, mıntıka pamuğudur. Fa
kat bu yıl bazı uyanık tüccarlar Anadolu'dan getirdikleri kısa elyaflı pamuklarla karıştırıp, 
işleyerek, sahtekârlık yapıp, bölge pamuğumuzun değer ye kalitesini düşürmüşlerdir. Sayın Ba
kanlık bu gibi sahtekârlık yapanların üzerine gitmeli ve pamukçu bölge halkımızı kurtarmalı
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 45 inci maddesi, "Devlet, tarım arazi
leri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim plan
laması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hay
vancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaş
tırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin 
eline geçmesi için gereken tedbirleri alır" demektedir. 

3161 sayılı Yasanın 11 inci maddesi de, "Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği 
teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek..." 
demektedir. 

Yasalar, örgütsüz insan güçsüz insandır, diyor; ama, ne sebepse, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımız bu örgütlenmeye izin vermiyor, üstelik engelliyor. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önceki Sayın Bakan Hüsnü Doğan zamanında, 
tzmir, Manisa, Muğla, Çanakkale, Gümüşhane, Sinop, Edirne ve Kastamonu köy kooperatif
leri birlikleri bir araya gelerek merkez birliğini kurmak için müracaat ettiler. Kooperatifler Ge
nel Müdürü Sayın Niyazi Yüksel, bu merkez birliğini kurdurmayacağını, yeni yasa hazırlaya
caklarını belirterek, mevcut yasalara rağmen kuruluşa izin vermedi. Ne hikmetse Sayın Hüsnü 
Doğan da köy kooperatifleri birliklerinin merkez birliği kurmasına yardımcı olmadı. Ümidi
miz, yeni Bakan, genç insan Sayın Lutfullah Kayalar'in bu konuya yardımcı olacağı idi; ama, 
yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Sayın Bakandan yardım beklerken, fırtına esti. Bakan
lık Avukatı Betül Özbek aracılığıyla tzmir Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesine 89/72 sayılı 
dosya ile dava açarak, dava dilekçesinde, 2 milyon 710 bin lira sermayesi bulunan Köy-Koop 
tzmir Birliğinin, Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi gereğince esas sermayesinin yarı
sının karşılıksız kalması, aktiflerin borçluluğunu karşılamaya yetmemesi sebebiyle iflası mev
zubahis olduğundan; ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 430 uncu maddesi gereğince sermayesi 
aynı kalan, 224 üncü maddesi mucibince 2/3'ünün zayiî söz konusu bulunan adı geçen birliğin 
feshedilmesini istemiştir; 13 yöneticisi için de suç duyurusunda bulunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, sebze ve meyvenin pahalılığından bahsediyor; ama, üreti
ciyle tüketici arasında köprü olan kooperatifler birliklerine merkez birliği kurdurmuyor, tzmir 
Birliğini de kapattırmaya çalışıyor. 

Sayın Bakan eğer üreticilerimizin para kazanmasını, halkımızın ucuz sebze ve meyve ye
mesini istiyorlarsa, köy kooperatiflerini, kooperatifler birliklerini, Anayasamızın emrettiği gi
bi, 3161 sayılı Yasanın dediği gibi desteklemeli ve en kısa zamanda kooperatifler birliklerinin 
merkez birliklerini kurmalarına yardımcı olmalıdırlar. 

Şimdi, Bakanlığın kapatmak istediği tzmir Köy Kooperatifler Birliğinin olağanüstü genel 
kurulunda 66 köy kalkınma kooperatifi başkanının imzaladığı ve Sayın Bakana sunduğu baş
vurusundan bazı kesitleri okumak istiyorum. Metnin tamamını konuşmamdan sonra Sayın Ba
kana takdim edeceğim; ola ki, özel kalemden eline ulaşmamıştır. 

tzmir Köy Kooperatifler Birliği 1971 yılında kurulmuştur. 100 köy kalkınma kooperatifi 
bünyesindedir. Bu ortak kooperatifler 500 civarında köylünün ihtiyacını karşılamakta, malla
rını pazarlamaktadır. Bu kooperatiflerin 29 zeytinyağı fabrikası, 4 sofralık zeytin üretim tesisi, 
9 süt işleme tesisi, konserve, un, ambalaj fabrikaları, sera üretim tesisleri, izmir'de 10 satış 
mağazası, gıda çarşısında toptan satış mağazası, tzmir Yaş Sebze ve Meyve Halinde 3 stand, 
4 soğukhava deposu, sucuk imalatı ve ürün hazırlama-pazarlama tesisi vardır. 62 personel kar
nını doyurmakta, günlük cirosu 30 milyondur. 

Köylülerimizin örgütlenmesi, kooperatifleri aracılığı ile ürünlerini değerlendirmesi, tarım 
girdilerini kooperatifleri aracılığı ile elde etmesi yaşantısını değiştirecek, üreticilerimizi güçlen
direcektir. 

Yanlış yapıyorsa, elbette yönetenler bunun cezasını çekecektir. Bu, Köy-Koop yöneticisi 
de olsa çekecektir, devlet yöneticisi, hükümet eden de olsa bir gün mutlaka yanlışının hesabını 
verecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizi tarımda yeterli hale getirmek istiyorsak, kır
sal alanın toprak insanlarına değer vermek zorundayız, onların sorunlarına eğilmek zorunda
yız. tzmir milletvekili olarak, en mümbit toprakların olduğu Ege'de, üreticilerimizin ne kadar 
zorda olduğunu görüyorum/izmir'de, Ödemiş'te, hâlâ, yolsuz, içme susuz köylerimiz vardır; 
hâlâ orman köylülerimiz ormanla içice yaşıyor. Ormanı görüyoruz; ama, orman içinde yaşayan 
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insanı göremiyoruz, unutuyoruz. 
Kazansa da, kazanmasa da üreticilerimizden stopaj vergisi alıyoruz. Tarımda stopaj vergi

si bir devlet gaspıdır. Gün geçirmeden mutlaka kaldırılmalıdır. SHP, iktidara geldiği gün, sto
paj vergisini kaldıracaktır. 

10 bin ziraat mühendisi, okul bitirmiş, boş boş geziyor. Bu değerleri değerlendiremiyoruz. 
Bakanlık bunlara iş vererek, masa başından tarlaya taşımalı; hem ürünün bpl alınmasını sağ
lamalı, hem bu gençlerimiz boş bırakılmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üreticilerimizin tarlaya attığı tohum, diktiği fide si
gortalanmadan, ülkede tarım planlaması yapılmadan, üretici ve kırsal alanda yaşayan insanla
rımız sosyal güvenceye kavuşturulmadan, üretici kendi yetiştirdiği ürününe kendi kurumları 
aracılığı ile fiyat koymadan insanca yaşayamaz. ANAP Hükümetinin üreticiye desteği, ölüm 
döşeğindeki kadına, "Al makyaj yapmak" demektir. 

Televizyonda izliyoruz, gazetelerde okuyoruz, Sayın Bakan zaman zaman üretici insanlar
la bir arada oluyor, onlarla tarlada konuşuyoruz. İnanmak istiyoruz ki, genç Bakanımız Sayın 
Kayalar bazı zincirleri kırsın, üreticiye destek olsun. 

Bu temennilerimizle konuşmamızı bitirirken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçe
sinin, mensuplarına ve ülkemize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisin değerli üyelerine şahsım 
ve SHP Grubu adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Neccar Türkcan* 
Sayın Gürcan Ersin; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin görüşlerini devam ettirmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, tüm ülkeler tarıma ayrı bir değer vermektedirler. Bunun sebebi de, 
tarımın, beslenme, giyinme, barınma gibi çok önemli hayati konularda görevler üstlenmesin-
dendir. 

Bunun yanında ülkemizde tarıma çok önemli iki konuda görevler verilmiştir. Bunların ba
şında istihdam gelmektedir. Bugün tarım sektörünün istihdam ettiği işçi sayısı 9 milyon civa
rındadır. Türkiye'de tüm çalışan nüfusun 16 milyon olduğunu düşünürsek, bu sektörde ne ka
dar önemli sayıda işçi istihdam edildiği ortaya çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında tarım, millî hasılaya doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 
70'lere varan katkılar yapmaktadır. Ayrıca, ihracatımıza da bu oranda katkılarda bulunmak
tadır. Her ne kadar Hükümet, "İhracatta sanayinin payı yüzde 80'Iere ulaştı" ifadesini kulla
nıyorsa da, konuyu biraz incelediğimizde, tarımın sanayideki payı neticesi bu oranlara varıldı
ğı görülmektedir. İşte, biraz önce de ifade ettiğim gibi, tarım hâlâ ülkemizde önemini koru
maktadır. 

Yalnız, 1980'den bu yana uygulanan 24 Ocak kararları neticesi tarım Türkiye'de üvey ev
lat muamelesi görmeye başlamıştır. Bu politikalara sıkı sıkıya sarılan Anavatan İktidarı, köy
lümüzü o günden bugüne fakirleştirmeye devam etmektedir. Bu, devlet desteğinin azalmasıyla 
en şiddetli şekilde görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tarım, yapısı dolayısıyla devlet desteğine muhtaç bir sektördür. Dün
yanın her yerinde, tarım devlet tarafından desteklenir. Serbest pazar ekonomisini en ileri seviyede 

— 358 — 



T.B.M.M. B : 53 21 . 12 . 1989 O : 1 

uygulayan Amerika Birleşik Devletleri dahi, tarımı en çok kayıran ülkelerin başında gelmekte
dir. OECD ülkelerinin tarıma yaptığı destek 200 milyar doların üzerinde olmaktadır, tşte, bu 
gerçekleri görmemezlikten gelen ANAP iktidarları zamanında, tarıma verilen destek günden 
güne azalmıştır. Bilhassa, çiftçimizin küçük çiftçi olması, serbest pazar ekonomisi karşısında, 
uygulanan bu politikalar karşısında kendini koruyamamış olması, çiftçimizin fakirleşmesinde 
büyük amil olmuştur. 

ANAP Hükümetleri 1983'ten beri, enflasyona karşı çiftçimizi korumamış, âdeta ezdir-
miştir. Bu sene tarım destekleme fiyatlarının yüksek olduğunu görüyoruz; ama, pancardaki 
durumu şöyle bir göz önüne getirecek olursak, bundan 8 ay evvel verilmiş yüzde 85'lik bir ta
ban fiyat artırımının bugün hiçbir değeri olmadığını görürüz. Ayrıca, şeker fiyatlarına yapılan 
yüzde 160'Iık zamla da çiftçimizin korunmadığını gayet açıklıkla görmekteyiz. 

Gümrük duvarlarının indirilmesi, fonların aşağı çekilmesi, maalesef, çiftçimizi çok menfi 
yönde etkilemiştir. Dışarıdan gelen pek çok mal vitrinleri doldurmuş çiftçimizin ürettiği mal
lar pazar bulamaz olmuştur. Bunun başında hayvan ürünleri gelmektedir. Dışarıdan ithal edi
len kalitesiz pek çok et piyasayı doldurmuş ve Türkiye'deki üretici malını satamaz duruma gel
miştir. Bunun en çarpıcı örneği Kars'ta görülmektedir. Kars ekonomisinin yüzde 95'i hayvan
cılığa dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Kars satılıktır. Kars'tan, ekonomik kriz dolayısıyla korkunç 
derecede bir göç başlamıştır, tşte, Hükümetin bu yanlış politikası neticesi, bilhassa hayvancılı
ğımıza indirdiği darbeler neticesi, Kars'taki vatandaşımız ekonomik yönden çöküntüye uğra
mış ve yüzlerce, binlerce sene evvel ecdadının yaşadığı ülkesini, beldesini terk etmek zorunda 
kalmıştır. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — "Kars satılık" dediniz... Kime satacağız? 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Efendim? 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Kars'ı kime satacağız? Onu düzeltin lütfen... 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Baylar tüccardır, gider alırlar. 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Kars'taki bütün menkul ve gayrimenkuller satılığa çık

mış. Bunu gazetelerde okuyoruz. Bu da ekonomik sıkıntının neticesi; Kars'taki besicinin sıkın
tısından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, ayçiçekteki fonlar da bu sene düşürülmüştür değerli arkadaşlarım. Her sene hü
kümetler, hasat zamanı, bu ithal malı ayçiçek yağına uygulanan fonları 150-160 dolar seviye
sinde tutardı; ama, bu sene görüyoruz, bu fon 10 dolar seviyesine indirilmiştir, tşte bu durum
dan dolayı, vatandaşımız, bilhassa tüccar, piyasaya girmemiş ve haklı olarak daha çok ithal 
malı ham yağ almak durumunu seçmiştir ve bunun neticesinde de ayçiçek fiyatları serbest pi
yasada 100 lira kadar değer kaybetmiştir. 

Biraz evvel arkadaşımın da izah ettiği gibi, aynı durumu sebzede görüyoruz; sebzede de 
gümrük fonlarının düştüğünü görüyoruz. Biz, tarımla ilgili aksayan meseleleri iki seneden be
ri burada ifadeye çalışıyoruz; ama, Hükümet mensupları, bizim ileriye sürdüğümüz bu görüş
lere şimdiye kadar pek itibar etmiyorlar, muhalefetin iktidarı karalaması olarak görüyorlar. 

-• tşte geçen gün bir ANAP milletvekili bu haksız uygulamalar karşısında şu Meclis kürsüsün
den feryat etmiştir; bilhassa sebzedeki fon indiriminin pek çok kişiyi zengin etmekten başka 
bir işe yaramayacağını, bizzat bir ANAP milletvekili söylemiştir. Demek ki, bizim söyledikle
rimiz, yavaş yavaş, bazı ANAP'lı milletvekilleri tarafından da kabul ediliyor. Bunu, iyi bir gelişme 
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olarak ifade etmek istiyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, Anavatan iktidarları, "sanayi" diye diye tarımı unutmuşlardır. Yi

ne bu hususta Anavatan Partisi milletvekillerinin müspet yöndeki görüşlerine şahit oluyoruz. 
Bu sene Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken, orada bizzat Anavatan Partili milletvekilleri, "Artık yeter" dediler, "Biraz da tarımı ko
ruyalım.." Yani, bizim iki üç seneden beri bağırdığımız konuları bizzat Anavatan Partili mil
letvekilleri de dile getirmeye başladılar. Bundan da memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sene kuraklığın bu kadar şiddetli bir şekilde hissedilmesi, yüzde 
30-40 oranında ürün kaybına yol açmasının esas sebebi, hemen hemen on seneden beri tarıma 
doğru dürüst bir yatırımın yapılmayışındandır. Bu yatırım şekli sanayi lehinde o kadar çarpık 
bir şekilde değiştirilmiştir ki, sanayie yapılan 50 yatırıma karşılık tarıma ancak 1 yatırım yapıl
mış; 50'de 1 oranı korunmuştur. İşte, bu kadar ihmal edilen bir sektör, elbette ki en ufak bir 
kuraklık karşısında bu derece büyük bir zayiat görecektir. Eğer yatırımlara biraz önem veril
miş olsaydı, bilhassa sulama yatırımlarına biraz öncelik verilmiş olsaydı, öyle tahmin ediyo
rum ki, bu sene görülen bu kuraklık yüzde 50 oranında daha hafif olarak atlatılabitirdi. 

tşte, ifade ettiğim bu yanlış politikalar neticesi, çiftçimiz, sekiz seneden beri fakirleşmeye 
devam etmektedir, millî gelirden aldığı pay günden güne düşmektedir. Bizim hesaplarımıza göre, 
bu oran yüzde 13'lere inmiştir; yani toplumun yüzde 50 kesimi millî gelirden yüzde 13 oranın
da pay alıyor, geri kalan yüzde 50'lik kesimi ise millî gelirden yüzde 87 oranında pay alıyor. 
Bu yanlış politikalar neticesinde işte böyle bir çarpık tablo karşımıza çıkmıştır. Ben bunu şu 
şekilde değerlendirmek istiyorum: Hükümet bilerek, isteyerek, taammüden, çiftçimizi fakir-
leştirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de orman çiftçimiz var. Biz artık bunlara orman çiftçisi, orman 
köylüsü diyemiyoruz; bunlar aslında işçidir. Orman köylüsünün yüzde 95'inde toprak yoktur. 
Bunlar, Orman Genel Müdürlüğünün verdiği işleri yaparlar, tomruk üretimi yaparlar ve hayat
larını bu şekilde idame ettirirler. Bu kesimin durumu içler acısıdır. Buradaki gelir kaybı, diğer 
kesimlerden daha fazla olmuştur. Çünkü, Hükümet, vahidi fiyatı maalesef çok düşük tutmak
tadır. Temmuz ayında işçiye, memura yüzde 150 zammı veren Hükümet, maalesef, bu kesime 
ancak yüzde 60-70 oranında bir zam vermiştir. Şimdi, öyle tahmin ediyorum ki, Hükümetin 
bu kadar cimri davranmasının sebebi enflasyonun azacağı korkusundandır; ama, gördük ki, 
enflasyonun artması hiçbir zaman ücretlerle ilgili değildir, tşte temmuz ayında yüzde 150'ye 
varan işçi ve memur zammı enflasyonu artırmadı; enflasyonun artış trendine bakıyoruz o ayda 
acayip bir yükselme yok. Demekki, işçi ve memur ücretiyle bu enflasyonun uzaktan yakından 
alakası yoktur. Hakikaten bu kesim, burada çalışan 3-4 milyona yakın orman işçisi çok zor 
şartlarda çalışmaktadır; bunlar açık arazide çalışmaktadır, en eziyetli işte çalışmaktadır. Bun-
Jarın haklarını hiç olmazsa diğer işçilerin seviyesine çıkarmak herkesin görevi olmalıdır. Bunu 
Hükümetten biz bekliyoruz, orman işçimiz de beklemektedir. 

Bu kitlenin elinden pazar satışının alınması bize göre faydalı olmamıştır. Bu olayın ANAP'Ia 
ilgisi yoktur, 1982 Anayasasına bu konmuştur; ama, eğer Anavatan Hükümeti bunun karşısın-
daysa, bu maddenin değiştirilmesi için biz kendilerine gerekli desteği vermeye hazırız. Eskiden -
olduğu gibi pazar satışı hakkı bu insanlarımıza verilmelidir, tşte, 8 seneden beri görüyoruz ki, 
bu hakkın bu kesimin elinden alınması ne ormanlarımıza, ne de bu insanlarımıza bir fayda 
sağlamıştır. 
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Orman köylüsünün şikâyet ettiği diğer bir konu da rüsumların yüksek olmasıdır. Bu rü
sumlar, geliri çok düşük olan orman köylüsü için hakikaten yüksektir. Bunun Hükümet için 
devlet için bir rakam ifade etmediğini biliyoruz. Bunların kaldırılması taraftarıyız; ama kaldır-
mayacaksa bile daha makul bir seviyeye indirilmesinde orman köylüsü açısından faydalar ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, devletin, ısınma ihtiyacı için köylümüzden aldığı yüzde S'ler hakkında şikâyetler 
vardır. Bu yüzde 5'leri devlet, gereği gibi değerlendirememektedir. Ayrıca bunun dağılımı, ye
rine ulaşıp ulaşmadığı konusunda bazı tereddütler ve dedikodular vardır. Bunların da aşılması 
için bu yüzde 5'lerin kaldırılması şarttır. Eğer bu yüzde S'ler kaldırılmayacaksa, vatandaşımız, 
orman köylümüz, bunu nakit olarak ödemeye hazırdır; yani bu yüzde 5'in karşılığını orman 
köylüsü nakit olarak Orman Genel Müdürlüğüne vermeye hazırdır. Çünkü, bunların orman
dan alınıp depoya taşınması son derece zahmetli bir iş olduğu için, orman köylüsünü canından 
bezdirmiş; "Biz, bu yüzde 5'in karşılığını nakit olarak devlete, Bakanlığa verelim. Bakanlıkta 
istediği gibi kullansın" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ormanlarımızın verimi günden güne düşmektedir. Elbetteki bu ve
rim düşüklüğü orman köylüsüne de yansımaktadır. Onun için, orman dışı alanlarda orman 
köylüsüne iş bulmaya mecburuz. Buralarda bilhassa hayvancılığın teşvik edilmesi lazımdır. OR-
KÖY kredilerinin daha geniş, daha kapsamlı kullandırılması gerekir. Bu kredilerin kullandırıl
masında çok cimri davramlıyor gibi bir hisse kapılıyoruz. Çünkü, gezdiğim pek çok orman 
köyünde bu kredilerden istifade edene pek rastlayamadım. 

Ayrıca, kooperatifçilik desteklenmelidir. Alım gücü çok düşük olan bu kesimin koopera
tifler kanalıyla güçlerinin birleştirilmesi şarttır. Ancak bu şekilde ürünlerini değerlendirebilir
ler. Satım yerlerine çok uzak olan bu orman köylülerine bu yolla da büyük yardım etmiş olu
ruz. 

Bunun dışında, halıcılık, el sanatları ve meyvecilik bu kesime özendirilmelidir. Bakanlık, 
orman köylüsüne bu yönde yardımlarda öncülük etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, ormanlarımızın korunması hâlâ birinci sorun olarak yerini ve öne
mini korumaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, lütfen toparlayınız. 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Daha 10 dakika oldu efendim. 
BAŞKAN — Ben kaç dakika olduğunu biliyorum efendim; herhalde Başkanlık yalan söy

lemiyor Sayın Ersin. "Benim süremi biraz uzatın" diyebilirsiniz ama, "10 dakika oldu" diye
mezsiniz. 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Cumhuriyet döneminden beri çıkarılan pek çok yasa, maalesef bu konuda başarılı ola

mamıştır. Bilhassa demokratik hayata geçtikten sonra siyasî partiler "bir oy" hesabı yaparak, 
ormanlarımızı peşkeş çekmişlerdir. Nitekim, orman yangınlarına bakacak olursak, seçim za
manlarında yangınların bir iki kat daha arttığını görürüz. Bu da, o dönemin iktidarları tara
fından oya tahvil edildiğinin çok güzel bir ispatıdır, tşte onun neticesi, maalesef, son 45-50 
yılda ormanlarımızda büyük tahribatlar olmuştur. Bugün bu tahribatı görmüyoruz ve bundan 
da memnun oluyoruz. Yalnız, yangınlarla tarla açma fiilleri hâlâ -azalma olmasına rağmen-
devam etmektedir. Orman Genel Müdürlüğünün bilhassa yangınlara karşı verdiği mücadeleyi 
takdir etmemek elde değil. Hakikaten, bu sene orman yangtnlarındaki düşüşü sevinçte ve tak
dirle karşılıyoruz. 
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Bu arada, Genel Kurulun dikkatine sunmak istediğim bir konu var, o da, turizm amaçlı 
yatırımlar. Tahmin ediyorum bundan beş sene evvel çıkan bir yasa ile koylarımız turizme açıl
dı; yani bu koylar Orman Genel Müdürlüğünün elinden alınıp Turizm Bakanlığına devredili
yor. Turizm Bakanlığı da bu yerleri turistik tesislere tahsis ediyor. Biz, bu işlemin çok yanlış 
olduğuna inanıyoruz. Maalesef ormanlarımız bu kanalla, bu yolla korkunç derecede tahrip 
edilmektedir. Elbetteki Orman Genel Müdürlüğünün bunda bir kastı ve suçu yoktur; ama bu 
yerler eninde sonunda tekrar Orman Genel Müdürlüğünün eline geçeceği için, bu tahribatın 
önüne geçmek için tedbir almalıdır. Hiç olmazsa kamuoyunu bu yönde uyarmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ormanlarımızın geniş alanlar kaplaması ve ülke alanı içindeki payı 
yüksek olmasına rağmen, bu durum gerçeği tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Ülkemizde iyi 
koruların kapladığı alan 6 milyon hektar civarındadır. Baltalık ormanların 2 milyon hektarı 
iyi orman niteliği göstermektedir. Görüldüğü gibi orman özelliği gösteren bitki örtüsünün ül
kemiz genel alanı içindeki payı yüzde 10'lara düşmektedir. Geriye kalan ülke alanının yüzde 
15'i kadar orman alanı tamamen veya kısmen orman özelliğini kaybetmiştir, tşte bu aşamada 
orman ağaçlandırma faaliyetleri son derece önem kazanmaktadır. Son yıllarda bu faaliyetler
de bir hızlanma olduğunu görüyoruz; ama, Devlet Planlama Teşkilatının rakamlarına ulaşıl
madığını görüyoruz. Bilhassa kavakçılık alanında, kavak fideciliği alanında Hükümetten daha 
fazla gayret bekliyoruz. Ormanlarımızı talep baskısından kurtaracak en kestirme yol bu yol
dur. Çünkü, bir kavak fidanı yedi-sekiz senede ekonomik boyutlara ulaşmaktadır. Bunun ya
nında, diğer orman çeşitleri ancak yüz senede ekonomik boyutlara ulaşmaktadır. Onun için, 
orman fideciliği teşvik edilmelidir. Bugün maalesef çiftçimiz orman fidanlıklarından bu fide
leri temin edememektedir ve piyasadan, kalitesi düşük fideler almaktadır. Bu da hem çiftçimi
zin zararına, hem de ülke ekonomisinin zararına olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ormanlarımız, uzun yıllardan beri ülkemizin yapacak ve yakacak 
ihtiyacını karşıladığı gibi, ihracata yaptığı katkı ile de büyük miktarlarda döviz kazandırmış
tır; ama, maalesef son yıllardaki yanlış politikalar neticesi ormanlarımız artık bu özelliğini kay
betmek üzeredir. Eğer tedbirler alınmazsa, gerekli önlemler alınmazsa, öyle tahmin ediyorum 
ki, önümüzdeki yıldan başlamak üzere, odun açığımız ortaya çıkacaktır ve büyük miktarlarda 
orman ürünü ithal etmek zorunda kalacağız. Şimdiye kadar da maaleseef orman ürünlerini... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, süremizin dolmasına üç dakika kalmıştır. Sürenizi de hayli aştı
nız. Onun için, yeni bir zaman uygulaması konusunda beni oylama yapmaya mecbur bırakma
yın ve bitirin. 

GÜRCAN ERStN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Ormanlarımızın, maalesef, ekonomik olarak kullanıldığı ileri sürülemez. Hâlâ orman ürün

lerinin yüzde 60'ını yakacak olarak kullanıyoruz ve yüzde 40'ını endüstride kullanabiliyoruz. 
SEKA, maalesef hâlâ çok eski teknolojileri kullanıyor ve en verimli şekilde kullanılabilecek 
tomruklardan kâğıt üretimi yapıyor. Bu son derece yanlıştır. Mutlak surette SEKA bu teknolo
jisini değiştirmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son vermeden evvel, Plan ve Bütçe Komis
yonundaki görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, Türkgeldi Devlet Üretme Çiftçiliğinin Libyalı
lara devri yanlıştır. Çünkü, burada tohum üretimi yapılmaktadır. Libyalılar ise, "Burada to
hum üretmeyeceğiz, hayvancılık yapacağız" demektedirler. Bu şekilde Trakyanın ve Marmara 
Bölgesinin tohum ihtiyacı nereden karşılanacaktır? Eğer buna mâni olunmazsa, bölge ve ülke 
büyük zararlar görecektir. Ben Sayın Bakanın bu yöndeki yaklaşımını biliyorum, Bakanlığın bu 
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devre karşı olduğunu biliyorum; çünkü, kendileri öyle ifade ettiler. Yalnız, biraz daha kendile
rinden çaba istiyorum. Çünkü, kulağımıza gelen söylentilere göre, bu devir yılbaşından sonra 
gerçekleşecektir. O yönde yoğun bilgiler gelmektedir. Bu satışın önlenmesi için kendisinden daha 
fazla çaba beklediğimi Genel Kurula ifade ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Bakanlığın bütçesinin ülkemize yararlı 
ve uğurlu olmasını dilerim, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

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

Kapanma Saati: 13.00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — 53 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1990 Mali Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1988 Malî Yık Kesinhesabt 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabt 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1, — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

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

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Hasan Zengin; buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

özellikle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde durarak, görüşlerimi belirt
meye çalışacağım. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köye ve köylüye hizmet götürmektedir. Nüfusumuzun 
yüzde 50'ye yakınının kırsal kesimde yaşadığı düşünüldüğünde, bunlara değişik alanlarda, Tür
kiye genelinde hizmet götüren Genel Müdürlüğün büyük kuruluşlardan olduğunu söylemekle, 
yerinde değerlendirme yapılmış olur. Kırsal kesimde yaşayan 30 milyona yakın insana hizmet 
götüren üç bakanlığın, "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" adı altında birleştirilerek tek 
bakanlık haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü, bu şekilde kırsal kesime giden hiz
metlerin yeterli olmadığı görülmektedir. 

Sayın Yıldırım Akbulut Hükümetinde 15 devlet bakanlığının bulunması; gazetelerin yaz-. 
dığına göre, hatta bunlardan görevsiz ve sandalyesiz olanların bulunduğu düşünülürse, çok önem
li görevler yapan üç bakanlığın tek bakanlık halinde birleştirilmesini anlamak ve kabul etmek 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, laik Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük insan Atatürk, "Köy
lü, milletin efendisidir" demekle, kırsal kesimde yaşayan köylülerin hayat seviyelerinin yüksel
tilerek, sağlık, eğitim ve sosyal güvencelerinin öncelikle çözüme kavuşturulmasını istemiştir. 

Bu gaye için kurulmuş Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının, değerli hizmetler yap
makta iken ortadan kaldırılması sonucu, kırsal kesimde, köyde yaşayan insanların ekonomik 
kalkınması ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışma ve çabalar yavaşlatılmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, köylüler haklı olarak; "Ne zaman ürettiğimiz mahsulümüz para ede
cek? Ne zaman borçtan kurtulacağız? Ne zaman devlet hastanelerinden kovulmadan hastamı
zı tedavi ettireceğiz? Ne zaman çocuklarımızı okutma imkânına kavuşacağız? Savaşta vatan
daş sayılıp cepheye gönderileceğiz; severek gideriz, kimimiz şehit, kimimiz gazi, döner geliriz; 
savaşta insan kabul ediliyoruz da, barışta niçin insanca, hakça yaşama düzenine kavuşturul
muyoruz?" diye sormaktadırlar. Ekonomik özgürlüğe ve sosyal güvenceye kavuşturulmadan 
bu insanların kendilerinin ve ülkenin efendisi olmaları mümkün mü? 

Sayın milletvekilleri, kırsal kesimdeki gelişmede, köylülerin hayat seviyelerinin yükseltil
mesinde, ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşturulmasında, aracı ve tefecilerin elinden kurta
rılmasında, demokratik kooperatifçiliğin büyük katkısı olacağına inanmaktayız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, köylülerin, üretimi, pazarlamayı, üretim gereçlerini ve tü
ketim maddelerini sağlamak, kırsal altyapıyı oluşturmak için örgütlenmelerinin desteklenme
sini gerekli görmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarları, çalışanların ve kırsal kesimde yaşayan
ların örgütlenmesi ve hayat seviyelerinin yükseltilmesini geri plana atarak, öncelikle sermayeyi 
örgütleyerek ve sermayedarların ceplerini doldurarak onların hayat seviyelerini yükseltmekte
dir. 

Sırtüstü yatıp, terlemeden, Hazinenin imkânları ve Hükümetin yardımı ile, çalışanların, 
üreticilerin, işçilerin, köylülerin ensesinde boza pişirerek ve tokatlayarak ceplerini dolduranla
rı tutan Anavatan Partisi ve iktidarı, yapılacak ilk seçimde, hayat pahalılığı altında ezilen 
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halkımızdan öyle bir tokat yiyecektir ki, iktidardan yuvarlanıp gidecektir. 
Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, yerleşme düzeni politikalarımı

zı kısa olarak, programımızda da belirtildiği gibi, şu şekilde ifade edebiliriz: 
"Bir ülkede ekonomik ve toplumsal yapı gelişip değişirken, yerleşme düzeni de buna uy

gun bir dönüşüm geçirecektir. Bu dönüşüm, nüfusun ve üretim faaliyetlerinin ülke, bölge, kent 
ve kırsal alandaki yer seçimleri yoluyla olacaktır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, ekonomik ve 
toplumsal yapıdaki değişmelerin planla yönlendirilmesini öngörür. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, planlı olarak gerçekleştirilen yerleşme düzeninin sanayileş
meyi, gelişmeyi hızlandıracağına ve bu değişimin neden olduğu toplumsal maliyetleri azaltaca
ğına inanır." 

Bu temel görüşümüzü ifade ettikten sonra, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev 
ve amaçları içerisine giren kırsal yerleşmeler ile ilgili görüşümüzü de kısa olarak şu şekilde ifa
de edebiliriz: 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, kırsal yerleşme sorununa da, köy, mer
kezî köy ve kasabadan oluşan yerleşme kademelenmesi çerçevesinde yaklaşır. Gerek kırsal yol 
ağının oluşturulmasında, gerek kırsal alana götürülen hizmetlerin dağılmasında, bu kademe-
lenmenin sağlıklı bir biçimde oluşmasına özen gösterir. Böylece köylüye, kamu hizmetleri da
ha iyi ulaşır ve köyün, ekonomik faaliyetlerindeki verimliliği artar. 

Türkiye'de kırsal kesimde, orman içi ve orman dışı köŷ  mahalle, mezra sayısı 60 bini bul
maktadır. Bu kadar dağınık yerleşim düzeni, hizmetlerin götürülmesi yönünden de zorluk ya
ratmaktadır. Aynı zamanda, bulunduğu yerde karınları doymayan insanlar şehirlere göç et
mekte, şehirlerin durumu da ayrıca sıkıntıya düşmektedir. 

tskân politikamız gözden geçirilerek ve gerekli yerlerde toprak reformu yapılarak, nüfu
sun bir kısmı buralara yerleştirilmeli, kırsal merkezlerde sanayileşmeye hız vererek, ekonomik 
merkezler planlanmalı ve kurulmalıdır. Nüfusun, hizmetlerin götürüleceği merkezlerde top
lanması halinde, şehirlere göçün önlenmesi mümkün olabilir. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün amaç ve görevlerini şu şekilde 
sıralayarak düşüncelerimizi açıklamaya çalışacağım. 

Tarımsal altyapı ve iskân çalışmaları: 
1. Köy ve orman yolları, 
2. Köy içme suları, 
3. tskân hizmetleri. 
Toprak, su kaynaklarının geliştirilmesi: 
1. Sulama, 
2. Tarla içi geliştirme, 
3. Drenaj ve toprak ıslahı, 
4. Toprak muhafaza ve havza ıslahı. 
Köy ve orman yolları: 
Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın, köylülerimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkın

ma mücadelesi verebilmek için, şehirlere ve civar yerleşim yerlerine ulaşan - motorlu taşıtların 
rahatça gelip gideceği- yollara ihtiyaç vardır. Yol gitmeyen yere dert gider. Yollar, yaz ve kış, 
hizmete açık olmalıdır. Kış geldiğinde Türkiye'de, bilhassa doğu ve güneydoğuda köy yolları 
kapanmaktadır; aileler, aylarca köylerinden, evlerinden dışarı çıkamamaktadırlar. Ekonomik 
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ve sosyal hayat felç olmaktadır. Çağ atladığımızı iddia ettiğimiz bu dönemde, bu durum hepi
mizi iyi düşündürmeli ve bu duruma bir çare bulunmalıdır. 

Köy yollarının yapım, bakım ve asfaltlanmasının, bu bütçeyle yeterince yapılacağına inan
mak mümkün değildir. Kış geldi, mesela, Manisa'nın köy yollarını düşünüyorum* "yapıldı" 
denen yollar -stabilize serilerek, bakılmadığı için- elden çıkmaktadır. Kışın, Demirci, Gördes, 
Kula, Selendi ilçe köylerine gitmek imkânsız veya güç olmaktadır. 

1990 yılı programının 413 üncü sayfasında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki ana 
iş makinelerinin kullanım kapasiteleri şöyle belirtilmiştir: 2 039 adet dozerin kapasite kulla
nım oranı yüzde 46,4; 1 865 adet greyderin kapasite kullanım oranı yüzde 64,8; 805 adet yükle
yicinin kapasite kullanım oranı yüzde 46,4; 97 adet ekskavatörün kapasite kullanım oranı yüz
de 46,4'tür. 

Orman Genel Müdürlüğünde de, 228 adet dozerin kapasite kullanımı iyi; 146 greyderin 
kapasite kullanımı yüzde 72,8; 21 adet yükleyicinin kapasite kullanım oranı yüzde 68,8'dir. 

Pahalı ana iş makinelerinin bu kadar düşük kapasiteyle çalıştırılmasının sorumlusu kim
lerdir? Niçin böyle çalıştırılmaktadır? Elde bulunan faal kamyon sayısı kaçtır? 

Bunlarla ekipler yapılarak, ihtiyacı bulunan bölgelerde çalıştırılmasının ülke yararına ola
cağını ifade etmek isterim. 

Köy yollarının, güzergâhlarının, bugüne kadar köylerin bağlı olduğu ilçe merkezlerine doğru 
ele alındığı malumdur. Bu, yeterli olmamaktadır. Yolların, komşu köylerle ve komşu il ve ilçe 
köyleriyle de irtibatının sağlanması gerekir. Böylece, köylünün ekonomik ve sosyal faaliyetleri 
artacaktır. 

Bu husus üzerinde durularak, kapasite kullanımı düşük çalışan iş makinelerinin kullanıl
ması sağlanabilir. Mevsimlere göre iş makinelerinin bölge ve vilayetlerde çalıştırılması, kapasi
teyi de artırır. 

Orman içi yolların da yapımına hız verilmesi çok önemlidir. Yollar açıldıktan sonra, sta
bilize kaplaması yapılmalıdır. 

Vücudun damarları gibi, ülkemizi saran köy, orman, ilçe, il ve devlet yollarının bakımlı 
ve işler vaziyette birbiriyle irtibatlandırılması halinde bu yolların, ekonomiye katkısı daha faz
la olacaktır. 

Köy içme suları: 
Sağlıklı içme suyuna sahip köy sayısının yeterli olmayışı, bizlere, bu konunun üzerine faz

la eğilmemiz gerektiğini göstermektedir. 
Köyde, evlere içme suyu şebekesi bağlanmışsa, o köyde içme suyunun varlığı kabul edil

meli; köy meydanına getirilen su ile, içme suyu ihtiyacının kısmen giderildiği hesaba katılarak, 
araştırmaya devam edilmelidir. 

Türkiye'de yerleşim yerlerinin az nüfuslu ve çok nüfuslu oluşlarına bakılmaksızın hizme
tin götürülmesini sağlayacak düzen kurulmalıdır. 

Grup halinde su getirilen köylerde, tesislerin korunması için gereken önlem alınmalıdır. 
Mesela, Manisa tli Selendi İlçesine bağlı Karakozan, Rahmanlar, Çamköy, Dumanlar, Kara-
beyler, Cinan köylerine grup halinde, 1978-1979 yılında su getirildi. Su, iki sene normal aktık
tan sonra, 1986 yılından beri Dumanlar ve Cinan muhtarlıkları, sularının akmadığını valiliğe 
ve bakanlığa bildirdikleri halde, ilgilenilmemektedir. Manisa tli Kula Encekler Köyünün içme 
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suyunun eksiğinin giderilmesi için ilgilenilse, içme suyu işi hallolacaktır. Bu durumun Sayın 
Bakan tarafından tetkik ettirilmesini ve gereğinin yapılmasını beklemekteyiz. 

Yapılan tesislerin bakım ve onarımı düşünülerek, devamlı işler halde tutulacak şekilde teş
kilat kurulması gereklidir. 

tskân hizmetleri: 
Köylerin çok ihtiyacı olmasına rağmen, muhtarlıklar, köyün imarı ve kalkınması için büt

çe yapamamaktadır. Salmaya dayalı alınan para bir değer ifade etmediği için, bu yönde yapı
lan bütçeden vazgeçilmiştir. 

442 sayılı Köy Kanununun, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çok acilen değiştiril
mesi gerekmektedir. 

Köylerin imar planlarının hızla yapılması gerekir. 
Köy-şehir ayrımı ortadan kaldırılmalı, ülkede, az nüfuslu ve çok nüfuslu şehirler halinde 

yerleşim düzeni sağlanmalıdır. Köy muhtarlıklarının belediyeler haline dönüştürülerek, kendi 
hizmetlerini karşılayacak şekilde bütçe yapma imkânının sağlanması yerinde olacaktır. 

Bütçeden yapılan yardımlarla, bazı köylerde cami, minare, fırın, hamam, çamaşırhane, 
kanalizasyon, köy konağı ve benzeri sosyal ve ekonomik tesislerin yapılmasıyla, Türkiye'nin 
bütün köylerinde bu ihtiyaçlar ne kadar zamanda karşılanacaktır? 

Ayrıca, iktidarın, bu yatırımları köy muhtarları üzerinde siyasî baskı ve oy toplama aracı 
olarak kullanması üzücüdür. Köyler, bu durumdan kurtarılmalıdır, iktidar, köy hizmetleri ya
tırımlarında partizanca planlamalardan vazgeçmeli ve hizmetler, ihtiyacı olan köyler öncelik 
sırasına göre plana, programa alınarak görülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, toprak-su kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili olarak kısaca görüşle
rimizi ifade etmeye çalışacağım. 

Tarım kesiminde toprak-su kaynaklannın korunması ve geliştirilmesi, devletin görevidir. 
tleri tarım teknolojisinin ve verimliliği artıracak girdilerin kullanılması, özendirilecek şekilde 
sağlanmalıdır. Sulanan alanların genişletilmesinin, bölgelerarası denge de gözetilerek, önce
likle kamu yatırımlarıyla sağlanması gerekir. 

Sulama, tarla içi geliştirme, drenaj ve toprak ıslahı, toprak muhafaza ve havza ıslahı yapı
mı için bütçeden ayrılan para yetersizdir. 

Bugün mevcut sulanabilir arazilerimizin durumuna gelince; 8,5 milyon hektar sulanacak 
arazi potansiyelinden 4,6 milyon hektarın sulanması Devlet Su tşlerince öngörülmekte, 2.4 milyon 
hektar arazi de küçük sulamalarla, göletlerle toprak-su vasıtasıyla sağlanacaktır. 

Devlet Su işleri tarafından yapılan büyük sulama projelerinin uygulandığı yerlerde de ay
rıca toprak ıslahının yapılması, drenajların yapılması ve küçük sulama kanallarının yapılması 
işleri hızlandırılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, Uç dakikanız kalmıştır. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Sulanacak ve ıslah edilecek topraklarımızın çokluğu dik

kate alındığında, bütçeye daha fazla yatırım ödeneği koymak gerektiği görülmektedir. 
Sayın milletvekilleri, köy hizmetleri bütçesinde veyahut da Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığının bütçesindeki yatırımları gerçekleştirecek olanlar, bu Bakanlığın bünyesinde çalışan 
memurlar, mühendisler, işçiler, operatörler ve günlük geçimlerini bu hayat pahalılığı altında 
sıkıntıya girerek sağlamaya çalışan insanlardır. Bunların durumlarını da düşünmek mecburi
yetindeyiz. 1990 bütçesinde memurlara yüzde 24'Iük bir zam düşünülmektedir ki, bu, çok az 
ve yetersizdir. 
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1989 yılı için yüzde 40'larda gerçekleşmesi düşünülen enflasyon yüzde 80'lerde seyretti. 
Bu seneki enflasyonun yüzde 42 olacağı düşünülmekteydi; şu andaki gidişe göre bunun en aşa
ğı yüzde 100'leri bulacağı gözlenmektedir. Bu durum karşısında memura, işçiye, mühendise 
verilen paralar çok yetersizdir. Bu yatırımların, az da olsa yerine getirilebilmesi ve proje çalış
malarının hızla yapılabilmesi için, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde ve tüm 
Türkiye'de çalışan memurların durumunun Meclisimizce bir sefer daha düşünülmesinde ve ma
aşlara yapılacak zammın artırılmasında fayda olduğunu, burada bilhassa belirtmekte yarar gö
rüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bundan sonraki konuşma süreniz arkadaşlarınızın süresine 
sirayet eder. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bitiyor efendim. 
BAŞKAN — Bitiyor; ama, arkadaşlarınızın süresine sirayet ettiririm; onu açıklamak iste

rim. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinde, yatı

rımlara, memurlara ve işçilere ayrılan para yeterli değildir; ama buna rağmen, 1990 yılı bütçe
sinin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hırfarioğlu, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1990 Malî Yılı Bütçesi hakkında Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamaya başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan tarım sektörü, ül
kemizde bir gerileme sürecine girmiştir. Gerek ulusal gelirimizdeki payı, gerekse ihracattaki 
ve sabit sermaye yatırımlarındaki payı ile sektörün gelişme hızı giderek azalmaktadır. 

Tarımımızın ulusal gelirdeki payı, 1965 yılında yüzde 35, 1975'te yüzde 30, 1980'de yüzde 
23, 1985*te yüzde 19, 1988'de ise yüzde 16 olmuştur. Daha önceki yıllarda sabit sermaye yatı
rımlarının yüzde 15'i tarıma ayrılırken, Altıncı Planda bu pay yüzde 7,9'a düşürülmüştür. Ta
rımdan diğer sektörlere kaynak aktarmak amacıyla destekleme alımları kaldırılmaktadır. Geç
miş yıllarda 20 dolayında tarım ürünü desteklenirken, şimdi ise ancak 8-10 çeşit ürün destek
lenmekledir. 

Unutmamak gerekir ki, ülkemizde 3 milyon 650 bin çiftçi ailesine bağlı olarak 25 milyon 
insan, geçimini tarımdan sağlamaktadır. Yakın geleceğe kadar kendi tarımıyla geçinebilen 5-10 
ülkeden biri olan Türkiye, son yıllarda milyarlarca dolarını tarımsal ithalata ayırmak zorunda 
kalmıştır. 

Uygulanan yanlış politikalar yüzünden Türk tarımı, son yıllarda hızla çökmeye başlamış 
ve çiftçilerimiz nispî olarak fakirleşmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Türk tarımı, bu yapısıyla Avrupa Topluluğu pazarına entegre ola
maz. Tam üye olmak için 1987 yılında başvurduğumuz Avrupa Topluluğu ülkeleri, tarım sek
törlerini özel tedbirlerle korurken çok başarılı bir politika uygulamışlardır. Türkiye ise, özel
likle 1980 sonrası ANAP İktidarları döneminde tarım sektörünü rekabete açarak, yanlış uygu
lamalarla kaderine terk etmiştir. 
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tşte bu yönleriyle, Türkiye ile Topluluk arasında, tarım sektöründe birçok sorunlar ortaya 
çıkacaktır. Kendi üreticilerine çok büyük sübvansiyonlarla koruyup destek veren Topluluğun, 
tarım girdilerindeki sübvansiyonların düşürülmesi için Türkiye'ye yaptığı öneri ve baskıları an
lamak mümkün değildir. Bunun neticesinde en olumsuz yönde etkilenen ürünümüz pamuk 
olmuştur. 

Pamuk, dokuma sektörünün hammaddesidir. Bunun için pamuk üreticisinin geleceği do
kuma sektörüne bağlı olduğu halde, Avrupa Topluluğunun pamuklu dokuma ihracatımıza ge
tirdiği kotalar ve kısıtlamalar kabul edilerek, dokuma ihracatımız iyice azaltılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz ekonomisinde önemi hiç tartışılmayacak tarım ürünü pa
muktur. Stratejik Ürün olma özelliğinden dolayı, uluslararası ticarette de yeri büyüktür. Gerek 
ihracattaki payı ve gerekse birçok sanayimizdeki hammadde özelliği olan geleneksel ürünü
müz pamuk üretiminde, dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. 

Ancak, son yıllarda ülkemizde, pamuk ekim alanlarında ve üretiminde azalmalar tespit 
edilmiştir. Gübredeki sübvansiyonun düşürülmesi, petrol ve tarım ilaçlarında sık sık yapılan 
zamlar nedeniyle girdilerin yüksek olması, bunlara karşın taban fiyatların düşük tutulması, 
pamuk ekim alanlarının azalmasına ve üretimin düşmesine sebep olmaktadır. 

Pamuk taban fiyatları tespit edilirken, Ziraat Odalarının maliyet hesapları, girdilerdeki 
sürekli ve yüksek fiyat artışları ile hızlı enflasyon dikkate alınmamaktadır. Girdi fiyatları yüz
de 150 artarken, enflasyon yüzde 80 oranında seyrederken, zaten maliyeti çok yüksek olan pa
muk taban fiyatları yüzde 30 ila yüzde 40 dolaylarında artırılıyor. Ayrıca, kooperatiflere tes
lim ettiği ürünün bedelini zamanında peşin alamayan, dolayısıyla daha düşük bedelle tüccara 
satmak zorunda kalan üreticiler, pamuk ekiminden son hız kaçmaktadırlar. 

Koşullar böyle devam ederse, önümüzdeki yıllarda pamuğa dayalı tekstil, yağ ve harp sa
nayilerinde ciddî sıkıntılar görülecektir. Bu nedenlerle, olumsuz bütün, faktörlerin düzeltilmesi 
için daha ciddî tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, topraklarımızın gücünü artırarak verimi yükseltmenin başlıca et
kenlerinden biri, kimyevî gübre kullanımıdır. Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden olan, 
kimyevî gübre tüketimi, son iki yıldır ciddî düşme göstermektedir. 1987 yılında 9 milyon ton 
olan gübre tüketimi, 1988 yılında 8 milyon tona düşmüştür, teinde bulunduğumuz 1989 yılının 
ilk dokuz ayında ise 5,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Zaten iklim nedeniyle etkilenen ta
rımsal üretimimiz için ciddî bir tehlike olan kimyevî gübre tüketimindeki düşüşün sebebi araş
tırılıp, önlemi alınmalıdır. Bize göre yegâne ve tek sebep, kimyevî gübre fiyatlarının çok yük
sek oluşudur. Uygulanan 1 trilyonluk sübvansiyonun yetersiz olduğu meydandadır. 

Bitkilerimizin sigortası olarak kabul ettiğimiz ziraî ilaç mücadelesi de, yüksek fiyatlar ne
deniyle, pahalı ve yeteri kadar yapılamaz hale gelmiştir. Çiftçilerimiz, özellikle pamuğun en 
büyük düşmanı olan "Beyaz Sinek" denen emici böcek zararlısına karşı yenik düşmüşler ve 
yüzde 50-60 oranlarında üretim kaybına uğramışlardır. Geçmiş yıllarda Çukurovalı üreticileri 
pes ettiren beyaz sinek, son üç-dört yıldır da, pamuk üretiminin çok yapıldığı Hataylı çiftçileri 
perişan etmiştir. Büyük verim kaybına neden olan beyaz sinek mücadelesi, ciddî ve çok pahalı 
bir olaydır. Sayın Bilici, siz bunu bilirsiniz. Bu mücadelede çok etkili olan "Temik" adlı ziraî 
ilacın 1 kilogramı 20 bin TL'den daha yüksektir. Ayrıca, akıl ve mantığın kabul etmediği bir 
uygulama da, Hataylı pamuk üreticilerini mağdur etmiştir. Temik adlı bu ilaç, Hatay sınırları 
içinde bazı bölgelerde serbestçe kullanılırken, bazı bölgelerde, halen bilmediğimiz nedenlerle, 
kullanımı yasaklanmıştır. Sayın Bakanım, bu yanlış uygulamanın derhal düzeltilmesini istiyo-
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ruz. Pamukta, entegre mücadeleyi daha çok hızlandırmalı ve ziraî ilaç fiyatlarındaki yüksek 
artışlar frenlenm elidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, su ve sulama, tarımın en önemli girdisidir. Verim artı-
rımındaki etkinliği çok büyüktür. Su ve sulamanın ne kadar önemli olduğu, bu yıl yaşanan 
şiddetli kuraklık nedeniyle daha çok belli oldu. Ülkemizde tarımın kaderi tamamen iklime bı
rakılmamalıdır. Ekolojik koşulların olumsuz etkilerini önlemede en önemli faktör, tarımda su
lama olanaklarının geliştirilmesidir. 

Su rezervlerimizi saptamalı ve su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek tarımın hiz
metine sunmalıyız. 4 milyon hektarlarda olan sulanan arazilerimizin miktarını çoğaltmalı ve 
sulama projelerine hız vererek, daha çok alanları sulamaya açmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal kesimi kredilendiren en önemli kuruluş Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasıdır. Ancak banka, çiftçilerimizin ihtiyaçlarının çok az kısmını karşılaya
bilmektedir. özellikle, tarımsal işletmelerin yüzde 80'ini teşkil eden küçük ve orta işletmeler, 
bu paydan nasibini daha az alabilmektedirler. Bunun en önemi sebebi, geçmiş yıllarda, bilhas
sa 1985-1988 yılları arasında, Ziraat Bankasının ANAP İktidarı tarafından ticaret ve parti bankası 
gibi kullanılmasıydı. Uygulama böyle olunca, çiftçiler haliyle tefeciye teslim olmaktaydılar. 

Ancak, sevinerek söylemeliyim ki, son birkaç yıldır, Ziraat Bankasındaki eski anlayış ve 
uygulamanın azaldığını görüyoruz, yani banka, gerçekten Ziraatın Bankası olma yolunda bü
yük uğraşlar veriyor. Yine de bunlar yeterli değildir. Kini ne derse desin, tarımsal kredi faizleri 
çok yüksektir. Ayrıca, kredi limitleri de çiftçilerimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye 
getirilmelidir. Ziraî kazançların vergilendirilmesinde uygulanan, bitkisel ürünlerde yüzde 4, hay
vansal ürünlerde ise yüzde 3 olan stopaj kesintisi, sadece küçük çiftçiden tahsil edilebilen bir 
peşin vergidir. Adaletli bir vergi olmadığı gibi, devlet ekonomisine de büyük bir katkısı bulun
mamaktadır. Bu nedenle, bu verginin tamamen kaldırılması gerektiğini defalarca söyledik, yi
ne söylüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl yaşadığımız şiddetli kuraklık, tarım ürünleri üretiminde bü
yük ölçüde düşmelere yol açtı. Buğdayda yüzde 20, arpada yüzde 40, mercimekte yüzde 38 
gerileme oldu. Ülkemize kuraklığın faturası çok büyük oldu. Üretim düşüklüğü, bir yandan 
ihracatı geriletirken, bir yandan da iç talebi karşılamak için ithalatı zorunlu hale getirdi. Ta
rımsal ürünler ihracatından yeteri kadar döviz gelirini sağlayamazken, ithalata da kaynak ayır
mak zorunda kaldık. Ülkemizin yeteri kadar tahıl stoku olmadığını zannediyoruz, tthalat yo
luyla alınacak 4 milyon ton buğdayın, sıkıntıyı gideremeyeceği ve gıda güvenliğimizin tehlikeli 
boyutlara gelebileceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle, tahıl üretimi konusunda önümüzdeki 
yıllar için daha etkili önlemler alınmalıdır. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasında "Son 52 yılın fevkala
de büyük boyutlu kuraklığını yaşadık" dediler. Gerçekten böyle olduğunu bizler de gördük. 
Ancak, alınan önlemler ve yapılan yardımlar, hiç de büyük boyutlu olmadı. Ayrıca, uygula
mada da büyük yanlışlıklar ve partizanlıklar yapıldı. Zarar Ziyan Tespit Komisyonları çok ağır 
çalıştılar, öyle ki, hasat bittikten sonra tarlalara gidildi. Boş tarlanın neyini tespit edecekler
di?.. Ayrıca, birçok köyde muhtarlar diledikleri gibi partizanca bilgi verip, tespit yaptılar. To
humluklar partililere dağıtıldı. Sadece yüzde 40 ve daha fazla zarar gören çiftçilerin borçları
nın ertelenmesi ve tohumluk yardımı yapılması kararı da yanlıştı. Kuraklığın büyük olduğunu 
kabul eden sayın Hükümet, bütün çiftçilerin az veya çok zarar ettiğini kabul etmedi. Yüzde 35 
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zarar edenle yüzde 40 zarar eden arasında tefrik yapıldı. Bu işin en iyi çözümü, zarar edenlerin 
hepsini ve hatta Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, bütün çiftçileri bir kereye mahsus 
bu yardımlardan faydalandırmaktı. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bir ANAP'lı sayın milletvekili şöyle demiştir: "Yüzde 40 
zararı kuyumcu terazisiyle mi ölçüyorsunuz? Yüzde 39 zarar görenin günahı ne? Aynı köyde 
yan yana tarlalarda farklı tespitler yapıldı. Ziraat teknisyenleri kadar, muhtarlar da bü tespit
lerde etkili oldu." Bunları söyleyen sayın milletvekili, bizim iddialarımızın ne kadar haklı ol
duğunu kanıtlamış oldu. 

Bu sene yaşadığımız büyük kuraklıktan ders alarak, tarımsal üretimimizin değişken iklim 
koşullarından, en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için acil yatırımlara yönelip, ciddî ve ka
lıcı önlemler alınıp, hayata geçirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hedef, mutlaka sanayileşmektir. Elbette sanayileş
meden yanayız. Bu gerçeği hiç kimse görmemezlikten gelemez. Ancak, sanayileşmek için, ta
rım sektörünü göz ardı edemeyiz. Tarımsal gelişmesini erken tamamlayan ülkeler daha kolay 
sanayileşiyorlar. Ayrıca, "sanayileşelim" derken, tarıma elverişli arazilere sanayi tesisleri ku
rarak, bu arazileri yok ediyoruz. Sanayi alanları seçilirken ve diğer kamu hizmetleri yapılırken, 
çok verimli tarımsal arazilere zarar vermemeye ve bu arazileri amaç dışı kullanmamaya azami 
özen göstermelidir. Her ülkede, kalkınmış ülkeler dahil, tarım sektörü korunur ve desteklenir. 
Bu ülkelerde çiftçi gelirleri artırılarak, refah düzeyleri yükseltilmiştir. Bizde ise, ANAP İkti
darlarının uyguladığı serbest piyasa ekonomisine bağlı olarak, tarımı, serbest rekabetin acıma
sız kurallarına bırakan politika, çiftçinin satın alma gücünü son 10 yılda yüzde 50 oranında 
geriletmiş ve refah seviyesini düşürmüştür. Zaten topallayan çiftçimiz, felç olmuştur. Çiftçiyi 
daha çok desteklemek, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılarak yeni tarımsal örgütlenmelere gitmek 
ve özellikle GAP gibi büyük projeleri bir an önce üretime geçirmek gereklidir. 

ANAP Hükümetinin belli bir tarım politikası yoktur. "Tarımı destekleyeceğiz" diye çe
şitli vaatler verilmesine karşın, şimdiye kadar böyle bir çalışma içerisine girilmedi, tşte bu ne
denledir ki, son yerel seçimlerde aldığınız yüzde 21 oyun içinde, sanırım, çiftçi oyları "yok" 
denecek kadar azdır. Herhalde bundan acı bir ders almışsınızdır. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın 1990 malî yılı bütçesinin 
Türk çiftçisine, köylüsüne ve devletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çulhaoğlu. 
SHP GRUBU ADINA HALÎL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz aldım. Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Ülkemizde geniş bir kitleye yaşama ve çalışma ortamı sağlayan faal nüfusun yarısını kap
sayan tarım sektörü, iktidarca ihmal edilmesine rağmen, ülke istihdamına ve ekonomisine kat
kıları ile, öncelik ve önemini korumaktadır. 

ANAP İktidarı, alaturka liberalizmini, kof bir sanayileşme anlayışı üzerine inşa ederek, 
tarımı kasıtlı olarak ihmal etmiştir. Ekonomik gelişmenin başlıca göstergesi olarak tarım ile 
sanayi arasındaki dengenin, sanayi lehine mümkün olduğu kadar bozulması zihniyetiyle, söz
de Türkiye'nin bir sanayi ülkesi konumuna geldiği, tarımsal niteliğini aştığı belirtilmek isten
mektedir. 
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Tarımdaki insanların, yoksullaşması, fakirleşmesi ve sanayi kesimi gelişsin diyerek feda 
edilmesi, üreticilerimiz ve ülke ekonomisi açısından talihsizliktir, Tarımla bütünleşen ve tarıma 

.dayalı bir sanayinin terk edilmesinin, oluşacak ekonomik şoklarla, toplumsal içerikli buna
lımlara ve patlamalara neden olacağı açıktır. 

Tarımın ve üreticilerimizin, Dünya Bankası ve IMF dayatmaları sonucu gözden çıkarıldı
ğına dair uygulamalar iktidarca sergilenmektedir, iktidar, bu sorumsuzluğuna özür bulma kaygısı 
ile "Tarımın önemi azalmıştır" saplantısına düşmüştür. Doğrudur, azalan bir şeyler vardır; 
serbest piyasanın acımasız koşullarına bırakılan ve 12 Eylül ile örgütlenme hakları ellerinden 
alınan tarım üreticisinin aşıdır, ekmeğidir azalan; çoluğunun çocuğunun sömürülen yarınıdır 
azalan. 

10 yıl önce üretici kesim, gayri safi millî hâsıladan yüzde 28 pay alırken, bugün için bu 
pay, yüzde 15'lere, tarımdaki ortalama büyüme hızı da yüzde 2.2'ye düşmüş olup, öte yandan, 
rant pazarının gelir payı, 10 yılda yüzde 100'lUk artışla yüzde 34'ten, yüzde 68'lere ulaşmıştır. 

Kişi başına gelir, 1987 yılında 497 dolar iken, bugün 350 dolara inerek, reel anlamda yüz
de 30 değer kaybına uğramıştır. Dokuz yılda millî gelir dağılımının tarım aleyhine bozulması 
ile, tarım sektöründen sanayi sektörüne 22 milyar 594 milyon dolar-yaklaşık 50 trilyon lira-
kaynak transferi yapılmıştır; yani, üretici ekmiş, sanayici biçmiştir. 

Yüksek enflasyon, sonu gelmeyen zamlar, ağırlaştırılan vergiler, kredi yetersizliği, kredi 
faizlerinin yüksekliği, destekleme alım fiyatlarının düşürülmesi, desteklenen ürün sayısının sı
nırlı tutulması, ürün bedellerinin zamanında ödenmemesi; mazota, tohuma, gübreye, ilaca, 
yeme, traktöre ve tarımsal alet fiyatlarına yapılan yüksek zamlarla, tarımsal planlamanın ya
pılmayışı, üreticimizi yoksullaştırarak, iç ticaret hadlerinin hızla tarım aleyhine dönüşmesi, Üre
ticilerimizi, her yıl daha pahalıya maleden, daha ucuza satan, her geçen gün yoksullaşan bir 
konuma getirmiştir. 

Tüm bu tablolar bir raslantı sonucu oluşmamıştır; Hükümetin dışa bağımlı tarım politi
kaları sonucu karşımıza çıkmıştır. 24 Ocak kararlarının benzeri kararlar, özal Hükümetinin 
işbaşına gelişi ve tarımsal yapının düzeltilmesi için Dünya Bankasının Yapısal Uyum Kredi Fo
nundan Türkiye için ayırdığı miktarın verilmesi için dayattığı ilkeler gereğince tarımsal kredi 
faizleri yükseltilip, vade kısılacak, destekleme alımları azalacak, tarım girdilerindeki sübvansi
yonlar kaldırılacak; tüm bunların gerçekleşmesi için tarımsal teknik yapılanmanın yeniden ör
gütlenmesine gidilecektir. Dünya Bankası bize tarımsal kredi verecek, ama istedikleri doğrul
tuda tarımımız yönlendirilecektir. Bu koşullar Hükümetçe kabul edilmiştir ve ülke tarımımız 
yabancı ve yerli tekellerin çıkarları doğrultusuna itilmiştir. Amaç; ülke tarımının denetlenme
sinin önünde en büyük engel olan küçük üreticiyi ve küçük ölçekli tarımsal işletmeleri ortadan 
kaldırmaktır. 

özellikle küçük üreticiler, ancak karın doyurmaya yetebilen üretim işlevini bırakıp, işlet
melerini büyük üreticilere aktararak kırsal kesimden kopmakta ve işsizler ordusuna katılmak
tadırlar. Bu da bir bakıma, tarım kesiminde tekelleşmeyi hızlandıran bir olgudur. Kırsal kesim
den kopan küçük üretici işsizler ordusuna katılmıştır. 1979 yılında yüzde 13,6 olan işsizlik, gü
nümüzde yüzde 22'lere ulaşmıştır. 

Ülkemizdeki 3 650 910 tarımsal işletmenin toprak dağılım konumuna bakarsak; tarımsal 
işletmelerin yüzde 82,3'ünü oluşturan küçük üreticiler, tarımsal alanların yüzde 41,3'ünü kul
lanırken; toplam işletmelerin yüzde 17,7'sini oluşturan 100 dekardan büyük arazi sahipleri, 
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tarımsal tüm alanların yüzde 58,7'sini kullanmaktadır. Görüldüğü üzere, küçük üreticilerin 
toprakları, her geçen gün büyük işletmelere katılmaktadır. 

Küçük işletmelerin gelirlerini artırıcı önlemler muhakkak alınmalıdır. Ucuz girdi ve kredi 
yoluyla, bu çiftçilerin de teknolojik gelişmeleri takip etmeleri sağlanmalıdır. Uygun yörelerde 
hayvancılık ve seracılık teşvik edilmeli, küçük çiftçilere tarım dışı gelir sağlayıcı, el sanatları 
gibi, imkânlar yaratılmalı; kooperatifleşme yoluyla kendi ürünlerinin pazarlanması ve ticarî 
gelirden, pazar fiyatlarından daha çok pay alması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 9 yıldır, ezilen, sömürülen üreticilerimiz, yalnız se
çim zamanları veya seçimlerden sonra akla gelmemelidir. Çiftçinin alacakları peşin ödenmeli, 
ürün bedelleri peşin verilmelidir. 

Tarım sektörünün en önemli sorunlarından birinin, finansman yetersizliği olduğu bilinen 
bir gerçektir. Kredi uygulamaları, tarım sektörünün gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. 
Krediler üreticileri, bilhassa küçük üreticileri tatmin etmemektedir. 

Dünyada toprak ve su kaynaklarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, artan nüfus, 
azalan kaynak nedeniyle her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Buna karşın, çeşitli kentsel 
ve endüstriyel yatırımlar ve altyapılar nedeniyle, verimli tarım topraklarımız tehlikeli biçimde 
yitirilmektedir. 

Verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılması engellenmelidir. Büyük yatırım
larla sulama imkânlarına kavuşturulan araziler bile, sanayi alanı, yerleşim, turizm tesisleri ku
rularak, amaç dışı kullanılmaktadır. 

Türkiye'de var olan arazi kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, tarım arazileri muhak
kak korunmalıdır. 

Gereksiz yapılan gıda maddeleri ithalatı, ülke tarımını etkilemiş, özellikle hayvancılığımız 
zarar görmüştür. Rastgele yapılan ithalatla, sanıldığı gibi, fiyatlar düşmemiş, yerli ağalar des
teklenirken, bir de yabancı ağalar desteklenir konuma gelmiştir. 

Küçük işletmelerin, veraset yoluyla bölünmeleri önlenmelidir. Bölgelere göre değişen as
garî işletme büyüklüğü ölçüsü getirilmelidir. 

1942 yılından beri yürürlükte olan Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu, bugünkü düzeyiyle, 
ivedilikle ele alınmalıdır. 

Tarımsal ilaçlamada kalite kontrolü yapılmalı, tarımsal ilaçların istenilen etkiyi vermesi 
sağlanmalıdır. ' 

Üretim-ekim planlaması muhakkak yapılmalıdır. Üreticiler, kendi ürün fiyatlarının belir
lenmesinde etkin rol almalıdır. 

Tohum üretimi için araştırma ıslah çalışmalarına gidilmelidir. Hiçbir ön denemeye ve kont-
rola alınmadan dağıtılan ithal tohumlar, değişik çevre koşulları ve yeni hastalıklar gibi sorun
larla karşılaşınca, bu tohumlardan istenilen verim sağlanamamakta, üretici zarara uğramakta
dır. 

Tarımsal işletmelerin yüzde 60'ının beş ya da fazla parçalı konumda oluşu, tarımsal kal
kınmada büyük engel teşkil etmektedir. Arazi toplulaştırma çalışmalarına daha çok önem ve
rilerek, tarımsal yapıdaki bu önemli bozukluk azaltılmaya çalışılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke tarımının ve üreticilerimizin önündeki en önemli 
engellerden biri de, üreticilerimizin kendi dayanışmaları içinde kendi varlıklarını, yarınlarını 
güvence altına alabilecek örgütlenme hakkıdır. Üretici kesimlerin örgütlenmelerinin önüne ge-
çilmemelidir. Bir süre önce Köy-Koop Merkez Birliğini kurmak için girişimde bulunan 14 il 
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birliğinin yöneticilerine, yasalar ve hukuk kuralları hiçe sayılarak, Köy-Koop Merkez Birliği
nin kurdurulamayacağı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Kooperatif Genel Müdürlüğü ta
rafından söylenmiştir. 

Günümüzde, devlet eliyle batık bankalar, şirketler kurtarılırken, kimi kişi ve kuruluşlar 
kısa zamanda zengin edilirken, yoksul üretici köylülerin, bir yandan kooperatif kurmaları en
gellenmekte, bir yandan da mevcut kooperatiflerin kapatılması ve tesislerinin satılması yoluna 
gidilmektedir. Anayasa ile devlete, kooperatifleri geliştirme görevleri verilirken, kooperatifleri 
yok edici bir politika izlenmesi anlamlıdır. 

Köy-Koop Genel Merkezin kuruluşunu Bakanlık reddetmiştir. Gerekçesi; kurucu birlikle
rin genel kurullarının geçersiz olmasıdır. Genel kurulların geçersiz kılınması, Bakanlığın kara
rıyla oluşmuştur. Oysa, genel kurullar, ancak yargı kararıyla geçersiz sayılabilir. Bakanlık, bu
rada hukuk devleti kurallarını hiçe sayarak, kendini yargı yerine koymuştur. 

Bakanlık, 1163 sayılı Kanunun 3476 sayılı Kanunla değişik maddelerinin intibakını yap
tırmak için, yeni anasözleşme hazırlamıştır. Oysa yasa, intibakı öngörmektedir. Hazırlanan 
anasözleşme yasaya aykırıdır. Bu anasözleşmenin 137 inci maddesiyle, kurulmuş birlikler or
tadan kaldırılmak istenmektedir. Oysa, yasanın geçici 2 nci maddesi, "Bu kanun yürürlük ta
rihinden önce tüzelkişilik kazanmış olan kooperatif üst kuruluşları bu kanun hükümlerine gö
re kurulmuş sayılır" demektedir. Bakanlık, bu uygulamasıyla da, hukuk kurallarım hiçe say
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında çalı
şan teknik elemanların sorunlarına değinip, Sayın Bakandan, bu sorunların üzerine gitmesini 
rica edeceğim. 

Bu Bakanlıkta, ormancılar, veteriner hekimler ve tarımcılar olmak üzere, üç meslek gru
bu çalışmaktadır. Ülkemizin bir tarım ülkesi olması nedeniyle de, tarımcıya çok iş düşmekte
dir. "Tarımcıya çok iş düşmektedir" derken; Malatya ti Müdürlüğünde olduğu gibi, aşevlerin-
de dört tarım teknisyeni yemek dağıtıyor; Türk Hava Kurumunda bir tarım teknisyeni idarî 
iş yapıyor; özel idareye ait mesire yerlerinde beş tarım teknisyeni bilet kesiyor; Kayısı Vakfın
da, üç tarım teknisyeni kayısı satıyor... Ayrıca; belediyede bir tarım mühendisi, bir tarım tek
nisyeni, Ankara ti Müdürlüğünde sekreter, Aksaray ti Müdürlüğünde kömür dağıtım işlerin
de, Urfa ti Müdürlüğünde santral memurluğu, Çorum, Gaziantep, Ağrı ve diğer illerde ntlfus 
memurluğu gibi işler düşünülmemelidir; tarımcıya, Türk tarımının Batılı ülkeler düzeyine çı
karılması işi düşünülmelidir. Sayın Bakan, valiliklere bu konuda bir yazı göndererek, Bakanlı
ğımız kuruluşlarında görev yapan teknik elemanların Türk çiftçisinin hizmetinde olduklarını, 
idarî işlerde görevlendirilmemeleri gereğini, sanırım istersiniz. 

Tarım mühendislerinin özel hizmet tazminatı tavanı 50 puandır. Bunun 40 puanı mühen
dise özel hizmet tazminatı olarak ödenmektedir. Uygulanan oran yüzde 80'dir. Tarım teknis
yenlerinin özel hizmet tazminatı tabanı yüzde 36'dır. Bunun 16 puanı tarım teknisyenine özel 
hizmet tazminatı olarak ödenmektedir. Uygulanan oran yüzde 44'tür. Tarım teknisyenlerine 
de kendileri için belirlenen özel hizmet tazminatı tavanının yüzde 80'i kadar özel hizmet taz
minatı ödenmesi gereklidir. Tarım teknisyeni, göreve başladıktan 20 yıl sonra, ek gösterge al
maya hak kazanmaktadır. Tarım mühendisi ise, göreve başlar başlamaz 400 ek gösterge almak
tadır. Tarım teknisyenleri için, göreve başlangıç derecelerine ek gösterge konmasını içeren bir 
kanun teklifi getirirsek, destekler misiniz? 
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Kamuda çalışanlara düşük ücret artışları getirilirken, çıkardığınız yan ödeme kararname
sine koyduğunuz 4 üncü maddenin (h) bendiyle teknik elemana, mühendis ve teknisyene tuzak 
kurulmaktadır. Anlaşılması için, kararnamenin (h) bendini biraz açmak istiyorum, (h) bendi
ne göre, teknik eleman, yıl içinde 90 gün arazide görev yaparsa, tüm ek ödeneklerini arazi pu
anları üzerinden alır. Elde olmayan nedenlerden ötürü 90 gün araziye çıkmamışlarsa, milyon
lara varan zimmetlerle karşılaşmaktadırlar. Kurumlar, bu tazminatlardan yararlananlara iş ve 
çalışma programlarını hazırlarken, ilgililerin yılda 90 gün arazide görev yapmalarını sağlaya
cak önlemleri almaları konusunda özen göstermiyorsa, suçlu, teknik elemanlar mıdır? Daha
sı; yeterli hizmet aracı yoksa, ülkenin iklim koşullan uygun değilse, amir, düşüncesinden dola
yı teknik elemanları görevlendirmiyorsa, suç, teknik elemanların mıdır? Meslekler arasında 
huzursuzluk yaratan ve bir hakkın kullanımında eşitsizlik doğuran kararnamenin 4 üncü mad
desinin (h) bendinin 1990 yılında yan ödeme kararnamesine yazılmaması gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin kalkınmasında, siyasal, toplumsal güven
liğin geliştirilmesinde yaşamsal bir önem taşıyan, Türkiye'nin toplam yüzölçümünün yüzde 
10'unu, toplam nüfusumuzun yüzde 9'unu, sulanabilir topraklarımızın ise yüzde 25'ini içine 
alan GAP Projesinin, ulusal gelirimize, dolayısıyla sanayileşmemizde ülkemize büyük katkıla
rı olacaktır. Doğu Bölgesinin geri kalmışlığını giderecek, tek, ya da az merkezci gelişme çar
pıklığını gidererek, bütünleşmemişlik sorununu daha rahat ve doğal yolla çözüme ulaştıracak
tır. Gerçekten, ulusal boyutta toplumsal, kültürel bütünleşme, gelişmiş ülkelerde görüldüğü üzere, 
dengeli dağılmış bir sanayileşme ile gerçekleşebilir. Ancak, GAP Projesinin bu sonuçları vere
bilmesi, bölgede toprak dağılımındaki çarpıklığı düzeltmek, tarımsal sanayi yatırımlarını ger
çekleştirmek, tarımsal fiyat, kredi, pazarlama koşullarını çiftçinin emeğini en iyi karşılayabile
cek konuma getirmekle mümkündür. 

Güneydoğuda tarımsal arazilerin işletmeler açısından dağılımına baktığımızda; köylü ai
lelerin yalnızca yüzde 0.6'sının bölgedeki tüm tarımsal toprakların dörtte birine sahip olduğu 
görülmektedir. Köylü ailelerin yüzde 93.8'i ise, toprakların yarısına sahiptir. Ulusumuzun, tril
yonlarca liralık yatırımından bölge nüfusunun yalnızca yüzde 4.2'sinin yüzde 49,5 gibi tarım
sal alandan yararlanmasına seyirci kalmak, GAP'ın ülkemize yapacağı geniş kapsamlı ve kalı
cı katkılarını baltalayacaktır. Merkeziyetçi yapının yanı sıra, tekellerin toprak kapatma yarışı
na girmeleri engellenemez ise, GAP Projesi, yöre halkına, ülkemize refah, barış ve adalet getir
mekten uzaklaşacaktır. 

Toprak dağılımının dengesizliği demokrasinin gelişmesine engel olmaktadır. Toplumsal, 
ekonomik ve siyasî sebeplerden dolayı, toprak reformu bir zorunluluktur. Köylüyü sadece top
rak sahibi yapmak, sorunu çözmediğinden, yapılacak reformun, toprak tarım reformu olarak 
düşünülmesi, tavizsiz uygulanması gereklidir. 3083 sayılı Yasa, toprak reformunu yadsımış ve 
uygulanabilirliği tartışılır bir tarım reformu öngörmüştür. 3083 sayılı Yasanın en önemli mad
desi, yasanın asıl amacı olan geçici 1 inci maddesidir. 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, toparlayınız efendim. 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — Tabiî efendim. 

Bu madde, iptal edilmiş olan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasına göre arazileri 
kamulaştırılanlara, topraklarının istekleri halinde, iade edilmesi hakkını vermektedir. Toprak 
ağalarının da öteden beri beklediği bu idi. 
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3083 sayılı Yasanın 26 ncı maddesi, 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön Tedbirler 
Kanununu yürürlükten kaldırarak, tüm GAP alanında arazi satışına olanak sağlamıştır. Ba
sında zaman zaman yer alan, GAP alanındaki büyük şirketlerin büyük boyutlarda arazi satın 
aldıkları haberlerine konu olan olaylara fırsat vermiştir. 

1757 sayılı Yasaya göre, arazisi kamulaştırılan şahıs adedi 1 490'dır. Arazi iadesi için mü
racaat eden 1 328 kişiden 1 307'sinin işlemleri tamamlanmış, 843 557 dönüm arazi bugüne 
kadar iade edilmiştir. Şanlıurfa tünde dağıtım normu, sulu arazide 60 dönüm, kuru arazide 
200 dönüm üçüncü sınıf arazidir. Sahibine bırakılacak arazi ise, yasa gereği 10 katıdır. Bırakı
lan arazilerin tamamı dördüncü sınıf, toprak da olsa, 2 828 dönümü geçmemesi gerekirken, 
bölgede 4 bin, 5 bin dönüm arazi iadesi alanlar vardır. Bu fazla iade alanların şahıs olarak 
örneklerini de verebilirim. Siverek'te Memure Ataman'a 3 463 dönüm iade yapılmıştır. Yine, 
Siverek'te Şeyhmus Yoğunca'ya 4 053 dönüm, M. Halit Gürpınar'a 3 725 dönüm, Fatma Kö-
ran'a 4 110 dönüm; Akçakale'de, Gözcü'de Fatma Avşaroğlu'na 4 064 dönüm, Adile Avşar-
oğlu'na 4 064 dönüm, Fatma Avşaroğlu'na, yine 4 064 dönüm, Hüseyin Kurtçigil'e 4 755 dö
nüm fazla toprak iadeleri yapılmıştır. Sayılarını çoğaltabileceğim 30-35 aileye fazla toprak ia
desi yapılmıştır. 

Bugüne kadar iade edilmiş olan 843 557 dönüm arazi, hiç sulanmazsa, kuru normlara 
göre 4 145 aileyi topraklandırmaya; sulanırsa, 13 binin üzerindeki aileyi topraklandırmaya ye
tecek kadardır. Çoğunluğu birkaç aileye mensup kişilerin daha da zenginleşmesini sağlamak 
için, onbinlerce kişinin topraksız kalınmasına sebep olunmuştur. 

1989 yılı Bakanlık bütçesi konuşulurken, "Urfa tli Ceylanpınar İlçesi 2 nci Çırçıp mevki
inde arazi ölçümleri tamamlanarak, 2 121 çiftçi topraklandırılmış olacak" denilmiştir. Ceylan-
pınar'da arazi dağıtılmamasının nedeni siyasî hesaplar mıdır? 

Hazine arazileri gülünç rakamlarla kiralanmaktadır. Yıllık enflasyonun yüzde 70'lerde ol
duğu ülkemizde "Zam politikaları, ekonominin gereği" denilerek, acımasızca uygulanırken, 
nedense kiralama bedellerine yıllardır zam yapılmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, sabırla, bitireceğiniz anı bekliyorum. 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — öbür arkadaşımız yok; onun yerine... 
BAŞKAN — Var efendim, buradalar. Lütfen... 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — Tamam efendim. 
İki-üç dakika konuşmam mümkün mü?.. 
BAŞKAN — Hayır efendim, süreniz bitti, lütfen... 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, son olarak da önemle öğrenmek 

istediğim bir iddiayı sormak istiyorum. 1987 yılı Ağustos ayında gerçekleşen, basında, "pafta 
sahtekârlığı" olarak kamuoyuna duyurulan, Şanlıurfa'da kamulaştırma neticesi iade edilen ara
zilerin haritaları üzerinde oynanması sonucu, bazı kimselere fazla toprak iade edildiği iddiası
nın soruşturması ikibuçuk senedir açıklanmamıştır. Olayın sonuçları ne olmuştur? Soruştur
mayı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı teftiş kurulu mu yapmıştır, yoksa, Tarım Ba
kanlığı Teftiş Kurulu mu yürütmüştür? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım Bakanlığı Bütçesinin ülke ekonomisine ve üre
ticilerimize hayırlı olması dileğiyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Keskin. 
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SHP GRUBU ADINA CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sosyaldemokrat Halkçı Partisinin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerin
deki düşüncelerini, görüşlerini arza devam ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, halk arasında sıkça sözü edilen bir özdeyiş vardır : "Et yiyenler 
ot yiyenleri idare eder" denir. Bu özdeyiş, hayvansal proteinlerin, gıdaların üretken ve sağlıklı 
bir toplum yaratmadaki önemini ifade eder. 

Gerçekten, hayvansal proteinlerle beslenmenin, üretken ve sağlıklı bir toplum yaratmada 
büyük önemi vardır. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdaların, insanın üretim ve savunma 
gücünü artırdığı, sağlığı olumlu yönde etkilediği ve entelektüel gücü geliştirdiği bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. O nedenle, gelişmiş emperyalist ülkeler, gizli savaş yollarıyla, sömürdükleri ül
kelerin, tahıl ve bunun gibi boş kalori kaynaklarıyla beslenmelerini teşvik ederler. Gelişmemiş, 
az gelişmiş ve sömürge ülkelerdeki hayvancılığı baltalamayı, sömürüyü kalıcı kılmak için yön
tem olarak seçmişlerdir. 

ingiliz sömürgecileri, Hint halkı üzerindeki sömürü ağını kalıcı kılmak için, sığırların kutsal 
hayvan olduğu inanışını onyıllarca propaganda yoluyla yaygınlaştırmalar, bu yolla, Hintlile
rin et yemesine engel olmuşlardır. 

Türkiye de hayvancılığı baltalanan ülkeler arasındadır. Emperyalistler, Türkiye halkının 
üretim ve savunma gücünü dondurmak, sağlık, entelektüel güç ve kol gücü bakımından olum
suzluklar yaratmak için her türlü yolu denemişlerdir. Hayvancılığın baltalanması da bunlar
dan, bu yollardan, bir tanesidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, gelir dağılımındaki adaletsizlik yönünden başı çekmekte
dir. Bu nedenle, hayvansal proteinlerden gereği gibi yararlanan insan sayısı çok azdır. Üretici 
olmayan bir avuç mutlu azınlık, et, süt ve yumurta gibi proteinlerden yeterince yararlanabil
mekte, işçiler ve köylüler ile diğer çalışanlar ise günlerce ve hatta aylarca et yemeden, süt yüzü 
görmeden yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu nedenlerle de hastalıklar yaygın, çocuk ölümleri 
yüksektir. 

Hayvancılığımızın baltalanması, hayvansal gıdalardan yeteri kadar yararlanamama ve ge
lir dağılımındaki adaletsizlik gibi etkenler bir araya gelince, ülkemizde genel sağlık bozulmuş, 
entelektüel güç düşmüş, kol gücü yetersiz hale gelmiş, ortalama yaşam süresi, gelişmiş toplum
lara oranla çok kısa olmuş, doğurtkanlık da artmıştır. Geri kalmış toplumların tümünde bu 
özellikler yaşanmaktadır, . 

insanımızın, hayvansal proteinlerden yeterince yararlanamaması, hastalıkları yaygınlaş-
tırmış, ülke, sömürgeci devletlerin ilaç pazarı konumuna düşmüştür. 

Üretici, güçlü, yapıcı ve yaratıcı; her alanda başarılı kuşakların yetişmesi, hayvansal gıda 
maddelerindeki artış ve tüketimdeki yeterlilikle doğru orantılıdır. Toplumsal yaşamda bu ölçü
de önemli olan hayvancılık, tarımda, tarım sektöründe bir sanayi karakteri taşımaktadır. Hal
kımızın belli bir kesiminin geçim kaynağı, belli kesimi için de iş imkânları yaratan bir alandır 
aynı zamanda. 

Tarım alanında, et sanayii, süt sanayii, yem sanayii gibi kavramlar, hayvancılığın tarım 
sektöründeki sanayi karakterinin somut yansımalarıdır. Bu özellikleriyle hayvancılık, ekono
mide de büyük önem arz etmektedir. Esasen, toprak, bitki ve hayvan kaynaklarını, en iyi bi
çimde kullanan ülkelerde, refah düzeyi yükselmiş, ekonomi de geniş ölçüde düze çıkan bir gö
rünüm sergilemiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvancılığın ekonomimizdeki yerini kısaca gözden 
geçirmekte yarar vardır. Hayvancılığın sorunlarını somut bir biçimde görebilmek için, gerekli
dir de bu. Dünya ülkeleriyle kıyaslandığında, -kesin olmamakla birlikte- Türkiye'nin toplam 
70 milyon baş hayvan varlığı ile ön sıralarda yer aldığı söylenmektedir; ancak, sayıca bu çoklu
ğa rağmen, ülke ekonomisi içinde, gayri safî millî hâsıla açısından yeri, istenilen ölçülerin çok 
altındadır. Hayvancılığın, tarımsal gelirler içindeki payı, yüzde 34-35 civarındadır. Bu oran, 
gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzde 70 dolayındadır. Bu alanda, gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş 
ülkelerde, hayvancılığın ekonomideki yerinin büyüklüğü ölçüsünde, refah düzeyi de yüksektir. 

Ülkemizde, hayvan varlığının sayısal çokluğuna rağmen, bu alanda elde edilen verim ol
dukça düşüktür. Bu arada şunu da arz edeyim : Sayısal çokluk, diğer ülkelerle mukayese açı
sından ifade ettiğim bir husustur; yoksa, ülkemizdeki hayvan sayısında gittikçe azalma görülüyor. 

Gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkelerde, toprak, bitki ve hayvan kaynaklarının en et
kin biçimde değerlendirilmesi, doğrudan bir gelir artışına yol açarak, bununla geçimini sağla
yan insanımızın refah düzeyinin yükselmesini sağlarken, dolaylı olarak da, ülkede, sanayileş
me için sermaye birikimi sağlamaktadır. Sanayileşen ülkeler, tarım sektöründen, bu arada ge
niş ölçüde hayvancılıktan da yararlanmaktadırlar. 

Ülkemizde, hayvancılığın gelişme hızını yavaşlatan nedenleri gözden geçirmek istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde hayvancılık, geniş ölçüde meralara dayalı olarak, mera 
hayvancılığı biçiminde yapılmaktadır, özellikle, ülkemizin doğu bölgesinde gelişmiş olan hay
vancılık, esasta meralara dayalı olarak yürütüldüğünden, hayvancılığın gelişmesi bakımından, 
meralardan yararlanma biçimi ve meraların ıslahı ile korunması büyük önem taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, mera, yaylak, kışlak ve bunun gibi taşınmazlar, devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Yasalarımız, kullanım hakkının tahsis ve kadimden yararlanma esasla
rına göre, köy tüzelkişiliklerine, köylülere ait olacağını öngörmektedir. Ne var ki, uygulama, 
yasalardaki esaslara göre değildir. Mera, yayla ve kışlaklar fiilen işgal altındadır, özellikle do
ğuda, feodal ve yarı feodal toplum yapısıyla üretim ilişkilerinin hâlâ tasfiye edilememiş olması 
nedeniyle, mera, yayla, kışlak ve otlakiyeler ağaların, beylerin, şeyhlerin ve diğer egemenlerin 
denetimindedir. Devlete ait olan, köylünün kullanım hakkına sahip olduğu meraları, bu bey
ler, kira karşılığı köylülere vermektedirler. 5917 ve 3091 sayılı Gayri Menkul Zilyetliğinin Ko
runmasına tlişkin Yasalarda düzenlenen vilayet ya da kaymakamlık kararlarını nasıl sağlamış 
iseler bilemiyoruz, mera, yayla, kışlak ve otlakiyeleri fiilen ellerinde bulunduran bu beyler, köy
lüler yasal yollara başvurduklarında, bu kararları ibraz etmektedirler. 

Böylece, hayvancılık için gerekli girdilerin içine, bir de meraları ağalardan kiralama için 
verilen paralar karışmaktadır. Hakkâri'de uzun süre avukatlık yaptım, doğuda meraların kul-
lanımrhakkında bilgi sahibiyim. Bir köyün sınırları içinde olan meraya, ağanın -toprak veya 
aşiret ağası olabilir- el koyduğuna, bunu kira karşılığı, o köyde oturan şahıslara verdiğine, bu 
yolla milyonlarca lira gelir sağladığına şahit oldum. 

Doğuda, mera, yayla, kışlak ve otlakiyelerin kullanımındaki bu fiilî durum, egemenlere 
yalnız ekonomik değil, buna bağlı sosyal ve siyasal güç de sağlamaktadır. "Oyunu falanca partiye 
vermezseniz merayı size kiralamam" tehditleri köylünün siyasal ve sosyal açıdan ağaya bağım
lı hale gelmesini sağlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, geçim kaynağı hayvancılık olan doğu halkının verimli çalışabilme
si, refah düzeyinin yükselmesi, bu bölgedeki mera, yayla, kışlak ve otlakiyelerin yasalarda ön-
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görülen biçimde kullanılması ile de yakından ilgilidir. O nedenle, 5917 ve 3091 sayılı Yasalara 
göre, valilik veya kaymakamlıklarca, mera, yayla, kışlak ve otlakiyeliklerle ilgili olarak veril
miş kararların iptali için bakanlığın gerekli girişimlerde bulunması zorunludur. 

Ayrıca, Toprak tskân örgütü aracılığıyla her köyün ve köy halkının mera, yayla, kışlak 
ve otlakiye gereksinmesinin hane ve hayvan sayılarına göre sağlıklı biçimde belirlenmesi, buna 
göre tahsislerin belgeye bağlanması zorunludur. Bu yolla hukuksal ihtilafların azalmasına da 
katkı sağlanacaktır. 

Tahıl ekilen alanların genişletilmesini teşvik, sömürgeci ülkelerin sömürdükleri ülkeler ba
kımından izledikleri bir politikadır. Böylece, hayvancılığın dayandığı meraların sürülmesi, tar
la haline getirilmesi sonucu tahıl ekimi sağlanırken, hayvancılık da baltalanmış olmaktadır. 
Ülkemizde son yıllarda meralar, bu yöntemlerle geniş ölçüde tahrip edilmiştin Hayvan gücünü 
ve hayvansal üretimi kontrol altına almak için, yem maddelerine de el atmak gerekmektedir. 
Bir yandan tahıl üretimini teşvik, böylelikle meralarda tahribatı sağlamak, öte yandan hay
vansal ürünlerde azalma, yem sanayini geriletme, böylece pazar haline getirme... tşte emperya
list ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde yıllardır izledikleri politikanın özeti. Ne acıdır ki, gel
miş geçmiş siyasal iktidarlar, ABD'nin ve diğer gelişmiş ülkelerin önümüze koydukları reçete
leri yıllarca uygulamışlardır, uygulamaktadırlar. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, özellikle ülkemizin doğusunda, meralarla ilgili 
fiili duruma son vererek, yasalarda öngörüldüğü biçimde, kullanım hakkının köylüye, köy hal
kına, hayvancılıkla uğraşanlara ait olması gerektiğini, bunun için gerekli önlemlerin alınması
nın zorunlu olduğunu, meraların daraltılması ve tahrip edilmesinin önlenmesini, tahrip edi
lenlerin ıslahı gerektiğini savunuyoruz. Parti programımızda da bunun esasları gösterilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvancılığın gelişmesinde yem sorunu önemli bir 
yer tutmaktadır. Doğal yem kaynakları geniş ölçüde tahrip edildiğinden, kaba yem üretimi, 
fiğ ve sanayi yemi ve yine kesif yem üretimi alanında da büyük gelişme sağlandığı söylenemez. 
Yem fiyatları çok pahalıdır. Bu hayvansal gıdalara da yansıdığından, halkımızın, et, süt, yu
murta gibi protein ihtiva eden gıda maddelerini alamaması ve yiyememesi, tahıla yönelmesi 
sonucunu doğurmuştur. Hayvancılığın geliştiği bölgelerde yem üretimi ile yem sanayi tesisleri 
yok veya yok denecek kadar az. Bu sektörün gelişmediği yerlerde ise bu tesislere ağırlık verili
yor. Bu da amaçlı bir yaklaşımdır. Yem fiyatlarım yüksek tutmak, bunu hayvansal gıdalara 
yansıtmak, bu gıdaların belli bir azınlık tarafından tüketilmesini sağlamaktır amaç. 

Hakkâri'de hayvancılıkla uğraşan köylü, yem ihtiyacını Konya'dan-sağlamak zorunda kal
dığından, elindeki hayvanların bir bölümünü satmak zorunda kalacaktır. Çünkü, nakliye gi
derleri, yemin gerçek fiyatının kat kat üstünde olacaktır, özellikle 1983 yılından bu yana işba
şında bulunan hükümetler, hayvan üreticilerini, hayvancılıkla geçimini sağlayan insanımızı kendi 
sorunlarıyla başbaşa bırakmıştır. 

Hayvancılıkla geçimini sağlayan insan sayısı hızla düşmektedir. Hayvancılık sektörünün 
güçlendirilmesi, bu alanda çalışan insanımızın refah düzeyinin yükselmesi, hayvansal gıdala
rın toplumun her kesiminde dengeli biçimde tüketilmesi ve sağlıklı bir beslenme için yem, ilaç 
ve kredi gibi girdilerde devletçe sübvansiyonların uygulanmasını SHP olarak yıllardır savunu
yor, bu konuda hükümetleri uyarıyoruz. Ne var ki, hayvancılıkla uğraşan halkımıza gerekli 
destek bir türlü sağlanamamıştır, sağlanmamıştır. 
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Salgın, paraziter ve adi hastalıklar yüzünden hayvancılık sektöründe büyük zayiat söz ko
nusudur ülkemizde. Her yıl üreyen hayvanların yüzde 20 ile yüzde 40'ı paraziter ve salgın has
talıklardan telef olmaktadır. 

Hastalıklarla savaşta hijyen tedbirlerin yanında, hastalıklara karşı dayanıklı ırkların ye
tiştirilmesi, bakım ve beslenme önlemleri için halkın desteklenmesi, hastalıklarla savaş örgü
tünün yaygınlaştırılması gerekir. Bu bağlamda özellikle Sayın Bakanımızdan rica ediyorum, 
ziraat teknisyenliği ile veteriner sağlık teknisyenliği örgütleri, ülkedeki bütün köylerde kurul
malıdır. Bunun için doğu bölgesi de pilot bölgesi olarak seçilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, 3 dakikanız kaldı. 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Tamamlıyorum. 
Hayvancılık, hayvan ırkları ıslahı çalışmaları tekelci sermayeye kâr sağlama aracı olmak

tan çıkarılmalıdır. Devlet, bu alandaki düzenlemeleri verimi artırmak ve hayvancılıkla uğraşan 
halkımızın gelir ve refah düzeyini yükseltmenin yolu olarak görmeli. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, süt üretimi alanında da, 1983 yılından bu yana işbaşın
da bulunan hükümetlerin, sağlıklı, gerçekçi politikalar uyguladıkları söylenemez. 

Ülkemizde sağılan hayvan sayısında, yıllara göre hızlı bir düşüş gözlenmektedir. Devlet 
istatistik Enstitüsünün verileri bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. 

Zamanım sınırlı olduğundan, süt fabrikalarının da, kapasitelerinin kat kat altında çalış
tıklarını ifade etmekle yetineceğim. Ancak, özellikle doğudaki süt fabrikalarının 1984'te yüz
de 7, 1985 'de yüzde 6 kapasiteyle çalıştığını, yılda 96-100 bin ton süt alımı yapması gereken 
bu fabrikalarda, bu yıllarda 7-8 bin ton süt alımı yapıldığını belirtmeliyim. 

Hakkâri Yüksekova Süt Fabrikasında yüzde 2 kapasiteyle çalışıldığı gözetildiğinde, hükü
metlerin, hayvan üreticisinin sıkıntılarına ne ölçüde kayıtsız kaldığı açıkça ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, süt fabrikalarının ve et kombinalarının düşük kapasiteyle çalışma
sı, hayvancılığı olumsuz yönde etkileyen pazarlama konusu içinde değerlendirilmelidir. Türki
ye'de canlı hayvan alımı yapan et ve balık kombinaları da, yüzde 15-21 kapasiteyle çalışmakta
dırlar. 

Van, Hakkâri, Siirt ve Mardin tilerinde PKK ile güvenlik güçleri arasında kalan halkımız, 
hayvanlarını elden çıkarmak için yarış halindedir. Et kombinalarının bir bölümü hayvan alma
dığından, bir bölümü ise düşük kapasiteyle çalıştığından, bir iki ay sonrasına gün verdiği için, 
hayvan üreticisi, hayvanını cambazlara, tefecilere yok pahasına satmak zorunda kalmıştır. Böl
gede koyunun çifti 80-90 bin liraya satılmaktadır. Bu bölgedeki kimi yerleşim birimlerinde, etin 
kilosu 3 000 - 3 500 lira arasında satılmaktadır. Et satımı yapan kasapların da kâr ettiği düşü
nüldüğünde, hayvan üreticisinin emeğinin nasıl sömürüldüğü, hayvan üreticisinin çaresizliği 
ve perişanlığı tahmin edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, o yazının tamamını okursanız 10 dakika daha alır tahmin edi
yorum, Grubunuzun süresi de hayli geçti. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — Özetliyorum efendim. 

BAŞKAN — özet değil efendim, son sayfaya geçiniz lütfen. 
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CUMHUR KESKİN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hayvan yetiştiricilerine verilen 
kredilerle ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. 

Hayvan üreticilerine verilen krediler yetersizdir ve faizi de yüksektir. Ekonomik yönden 
yetersiz, küçük işletme sahiplerine gayri menkul teminatı göstermeksizin verimliliği artıracak, 
projeye dayalı ucuz kredi imkânları yaratılmalıdır. 

Canlı hayvan ihracı, hayvan yetiştiricisini güç durumda bıraktığı gibi, tüketiciyi de güç 
durumda bırakmıştır. Kendi ülkendeki canlı hayvanı ucuz fiyata başkalarına kaptır, ihraç ettir, 
daha sonra da bir avuç vurguncuya, kâr sağlamak amacıyla, et ve bunun gibi hayvansal ürün
leri ithal etme yollarını açık bırak, bunun faturasını da, hayvanını çok ucuza aldığın üreticiye 
ve tüketiciye ödet... tşte, ANAP iktidarlarının uyguladığı politikanın özeti. 

Bu politika, tir yandan hayvancılık sektörüne büyük bir darbe vururken, öte yandan, üre
ticinin, yetiştiricinin emeğinin, ahnterinin sömürülmesine, yağmalanmasına yaramıştır. Bir avuç 
çıkarcı, sermayedar, cambaz bu yolla milyarları kazanırken, ülkemizdeki işçi, köylü, memur 
evine bir kilo et, bir kilo yoğurt, bir litre süt ve bunun gibi gıda maddelerini götürememenin 
ezikliğini, sıkıntısını yaşamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ülkemiz hayvancılık sektöründeki sıkıntılar, balık üre
ticileri ve açık deniz balıkçılığı yapan üreticiler için de söz konusudur. Hayvancılık sektörün
deki sağlıklı gelişmeler, toplumumuzun üretken, güçlü, yapıcı ve yaratıcı başarılı kuşaklar ye
tiştirmesine önemli katkılar sağlayacaktır, öte yandan, ülkede sanayileşmenin gelişmesine de 
sermaye aktarımı sağlayacaktır. Ayrıca, bu sektörün, toplumumuzun önemli bir kesitinin ge
çim kaynağı olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır, özellikle ülkenin doğusunda yaşayan hal
kımızın refah düzeyinin yükselmesi, bu sektördeki olumlu gelişmelere bağlıdır. 

Ülkemizdeki üreticileri, hayvan yetiştiricilerini kooperatifler ve birlikler halinde örgütle
yerek, topluca pazarlık etme, üretimlerini topluca örgütlü biçimde pazara sunma olanağını, 
emeği en yüce değer kabul eden, demokratik örgütlenmeyi savunan, Sosyaldemokratlar sağla
yabilir. 

Bu inanç ve bu düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

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

alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1989 yılı faaliyetleri ve 1990 malî yılı bütçe 
tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türk tarımı üzerinde konuşulanların objektif bir değerlendirmesi
ni yapabilmek için, sektörün ekonomideki yeri ve yapısı hakkında kısa bir bilgi sunmakta ya
rar görmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü, ülke ekonomisindeki nispî payı azalmasına rağmen, 
56 milyon nüfusumuzu beslemesi, sanayie girdi temin etmesi, gayri safî yurt içi hâsılaya katkı
sı, sanayi ürünlerine talep oluşturması, ihracat yoluyla döviz temini gibi katkıları dolayısıyla, 
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millî ekonomideki önemli yerini hâlâ korumaktadır. Tarım sektörünün, 1988 yılında, cari fak
tör fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payı yüzde 17,2 ve toplam ihracat içindeki payı 
ise yüzde 20'dir. Gelişme içinde, tarımın gayri safi yurt içi hâsıla ve ihracat içindeki payı nispî 
olarak azalmaktadır. Bu azalma, iddia edildiği gibi, sektörün gerilemesi şeklinde değil, sanayi
leşmeye yönelmenin olumlu bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. 

Ülkemizde, toplam işgücü içinde tarımsal işgücü oranı yüzde 55'tir. Tarım sektöründe, üze
rinde durulması gerekli en önemli meselelerden biri, işgücü fazlalığıdır. Bu fazlalığın diğer sek
törlere aktarılmasıyla, ortalama işgücü verimliliği de artacaktır. Türkiye'de tarımsal işgücü ve
rimliliği, yani toplam hâsıla bolü toplam işgücü, mevcut verilere göre 12,7'dir. Gelişmiş ülke
lerle mukayesede, işgücü prodüktivitesinin ingiltere'de 116, Federal Almanya'da 113, Fransa'
da 101, İtalya'da 48 olduğu görülür. Buna göre, mesela İngiltere'de bir tarım işçisi, bir Türk 
işçisinden 9,2 kat; Federal Almanya'da 9 kat; Fransa'da 8 kat ve italya'da 3,8 kat daha fazla 
üretim yapmaktadır. Bu izahattan da anlaşıldığı gibi, tarım nüfusumuzun gelişmiş ülkelere na
zaran, düşük gelir seviyesine sahip olmasının başlıca nedenlerinden biri budur. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımındaki gelişme potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek 
için, tarımın yapısını iyi etüd etmek lazımdır. 77,8 milyon hektar olan toplam Türkiye sathının 
ancak üçte birine tekabül eden 26,5 milyon hektarı 1-4 üncü sınıf tarıma elverişli arazilerden 
ibarettir. Tarım arazilerimizde ayrıca çeşitli şiddette su ve rüzgâr erozyonu, yaşlılık, çoraklık 
ve meyillilik problemleri vardır. Bu nedenle, tarımsal üretimimizi, yaz kış düzenli yağış alan, 
verimli topraklara sahip Avrupa ülkeleriyle kıyaslayarak, Türk tarımı hakkında karamsar ol
mak yersizdir. 

Yurdumuz, dünya üzerinde, yarı kurak iklim kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Büyük bir 
kısmı, yaz aylarında hemen hemen hiç yağış almaz. Bu nedenle, yaz aylarında üretim ancak 
sulamayla mümkün olmaktadır. Bugünkü teknik ve ekonomik imkânlarımız çerçevesinde, su
lanabilir arazi varlığımız 8,5 milyon hektar olup, toplam ekilebilir arazinin yüzde 30'u kadar
dır. 1989 yılı sonu itibariyle, devlet su şebekelerinden sulanan 2,8 milyon hektara, 1 milyon 
hektar olduğu tahmin edilen halk sulamaları da ilave edildiğinde, toplam sulanan alanımız 3,8 
milyon hektara ulaşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tarımımızın en önemli ana meselelerinden biri de, tarım işletmeleri
mizin küçük ve çok parçalı olmasıdır. Dünyanın gelişmiş birçok ülkelerinde, tarım işletmeleri 
sayısı azalarak, işletme büyüklükleri artarken, yurdumuzda bunun tersi olmaktadır. Veraset 
Kanunlarımız da bunu teşvik etmektedir. Türkiye'de, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine gö
re, 1950 ve 1980 yılları arasında tarım işletmeleri sayısı 2,5 milyondan, 3,6 milyona çıkarak, 
yüzde 40 oranında artmıştır. Böylelikle, ortalama işletme büyüklüğü de aynı dönemde 7,4 hek
tardan 6,2 hektara düşmüştür. Her işletmenin ortalama 6 parça olduğu da düşünülürse, işlet
menin sahip olduğu her arazi parçasının ortalama 1 hektar olduğu görülür. Ortak Pazar ülke
lerinde tarımsal işletme büyüklükleri, Türkiye'de olanların 2 katına eşittir. 

İşletmelerimizin yukarıda izaha çalıştığım durumu, ülkemizde arazi toplulaştırmasının öne
mini çok daha fazla artırmaktadır. Türkiye'de 1988 sonu itibariyle 141 adet toplulaştırma pro
jesi uygulanmış ve 25 857 tarım işletmesine ve 86 bin hektar araziye toplulaştırma hizmeti gö
türülmüştür. 
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özet olarak; yurdumuzun büyük bir bölümünde hüküm süren ağır kış şartları, ekonomik 
olmayan işletme büyüklükleri ve monokültür ziraat yapma zarureti dolayısıyla, çiftçimiz sene
nin büyük bir bölümünde işsizdir. Çiftçiye daha çok gelir sağlamak için, onun daha uzun süre 
çalışmasına imkân hazırlamak gerekir. Hükümetimizin polikültür ziraate imkân veren; sula
nan alanların genişletilmesi, nadas alanlarının daraltılması, ikinci ürün uygulaması, çiftçimizi 
yaz-kış meşgul edecek hayvancılık projelerinin desteklenmesi, el sanatlarının ve kooperatifçili
ğin teşviki bu amaca yöneliktir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektöründeki gelişmelere gelince; tarım sektörü planlı dönem
de 1963-1983 yılları arasında ortalama yüzde 3 bir büyüme göstermiştir. İktidar dönemimizi 
kapsayan 1984-1988 yılları arasında tarım sektörünün büyüme hızı yıllık dalgalanmalar gös
termekle birlikte, ortalama olarak 4,6'lık bir gelişme göstermiştir. Bu hız geçmiş 20 yıllık dö
neme nazaran yüzde 50'nin üzerinde bir artış demektir. 1989 yılında, tarımsal üretimde, yüzde 
6,3 bir gerileme görülmüştür. Bunun sebebi, bilindiği gibi bu yıl son yarım asrın en kurak se
nesini yaşamış olmamızdandır. Yine 1984-1988 yılları arasında tarımsal ürün ihracatımız yılda ' 
ortalama yüzde 7,6 bir artış göstermiştir. Ancak, diğer sektörlerdeki daha hızlı artış nedeniyle, 
sektörün toplam ihracat içindeki payı bu dönemde yüzde 24,5'tan, yüzde 20'ye düşmüştür. 
Bu gelişme de plan hedefleri itibariyle arzulanır bir gelişmedir. 

1989 yılında kuraklığın getirdiği üretim yetersizliği nedeniyle, geçen yıla göre tarım ürün
leri ihracatımızda yüzde 16,9'luk bir azalma tahmin edilmektedir. 1989-yılı ithalatı ise, kurak
lık nedeniyle, tarımsal üretimdeki gerilemeye bağlı olarak artış eğilimi göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, coğrafî konumu, iklim, toprak ve topoğrafik yapısı dola
yısıyla pek çok ürünlerin yetişmesine elverişli bir durumdadır. Bu sayede, dünyada tarım ürün
leri üretimi bakımından, kendi kendine yeterli 7-8 ülke arasında yer almaktayız... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — ... almakta idik... 
HİKMET BtÇENTÜRK (Devamla) — Son yıllarda ithalattaki artışın, bu avantajımızı kay

bettiğimiz şeklinde yorumlanması yanlıştır. Bu, ülkemizin tabiî yapısından doğan bir avantajı-
mızdır. Yurdumuzda hiç yetişmeyen, zor ve pahalı yetişen ürünler vardır. Tarımsal üretimimiz-
deki verimi artırarak tohum ve yüksek verimli damızlık hayvanların ithali söz konusudur. Dün
yadaki fiyat ve pazar hareketleri dolayısıyla ithalinde avantajlı olduğumuz ürünler vardır ve 
nihayet, tabiî afetler dolayısıyla yıldan yıla üretim noksanlığı sebebiyle ithal etmek mecburiye
tinde olduğumuz ürünler vardır. Yeterli döviziniz olduğu sürece, ihtiyaç duyulan her ürünün 
ithali gerekir. Nitekim, 1989 yılında ülkemizde ender rastlanan kuraklık nedeniyle bütün ürün
lerde ve özellikle hububat üretiminde büyük düşüşler olmuştur. Bu nedenle Toprak Mahsulleri 
Ofisi vasıtasıyla iç talebi karşılamak için 4 milyon ton buğday ve 1,8 milyon ton hayvan yemi 
olmak üzere 6 milyon ton civarında hububat bağlantısı yapılmış ve ithalat başlamıştır. Bu şe
kilde buğday fiyatlarının aşırı derecede yükseleceğini düşünerek, çiftçimizden Ofis fiyatının 
üzerinde alım yapan spekülatörlerin haksız kazanç sağlama hırsları da, hükümetimizin aldığı 
bu olumlu tedbirlerle kursaklarında kalmıştır. 

Serbest pazar ekonomisinde kendi kendine yeterlilik prensibi, önemini büyük ölçüde kay
betmiştir. Bunun yerine, net ihracatçı ülke olma prensibi önem kazanmıştır. Ülkemizde de, ik
tidarımız döneminde daima ithal ettiğimizden, fazla tarım ürünü ihraç etmek suretiyle, net ih
racatçı ülke olma durumunu muhafaza etmişizdir. 
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Sayın milletvekilleri, 1990 yılı programında tarımsal üretimin yüzde 5,3, ihracatın yüzde 
2,8 artması ve ithalatın ise yüzde 6,2 azalması öngörülmektedir. 1990 yılında tarım sektörüne 
ayrılan yatırımların yüzde 66,4'ü toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine sarf edilecektir. 
Ayrıca, drenaj ve tarla içi geliştirme projelerine öncelik verilecektir. Bitkisel üretimde, mısır, 
soya ve ayçiçeği üretimi teşvik edilecek, nadas alanlarının daraltılması ve ikinci ürün progra
mına devam edilecektir. Ayrıca, tarımsal yayın hizmetlerinin daha yaygın ve etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi için 18 ili kapsayan II. TYUAP Projesi uygulaması devam edecektir. 

Girdi kullanımı : Değerli milletvekilleri, ülkemizde ekonomik olarak ekilebilir tarım alan
larının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan böyle tarımda üretimi artırmanın en emin yolu, 
tekniğine uygun ve optimum ölçüde girdi kullanmaktır. Bakanlık bu konuda büyük çaba sarf 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, su, üretim girdilerinin başında gelir. Bilindiği gibi, sulanan toprak
larda ürün artar, mahsul çeşitlenir, çiftçi, yılın büyük bir kısmında çalışma ve üretme imkânı 
sağlar. Sulama sayesinde nadas arazileri üretime tahsis edilir. Bu sebeple, ülkemizde yağış ye
tersizliğinin ve düzensizliğinin verim üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için, sulanan alan
ların süratle genişletilmesi, su kullanımında azamî tasarrufa gidilmesi ve kuraklığa dayanıklı 
çeşitlerin üretilmesine özen gösterilmesi gerekir. Bakanlığın bu konuda büyük çaba içinde ol
duğu müşahade edilmektedir. Devlet Su tşleri ve halk sulamaları dışında kalan gölet ve pom
paj Iı sulama gibi küçük su kaynaklarını geliştirmekle görevli bakanlığımız, 1989 yılında 17 700 
hektar alanı sulamaya açmış, S 900 hektar alana tarla içi hizmeti ve 3 700 hektar alana da top
rak muhafaza ve havza ıslahı hizmeti götürmüştür. 

1990 yılında 23 650 hektar alanın sulamaya açılması, 58 200 hektar alana tarla içi hizmeti 
ve 10 467 hektar alana ise toprak muhafaza ve havza ıslahı hizmeti götürülmesi planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız döneminde tarımsal üretimin en önemli girdilerinden olan 
tohumluk üretim ve tedarikli bakımından, geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde bü
yük gelişmeler olmuştur. 1985 yılında tohumluğun teşviki hakkında çıkarılan bir Bakanlar Ku
rulu Kararı ile de tohumculuk, kamu kuruluşlarına ilaveten özel sektöre ve yabancı sermayeye 
de tamamen açılmıştır. Bu sayede, sayıları 40'a varan özel tohum firmaları kurulmuştur. Bun
ların bir kısmı dünyaca bilinen tohum firmalarıyla müşterek yatırımlar yapmışlardır. Bunlar 
halen en gelişmiş bilgi ve tekniklerle çalışmaktadırlar. 1983 yılı baz alındığında bugün hibrit 
mısır tohumu kullanımı 5 katına, soya tohumu 4,5 katına, ayçiçeği hibrit tohumu 292 katına 
ve patates tohumluğu 14 katına çıkmıştır. Buna ilaveten, sahil kuşakları ve Trakya bölgesi için 
de yüksek verimli ve kaliteli buğday tohumlukları getirilmiş ve çiftçimize dağıtılmıştır. 

Ayrıca, sebze ve meyvelerde verimi ve kalitesi yüksek çeşitlerin tarımı da büyük ölçüde 
yaygınlaştırılmıştır. 

Yeni tohumların getirdiği verim artışları da önemli miktarlara ulaşmıştır. Aynı dönemde, 
hektara verim bakımından, soya 1 tondan 2,3 tona, ayçiçeği 1,2 tondan 2 tona, mısır 1,5 ton
dan 4,5 tona, patates ise hektara 15 tondan 50 tona çıkmıştır. 

1989 yılı faaliyetlerine gelince : 

1989 yılında, geçmiş yarım asrın en kurak dönemi yaşanmış olması nedeniyle, özellikle 
çiftçilerimizin buğday ve arpa tohumluk talepleri normal yılların çok üzerinde olmuştur. Ba
kanlık, tohumluk ihtiyacının zamanında karşılanabilmesi için her türlü tedbiri almıştır, thti-
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yaçların karşılanabilmesi için, yerli tohumluk tedariğine ilaveten, Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından ülkemiz şartlarına uygun 36 bin ton buğday ve 5 bin ton arpa tohumluğu ithal edile
rek aziz çiftçilerimize dağıtılmıştır. 1989 yılında ayrıca çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu çeşitli 
tür ve miktarlarda tohumluk, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilerek üreticilerimize 
zamanında dağıtılmıştır. 1989 yılında hibrit mısır ve hibrit ayçiçeği tohumluklarının yaygın bir 
şekilde kullanımı sağlanmış, özellikle hibrit ayçiçeği tohumluğu genel ekiliş alanının yüzde 
75'inde hibrit tohumluk ekimi yapılmıştır. 1989 yılında sertifikalı ve yüksek verimli tohum kul
lanımını teşvik için toplam 18 milyar lira sübvansiyon yapılmıştır. 

Gübreleme : 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız döneminde alınan tedbirlerle gübre tüketimi de artmaya 
devam etmiştir. 1985 yılında 7,2 milyon eşdeğer ton olan kimyevî gübre tüketimi, 1986'da 7,7 
milyon, 1987'de 9 milyon ton ve 1988 yılında 8,1 milyon ton olmuştur. 1989 yılı ilkbaharı ol
dukça kurak geçmesine rağmen, eylül ayı sonuna kadar 9 aylık dönemde tüketilen gübre mik
tarı 5.8 milyon tona ulaşmıştır. Bu rakam, 1988 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 fazladır. 
1989 yılı sonunda gübre tüketimimizin 9 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir. 1987 yılı 

> istatistiklerine göre, ülkemizde ekilen alanların yüzde 85'inde gübre kullanılmaktadır. 

Gübre kullanımının yıldan yıla artışında, gübreye yapılan sübvansiyonların büyük rolü 
olmuştur. İktidarımız döneminde 1984 yılında 165 milyar Türk Lirası olan sübvansiyon de
vamlı olarak artarak 1988 yılında 600 milyar Türk Lirasına ulaşmış ve 1989 yılında, yıl sonu 
itibariyle 1 trilyon Türk Lirasına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, üreticimiz, tarlasının verim gücünü ve yetiştirdiği ürünün besin mad
desi isteklerini yeterince bilmediğinden, gübreden beklenen verim artışı sağlanamamaktadır. 
Başka bir deyişle, gübre israf edilmektedir. Bunu dikkate alan Bakanlık, 1984 yılında sayısı 
50 olan toprak tahlil sayısını, 65'e yükseltmiştir. Bu laboratuvarlarda, tarımsal amaçlı proje 
uygulanacak arazilerin ve çiftçi topraklarının gübrelemeye esas teşkil edecek verimlilik analiz
leri yapılmakta ve aziz çiftçilerimize iletilmektedir. 1989 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 12 bin 
800 adet su ve 324 bin adet toprak analizi yapılmıştır. Bundan başka, 56 ilin toprak verimlilik 
envanteri ve gübre ihtiyaç raporu da yayınlanmış olup, diğerlerinin yayımı çalışmalarına de
vam edilmektedir. 

Tarımsal mekanizasyon: 

Saygıdeğer milletvekilleri, tarımın modernleşmesi bir ölçüde tarımsal mekanizasyonun mo
dernleşmesine bağlıdır. Tarımsal mekanizasyon deyince de, başta traktör akla gelmektedir 1983 
yılında 513 bin adet olan traktör parkımız, 1988 yılında 650 bin adete ulaşmış ve parkın ortala
ma gücü ise 51,5 beygir gücüne yükselmiştir. 1988 yılında, işlenen hektar başına düşen traktör 
gücü 1,38 beygir gücüne ulaşmıştır. Bu güç, dünya ortalaması olan, 0,80'den yüksek olup, ge
lişmiş ülkeler ortalaması olan 1,40'a yakındır. Bugün ülkemizde 1 000 hektara düşen traktör 
sayısı 23'e ulaşmıştır; dünya ortalaması ise 17'dir. Demek ki 1 000 hektara düşen traktör adedi 
bakımından da dünya ortalamasının üzerindeyiz. Yapılan hesaplar, Türkiye'de traktör parkı
nın 850 bin civarında olması gerektiğini göstermektedir. Ülkemizde senede 100 bin traktör üretme 
kapasitesi mevcuttur. Ama bugüne kadar, bir yılda en çok 46 782 adet traktör üretimi gerçek
leşmiştir. Bu üretim temposu devam ettiği takdirde, birkaç yıl sonra istenilen park traktör sayı
sına ulaşılacak ve bundan sonra parkın yenilenmesi ve ihracat için üretim yapılacaktır. 
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Türkiye'de son yıllarda, tarım ekipmanları konusunda da bir gelişme vardır. 1988 yılında, 
1983 yılına göre kombine mibzer sayısı yüzde 42, motopomp yüzde 19, atomizer yüzde 15, har
man makinesi sayısı ise yüzde 13 artmıştır; ancak, diğer tarım alet ve makineleri parkı, traktö
re nazaran bulunması gereken düzeyin altındadır. Aslında bir işletmede, traktör kullanımının 
verimliliğinden söz edebilmek için, yeterli düzeyde tarım alet ve makineleriyle birlikte kullanıl
ması gerekir. Ülkemizde traktöre bağlı ekipman ihtiyacının ancak beşte birine sahibiz. 

Diğer taraftan, ülkemizde, çiftçilerimiz traktör alımında genellikle ekonomik düşünce ile 
hareket etmemekte, işletmesinin dış görünüşüne ve itibarının yükselmesine önem vermektedir. 
Bu durum da kaynak israfına sebep olmakta ve verimliliği düşürmektedir. Mesela iki soklu 
bir pulluk 35-40 beygir gücündeki bir traktörle çekilmesi mümkünken, daha yüksek güçte traktör 
kullanılmakta, dolayısıyla güç ve masraf artmaktadır. 

Traktörlerin ekonomik kullanma ömrü 10 bin saattir. Bir traktörün ekonomik çalışmış 
olması için, yılda 800 ile 1 000 saat çalışması lazımdır. Bizde ise traktörler, bunun ancak yarısı 
kadar çalıştırılmaktadır. 

Buna ilaveten, tarım işletmelerinin küçük ve çok parçalı olması ve traktörlerde kullanılan 
ekipman sayısının yetersiz olması da işletmelerde verimi düşürmektedir. 

Bunlardan şu sonuç çıkmaktadır : Türkiye, traktör sayısı ve gücü bakımından yeterli dü
zeydedir. Tarımda'mekanizasyon seviyemizi yükselteceğiz diye, küçük işletmelere sahip fakir 
çiftçimizi lüzumsuz yere traktör almaya teşvik edip, aşırı derecede borçlandırmamahyız. Trak
tör alan çiftçilerimize de alet ve ekipman temininde daha fazla imkân ve kolaylık sağlamalıyız. 

Gelişmiş ülkelerdeki müşterek makine kullanımı, ülkemizde birkaç kez denenmesine rağ
men başarılı olamamıştır. Bunun yerine, ülkemizde, biçer döver örneğinde olduğu gibi, maki
ne alamayan küçük çiftçilerimizin tarlasını ücretle işleyebilecek müteahhitlik hizmetleri gelişti
rilmeli ve küçük çiftçilerimiz bu yönde teşkilatlandırılmalıdır. 

Bitki koruma : 

Sayın milletvekilleri, gelişmekte olan ülkelerde bitki hastalık ve zararlılarından kaynakla
nan hasat öncesi ürün kaybı yüzde 30-50; hasat sonrası kayıplar ise yüzde 5-15 arasındadır. 
Bu kaybın malî portesi, her ülkede ürün çeşitlerine göre milyarlarca lirayı bulmaktadır. Bu se
beple, bitki hastalık ve zararlılarıyla, yabanî otların meydana getirdiği zararları önlemek için, 
bitki koruma hizmetleri, bakanlığın ilgili ünitesinde başarıyla devam etmektedir. Nitekim, bu 
amaçla, İktidarımız döneminde bitki koruma ödenekleri hızla artırılarak, 1983 yılında 156 milyon 
liradan, 1988 yılında 18,4 milyar, 1989 yılında ise 24 milyar liraya yükseltilmiştir. 1990 yılında 
ise, bitki koruma hizmetlerine 28 milyar lira ödenek ayrılmıştır. 

1989 yılında bitkisel ürünleri çeşitli hastalık ve zararlılardan korumak için 8 milyon hek
tar alan, 95 milyon adet ağaç, 11 milyon adet fidan ve 439 bin ton tohumluk ve ambarlanmış 
ürün ilaçlanmıştır. 1990 yılında ise, 12 milyon hektar alan, 150 milyon adet ağaç, 15 milyon 
adet fidan, 2 milyon ton ambarlanmış ürün ve 1,5 milyon ton tohumluğun ilaçlanması prog
ramlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sonuç olarak, tarım sektörümüzün yapısal nitelikte 
büyük sorunları vardır. Bunlar kısa sürede başarılacak işler değildir, Bakanlığımız bu sorunla
rı uzun vadeli projelerle çözmeye başarı ile devam etmektedir. Sulanan alanların genişletilmesi, 
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arazi toplulaştırılması, nadas alanlarının daraltılması, ikinci ürün projesi ve GAP bunların ba
şında gelmektedir. Sektörde tenkit konusu yapılan günlük ve mevziî olaylar, altyapı bozukluk
larından kaynaklanmaktadır ve geçicidir. Sektörde bir yıl içinde başarılan işler, bu süreye Sığ
mayacak ölçüde çok ve çeşitlidir. Bu bakımdan, başta Sayın Bakan olmak,üzere, bu konuda 
emeği geçen Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının güzide mensuplarını gönülden kutluyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Bakanlığın 1990 yrlı bütçesinin memleketimize, milletimize ve 
aziz çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Biçentürk. 
Sayın Gürbüz Yılmaz; ANAP Grubu adına, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRBÜZ YILMAZ (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; konuşmama başlamadan önce muhterem heyetinize şahsım ve ANAP Grubu adına saygı
lar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1990 malî yılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesini arz ederken, burada, siz sayın 
milletvekillerine, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleriyle ilgili gene! du
rum ve 1989 yılı faaliyetleri hakkında bilgi sunacağım. Bu arada, 1990 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 
hakkında partim ve grubumun görüşlerini de arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1985 yı
lında 3202 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmaktadır. Merkezde genel müdürlük, taşrada 18 bölge 
müdürlüğü ve bunlara bağlı 71 köy hizmetleri il müdürlüğü ile 11 araştırma enstitüsü, 3 proje 
müdürlüğü, 4 makine ikmal ve 3 eğitim merkezinden teşekkül eden kuruluş, kısa zamanda 
teşkilini tamamlayarak görev ve sorumluluğuna verilen hizmetleri beşer yıllık planlar ve yıllık 
programlara uygun olarak, en iyi şekilde yerine getirmekte; kırsal kesimde yaşamını sürdüren 
köylümüzün, altyapı hizmetleriyle, sosyal ve ekonomik refahına yönelik taleplerine kendi hiye
rarşisi içerisinde, modern yönetim ilkelerine paralel olarak cevap vermektedir. 

Yurt sathında çiftçimiz ve köylümüzle özdeşleşen genel müdürlüğümüzün, devlet ve il yol
ları ağı dışında kalan köy ve mezraların ulaşımını temin edecek yol ağlarını tespit etmek, bu 
yollarla, köy içi yollarını yapmak ve geliştirmek, sürekli, emniyetli ve konforlu bir trafik akışı
nı sağlamak; tespit edilmiş orman ve orman içi yolları ile, bu yollar üzerindeki sanat yapılarını 
inşa ve tesis etmek; 

Baraj, havaalanı, fabrika, savunma ve bunlarla ilgili tesislerin yapım; tarih ve tabiat var
lıklarının korunması amacıyla yapılacak kamulaştırma alanları altında kalan köylere yeni yer
leşim alanları açmak ve yerleştirmek; orman içi köylerin orman alanları dışına nakli ile göç
men ve göçebeleri yerleştirmek; 

Köy ve bağlı birimlerinin sağlıklı ve yeterli içmesuyu, elektrik, kanalizasyon tesisleri ile 
askerî garnizon içmesuyu tesislerini inşa etmek; 

Yabanî fıstıklık, zeytinlik, makilikler ile çayır ve meraların imar, ıslah ve ihya edilmesini 
sağlamak; 

Hızla artan dünya nüfusu için ciddî bir sorun olan tarımsal üretimin istenilen düzeyde 
geliştirilmesi için tarım alanlarının gayesine uygun olarak kullanılmasını sağlamak; 
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Taşlı, asitli, alkali veya turbiyerli oluşu nedeniyle yararlanılamayan toprakların tarıma el
verişli hale getirilmesi için projeler üretmek ve uygulamaya koymak; 

Devlet sulama şebekelerine kalan tarım alanlarında tesfiye, tarla içi sulama şebekeleri dö
şemek, tarla içi ulaşım yollarıyla açık ve kapalı drenaj tesisleri inşa ve tesis etmek; 

Küçük sulama tesisleri inşa etmek ve işletmek; 
Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralları yapmak, 
Kasaba ve köylerin imar planlarını hazırlamak, 
Köy içi sosyal ve ekonomik tesisleri yapmak, 
Afete maruz köylerin nakli, 
2510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereği teknik hizmet ve kredi vermek; 
Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kamu arazilerini tespit, tayin ve Hazine adına 

tescili ile, çiftçilere kiralanmasını yapmak; 
Görevleri arasında sayılabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, her birisi özel uzmanlık ve ihtisas çalışması olan, yu
karıda belirttiğim hizmetlerden, kendisine sağlanan bütçe imkânlarını, mühendislik ekonomi
si içerisinde değerlendiren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşrada, bölge müdürlükleri 
vasıtasıyla yaptığı ve 1990 yılı bütçesi çerçevesinde planladıklarını, sektörler itibariyle, muhte
rem heyetinize arz edeceğim : 

Ulaştırma sektörü : Yurdumuz kırsal nüfusunun yüzde 46'sı halen köy ve mezralarda ya
şamını sürdürmektedir. Bu kesimin cazibe merkezleriyle; il ve ilçelerle olan bağlantısını sağla-
mak, istihsal olunan tarım ürünlerinin hırpalanmadan ve en kısa zamanda piyasaya arzı ile, 
köylümüzün sosyoekonomik ihtiyaçları açısından, köy yolu, elan, öncelik ve önem sırasını ko
rumaktadır. Bir mühendistik ve uzmanlık konusu olan köy yolu yapımına tefrik ve tahsis olu
nan kaynağın zamanında ve yerinde kullanımı esastır. 1985 yılında kurulan Genel Müdürlük, 
yeni düzeni, disiplini ve takviye edilen araç ve iş makineleriyle, bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirmekledir. Esasen, yıllardır dağınık bir düzende yürütülen bu çalışmalar, Köy Hizmetleri
nin kurulmasıyla düzene girmiş; kaynak kullanımına bir ciddiyet ve disiplin getirilmiştir. 

1983 yılı sonuna kadar 124 000 kilometre köy yolu stabilize kaplanmışken, son altı yılda 
50 000 kilometre köy yolunun stabilize kaplaması gerçekleştirilmiştir. 1983 yılma kadar 11 000 
kilometre köy yolu, asfalt kaplamalı hale getirilmesine rağmen; son altı yılda 16 000 kilometre 
köy yolu, sathî asfalt kaplamalı hale getirilmiştir. Ayrıca, son altı yılda 51 000 kilometre yeni 
köy yolu yapılarak, köy ve bağlantılarına hizmet verir hale getirilmiştin 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1989 yılı programlarını, tefrik ve 
tahsis olunan sınırlı kaynaklarına rağmen, 6 500 kilometre olarak planlanan yeni köy yolu ya
pımını 7 437 kilometreye; 8 500 kilometre olan stabilize kaplamayı 9 601 kilometreye; 1 000 
kilometre asfalt kaplama projesini 1 056 kilometreye ulaştırmıştır. Bu arada, daha önceki yıl
larda yapılmış, ancak, geometrik ve fizikî standartları yetersiz olan köy yollarından 4 000 kilo
metrelik kesiminin onarımı öngörülmüşken, bu da plan hedeflerinin üzerinde gerçekleştirile
rek, 4 478 kilometreye ulaştırılmıştır, öte yandan, yurt ekonomisi ve imarında tartışılmaz bir 
yer işgal eden ormanlarımızın imarı, ihyası, orman ürünlerinin istihsalinde ayrı bir önemi olan 
orman yolları yapım ve bakımında da atılım yapılmıştır. 
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1971 yılında yapılan çalışmalarla 144 425 kilometre olarak tespit olunan üretim yolların
dan, 1983 sonuna kadar 96 000 kilometresinin kesimi yapılabilmiştir. Son altı yılda 10 590 ki
lometre yeni orman yolunun tesviyesi gerçekleştirilmiş, bu arada 3 801 kilometre orman yolu
nun stabilize kaplaması, 4 257 kilometre orman yolunun da tesviyeli onarımı üstün bir başarı 
ile gerçekleştirilmiştir. 

1989 yılı programı çerçevesinde, Kasım ayı sonu itibariyle, 1 300 kilometre olarak planla
nan orman yolu tesviyesinin, 1 410 kilometresi, 1 000 kilometre stabilize kaplama işinin 450 
kilometresi, 1 000 kilometre onarımın 794 kilometresi ikmal edilmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hangi ikmale para ayrıldı? 
GÜRBÜZ YILMAZ (Devamla) — Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü :' 
Köy tçme Suları: 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köy ve mezralar ile 178 sayılı Kanun gereği askerî gar
nizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek durumundadır, tnsan sağlığı ve yaşamı için 
vazgeçilmez bir unsur olan içme suyunun getirilmesi de, bir ihtisas ve mühendislik problemi
dir. Genel Müdürlük kurulduktan sonra da bu hizmetlerde bir atılım olmuştur. 

1983 yılı sonu itibariyle kırsal alandaki yerleşim yerlerinden 38 035 Ünitesinde sağlıklı ve 
yeterli içme suyu varken, 13 565 ünitenin içme suyu yetersizdi, 26 591 ünitenin içme suyu da 
hijyenik şartlara uymuyor ve insanımızın sağlığını ve yaşantısını olumsuz yönde etkiliyordu. 
Son altı yılda yapılan çalışmalar ile, 38 035 olan sulu ünite sayısı 46 000'e çıkarılmış, bu arada, 
13 565 olan suyu yetersiz ünite sayısı 11 000,26 591 olan susuz ünite sayısı 21 000'e düşürülmüş 
olup, bunlar için teşkilatın bölge müdürlüklerince çalışmalar süratle sürdürülmektedir. 1989 
yılı programında 3 823 üniteye içme suyu götürülmesi planlanmasına rağmen, halen 4 911 üni
te, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulmuştur. 

Kırsal Alan Planlaması : 

- Köylümüzün de modern dünyanın nimetlerinden en etkin şekilde yararlanması, bilindiği 
üzere Hükümetin vazgeçilmez ve temel felsefelerinden birisini oluşturmaktadır. Şehirde olan 
tüm imkânların köy ve köylüye de götürülmesi esastır. Nitekim, Beşinci Beş Yıllık Plan ve yıl
lık programlarda açıkça belirtilen prensiplere uygun olarak tayin olunan hedeflere ulaşmada, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını etkin şekilde sürdürmektedir. 2510 ve buna ek 
olan 1306 sayılı Kanunların Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca : 

Taşınmaz malları kamulaştırılan köylü ve çiftçimiz ile göçebeler ve orman içi köyleri sa
kinlerinin tarımsal ve şehirsel iskânları yapılmaktadır. Nitekim, 1989 malî yılında kırsal alan 
planlaması için tefrik olunan 100 milyar 280 milyon lira ödenekle, Afganlı göçmenlerin iskân 
alanlarının kamulaştırılması, geleneksel yerleşim yerleri kamulaştırılan Atatürk, Altınkaya, Der
bent baraj gölü altında kalanların yeni yerleşim yerlerine iskânları tamamlanmıştır. 

Bu arada, köy içi altyapı hizmetlerinden olan kanalizasyon, köy içi sosyal tesisleri ile köy 
imar planlarına devam edildiğini sayın milletvekillerine arz etmek istiyorum. 

Tarım Sektörü : 

Bir yandan sınaî kalkınmayı temel hedef seçen Hükümetimiz, öte yandan ekonomisinin 
ön sektörü olan tarıma da ciddî şekilde ayrı bir önem ve itina göstermektedir. Hızla artan dünya 
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nüfusu ile yıllık nüfus artış oranı yüzde 2,5 nispetinde olan yurdumuzda, tarımsal üretimin 
artırılması, tarımsal potansiyelden azamî verimin istihsali esastır. Nitekim, kendisine görev olarak 
verilen bu hususu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ayrıca köylümüzün sosyoekonomik re
fahı olarak telakki etmekte, muhtaç olduğumuz yurt barışının, birlik ve beraberliğimizin kır
sal alanın ekonomik yönden güçlenmesi ile doğru orantılı olduğunu idrak etmiş ve bu yönde 
faaliyetlerini, merkez teşkilatı ve bölge müdürlükleri vasıtası ile titizlikle sürdürmektedir. 

Enerji Sektörü : 

Bilindiği gibi köy elektrifikasyon hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yürütül
mektedir. TEK, enterkonekte sisteme bağlı olarak çalışmaktadır. Bu sistemin dışında kalan köy
lerin elektrik sorununa çözüm getirmek üzere, küçük akarsulardan yararlanarak, küçük hidro 
elektrik santrallar kurulması ve köylerin elektriklendirilmesi çalışmaları Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce sürdürülmektedir. 

1989 yılında 800 milyon lira ödenekle 12 köyün elektriğe kavuşturulması için çalışmalara 
devam edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhuriyetin en genç teşkilatı olmasına rağmen, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kısa zamanda kuruluşunu tamamlayarak, merkezde genel mü
dürlük, taşrada bölge müdürlükleri nezdinde dinamik bir yapıya kavuşmuş ve rasyonel karar
ları seri olarak uygulamaya koyar hale gelmiştir. Teşkilatın götürdüğü hizmetlerde -yurdumuz 
kırsal alanındaki dağınıklığa rağmen- özellikle son altı yılda atılım olmuştur. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yukarda saydığım hizmetlerinin 1989 dilimi, kendi
sine tahsis ve tefrik olunan 1 trilyon 200 milyar liralık ödenekle gerçekleşmiştir. Genel Müdür
lüğün götürdüğü hayırlı ve müspet yatırımlar, köylümüzün sosyal ve ekonomik refahını olum
lu yönde etkilemiştir. Köylümüzün yüzü gülmüş, yüce devletimize var olan güveni daha da kat
lanmış ve tazelenmiştir. Bu nedenle, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında görev ya
pan tüm personeline, Sayın Genel Müdürün şahsında, teşekkürlerimi sunarım. 

Şimdi de, muhterem heyetimize, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1990 yılında tahsis 
olunacak bütçeyle gerçekleştirmeyi planladığı hizmetleri anlatacağım. 

1990 yılı bütçesinin hazırlanmasında, özellikle geçmiş yıllardan devam eden projelerin ta
mamlanması hedef alınmış, bunların gerektirdiği ödenekler tam olarak konulmuştur. 

Kalkınmada öncelikli illerimizin ihtiyaçlarına öncelik verilerek, yol, içme suyu, sulama, 
elektrik, iskân gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanması yönündeki projelere ağırlık verilmiş 
ve 1990 yılı bütçesinin yüzde 49'u öncelikli illerin yatırım programlarına ayrılmıştır. 

1990 yılında ulaştırma sektörüne ayrılan 668 milyar 850 milyon lira ödenekle, 6 500 kilo
metre tesviyeli yol, 7 500 kilometre stabilize yol kaplaması, 6 000 kilometre yol onarımı, 2 000 
kilometre asfalt kaplama ile orman yollarında da 1 300 kilometre tesviye, 700 kilometre stabi
lize, 700 kilometre yol onarımı yapılacaktır. 

Kırsal kesime sağlıklı içme suyu götürebilmek için, 1990 yılı bütçesine 214 milyar 500 mil
yon lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekle, 4 700 üniteye içme suyu götürülecektir. 

Kırsal alan planlamasıyla, Afganlı göçmenlerin ve yerleri kamulaştırılanların iskânına devam 
edilecektir. Bunların yanı sıra, göçebe ve gezginci nüfusun iskânı ile dağınık yerleşim toplulaş-
tırılması, sosyal ve ekonomik tesislerin yapımı da sürdürülecektir. Bu projelerin gerçekleştiri
lebilmesi için 1990 yılı bütçesine 32 milyar 500 milyon lira ödenek konulmuştur. 
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Türk köylüsüne götürülen hizmetler, tarım alanında da aynı hassasiyetle sürdürülecektir. 
1990 yılı bütçesine konulan 485 milyar lira ödenekle, 34 815 hektar alana münferit sulama, 
10 467 hektar alana toprak muhafaza, 5 237 hektar alana göletlerle sulama, 7 900 hektar alana 
drenaj ve toprak ıslahı ile 58 220 hektar alana tarla içi geliştirme hizmetleri götürülecektir. 

Sayın milletvekilleri, her biri ayrı ayrı ihtisas ve uzmanlık isteyen köy altyapı hizmetleriy
le, köylü ve çiftçimizin sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanması kendisine görev olarak veri
len Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile 1990 bütçe yılın
da yapacağı hizmetleri Muhterem Heyetinize arz ettim. Anılan genel müdürlük, kendisine sağ
lanan malî kaynaklarla merkezde genel müdürlüğün, taşrada bölge müdürlüklerinin planlama 
ve koordinasyonu sonucu, 1990 yılında da program hedeflerini aşacaktır. Bunu burada Yüce 
Meclisin sayın üyelerine arz etmekte yarar görüyorum. 

Kırsal kesimin refah ve mutluluğu için çalışan, yukarıda belirtildiği üzere, yurdumuzda 
sosyal dengenin, birlik ve beraberliğin kırsal kesimin kalkınmasıyla eş anlamlı olduğu idraki
nin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personelde bulunduğunu da ayrıca ar? 
eder, kuruluşun 1990 yılında yapacağı çalışmaların hayırlı olmasını diler, hepinize şahsım ve 
Grubum adına saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz Yılmaz. 
Sayın Ali Er; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ALÎ ER (tçel) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
görüşülmekte olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Malumlarınız olduğu üzere, Türkiye, bir tarım ülkesidir, Türkiye, yüzde 55'i tarımla geçi
nen insan topluluğunun yaşadığı bir ülkedir; ama, sözlerimin başında şunu belirtmek istiyo
rum ki, yüzde 55 gibi bir insan topluluğunun tarımla geçinmesine rağmen, üzülerek belirte
yim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türk tarımına, Türk çiftçisine verilen önem meydan
dadır. SHP sıralarında üç beş kişi, Doğru Yol Partisi sıralarında iki kişi, Anavatan Partisi sıra
larında da onbeş kişi... Türk tarımına verilen önem budur. Bunu da açıklıkla söyleyeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye gelip konuşan insanların sırf tenkit yapmak için gelme
diğini de bilmek lazım. Bu kürsüye gelen insanların mevcut iktidarın yaptıklarına teşekkür, 
yapamadıklarını da tenkit etmesi gerekir. Bütçe müzakerelerinde konuşan arkadaşlarımızdan 
muhalif partililerimizin sürekli tenkitler yağdırdığını gördüm. Ben, bu kürsüden bugüne ka
dar yapılanların yanında, "Bundan sonra Türk çiftçisi için, Türk köylüsü için daha güzel ne 
yapılabilir?" konusunun da getirilmesini, tartışılmasını arzu ederdim; ama, görüyorum ki, mu
halefet sözcüleri politikalarını sırf tenkit üzerine kurmuşlardır. Burada bir şey söylesek, "İşte 
12 Eylülden öncesine dönüyorsunuz, hep oraya sığınıyorsunuz" gibi laflar ediyorlar ve bizi 
o döneme doğru çekiyorlar, tabiî biz de orasını mukayese etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bakın, bugün Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün haline çok tenkit edenler o günlerde ne 
yapmış, biz ne yapmışız. Bunu da biz kıyaslayacağız, bu da bizim hakkımız, 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Toplama çıkarman varsa, o rakamları doğru söy
lersin. 
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ALİ ER (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, ben bu kürsüden rakamları doğru söylerim. 
Neden doğru söylerim biliyor musunuz? Benim rakamlarım devlet dairelerinin arşivlerinden 
alınmamıştır; benim rakamlarım Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün özünden alınmıştır. Ben 
istatistiğimi orada yapmış ve öyle getirmişimdir buraya. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Getirmiş olduğumuz envanterler sizin iktidarını
zın envanterleridir. iktidarınızın yapmış olduğu envanter neticelerini söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, niye tahammülsüzlük gösteriyorsunuz? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — "Doğru söyleyin" dedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz buraya çıktığınızda doğru mu söylediniz, bilemiyoruz ki, onu Genel Ku
rul takdir edecek. Onun için, sabırlı olun. 

ALt ER (Devamla) — Bakın, size bir şey söyleyeyim. Kıyaslanan meselelere şöyle göz gez
dirdim, o tenkitleri cevaplandırmak mecburiyetinde olduğumu hissettim ve daha çok o tenkit
leri cevaplandıracağım. 

Bakınız, size bir şey söyleyeyim. Köylere gittim, tek tek, "Buğdayın fiyatı şu olduğunda 
ne alıyordun, bu olduğunda ne alabildin?" diye sordum ve bunları kıyasladım. Bir misal vere
yim : Erdemli'nin Çiftepınar Köyüne gittim, "Bu köyde 1980 yılına kadar kaç tane traktör var
dı?" diye sorduğumda, "3 traktör vardı" dediler. Bugün o Çiftepınar Köyünde kaç traktör 
var? 27 traktör var. işte, hodri meydan; siz yirmi yılda Türk çiftçisine 3 traktör alabilecek hiz
meti vermişsiniz, biz de beş yılda 27 traktör alabilecek hizmeti vermişiz. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sayın Çakıroğlu köyü bilmez. 

BAŞKAN — Sayın Perçin, siz kürsüye çıktığınızda alkış toplamak için müşteri çekiyorsu
nuz gibi geliyor. 

ALt ER (Devamla) — Ben şimdi size soruyorum : Bunun hangisi büyük? 27 büyük tabiî. 
öyleyse, büyüğü hep beraber öğrenelim. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Ama, bizi gösteriyorsun. 

ALt ER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu kürsüde konuşan insanlar, bir gün 
burada oturabilir, bir gün burada oturabilir, bir gün de burada oturabilir... Bunları hiç unut
mamak lazım, ben bunun idraki içindeyim. Dün siz oturmuşsunuz burada, Yüce Allah'ın iz
niyle ve Türk Milletinin takdiriyle bugün de biz oturuyoruz. 

MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Ama, bir daha oturamayacaksınız orada. 

ALt ER (Devamla) — Bugün bizim de burada bilinçli konuşmamız lazım, bugün sizin 
de burada bilinçli konuşmanız lazım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yarın da biz oturacağız nasıl olsa. 
ALt ER (Devamla) — Size bir misal vereceğim : Bakın, 29.2.1980'de Sayın Demirel ne 

diyor, aynen okuyorum : "Buraya gelip bütçeyi tenkit ederken, planı, programı unutacaksınız, 
kaynak fikrini bir tarafa bırakacaksınız, denge fikrini bir kenara bırakacaksınız; kimseden bir 
şey alma, ver... Deryadan mı alalım?" 
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Şimdi, size soruyorum : Dün bu kürsülerde konuşurken yahut bu makamlarda otururken 
bunu söylüyordunuz, "Deryadan mı alalım?" diyordunuz, bugün de diyorsunuz ki, "Derya
dan alın, verin." Biz deryadan mı alalım? 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Hep bizi gösteriyorsun kardeşim. 
ALÎ ER (Devamla) — Ben orada oturanlara söylüyorum. 
MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — Dün dündür, bugün bugündür. 
ALİ ER (Devamla) — Dün dündür, bugün bugündür, bu böyledir. 
Değerli arkadaşlarım, kıyaslama yapmaya ve tenkitlere de cevap vermeye devam ediyo

rum. Bir arkadaşımız burada sürekli şunu dedi: "Gübreye zam yaptınız, Türk çiftçisini peri
şan ettiniz." 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yalan mı? 
ALt ER (Devamla) — Evet doğru, doğru ama, bakın, şurada size bir belge göstereceğim, 

0 da yine Sayın Demirel'in -siz söylediğiniz için söylüyorum- sözleri. 1980 yılında gübreye yüz
de 500 zam yapıyor, öyle tahmin ediyorum ki, bizim beş yılda yaptığımız zammın toplamı, 
yani yüzde 500 zammı bir seferde yapıyor ve ardından da bakın ne diyor : "Biz bir siyasî heye
tiz. Bizim millet huzurunda sorumluluğumuz var. Biz reye dayanan bir heyetiz. Acaba gübreyi 
1 liradan 5 liraya çıkarmakla biz millete hoş mu göründük zannediyorsunuz?" Ardından de
vam ediyor : "Şekeri 20 liradan 30 liraya çıkarmakla biz iyi mi ettik, millete iyi mi gözüktük? 
Hoşnutsuzluk yaratmaz mı bunlar? Yaratır. "Ardından da, "Biz aklımızı peynir ekmekle mi 
yedik? Yemedik, öyleyse neden yaptık? Bu memleket ekonomisinin gereğiydi de yaptık" di
yor. Be kardeşim, senin zamanında ekonominin gereği, bizim zamanımızda neyin gereği, yani 
zam neyin gereği? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, biraz önce söylediğim söze geliyorum; bu kürsüde konuşan insanlar yarınını dü
şünmek mecburiyetinde, yarın orada oturacağınızı düşünmek mecburiyetindesiniz, biz de dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Buraya bir daha gelemeyeceksiniz. 
ALt ER (Devamla) — Siz, 26 Mart mahallî seçimlerinin havasına kapılıp da, öyle, iktida

ra geleceğinizi falan zannetmeyin, bak onu da söyleyeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) Bakın 
şimdi, 1987 genel seçimlerinde Türk Milleti Anavatana vermiştir, iktidar etmiştir 1992'ye ka
dar. Ardından bakmıştır, 1989 mahallî seçimlerinde de muhalefete vereyim, bunları da Anava-
tan'la beraber 1992'ye kadar bir ölçeyim, bakalım bir şey yapabilecekler mi demiştir. Vermiş
tir, görmüştür; üç beş ayın içinde iflas etmişsinizdir. Ardından yapılan ara seçimlerde ne ol
muştur? tbre tersine dönmüştür; Anavatan, yapılan 18 seçimden 14'ünü, 13'ünü, 12'sini al
mıştır, sizin ikinizin toplamından daha fazlasını almıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Gelin seçimleri yenileyelim. 
ALt ER (Devamla) — öyle ise, Türk Milleti sizi imtihan edecektir, etmeye de devam edi

yordur. Politikanız da iflas etmiştir. Neticede 1992 seçimleri Yüce Allah'ın izniyle Anavatan
ındır, hiç endişeniz olmasın. Onun için... 

TURHAN HIRFANOÖLU (Hatay) — Hayal görüyorsun, hayal... 
ALt ER (Devamla) — Hiç merak etmeyin, evet... 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Herhalde kendini darı ambarında görüyorsun? 
ALÎ ER (Devamla) — Aç tavuk kendini darı ambarında görürse; biz aç tavuk değiliz, ora

ya bir şey diyemiyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Darı ambarında görüyorsun kendini. 
ALI ER (Devamla) — Bakın, Sayın Demirel'den bir misal daha vereyim. Bakın ne diyor... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Demirel'in adını ağzına salavatla al. Sen kimsin Demi-

rePi ağzına alıyorsun? 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, yetiştin maşallah; aferin. Takviye geldin herhalde. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Parlamentonun üyesi o. 
ALİ ER (Devamla) — "Siz bu hükümeti beğenmiyorsanız, düşürün; 226'yı bulun düşürün" 

diyor. O gün bu kürsUde bunu diyebiliyorsa bir iktidarın başbakanı, milletvekili olarak -müsaade 
edin- ben de diyeyim ki, bulun 226'yı düşürün bu Anavatan Hükümetini. Yok, onu da yapa
mazsınız, düşüremezsiniz; çünkü, yüce millet... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen kimsin yahu?!. 
BAŞKAN — Kürsüdeki de zatı âliniz gibi bir milletvekili. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — DemirePi ağzına alıyor... 
BAŞKAN — Sayın Gürdal... Sayın Gürdal, lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hatibi nezakete davet edin. 
BAŞKAN — Efendim, hatibin nezaketine siz nezaketsizlikle cevap veriyorsunuz. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hayır vermiyorum. 
ALİ ER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Ne demek "Ağzına alma", Sayın Demirel de milletvekili, arkadaşımız da 

milletvekili, sen de milletvekilisin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne demek?... 
ALI ER (Devamla) — Burada bir eleştiriyi daha cevaplandırmak istiyorum... 
BAŞKAN — Senden evvel, DemirePe benim sahip çıkmam lazım. Benim 20 sene genel 

başkanlığımı yaptı. Sen daha dünküsün. (DYP sıralarından alkışlar) 
Buyurun, devam edin. 

ALİ ER (Devamla) — Türk çiftçisine kullanılan sübvansiyon 1983 yılında 350 milyon do
lar, 1988 yılında 500 milyon dolar, yahut şu kadar dolar dediler; yani, kıyaslamayı şöyle yap
mak istediler. O günkü dolara vurduğumuz zaman, 1988 yılında Türk çiftçisine yapılan süb
vansiyon şu kadar eksik dediler. Şimdi, size söyleyeyim. Bakın, Türk çiftçisine 1989 yılında 
2.1 ırüyon sırf Ziraat Bankası kaynaklarından sübvanse yapılmıştır. Peki, sizin bahsettiğiniz 
500 milyon dolar, bizim bahsettiğimiz de 2.1 trilyon lira. 2.1 trilyon lira kaç dolar yapar? 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — 500 bin. 
ALİ ER (Devamla) — Hayır efendim, en azından 900 milyon dolar yapar. 500 milyon 

dolar mı büyük, 900 milyon dolar mı büyük? Haydi, hodri meydan. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 500 büyük! 
ALİ ER (Devamla) — 500 büyük değil mi? Sizce 500 büyüktür; çünkü, siz 900'ün 500'den 

büyük olduğunu demek ki bilemiyorsunuz, ben ne diyeyim yani. (Gülüşmeler) Evet... 
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Sevgili arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, tohumluk konusunda bir tenkit gördüm. "15 
tane tohum şirketi vardı bugün 100'e çıktı. Yani 15 tane tohum şirketi 100'e çıktı, 100 tane ada
ma köşe döndürüyorsunuz" diyor. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Siz 15 kişiye köşe döndürü
yordunuz, öyle ise biz daha fazla... Hiç olmazsa adil olarak dağılmaya başladı; yani, bunu kö
şe döndürme kabul ediyorsanız... Siz 15 tohum üreticisi köşe döndürüyordunuz, biz de 100'üne 
döndürmüş olalım, öyleyse, biz daha fazlasına hizmet veriyoruz. Zaten ben köşe döndürme 
olayını asla kabul etmiyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Köşe dönücülüğü tabana yaygınlaşırdınız. 

ALÎ ER (Devamla) — Bu memlekete, bu millete... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bunlar zabıtlara geçiyor, köşe döndürme politikanız za
bıtlara geçiyor. 

ALİ ER (Devamla) — Tabiî, zabıtlara geçsin diye söylüyorum. Eğer siz, 15 tohum üretici
sine köşeyi döndürdüyseniz, eğer o kabiliyetteyseniz, ben de diyorum ki, bunlar 100'e çıkmış. 
Aslında bunlar rekabeti getirir. Siz demek ki 15 kişiye köşeyi döndürmüşsünüz, onu demek 
istiyorsunuz. -

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Köşe dönme sizin işiniz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bunu meydanlarda söyleyeceğiz, işte, Anavatanlılarla, Doğru 
Yollular köşe döndürmüşler diyeceğiz, bunlar zabıtlara geçiyor. Söyle, söyle, güzel söylüyorsun. 

ALÎ ER (Devamla) — Evet, ben güzel söylerim. Sen de çık bu kürsüden güzel söyle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Siz kendinize saklayın efendim, zamanında kullanırsınız. Burada kullanacaksanız kürsü

ye gelir kullanırsınız. Kullanırken bir şey dedim mi size? 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Kullanacağız Sayın Başkan, kullanacağız. 

ALİ ER (Devamla) —Bakınız, Köy Hizmetleri parkına şu kadar makinenin alındığı, bu 
makinelerle hiçbir iş yapılmadığı ve ardından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının hiçbir 
şey vermediği gibi tenkitler var. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yalan mı? 

ALÎ ER (Devamla) — Yalan değil. Senin Dediğin yalan değil, neresi yalan değil biliyor 
musun? Çok makine alındığı yalan değil; ama, ardından hizmet verilmediği yalan. Hizmet ve
rilmediği neden yalan? Cumhuriyet tarihinde yapılan yol kadar Anavatan İktidarı beş yılda 
yol yapmış. Doğru mu? (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) Doğru. Burası da doğru, öy
leyse, senin dediğinin makine alımı kısmı doğru; ama hizmet tarafı yalan. Bunu da özellikle 
belirtmek istiyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ne kadar yol yapılmış? Toplamını açıkla. Rakamları 
bir topla, toplama biliyorsan. 

ALİ ER (Devamla) — Efendim, ben çadırdan geldim. Biz rakamları kafamızda toplarız, 
kâğıtla kalemle toplamayız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

Biz üniversite bitirmedik, biz milletin üniversitesini bitirdik. Bunu da bilin Sayın Çakıroğlu. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Çakıroğlu köyü ve köylüyü bilmez. 
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ALI ER (Devamla) — Bakın 1980 öncesi elli altmış yılda 38 bin ünite içme suyu... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trbazon) — Bakanlığın kuruluş tarihi ne? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, niçin tahammülsüzlük yapıyorsun bugün? Lütfen... 

ALI ER (Devamla) — Efendim, Anavatan tktidarı döneminde 24 bin içme suyu, yani de
mek ki elli yılda 38 bin, Anavatan tktidarı döneminde 24 bin. Eğer siz bölmesini biliyorsanız 
bölün, hangisi büyük? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bölme değil, orada çıkarma işlemi var. 

ALÎ ER (Devamla) — Size bir şey söyleyeyim bakın : Ben İçel'in Erdemli tlçesindenim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Biliyoruz. 

ALİ ER (Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim : Çocukluğumuzdan beri, artı babamın 
çocukluğundan beri bizim orada bir Aksuvat suyundan bahsederlerdi. Aksuvat suyu bir aksa, 
buraya bir gelse... Benim yaşım 40. Bunu çocukluğumdan bu tarafa doğru, en az otuz yıldır 
hatırlıyorum. Benim babam da söylerdi, o da hatırlıyormuş. tçme suyunun maliyeti 35 milyar 
lira, 49 köy, 158 ünite, eşittir Anavatan. İşte bu yıl attık temelini, harıl harıl çalışıyor. Nerede?.. 
(ANAP sıralarından "Bravo*' sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ağrı'nın, Doğu Beyazıt'ın durumu ne âlemde? 

ALİ ER (Devamla) — Siz onbeş yirmi yıl iktidar olmuşsunuz, Aksuvat'ın sadece lafını 
etmişsiniz. 

Size şunu da söyleyeyim : Biz Aksuvat'ın lafını ederken, DYP'yi temsil eden eski milletve
killeri şunu dedi : "Beyler, biz onbeş yirmi yıl, iktidarda durduk, bunu yapamadık, bu çocuk
ların dediğine bakmayın, bu olmaz." Samimiyetimle söylüyorum. Ardından projesini yaptır
dık. "Proje kolay bir şey, yatırıma alınmaz" dediler. Bu sene temelini attık, ardından da dedi
ler ki : "Onun projesini biz hazırladıydık." Sizin işiniz zaten proje hazırlamak. Bizim işimiz 
de hizmet vermek, tşte durum budur sevgili arkadaşlarım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yapılanları inkâr ediyor nankör herif. 

ALİ ER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, biraz önce söylediğim 
gibi, bu kürsüde konuşulan her sözün bir zaman gelip karşımıza çıkacağını hepimizin bilmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın GUrdal, şu ağzından çıkan kelimeleri bir tartabilsen. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Doğru ama söylediklerim. 

BAŞKAN — Doğru olan hakaret mi? Ne dedin öyleyse? Söylediğin sözü tekrarla, ben de 
arkadaşlara tekrar edeyim bir kere. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hakaret değil, doğru söylediklerim, "1980 yılından önce 
bu ülkeyi çıplak mı teslim ettik?" dedim, böyle söyledim. 

BAŞKAN — Hayır hayır, demin hakaret ettiğin kelimeyi soruyorum sana? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu kadar inkarcıya başka ne söylenir? 

BAŞKAN — Lütfen, hakaret etmekten kendini alıkoy, devamlı olarak hakaret halindesin 
bugün Mecliste. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O da doğru söylesin. 
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BAŞKAN — Doğru şeyler hakaret etmeden de söylenir. Kürsüye çıkan hatibe devamlı ha
karet ediyorsun. 

ALİ ER (Devamla) — Ben, burada hiç kimseye, "1980 öncesi bu ülkeyi çıplak teslim ettiniz" 
demiyorum, gücünüz hizmete o kadar yetermiş, o kadar hizmet verdiniz diyorum; ama Anava
tan Partisinin gücü de hizmete bu kadar yetermiş, onu söylüyorum; kıyaslamayı bu şekilde ya
pıyorum, "Çıplak teslim ettiniz" demedim, ben; ama sizin gücünüz 1 kilo kaldırmış, bizim 
gücümüz 5 kilo kaldırmış. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Laf salatası yapıyorsun burada. 
ALÎ ER (Devamla) — Temenni ederim, bu memlekette bir daha iktidara gelecek hükü

metler de 50 kilo kaldırsın efendim; yani bunun için hiç kimse alınmasın. 1980 öncesini de 
beraber yaşadık bu memlekette. Biz, bir şey demiyoruz, burada 1980 öncesini tenkit etmiyo
ruz, kıyaslıyoruz; yani, sizin söylediklerinize cevap veriyoruz. Siz söylerseniz iyi de, biz söyler
sek kötü mü, biz de söyleyeceğiz tabiî, burada oturacak değiliz ki, biz de söyleyeceğiz yaptıkla
rımızı, biz de söyleyeceğiz bildiklerimizi. 

Bakınız, Türk çiftçisinin, köylüsünün ürünüyle enflasyon arasında Kasım ayı itibariyle 
bir mukayese vereyim : 

Kasım ayı itibariyle toptan eşya fiyatları endeksi yüzde 69-yüzde 70 civarındadır. -Yüzde 
69,7; ama ben 70 diyeyim size- Buna karşılık geçen yıla oranla buğdaydaki artış yüzde 116, 
nohutta yüzde 107, pamukta yüzde 93, ayçiçeğinde yüzde 90, mercimekte ise yüzde 82 olmuş
tur. Şimdi yüzde 69 mu büyük, yüzde 70 mi büyük, yüzde 110 mu büyük, bunun hangisi bü
yük; siz alın hesaplayın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Vatandaşa git de anlat bunları. 
ALt ER (Devamla) — Evet, hangisi büyükse, onu bu kürsüde siz hesaplayın. 
ATİLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Bir de petrolü kıyasla. 
ALt ER (Devamla) — Efendim?.. Traktör mü?.. 
BAŞKAN — Sayın Er, karşılıklı konuşmayın. 
ALt ER (Devamla) — Bakın, 1980 yılında 3 OOO'lik Ford marka traktör 700 bin lira; doğ

ru mu? 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Traktörü değil, petrolü sordu. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — tşine gelmez o konu. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, siz konuşma hakkınızı bugün bitirdiniz. 
Devam edin Sayın Er. 
ALt ER (Devamla) — Bu traktör kaç ton buğdayla alınıyor? Yalnız ben, istatistiklerden 

çıkarmadım bu rakamları, köylüye sordum, geldim; onu söyleyeyim yani. 
80 ton buğdaylu 1 adet 3 OOO'lik Ford marka traktör alınıyor. Öyle, fiyatı yüksek de tut

madım. 1989 yılında 70 ton buğdayla 1 adet 3 OOO'lik Ford marka traktör almıyor; hangisi büyük? 
1980 yılında 7,5 ton tütünle 1 adet 3 OOO'lik Ford marka traktör alınabiliyordu, 1989 fiyat

ları açıklanmadı; ama 6,5 ton tütünle aynı traktör alınabilmektedir. 
1980 yılında 16 ton pamukla aynı traktör alınabiliyordu, 1989 yılında 14 ton pamukla 

alınıyor. 
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Yalnız biraz önce söylediğim gibi, kitaplarda yanlış yazar; ama benim köylüm yanlış yaz
maz, ben oradan sorup geliyorum bunları. Evet, kıyaslayın bakalım neyi kıyaslıyorsunuz? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Köylünün başka sıkıntısı kalmadı mı? 

ALİ ER (Devamla) — Köylünün, çiftçinin burada çektiği sıkıntı şudur: Köyüne elektrik 
gelmiştir, evine buzdolabı, televizyon, her şey almıştır ve tabiî ki, alımın karşılığında sıkıntıya 
girmiştir. Köylünün, çiftçinin sıkıntısı -açık söylüyorum- buradan gelmektedir. 

1981 tarihinde benim köyümdeki 3 kahvede, 3 adet siyah-beyaz televizyon vardı. Bugün 
benim köyümde renkli televizyon olmayan hiçbir ev yok. Buzdolabı hiç yoktu, bugün buzdola
bı olmayan ev yok. Benim köyümde 1981 yılına kadar yapılan ev sayısından fazla ev, bu 7-8 
yıl içinde yapılmıştır; eskileri bir gözlü, iki gözlüdür, huğdur; bunlar daire olarak yapılmıştır. 
Siz bunları nasıl göremiyorsunuz? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Anlat anlat. 

ALİ ER (Devamla) — Evet; işte bunları hesap edin, bunları meydana dökelim; siz de ge
lin burada dökün. Buraya gelip de falan yerdeki rakamları okumakla bir yere varılamaz; Türk 
çiftçisinin köylüsünün içine gidin. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen, tam bakan olacak adammışsın. 

ALÎ ER (Devamla) — Benim bakanlarım Türkiye Cumhuriyetini idare etmeye yeter. Biz 
de onların arkasında milletvekili olarak devam etmeye hazır ve nazırız; hiç merak etmeyin. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sen bir de enflasyonu düzeltsene? 
ALİ ER (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, gönlümüz bu tartışmalara bu şekilde girmek 

istemezdi; ama, bizi bu zemine çekiyorsunuz. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Anlat anlat; söyle ne istersen. 
ALt ER (Devamla) — Bundan sonra en güzel olarak ne yapmalıyız, bugüne kadar neler 

yapıldı bunu tartışmalıyız. 

Ben iki yıldır milletvekiliyim ve buraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi icra organının en 
yükseğidir, doğruyu söyler diye düşünerek geldim, tki yıldır ben buradayım, Anavatan Hükü
metinin iyi bir şey yaptığından hiç bahsedilmedi. Anavatan İktidarı hiç mi iyi bir şey yapmadı? 
Yani, bir Allanın kulu şuraya çıkar, bunu iyi yaptınız, ama şunlar da kötü, der. Bu memlekette 
uçak yapıldı, kötü mü; top tüfek yapıldı, kötü mü; GAP devam ediyor, daha da büyüdü, kötü 
mü? Bunların, çıkıp da hangisini söylediniz siz burada? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) tnsaf lazım, vicdan lazım; buraya çıkıp Ahmet'i, Mehmet'i, iktidardaki partiyi kötü
lemekle bu memleketin bir yere varacağım hiç kimse zannetmesin. Yarın bir başkası gelirse, 
onu da başkaları kötülemeye devam eder. Olmaz böyle şey! Ben Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bu anlayışa karşıyım. îyi yapanın iyiliği bahsedilmeli; arkadaş şunları iyi yaptın; ama, 
bunları da kötü yaptın, bu kötüleri de iyi yap demek lazım bu memlekette. Kim iktidarda olur
sa olsun, onların şevkini kırmamak lazım. Kimin içi * Tttr,'*—> Cumhuriyetinin vatandaşları 
için, bu vatanda yaşayan insanlar için bunu yapmak lazım. Ama, buraya çıkar da, her yaptığı
nız kötü derseniz, size millet de inanmaz; çünkü, millet iyiyi biliyor, tyi yapılanların da farkın
da, kötü yapılanların da farkında millet. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Söyle, demokrat olduğunu göster. 

ALt ER (Devamla) — Biz, kendi içimizde de olsa, kötü yapılanları eleştiririz. Ben size 
söyleyeyim... 
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BAŞKAN — Sayın Er, Anavatan Partisi Grubunun süresinin bitimine 40 dakika kalmıştır. 

ALÎ ER (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanlarım da arkadaşlarım da duysun; mesela "sebze meyve ithali" dediler; biz 

hep karşı çıktık. Neden karşı çıktık... 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Asil Nadir'den bahset. 

ALÎ ER (Devamla) — Asil Nadir olayı falan değil sevgili arkadaşlarım; mesele Türk çift
çisinin desteklenmesi olayıdır. Biz sebze ve meyve ithaline karşı çıktık. Neden?.. Türk çiftçisi
nin lehine değildi de ondan karşı çıktık ve yapılırsa yanlış olur; bunu samimiyetle söylüyorum. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Şekerle pirinçte neden karşı çıkmadınız? 

ALÎ ER (Devamla) — Demek ki, biz bu kürsüden kendi iktidarımızı da rahatça eleştirebi
lecek kabiliyete ve kapasiteye, demokrasi anlayışına sahibiz Allah'a hamdolsun; bunu da bilin. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ama, sizin doğru yapmadığınızı da eleştirecek cesaret var bizde; 
onu da bilin, onu da eleştiririz. 

Sevgili arkadaşlarım, daha çok söyleyecek sözlerimiz vardı; ama zaman kısıtlı olduğun
dan, bunları arz etmem mümkün olmadı. 

TURHAN HIRFANOöLU (Hatay) — Sayın Başkanım, biraz müsaade edin. (SHP sıra
larından "Konuşsun" sesleri) 

ALÎ ER (Devamla) — Ben, 1990 yılı bütçesinin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
yüce milletimize ve Yüce Meclise hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Er. 
Sayın Mustafa Parlak; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri, Anavatan Partisi Grubu adına Tarım orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Ge
nel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum 
ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, orman politikalarının gayesi, ülkenin çeşitli orman ürünlerine olan 
ihtiyacını karşılamak; toprak, su ve tabiî dengenin korunmasını sağlamak; halkın rekreasyon 
ihtiyaçlarını gidermek ve bütün bunlarla beraber orman köylüsünün ormanlardan azamî isti
fadesini sağlayarak, gelir ve refah düzeyini yükseltmek olmalıdır. 

Millî orman politikası ortaya konurken, o ülkenin ormancılık tarihi ile tabiî şartları ve 
sosyoekonomik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ekonomimizin öncelikli ve ana sektörlerinden biri olan ormancılık sektörü, belirtilen bu 
gayeleri gerçekleştirebilmek için bugün, ülkemizin yüzde 26'sını kaplayan orman alanında faa
liyetini sürdürmektedir. 

Ülkemizin orman varlığına bir göz atacak olursak, bunun yeterli olduğunu söyleyebilmek 
mümkün değildir. Toplam orman alanımız 20,2 milyon hektar olmasına rağmen, bunun 11,3 
milyon hektarı, yani yüzde 56'sı bozuk ve verimsiz ormanlardan, ancak 8,8 milyon hektarı, 
yani yüzde 44'ü iyi ve verimli ormanlardan ibarettir. 
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Türkiye'nin yüzölçümüne oranla iyi ve verimli orman alanı yüzde 11,4; bozuk ve verimsiz 
orman alanı ise, yüzde 14,5 olmaktadır. 

Bir ülkenin toprak, su ve tabiî dengesinin korunabilmesi için, o ülkenin yüzde 30'unun 
ormanlarla kaplı olması gerekir. Türkiye gibi çok engebeli ve dağlık arazi yapısına sahip ülke
lerde tabiî dengenin korunabilmesi için, o ülkenin yüzde 40'ının ormanlarla kaplı olması gere
kir. 

Bu haliyle ülkemizin, 20,2 milyon hektar orman alanının ancak yüzde 1 Tinin, orman vas
fına sahip bitkilerle kaplı oluşu; toprak ve su dengesini gün geçtikçe bozmakta, erozyon çok 
büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

Ülkemizde, yıllık erozyon miktarı 500 milyon metreküp civarında olup, bunu 30 santi
metre kalınlığında bir toprak olarak düşünürsek, aşağı yukarı Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir 
kara parçasını ihtiva eder. Halbuki, bütün Avrupa ülkelerindeki erozyon miktarı, Türkiye'den 
daha azdır. 

Türkiye gibi son derece engebeli ve dağlık bir coğrafî yapıya sahip, nüfus artışı hızlı ülke
lerde, bir taraftan memleketin ihtiyacı bulunan odun hammaddesini mevcut ormanlardan kar
şılamak, hem de son derece önemli toprak, su ve tabiî dengenin muhafaza edilmesi güçtür. 
Nitekim, geçmiş iktidarlar döneminde ormanların verim gücü hesaba katılmadan "kesebildi
ğin kadar kes" politikalarıyla, ormanlarımızın önemli bir kısmı tıraşlama kesimiyle bozulmuş 
ve erozyon millî bir felaket halini almıştır. 

Ülkemiz ormanları, kalite ve miktar açısından da son derece yetersizdir. Çünkü, Türkiye'
de yüzde 11 olan prodüktif ormanlık alanı, Avrupa'da yüzde 19,3 dünyada ise yüzde 22'dir. 
Türkiye'deki ormanların artımı da 1 metreküp hektar olduğu halde, gelişmiş ülkelerde bu ar
tım 3-4 katıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu durumda yapılması gereken, ülkemiz ormanları
nı hızla iyileştirmek, ağaçlandırma miktarımızı en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Ülkemizde, bu 
görev, Orman Genel Müdürlüğüne verilmiştir; ancak, bu görev, Orman Genel Müdürlüğüne 
verilirken, 20 milyon hektar sahanın kontrolünün ve korunmasının bir genel müdürlük tara
fından yapılıp yapılamayacağı hiç düşünülmemiştir. Esasen, cumhuriyet hükümetinin geçmiş
te uyguladığı devletçi politikalar, Orman Genel Müdürlüğüne yardımcı olmaktan çok, onun 
problemlerini artırıcı bir mahiyet ortaya koymuştur. 

Ormancılığımızın son 50 yılını kısaca özetleyecek olursak, 1937 yılında 3116 sayılı Kanun
la ilk ciddî orman mevzuatı ortaya konmuştur. Ancak, bu kanunun lafzı ve ruhu tamamen 
devletçidir. Ormanların korunması ve iyileştirilmesinde devletçiliğe önemli yer verilmiştir. 1945 
yılında çıkarılan 4785 sayılı Kanunla yurt çapında gerçek ve tüzelkişilere ait bütün ormanlar 
bir çırpıda devletleştirilmiştir. 4785 sayılı Kanunun, devletleştirmeyle ilgili maddesinin son pa
ragrafı ise çok ilginçtir. Şöyle ki: "Bu ormanlar hiçbir işlem ve bildirime tabi olmaksızın devle
te geçer" demektedir. Bu ifadenin, hukuk devleti ilkesi içerisinde izahı mümkün değildir. 

İşte bu bakış açısı, bu yanlış politika, orman idaresiyle orman köylüsünü karşı karşıya 
gelirmiş, köylünün devlete güvenini zedelemiş, onarımı mümkün olmayan yaralar açmıştır. Or
man köylüsünün yüzyıllar boyu koruduğu, sadece ihtiyaçları için örf ve âdetleri doğrultusun
da kullandığı bu ormanların, bu kanunla bir gecede devletleştirilmesine orman köylüsünün 
cevabı çok sert olmuştur. Vatandaşımız, elinden zorla alınan ormanları ateşe vererek, orman 
katliamına girişmiştir. 1945 yılında devletin rakamlarına göre, 165 bin hektar, 1946 yılında ise, 
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125 bin hektar orman vatandaşlarımız tarafından ateşe verilmiştir. Millî orman politikamız or
manlardan faydalanma, geliştirme ve korumayı öngörüyor olmasına rağmen, bu kanunla ka
mulaştırılan ormanların büyük bir kısmı yerle bir edilmiş, korunamamıştır. Bu fakir orman 
köylüsünün izlenen yanlış orman politikasına verdiği cevaptır. Daha sonraları çıkarılan kanun
larla durum biraz daha yumuşatılmaya çalışılmış; fakat, devletçi yapıdaki anlayışı değiştirmek 
mümkün olamamış, neticede orman köylüsüyle orman idaresi arasındaki mücadele sürüp git
miş, sürtüşme bugüne kadar, çoğalarak gelmiştir. 

Size, bizimle aynı yapıya sahip bir başka ülkedeki uygulamadan örnek vermek istiyorum: 
Nepal Krallığı, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip, nüfusun bizimki gibi dağınık bir 
biçimde ormanlarda yerleştirildiği bir ülke. Nepal Hükümeti de ormanlarını daha iyi korumak 
amacıyla, 1957 yılında bütün ormanları tek taraflı olarak devletleştirmiştir. Türkiye'de olduğu 
gibi, Nepal köylüsünün de olaya tepkisi sert olmuş, ormanlar hızla tahrip edilmeye ve yakıl
maya başlanmıştır. Bu durumu gören Nepal Kralı, bizzat orduyu ormanın korunmasında gö
revlendirmiş ise de, netice değişmemiştir. 1978 yılında, yani devletleştirmeden 21 yıl sonra Ne-
pal'de ormanlar eski sahiplerine yeniden verilmeye başlanmıştır. 

Şunu anlatmak istiyorum: Ormancılıkta koruma tedbirleri polisiye ağırlıklı olduğu süre
ce, ne kadar çok kuvvet olursa olsun, netice başarısızlıktır, öyleyse ormancılıkta çıkar yol, or
man köylüsüyle iyi ilişki kurmak, orman-halk ilişkilerini iyi düzenlemektir. Ormandan elde 
edilen gelirleri orman köylüsüyle paylaşmak, yani onlara orman gelirlerinden pay vermek veya 
ekonomik yaklaşımlarla orman köylüsünü ormana sahiplendirmek, tapulu ormanı olmasını 
temin etmektir. Onunla beraber ormancılık yapmak zorundasınız. Aksi takdirde ne kadar ağaç
landırma yaparsanız yapınız, ormanlan korumakta zorluk çekersiniz. 

Memleketimizde hâlâ aşırı taassupla devam eden ormancılıkta devletçilik fikrine cevap 
olarak Avrupa ülkelerindeki ormanların devlet ve özel yüzdelerini sunmak istiyorum: Belçi
ka'da devlet ormanları yüzde 11; kolektif ormanlar yüzde 36; özel orman yüzde 53; Danimar
ka'da devlet ormanı yüzde 30; kolektif orman yüzde 4; özel orman yüzde 66; Fransa'da devlet 
ormanı yüzde 10; kolektif orman yüzde 18; özel orman yüzde 72; Federal Almanya'da devlet 
ormanı yüzde 31; kolektif orman yüzde 25; özel orman yüzde 44; Hollanda'da devlet ormanı 
yüzde 30; kolektif orman yüzde 17; özel orman yüzde 53; İngiltere'de devlet ormanı yüzde 43; 
özel orman yüzde 57; irlanda'da devlet ormanı yüzde 79; kolektif orman yüzde 1; özel orman 
yüzde 20; Yunanistan'da devlet ormanı yüzde 73, kolektif orman yüzde 12, özel orman yüzde 
15; Avrupa Topluluğu ülkelerinin ortalamasını alacak olursak, devlet ormanı yüzde 27, kolek
tif orman yüzde 15, özel orman yüzde 58'i teşkil etmektedir. Türkiye'de ise, devlet orman yüz
de 99.9, özel orman ise binde l'i teşkil etmektedir. Sosyalist bir ülke olan Polonya'da bile or
manların yüzde 21'i özel sektöre aittir. AT ülkelerindeki bu dağılımı gördükten sonra ülkemiz
de ormancılığın neden gelişmediğine cevap bulmak herhalde daha kolay olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ormancılığımızın bugünkü problemlerine bakacak olursak, koru
ma ve ağaçlandırma olmak üzere iki konuda ciddî darboğazın olduğunu görürüz. Ormanları
mızın esası 17 milyon metreküpten 11 milyon metreküpe kadar düşmüştür. Ayrıca, Orman Ge
nel Müdürlüğünün yaptığı bir araştırmada, kırsal kesimin ısınması için gerekli 25 milyon ster 
odunun, ancak, yüzde 49'u Orman Genel Müdürlüğünce karşılanmakta, geriye kalan yaklaşık 
13 milyon ster, yani, yüzde 51'i vatandaşlarımız tarafından kaçak olarak kesilmektedir. Bu da 
gösteriyor ki, ormanlarımızın miktarı giderek azalıyor. -
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Ağaçlandırmada ise problem, araziye sahip olamamaktır. Bugün Orman Genel Müdürlü
ğünün imkânlarıyla 200 bin hektarın üzerinde ağaçlama yapmak mümkün iken, orman köylü
sü, bozuk orman alanlarını otlatma ve ziraat yapmak maksadıyla işgal etmiş, ağaçlandırmaya 
müsaade etmemektedir. 

Bu izahlardan anlaşılmaktadır ki, orman-halk ilişkilerini düzeltmeden, 10 milyon civarın
daki orman köylüsüne rağmen, onunla işbirliği yapmadan ormancılık yapmak mümkün değil
dir. Problemlerin nedenini de son elli yılın tarihî gelişimi içinde aramak gerekir. 

1983 yılında işbaşına gelen Hükümetimiz, yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında olaya 
yeni bir yaklaşımla girmiştir. Bunları iki ana başlıkta toplamak mümkündür: 

1. Ormancılık faaliyetlerine vatandaşımızı bizzat iştirak ettirerek ormanları onlara sa
hiplendirmek ve korumak, 

2. Orman köylümüzün problemlerine ekonomik ağırlığı olan projelerle çözüm getirmek, 
yani, ormanlardan onları nemalandırmak. 

1986-1987 yıllarında yapılan değişikliklerle 6831 sayılı Orman Kanunu, Anayasamızın mü
saade ettiği en son ölçüde liberalize edilmiştir. Bunlardan, 57 ve 64 üncü maddedeki değişik
likler, muhaliflerimizin hayallerinin çok ötesinde, fevkalade önemli değişikliklerdir. 57 nci madde, 
bozuk orman sahalarını ve boş duran Hazine arazilerini, özel ve tüzel kişilerle köy birliklerine 
vererek ağaçlandırmayı hedeflemiş bulunmaktadır. 50 yıl sonra nema verecek bir faaliyetin fi
nansmanı olarak, halkımıza yardımcı olmak maksadıyla Orman Kanununun 64 üncü madde
siyle Ağaçlama Fonu kurulmuş bulunmaktadır. Ağaçlama Fon Yönetmeliği 11 Mart 1989 gü
nü Resmî Gazetede yayımlanarak Türk ormancılığında yeni bir devir yaratılmıştır. 

Ağaçlandırma yönetmeliği doğrultusunda işlemler yürütüldüğü, fon yönetmeliği işletildi
ği takdirde, inanıyorum ki, vatan sathında yüzde 94 olan erozyon yüzde 50'lerin altına inene-
cektir. Fon yönetmeliğinin de, önümüzdeki yıldan itibaren, yani, görüşmekte olduğumuz bu 
bütçe yılında uygulanacağını öğrenmiş olmamız, ayrıca memnuniyet verici bir durumdur. 

Böylece fondan sağlanacak çok düşük faizli ve belli süre ödemesiz devreli kredi ile, işin 
finansmanı sağlanacak, ülkemizi, halkımızın ve köylümüzün desteği ile ağaçlandırmış, mamur 
etmiş olacağız. 12 milyon hektarı bulan bozuk orman sahası, biryandan devletimizin, diğer 
yandan da halkımızın gayretiyle ağaçlandırılmış olacaktır. 

Bu son değişikliğin temel esprisi, 50 yıldır yapılan yanlışlığı ortadan kaldırmaktır. Sadece 
Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ağaçlandırma problemini ne halledebilir, ne de orman
ları koruma görevini tek başına yürütebilir. Bu bakımdan, vatandaşlarımıza hak ve imkân ve
rilerek, dikimi, bakımı ve korunması büyük özen isteyen ağaçlama ve ülkemizin yeşillendiril
mesin! temin yoluna gidilmiştir. 

İkinci büyük yenilik ise, ormancılığımızın metodunu değiştirmiş olmamızdır. 

Orman Genel Müdürlüğü, eskiden, yapılan ağaçlandırma alanlarının etrafını tel örgüyle 
çevirerek o sahayı vatandaşların istifadesinden yasaklardı. Şimdi ise, karma ormancılık, sosyal 
ormancılık uygulamalarıyla arazi ağaçlandırılmakta, orman boşlukları da, vatandaşların ta
rım ürünü ve ot yetiştirmelerine bırakılmaktadır. Böylece, tel örgü kullanmadan, ağaçlandır
ma sahalarının korunması bizzat köylülerimiz tarafından yapılmaktadır. Köyün ihtiyacına gö
re dikilen fidan aralarında ot yetiştirilmekte ve bu otlar, hayvanlarını beslemek için köylüleri
mize bırakılmaktadır. 
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Konya, Kastamonu ve Manisa tilerinde yapılan bu pilot uygulamalardan son derece başa
rılı neticeler alınmıştır. Orman idaresiyle orman köylüsünün arasındaki sürtüşmeyi gideren, 
orman-halk ilişkilerini istenilen düzeye getiren bu tür uygulamalar hızla yaygınlaştırılacaktır. 
Böylece, elli yıldır kanayan yara tedavi edilmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar yapılan izahlarla, ormancılığımızın elli yıllık tarihî 
geçmişini ve bu sürede ortaya çıkan ana problemlerle, iktidarımızın bu problemlere yaklaşımı
nı ve ortaya konan çözüm yollarını ana hatlarıyla izah etmeye çalıştım. Şimdi ise kısaca, son 
dört yılın ormancılık faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. 

Ormancılıkta başarı ağaçlandırmayla ölçülür. Yoksa, mevcut ormanları kesmek suretiyle 
istihsali artırmakla ormancılıkta başarılı olunmuş sayılmaz. Bizden önceki iktidarlar, hep mevcut 
ormanları katlederek "Üretimi artırdık" diye övünmüşlerdir. Halbuki, İktidarımız zamanın
da, ülkemizin yeşillenmesi için, en önemli faaliyet olan ağaçlandırmada ses duvarı aşılmış, son 
6 yılda gerçekleştirilen ağaçlandırma miktarı, 1984 öncesi 17 yılda gerçekleştirilen ağaçlandır
maya eşit hale gelmiştir. 

1937-1985 yılları arasında yapılan ağaçlandırma miktarı, aynı yıllar arasında yanan or
man alanını karşılamamaktadır. Bu yıllar arasında yanan orman alanı 1 milyon 324 bin hek
tar, aynı yıllar arasında yapılan ağaçlandırma ise 1 milyon 240 bin hektardır. 1937'den bu yana 
yanan orman ve yapılan ağaçlandırma mukayese edildiğinde, ilk defa 1986'da artıya geçildiği 
görülmektedir. Bu da, 1984 yılında ilk defa, 100 bin hektarın üzerinde bir ağaçlandırmayı ger
çekleştirmiş olmamızdandır. 

Ağaçlandırmada yıllık hedefimiz 300 bin hektardır. İnşallah önümüzdeki yıllarda, uygu
lanan bu akılcı politikilar neticesinde, köylülerimizin de desteği ve Orman Genel Müdürlüğü
nün çalışkan mensuplarının gayretiyle bu hedefi de yakalamış olacağız. 

1984 yılında sadece Ankara'da yapılan, şehirlerimizin hava kirliliğini önlemek ve halkımı
zın dinlenme ihtiyacını karşılamak için başlatılan yeşil kuşak projeleri 25 ilde uygulamaya ko
nulmuştur, lleriki yıllarda, yeşil kuşak çalışmaları tüm illerimizde ve hatta büyük kazalarımız
da da yaygınlaştırılacaktır. 

1983 senesinde 20 bin hektar olan enerji ormanı, 1987 yılında 60 bin hektara ulaşmıştır. 
Enerji ormanı tesisinde de hedef 100 bin hektardır, 

Ormancılığımızın ana faaliyet dalı olan fidan üretiminde ise; 1983'te 426 milyon adet olan 
miktar, 1988 yılında 600 milyona ulaşmıştır. 1983 yılında 125 olan fidanlık adedi 167'ye 3 345 
hektar olan fidanlık alan da 4 115 hektara çıkarılmıştır. Yıllık fidan üretiminde hedef, 1 milyar 
rakamı alınmıştır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de 1989 yılında 13 yeni fidanlık müdürlü
ğü kurularak, fidanlık müdürlüğü sayısı 46'ya çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım ormancılık faaliyetleri ele alın
dığında, ANAP İktidarı döneminde bu konuda yeni bir çağın açıldığı ve ormancılık problem
lerine getirilen akılcı çözümlerin birer devrim mahiyetinde yenilikler olduğudur. 

Orman köylüsü için getirilmiş olan iyileştirmelere kısa başlıklar halinde göz atacak olur
sak; orman köylüsüne verilen zati ihtiyacın şümulü genişletilerek, köy konağı, sağlık evi ve kü
mes için de verilmesi sağlanmıştır. İstihkak fazlası 5 kat artırılarak, üretim işinde çalışanlara 
ek gelir sağlanmıştır. Küçüksanat erbabına tahsisen verilen tomruk miktarı, 2 katına çıkarıl
mıştır. Orman köylerinden şehire göç eden vatandaşlarımızın, evlerinin enkazının nakline mü
saade edilmiştir. Orman işçisine, her yıl enflasyonun üzerinde ücret ödenmesine özen gösteril-
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mistir. 1989 yılında, iktidara geldiğimiz 1983 yılına kıyasla, İS kat fazla ücret ödendiği tespite-
dilmiştir. Orman köylüsüne, Ağaçlandırma Fonundan düşük faizli kredi ile özel ağaçlandırma 
yapma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, 9 Kasım 1989 tarihinde Meclise sunulan yasa tasarısı ile, 
Orman Kanununun 2 nci maddesinde, orman rejimi dışına çıkarılan tarım alanlarının, önce 
Hazine adına tapuya bağlanıp sonra da bu yerlerin daha önce kullananlara devrini sağlayacak 
yeni düzenlemeler getirilecektir. 

Yapılan bütün bu düzenlemelerin temel prensibi, köylümüze, insanımıza, ormanı, ağacı, 
yeşili sevdirmek, ormanlarımızın korunmasında vatandaşlarımızın desteğini kazanmak, özel 
ormanların yurt sathına yayılmasını temin etmek ve ayrıca, millî gelirden nasibini en az alan 
orman köylümüze yeni haklar ve imkânlar sağlamaktır. 

Bir öneri ile sözlerime nihayet vermek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğünün bütçesi 
incelendiğinde, orman emvalinin istihsali için ödenen -orman içi nakliyelerde dahil- üretim gi
derlerinin yüzde 20'ler civarında; vergi, Hazine hissesi, fonlar, tarife bedeli gibi ödenek dışı 
ödemelerin de, yüzde 20'ler civarında olduğu görülmektedir. Bu tablo bana, orman ürünleri 
satış hasılatından, orman köyülsüne biraz daha fazla pay verilebilir izlenimini vermektedir, öde
nek dışı ödemelerden yapılacak olan kısıtı ile elde edilecek miktarın, üretim giderlerine akta
rılması, orman köylüsünün gelirini daha da artıracaktır. Bunun için, gerekirse kanunî düzenle
me yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1983 yılında 92,7 milyar TL olan Orman Genel Mü
dürlüğünün konsolide bütçesi 1988 yılında yüzde 866 artışla 898 milyar TL, 1989 yılında da 
1,3 trilyon TL'ye yükselmiştir. 1990 konsolide bütçesi yüzde 60 artışla, 2,1 trilyon olarak öngö
rülmüş; 1990 katma bütçesi ise, 262,8 milyar TL olarak bağlanmış bulunmaktadır. Bu bütçe 
ile Orman Genel Müdürlüğü, 1990 yılından ana ormancılık faaliyetleri olarak, 7,3 milyon met
reküp endüstriyel, 14,2 milyon ster yakacak odun üretimi; 155 000 hektar ağaçlandırma; 
14 400 hektar erozyon kontrolü; 5 000 hektar mera ıslahı, 66 000 hektar enerji ormanı tesisi; 
725 000 hektar kadastro, 1 568 000 hektar amenajman ve 650 milyon fidan üretimi programla
mış bulunmaktadır. 

Bu bütçenin orman köylüsüne, Orman Genel Müdürlüğünün değerli çalışanlarına ve aziz 
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Parlak. 
Anavatan Partisi Grubunun 20 dakikalık süresi kalmıştır. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.07 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 53 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1990 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarüan 
üe 1988 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli Idereler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarüan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Tarım Orman ve Kâyisleri Bakanlığı 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarvm Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Tanm Reformu Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yüı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe ve kesin-
hesabının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Kars Milletvekili Sayın Sabri Aras'ın. 
Buyurun Sayın Sabri Araş. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SABRİ ARAŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1990 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan arkadaşlarım, Grubumuzun görüşlerini 
dile getirdiler. Zamanımız çok az kaldı. Ben bu kısa süre içerisinde arkadaşlarımın söyledikle
rinden daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Hele, kıymetli arkadaşımız Sayın Ali 
Er'in güzel konuşmasından sonra, bu kürsüden konuşmak çok zor. 
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Hepimizin bildiği gibi, 1990 yılında memleketimizde son 50 yılda görülmeyen büyük bir 
kuraklık yaşandı. Çiftçilerimizin büyük zararları oldu. inşallah böyle bir kurak yılı tekrar gör
meyiz. Çiftçimiz bu zor günleri bir daha yaşamamış olur. 

Yüzde 40 ve yüzde 40'ın üzerinde zarar gören çiftçilerimizin, hasar tespit komisyonların
ca yapılan tespitler sonucu, zararlarının önlenmesine çalışıldı ve büyük oranda da önlendi. Zi
raat Bankasına 1989 yılı içinde borcu olan ve yüzde 40 ve yüzde 40'ın üzerinde zarar gören 
çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak, hepimizin bildiği gibi, bir yıl ertelendi. Bununla beraber, 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan çiftçi borçlan da, yine faizsiz olarak ertelendi. Geçmiş yıl
lardan kalan ve 50 milyon liranın üzerinde olan çiftçi borçlarının da taksitlendirilmesi yapılmış 
durumdadır. Bu kuraklık nedeniyle köylümüzün yeteri kadar tahıl üretememesi sonucu, mem
leketimizde husule gelebilecek herhangi bir açığı kapatmak için de, Hükümetimiz, dışarıdan 
tahıl alım bağlantılarını sağlamıştır ve şu anda hamdolsun Allah'a, hiçbir zorluğumuz bulun
mamaktadır. 

Ayrıca, hayvan yetiştiricilerinin yem ihtiyaçlarını temin için Devlet Demiryollarıyla yapı
lan protokol sonucu, yüzde 60 indirimle, çiftçimizin ihtiyacı olan yem, bulundukları illere sevk 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan muhalefet partisine mensup değerli arka
daşlarım, tabiî ki, devamlı olarak, tarım politikalarımızı tenkit ettiler. Bu, sadece bütçe görüş
melerinde değil, daha önceki yasama yılı içerisindeki görüşmelerimizde de, yine Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığımızın çalışmaları konusunda, Türkiye hayvancılığı konusunda, ilaç ver
me ve hormonlu etler konusunda, tahıllar konusunda birçok kere bu kürsüye getirildi. 

Ben, şu anda burada çok az sayıda arkadaşlarımın olmasına rağmen, yine de, muhalefet 
partilerine mensup arkadaşlarımızı kızdırmak istemiyorum; ama bazen düşünüyorum, bu kür
süye çıkıyoruz; ama rakam söylemeyeceğiz. Çünkü, rakam söylerken 1980 öncesi, 1980 sonrası 
oluyor, sanki milattan önce, milattan sonraymış gibi ve bu rakamlara da kızmalar oluyor. Di
ğer arkadaşlarımın konuşmalarında da hep bunlar oldu; ama, gerçek olan şudur : 1963-1983 
yılları arasında, tarımda gelişme ortalama yüzde 3'tür, 1983-1988 yılları arasında ise 4,4'tür. 
Sayın Ali Er'in söylediği gibi, bu iyi mi olmuştur, kötü mü olmuştur; bunun takdiri yüce mille
timize aittir, Yüce Meclisinize aittir. 

1989 yılı içerisinde, maalesef, bu kuraklık yüzünden tarımımızda yüzde 6 dolayında bir 
gerileme kaydedilmiştir. Bu, inşallah, gelecek yıllarda böyle olmaz ve Anavatan Partisi iktidar
larından sonra -ki, yine mutlaka bir yarış olacak, kim kazanırsa başarılı olur- böyle bir sıkıntı 
çekilmez, vatandaşımız böyle bir sıkıntının içine düşmez. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, Anavatan Partisinin ekonomi politikası serbest pi
yasa ekonomisine göre işler. Biz, hiçbir malı sübvanse etmek istemeyiz; ama tarımda devamlı 
olarak sübvansiyonlar uygulanmıştır, çiftçi desteklenmiştir. Bu, gerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası kredilerinde, gerekse diğer kredilerde ve destekleme fiyatlarında böyle olmuştur; süt 
alımı, et alımı ve hayvan ihracatı desteklenmiştir. 

Özkaynaklarıyla yatırım yapan çiftçilerimize, özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimi
ze kalkınmada öncelikli yörelerimizde yüzde 30, diğer yörelerde ise yüzde 25 oranında destek
leme sağlanmıştır. 
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Doğu ve güneydoğuda, kalkınmada öncelikli yörelerde bu rakamı pek cazip görmüyorum. 
Çünkü, doğuda ve güneydoğuda, yem imkânlarının az olduğu bir yerde yetiştiriciyi yüzde 5'lik 
oranla teşvik etmemiz pek başarılı değildir. İnşallah bu konuda yeni bir düzenleme yapılır ve 
o yörede yaşayan çiftçilerimize biraz daha imkân getirilmiş olur. Bunu bir temenni olarak ifa
de etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa bir süre önce, yine bu kürsüde Türkiye hayvancılığının so
runları tartışıldığında, tarım içerisinde hayvancılık sektörünün payının yüzde 31 civarında ol
duğu söylenmişti. Halbuki, Avrupa ülkelerinde bu tam tersidir. Avrupa ülkelerinde hayvancı
lıkta yüzde 70, tanmın diğer kesimlerinde ise yüzde 30'dur. 

Bir de işin tersine bakalım. Hayvancılık nedir, nasıl yapılır, nasıl geliştirilir? Hayvan sayısı 
bakımından dünyada 9 uncu sırada bulunuyoruz, AET ülkelerinde ise, yine sığır sayısı bakı
mından 7, koyun sayısı bakımından ise 3 üncü sıralardayız. Birim başına verim gözden geçiril
diğinde, sayı miktarının fazla olmasına rağmen, verimin az olduğu görülmektedir. 

Ekonomistler, hayvanı bir fabrikaya benzetiyorlar ve diyorlar ki, "tnsan gıdası olarak kul
lanılmayan gıda endüstrisü artıklarını ete, yüne, süte çeviren bir fabrikadır.'' Bizde bu fabrika
nın sayısı fazla; ama rantabl şekilde çalışmıyor. Niye çalışmıyor? tşin temelinde yem yatmak
tadır. Hiçbir zaman, yem bitkilerinin üretimine önem verilmemiştir. Bu konuda eski rakamları 
verirsem, daha düşüktür; ama bizim zamanımızda biraz ileriye götürülmüştür. Çünkü, mısır
da, ayçiçeğinde kaliteli tohum kullanarak daha iyi sonuç aldık. Mesala, 1983 yılında 2,2 mil
yon ton olan yem üretimimiz, 1989 yılında 4 milyon tona çıkmıştır, yani eskiye göre, biz, yüzde 
100 ileriye götürmüşüz; ama, yine yeterli değildir. Yeterli olması için, bu işin üzerinde biraz 
daha dikkatle durmamız icap etmektedir. 

Bugün, Türkiye'de, sulanabilir tarım arazisinin yüzde 5'i yem üretimine ayrılmıştır. Avru
pa ülkelerinde yem üretimine ayrılan miktar, yani sulanabilir arazi miktarı yüzde 50'dir. Yüzde 
S oranında yem bitkileri ekeceğiz ve verimimiz hayvan sayımıza göre yeterli olacaktır... Bu müm
kün değildir; ama ne olmuştur? Anavatan iktidarları zamanında bu bir miktar yükselmiştir. 

Bir GAP vardır. GAP, Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'deki insanlarımızın daha iyi bes
lenmesi, daha sağlıklı yaşaması için büyük ümidimizdir. Şimdiden, hayvancılık konusunda da 
GAP'ta neler yapabiliriz diye çalışmalar devam etmektedir, inşallah, o günlerde daha iyiye, 
daha güzele ulaşma imkânını bulacağız. 

Yine halkımızın sağlıklı beslenmesi bakımından, 1983 öncesi ile 1988-1989'u kıyaslaya
lım. Görüyoruz ki, halkımızın sağlıklı beslenmesi, yine yem üretimi ve hayvancılığa verilen önem 
sayesindedir, 1983 yılında kişi başına 18 kilogram et tüketmekteyiz. Bugün bu miktar 24 kilog
rama çıkmıştır. Yine 1983Mü yıllarda kişi başına 90 litre civarında süt tüketmekteyiz, bugün 
bu, 143 litreye çıkmıştır. Yani, bir ilerleme vardır; ama daha iyiye, daha güzele götürmenin yol
ları da vardır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımız, yaptığı hizmetlerde teknolojiye büyük önem ver
miştir. Ne yapmıştır? Türkiye'de şimdiye kadar insan sağlığında bile denenmeyen birçok yollar 
tarım alanında denenmiştir. Hayvancılıkta embriyo transferine gidilmiştir. 1983 yılında yıllık 
olarak 226 000 hayvanımız sunî tohumlamaya tabi tutulurken, 1988'de bu rakam 650 binlere 
ulaşmıştır. 

Yine, o yıllarda mevcut olan yerli hayvanlarımızın içeresinde kültür ırkı ve melezlerin ora
nı yüzde 24 iken, 1989 yılında yüzde 35'e yükselmiştir. 
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Zamanım çok az olduğu için kısa örnekler yermek istiyorum. Çünkü, rakamlar çok, ko
nu çok. Tarım denince, tarımın içerisine elektriğinden tutun da, telefonuna, yoluna, suyuna, 
havasına, hava kirliliğine, radyasyonuna kadar aklınıza gelecek her şey girmektedir. Bugün eğer 
köyümüzde telefon olmazsa, tarımımız elbette ki müspet bir yola girmez, hayvancılığımız el
bette ki müspet bir yola girmez. Elektrik olmazsa aynıdır, su olmazsa aynıdır. Onun için bun
ların hepsini bırakıyorum; fakat şunu söyleyeyim; suni tohumlama yoluyla, tabiî tohumlama 
yoluyla yapılan çalışmalar sonucu -ki bu, Anavatan iktidarları zamanında olmuştur- hayvan
larımızın yemden istifade etme kabiliyetleri gelişmiştir. Küçük bir örnek vereceğim; kültür ırkı 
bir sığır S kilogram arpaya eşdeğer miktarda yem aldığında, bunu 1 kilogram ete çevirmekte
dir. Türkiyemizde sayısı çok olan yerli ırk bir sığırın ise, ancak 7,5-8 kilogram civarında arpa
ya eşdeğer yem alması lazım ki, 1 kilogram et yapabilsin. Biz, o kadar zengin bir ülke miyiz 
ki bu kadar israfa sebep olalım? Anavatan İktidarının ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
mızın, bugün üzerinde durduğu ve bilim çevrelerine, üniversitelerimize kulak tıkamadan ve kendi 
bünyesinde araştırma birimleri kurarak yapmak istediği budur. 

isterseniz, sığırdan başka, bir de tavuktan örnek verelim. Yani "Yumurta mı tavuktan çı
kar, tavuk mu yumurtadan çıkar?" tartışmasında olduğu gibi, oturup da boşu boşuna, illâ 
da muhalefet yapacağız diye, milleti kandırmak için yollar arayacağız diye, düzmeceler, koş
macalar söylemenin lüzumu yoktur. Hibrit cinsi bir tavuk düşünün, tavukta iyi geliştirilmiş 
bir ırk düşünün; 1 kilogram canlı ağırlık için tükettiği yem miktarı 2 kilogramdır ve 45 günde 
bu ağırlığa ulaşmaktadır. Peki, bu gelişme sağlanmadan önce durum neydi; o tavuğun 1 kilog
ram canlı ağırlığa ulaşmak için tükettiği yem miktarı 3,5-4 kilogramdı. Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığımızın yapmış olduğu bu çalışma müspet bir çalışma mıdır, değil midir? Veyahut 
da Ali Er arkadaşımın tabiriyle sorayım; "İyi midir, kötü müdür?" Bunun takdiri sizlere aittir. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — 10 senede o kadar yapılsın. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Efendim, siz oradan bağırın, ben buradan konuşacağım; kür

süye çıktığınızda konuşursunuz. 
Bakınız; "Biz, görevleri hep iyi yaparız" dediniz. Şimdi, belediyelerin büyük bir kısmı 

si/de, SHP'de. Ben geçen bir program izledim, isterseniz bunu bir ihbar olarak kabul edin; 
televizyonda, Sayın Uğur Dündar'ı ve şöyle reklamsal bir görüntüsüyle Şişli Belediye Başkanı
mı/ Sayın Fatma Girik'i gıda maddeleri konusunda izledik. Ben kendilerine buradan teşekkür 
ediyorum. Hakikaten Türkiye'de gıda maddeleri, çeşitli bakanlıklarımızın kontrolü altında; ama 
maalesef bugüne kadar hiçbir bakanlığımız "Bu gıda kontrolü görevi benimdir" diye konuya 
sahip çıkmamıştır. Onu da bir tarafa bırakıyorum. 

O görüntüde neler vardı; fare pisliklerinden bahsetmeyeceğim, kirlilikten bahsetmeyece
ğim. Orada, yine güzel başkanımızın tebessümüyle görüntüye gelen, et kesen bir işçinin elleri 
vardı ve iyi bir gözle -bir hekim gözüyle- baktığınız zaman, o insanımızın elllerinde şarbon 
hastalığının çok belirgin olduğunu görebilirdiniz. Merak edenler TRT'ye müraacat ederler, o 
filmi bir bilim kuruluna yeniden izletip, sonucunu öğrenirler. Belediye başkanımızın bu dene
timi çok güzel ama acaba o dükkândan çıktıktan sonra hangi işlemleri yaptı? Hepimiz biliyo
ruz ki, şarbon, ihbarı mecburî bir hastalıktır ve 24 saat içerisinde ilgili makamlara iletilmek 
ve ilgili makamların da elkoymak mecburiyetinde oldukları bir hastalıktır. Acaba bu konuda, 
sadece görüntüye gelip "Ben denetleme yaptım" mı dendi; yoksa -300-500 kuruş diyelim, lira di-
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yelim- ceza mı, kapatma cezası mı verildi, yoksa orada çalışan insanların sağlık karneleri mi 
incelendi, çalışanlar muayeneye mi gönderildi, sonuç nedir? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gereği yapıldı, merak etmeyin. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — İnşallah gereği yapılmıştır. Demek ki, sadece "Ben bunu ya

parım ederim" demekle olmuyor; önce bilmek lazım; bakmak şart değil, görmek lazım. "Hiç 
bilenle bilmeyen bir olur mu?" demişler. Doğrudur, önce bilmek lazım. 

Bu konuyu, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızla ilgili olduğu için söylüyorum, çün
kü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımız, gıda kontrolü ile de yetkili olan bir bakanlık ve 
zannediyorsam Sayın Bakanımızın bize verdiği, daha önce bütçe görüşmelerinde sunduğu ra
kama göre, 20 bin civarında gıda üretimi yapan fabrika, 1989 yılı içerisinde denetlenmiş ve 
130-140 bin civarında da numune alınarak laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Merak ediyorum; 
Türkiye'mizde insan sağlığıyla, televizyon ekranlarından gelen görüntüler itibariyle, nasıl alay 
ediliyor ve bizler, çocuklarımız, 55 milyon vatandaşımız, zannediyorum bugünlerde lokanta
larda yemek yemeyi, hatta eylerinde bile, aldıkları gıda maddelerini uzun süre düşündükten 
ve çeşitli muamelelere tabi tuttuktan sonra ancak yiyebiliyorlar, pişirebiliyorlar. 

Bu konuyla ilgili olarak, gıda maddeleriyle ilgili bir kanun hazırlığından haberimiz var, 
zannediyorum, yakın zamanda da Yüce Meclisimize sunulur ve iyi bir şekilde çıkar, tyi bir 
şekilde çıkar dediğimden maksat şudur : Biz, gıda kontrol hizmetlerini Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, tçişleri Bakanlığı ve belediyeler 
çıkmazı içinde tekrar ele alırsak hiçbir şey yapmamış oluruz. Ümit ve temenni ediyorum ki, 
bunu daha köklü ve daha iyi bir şekilde tek bir bakanlığımıza veya tek bir ele verip... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ayrı bir bakanlık olması lazımdır, 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Dediğiniz de doğrudur; ben şimdi telaffuz edemiyorum. Dü

şünün, bugün, bizim kadar denize, su kaynaklarına sahip olmayan ülkelerde su ürünleri ba
kanlığı vardır. 55 milyon kişinin yaşadığı Türkiyemizde bir gıda bakanlığı elbette ki düşünüle
bilir. Bu, yine Yüce Meclisimizin bileceği bir iştir. Bunu bana söylemenizle bitmiyor. 

Su ürünleri konusunda bu kadar su kaynağına sahip olmamıza ve bugüne kadar yine de 
ilerlemeler olmasına rağmen, -her ne kadar, ANAP iktidarları zamanında artışlar sağlanmışsa 
da yani balık etinde de eskiden kişi başına 4 kilo düşmüyordu, şimdi yanılmıyorsam kişi başı
na 7.7 kilo civarında balık eti düşmektedir- maalesef yeterli değildir. Yoksa, bugün balık has
talıklarıyla da çok iyi mücadele edilmektedir. Üretimde de artışlar vardır. Yine, akarsularımıza 
attığımız balık yavrularını da kendimiz yetiştiriyoruz. Bu konuyla ilgili, zannediyorum üç tane 
de araştırma enstitümüz var; Trabzon'da, Eğridir'de ve diğerinin nerede olduğunu bilmiyo um... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sürmene Yeniay'da. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Olabilir efendim. Hatırlattığınız için teşekkürler. 
BAŞKAN — Sayın Araş, toparlayın efendim. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, neresini toparlayayım, o kadar dağıttılar ki; 

toplamaya çalışacağım. 
Muhalefet milletvekillerine göstermiş olduğunuz müsamahanın bir kısmını bana göster

menizi rica edeceğim efendim. 

Sayın milletvekilleri, zamanım dolduğu için sözlerimi toparlamak zorundayım, fakat bu 
arada Sayın Başkanım müsamaha gösterirse bir konuyu belirtmek istiyorum. Bugün, Ziraat 
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Bankasının, çiftçiye sağladığı imkânlar büyük; fakat muamelelerin biraz daha çabuklaştırıl
ması ve çiftçinin ihtiyacının zamanında temini şart. Çiftçi kredi kartları çıkardılar; zannediyo
rum birkaç vilayetimizde, bu, uygulamaya konulmak üzere veya konuldu. 

Şunu arzu etmekteyiz : Ziraat Bankasının, mutlak surette Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığımızla koordineli bir şekilde çalışması; verilen tarımsal kredilerin disiplinli şekilde kont
rol edilmesi ve yerinde kullanılması zaruridir. Eğer, çiftçimize verilen krediler kontrol dışında 
kullanılırsa, bunun, üretimin artışında fazlaca başarılı ve faydalı olacağına pek inanamıyorum. 
Hatta, Ziraat Bankası, bugün tarımsal kredileri vermesinin yanında, mevduat hesaplarıyla, emek
lilerin işleriyle, sigortalıların işleriyle de uğraşıyor; hakikaten en büyük yük Ziraat Bankasının 
üstünde. Ziraat Bankasında -veyahut da ayırarak- tarımla ilgili bir birimin oluşturulması şart
tır ve bunun da Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın bünyesine alınması zaruridir kanaa
tindeyiz. 

1990 yılı bütçesinin, yüce milletimize, çiftçimize, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımı
zın mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Hükümet adına. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 yılı Bakanlığım bütçesiyle ilgili olarak görüşlerimizi 
ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, dünya tarımıyla yakından ilgili uluslararası kuruluşların gündeminde, 
tarımsal üretim ve tabiatın korunmasıyla ilgili sorunlar yer almaktadır, özellikle bu konular 
üzerinde genel bir bilgi vermeyi, Yüce Meclise bu konuda son gelişmeleri sunmayı faydalı bir 
görev addediyorum. Bilhassa son birkaç yılda dünyanın muhtelif bölgelerinde cereyan eden 
ve bu yıl Türkiye'de de yaşamış bulunduğumuz kuraklık hadisesi ve tabiî kaynakların yeterince 
korunamadığı, böylece meydana gelen çevre kirliliği konuları, ilgi odaklarını teşkil etmektedir. 

Teknik gelişmeler ve araştırma çalışmalarında ise, günümüzün en önemli konusunu teşkil 
eden genetik mühendisliğini de içine alan biyoteknolojik gelişmelere geniş yer verilmektedir. 
İktisadî açıdan tartışılan konuların başında ise, bazı ülkelerin uygulamakta olduğu aşırı süb
vansiyonlar ile dış ticarette sık sık başvurulan korumacılık tedbirleri gelmektedir. 

Kuraklık, üretimde, diğer olumsuz faktörlerle beraber, son birkaç yıldan beri -Akdeniz 
kuşağı ülkeler dahil olmak üzere- dünyanın birçok bölgesinde, önemli sayılacak derecede üre
tim düşmelerine yol açmış bulunmaktadır. 1987 ve 1988 yıllarında, temel tüketim maddeleri
nin üretiminde, dünya ülkeleri arka arkaya tüketimden daha az bir üretim ile karşı karşıya kal
mışlardır. Bu durumun en önemli sebeplerinin başında, Amerika Birleşik Devletleri ve Kana-
da'da son yarım asrın en şiddetli kuraklığın yaşanmış olması gelmektedir. 

Hasat döneminin henüz tamamlanmadığı bugünlerde, dünya tahıl üretiminin 1989 yılın
da da yeterli seviyede olmadığı tahmin edilmektedir. Böylece, dünya toplam tahıl üretimi, son 
üç yılda, arka arkaya, dünya tüketiminin gerisinde kalmış bulunmaktadır. 
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Dünya tahıl üretiminde son yıllarda meydana gelen azalmaya karşılık, nüfus artışına bağlı 
olarak, tahıl stokları son 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Buğday stoklarının azalması 
ve buğday fiyatlarında görülen yükselmeler sonucunda, halen üretim yapılmayan tarım alan
larının üretime açılması yanında, sağlıklı bir üretim seviyesine ulaşılması beklenmektedir. 

Bu arada, dünyadaki bu gelişmelere rağmen, ülkemizde tahıl stoklarının ihtiyacı karşıla
yacak seviyede olduğunu ve herhangi bir sıkıntının bulunmadığını da Yüce Meclise ifade et
mek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu izahat ile şu özet neticeyi çıkarmak istiyorum : 
Son üç dört yıldan beri, dünya tahıl üretiminde bir istikrarsızlık görülmektedir. Tespit edilen 
bu durum, insan beslenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, bugün, 5 milyarı 
aşmış bulunan dünya nüfusunun asıl enerji kaynağı ve hayatiyetini devam ettireceği gıda mad
deleri, buğday, pirinç, mısır gibi ürünleri de içine alan tahıllardır. Yem olarak değerlendirilen 
tahılların ise, hayvancılık üretimindeki önemi bilinmektedir. 

önümüzdeki 1990 yılı hasadının, dünya ölçeğinde nasıl bir tablo çıkaracağını tahmin et
mek oldukça zordur. 

Değerli milletvekilleri, bugün, uluslararası birçok toplantılarda ve basında ele alınan, sık 
sık tartışılan konulardan biri de, çevre üzerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Çevrenin ta
rım sektörü ve üretim kaynaklarıyla olan dolaylı ve dolaysız ilişkileri sebebiyle uluslararası gün
demde yerini bulan bu problem alanlarına da kısaca değinmeyi yararlı bulmaktayım. 

Kirletilen atmosfer, incelmeye başlayan, hatta delindiği ifade edilen ozon tabakası, hızla 
tahribata konu olan tropik yağmur ormanları, kimyasal maddelerle kirlenen kaynaklar, gıda 
maddelerinde arzu edilmeyen; fakat bulunan kalıntı maddeleri, erozyonla, giderek kaybolan, 
tuzlanma ve çoraklaşma ile elden çıkan topraklar, radyasyon ile karşılaşılan felaketler ve niha
yet, bütün bu etkilerle tamiri zor ve hatta imkânsız hale gelen tabiatın o mükemmel, fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik dengeleri gibi konular dünya kamuoyunda "Çevre" başlığı adı altında 
bugün en çok tartışılan meselelerin başlıcalarıdır. 

Bu olumsuz etkilerin her birinin sebep ve sonuçları ile ayrıntılı bir şekilde ele alınması, 
ihtisas kuruluşları ve bilim adamlarının görevi olmakla beraber, bizler için önem arz eden hu
sus, iş işten geçmeden, bütün ülkelerin konunun ciddiyetine inanmaya başlamış olduğu ve şim
dilik dünyada büyük bir kamuoyunun teşekkül ettiğidir. Yurdumuzda da, Yüce Meclisin çatısı 
altında, bu konu ile ilgili yeni bir komisyon oluşturulmuş ve ayrıca, Hükümet düzeyinde de 
daha önce genel müdürlük olan Çevre Genel Müdürlüğü, müsteşarlık seviyesine getirilmiş ve 
konunun önemi doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biyoteknoloji adı verilen ve temelde bitki, hayvan 
ve mikroorganizmaların gen yapılarına müdahale etmeye kadar varan yeni teknolojilere de de
ğinmek istiyorum. 

Bu alanda isim yapmış bilim otoritelerinden ve güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgi
lere göre, genetik ve diğer biyoloji alanlarında elde edilen yeni buluşlar ve uygulamalar akıl 
almaz boyutlarda verimlilik artışlarına yol açmış; şimdiye kadar hiç bilinmeyen bitki ve hay
van türleri ortaya çıkmış ve gıda imalatında zaman ve para tasarrufu sağlayan teknikler ortaya 
çıkarılmıştır. Bü teknolojik sıçramanın uzay ve elektronik alanlarında müşahade edilen geliş
meler kadar önemli bulunduğu ve insanlığa sağlayabileceği potansiyel yararların çok büyük 
olduğu kabul'edilmektedir. 
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Şimdilik, bu alanda yapılan en yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri, gelişmiş ülkelere 
münhasır kalmakla beraber, Türkiye'nin bu gelişmelerin dışında kalmaması için gayret göster
mekteyiz. Bilim kuruluşlarımızın yanı sıra, Bakanlığıma bağlı araştırma enstitülerinde biyo-
teknolojinin ilk uygulamalarından olan, doku kültürü ile bitki üretmek ve embriyo transferi 
ile de hayvan neslinin ıslahını ve hızlı çoğalmayı sağlamak konularında çalışmalara gidilmiş 
ve başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Bu alanda ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurabil
memiz için, daha hızlı çalışmak ve uzun bir yol almak zorunda olduğumuzu da bilmekteyiz. 

Bu arada konuları yakından takip etmekte olduğumuz ve teknoloji ile ilgili uluslararası 
birçok merkezle irtibat halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, ekonomik alanda bugün uluslararası platformda en çok ko
nuşulan ve tartışılan konuların başında ise, dış ticaretteki korumacılık hareketleri ve bazı ülke
lerin uygulamaya devam ettikleri aşırı sübvansiyonlar meseleleri gelmektedir. Dış ticaretteki 
korumacılık hareketlerinin dünya kamuoyunda ülkelerin topyekûn refahını sınırladığı ve bü
yük gelir kayıplarına yol açtığı kabul edilmektedir. Korumacılık ve sübvansiyonların en kap
samlı ve köklü bir şekilde ele alınması, 1987 yılında, GATT tarafından, Uruguay'da yapılan 
çok yönlü ticarî müzakerelerle başlatılmıştır. Dört yıl sürmesi beklenen bu müzakerelerin gün
demine bir çok konular girmiş olmakla beraber, tarım ürünlerinin ticaretini ve sübvansiyonla
rını ilgilendiren müzakereler büyük ağırlığı teşkil etmekte ve çetin müzakerelere sebep olmak
tadır. Bu müzakerelerden uzun vadede beklenen husus, adil ve pazara tamamen açık tarım ürün
leri ticaret sistemini oturtmak ve kabul edilebilir bir süre zarfında dünya ticaretinde yanlış yön
lendirmelere yol açmayan ve yeni sınırlamalar getirmeyen, tarımı destekleme ve koruma politi
kalarında tedrici bir azaltmaya gitmek şeklinde özetlenmektedir. 

Kısa vadede ise, bugün mevcut olan ticarî sınırlamaların ve destekleme uygulamalarının 
dondurulması ve hiçbir sebeple daha kötüye götürülmemesi hedeflenmiştir, bugün için uygu
lamalar, büyük ölçüde kısa vade hedefleri içerisinde devam etmektedir. 

Uruguay'daki bu müzakerelerden sonra, 5-9 Aralık 1988'de Montreal'de bakanlar seviye
sinde yapılan dönem ortası müzakerelerde ele alınan 15 konunun 11'inde az çok müzakerelere 
devam mutabakatı sağlandığı halde, tarım, tekstil ve giyim gibi konular askıya alınmıştır. Son 
olarak, 5-8 Nisan 1989'da Cenevre'de üst düzey bürokratlar ile yapılan toplantıda geri kalan 
dört konunun yeniden ele alınmasına karar verilmiştir. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; bu müzakereleri huzurunuzda dile getirmemin sebe
bi; burada doğacak olan kararların gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler açısından taşıya
cağı önem ve kalıcı olma özelliğindendir. Türkiye'nin de bu toplantılarda ortaya çıkacak neti
celere ve kararlara göre, kendi politikalarını tespit etme zorunluluğu olduğunu ve bunun fev
kalade önemli bir konu olduğunu da yeniden dile getirmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarım sektörümüzün Türk ekonomisi içerisindeki yeri 
ve önemi hakkında da Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 1988 yılında tarım sektörü gayri 
safi yurt içi hâsılanın yüzde 17,3'ünü, ihracatın yüzde 20,1'ini meydana getirmekte, iktisadî 
faal nüfusun yüzde 50,5'i de tarımda çalışmaktadır. Tarım sektörü, 1989 yılında ise gayri safi 
yurt içi hâsılanın tahmini yüzde 16,7'sini -ocak-eylUl ayları arasındadır- ve ihracatın yüzde 
16,6'sını meydana getirmekte olup, iktisadî faal nüfusun tahminen yüzde 50'si de tarımda ça
lışmaktadır. 
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Grupları adına konuşan değerli sözcülerin, sayın milletvekillerinin dile getirdikleri bazı 
görüşler vardır. Esasen bunlar, sadece Bakanlığımızın bütçesinin görüşülmesi sırasında dile ge
tirilen görüşler olmayıp, değişik platformlarda ve değişik sebeplerle ileri sürülen bazı görüşler
dir. Bunlara kısaca, devletin resmî rakamlarını Yüce Meclise arz ederek ve bu resmî rakamlara 
dayanarak, özet olarak cevap vermek istiyorum. 

Tarımsal gelir, 1980'de 925 milyar lira ve 1968 sabit fiyatlarıyla 45,3 seviyesindeyken, 1988'de 
15 trilyon 822 milyar lira mertebesine ulaşmış ve yüzde 42,6 artış göstermiştir. 1968 sabit fiyat
larıyla da yüzde 45,3'ten 60,3'e ulaşmış ve artış hızı da, yılda yüzde 3,6 mertebesindedir. Bu 
sebeple, tarımsal gelirin gayri safı millî hasıla içindeki payının azaldığı şeklindeki görüşlere 
katılmadığımızı, esasen, Türkiye'nin büyümesi neticesinde, yüzde 16'lar mertebesinde olan ra
kamların, daha önceki 925 milyar liranın eşdeğeri olan rakamlardan daha büyük olduğunu 
da ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, gene burada Sayın Türkcan, kişi başına tarımsal gelirin 300 dolar 
seviyesine indiğini beyan ettiler. Esasen, gene DPT'nin resmî rakamlarına göre, 1980'de kişi 
başına tarımsal gelir, 1968 fiyatlarıyla 200'dolarken, 1988'de 290,4 dolar seviyesine ulaşmıştır. 
tndi şeklinde ifade ettikleri rakam, resmî rakamlara göre artış olan ve son ulaşılan rakamlar
dır. Artış hızı da, yıllara göre yüzde 4,7 seviyesinde seyretmektedir. 

Gene, çalışan başına, tarımsal gelir rakamlarını da Yüce Meclise arz etmek isterim : 1980'de, 
1968 sabit fiyatlarıyla 663,3 dolar seviyesinde olan rakam, 1988'de 800,1 seviyesine ulaşmıştır. 
Burada da yüzde 20,6 civarında bir artış gözlenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarım sektörü, 1963-1983 yılları arasında, yılda orta
lama yüzde 3,1984-1988 yılları arasında, yani hükümetlerimiz döneminde, yılda ortalama yüzde 
4,6 oranında gelişme göstermiştir. Ancak, Yüce Meclisimizde görüşlerini dile getiren sayın söz
cülerin belirttiği ve kamuoyunun da yakınen bildiği gibi, son elli yılda görülmemiş olan kurak
lığın 1989 yılında yaşanmasından dolayı, bir gerileme olduğu da ayrı bir vakıadır. 

Altıncı Beş Yıllık Plandaki, tarım sektörünün gelişme hedeflerini de arz etmek gerekirse; 
1990-1994 yılları arasında tarım sektörünün yüzde 4,2, bitkisel üretimin yüzde 3,7 ve hayvan
sal üretimin yüzde 4,9 gelişmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Gene değerli konuşmacılar tarafından dile getirilen, toplam kamu yatırımları içerisinde, 
tarıma ayrılan kamu yatırımları payının azaldığı şeklinde ifade edilen görüşe de katılamadığı
mızı, kamu yatırımları içerisinde tarımın payının 1985 yılında yüzde 7,2, 1989*da ise yüzde 10,7 
oranına ulaştığını ve bir yükselme olduğunu da ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1983 yılında tarım ürünleri ihracatı 1 milyar 880 milyon 
dolarken, 1988 yılında 2 milyar 340 milyon dolar, 1989 yılında, ocak-eylül ayları itibariyle 1 
milyar 321 milyon dolar seviyesindedir. Tabiî ki, bu yılın son aylarındaki rakamlar bu rakam 
içerisinde değildir. Bunlar net, direkt tarımsal ihracatlardır. Bunun dışında, tarıma dayalı, geç
mişte bu şekilde direkt olarak yapılan ihracat olarak görülen birtakım ürünlerimiz, şimdi, son 
yıllarda sanayideki gelişmemize paralel olarak, Türkiye içerisinde işlenip, sanayi mamulü ola
rak ihraç edilebilme durumuna gelmiştir. Bu da, ayrıca hükümetlerimizin, takip ettiği politi
kalar neticesinde ulaştığı başarılı neticelerden bir başkasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Et ve Balık Kurumumuz, 17 Ağustos 1989 tarihinde, Türkiye'de bu 
yıl yaşadığımız kuraklık neticesinde üreticimizin zarara uğramaması için, kendi kuruluş 
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gayelerinin dışında bir başka görevle görevlendirilmiş ve bu kurumumuza destekleme alımı ya
pabilme imkânı getirilmiştir. Bu karar neticesinde, Et ve Balık Kurumumuza bugüne kadar 
130 milyar lira tahsis edilmiş ve üreticimizin kuraklıktan uğrayabileceği zararlar asgariye indi
rilmeye çalışılmıştır. Günlük hayvan alımları da şu anda 400 ton seviyesinde seyretmekte ve 
yapılan ödeme de günde 1,8 milyar lira civarında olmaktadır. 

Ayrıca, Et ve Balık Kurumu dışında, yurdumuzda faaliyet göstermekte olan özel kombi
nalara, gene son olarak yaptığımız bir düzenleme sayesinde, daha ucuz kredi verilebilmesi ve 
işletme sermayesi olarak bu kredileri kullanabilme imkânları da araştırılmış ve konu son aşa
masına gelmiştir. Bu konuda yetkili organların alacağı karardan sonra, bu kombinalarımıza 
da yardımcı olunması sağlanmış bulunacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli konuşmacılar, burada, Hükümetimizin yap
tığı sübvansiyonlarla ilgili görüşlerini de dile getirmiş bulunmaktadırlar. 

Tespit edebildiğim kadarıyla, Sayın Hırfanoğlu, gübreye yapılan 1 trilyon liralık sübvansi
yon düşüktür demişlerdir, ayrıca gübre fiyatları yüksektir şeklindeki görüşlerini de dile getir
mişlerdir. Diğer bazı değerli sözcüler de bu mealde görüşlerini Yüce Meclise arz etmişlerdir. 

Şimdi, 1989 senesinde bütçemizin 32 trilyon lira civarında olduğunu düşünür isek, sadece 
gübreye verilen ve değerli sözcüler tarafından da az bulunan 1 trilyon lira rakamının, sadece 
gübredeki bu rakamın, bütçemizin 32'de Tine tekabül ettiğini Yüce Meclise ifade etmek istiyo
rum, yani bugünkü Hükümet, çiftçimize verdiği önemi göstermesi bakımından, toplam bütçe
sinin 32'de Tini (1 trilyon lirayı) sadece gübrede sübvansiyon olarak verebilme noktasına ve 
gücüne gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple, "bu, düşüktür" şeklindeki beyanı kabul etmemiz 
de mümkün değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, esasen, değerli konuşmacıların da fevkalade iyi bildikleri gibi, gübrenin hammad
desinin yüzde 90'lar seviyesindeki orana tekabül eden kısmı yurt dışından ithalat yoluyla sağ
lanmaktadır. Buna rağmen, gübre fiyatları, geçtiğimiz aralık ayındaki yüzde 9'luk artırımdan 
sonra, 1989 senesinde hiç artırılmamış; tam tersine destekleme oranları artırılmış, sübvansiyon 
artırılmış; ayrıca bu yi İki kuraklık göz önüne alınarak, sonbahar sezonunda da, mesela DAB'ı 
örnek vermek gerekirse, 350 lira seviyesinde seyreden fiyatlar, sonbahar için bir iskonto şeklin
de 2S0 lira mertebesine indirilmiş ve bu şekilde çiftçimize arz edilmiştir. Ancak, tekrar ifade 
ediyorum, gübredeki bu fiyat, mesela biraz önce örnek verdiğimiz DAB'daki bu fiyat, esasen 
geçen yıla göre artmamış olan bir fiyattır ve o fiyat esasen gene bizim aslî fıyatımızdır. Bu 
yapılan 100 lira mertebesindeki fiyat indirimi, bir iskonto şeklinde yapılmış olan indirimdir. 

Gübrenin dışında, 15 Ağustos 1989 tarihine kadar karma yemde 136 milyar lira sübvansi
yon veya devlet desteği yapılmıştır. 14 Aralık 1989 tarihine göre sütlerde uygulamakta olduğu
muz ve son aylarda aldığımız karar doğrultusunda 35 liradan 70 liraya, 25 liradan 55 liraya 
çıkardığımız teşvik primlerindeki toplam da 50 milyar liraya yaklaşmış bulunmaktadır. Projeli 
hayvancılığa 17 milyar lira, ithal damızlığa 1,5 milyar lira, ilaç teşvikine 10 milyar lira civarın
da sübvansiyon ve devlet desteklemeleri de yapılmaktadır ve yapılmaya da devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yıl yaşamış olduğumuz -ümit ve niyaz ediyoruz 
ki, 1990 yılında yaşamayız- kuraklıktan gerçekten Türkiye olarak büyük bir zarar görmüş bu
lunmaktayız. özellikle, ziraatle uğraşan kesimimiz kuraklıktan büyük zarar görmüş bulun
maktadır. 
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1989 yılında meydana gelen bu kuraklıktan dolayı ürün kaybımızın meydana geldiği de 
ayrı bir gerçektir. Kuraklıktan 611 bin ailenin zarar gördüğü, yapılan tespitlerle ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin zararlarını asgariye indirebilmek için 
aldığımız tedbirler doğrultusunda, yüzde 40 ve daha fazla zarar gören çiftçilere 1 yıl vadeli 
ve faizsiz aynî tohum yardımı yapılmış ve aynî tohum yardımının dışında, bazı bölgelerde tür 
olarak elde edemediğimiz tohumların, o bölgelerden daha rahat elde edilebilmesini sağlamak 
için, buğdayda ve arpa tohumluklarında para olarak da faizsiz nakdî yardım yapılabilme im
kânı getirilmiştir. Bu alınan tedbirler sayesinde, bugün, tohumsuzluktan ekilememiş bir karış 
toprağımız dahi kalmamış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Doğu'daki yem ihtiyacının daha dolay giderilebilmesi için, yapılan çalışmalar ne
ticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından, bu yemlerin doğuya yüzde 60 
indirimli olarak taşınması da sağlanmış bulunmaktadır. 

Gene, kuraklıktan etkilenen değerli çiftçilerimizle, köylülerimizle ilgili olarak, bu üretici
lerimizin vadesi gelmemiş borçları faizsiz, 1 yıl erteleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 50 mil
yon liraya kadar olan borçlarına da taksitlendirilebilme imkânı getirilmiş bulunmaktadır. 

Son olarak, zeytin ve pamukta, Ege ve Marmara bölgelerinde kredi vadeleri 31.12.1989 
tarihine alınmış, daha öne çekilmiş ve bu vesileyle, zeytin ve pamuk üreticilerimizin de ertele
me kapsamına alınmasıyla, bu çiftçilerimize, köylülerimize de ertelemeden faydalanabilme imkânı 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, buğday üretimimizin, 1989 yılında, kuraklık sonu
cu, bir önceki yıla göre yüzde 20'ler civarında gerileme gösterdiği tahmin edilmektedir. 1989 
yılında, meydana gelen bu kuraklıktan, kıtlık doğmaması için, yaklaşık 6 milyon ton civarında 
hububat ithalatı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu kürsüden, zaman zaman değerli milletvekilleri tarafından ve özellikle de muhalefet 
partilerimizin sözcüleri tarafından, bu ithalatımız ilk etapta tenkit edilmiştir; ancak, bugünkü 
görüşmeler esnasında memnuniyetle müşahade ettik ki, bu konuya hiç değinilmedi. Sükût, ik
rardan gelir; değinilmemesini de biz, bir anlamda teşekkür olarak kabul ediyoruz. Çünkü, da
ha önce, bu tenkit edilen konunun, tenkite değil, Hükümetimizin değeri 1 milyar dolara yakla
şan, 6 milyon ton civarındaki bu hububatı ithal edebilecek durumda olmasının ve ithal etmesi
nin, teşekküre layık bir davranış, bir karar, bir icraat olduğunu belirtmiştik; bugün bunu zım
nen görmeyi de, çalışmalarımız yönünden ayrı bir memnuniyet olarak kabul etmekteyiz. 

Şimdi, buğday stoklarımızın yeterli olmadığı, gene sayın konuşmacılar tarafından dile ge
tirilmişti. Bu konuya biraz önce de değindiğim gibi, yapılan ithalatlar neticesindedir; ama, gö
nül arzu ederdi ki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, üretimimiz fazla olsun ve ihracat yapabile
lim. Şu anda 1,5 milyon tonun üzerinde stokumuz vardır ve ithalat da aylara göre normal ola
rak programlanmıştır; herhangi bir sıkıntı, kıtlık, darlık olması mevzubahis değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Korkmaz, konuşmalarının bir bölümünde, Toprak Mahsulleri Ofisimizin depo ka
pasitesinin yetersizliğinden bahsettiler. 1985 senesinde 2 milyon ton olan depo kapasitesi, hü
kümetlerimizin yaptığı çalışmalar ve Toprak Mahsulleri Ofisimizin çalışmaları neticesinde, bugün 
4 milyon ton mertebesine yükselmiş ve ikibuçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde depo kapasite
sinde yüzde 100 artış sağlanmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1989 yılı ve 1990 yılı bütçe rakamları hakkında da 
Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

1989 yılı genel ve katma bütçe toplamı, 1 trilyon 455 milyar 700 milyon lira olmuştur. Bu
nun 409.4 milyar lirasını genel bütçe, 1 trilyon 046 milyar 300 milyon lirasını katma bütçe mey
dana getirmiş bulunmaktadır. Genel ve katma bütçenin yüzde 60. T i olan 874.5 milyar lirası 
yatırımlara ayrılmıştır. Bakanlığın toplam yatırımları ise, döner sermaye ve KİT'ler dahil edil
diğinde, 1 trilyon 325 milyar 300 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

1990 yılı genel ve katma bütçe toplamı, 3 trilyon 094 milyar 600 milyon liraya bağlanmış
tır. Bunun 846.2 milyar lirasını genel bütçe, 2 trilyon 248 milyar 400 milyon lirasını da katma 
bütçe meydana getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, 846.2 milyar lira olan genel bütçenin 601.7 mil
yar lirası cari, 212.2 milyar lirası yatırım, 32.3 milyar lirası da transfer harcamalarından mey
dana gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, döner sermaye ve KÎT'ler dahil edildiğinde, 1990 yılı toplam yatırım mik
tarı 1989 yılına göre yüzde 76 artarak, 2 trilyon 300 milyar liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe kaynaklarıyla ilgili bu rakamları arz ettikten 
sonra, dış kaynaklı projelerimiz ve bunların rakamlarından da çok kısa olarak bilgi arz etmek 
istiyorum. 

Şu anda bakanlığımızın yürütmekte olduğu 10 dış kaynaklı proje, 1 milyar 21 milyon do
lar dış kaynak ve 769 milyon dolar iç kaynak olmak üzere, 1 milyar 790 milyon dolar mertebe
sine erişmiş bulunmaktadır. 1990 yılında başlayacak olan Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Proje
sinin uygulamasıyla birlikte bu projenin toplam tutarı, 52.2 milyon dolardır. Bingöl-Muş Kal
kınma Projemizin dışında daha önce uygulama safhasında olan Erzurum Kalkınma Projesine 
ilave olarak, 1990 yılında Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi de başlamış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarım reformu çalışmalarıyla ilgili olarak da kısaca 
Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Hükümetimizin önem verdiği konulardan biri de tarım reformudur. Bunun için 1 Aralık 
1984 tarihinde çıkartılan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Ka
nunu yürürlüğe konmuştur. Şanlıurfa tli, 16 Haziran 1986 tarihinde tarım reformu uygulama 
alanı olarak ilan edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesiyle sulanacak alanın 530 bin hektarı, 
yaklaşık üçte biri Şanlıurfa tli içinde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi içinde yer 
alan Şanlıurfa tlinde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 1990 yılı yatırımları, entegre pro
jesi yaklaşımı içinde ele alınacak ve Şanlıurfa Harran sulamasına paralel olarak sürdürülecektir. 

Bu genel müdürlüğümüzün bütçe ödeneklerinin azaldığı şeklinde de değerli milletvekille
ri tarafından görüş dile getirilmektedir. Elimizdeki resmî rakamları da arz ettiğimiz zaman; 
1988'de 218, 1989'da 126, 1990'da da 244 milyon rakamını arz ettiğimiz zaman, azalma olma
dığı, aksine artış olduğu gözlenmektedir. 

3083 sayılı Kanunun amaçlarından biri de, ekonomik üretime imkân vermeyecek şekilde 
parçalanmış tarım arazisinin toplulaştırılmasıdır. Bu amaçla "Şanlıurfa Ovası Sulaması" ola
rak adlandırılan 44 bin hektar alanda arazi toplulaştırmasına başlanmıştır. 

Yine değerli konuşmacılar tarafından dile getirilen, Şanlıurfa tli Ceylanpınar tlçesi içinde 
yer alan ve "tki Cırcırlar" diye anılan 20 700 hektar alanda topraklandırılan çiftçiler, verimli 
ve kârlı üretim yapabilmeleri için gerekli aynî ve nakdî krediler ile desteklenecektir. Ayrıca, 
çayır ve meraların tespit ve tahsisi, atrazi düzenlemesi, arazi toplulaştırması ve dağıtımı ile yer
leşim yerlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmalarını içine alan projenin uygulanmasına devam 
edilecek ve yılı içinde bitirilmesine gayret sarf edilecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bitkisel üretimi artırmak amacıyla tohumculuğa özel 
önem verilerek, verimi, kalitesi ve genetik potansiyeli yüksek iç ve dış pazar isteklerine uygun 
çeşitlerin üretilmesi, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarına 1990 
yılında da devam edilecektir. 

Ayçiçeği ve soya gibi yağlı tohum küspeleri ile mısır üretiminin artırılması amacıyla, yük
sek verimli hibrit tohumlukların kullanımı teşvik edilmektedir; 1990 yılında da aynı doğrultu
da çalışmalar yapılacaktır. 

1989 yılında Ziraat Bankamız ve tarım kredi kooperatifleri kanalıyla uygulanmakta olan 
çevirme kredilerinde önemli artışlar yapılmıştır, tkraz birimlerinde genel olarak yüzde 100'lere 
varan artışlar yapılmış ve çiftçimizin bu kredilerden faydalanması sağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli muhalefet partileri sözcüleri tarafından Yü
ce Meclise, "Gübre tüketiminin azaldığı" şeklinde görüşler sunulmuştur. Yine devletin elimiz
deki resmî rakamlarına baktığımız zaman, kimyevî gübre kullanımında herhangi bir azalma 
söz konusu olmadığı görülecektir. 1986 yılında 7,7 milyon ton olan kimyevî gübre tüketimi, 
1987'de 8 milyon ton mertebesine yükselmiş, 1988'de yine 8 milyon ton mertebesinde olmuş
tur. 1989 yılı ekim ayı itibariyle 7 milyon 211 bin ton seviyesindedir. Bu rakamları eşdeğer ton 
olarak arz ediyorum; yıl sonunda da bunun 9 milyon eşdeğer tona ulaşacağı tahmin edilmek
tedir. Dolayısıyla gübre tüketiminde de herhangi bir azalma söz konusu değildir. Bu rakamları 
fizikî ton olarak vermek gerekirse, 1989 senesi ekim ayı itibariyle fizikî ton olarak 3 milyon 
866 bin ton mertebesindedir, yıl sonu itibariyle fizikî ton gerçekleşmesinin 1987 ve 1988'deki 
4,5 milyon ton seviyesine ulaşacağı da yapılan hesaplarla anlaşılmaktadır. Bu sebeple, gerek 
bugünkü görüşmelerde, gerekse daha değişik platformlarda ve Yüce Meclisin diğer gündemle
rinde dile getirilen gübre tüketiminde azalma olduğu yolundaki görüşlere katılmadığımızı ve 
bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istiyorum. 

Toprak analizleri ile bu gübre kullanımlarında gübre seviyesi tespit edilerek çiftçilere tav
siyelerde bulunulmaktadır ve bu şekilde de gübre kullanımının makul bir seviyede ve daha fay
dalı olabilmesi çalışmalarına hız verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bitki koruma konusunda da Yüce Meclisimize bilgi 
sunmak istiyorum. 

Bitkilere arız olan hastalık, zararlı ve yabancı otlardan meydana gelen zararı asgarî sevi
yeye indirmek, dolayısıyla tarımsal verimi ve kaliteyi artırmak için 1984 yılından itibaren bitki 
koruma hizmetleri, özellikle entegre mücadeleye önem verilerek yürütülmektedir. 

1984 yılında 2.9 milyar lira olan bitki koruma ödenekleri hızla artırılarak, 1989 yılında 
24 milyar lira mertebesine ulaştırılmıştır. 1990 yılı bütçesinde öngörülen rakam 35 milyar lira 
mertebesindedir. 

1989 yılında süne zararlısına karşı 733 bin hektarda, kımıl zararlısına karşı 32 bin hektar
da, hububat hortumlu böceğine karşı 127 bin hektarda ve yine, daha Önce bakanlık bütçelerin
de veya çalışma programlarımızda öngörülmemesine rağmen, özellikle Ege ve Marmara Böl
gelerimizdeki zeytin ile iştigal eden çiftçimize ve üreticilerimize yardımcı olabilmek için zeytin-
sineği mücadelesi de yapılmış ve 20.2 milyon adet ağaçta bu mücadele bu sene gayet başarılı 
bir şekilde, Bakanlığımızın koordinesinde yerine getirilmiş bulunmaktadır. 
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Yine, özellikle Trakya mıntıkamızda ortaya çıkan tırtıl mücadelesine karşı da 37 bin hek
tar alanda zamanında mücadele yapılmış ve bu sayede de Trakya'daki çiftçimizin mağdur ol
ması ve zarar görmesi önlenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda erken uyarı çalışmalarımız, ilaçlama 
sayısını, dolayısıyla ilaç tüketimini azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve tabiî dengeyi koru
mak amacıyla titizlikle yürütülmektedir. 

Sayın Baran konuşmaları sırasında, ziraî mücadele ilacı kullanımının azaldığı şeklinde bir 
görüş ileriye sürdüler. Esasında bu azalma, toz ilaçtan sıvı ilaca ve yüksek etkili maddeli ilaç 
kullanımından dolayı ortaya çıkmış görünmektedir. Rakamsal olarak belki doğru olabilir; an
cak, kullanılan ilacın nev'inde yapılan değişiklikten dolayı, tabiatı icabı, kullanımı gereği or
taya çıkan bir rakam değişikliğidir. Esasında şu anda ilaç kullanımına daha bilinçli ve daha 
etkili bir şekilde devam edilmektedir. 

Ayrıca, ziraî ilaçlar bakanlık laboratuvarlarında devamlı kontrol ve takip edilmektedirler. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1988 yılında traktör sayısının 668 bin civarında ol

duğu tespit edilmektedir, birtakım resmî kaynaklara göre. 1989 yılında ise 16 bin traktör üreti
leceği tahmin edilmektedir. Bugün, ülkemizde traktör sayısında veya traktör üretiminde azlık 
vardır şeklinde görüşler ileriye sürülmektedir. Ancak, asıl az olan konunun ve asıl geliştirilme
si gereken, konunun, traktör sayısında belirli bir noktaya gelinmesine rağmen, traktör başına 
düşen ekipman seviyesinde olduğu yapılan titiz incelemeler neticesinde görülmekte ve anlaşıl
maktadır. Bu nedenle, bakanlık olarak çalışmalarımız, traktör ekipman dengesinin ileri ülke
ler seviyesine çıkarılması yönünde yoğunlaştırılmıştır. 

Bakanlığımızda, tarım işgücünün eğitimi amacıyla her yıl traktör bakım ve kullanma kursu 
açılmaktadır. 1983 yılında traktör bakım kursuna 3 665 kişi katılmış iken, 1988 yılında 11 656 
kişinin katılması ve eğitimi sağlanmış bulunmaktadır. 

Yine, traktörle ilgili FAO'nun rakamlarına baktığımız zaman, Türkiye, traktör sayısı ba
kımından 14 üncü sırada olan bir ülke görünümünü arz etmektedir. Dünyada, bir traktöre 60 
hektar alan düşerken, Türkiye'de bir traktöre 47 hektar alan düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, tarımsal kredilerdeki ikraz birimlerinin 
1989 senesi içerisinde ortalama olarak yüzde 100'e varan oranlarda artırıldığını ifade etmiş idim. 
Burada konuşan, başta Sayın Baran olmak üzere, değerli sözcüler, değerli milletvekilleri, Zira
at Bankasının kredi portföyü içerisinde tarımsal ve ziraî kredilerin azaldığı şeklinde bir görüşü 
dile getirdiler. Ancak, elimizdeki resmî rakamlara baktığımız zaman, bu görüşün yerinde ol
madığı ortaya çıkmaktadır. Tarım sektörüne ayrılan kredilerin, 1983 yılında 636 milyar lira iken, 
1988 yılında 5.2 trilyon liraya, 1989 yılında ise 8.6 trilyon liraya yükseltildiği görülmektedir. 
Ayrıca, 1990 yılında da bu 8.6 trilyon lira mertebesindeki rakamın daha da artırılması yolunda 
Hükümetimizin ve ilgili bankanın yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. 

Oran olarak da baktığımız zaman; yani Ziraat Bankasının kredi portföyü içerisinde ziraî 
kredilerin ve tarımsal kredilerin oranına da baktığımızda; 1983'te 77,3; 1984'te 71,1; 1985'te 
76,3; 1986'da 83,9; 1987'de 82,8; 1988'de de 83,,* olduğu ve dolayısıyla bu oranlarda da ziraî 
krediler lehinde bir gelişme olduğu gözlenmektedir. 

Ayrıca, Ziraat Bankasının kredileri içerisinde üzerinde durulan ve tarımsal kredi faizleri
nin yüksekliği şeklinde dile getirilen görüşün de, gene 1990 yılı içeresinde Türkiye'de uygulan
makta olan genel faiz oranları içerisinde değerlendirileceğini ve bu gelişmeler içerisinde gerekli 
düzenlemelerin yapılacağını da ifade etmek isterim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın yaptığı önemli çalışmalardan birisi 
de tarım alanlarından daha iyi faydalanma, bu meyanda da nadas alanlarının daraltılması ça
lışmalarıdır. 

Nadas Alanlarının Daraltılması Araştırma Yayın Projesi halen 29 ilde uygulanmaktadır. 
1990 yılında 2 milyon hektar alanda nadasın kaldırılması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bir diğer önemli olan çalışma da, ikinci ürün çalışmalarıdır. Ülkemizde iklim bakımın
dan uygun olan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sulanan alanlarda tkinci 
Ürün Tarımı Araştırma Yayın Projesi yürütülmektedir. Sadece bu yıl kuraklıktan dolayı istedi
ğimiz sonucu alamadığımızı; ancak, bu yıldan önceki yıllarda gayet başarılı çalışmaların ya
pıldığını, 1990 yılında ise ikinci ürün ekilecek alanı 214 bin hektar alana yayılacağı ve bu şekil
de bir programlamanın öngörüldüğünü Yüce Meclise arz etmek istiyorum. Bu rakam, 1989 
yılında 103 bin olan rakamdan neredeyse yüzde yüzden daha fazla olan bir rakamdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılıkla ilgili olan faaliyet ve çalışmalarımız 
hakkında da Yüce Meclise gene kısa ve öz olarak bilgi arz etmek istiyorum. 

Genellikle ülkemiz doğal şartları itibariyle hayvancılığa müsait olup, hayvancılık, ülkemi
zin ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Hayvancılığımız henüz arzu edilen gelişme 
düzeyine de ulaşamamıştır. Bu, tabiatıyla uzun yıllar içerisinde öngörülen birtakım çalışmalar 
neticesinde elde edilecek olan bir sonuçtur. 

Ülkemizdeki hayvanların çoğunluğunu, yapılan, çok yoğun çalışmalara rağmen, verim ve 
yemden faydalanma kabiliyeti düşük yerli hayvanlar meydana getirmektedir. Bu sebeple, hay
vancılığımızın geliştirilmesinde kültür ırkı hayvan sayısının artırılması ve yerli ırkların ıslahı 
çalışmaları ön plana geçmektedir. Yerli hayvanların ıslahı yoluyla yüksek verimli ırklara dö
nüştürülmesinde öncelikle suni tohumlamaya önem verilmekte ve 1990 yılında 800 bin başın 
suni tohumlama yoluyla daha iyi bir ırk şekline dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilecek
tir. Suni tohumlamanın yapılamadığı yerlerde tabiî tohumlama şeklindeki çalışmalarımız da 
devam etmektedir. Şu anda uyguladığımız projeyle 49 ilde tabiî tohumlama çalışmaları yapıl
maktadır. 1990 yılında 180 bin baş sığıra tabiî tohumlama yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca, ülkemiz sığırcılığını geliştirmek amacıyla, Bakanlığımız tarafından 1987 yılı Tem
muz ayında başlatılmış olan damızlık süt sığırı ithalatına büyük bir başarıyla devam edilmek
tedir. Hedef olan 100 bin başın yarısı geçilmiş bulunmaktadır ve bu ithal edilen süt sığırlarımı
zın Türkiye'de takibi yapılmakta ve "nüfus kâğıdı şeklinde" dediğimiz soykütüklerinin tutul
ması çalışmaları da devam etmektedir. 

Hayvan ıslahı ve damızlık temini yanında, mısır, soya ve ayçiçeği gibi yemlerin üretimine 
büyük önem verilmiştir. Ayrıca, sanayi karma yemi üretimi 1983 yılında 2,2 milyon ton iken, 
1988 yılında 4 milyon tona yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Hayvan hastalıklarıyla mücadele büyük bir önem taşımaktadır. 1983 yılında 1 milyar lira 
olan hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele ödenekleri, 1990 yılında, 10 kat artırılarak, 10 
milyar liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

1989 yılında 96 milyon baş hayvanın aşılanması, ilaçlanması ve test edilmesi programlan
mış olup, eylül sonu itibariyle 64 milyon baş hayvan aşılanmıştır. 1990 yılı için de 100 milyon 
baş hayvanın aşılanması ve ilaçlanması öngörülmüştür. 
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Hayvan hastalıklarına karşı kullanılmak üzere aşı çalışmaları ve aşı üretimi de ya ki nen 
takip edilmekte ve bunların artımı da sağlanmış bulunmaktadır. Bu meyanda şap aşısı üretimi
nin de, 1983 yılında 11 milyon doz iken, 1990 yılında 45 milyon doza yükseltilmesi planlanmış 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli konuşmacılar tarafından süt ve et üretimimi
zin azaldığı doğrultusunda birtakım görüşler de dile getirilmiştir. Bu konuda gene devletin res
mî rakamlarım Yüce Meclise arz etmek gerekirse; 1980'de S milyon 680 bin ton civarında olan 
süt üretimi, 1989'da 7 milyon 690 bin tona ulaştırılmış bulunmaktadır. 

Yine, 1980 yılında 928 bin ton olan kırmızı et üretimi, 1989 yılında 1 milyon 210 bin tona; 
kırmızı ve beyaz ette toplam 1 milyon 98 bin ton olan üretim de 1 milyon 620 bin tona yüksel
tilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, gene son sayıma göre hayvan sayılarının 1984'te azaltıldığı belirtilmiştir. Ancak, 
o sayımın sıhhati konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. 

Süt verimi 581 kilogram ve sığır karkas 81 kilogram iken, hükümetlerimiz döneminde süt 
verimi inek başına 1 200 kilograma, karkas ağırlığı da 140 kilograma çıkarılmış bulunmakta
dır. Bu vesile ile et ve süt üretiminde azalma değil, aksine artma olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın bir diğer faaliyet alanı olan su ürünleri konusunda 
da Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Ülkemizin yüksek üretim potansiyeline rağmen, su ürünleri üretimimiz henüz yeterli sevi
yeye ulaşmamıştır. Ancak, son yıllarda balıkçılığımızın geliştirilmesi konusunda önemli çalış
malar yapılmaktadır. 

Su ürünlerini kültürünü geliştirmek için çıkartılan teşvik kararnameleriyle su ürünleri ye
tiştiriciliği desteklenmiş ve bu konudaki yatırımlara gümrük muafiyeti, faiz farkı ile vergi iade
si gibi teşvikler getirilmiş bulunmaktadır. Bu konunun fevkalade önemli bir konu olduğunu 
ve önümüzdeki yıllarda iyi bir şekilde programlama yapıp netice alabilirsek, nerede ise turizm 
gelirlerine eşdeğerde gelir alabileceğimiz bir potansiyele Türkiye'nin sahip olduğunu burada 
belirtiyor, bu vesile ile Bakanlığımız bünyesinde, münhasıran bu işlerle uğraşmak üzere, Proje 
Uygulama Genel Müdürlüğü içinde bir daire başkanlığının kurulduğunu da Yüce Meclise arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın bir diğer faaliyet alanı da, koopera
tifçilik ve eğitim çalışmalarıdır. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce toplam 108 
kooperatife 3.4 milyar lira kredi tahsisi yapılmıştır. Ferdî kredi olarak 8 732 aile işletmesine 
29 milyar lira kredi verilmiştir. 1989 yılında Orman Köyleri Kalkındırma Fonundan orman köy
lüsüne 31 milyar lira kredi kullandırılmıştır. Meslek edindirme ve hizmet içi eğitim yanında 
kooperatifçiliğin geliştirilmesi için kurslar ile eğitime devam edilecektir. 

Değerli konuşmacılarımız Sayın Türkcan ve Sayın Çulhaoğlu tarafından özellikle dile ge
tirilen köy kooperatifleri konusuyla ilgili, burada, kısaca; ancak, bilahara daha uzun bir bilgi 
arz etmek istemekteyim. 

7.9.1983 tarihinde köy kooperatifleri feshedilmiştir. Verdiğimiz tarihten de anlaşılacağı üzere, 
hükümetlerimiz döneminden daha önce, 1983 senesinde bu kooperatifler feshedilmiş ve bu fe
sih işlemiyle birlikte tasfiye işlemleri de hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla, tasfiye işlemi bit
mediği için, Türk Ticaret Kanununa göre aynı isim altında ikinci bir merkez birliği kurulması 
mümkün görülememektedir, mevzuatımız çerçevesinde. Gene, aynı şekilde Türk Ticaret Kanu
nuna göre, aynı nam altında yeni bir teşekkülün kurulması da bu mevzuatımıza göre mümkün 
olamamaktadır. 
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İzmir Birliğinin Danıştay'da, merkez birliğini kuramadıği gerekçesiyle açtığı dava da Da
nıştay tarafından uygun bulunmamış ve reddedilmiştir. Ancak buna rağmen, değerli milletve
killerinin üzerinde genişçe durmaları bakımından, burada zamanım elvermediği için, bilahare 
bu konuyu sayın millet vekillerimizi e görüşüp, kanun ve mevzuat içerisinde ve kendi tabirleriy
le Anayasamızın kuralları içerisinde yapılması gereken ne ise onu da Bakanlık olarak yapmayı 
görev addeddiğimizi belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın faaliyetlerinden bir diğer önemli ko
nu da, gıda ve yem kontrolü konusudur. 1988 yılı eylül ayı sonu itibariyle 21 bin adet numune 
alınarak labaratuvarlarımızda 138 bin analiz yapılmış, bunlar içerisinde mevzuata aykırı üre
tim yapan 837 kuruluş hakkında yasal işlem uygulanmıştır. 1989 yılı eylül ayı sonu itibariyle 
4 800 numune alınmış ve 25 bin analiz yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda, 1 Eylül 1989 tarihi 
itibariyle, yem normlarına uymadıkları gerekçesiyle, 24 fabrika hakkında yasal işlem yapılmıştır. 

Gene Bakanlığımız 1989 yılında çeşitli konularda, 1 322 adedi daha önceki yıllardan de
vam eden ve 269 adedi yeni olmak üzere, 1 591 araştırma projesi üzerinde çalışmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli konuşmacıların üzerinde çok haklı olarak 
önemle durdukları ormancılık faaliyetlerimizle ilgili olarak da Yüce Meclisimize kısaca bilgi 
sunmak istiyorum. 

Hükümetlerimiz döneminde orman köylüsüne sağlanan imkânlara kısaca bir göz atarsak; 
orman köylümüze, çalışma karşılığı olarak 1984 yılından itibaren, her yıl, enflasyonun üzerin
de ücret artışı sağlanarak, refah seviyelerinin yükseltilmesine imkânlar ölçüsünde çalışılmıştır. 
Böylece, 1983 yılında 29 milyar lira olan işçilik ücretleri toplamı, 1988 yılında 9 kat artarak 
279 milyar liraya çıkmış; bu yıl da köylümüze işçilik karşılığı olarak 460 milyar lira ödeme ya
pılacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen, yıl içerisinde kesin rakam olarak ortaya çıkacak 
olan enflasyon rakamları da göz önüne alınarak, bu yıl ocak ayında 1988 yılına göre yüzde 
60-65 seviyesinde yapılmış olan işçilik ücretlerindeki artışa ilave olarak bu vahîdi ücretlerde 
Bakanlık olarak yeni bir çalışma yapmaktayız. Yıl içerisinde gerçekleşen enflasyon rakamının 
üzerinde daha fazla bir ücret almalarını sağlamak için, bu işçilik ücretlerinde yeni bir artışı 
da düşünmekteyiz ve bu yılın içerisinde de bu artışı da yapacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1983 yılı ile 1989 yılını göz önüne aldığımız takdirde, orman işçilerimizin satış gelirlerin
den aldıkları pay yüzde 21'den yüzde 27 mertebesine yükseltilmiş bulunmaktadır. Yapmayı dü
şündüğümüz son artış bunun dışındadır. 

Ayrıca, 1987 yılında çıkarılan 3373 sayılı Yasa ile 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 
34 ve 64 üncü maddelerinde yapılan değişiklikle, köy konağı, sağlıkevi ve küçükbaş hayvan 
barınağı inşaatları için de düşük fiyatla zâti ihtiyaç tomruk verilmesi hükme bağlanmış ve bu 
ihtiyaçların karşılanmasına başlanmıştır. 

Gene konut kooperatiflerine verilen tahsisli orman emvali konusundaki bürokratik işlem
ler azaltılarak, kolaylıklar getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ana ormancılık faaliyetlerinde sağlanan gelişmelere 
de kısaca göz atarak; ülkemiz orman alanının yüzde 56'sını teşkil eden 11,3 milyon hektar gibi 
çok büyük bir bölümü, bozuk ve verimsiz durumdadır. Bozuk ormanların iyileştirilmesi için 
yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, 1984 öncesi 38 yılda 940 bin hektar ağaçlandırma yapıl
mış iken, 6 yılda 778 bin hektar ağaçlandırma yapılmış bulunmaktadır. Son 6 yılda, top-
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lam yanan saha miktarının 9 katı ağaçlandırma yapılmış olmaktadır. Bir başka deyişle, son 
6 yılda yapılan bu ağaçlandırmalarla Ülkemizde 56 milyon fert başına 45 adet fidan dikilmiş 
bulunmaktadır. Böylece, ormanlarımızın çoğaltılması ve iyileştirilmesi yönünde son 6 yılda büyük 
mesafeler kat edilmiştir. 

1989 Ekim ayı sonu itibariyle 124 bin hektar alanda ağaçlandırma yapılmış; 1990 yılında 
ise 155 bin hektar alanda ağaçlandırma yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çevre ve hava kirliliğini azaltmak ve halkımızın din
lenme ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan, 1983 yılında sadece Ankara'da, bugün ise 25 ili
mizde uygulanma durumunda olan Yeşil Kuşak projesine hızla devam edilmektedir ve bu ko
nudaki çalışmalarımız da fevkalade olumlu neticeler vermektedir. 

Orman alanımızın 6,6 milyon hektar ile yüzde 33'ünü teşkil eden ve büyük bölümü Gü
ney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan bozuk baltalıklar, enerji ormanları için 
büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. 1984 yılına kadar ortalama 8 bin hektar enerji ormanı 
kurulmuş iken, 1988 yılında 62 bin hektara çıkmıştır. 1989 yılı ekim ayı sonu itibariyle 62 bin 
hektarda enerji ormanı kurma çalışmaları tamamlanmış, 1990 yılında 66 bin hektar enerji or
manı kurulması hedeflenmiş bulunmaktadır. 

Erozyon kontrolü çalışması da 1983 yılında 14 bin hektarda iken, 1988 yılında, yüzde 75 
artarak, 24 bin hektara çıkmış bulunmaktadır. 1989 yılında ekim ayı sonu itibariyle 23 bin hektar 
erozyon kontrolü çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, fidan üretimi ça
lışması da 750 milyon adede ulaşacak şekilde yapılmaktadır. 1990'daki fidan üretimi hedefi
miz de 1 milyar adede çıkarılması şeklinde planlanmış bulunmaktadır. Bu hedefi gerçekleştir
mek için de 13 yeni fidanlık müdürlüğü kurularak, fidanlık müdürlüğü sayısı da 46'ya çıkarıl
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ormancılık çalışmalarımızda bir önemli konu da ka
dastro çalışmalarıdır. Bu vesileyle de Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız, kadastro 
çalışmalarına ağırlık vermiş bulunmaktadır. 1984 yılından önce 50 olan kadastro komisyon sa
yısı, 1988'de HO'a çıkarılmış bulunmaktadır. 1984 yılı Öncesinde kadastro yapılan alan yılda 
ortalama 430 bin hektar iken, 1988 yılında 615 bin hektara ulaşmış bulunmaktadır. 

Gene yasalarda yapılan değişiklikler sonucu, orman köylümüz ile Orman Genel Müdür
lüğümüz ve dolayısıyla kamu idaresini banştırmak için, yanyana daha iyi yaşamalarını sağla
mak için, mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda 7 660 adet davadan vazgeçilmiştir. 

Yangınla mücadele çalışmalarına değerli sözcüler ve sayın milletvekilleri teşekkür ettiler. 
Gerçekten de bu konuda yapılan çalışmalar, millî servetimiz olan ormanların korunmasına dönük 
olarak yapılan çalışmalar gayet iyi netice vermiş durumdadır, özellikle en kurak seneyi yaşadı
ğımız 1989 senesinde, yangın sayısında artma olmasına rağmen, alınan önlemler sonucu, yan
gının alan olarak, hektar olarak daha fazla zarar vermesi önlenmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de sizlere köy hizmetleriyle ilgili olan çalışma
larımız hakkında bilgi arz etmek istiyorum. 

özellikle 1983 senesinden sonra, hükümetlerimiz ve iktidarlarımız döneminde, gerçekten 
Türk köylüsüne yakışacak şekilde çok önemli çalışmalar yapılmış ve fevkalade başarılı netice
ler alınmış bulunmaktadır. 
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Burada, değerli arkadaşlarımızın da dile getirdikleri gibi, Hükümetimizin ana felsefesi, 
ana gayesi, hizmette yarıştır. Bizden önceki cumhuriyet hükümetleri döneminde yapılmış olan 
çalışmaları da takdirle karşılamaktayız; ancak, ilave etmekteyiz ki, 1983 yılından sonra, hiz
mette yarışı felsefe edinen hükümetlerimiz ve Bakanlığımız döneminde, 1983 yılından önceki 
60 yılda cumhuriyet hükümetleri döneminde takdirle karşıladığımız yapılan hizmetlere, altı yıl 
gibi kısa bir süre içerisinde bazı kalemlerde yüzde 100'den fazla, bazılarında ise neredeyse eş
değer oranlarda çalışmalar yapılmış ve neticeler alınmıştır. Köyümüze ve köylümüze bu yapı
lan çalışmaları biz de az görmekteyiz. 1990 yılı bütçesinde ve inşallah bundan sonraki Anava
tan tktidarı dönemindeki bütçelerde bu konuda gereken dikkati ve ehemmiyeti de göstereceği
mizden Yüce Meclisimizin ve değerli milletvekillerinin kuşkusu olmasın. (ANAP sıralarından 
"Bravo'* sesleri, alkışlar) 

Bu vesileyle kısaca arz etmek gerekirse, sadece Bakanlığımızla ilgili değil, Hükümetimizin 
ana gayesi olan, "Şehirde ne varsa 2000'li yıllarda köylerde de aynısı olacaktır" sloganı ve he
defini gerçekleştirme doğrultusunda, bugün, Anavatan tktidarı döneminde elektriksiz köy bı
rakılmamış, telefonsuz köy bırakılmamış, sağlık ocaklarında büyük bir artış sağlanmış, sağlık 
evinde büyük bir artış sağlanmış ve değerli Millî Eğitim Bakanımızın da Yüce Meclise arz etti
ği gibi, dersane, okul sayısında da büyük bir artış sağlanmıştır. 

Buna paralel olarak, 1983 yılı sonuna kadar tesviydi yolda 60 bin kilometre çalışma yapıl
mış iken, 1984-1988 yıllan arası 51 bin kilometre yapılmış, 1989'da yapılan ilave ile 58 bin kilo
metreye çıkarılmış ve 60 yıllık cumhuriyet hükümetleri döneminde takdirle karşıladığımız bu 
konudaki çalışmalara altı yıllık Anavatan tktidarı döneminde yüzde 96 ilave yapılmıştır. 

Gene asfalt yol olarak; 60 yıllık cumhuriyet hükümetleri döneminde U bin kilometre olan 
köy yolu asfalt ağına altı yıllık Anavatan tktidarı döneminde 17 bin kilometre ilave yapılmış,. 
yüzde 155 artış sağlanmış bulunmaktadır. 

Gene stabilize kaplamalı yollarda 1983 yılına kadar 124 bin kilometre olan yol ağına, 50 
bin kilometre ilave yapılmış, 1989 yılında da 10 bin kilometre ilaveyle yüzde 48; yani 60 yılda, 
yapılanın 6 yılda yarısının yapılması mertebesine ulaşılmış bulunmaktadır. 

Şimdi burada sayın sözcüler, sayın milletvekilleri dile getirildiler; dediler ki, "Mazotsuz
luktan çalışılamıyor. Çiftçimiz, traktörlerini mazotsuzluktan çalıştıramıyor." Herhalde arada
ki bir 8-9 seneyi hızlı bir şekilde düşünerek unuttuk gibi geliyoruz... Çünkü, çok şükür ki, Ana
vatan İktidarları ve Hükümetleri döneminde hiçbir traktör mazotsuzluktan çalışamama duru
muna düşmemiştir, inşallah o duruma da düşmeyecektir. Ancak, Köy Hizmetleri Genel Mü
dür üğümüzün çalışmasında da bir mazotsuzluk söz konusu edildi. Bu, birtakım iletişim ak
saklıklarından bir günlük veya birkaç saatlik, belki bir veya iki ilimizde ortaya çıkabilecek olan 
bir konudur. Yoksa hükümetlerimiz döneminde, Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün 
yaptığı çalışmalar döneminde herhangi bir mazot olmama, genel anlamda bir mazotsuzluk 
söz konusu değildir. 

Burada gene değerli milletvekillerimizden Sayın Zengin, iş makinelerimizin düşük kapasi
teyle, yüzde 40'lar mertebesinde çalıştığını söylediler. Ben buna da kısaca değinmek istiyorum. 
İş makinelerimiz ortalama olarak, dozerde yüzde 72; greyderde yüzde 100; yükleyicide yüzde 
60; kamyonda da yüzde 95 kapasiteyle çalışmaktadır, Ortalama olarak da bunlar, sayın millet
vekilinin belirttiği rakamların üzerinde seyreden rakamlardır. 
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Yine, sayın milletvekillerimizden birisi birtakım rakamlar vererek, özellikle yol ile ilgili 
rakamlar vererek; geriye 35 bin kilometre yol kaldığını, iktidarımızın ve bakanlığımızın bUtçe 
yılı dönemi içerisinde 5 bin kilometre civarında yol yapıldığını, bunun seçime kadar 15 bin 
kilometresinin yapılabileceğini, geri kalanının da ne zaman yapılacağını, sordular. Tahmin edi
yorum, uygulama rakamlarıyla envanter rakamları arasında bir fark vardır. O fark göz önüne 
alınırsa, bu verilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır; ama, buna rağlen, "1992 yılına kadar 
siz bu kadarını yaparsanız, gerisini ne zaman yapacaksınız?" diye sorutuyorsa, onu da 1992'den 
sonraki Anavatan iktidarı döneminde yaparız. (ANAP sıralarından, "Bravo' sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 yılında yine Bakanlığımızın bütçesi içinde, tes-
viyeli yolda 6 500 kilometre, stabilize kaplamalı yolda 7 500 kilometre, ikinci kat asfaltta 2 
bin kilometre; toplamda 16 bin kilemetre yol ile ilgili çalışma yapılması da öngörülmüş bulun
maktadır. 

Trabzon'la ilgili burada ortaya konulan rakamlar için de çalışma yaptırmaktayım. Bu ra
kamları ortaya koyan değerli milletvekilimizin kendisine bu konuda gerek şifahi, gerek yazılı 
olarak, çalışmalarımız hakkında da bilgi vereceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; köy içme sularıyla ilgili olarak yapılan çalışmaları 
arz etmek gerekirse: 1983 yılı sonuna kadar takdirle karşıladığımız 60 yıllık cumhuriyet hükü
metleri döneminde 38 bin üniteye sağlıklı içmu suyu götürülmüş, Anavatan iktidarı dönemin
de, son altı yıllık çalışma neticesinde bu rakam yüzde 76 oranında artırılmış bulunmaktadır. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1990 yılında, devam edenlerle birlikte, 3 100 ünitenin içme suyuna kavuşturulması da ön
görülmüş bulunmaktadır. 

Yine kısaca, ilerleyen bu saatte Yüce Meclisin vaktini fazla almamak için, esasen çalışma-
larımızn bütün Türk köylerinde takdirle karşılandığı ve bilindiğini de göz önüne alarak, sizlere 
sadece bazı konularda artış rakamlarım vermekle yetinmek istiyorum. 

İskân hizmetlerinde, ekonomik ve sosyal tesis yapımında, 1983 yılından bugüne kadar altı 
yılda yüzde 95 oranında artış sağlanmıştır. 

Kamulaştırmalarda ve göçebe ve göçmenlerin yerleştirilmelerindeki iskân hizmetleriyle il
gili ve işletme binalarının yapımı ile ilgili olan çalışmalarda, son altı yılda yüzde 133 artış sağ
lanmıştır. 

Fiziksel yerleşim düzenlemesi projesi kapsamında da, yine aynı şekilde yüzde 40'lar mer
tebesinde artış sağlanmış bulunmaktadır. 

Toprak ve su kaynaklarımızın geliştirilmesi ile ilgili olan çalışmalarımızı arz etmek gere
kirse. Burada bir sayın milletvekilimizin de belirttiği ve benim de Plan ve Bütçe Komisyonun
daki konuşmamda ifade ettiğim gibi, "Türkiye'nin en önemli üç meselesi nedir?" diye sorar
sanız, üçüne de, gerçekten, "sulama" diyebilme imkânımız vardır. Bu sebepledir ki, ülkemiz
de 8.5 milyon hektar olan sulanabilecek arazi miktarımızın, 1989 yılı sonuna kadar Devlet Su 
İşleri ve Köy Hizmetleri tarafından 2 milyon 760 bin hektarı sulamaya açılmış, 1 milyon hektar 
hark sulamalarıyla birlikte 1989 yılında sulanacak arazi toplam 3 milyon 760 bin hektara yük
selmiştir. Böylece, 1989 yıl sonunda toplam sulanabilir alan yüzde 44.2'ye ulaşmış bulunmak
tadır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Bu oran, mutlaka ki düşük bir orandır. Bu sebepledir ki, hükümetlerimiz programlarında 
sulamayı ön plana almışlardır ve genel bütçe içerisinde, genel Hükümet faaliyetleri içerisinde 
sadece Bakanlığımızla bağlı kalmayarak, başta, şu anda dünyada kendi sektörü içerisindeki 
realize edilen en büyük proje olan GAP olmak üzere, 34 adet bitirilmiş olan baraja ilaveten 
62 adet barajın yapımı da devam etmektedir. Bu da cumhuriyet hükümetleri dönemindeki en 
büyük sulama faaliyetlerini oluşturmaktadır. 

Tarla içi geliştirme çalışmalarında da, 1983 yılına göre son altı yılda yüzde 42 artış sağlan
mış; 1990 yılında ise 58 220 hektar alana tarla içi geliştirme hizmeti götürülmesi planlanmış 
bulunmaktadır. 

Toprak muhafaza ve havza ıslahı çalışmalarında da, gene son altı yılda, 1983 öncesine 
göre yüzde 40'Iar mertebesinde artış sağlanmış bulunmaktadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilatımızda ve özellikle Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğümüzde, kışın karında, yazın sıcağında ve gene zor şartlarda (yağmurda-çamurda) çalı
şan işçilerimize, ben burada, Bakanları olarak teşekkürü de bir borç biliyorum. 

tşte, gene teşekkür edilecek olan bir çalışmayı da -biraz önce faksla bildirildi- açıklamak 
istiyorum : Bütün cumhuriyet hükümetleri döneminde "Bahçesaray... Bahçesaray" denir; ama, 
sadece geçen sene şubat ayında, kış aylarında ulaşılmış olan bu ilçemize, -ki bir başka anlamı 
da, yurdumuzun çok uzak bir köşesinde bulunması ve çok zor şartlar altında yaşayan insanla
rımızın bulunduğu bir yöre olması- aynı Bahçesaray'a cumhuriyet hükümetleri döneminde kış 
aylarında ikinci defa bugün saat 13.00'te Köy Hizmetleri Teşkilatımız ulaşmış ve Hizan üzerin
den yollarını açmış, şu anda da yolları ulaşıma salih durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümetimizin, çiftçimizi ve tarım politikalarını ya
kından ilgilendiren çalışmalarıyla ilgili olarak, değerli konuşmacılar ve değerli sözcüler, özel
likle tarım ürünlerinin fiyatları ve çiftçiye ödemeler konusunda da değişik görüşleri dile getirdiler. 

Ayrıntılara girmeden önce açıkça ifade etmek istiyorum ki, Hükümetlerimizce verilen ürün 
destekleme fiyatları enflasyonun üzerinde olmuştur. Bu sene verilen fiyatlar, yurdumuzun her 
tarafında, özellikle 41 vilayetimizde bizzat yaptığımız çalışmalar neticesinde görmüşüzdür ki, 
çiftçimiz tarafından fevkalade olumlu bulunmuş, makul karşılanmış ve gerçekçi olarak nite
lendirilmiştir. Alımlarımızda da büyük oranda peşin ödemeyi; özellikle hububatta tamamen 
peşin, diğer ürün bedellerimizin ödenmesinde de peşine yakın sistemi benimsedik ve bu konu
yu da bu sene gerçekleştiren bir Hükümet ve Bakanlık olmanın huzurunu da yaşamaktayız. 

Esasen, çok dikkat çekicidir ki, burada görüşlerini dile getiren değerli konuşmacılar bu 
konulara fazlaca tenkit eder doğrultuda da değinememişlerdir. Sadece birkaç değerli sözcü, 
bu konuda yanlış birtakım rakamlar vermişlerdir. Tahmin ediyorum, yanlış bilgilendirilmişler
dir; o sebeptendir diye kabul edip, öyle nitelendirmek istiyoruz. 

Şimdi, bu sene, fındık hariç, -enflasyonu kırmızı olarak görürsek- yüzde 74.7 oranındaki 
enflasyonun üzerinde bütün ürün bedellerinde artış sağlanmış; mavi ile belirtilen şekilde de 
bunlar, grafiklerle de tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Buğdayda birkaç rakam vermek gerekirse : tkinci grup buğdayda 1988 destekleme alım 
fiyatı 174 lira iken, 1989'da 312 liradan başlamış, 19 Aralık 1989 tarihi olarak, bu yıl getirdiği
miz kademeli fiyat uygulaması sayesinde 366 liraya ulaşmış ve artış bu ay itibariyle yüzde 
110.3'tür. 
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Aynı şekilde, arpada yüzde 20.8; mısırda yüzde 89.4; haşhaşta yüzde 200; nohutta yüzde 
106.5; yeşil mercimekte yüzde 81.8'dir. 

Yanlış algılamadıysam, Sayın Hırfanoğlu, "Pamukta artış yüzde 40 mertebesinde oldu" 
demişlerdir. Rakamları arz ediyorum : 1988'de 840; 1989'da 1 510; 1989 Aralık ayında 1 650 
lira. Dolayısıyla, artış oranı da yüzde 40 değil, yüzde 96.4'tür. 

Ayçiçeğinde yüzde 92.9; soyada yüzde-91,4; çekirdeksiz kuru~üzümde yüzde 86; kuru in
cirde yüzde 75; şeker pancarında da yüzde 83.3 oranında artış sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu sene fındıkta yapılan uygulamada, gerek fiyat politikası ve gerekse verilen fiyat, Kara
deniz Bölgesindeki fındık üreticimiz tarafından fevkalade olumlu bulunmuştur. Şu anda öde
meler, hiç aksamaya meydan vermeden devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek bugünkü görüşmelerde, gerekse bugünkü gö
rüşmelerden önce burada, konunun uzmanı olunduğu belirtilerek birtakım karşılaştırmalı ra
kamlar verilmiştir. Bunlar, ürün mukayesesi rakamlarıdır. Müsaade ederseniz, aynı rakamları 
ben de vermek istiyorum. 1980 yılı ile 1989 yılını karşılaştırdığımızda : 1 kilogram gübre almak 
için 1980'de 1.76 kilogram buğday gerekli iken, bugün, neredeyse yarısı miktarında (549 gram) 
buğday gerekli. Yine 1980'de 1 kilogram nitrat gübresi alabilmek için 681 gram buğday gerekli 
iken, 1989'da 492 gram buğday gereklidir. Yine 1980'de bir Steyr traktör almak için 131 ton 
964 kilogram buğday gerekli iken, 1989 senesinde aynı Steyr traktörü almak için 75 ton 192 
kilogram buğday gerekmektedir. 

Karşılaştırmalarda özellikle mazot fiyatı verilmiştir. Doğrudur; 1980'de 1 litre mazot al
mak için 2 540 kilogram buğday gerekli iken, 1988 senesinde 2 250 kilogram; 1989 senesenin 
başında, ürünün hasat mevsimi zamanında 2 250 kilogram buğday gerekmektedir. Yani, 1980 
ile 1989 arasında buğday-mazot mukayesesinde, bahsedildiği şekilde bir fark söz konusu değil
dir. Ancak, bugünkü mazot fiyatıyla geçtiğimiz dönem buğday fiyatlarını kıyaslarsak, bu ra
kam 2 500 kilogram mertebesinden, 3 200 kilograma çıkmaktadır; ama, takdir buyurulur ki, 
bugünkü mazotla üretilecek olan buğday, önümüzdeki mayıs ayında daha değişik bir fiyatla 
satın alınacaktır ve dolayısıyla da 1980 senesi ile 1989 senesi arasında, mazot-buğday da dahil, 
çiftçi yönünden herhangi bir gerileme söz konusu değildir. Bu konuların gerek Mecliste, gerek 
başka kürsülerde bu şekilde ifade edilmesinde, gerçek rakamların kullanılmasında memleketi
miz için, milletimiz için fayda vardır. Kafa karıştırmanın da âlemi yoktur. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle bu sene -fındık hariç- enflasyonun üzerin
de verildiğini, gerçek rakamlara ve verilere dayalı olarak biraz önce ifade ettiğim ürün bedelle
rinin ödemesi acaba nasıl olmuştur? 20.12.1989 tarihi itibariyle mubayaalara ödenen paraları 
ele alarak ve gerçekten son senelerde ulaşılan, Hükümetimizin gücü sayesinde ortaya konulan, 
çiftçimizin yüzünü güldüren bu uygulama hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Bugün, kooperatifler eli ile 1 trilyon 808 milyar liralık çiftçimizden mubayaa yapılmıştır. 
Bunun içerisinden fındığı ç.kardığımız zaman, çiftçimizin alacağı, yüzde 1.2 mertebesindedir; 
yani, alacağının yüzde 98.8'i çiftçimize ödenmiş durumdadır; daha yıl sonu gelmemiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bu, fevkalade takdirle karşılanacak olan ve çiftçimizin de takdirle karşı
ladığına inandığımız bir icraatımızdır. Sadece fındık üreticimize 146 milyar lira mertebesinde 
bir borcumuz bulunmaktadır. Sormadılar; ama, biz, şeffaflık bakımından, icraatımızı açıkça 
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anlatmak, alın aklığına ve baş dikliğine sahip olduğumuzu göstermek bakımından ifade edi
yorum, sadece, Fiskobirlik kanalı ile ödememiz gereken, 146 milyar lira borcumuz bulunmak
tadır. Bu da çiftçimizin, bu yıl getirdiğimiz kademeli fiyattan faydalanmak için, "İhtiyacım 
olduğu zaman ben paramı alırım; nasıl olsa bu Hükümete güvenilir, istediği günde benim pa
ramı öder" diye, güvencesinden ortaya çıkan bir durumdur, tstiyorsa benim fındık üreticim, 
parasını tıkır tıkır bugün de gelir alır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Bu sebeple, bu sene gerçekten zor bir yıl yaşamış olmamıza rağmen, özellikle hükümetle
rimizin takip ettiği politikalar neticesinde 1 milyar dolar, (Türk parası olarak 2 trilyon 300 mil
yar lira) dolayındaki ithalatla bu kuraklık hissettirilmemiş, kıtlık ve darlık gösterilmemiş; ak
sine, diğer ürünlerimizde de peşin ödeme benimsenmiş ve çiftçimizin hiçbir şekilde mağdur 
olmaması için de bütün çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. 

Sözlerime son verirken, burada bir kez daha dile getirildi, fevkalade üzüldüğümü belirt
miş idim. Şimdi gene üzülerek; ama bir dil sürçmesi olarak algılıyorum. Bu kuraklık olayında 
çiftçemizin sıkıntısını aza indirebilmek için, (Dikkat buyurunuz, kaldırmak için, diyemiyoruz; 
çünkü bu, Türkiye'nin topyekûn çektiği bir sıkıntıdır; daha önce de ifade ettik) en aza, asgari
ye indirebilmek için hükümetimiz çok değişik tedbirler almıştır. Bu alman tedbirlerin başında, 
ertelemelerle ilgili hasar tespit komisyonlarının kurulması ve çalışmalarının yapılması gelmek
tedir. Burada, arkadaşlarımız, bir iki konuda partizanca davranıldığı, şeklinde görüşler dile 
getirdiler. Size bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, hükümetimizin ana felsefesi ve bu hü
kümeti oluşturan Anavatan Partisinin yola çıktığında ilk kabul ettiği konu; bütün Türk Milleti 
bir ve tektir. Bunlar içinde partizanca ayırım yapılması bizim programımızda, hedefimizde, 
düşüncemizde yoktur. Biz 56 milyonumuza da hizmet için yola çıktık, binlerce defa şükrolsun 
ki, hizmet kervanı da ilerlemektedir. Bundan da büyük bir mutluluk duymaktayız. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ancak, buna rağmen, Türkiye'nin 50 yılda karşılaştığı bir sorunla, topyekûn Türkiye ola
rak karşılaştığımız bir sorunun giderilebilmesi amacıyla; daha önceden tecrübemizde yok; çünkü 
böyle bir kuraklık ve böyle bir uygulama da olmamış, buna rağmen, gerçekten, mülkî amirle
rin, valiler ve kaymakamların başkanlığında komisyonlar oluşturan birçok kamu görevlisinin, 
binlerle ifade edilen kamu görevlisinin, gene 20 milyonun üzerinde insanla ilgili olan çalışma
sını partizanca olarak nitelendirmeyi, biz, müsaadelerinizle kabul etmiyoruz. Bu ancak, olsa 
olsa, birtakım, eski, böyle bir uygulama yapılır da, bunun içerisinde partizanca, -elime fırsat 
geçmişse- davranılmaz mı şeklinde alışkanlığı olanların öne sürebilecekleri bir görüştür. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Burada daha önce de resmî belgeler ortaya koyduk. Bunları ortaya koymak istemiyorum; 
ama istirham ediyorum arkadaşlarımdan, bu "partizanca" kelimesi gerçeği yansıtmamakta
dır; bunu bir daha kullanmayalım. 

Gene bir değerli milletvekili arkadaşımız, Orman Genel Müdürlüğümüzün yakacak odun 
tedariki ile ilgili olarak, mutemetlik müessesesiyle ilgili gene partizanca dağıtımlar yapıldığını 
ileri sürdüler. Tahmin ediyorum, bu da yine bir yanlış bilgilenmeden kaynaklanmaktadır. Çün
kü, Orman Genel Müdürlüğümüz bu yakacak emvalini tedarik edecek mutemetleri kendisi ta
yin etmemektedir. Tahsisleri vilayetlere bildirmektedir, vilayetler de belediyeler kanalıyla, bele
diye mutemetleriyle bunu yapmaktadır. Eğer varsa bir partizanlık, eh şimdi belediyelerin de 
çoğu bizde değil, partizanlığın kaynağını da herhalde oralarda aramak gerekir, diye dile getir
mek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerek Genel Ku
rulumuzda gerçekten seviyeli bir şekilde görüşmeler -birkaç istisna dışında- devam etmiştir. Bu 
vesileyle, Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımıza ve burada değerli görüşlerini serde-
den, çalışma yapan bütün milletvekili arkadaşlarıma, bütçemizin daha iyi olması için çabala
dıklarından dolayı teşekkürlerimi Hükümetim ve Bakanlığım adına arz ediyor, bu bütçemizin 
-şayet Yüce Meclisimizce onaylanırsa- milletimize, memleketimize ve Türk çiftçisine hayırlı ve 
uğurlu olmasını niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar; ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar ve Hükümet görüşlerini açıklamışlardır. 
Şahsı adına, lehinde görüşmek üzere, Konya Milletvekili Sayın Abdurrahman Bozkır; bu

yurun efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlığının 1990 yılı.bütçesiyle ilgili olarak, şahsım adına konuşmak üzere 
huzurlarımızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik aktif nüfusumuzun yüzde 50,5'i, genel nüfusumuzun yüzde 
45'i sayı olarak yaklaşık 25 milyonu tarım kesiminde çalışmaktadır. 

1988 yılında, gayri safî yurt içi hâsılanın yüzde 17,3'ünü ve ihracatımızın yüzde 20'sini 
tarımsal ürünler meydana getirmektedir. Bu sebeple, son yıllarda hızla gelişen sanayi ve hiz
metler sektörü yanında tarım sektörü de önemini korumaktadır. Fakat, bence asıl önemi, yu
karıda rakamlarla da belirttiğim üzere, nüfusumuzun yarısına yakın kısmının bu sektörle ilgili 
olmasıdır. Üzerinde günlerce konuşsak yeridir, ancak program gereği biz bu konuyu bir güne 
sığdırmak zorunda kalıyoruz, benim hakkım da 10 dakika. Bu sebeple, ben detaya ve rakamla
ra girmeden birkaç noktada düşüncelerimi arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bugün saat 10.00'dan beri tarım bütçesi üzerinde yaptığımız müza
kere esnasında, Sayın Bakan ve iktidar partisi sözcüleri, 1984 yılından bu yana yapılanları ve 
1989 yıllarındakileri de ayrıca belirterek anlattılar; rakamlar verdiler, eski dönemlerle kıyasla
ma da yaparak ANAP döneminde daha başarılı çalışıldığını ifade ettiler. Muhalefet sözcüleri 
de, aksini iddia ederek, söylenenleri yerdiler. Hatta ilgileri olması sebebiyle, eski dönemlerin 
daha iyi olduğunu vurguladılar. 

Şimdi, kimin söylediği doğru, buna bakmak lazım. Gerçek olan, tarımda gelişme hızının 
1963-1983 yılları arasında ortalama yüzde 3; 1984-1988 yılları arasında, yani Anavatan Partisi 
döneminde ortalama yüzde 4,6 olduğudur. 

Muhalefet diyor ki, bu da yetersiz. Sayın Demirel'e, "Daha iyisi nedir, nasıl yapılır?" di
ye sorulduğunda, "Bilmiyorsan niye iktidar oldun?" şeklinde cevap verir. Doğru da... O doğ
ru, gide gide 70 sente dayanıveriypr, ondan sonra da buraya çıkıyoruz "O zaman 660 milyon 
dolarımız, 140 ton da altınımız vardı, tşte biz onları bozduramadık, onun için 70 senti de 
bulamadık" anlamı çıkıyor. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O zaman AP'deydiniz. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Sayın İnönü'ye, "Daha iyisi nedir, nasıl ya

pılır?" diye sorulduğunda cevabı şu oluyor : "Söylemem, iktidar kopye çeker. Yalnız bir şey 
söyleyebilirim : Biz iktidara gelirsek ANAP'ın yaptığının aksini yapacağız." Söyleyecek sözü 
olmayan ne desin! oynamayı bilmeyen gelin "yerim dar, eteğim kısa" dermiş. (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Siz iyi oynuyorsanız, oynayın da görelim. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — ANAP, serbest ekonomi uygulamaya çalıştı

ğına göre, Sayın inönü'nün getireceği herhalde devletçilik olsa gerek. Böyle ise, bu devirde şaş
mamak elde değil. Tıpkı 12 Martta dışarıdan bakan olup, dört gün önce bu kürsüye çıkarak, 
12 Eylülün kusurlarını ANAP'la Özal'a yüklemeye çalışan bir sayın eski bakana şaştığımız gibi. 

Sayın özal nasıl garip bir kişi ki, cumada camiye gider, 17 Aralıkta Şeb-i Arus'a iştirak 
eder; muhalefete göre günahtan kurtulamaz; Sayın Demirel, aynı gece, ünlülerimizin nikahına 
gider, sevaptan çıkamaz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, bütçe ile ilgili konuşmuyor. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — inşallah, bu anlayışla meselelerimize çözüm 

buluruz... 
Tekrar, tarım kesimine dönüyorum, geliyorum. 
Sayın milletvekilleri, ANAP'ın çabaları ile, Sayın Bakanımızın saydığı tüm hizmetlerin 

ifa edilmesine rağmen, "tarım kesimi arzuladığımız noktada mıdır; -dikkatinizi çekerim, yapı
labilir değil- arzuladığımız noktada mıdiF?" diyorum. Bana göre, el cevap : Bir kısmı değildir. 
ANAP, 1983 Aralık ayında iktidara geçtiği zaman, o günün parası ile, devletin çiftçiye 100 mil
yar lira buğday bedeli, -ki, o zaman buğday 30 lira idi, bugünün parası ile 1,5 trilyon lira eder-
8 milyar lira da yağlı tohum bedeli borcu vardı... 

ÖNER MlSKl (Hatay) — Dolar kaç lira idi? 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Pancar bedelleri mütaakip yılın mayıs ayına 

kadar ödenip bitmiyordu. Bugün böyle durumlar yoktur; ANAP çiftçiyi bu sıkıntılardan 
kurtardı. 

"Yapılan destekler bütçenin yüzde 10-12'sini bulmaktadır. Buna rağmen, çiftçi arzuladı
ğımız noktada değildir" diyorum, yapılabilen arzulanan noktada değil; fakat, bu dert, bugü
nün derdi de değildir, yıllardır böyledir. Çünkü, bu kesim zorda olan kesimdir. Tabiatla başba-
dır. Bu kesimin insanları karla, kışla, soğukla, yağmurla, selle, fırtına ile, kuraklık ile boğuşur; 
her şeyini toprağa, ümitlerini Allah'a bağlamıştır. Bir şanssızlık, onların bütün bir yıllık emek
lerini alıp götürüverir; arkasından içleri yanarak bakıp kalırlar; bu yıl birçok bölgemizde ol
duğu gibi. Borç üstüne borç etmek için, devletin kapısına gelip boyun bükmüşlerdir. Borç üs
tüne borç edip, gelecek yıl nasıl ödeyeceğini kesin bilmemenin acısı kolay çekilir olmasa gerektir. 

Köyüne gittiğin zaman, bir kısmı, neyi varsa sana ikram ederken, bir kısmının sırtını dö
nüp oturduğunu görürsek, bilelim ki, bu, o acının tezahürüdür. Dertlerini hal diliyle anlatma
ya çalışmaktadırlar. 

' Değerli arkadaşlarım, bunları, ağıt yakmak için söylemiyorum; konunun önemini vurgu
lamak istiyorum. Karşımızda 25 milyonluk bir insan topluluğu vardır, yüzde 90'ı bu dertle ya
şar. Bu yıl, bir kesimine tohum için verilen borç 8 trilyonu aşmış; ekonomimize büyük çapta 
etki yapacak bir rakam. Bu kesim, diğer kesimler gibi doğru dürüst organize de olamamış. 
Siyasî düşünceleri, çekişmeleri bir tarafa bırakıp; millî bir mesele olarak, hep beraber üzerine 
daha çok eğilmemiz lazım. 

Ben temennilerimi bu vesileyle sizlere arz etmeye çalışacağım : 
1. Eğitim için, ekonomi için yapılan şûralar gibi, zaman zaman paneller, sempozyumlar, 

şûralar düzenleyip; tarımın meseleleri sürekli tartışılmalıdır. Bu konuyu, Bakanlığımızla bir
likte, Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatifleri, pancar kooperatifleri gerçekleştirmelidirler. 
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2. Tarım nüfus yüzdesinin aşağı çekilebilmesi için, tarım kesimindeki gençlerin, özel eğitim 
teşvikleri uygulanarak, ara hizmetlere ve sanayie kaymaları sağlanmalıdır. 

3. Köy ve kasabalarda çalışacak öğretmen ve diğer kamu personeline yaptırılması gerek
li lojmanlar için, köy muhtarlıklarına ve küçük kasaba belediyelerine toplu tonut kredisi veril
melidir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Tarımdan bahset, tarımdan. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Anlamadınız herhalde; bu da tarımla ilgili. 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bozkır. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — 4. Hasar dönemlerinde uygulanmak üzere 

tohumluk cins ve miktarını belirleyen, tüm yurt çapında bir envanter yapılmalıdır. 
5. Toprak Mahsulleri Ofisi, satın aldığı mahsulü borsada satarak, spekülatörlerin ka

zanç ve finans kaynağı olmaktan kurtulmalıdır. 
6. Şeker fiyatlarının tespitinde, bir sonraki yılın pancar fiyatları nazara alınmalıdır. 
7. Kalkınmada öncelik uygulaması ilçe bazına indirilmeli, bu uygulamadan yurdun her 

yöresindeki geri kalmış bölgeler faydalanmalıdır. 
8. GAP Bölgesinden 5 defa geniş olan Orta Anadolu|nun sulanması için, Altıncı Beş 

Yıllık Plana dahil edilen Orta Anadolu Projesi çalışmaları hızlandırılmalıdır. 
9. Devletin tespit ettiği destek ve kredilerin çiftçiye dağıtımında Ziraat Bankasıyla sü

rekli sürtüşmeler olmaktadır. Bu konuyu çözecek bir statü oluşturulmalıdır. 
İnşallah, ANAP İktidarı bundan sonraki dönemlerde bunları da çözecektir. 
Sayın milletvekilleri, tekrar arz ediyorum; Tarımdaki problemler 25 milyon insanımızı il

gilendiren problemlerdir. Tarım kesimini borç isteme kapısından, devlet kapısından kurtarmak; 
onları vergi verebilir bir toplum haline getirmek hepimizin ideali olmalıdır. 

Sözlerimi burada bitirirken, bütçenin tarım sektörüne, Bakanlığına ve ülkemize hayırlı ol
masını diler, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. 

Tekrar, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkır. 
Şahsı adına, aleyhinde, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi. 
Buyurun Sayın Çiftçi. 
KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, hakiki çiftçi mi; sorar mısınız? 
BAŞKAN — Efendim, bana, "Demir hakikî demir mi?" diye sordular. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hakiki. 
BAŞKAN — Çiftçi de hakiki çiftçiymiş. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce, köylümüze, çiftçimize, tüm tarım sektörüne emeği geçenlere şükranlarımı arz ederek 
başlamak istiyorum. 

Bu arada, Sayın Bakanın, Komisyondaki konuşmasının arasındaki "köylünün ayağına ine
rek hizmet götüreceğiz" sözünü de yine takdirle karşılıyorum. 

MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Bravo, bravo! 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Teşekkür ederim; ancak, Anavatan İktidarında... 
BAŞKAN — Sayın Nazikoğlu, o "Bravo" şahsınız adına mı, Grubunuz adına mı? 
MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Şahsım adına efendim. 
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ÖMER ÇtFTÇl (Devamla) — Ancak, Anavatan iktidarının köylüye üvey evlat muamele
si yaptığını da hep beraber biliyoruz. Sayın Bakan tek başına ne kadar çırpınırsa çırpınsın, 
bu zihneyetle, ANAP zihniyetiyle, köylümüzün, çiftçimizin, tüm tarım sektöründekilerin kur
tulmasının da mümkün olmadığını hep beraber biliyoruz. 

Buğdaya, arpaya, pancara velhasıl tüm hububata verilen taban fiyat da bunun bir göster
gesidir. Köylüyü aç sefil yaptı ANAP İktidarı, tüccarı daha zengin yaptı ANAP İktidarı. Köy
lünün işi, sayenizde Allah'a kaldı. Köylü gübre alamıyor, ilaç alamıyor, mazot alamıyor. Sayın 
Bakanın, "mazotsuzluktan dolayı" sözünü de burada açıklamak istiyorum; mazot var ama, 
mazot, her gün yediği zamlarla, alınamaz hale geldi. Onun için mazot alamıyor köylü. Hatta 
çok yerlerde nadasını dahi, mazot alamadığı için yapamaz hale geldi köylü. Eskiden, köylü
müz -ben de bir köylü olarak köyülükle onur duyuyorum- kapısı çalınınca, "misafir geldi" 
diye neşelenirdi. Şimdi kapısı çalınınca, "eyvah, yine icra memuru geldi" diye hayıflanıyor. 
Bunları hep beraber yaşıyoruz değerli milletvekilleri. (Gürültüler) 

Onun için, Sayın Bakanın biraz evvel, "ANAP Hükümetleri tarafından köylünün yüzü 
güldürüldü" diye çok güzel çizdiği bir tabloya inanmak için ya köylüyü tanımamak lazım ya 
köyü tanımamak lazım yahut da oraya gitmemek lazım, öyle sanıyorum ki, biraz evvel alkışla
yan ANAP milletvekilleri köylünün arasına giremiyorlar. (ANAP sıralarından "Gel birlikte 
gidelim" sesleri) Köye gidemiyorlar, çünkü bu politikaları yüzünden kırsal kesimde iflas etti
ler. (Gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisinden örnek vermek istiyorum; Toprak Mah
sulleri Ofisinin taban fiyat politikasıyla ilgili olarak benim seçim bölgemden, hemen Ankara'
nın çevresindeki kendi bölgemden örnek vereceğim; Sayın Bakan, lütfen cevaplasınlar. Sincan 
Toprak Mahsulleri Ofisi ne kadar buğday aldı? Haymana'da ne kadar aldı? Polatlı'da ne ka
dar aldı? İsterseniz tüm Türkiye'yi sorayım; ne kadar aldı?.. Sıfır aldı, sıfır. Neden?.. 

ALİ ER (tçel) — Allah, Allah! 
KADİR DEMİR (Konya) — Biliyoruz, biliyoruz... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Evet, inanmazsanız Sayın Bakana sorun. 
Kim aldı? Yanlış taban fiyatı politikasından dolayı, birtakım çıkarcı çevrelere hizmet an

layışıyla, tüccar aldı ve arkasından, köylünün elindeki buğday ve hububat bittikten sonra, ta
ban fiyatlarında yeniden düzenlemeler yapıldı. Bu hangi insaf ölçüsüne sığar? 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Buğday daha çıkmadan taban fiyatları belirlendi. 
ÖMER ÇtFTÇl (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kuraklık, aslında -kişiliğine saygı 

duyduğum- Sayın Bakanın bir şansızlığı oldu; yani, gerçekten yine de geçmiş yıllara göre, bana 
göre kısmen başarılıydı. Kuraklık felaketi... 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Kuraklığı imansızlık yaptı. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — İmansızlık yapma. 
Kuraklık felaketi tüm ülkemizi gerçekten sarstı, üzdü. Her şeyde olduğu gibi bunu da Al

lah'a bıraktık; işte sulama olayı olmadığı için, sulamada yetersizlik olduğu gibi; ama hüküme
timizin bu konudaki yanlış politikasına ne diyeceğiz? 
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Sayın milletvekilleri, kendi bölgemden örnek veriyorum : Sanki, Bakanlık mensuplarının 
ellerinde terazi var, bir yerde yüzde 39 bir yerde yüzde 41 kuraklık tespit ediyorlar. "Kuraklık
tan yüzde 40'ın üzerinde etkilenenlerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçları ertelenecek ve bunlar, tohumluk hububattan veya buğdaydan istifade edeceklerdir" 
deniyor. Bundan, bir köyde 5 hane istifade ediyor, geri kalan 10S hane istifade etmiyor. Bu, 
ne biçim çarpık anlayıştır? Yani, kuraklıktan sadece o S hane zarar görüyor, geri kalan 10S 
hane zarar görmüyor! 

ALİ ŞAKÎR ERGİN (Yozgat) — Evet, bazılarında olmuş, bazılarında olmamış. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Buna hangi vicdan "evet" der. Yâni, iki tarladan birisinde 

kuraklık oluyor, diğerinde -Allah ona gökten yağmur yağdırıyor- kuraklık olmuyor... 
Değerli milletvekilleri, bir başka çarpık politika da tohumluk konusunda. Aynı köyden 

bir bölüm tohumunu atmış, diğer bir bölüm atmamış. Yine kendi bölgem olan Haymana'dan 
ve Polatlı'dan örnek veriyorum : "Kuraklıktan zarar gören her çiftçiye 500 kilo buğday vereceğiz" 
deniyor ve bu şekilde de yazışmalar oluyor. Bunun arkasından, Sayın Bakanın imzasıyla gelen 
genelgede, bu miktar artırıldı. Bir tarafta 500 kiloyla yetinen çiftçi, öbür tarafta 60 ton alan 
çiftçi... Eğer Sayın Bakan ve Bakanlık yetkilileri isterlerse, bunları isim isim verebilirim. Bu, 
yandaşları zengin etme politikasıdır; çiftçiye hizmet etme politikası değildir. Sayın Bakanın, 
Sayın Hükümetin bu yanlış politikadan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir başka örnek de pancardan : 1990 yılı programının 123 üncü 
maddesine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Pancar konusunda da, maalesef, ANAP Hükü
meti yine suçüstü yakalandı. Çünkü, 1989 yılından 1990 yılına 576 milyar pancar alacağı dev
rettiğini yazıyor. Bu miktar para, 11 milyon ton olan pancar üretiminden, bu yıl içinde ancak 
3 milyon ton peşin ödeme yapılabildiğini gösterir. Yani, 8 milyon ton pancar bedeli gelecek 
yıla, yani 1990 yılına ertelenmiştir. İnsaf edin, 1 kilogram pancar 77 lira, bir kutu kibrit 100 
lira... Bu mudur sizin köylüye, çiftçiye bakış politikanız; bu mudur köylüden yana oluşunuz? 

İHSAN NURl TOPKAYA (Ordu) — Şekere zam yapınca itiraz ediyorsunuz ama. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Oraya da gelceğim. 
Şeker pancarı alım fiyatı ilan edildikten sonra, şeker fiyatlarına zam yapıldı. Yaklaşık 575 

Milyar Türk Lirası pancar alındığında, bunu dolara çeverdiğinizde 280 milyon dolar eder. Köy
lünün pancar alacakları Mart 1990'da ödenirse -ki, bizim tahminlerimize göre 1 dolar 2 500 
liranın üzerinde olacaktır, ödenecek miktar 200 milyon dolar eder- çiftçimiz, bu çarpık ödeme 
politikasıyla, sadece bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde, 80 milyon dolar kaybetmiş olacaktır. 

Şekere yaptığınız zammın farkını, parasını ödemediğiniz çiftçiye ödeyecek misiniz? Hiç 
değilse, banka faizini beklettiğiniz parasını ödemediğiniz çiftçinin parasını ödeyecek misiniz? 
Hani işçiden, çiftçiden yana idiniz? 

Değerli milletvekilleri, kısaca, Ziraat Bankasına da değinmek istiyorum. Tarım kesimine 
açılan kredilerin faizlerinin düşük olduğundan bahsediyoruz; yüzeysel bakıldığında haklısınız. 
Yüzde 120 faizle alınan bir ticarî krediyi ele alırsak, bir ticarî kredi bir yılda 10 defa dönüyor, 
yani ticarî kesimde 10 defa çalıştırılıyor. Bu nedenle bu faiz yüzde 10-15'Ier, azamî 20'lere ge
lir; ama tarımda yüzde 70'le kredi kullandırıyorsunuz. Bu mudur tarımda düşük kredi imkânı 
sağlamak? Bu, köylüyü, çiftçiyi aldatmaktan başka hiçbir şeye yaramamaktadır değerli millet
vekilleri. 
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Bir de, Ziraat Bankasının direkt köylünün bankası olmasını istiyoruz, direkt çiftçiye hiz
met etmesini istiyoruz, direkt Tarım Bakanlığının emrinde olmasını istiyoruz değerli milletve
killeri. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi toparlayın lütfen. 

ÖMER ÇİFTÇÎ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, toparlamak istiyoruz; ama, mesele o kadar çok ki, neresinden tutarsanız . m 

dökülüyor. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Dağıtmışken biraz daha dağıtabilirsin. 

BAŞKAN — Efendim, haklısınız; ama, tçtüzük malum... 

ÖMER ÇİFTÇt (Devamla) — Peki Sayın Başkan, bitireceğim. 

Değerli milletveklleri, yine köylünün faiz borçlarının affedilmesini savunuyoruz ve savun
maya devam edeceğiz. Nasıl özel sektör fabrikalarını kurtarmak için milyarları, trilyonları ver-
mişseniz; bunların birisini kurtarmak için verdiğiniz para ile köylünün faiz borçlarının ödene
bileceğini ve affedilebileceğini umuyoruz. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Hangi fabrika, söyler misiniz? 

ÖMER ÇİFTÇt (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sözlerimi Gandhi'nin bir sözü ile 
tamamlamak istiyorum. Gandhi diyor ki: "Aç insan inancını yer." Siz de köylüyü aç bıraktı
nız, sefil bıraktınız; köylünün inançlarını yediniz. Sefil ettiğiniz köylüler, bir gün üzerinize öy
le bir yürüyecektir ki, kaçacak yer bulamayacaksınız. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından "Aaa" 
sesleri) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Çiftçi. 

Konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sorular bölümüne geçiyoruz. 

Üç sayın milletvekili, yazılı olarak soru sormuşlardır; sözlü olarak soru sormak isteyenleri 
tespit işlemine geçiyoruz : Sayın Çakıroğlu, Sayın Erdoğan, Sayın Ilıman, Sayın Keskin, Sayın 
Şahin. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 

Yazılı soru sahibi Sayın Erdal Kalkan burada mı efendim? Yok. 

Bulunmadığına göre, sorusunu okutmuyorum. 

İkinci sırada Sayın Musa Gökbel'in yazılı sorusu var; Sayın Gfkbel burada mı efendim? 
Sayın Gökbel yok; sorusunu okutmuyorum. 

Sayın öner Miski?.. Burada. 

Sorunuzu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıdaki üç soruma yanıt vermesini rica 
ediyorum : 

Hatay'da Hazine tarafından muhtaç köylüye önce 40, sonra 20 dönümlük çaplar tarzında 
arazi dağıtıldı. 1973'te Topraklarım Reformu Kanunu çıkınca, 10'ar dönümlük Hazine arazi
si, Toprak Tarım Reformundaki dağıtıma esas olmak üzere, muhtaç çiftçiye kira olarak verildi. 

Hatay dışından, Hatay'a getirilen vatandaşlarımıza, çiftçilikten başka geliri olmayan muhtaç 
köylülerimizin elindeki kiralık bu topraklar alınıp verilmektedir. 

Soru 1. Bu haksızlıkların önlenmesi için, Hatay tlini, Toprak ve Tarım Reformu kapsa
mına en yakın bir zamanda almayı düşünmekte misiniz? 

Soru 2. Haksız yere ellerinden toprağı alınan Serinyol, Anayazı, Paşaköy, Aşağıoba, De-
mirköprü'de yaşayan muhtaç köylülerin yeniden durum değerlendirilmesi yapılarak alınan top
raklarım geri iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 3. Yeniden bir kıstm Serinyol, Demirköprü, Saçaklı, Suvatlı ve daha pek çok köyde 
yaşayan muhtaç çiftçilere ellerindeki 10 dönümlük kiraladıkları toprakları bırakmaları için ih
tarname gönderilmiş bulunmaktadır. Bu haksız bir uygulamadır. 

17 Ağustos 1940'ta çıkarılan Toprak Tevzi Talimatnamesinde, 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa aykırı olan bu uygula
mayı durduracak mısınız? 

öner Miski 
Hatay 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Hep
sini birden cevaplayabilme imkânım var mıdır Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabiî, Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Pe
ki efendim, hepsine birden cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Ilıman da yazılı olarak müracaat ettiği için, ikin
ci sırada onun sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yanıtlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Çorum Merkez İlçeye bağlı iki köy arasında bulunan -Büyükdivan Köyü, Gücenovacığı 
Köyü- ormanın ortak kullanılması, yararlanılması Çorum 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 
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1981/1 kararı ile hükme bağlanmış, Yargıtay 14 üncü Hukuk Dairesinin 981/6384 sayılı karan 
gereğince onaylanmış ve kesinleşmiştir. Ayrıca, Çorum 1 inci tcra Memurluğu 1981/477 men 
zaptı 25.10.1981 tarihinde Gücenovacığı Köyüne iletilmiştir; ortak kullanma kesin hükme bağ
lanmıştır. 

Tüm bu yasal durumlara karşın ortak orman, köyün birisine, Gücenovacığı Köyüne kesti
rilmiş, Büyükdivan Köyüne verilmemiştir. Açıkça yasalar çiğnenmiş, görevliler suç işlemişler
dir. Dahası da vardır; orman kesimi başladığında daire başkanlığına yapılan başvuruda, 9.10.1989 
tarihli yazı ile, yeniden plan değişikliği yapılması doğrultusunda il yöneticilerine emir verilmiş
tir. Bakanlık yetkilileri emirleri de dinlememiştir. 

1. Mahkeme ve idare kararlarını dinlemeden, onları hiçe sayarak taraf tutan, açıkça par
tizanlık yapan vali, bölge müdürü, il müdürü hakkında bir işlem yaptınız mı? 

2. Yargının kesinleşmiş kararları uygulanmayan bir ülkede hukuk devletinden söz edile
bilir mi? 

3. Mağdur edilen bu köyün yasal haklarını verecek misiniz? Mahkeme kararları doğrul
tusunda amenajman planını yeniden düzenleyecek misiniz? 

4. Ülkemiz genelinde köyleri birbirine düşman eden orman sınırlarının tespitinde daha 
adil ve geçerli bir yol düşünüyor musunuz? 

5. Bugün, hastanelere giremeyen, ilaç alamayan ya da buradan ölüsünü çıkaramayan çift
çiye, köylüye sosyal güvenlik olanağını ne zaman vereceksiniz? 

6. Afete uğrayan çifçilerimiz için bugüne dek "Tohumluk vereceğiz, borçları ertelenecek" 
şeklinde yanıt veriliyor. Yıllardır gelişmeyen bu klasik uygulama yerine, değişen çağa ve ihtiya
ca uygun başka katkılar düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, buyurun. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında, "pa-

tizanca bir tutum izlenmedi" dediler. Diyarbakır tli Silvan ilçesine bağlı 36 köyün muhtarları
nın ve köy halkının isimleri, liste halinde tarafımıza bildirilmiştir. Tohumluk buğday verileceği 
gerekçesiyle; verilemeyenlere, fatura etmeleri halinde parasının verileceği söylendi. Vatandaş
lar, fatura ettiği, ilgili birimlere gittiği halde, bir türlü, paralarını alamıyorlar. İsterseniz, Di
yarbakır'ın Silvan tlçesinin 36 köyünün adlarını okuyayım. Verilip verilmediğinin Sayın Ba
kan tarafından bir inceleme yapılmasını; bu vatandaşların mağdur edilmemelerini... 

BAŞKAN —' Soru?.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Paralarını alamıyorlar. Patizanlık yapılmış mıdır, 

yapılmamış mıdır? 
BAŞKAN — Sorunuz bu mudur efendim? Biliyorsunuz, konuşmanın sonunda bir soru 

bekliyoruz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sorumuz şu : Bu 36 köyün... 
BAŞKAN — Listede adı yazılı zevatın, paralarını ne zaman alacağını mı soruyorsunuz? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ne zaman alacaklar ve verilmiyor... 
BAŞKAN — "Ve verilmiyor" soru değil tabiî; o, hüküm. Değil mi efendim? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Verilmemesinin sebebi? 
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BAŞKAN — Bu konu anlaşıldı. Başka sonunuz var mı? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, diğer bir sorum : Trabzon'un Of 

İlçesinin Hayrat Grubu diye adlandırılan ve yulardır sürüncemede kalan, 41 köyün su sorunu 
vardır. Bu grup ne zaman yapılacaktır? 

Diğer sorum : Vakfıkebir, Kalecik Grubu 41 köye Kitap eder; köyler arasındaki 
şebeke tamamlanmıştır. Yine, yıllardır sürüncemede kalan bu köylere su verilecek midir? 

Sayın Başkan, diğer sorumu soruyorum: Sayın Bakanımız 50 bin kilometre yol yaptıkla
rım zikrediyorlar. Yıllardır bu kadar yol yaptıklarına göre, dağlık; deresi, akarsuyu bol olan 
bu arazide hiç mi köprü gerekmemiştir? Programda köprü diye hiçbir şey göremiyorum. Aca
ba bu köylerin köprüye ihtiyacı yok mudur? Bunlara bir ödenek ayıracaklar mıdır? 

Diğer sorum : 1974 yılında, Erzurum'da proje şefi Olarak görev yaptığım dönemde, Ağrı 
Bahkgölü Grubu vardı. Bu Balıkgölü Grubunun içme suyu olarak durumu ne alemdedir? Ne 
zaman bitecektir? 

Bir diğer sorum: Şanlıurfa Havi Grubu 1000 üniteye hitap etmektedir. Zamaiun eski Baş
bakanı, meydanda, "Sizi en kısa zamanda suya kavuşturacağım*' diye hitap etmiştir. Bu, ne 
zaman hallolacaktır? (ANAP sıralarından "Duyulmuyor, duyulmuyor" sesleri) 

Muhatabım duyuyor, siz duymaaamz da olur. 
BAŞKAN. — Evet, Sayın Çakıroğhı, lütfen... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Diyarbakır, Merkez, Karapınar Grubuna da yıl

lardır para yatırılıyor; bu grup da ne zaman bitirilecektir? 
BAŞKAN •— lamam mı efendim?.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Irabzon) — lamam. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erdoğan, buyurun. 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, orman tahdit alanından çıkartı

lan, orman vasfım kaybetmiş olan yerler, Tapulama Yasasının 45 inci maddesi gereğince, kişi 
ve kurumlara verdiği bu geçmiş tedavül kayıtlarıyla, zilyetlik ve belirli yollarla iktisap edilmiş
tir. Anayasa Mahkemesi 45 inci maddeyi iptal ettikten sonra, Orman Bakanlığı, bu orman vas
fım kaybetmiş tahdit alanlarım tekrar ne şekilde kullanmayı düşünüyor? 

İkinci sorum şudur: Bu arazilerin bazıları İstanbul'da gecekondulaşmaya açılmıştır; Ça-
vuşbaşı Çiftliği, Beykoz Ormanları ve Kemerdere Ormanı gibi. Buraları tekrar tahdit alanına 
alıp, eski konumuna getirebilecekler midir? 

Bunun yanında, orman köylüsüne ait olan zeytinlik, fındık ve çay gibi küttür alanlarım 
tekrar tahdit alanına sokup, orman haline getirebilecekler midir? 

Üçüncü sorum : Turizme açılan orman alanlarında belli bölgeler ormanlık ve ağaçlıktır; 
ama görünen odur ki, turizme açılan bu yerlerdeki çamlar, o yerin konumuna uygun olarak 
korunmaytp kesilmektedir. Turizme acılan bu yerlerde, kişi, kurum ve şirketler aleyhine şimdi
ye kadar ne yaptılar ve bir yaptırım düşünüyorlar mı? örnek istiyorlarsa vermeye hazırım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
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Sayın Keskin, buyurun. 
CUMHUR KESKİN (Hakkari) - Sayın Başkan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 

hazırlanan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Anasözleşmderinin 134,135,136,137,138,106, 
27 ye 110 uncu maddderinin, 1163 ve 3476 sayılı yasalara aykırı olduğunu tespit ettik. Bakan
lık, bu anasödeşmderin yasalara uygun hale getirilmesi için bir istem yapmayı düşünüyor mu? 

İzmir ve Manisa Köy Kooperatifleri Birliklerinin gend kurul kararlarının Bakanlıkça yok 
sayıldığı ve bu kararların iptal edildiği ileri sürülmektedir. Gend kurul kararlannı iptal etme 
yetkisini Bakanlık nereden, hangi yasal dayanaktan alıyor? 

Yine, İzmir ve Manisa Köy - Koop Birliğinin feshi için, Bakanlığın mahkemeye müracaat 
ettiği ileri sürülmektedir. Mahkemeye müracaat hakkı, kooperatif alacaklılarına ve yönetim 
kuruluna ait bir yetki olmasına rağmen, Bakanlık, kooperatiflerin feshi için, birliğin feshi için 
hangi yasal dayanağa göre müracaat etmiştir? 

Bir ANAP il başkanının, Et ve Balık Kurumunda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yap
tığı iddiası vardır ve bu il başkanının halen bu görevi sürdürdüğü bdirtilmektedir. Bu, doğru 
mudur? Eğer doğru bir uygulama ise, Sayın Bakan, iktidar Partisi dışındaki siyasal partilerin 
il başkanlarının da bu kurumlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmalarını doğru bul
makta mıdır? 

Uludere Hilal Köyü Kalkındırma Kooperatifine ait hizmet ve depo binasının, kooperatife 
tek kuruş ödenmeden, köydeki jandarma karakolu tarafından, yıllardır işgal edildiğini bizzat 
ben gördüm. Köy kooperatifinin faal hale gdmesi ve kooperatifin uğradığı zararın telafisi için 
Bakanlık ne yapmayı düşünmektedir? 

Hayvancılığın gelişmesine engd teşkil eden, bölgede halkın hayvanlarını satmasına ve el
den çıkarmasına neden olan Olağanüstü Hal Bölgesindeki yaylaya çıkma yasağının kaldırıl
ması için Bakanlık ne yapmayı düşünmektedir? 

1974 yılında, Yüksekova'da temeli atılan et kombinasının faal bir biçimde hâlâ hizmete 
sokulmamasının nedenleri nedir? Bu et kombinasının, hizmete girmeden, birtakım bölümleri 
çökmüştür; çökmesine neden olan kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? Devletin bu 
nedenle uğradığı zararın giderilmesi için ne yapılması düşünülmektedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin, buyurun. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, köy deyince tertemiz bir hava, şırıl şırıl 
su, cıvıl cıvıl kuş sesleri akla gelir... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Köy Hiz
metlerinin, köylere yapmış olduğu hizmetler inkâr edilemez. İçme suyu meselesinde, dönemi
mizde, I980*e kadar yapılanların yüzde 70 daha fazlası yapılmıştır. (ANAP şualarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, soruya geleceksiniz değil mi? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — İçme suyu mesdesine, bu yılki programda fada tatmin 
edici bir ödeneğin aydılmadığını. Sayın Bakanın konuşmalarından izledim ve yatırım progra
mından da okudum. 

Sayın Bakanımdan, şu istekte bulunuyorum : İlk bulduğunuz bir fırsatta, herhangi bir 
kaynaktan, köy içme sularına ilave program imkânı verebilir/ misiniz? (ANAP sıralarından, "Bra
vo*'sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkanım, bütün sorulardan anlaşılmaktadır ki, büyük bir titizlikle hazırlanmışlardır; ay
nı titizlikle cevap verebilmek için, hepsine yazılı cevap vereceğim. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Tarım Orman ve Keyifleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 80 883 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölgesel Tarım Hizmetleri 709 076 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 28 796 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 27 408 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 846 163 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tarm Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dölümü okutuyorum : 
A — CETVELt 

Program 

101 

O» 
(O 

111 

900 

999 

990 

Açıklama 
Genel ödenek 

Toplamı 
Toplam 

Harcama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 917 600 000 15 221 364 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Bölgesel Tanm Hizmetleri 218 719 769 872 217 288 531 385 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 14 945 120 000 13 976 185 368 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 34 880 000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 81 312 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

59 056 842 

TOPLAM 286 543 802 502 246 545 138 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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/. — Orman GW Müı&HSğü 1990 Mali YJt Bütçtsi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Orman Gead Müdürlüğü 1990 maü yılı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A— CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 15S 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 238 187 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına lağıulamayan Transferler 8 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 262 842 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Gelir türü 

Vergi Dışı Normal Gelirler 178 276 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
özel Gelirler ve Hazire Yardımı 84 566 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 262 842 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Orman Gend MÛdüriÜğû 1988 Malî Wt Kesmhtsat* 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1988 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVEL! 

Genel 
Prog. Açıklama ödenek Toplamı 

I 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 605 000 000 
£ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
*p 111 Ormancılık Hizmetleri ,55 978 000000 
' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiftir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 202 158 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiftir. 

GENEL TOPLAM 60 785 158 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiftir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 
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Gelir 
Türü 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 51 543 000 000 56 986 445 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler — 3 830 147 321 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 51 543 000 000 60 816 593 025 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın Üyeler, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Program tamamlanıncaya kadar çalışma

lara devam edilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Malumâliniz, bütçeyle ilgili programa ilaveten, Meclisimiz Genel Sekreterliğinin Teşkilat 
Kanununda değişikliği ilgilendiren bir kanun teklifinin görüşmeleri de bugünkü programa da
hildir. 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 55 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 24 332 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 339 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 28 229 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gelir türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 250 000 000 

BAŞKAN- — Bölümle ilgili önerge vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Bütçesinin (B) cetvelinde aşağıda 
gösterilen değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Necat Eldem 
İstanbul 

Gerekçe : 
389 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile katma bütçeli bir idare olan Çevre Genel Mü

dürlüğü genel bütçeye dahil edildiğinden, bu kuruluşa ait (B) cetveli ortadan kaldırılmış ve 
özel gelirine tekabül eden miktar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) cetveline 
aktarılmıştır. 

Buna paralel olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında, bu 
bakanlığın (A) cetvelinde yer alan ve Hazine yardımlarına ilişkin olan tertiplerde de gerekli 
düzeltmeler yapılacaktır. 

601 — 00 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
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Eklenen : 

Gelir Türü Bölüm Kesim Madde Açıklama Tutarı 

2 5 1 0 Çeşitli gelirler 5 000 000 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümü, kabul edilen önerge doğrultusunda yeni rakamıyla okutup oylarınıza sunacağım: 

Gelir Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 255 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gelir Türü Açıklama Lira 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 979 000 000 
BAŞKAN — önergenin bölümle ilgili kısmım okutup oylarınıza sunacağım : 
Düşülen : 

Gelir Türü Bölüm Kesim Madde Açıklama Tutarı 

3 2 1 0 Hazine yardımı 5 000 000 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (\fozgat) — Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümü, kabul edilen önerge doğrultusunda yeni rakamıyla okutuyorum : 

Gelir türü Açıklama Lira 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 974 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 28 229 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Torun Reformu Gend Müdürlüğü 1988 Malî Yık Kesinhesabı 
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BAŞKAN — Tarım Reformu Cend Müdürlüğü 1988 malî yılılcesinhe 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Bölümleri okutuyorum: 
A —CETVELİ 

Gend. 
ödenek Toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

<* 101 Gend Yönetim ve Destek Hizmetleri 820 240 000 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 7 622 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına DağıUlamayan Transferler 74 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 517 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



T.B.M.M. B : 53 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

21 , 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine \ardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

. 12 . 1989 

Tahmin 
Lira 

130 000 000 

8 981 000 000 

9 111 000 000 

0 : 3 

Tahsilat 
Lira 

16 335 486 

4 784 000 000 

4 800 335 486 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yût Bütçesi 
BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 
Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

999 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Köy Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 

Gelir Türü Açıklama 

2 

3 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

9 323 000 000 

1882 329 000 000 

5 390 000 000 

60 317 000 000 

1957 359 000 000 

Lira 

31 799 000 000 

1 925 560 000 000 

TOPLAM 1957 359 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Kesinhesabın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

özel 
Ge 
Ert 

Genel ödenek Toplam De 
Program Açıklama Toplamı Harcama ö 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 668 280 000 2 862 235 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 633 449 757 124 644 477 027 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 6193 519 095 5 479 644 244 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 37 095 320 000 398 722 707 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 23 196 386 090 18 746 117 836 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 704 603 262 309 671 963 748 209 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B —CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
Tura Gelirin Çeşidi Ura Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 36 999 000 000 27 061 633 774 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine ardımı 569 934 000 000 614 037 912 015 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 Köy Yolları ftptmı ve Suyu Giderleri — 4 267 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 6 Kurum ve Müesseselerden Tahsil Edilenler — 6 207 268 161 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

. 9 2 Avrupa tskân Fonundan Temin Edilen Kredi — 128 262 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 8 Akaryakıt Tüketim Fonundan Elde Edilen 
Gelir — 30 024 040 829 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 606 933 000 000 677 463 385 247 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişteri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçele
ri ve 1988 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni edi
yorum. (Alkışlar) 

2. — Kırşehir Mflrtveküi Şeoki Göğüsgtr ve 4 Arkadastnm, Turki)* Büyük Millet Meclisi Genel 
SeheterliğiTQkilaüHaJdttnab2919SaytkKamnaa^ Teklifti* Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/249), (S. Soyut: 303) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Kırşehir Milletvekili Şevki Gö-
ğüsger ve 4 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gend Sekreterliği Teşkilatı Hakkında 
2919 Sayılı Kanunda Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

(1) 303 S. Sayılı Basmayım tutanağa eklidir. 
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Görüşmelere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığım temsilen, İdare Amiri Kütahya 
Milletvekili Sayın Mustafa Uğur Ener iştirak etmektedir. 

Arz ederim. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Erdal Kalkan. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm grupların benimsemesiyle huzurunuza gelen bu teklife, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi arz etmek istiyorum. (Al
kışlar) 

Bu meyanda, Özellikle personelimize getirilen bu maddî imkânlardan ayrı olarak, "Türki
ye Büyük Millet Meclisi Gend Sekreterliği Teşkilat Hasası" olarak geçen yasa isminin, bir an 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilmesi dileğimizi de belirtmek istiyoruz; 
çünkü, anlamsız bir baslıkla vasıflandırılmaktadır. Bize göte, bu yasanın "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı TeşkHat Hasası" olarak, öncelikle belirtilmesinde yarar vardır. Çünkü, kuv
vetler ayrılığı prensibini benimsemiş olan idarî sistemimizde, bize göre bu, bir nalasedir. 

Ayrıca, yeni hazırlanacak olan teşkilat yasasında, bu kurumda çalışan tüm çağanların Meclis 
Başkanlığına bağlanmasında büyük yararlar vardır, Bugün, polis teşkilatımız İçişleri Bakanlı
ğına bağlıdır ve bu durum Meclis için gerçekten bir nakısedir. Tüm Batı Avrupa ülkelerinde 
meclislerin güvenliği, meclislerin başkanlıklarına bağlı özd güvenlik örgütleri tarafından sağ
lanmaktadır. Polis teşkilatımızın, İçişleri Bakanlığından alınarak, özd bir Meclis güvenlik ör
gütünün kurulmasında ve bu örgütün özlük işlerinden, sicil işlerine kadar tüm haklarının; iler-
lemderi ve terfilerinin Meclis Başkanlığı tarafından yapılmasında ciddî yararlar olduğu 
kanaatindeyiz. Hatta, bu güvenlik örgütünün kıyafeti, davranış biçimleri, nerede silah taşıyıp 
taşımayacağı konuları, Meclis Başkanlığınca belirlenmelidir. 

Ayrıca, bugün Parlamento sahası içinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı 
bir bölüğün, en kısa zamanda buradan çıkartılmasında ciddî yararlar vardır. Çünkü, hangi 
amaç ve hangi görevle burada bulunduğunu ben saptayamadım. Bu bölük, Parlamentoyu ko
rumak amacıyla mı buradadır, yoksa 3 tane darbede yapıldığı gibi, Parlamentoyu basmak ama
cıyla mı buradadır?.. Bu konuda da... (ANAP sıralarından "Ne ilgisi var" sesleri, gürültüler) 

ERDAL KALKAN (Devamla) — İlgisi var beyefendi, ilgisi var. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sembolik bir birlik bu, sembolik. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) —• Konu o değil ki, ne alakası var şimdi bununla? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Sayın Başkanım, susulursa eğer... 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Kalkan. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir yanlış anlamaya meydan ver
memek için konuyu açmak istiyorum. Yani, bu Meclisin güvenlik örgütü, bu Meclisin başkan
lığına bağlı olmalıdır. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Konu o değil. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Konu odur; yani şu anda teşkilat yasasında değişiklik 
yapmayı düşünüyoruz. Teşkilat yasasında yapmayı düşündüğümüz değişikliği ileride, bu Mec
lisin -önümüzdeki en kısa zamanda- onuruna yakışır biçimde düzeltmesi, Meclisin güvenlik 
örgütünün Meclis Başkanlığına bağlanması gerektiğini Yüce Medise arz ediyorum. 
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Diğer konularda, arkadaşlarımızla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonunda hazırladığımız 
teklife aynen katılıyoruz ve Yüce Meclisin bu teklifi desteklemesini diliyoruz. 

Bu yasanın da, Meclis çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Şevki Göğüsger, buyurun. 

ŞEVKİ GööÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her şeyden önce, 
bu Kanun teklifine imza koyan grup başkanvekilleri arkadaşıma, idare amiri arkadaşıma ve 
Yüce Meclisin Sayın Başkanına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifle, esas itibariyle Büyük Millet Meclisi ile kamu kuruluşla
rında uygulanan ücret rejimi arasındaki dengesizliği gidermek istedik, ikincisi; hepimizin hiz
metinde canla başla çalışmakta olan memur arkadaşlarımızın mağduriyetlerini, kadroya geçir
mek suretiyle, önlemek istedik. 

Diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hizmeti gereği, kamu kurum ve kuruluş
larının uzman personelinden faydalanma imkânım getirirken, bu kimselere de, Mecliste uygu
lanan matî ve sosyal haklardan yararlanmalannı öngörecek tarzda, yine denge içerisinde bir 
imkân getirilmesine çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, benden önce konuşan sayın arkadaşımın fikrine katılmıyorum. Burada, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün milletin, Türkiye'nin temsilcisi olarak görev yapmaktadır; 
buradaki Muhafız Taburu'da, netice itibariyle, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet koruyucusu 
ve müdafiî durumunda olan şanlı Türk Ordusunun bir sembolü olarak burada bulunmakta
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) Yoksa, bugüne kadar bu Taburun herhangi bir kanuna aykı
rı tutum ve davranışı görülmemiştir. 

Yine emniyet mensubu arkadaşlarımız da, burada, gelen misafirlerin belli bir nizam içeri
sinde Meclise giriş çıkışlarında kolaylık sağlamak maksadıyla görev yapmaktadırlar. Dolayı
sıyla, bu iki kuvvetin de bu kampus içerisinde görev yapmasından dolayı bir hassasiyet göster
menin, pek inandırıcı ve ciddî olduğuna katılmıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenenler olabilir, çekinenler ola
bilir; konuyu burada, lütfen özüne döndürmek suretiyle teklifinize gelin. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, konuyu niye saptırıyorsunuz? 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Sayın Başkan, burada güvenimizi ifade etmek istiyorum. 

Bu teklifimiz, Yüce Meclisin oylarıyla inşallah kabul edilerek kanunlaşacaktır. Bütün Meclis 
çatısı altında çalışan memur arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) 

BAŞKAN — Buyurun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) -

— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

- Efendim, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çekinen yok. 
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BAŞKAN — "Var" demedim efendim; "olabilir" dedim; çünkü, konuyu dağıtması ihti
maline binaen sadete davet ettim. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (tstanbul) — Orada bir açıklama yapmak istiyorum. Grup söz
cümüzün söylediği; bu Meclisin güvenliğini koruyacak gücün, bu Meclis Başkanlığına bağlı 
olmasıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Doğru Yol Partisi adına, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut 
öztürk söz aldı; buyurun Sayın öztürk. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; ben de, gerek SHP, gerekse Anavatan Partili arkadaşlarımın görüşlerine katıla
rak, söz konusu, Mecliste çalışanlara yüzde 20 tazminat veren kanun teklifine "evet" diyeceği
mizi belirtir, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, parlamenter demokrasi hayatımızda en çok yıpranan müessese Yüce Mec
lis olmuştur. İhtilallerin açtığı yara, Yüce Meclisi her zaman için hırpalamıştır. Gelişen kamu 
idaresi çerçevesi içerisinde, pek çok kurumumuzun ve bu kurumlarda çalışan personellerin öz
lük hakları açısından, Türkiye'de en üst düzeyde görev yapan idarecileri aştığını hepimiz biliyoruz. 

özellikle Yüce Mecliste görev yapan bütün arkadaşların -Genel Sekreterinden, odacısına 
kadar olan arkadaşların- tek bir vazifesi var, o da parlamenterlere, yani bizlere destek hizmeti 
vererek, yapacağımız işleri kolaylaştırmaktır. Bu arkadaşlarımızın, şimdiye kadar özlük hakla
rı açısından bir çok kamu kuruluşların, gerisinde kaldığı hepimizin malumudur. Mecliste gö
rev yapan arkadaşların destek hizmeti ne kadar güçlü olursa, biz parlamenterlerin çalışması
nın da daha kolay, daha rahat, daha verimli bir ortamda olacağı hepimizin malumudur. 

Ancak, Yüce Mecliste çalışanların, bu getirilen kanun teklifiyle, her şeyden önce kadroya 
geçmeleriyle bir sosyal güvenliğe, istihdam güvenliğine kavuşmalarını olumlu buluyoruz. Fa
kat, yalnız Yüce Mecliste, Meclis sekreteryasında çalışan memurların dışında, yine aynı şart
larda görev yapan diğer kamu kuruluşlarından personel çalışıyor. Emniyet güçlerinden perso
nel çalışıyor, PTT'den çalışan personel var, Ziraat Bankasından çalışan personel var, Demir
yollarından çalışan var, Türk Hava Yolları elemanı var ve diğer şu anda söyleyemediğimiz ele
manlar da var. Bunların da şu andaki buradaki vazifeleri, Yüce Meclise destek hizmetleri sağ
lamaktır. Şayet bu çıkacak kanundan onlar da yararlandırılırca, yerinde olacaktır. Meclis, di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına benzemez. Hepimizin de malumudur ki, bir kamu kurum 
ve kuruluşunda aynı masada veya aynı odada çeşitli statüde personel çalışıyor ve bu da çalı
şanlar arasında nifak yaratıyor. Şimdi, Mecliste, başka kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak 
çalışan kişilerin de bu kanun teklifinden yararlandırılması, Meclisin şanına layık bir hareket 
olacaktır. 

Bir diğer konu : Burada sivil emniyet görevlileri vazife yapıyor; diğer emniyet görevlileri 
elbise tazminatından yararlanıyor, burada görev yapan sivil emniyet mensupları, elbiselerini 
kendi paralarıyla alıyorlar. Şayet Genel Sekreterlik Bütçesinden, burada görev yapan sivil po
lislerinde elbisesi karşılanırsa -ki, normali budur- Meclis, daha adaletli hareket etmiş olacaktır. 
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Sayın Başkan, kanun teklifini hazırlayan ve bu teklif için parmak kaldıracak her milletve
kili arkadaşımıza, şahsım adına ve personel adına teşekkür eder, bu kanunun, hiç olmazsa, 
ellerinden bazı hakları alınan veya şimdiye kadar verilmeyen burada çalışan arkadaşlara hayır
lı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen sayın üye var mı efendim? 

Sayın Gökbel, buyurun. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sunulan teklife tüm par
tilerin katılması, hepimiz için bir onur vesilesidir. Burada, daha önceki konuşmacı arkadaşla
rımızın, özellikle Parti Grubum adına konuşmacı arkadaşımızın bazı tanımları açarken, o ko
nuya tepki gösterilmesi üzerine söz aldım. 

Şimdi, konu Meclis personeli olunca; bu Meclisteki nöbet bekleyen askerlerden güvenliği
mizi sağlayan polise kadar, hepsi bu "personel" kavramı içerisindedir. Polisin, emniyet kuv
vetlerine bağlı olması tabiî ki tartışılmaz; ancak bu Meclis, özel konumu olan bir kurumdur. 
Polislerimizin emniyetteki değişik görevlerle zaman zaman yer değiştirmesi, Meclis ilişkilerine 
yeni, bu konuya yabancı görevli arkadaşların göreve gelmesinin birkısım sıkıntıları getirdiğini 
neden kabul etmiyoruz? Meclis Başkanlığımızın kendi emrinde, kendi statüsünde özel konu
munu muhafaza eden güvenlik güçlerini kendi teşkilatında tutmasının, Meclis için sakıncalı 
olacak bir tarafı bulunduğunu zannetmiyorum. Buradaki konuşma da, özellikle Türk Silahlı 
Kuvvetleriyle ilgili bir güven - güvensizlik konusu tartışıldı. Ben, önce bu Meclis çatısı altında, 
hiç kimsenin, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir güvensizlik taşıdığına katılmıyorum, inanmı
yorum; ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'deki çalışan diğer kamu görevlerinden bir 
farkı olduğuna da inanmıyoruz. Eğer bu Mecliste sembol olarak birileri duracaksa, sadece Ka
ra Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin, Hava Kuvvetlerinin personeli değil, Orman Genel Mü
dürlüğünün de, Meteorolojinin personelinin de olması lazım. Onun için, burada bulunan as
ker sıfatlı insanlar, gerçekten buranın korumasında bulunuyorsa; bunu emniyet yapıyor, öne
rimiz odur ki, Meclis, kendi güvenlik sistemini kendisi oluşturmalıdır. Hele özellikle, her 10 
yılda bir yapılan askerî müdahalelerden sonra Meclisin kendi öz güvenliği için, birkısım geç
miş acı derslerden tecrübe çıkarması ve bunun tedbirlerini alması kadar da doğal hiçbir şey 
olamaz. 

Onun için, bu konuda tedbir öneren arkadaşlarımızı protesto edenlerinizi Meclis huzu
runda protesto ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde İle İki Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Personel Hükümleri 
Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatının kadroları ekli 

cetvellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır. 

Yasama faaliyetiyle ilgili idarî hizmetleri yürüten uzman, uzman yardımcısı ve raportör
lerle, stenograflar, yükseköğrenim görmüş kişiler arasından özel yarışma sınavı ile alınırlar. 
Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek 
içi ilerlemeleri ile istisnaî memurluklara atanacaklarda aranacak özel şartlar ve atamalarda uy
gulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle be
lirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bağlı cetvellere, 
bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde sınıf, unvan, derece ve sayısı gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — a) 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5.4.1988 tarih ve 3424 sayılı 
Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki "net ve peşin olarak" 
ibaresi "Gelir Vergisine tabi olmaksızın peşin olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları ile aynı 
Kanunun 5.4.1988 tarih ve 3424 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin son fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 
Madde 12. — Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisa

dî kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının ve kendi
lerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında sözleşmeli olarak istih
dam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle so
nuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece me
muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba 
katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu personelin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde çalıştıkları süre varsa mecburî hizmetlerine sayılır. 
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Bu madde hükmüne göre çalışanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi tdarî Teşkilatında ça
lıştıkları süre, karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yükletilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve taz
minatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Teşkilâtında görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek per
sonel, (Emniyet hizmetleri sınıfında görevli olup Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürekli gö
revle görevlendirilenler dahil) Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline uygulanan fazla çalış
ma, özel hizmet tazminatı ve sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre faydalandı
rılır. Ayrıca, kurumlarından farklı olarak ödenen zam ve tazminatlarla emsali Türkiye Büyük 
Millet Meclisi personelinin almakta olduğu zam ve tazminat miktarları kurumlarında ödenen 
zam ve tazminatlardan fazla ise aradaki fark Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın tdare Amiri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ ÎDARE AMİRİ MUSTAFA UĞUR ENER (Kü
tahya) — Sayın Başkan, okunmuş bulunan 12 nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi, 
Meclise başka kurumlardan gelen bir personelin, geldiği kurumda burs veya başka bir nedenle 
mecburî hizmeti olması halini düzenlemektedir. Bu bakımdan, yanlış bir yoruma yol açma
mak için, bu son cümlenin "Bu personelin Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalıştıkları süre" 
ibaresinden sonra bir virgül konması gerekmektedir. 

Takdirinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Makuldür, münasiptir. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim Sayın Ener. 
4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; virgü-

lüyle beraber kabul edilmiştir. 

5 inci maddeye bağlı ek 1 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE S. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna aşağıdaki iki ek madde eklenmiştir. 
Sözleşmeli Personel 
EK MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında Genel Sekreter, Genel 

Sekreter Yardımcısı, Başkanlık özel Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Müdür, Mü
dür Yardımcısı, Uzman, Raportör ve Stenograf kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında
ki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Gerekli hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi 
ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı, Başbakanlık Merkez Teşkilatında uygulanan 
esaslarla paralellik sağlanacak şekilde Başkanlık Divanınca tespit olunur. 

Birinci fıkra hükümlerine göre kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri 
üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

BAŞKAN — Ek 1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Gökbel. 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biliyorum acele ettiğini
zi, ancak, burada ek sözleşme ile çalıştırılacak personel sayılırken, bir konu galiba ihmal edil
miştir. 

Mecliste, ek sözleşme ile alınacak uzmanlar arasında, bir de "Halkla ilişkiler uzmanı" 
na ihtiyaç var; bu konuda, özellikle Meclisin var olan saygınlığını korumak adına. 

Bildiğiniz gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin belli sayıdaki tebrik kart
larını göndermek için bir karar alınmış, burada da, yine sayın milletvekillerimizin bir önerge
siyle, bu karar geri çekilmişti. Ancak, bu olay basında sanki "Bu Mecliste, 50 yıldır bütün 
milletvekilleri kartlarını, mektuplarını bedava gönderiyormuş gibi" yansıtıldı, çarpıtıldı. (Al
kışlar) 

Bugün, ciddî bir "Halkla ilişkiler" biriminin olmayışı, Meclisin saygınlığını korumak adına 
geride kalmıştır. 

Ben bu kürsüden, haberi bu şekilde çarpıtarak yayınlayan basın kurumlarını, Parlamen
tonun saygınlığına gölge düşüren insanların hepsini kınıyorum. (Alkışlar) Vebu bölüme, "De
ğişik uzmanlıkların yanında, bir de "Halkla ilişkiler uzmanı" eklenmesini öneriyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Göğüsger. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, maddenin ikinci fıkrası Sayın Gökbel»-
in işaret ettiği hususu gerçekleştiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, Sayın Göğüsger, işaret buyurduğunuz hususun, esasen metin
de mevcut olduğunu ifade ettiler. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeye bağlı Ek Madde 2'yi okutuyorum : 

özel Hizmet Tazminatı 

EK MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında çalışan personelden hangi 
görevleri yapanlara ne miktarda özel hizmet tazminatı ödeneceği, ifa edilen görevin niteliği, 
yetki ve sorumluluk mevkileri ile hizmet sınıfı, kadro derece ve unvanları da göz önünde bu
lundurulmak suretiyle her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. 

Ancak bu tazminatın miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Dev
let memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 50'sinden fazla, % 20'sinden az olamaz. 

Bu tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu tazminat damga 
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
ödenmekte olan özel hizmet tazminatının en yüksek oranının değişmesi halinde bu maddenin 
ikinci fıkrasındaki oranları aynı nispetlerde azaltıp, çoğaltmaya Başkanlık Divanı yetkilidir. 

Sözleşmeli personele özel hizmet tazminatı ödenmez. 

BAŞKAN — Ek 2 nci Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Ek 2 nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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S inci Maddeyi, kabul edilen Ek 1 inci ve 2 nci Madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çerçeve 6 ncı madde içinde yer alan, Geçici Madde 1 ve Geçici Mad
de 2'nin madde numaralarının, teselsül bakımından, Geçici Madde l'in Geçici Madde 8, Geçi
ci Madde 2*nin de Geçici Madde 9 olması gerekmektedir. 

Bu nedenle maddeleri bu düzeltilmiş şekliyle okutacağım. 
Geçici madde 8'i okutuyorum : 

MADDE 6. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 8. — Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Ka
nuna eklenen kadroların; 

a) Hizmet gereklerine göre sınıf, unvan ve derecelerinin tespiti Başkanlık Divanınca, 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında görevli personelin bu Kanuna ekli 

kadrolara atanma ve intibakları ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

ç) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi tdarî Teşkilatın
da, hizmet akdi (Emanet komisyonlarınca geçici işçi statüsünde çalıştırılanlar hariç) veya söz
leşmeli olarak istihdam edilmekte olan personelin bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanma
larında sınav şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 9'u okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görev yapmakta olanlardan; 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki nitelikleri taşı
maları kaydıyla uzman veya uzman yardımcılığı kadrolarına Başkanlık Divanınca belirlenecek 
esaslar dahilinde Başkanlıkça atama yapılabilir. 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece 6 ncı maddeyi, kabul edilmiş bulunan geçici madde 8 ve geçici madde 9 ile birlik

te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü oylanmadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere söz 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Teklifin tümü ve maddeleri üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so

yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oy toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Kanun teklifinin açık oylaması sonucunu arz ediyorum : 
Oy sayısı 174. 
Kabul 168. 
Geçersiz oy 6. 
Bu sonuca göre, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Bilgisiyle, çalışkanlığıyla, nezaketiyle Yüce Meclisin takdirine mazhar olan personelimize 

hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek üzere, 

22 Aralık 1989 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.55 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, basın mensuplarına karsı girişilen saldırılara ilişkin 

sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/979) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 
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1. Son günlerde gazetecilere karşı girişilen insanlık dışı eylemleri nasıl değerlendiri
yorsunuz? 

2. Halkına hizmet etmek anlayışından hareket eden basın emekçilerini, bu düzenin çü
rümüş ve kokmuş yanlarını açığa çıkarmak uğraşımlanndan dolayı saldırıya uğramaları sizi 
ürkütmüyor mu? 

3. İktidarınız döneminde mafya bozuntularının bu denli cesaretlenmeleri Hükümetini
zin tutumundan kaynaklanmıyor mu? 

4. Güvenlik güçlerinin bu olaylar karşısındaki beceriksizliğinden dolayı ne gibi girişim
lerde bulunacaksınız? 

5. Tüm bu olaylardan sonra, her sağduyulu, çağdaş insanın yapması gereken yolu yani 
istifa etmeyi acaba kendinize yakıştıramıyor musunuz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 21.12.1989 

Sayı: 339961 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tLGt: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21 Kasım 1989 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/979-3719/17284 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Halkı aydınlatma ve kamuoyu oluşturmada önemli bir yeri olan basın mensuplarına 
karşı girişilen saldırılar Bakanlığımızca nefretle karşılanmaktadır. 

2. Basın hürriyeti, Anayasamızın ve kanunların teminatı altındadır. Bu hürriyet içinde 
çalışan ve kamu görevi yapan basın mensuplarına karşı bazı menfaati haleldar olan kişilerce 
girişilen saldırıların müsamaha ile karşılanması mümkün değildir. 

3. Suç ve suçlular her devirde olmuştur. Ancak, kanunlara karşı gelen masum vatandaş
ların ve gazetecilerin hayatına kasteden bu tür suçluların üzerine şiddetle gidilmekte, layık ol
dukları cezaya çarptırılmaları için yakalanarak yetkili adlî makamlara teslim edilmektedirler. 

4. Güvenlik güçlerimiz halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece ve gündüz 
24 saat görev başındadır. Nitekim; Gazete gazetesi yazarlarından Kâmil Başaran'a saldırıda 
bulunan Hakkı Morgül olaydan hemen sonra hadise yerinde yakalanmıştır. Yine aynı gazete 
muhabirlerinden Mehmet Sami Başaran'ı tabanca ile öldürüp Ahmet Yaşar Altunkaya'yı yara
layan Cemal Sincar alınan önlemler ve yapılan operasyonlar sonucu kaçamayacağını anlaya
rak teslim olmak zorunda kJmış, kendisine yataklık ettiği anlaşılan Yusuf Biter'de yakalana
rak, haklarında düzenlenen evrakla birlikte adlî makamlara sevk edilmişler ve tutuklanmışlardır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
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2919 Sayıh Türkiye Büyttk MUlet Meclisi Gend Sekreterliği Teşkilat Kanununda DeğişlkUk Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifine Verilen Oylann Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar-
Açık Üyelikler 

450 
174 
168 

6 
272 

4 

(Kabul Edenler) 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Adil Aydın 

Hasan Çakır-
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 

Mehmet Gedik 
Hüsamettin örttç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namh 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
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ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakah 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
YAVUZ Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Güneş Taner 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 

Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar TUrkcan 

KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
"Vasin Bozkurt 

KASTAMONU 

Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal, özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Ömer Türkçakal 
KONYA 

Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
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Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Musfata Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmut Rauf Ertekin 

MALATYA 

Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Ertuğrul özdemir 
RİZE 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
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TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
TOKAT 
Kâzım özev 
Mehmet Zeki Uzun 

ANKARA 
Hazı Kutay 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet ALİ Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dagh 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
YOZGAT 
Ali Şakir Ergin 

(Geçersiz Oylar) 

ERZİRCAN 
Mustafa Kul 
İSTANBUL 
Yüksel Çengel 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 

Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfık Koçak 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar (B.) 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 

Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 

ARTVİN 

Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
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Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Tevfik Güneş 
Güneş Müftüoglu 

Reşit Ülker 

TUNCELİ 

Orhan Veli Yıldırım 

AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
İ. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelişbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ihman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
tsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
ELAZlG 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldrım Akbulut (Başbakan) 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Nihat Kitapçı 
tsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler (B.) 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
öner Miski 
Mehmet Pürdeloglu 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 

Süleyman Demirel 
Abdulah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 

Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol (B.) 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
tsmail Cem 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray (B.) 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğtu 

tsmail Hakkı önal 
tbrahim özdemir (B.) 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal tnönü 
Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet HacıpaşaoğTu 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
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KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
AH Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ÇORUM : 1 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür (B.) 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (1. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 
\aşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 

Aç ık Üyelikler : 4 

DİYARBAKIR : 1 

SİİRT : 1 

Osman Doğan 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek (B.) 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

21 . 12. 1989 Perşembe 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 

(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S, Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama \ ı h : 3 

T. B.M. M. (S. Sayısı : 303) 

Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 4 Arkada
şının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
terliği Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (2 /249) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

TBM'M Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkındaki 13.10.11983 tarih ve 2919 sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini saygılanınızla arz ederiz. 
11 . 12 . 1989 

Şevki Göğüsger Rasit Daldal 
Kırşehir Niğde 

Hasan Fehmi Güneş Koksal Toptan 
İstanbul Zonguldak 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

GENEL GEREKÇE 

13.10.1983 tarih ve 2919 sayıilı Türikiyo Büyük Milet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanununun uygulamasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bu Kanuna ekli 
kadroların zaman içinde ortaya çıkan yeni nizmdt ve ihtiyaçlara cevap verememesi 
ve madde gerekçelerinde belirtilen nedenlerb bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, 
1980 - 1983 yılları arasında içinde bulunan şartlara göre hazırlanmış, Kanunun eki 
kadro cetvelleri de yine o zamanki personel, ihtiyacına göre düzenlenmiştir. 

Ancak, Kanunun uygulanmaya başlıandüğı 24.ri.1983 tarihinden bu yana geçen 
6 yıl içinde; 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunda TBMM üye sayısının 400'den 450'ye 
çııkarılması, milletvekili sayısının artmasına paralel olarak idarî destek hizmetleîrde 
çalışan personel sayısını zorunlu olarak aftırrmştır. 
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Bu arada milletvekiılleri için yapıta lojmanların kullanıma açılması, gündüz ba-
kımevkıin faaliyete geçmesi, park ve bahçe alanlarının genişlemesi, 400 araçlık kapalı 
garaj ve alt geçidin hizmete açılması, halkla ilişkiler binalarında her iki milletvekiline 
bir sekreter tahsis edilmesi ve her bankoya «ş.ef sekreter» telefon sisteminin kurulması 
ve benzeri iiş artışları nedeniyle büyük çapta eleman ihtiyacı doğmuş ve Kanuna ekli 
kadro cetveli gerek artan hizmetler, gerekse adet bakımından kısa sürede yetersiz hale 
gelmiştir,, 

Ayrıca, Millî Saray, Köşk ve kasırla ıımızın ziyarete açılmaları sebebiyle bun
ların her türlü dış tehlikeye ve yangına kaışı korunmaları konusu önem kazanmış ve 
bu sebeple die personel ihtiyacı doğmuştur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Kanuna, ekli kadro cetvelinin sayısal bakımdan 
yetersiz kalması sebebiyle, çeşitli hizmet gruplarında duyulan eleman ihtiyacının, sözleş
meli personel ve Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına tabi işçi statüsünde ele
man çalıştırılmak suretiyle giderilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi îdarî Teşkilatı kadrolar itibariyle 
657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnaî memuriyetler kapsamında 
bulunmakla 'beraber; 657 sayılı Kanunun gend hükümlerine tabi ve genel bütçeye dahil 
bir kamu kurumudur ve görevlerini kadrolu elemanlarla yerine getirmesi yine aynı 
Kanunun gereğidir. 

Bu nedenle, acil hizmet ihtiyaçlarının giderilmesıi amacıyla çeşitli hizmet grupla
rında sözleşmeli veya hizmet akdine bağlı olarak işe alman ve yaklaşık 5 yıldır hizmet 
veren bu elemanların durumlarına uygun kadrolara atanarak, kadrosuz eleman çalış
tırılması durumunun ortadan kaldırılması, bj* kısım özlük ve sağlık haklarından mah
rumiyetlerinin giderilmesi amacıyla eklenen kadrolar yukarıda açıklandığı şekilde, teş
kilatın eleman sayısını artırmamakta, esasen çalışan ve mevcut elemana kadro sağla
maktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna 2 ek madtie 
eklenmektedir. TBMM İdarî Teşkilatında, Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve ku
ruluşlarında uygulandığı gibi sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine imkân sağlayan 
Ek Madde 1 ile, bazı kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla nitelikli personel istihda
mı amaçlanmaktadır. Ayrıca madde ile getidılen hükümler çerçevesinde, daha cazip 
maddî imkânlarla uygun niteliklere sıahiip uiJman personelin, TBMM İdarî Teşkilatın
da istihdam edilerek, ıhizmöfclerin daha verimli ve nitelikli biçimde yerine getirilmesi 
sağlanmış olacaktır. 

Bu madde ile 2919 sayılı Kanuna eklenmek istenilen ikinci ek madde ile de 
TBMM Teşkilatında çalışmakta olan bütün idarî personele, hizmet, sınıf, kadro derece 
ve unvanları yanında görevlerinin yetki ve niteliikleri de göz önünde1 bulundurulmak 
suretiyle özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülerek diğer kamu kurum ve kuruluş
larda çalışan personelin faydalandığı malî hakların, Meclis İdarî personeline de uy
gulanması sağlanmaktadır. Bu müessese yeni ihdas edilmeyip diğer kurumlarla denge 
sağlamaya matuftur. 
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Madde 3. — Bu madde üte 13.10.1983 tariı ve 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdarî Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi değiştirilmek suretiyle 
genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluş
larında çalışanların TBMM İdarî Teşkilatımda sözleşmeli olarak istihdamına imkân 
sağlanmaktadır. Benzer uygulama Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşların
da da yapılmakta olup aynı imkânların Türk Milleti adına yasama yetkisi kullanan 
TBMM'ne de tanınması suretiyle yetenekli ve ihtisas sahibi insanların Meclis bünye
sinde istihdamına imkân getirilerek TBMM İdarî Teşkilatında hizmetlerin daha et
kin, nitelikli ve verimli şekilde yerine getirilmesinin bu madde hükmü ile sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, kaldro ve özlük halkları kururnlarıöda kalmak şartıyla TBMM'de görev
lendirilecek personele de TBMM'si fazla çalışma ve sağlık hizmetlerinden faydalan
dırılmaları, her türlü yan ödemelerin, aslî kurumlarından fazla olması halinde arada
ki farkın TBMM'ce ödenmesine imkân sağlayacak düzenlemeler yapılmak istenilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu maddenin (a) fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen maddelerin, 
mevcut hükmüne göre fazla çalışma ücretinin net olarak ödenebilmesi için, net mik
tara gelir vergisi ilave edilerek brüt miktar bulunmakta, bu miktardan gelir vergisi 
düşülerek net miktar üzerinden ödeme yapılmaktadır, ödenen miktarda bir değişiklik 
sözkonusu olmamakla birlikte vergilendirilerek yapılan ödeme hem uygulamada he
saplama güçlüğü yaratmakta, hem de bu kalem için bütçeye konulan ödeneğin fazla 
olmasına neden olmaktadır. Bu sakıncaları gidermek için Başbakanlık Teşkilatı hak
kındaki 3056 Sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesindeki uygulamaya paralel bir 
uygulama sağlamak amacıyla bu değişikliğin yapılması teklif edilmektedir. 

'Maddenin (b) fıkrası ile de teklifin 2 nci maddesi ile kanuna eklenen iki ek mad
de ile değiştirilen 12 nci madde kapsamına alınan 5 inci maddenin son iki fıkrasının 
uygulama alanı kalmadığı için yürürlükten kaldırılmıştır. Bu fıkra ile ayrıca Kanunun 
özel hizmet tazminatının ödenmesine engel olan 10 uncu maddesinin son fıkrası da 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile, teklifin 1 inci maddesiyle Kanuna eklenen 
kadrolarla ilgili olarak; (a) bendinde, eklenen kadrolarla ilgili düzenleme için Başkan
lık Divanına, (b) bendinde ise bu kadrolara personel atanması için TBMM Başkan
lığına iki aylık bir süre tanınmaktadır, (c) fıkrası ile de halen TBMM teşkilatında 
hizmet akdi veya sözleşmeli olaraik çalışmakta olan personelin bu kanunla alınacak 
kadrolara atanmasında sınav şartının aranmayacağı öngörülmektedir. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/249 17 . 12 . 1989 
Karar No. : 99 

TÜRİKİYE IBÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger, Niğde Milletvekili Raşit Daldal, İstanbul 
Milletvekili Hasan Feihmi Güneş, Zonguldak Milletvelkili Koksal Toptan ve Kütahya 
Milletvekili Musıtafa Uğur Ener tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havalle edilen «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi», Komisyonumuzun 16.12.1989 tarihinde yap
tığı, 26 ncı birleşimde teklif sahipleri ve yetkililerin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

291'9 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 
uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ve zaman içerisinde or
taya çıkan yeni hizmetlerin gerektirdiği kadroların temini amacıyla hazırlanan teklif, 
Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Teklife 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan «yasa
ma faaliyetleri ile ilgili idarî hizmetleri yürüten» ibaresinden sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde belirli hizmet alanlarında yetişmiş veya bünyesinde yetiştirilecek 
elemanların uzman unvanı ile istihdamına imkân sağlamak amacıyla, «uzman, uzman 
yardımcısı ve» ibaresinin eklenmesini öngören yeni 1 inci madde eklenmiş; teklifin 
1 inci maddesi, yapılan bu ilave nedeniyle 2 nci madde olarak ekli liste ile birlikte 
aynen kabul edilmiş; 

Teklifin 4 üncü maddesi, 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş; 
Teklifin çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 2919 sayılı Kanunun 12 nci mad

desinin 1 inci fıkrasının sonuna, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevlendirilen ka
mu kurum ve kuruluşlarındaki personellin, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalış
malarının, eğer varsa, mecburî hizmetten sayılmasına ilişkin bir hüküm eklenmiş; 3 ün
cü fıkrasında yer alan «.„ kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak TBMM idarî 
teşkilatında...» ibaresi «... kurumlarınca ödenmek kaydıyla da TBMM teşkilatında...» 
şeklinde, «... TBMM personeline uygulanan fazla çalışma ve sağlık hizmetlerine ilişkin 
hükümlerden faydalandırılır.» ibaresi de, «... TBMM personeline uygulanan fazla ça
lışma, özel hizmet tazminatı ve sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre 
faydalandırılır.» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca TBMM'ye görev yapan emniyet mensup
ları da fıkra kapsamına alınarak 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi ile 2919 sayılı Kanuna eklenen 1 inci maddenin 
1 İnci fıkrası kapsamına stenograflar dahil edilmiş; 4 üncü fıkra, 2 nci fıkra olarak, 
2 nci fıkra, 3 üncü fıkra olarak, 3 üncü fıkra ise 4 üncü fıkra olarak yeniden düzen
lenmiş; özel hizmet tazminatına ilişkin ek 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 
«idarî» ibaresi ile 2 nci fıkrasının son hükmü metinden çıkartılmış, ayrıca sözleşmeli 
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personele özel hizmet tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin yeni bir fıkra eklenmiş ve Ko
misyon Divanına verilen yeöki çerçevesinde madde numarası 5 inci madde olarak de-
ğiiştirilmüş; 

Teklifin Geçici 1 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan «1 inci maddesiyle» 
ibaresi yeni ilave edilen madde metniyle «2 nci maddesiyle» şeklinde, «c» fıkrasında 
sehven «kurumlara» şeklinde yazılan ibare ise «kadrolara» olarak değiştirilmiş; ayrıca 
teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte, TBMM'de görev yapmakta olan uz
man ve uzman yardımcılarının bulundukları kadrolara, Başkanlık Divanınca belirle
necek esaslar dahilinde atama yapılmasını öngören yeni bir geçici madde, geçici mad
de 2 olarak eklenmiş ve her iki geçici madde, çerçeve 6 ncı madde olarak kabul edil
miştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri de 7 ve 8 inci mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonda yapılan değişiklikler ve teklife eklenen yeni maddeler ne
deniyle teklifin 'başlığı «2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğil 
Teşkilat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu Kanuna İki Ek Madde 
ile İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi-» şeklinde değiştirilmiştir. 

1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Nihat T ürker 

Afyon 
Fenni Islimyeli 

Balıkesir 
Şerh eklidir. 
Ünal Akkaya 

Çorum 
îsmail Şengün 

Denizli 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Birgen Keleş 
İzmir 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mustafa D inek 
Konya 

Şdkir Şeker 
Sivas 

Sözcü 
Reşit Ülker 

İstanbul 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

İmzada bulunamadı. 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Ali Talip Özdemir 

Konya 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. TBMM aslî hükmî şahsiyettir. Genel Sekreterlik ayrı bir teşkilat kanununa sa
hip olamaz. (Anayasa hükmü) 2919 sayılı Kanun bu espri içinde değiştirilmelMir. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları ve diğer kanunların sözleşmeli personel istihdamı 
hakkındaki hükümlerine taıbi olmaksızın ve aynı zamanda kadro aranmaksızın sözleş
meli personel isıtüfadanıı, diğer kuruluşlar personeline teşmile yol açabilir, 

TBMM müesseseleşmek' ve kendi uzman kadrosunu yetiştirmelidir. Bütçe Ko
misyonu Üyesi olarak tasarının Ek - 2 nci maddesine muhalifim. 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Mecisi {S. Sayısı : 303) 





— 8 — 

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ŞEVKİ GÖĞÜSGER VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bağlı 
cetvellere, bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde sınıf, unvan, derece ve sayısı 
gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna aşağıdaki iki ek madde 
eklenmiştir. 

«Sözleşmeli Personel 

EK MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında Genel Sek
reter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Özel Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire 
Başkanı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman ve Raportör kadroları karşılık gösteril
mek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel 
çalıştırabilir. 

Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı Başkanlık Divanınca tespit olunur. An
cak, ücret tavanı Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarı geçemez. 

Birinci fıkra hükümlerine göre sözleşme İle çalıştırılacak personel, istekleri üze
rine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Gerekli hallerde TBMM'nde özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro 
aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çaUştırrlması hakkındaki hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın çalışma esas ve usulleri ile ikinci fıkra dahilinde ücretleri 
Başkanlık Divanınca belirlenmek suretiyle uzman elemanlar sözleşmeli olarak çalış
tırılabilir.» 

<aÖzel Hizmet Tazminatı 

EKİ MADDE 2. — T.B.M.M. İdarî teşkilâtında çalışan personelden hangi görev
leri yapanlara ne miktarda özel hizmet tazminatı ödeneceği, ifa edilen görevin nite
liği, yetki ve sorumluluk mevkileri ile hizmet sınıfı, kadro derece ve unvanları da 
gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. 

Ancak bu tazminatın miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en 
yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 50'sıinden fazla, % 20 sinden 
az olamaz. Bu tazminat stenograflara, emsali memurlara ödenecek özel hizmet taz
minatı tutarının, % 20'sıi oranında artırılarak ödenir. 

Bu tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu tazminat 
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre ödenmekte olan özel hizmet tazminatının en yüksek oranının değiş
mesi halinde bu maddenin ikinci fıkrasındaki oranları aynı nispetlerde azaltıp, ço
ğaltmaya Başkanlık Divanı yetkilidir.» 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2919 Saydı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde ile tki Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1985 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Personel Hükümleri 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilâtının kadro
ları ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır. 

Yasama faaliyetiyle ilgili idarî hizmetleri yürüten uzman, uzman yardımcısı ve 
raportörlerle, stenograflar, yükseköğrenim göımüş kişiler arasından özel yarışma sınavı 
ile alınırlar. Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeter-
liliıkîerinıin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri ile istisnaî memurluklara atanacaklarda 
aranacak özel şartlar ve atamalarda uygulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 2. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bağlı 
cetvellere, bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde sınıf, unvan, derece vs sayısı 
gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — a) 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5.4.1988 tarih ve 
3424 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki 
«net ve peşin olarak» ibaresi «Gelir Vergisine tabi olmaksızın peşin olarak» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

'b) 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları 
ile aynı Kanunun 5.4.1988 tarih ve 3424 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin 
son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 

Madde 12. — Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadî devlet teşekkülleri ve 
kamu iktisadî kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, 
kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî Teş
kilâtında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, 
ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan 
aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları de
vam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca 
bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu personelin Türkiye Büyük Millet 
Mecisinde çalıştıMarı süre varsa mecburî hizmetlerine sayılır. 
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MADDE 3. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 

Madde 12. — Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadî devlet teşekkülleri ve 
kamu iktisadî kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, ku
rumlarının ve kendilerinin muvafakati İle T.B.M.M. İdarî Teşkilâtında sözleşmeli ola
rak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, igili kurum ve kuruluş
larca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. 
İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süre
ler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyul
madan süresinde yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, T.B.M.M. îdarî Teşkilâtında çalıştıkları süre 
karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yükletilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek her türlü 
zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeik 
kaydıyla geçici olarak T.B.M.M. İdarî Teşkilâtında görevlendirilebilirler. Ancak bu 
şeikilde görevlendirilecek personel, T.B.M.M. Personeline uygulanan fazla çalışma ve 
sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerden faydalandırılır. Ayrıca, kurumlarından farklı 
olarak ödenen zam ve tazminatlarla emsalli T.B.M.M. personelinin almakta olduğu 
zam ve tazminat miktarları kurumlarında ödenen zam ve tazminatlardan fazla ise 
aradaki fark T.B.M.M.'ce ödenir.» 

MADDE 4. — a) 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5.4.1988 tarih ve 3424 
sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki «net 
ve peşin olarak» ibaresi «Gelir Vergisine tabi olmaksızın peşin olarak» şeklinde de-
ğiştmlrniştir. 

b) 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları 
ile aynı Kanunun 5.4.1988 tarih ve 3424 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin 
son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 inci maddesiyle 13.10.1983 tarih ve 2919 
sayılı Kanuna eklenen kadroların; 

a) Hizmet gereklerine.göre sınıf, unvan ve derecelerinin tespiti Başkanlık Diva
nınca, 

b) T.B.M.M. İdarî Teşkilâtında görevli personelin bu kanuna ekli kadrolara 
atanma ve intibakları ise, T.B.M.M. Başkanlığınca, 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.B.M.M. İdarî Teşkilâtında, hizmet 
akdî (Emanet komisyonlarınca geçici işçi statüsünde çalıştırılanlar hariç) veya sözleş
meli olarak istihdam edilmekte olan personelin bu kanunla ihdas edilen kurumlara 
atanmalarında sınav şartı aranmaz. 
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Bu madde hükmüne göre çalışanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşki
latında çalıştıkları süre, karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yükletilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü 
zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal halk ve yardımları kuraırılarınca ödenmek 
kaydıyla da Türkiye Büyük Millet Medisi Teşkilâtında görevlendirilebilirler. Ancak 
bu şekilde görevlendirilecek personel, (Emniyet. hizmetleri sınıfında görevli olup Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde sürekli, görevle görevlendirilenler dahil) Türkiye Büyük 
Mil.'et Meclisi personeline uygulanan fazla çalışma, özel hizmet tazminatı ve sağlık 
hizmetlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre faydalandırılır. Ayrıca, kurumlarından 
farklı olarak ödenen zam ve tazminatlarla emsali Türkiye Büyük Millet Meclisi perso
nelinin almakta olduğu zam ve tazminat miktarları kurumlarında ödenen zam ve taz
minatlardan fazla ise aradaki fark Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir. 

MADDE 5. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna aşağıdaki iki ek madde 
eklenmiştir. 

Sözleşmeli Personel, 
EK MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatında Genel Sek

reter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Özel Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire 
Başkanı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman, Raportör ve Stenograf kadroları karşılık 
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleş
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per
sonel çalıştırılabilir. 

Gerekli haillerde Türkiye Büyük Millet Meclisimin yasama faaliyetleri ile ilgili 
özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın sözleşmeli 

personel çalıştırılabilir. 
Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı, Başbakanlık 'Merkez Teşkilatında uy

gulanan esaslarla paralellik sağlanacak şekilde Başkanlık Divanınca tespit olunur. 
Birinci fıkra hükümlerine göre kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, 

istekleri üzerine T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Özel Hizmet Tazminatı 
EK MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında çalışan personelden 

hangi görevleri yapanlara ne miktarda özd hizmet tazminatı ödeneceği, ifa edilen gö
revin niteliği, yetki ve sorumluluk mevkileri ile hizmet sınıfı, kadro derece ve unvan
ları da göz önünde bulundurulmak suretiyle her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. 

Ancak bu tazminatın miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yük
sek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 50'sinden fazla, % 20'sinden az 
olamaz. 

Bu tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu tazminat 
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre ödenmekte olan özd hizmet tazminatının en yüksek oranının değiş
mesi halinde bu maddenin ikinci fıkrasındaki oranları aynı nispetlerde azaltıp, çoğalt
maya Başkanlık Divanı yetkilidir. 
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Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

KURUMU : TBMM BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI •: Merkez 

I Sayılı Cetvel 

İhdas Edilen Kadrolar 

Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Adedi 

GİH Memur İl 830 

KURUMU : TBMM BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : Millî Saraylar 

II Sayılı Cetvel 

İhdas Edilen Kadrolar 

Sınıfı Unvan.' Derecesi Kadro Adedi 

GİH Memur 11 153 
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Sözleşmeli personele özel hizmet tazminatı ödenmez. 

MADDE 6. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, 13.10.1983 tarih ve 2919 
sayılı Kanuna eklenen kadroların; 

a) Hizmet gereklerine göre sınıf, unvan ve derecelerinin tespiti Başkanlık Di
vanınca, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî Teşklatında görevli personelin bu Ka
nuna ekli kadrolara atanma ve intibakları ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca, 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay (içinde yapılır. 
c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî 

Teşkilatında, hizmet akdi (Emanet komisyonlarınca geçici işçi statüsünde çalıştırılan
lar hariç) veya sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan personelin bu Kanunla ih
das edilen kadrolara atanmalarında sınav şartı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görev yapma'kta olanlardan; 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesin
deki nitelikleri taşımaları kaydıyla uzman veya uzman yardımcılığı kadrolarına Baş
kanlık Divanınca belirlenecek esaslar dahilinde Başkanlıkça atama yapılabilir. 

Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 

KURUMU : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : Merkez: 

I Sayılı Cetvel 
İhdas Edilea Kadrolaı1 

Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Adedi 

GİH Memuv 11 830 

KURUMU : TÜRKİYE BÜYÜK MİLİ ET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : Millî Saraylar 

II Sayıh Cetvel 
İhdas Edilen Kadrolar 

Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Adedi 

GİH Memur 11 153 
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