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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

16 Aralık 1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 403 sıra sayılı "213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkinda Kanun, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi tadesi Hakkında Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" günlük bütçe programının tamam
lanmasından sonra her gün üç saat süre ile görüşülmesine, görüşmelerin 25 Aralık 1993 Cu
martesi gününe kadar tamamlanamaması halinde 25-31 Aralık 1993 tarihleri arasında yalnız 
bu kanun tasarısının görüşülmesini temin için her gün saat 10.00'dan 19.00'a kadar Genel Ku
rulun çalışmasına, tasarının görüşmelerine, 48 saat geçmeden Genel Kurulun 17.12.1993 gün
kü bütçe programının görüşmelerinden sonra başlanılmasına ilişkin DYP Grubu önerisi kabul 
edildi. 

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayılan : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; ' 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Turizm Bakanlığı, 
1994 malî yılı bütçeleri ile 1992 malî yılı kesinhesaplan kabul edildi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi tadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/639) (S. Sayısı: 403) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, maddelerine geçilmesinin oylanmasından önce, istem üzerine yapılan yoklamada top
lantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

18 Aralık 1993 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.40*ta son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt ibrahim özdiş 
Sinop Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Abbas tnceayan Işılay Saygın 

Bolu tzmir 
Kâtip Üye • Kâtip Üye 

; o •'•••-"• ' ' ' 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas tnecayan (Bolu) 

• © , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ye Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (1) 

A) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1. — Ulaştırma Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1992 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Ulaştırma Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî yılı kesinhesabı-
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 

adlarını sırasıyla okutuyorum; buyurun. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar : 
Gruplar : CHP, Veli Aksoy (tzmir); DYP, Ali Eser (Samsun); RP, Ahmet Cemil Tunç (Ela

zığ), Abdulilah Fırat (Erzurum); ANAP, Temel Gündogdu (İstanbul), Sabri öztürk (İstanbul); 
SHP, Mehmet Gülcegün (Mardin) 

Şahıslar : Lehinde, Yaşar Erbaz (Yozgat); aleyhinde, Saffet Topaktaş (Kahramanmaraş) 

BAŞKAN — İlk söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Veli Aksoy'un, 
buyurun efendim. 

(1) 393, 392,397, 382 S. Sayılı basmay azılar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 416 — 



T.B.M.M. B : 48 18 . 12 . 1993 O : 1 

CHP GRUBU ADINA VELt AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum, Grubum ve şahsım adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz, coğrafî konumu nedeniyle, Avrupa ve Asya ülkelerini birbirine bağlayan bir ko
numdadır, bu nedenle de, ülkemiz açısından ulaşım sektörünün çok büyük değer taşıdığı ve 
çok büyük önem kazandığı görülmektedir. 

Ulaşım sektörü, diğer sektörlerin gelişmesini sağlayan ya da engelleyen bir sektördür. Ulaş
tırma sektörü gelişmemiş ve modernize edilmemiş bir ülkede, sanayinin, madenciliğin, turiz
min, ticaretin ve tarımın gelişmesi de mümkün değildir. Ulaşım sektörü olmadan, diğer sek
törlerin sosyoekonomik fonksiyonu ifa etmeleri de mümkün değildir. 

Ulaşım sektörünün temel hedeflerinin başında, ekonomik maliyet birimini en düşük sevi
yede tutabilmek, ulaşımda en hızlılığı, güvenebilirliği sağlamak ve sağlamlığı korumak gelir. 

Ülke ekonomisinin kalkınmasında bu kadar önemli olan ulaştırma sektörümüz, Devlet 
Demiryolları, karayolları, havayolu taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığıyla, haberleşmeden 
oluşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma politikalarını, geçtiğimiz yıllarda bu Mecliste epeyce ir
deledik; Anavatan Partisi İktidarları döneminde de, bu konudaki düşüncelerimizi ve görüşle
rimizi sık sık bu kürsüden aktardık. Şunu çok açık bir şekilde ortaya koymak gerekirse, ANAP'ın 
ulaştırma politikalarıyla, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonunun (mev
cut Hükümetin) ulaştırma politikaları arasında hiçbir fark yoktur. 

SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — Yoksolur mu canım, çok fark var. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Yoktur. 
Karayolu taşımacılığı, en pahalı yük ve yolcu taşımacılığı olmasına rağmen, hiçbir geliş

miş ülkede dahi olmayacak oranlarda, diğer ulaşım türleri aleyhine ülkemizde teşvik görmüştür. 
Zamanım kaldığında, ulaştırma ve haberleşme sektörünün, son yıllardaki sabit sermaye 

yatırımları bazındaki durumunu incelemek ve irdelemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin birçok büyük projesi var. Bu büyük projeler konusun
da Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncelerini açıklamaya çalışacağım. 

Arifiye-Sincan çift hatlı demiryolu inşaatı konusunda düşüncelerimizi açıklamak istiyo
rum : Bu proje, Anavatan Partisi iktidarları döneminde çok bilinçli bir şekilde engellenmiş, 
zaman zaman DPT'nin programlarının dışına çıkmış ve birçok kez, ANAP'lı bir bakan, -eğer 
bakansa o dönemde- "yap-işlet-devret" formülüyle bunun yapılmasını istemiştir. Ama, arka
sından bir başka ANAP'lı bakan geldi ve diğer ANAP'lı bakana radikal anlamda, bu projeye, 
geçen dönemde karşı çıktı. 

Aynı partinin iki bakanının, böylesine hayatî önem taşıyan bir projeye karşı çıkması ger
çekten düşündürücüdür. Eğer bir siyasal partinin, bir ulaştırma politikası, bir ulaşım politika
sı olsa, aynı partinin iki bakanının aynı projeye birbirinden farklı yaklaşması mümkün değildir. 

Doğru Yol Partisi ise, 1991 genel seçimlerinde, bu projeyi, mega projeler arasında kamu
oyuna sunmuştur ve bu mega projelerle, kamuoyundan, halkımızdan oy istemiş ve bugün de 
iktidar olmuştur. 
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Koalisyon Hükümetinin Ulaştırma Bakanlığını yürüten ilk bakan bu projeye sıcak bak
mış ve "yap-işlet-devret" şeklinde yapılabilmesi için ihaleye çıkarmıştır. 

Bu ihalenin sonucunun ne olduğunu şu ana kadar tam anlamış değiliz, kamuoyu tam an
lamış değil. Şimdi görüyorum ki, Ulaştırma Bakanımız Sayın Köstepen'in, hem Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki açıklamasında hem de Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmasında, 
bu konuyla ilgili, bu hayatî projeyle ilgili mesele, sadece iki cümleyle geçiştirilmiş. Sayın Demi-
rel'in, Başbakanlığı döneminde üzerinde önemle durduğu, gelişmişliğin önemli bir göstergesi 
saydığı ve önemli bir göstergesi olarak kabul ettiği hızlı tren projesinin hızı, acaba neden bir 
anda söndü? Bunu bu kürsüden öğrenmek istiyoruz. Bu proje hangi safhada? Sayın Bakanın 
burada detaylı bilgi vermesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, otuz yıl önce, Fransız Demiryolu Şirketi Başkanı Lui Armand, 21 inci 
yüzyılın en gözde ulaşım ağının demiryolu olacağını söylediğinde, o dönemde, herkes onun 
bir çılgın olduğunu düşünmüştü; fakat tarih Armand*ı haklı çıkardı. Çünkü, günümüzde, özel
likle Avrupa, gelir düzeyi yüksek kişiler arasında trenle seyahat gideri yaygınlık kazanıyor, öte 
yandan Almanya 2000 yılına kadar 10 milyar mark harcayarak, demiryollarını iyileştirme ça
lışmalarına hız veriyor. Avrupa'nın hızlı tren projesi, Lizbon ve Sevüla'dan Berlin'e, Napoli'
den Amsterdam'a, Malmö'den Atina'ya kadar inen çok geniş kapsamlı bir proje olarak hayata 
geçiriliyor, Malmö-Atina güzergâhı dışında kalan tüm hatlar, mevcut hatlarını birleştirmeye 
çalışıyor. Bizim ülkemizde ise, siyasal iktidarların mega proje diye kamuoyuna sunduğu proje
ler, iktidara geldikten sonra, bir anda rafa kalkıyor! 

Sayın Bakan, "istimlak çalışmaları devam ediyor" diyor. 
Bugün, otoyollarda üç, dört yıl önce istimlak edilmiş olan yerlerin istimlak paraları va

tandaşa ödenmedi. Bugün, 15 yıl önce istimlak edilen baraj sahalarının istimlak paraları va
tandaşa ödenmedi. \ani, bunu istimlakle geçiştirmek mümkün değil. Bu projeye nasıl yaklaş
tığınızı bu kürsüden öğrenmek istiyoruz. 

Bu Koalisyon Hükümetinin de, Türkiye'nin büyük projeleri konusunda günübirlik karar
lar verdiğini görüyoruz. 1992 Ağustosunda, Ulaştırma Bakanlığının, Ankara-lstanbul demir
yolu ve raylı geçiş amaçlı istanbul Boğazı tüp geçiş konusundaki ihale çağrısında, aynı Bakan
lığın 15 gün sonra yaptığı ikinci bir ilanla, Boğaziçi geçişi projesindeki metinden "tüp geçiş" 
sözcüğünün çıkarıldığını görüyoruz. Aynı Bakan, 15 gün içerisinde iki ihale yaptırıyor, iki iha
le metninden birisinde "tüp geçiş" sözcüğü var, ikinci ihale metninde "tüp geçiş" sözcüğü 
çıkarılıyor!.. 

Bayındırlık Bakanlığı ise, 1992 ve 1993 yıllarında birçok kez yaptığı açıklamalarla, bu ge
çişin köprüyle yapılacağını kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. İstanbul Valisi ve İstanbul Beledi
ye Başkam da (mevcut Belediye Başkanı) bu geçişin, tüp geçişle sağlanabilmesi için kamuo
yunda imza toplama kampanyası açıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Japon firmasınca yapılan tekliflerin iki seçenekli olduğunu; birinci 
seçeneğin, Sârayburnu'yla-Harem arasında bir geçişi öngördüğü, diğer geçişin ise, Ortaköy'le-
Kuzguncuk arasında olduğu ortaya çıkıyor. Eğer, İstanbul Boğazının üzerine bir üçüncü köprü 
yapma girişimi bu Hükümet tarafından sürdürülüyor ise, çok açık ifade etmemiz gerekirse, 
2005 yılına kadar İstanbul Boğazının üzerine 5 tane daha köprü yapmak gerekiyor. Bu köprü
lerin ısrarla yapılmak istenmesinin arkasında, İstanbul'daki arsa rantlarının inanılmaz boyut
ta paylaşılmasına yönelik bir savaşın yattığını da burada açıkça söylemek istiyorum. 
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Yani, Türkiye'de, sosyaldemokrat bir bakanın, tüm meslek örgütlerinin görüşlerini dışla
yarak, bu konuda yapılmış tüm etütleri, projeleri, fizibiliteleri kenara iterek, -tüp geçiş için 
yapılan çalışmalarda, tüp geçişin 618 milyon 500 bin dolara çıkacağı kesinleşmiş iken- bugün 
1.3 milyar dolarlık bir projenin arkasından koşması, gerçekten düşündürücüdür. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin bir Ulaştırma Bakanı, bir geçişle ilgili dü
şüncelerini Mecliste anlatırken, "bu projeyi hazırlayan firma, eğer, tüp geçişle geçişi öneriyor 
ise, tüp geçişle; köprüyle geçişi öneriyor ise, köprüyle bu geçişi sağlayacağız" derse, -Sayın Ba
kandan önceki bakan- kendi Bakanlığınca hazırlanan projeleri rafa kaldırıp, ülkenin çıkarları
nı yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakırsa, tabiî ki, o şirketlerin, otoyollarda olduğu gibi, kendi 
teknolojilerine ve çıkarlarına uygun seçeneklere yönelecekleri çok açıktır. 

Bu yatırımların hepsinin bir bütünsellik içinde değerlendirilmesi ve ulusal bayındırlık mastır 
planının bir an önce hazırlanması gerekmektedir. Ulaşımla ilgili yapılacak olan yatırımların 
ayrı bakanlıklarca tasarlanması, koordinasyonsuz ve önceliksiz yaklaşımlara yol açmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu soruna köklü bir 
çözüm getirmek amacıyla, 1985 yılında, İstanbul Kentsel Ulaşım Etüdüne başlanılmıştır. Bu 
yoğun çalışma sonucu, 1995-2005 yılları için bilgisayar benzetim modeliyle ulaşım sisteminin 
işleyişi test edilmiştir. 2005 yılında, istanbul nüfusunun 9.6 milyona, kişi başına günlük yolcu
luk sayısının da 1.50'ye çıkacağı görülmüştür; ulaşım sisteminin bundan çok olumsuz etkile
neceği tespit edilmiştir. 2005 yılında, İstanbul'da, karayolu sistemi üzerinden gelecek motorlu 
yolculuk sayısındaki artışın yüzde 160 olacağı, günlük özel araçlı yolculuk sayısının da 3,1 mil
yona çıkacağı tahmin edilmiştir. 

Ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı ve en kapsamlı ulaşım etüdü ve raylı sistem 
mühendislik projesi olan bu çalışma, tam 3,5 yılda tamamlanmıştır. 

Haliç ve Boğaz gibi iki su engeliyle üçe bölünmüş istanbul'u, raylı toplutaşım sistemiyle 
bütünleştirerek, Boğaz demiryolu tüp geçişi ve istanbul metrosunun yapımıyla sorunun çö
zümleneceği kesinleşmiştir. 

Böylesine bilimsel ve kapsamlı çalışmanın sonuçlarının niye dışlanmaya çalışıldığını anla
mak mümkün değildir. 

26 Ocak 1990 tarihinde, ilgili kuruluşlar, bir Japon firmasının, 2 şerit demiryolu, 6 şerit 
karayolu, 2 şerit tramvay yolu kapasiteli, 3 açıklıklı, 2 mafsallı, çift tabiiyeti, çift katlı kafes 
sistem asma köprü önerisini görüşmek üzere toplanıyorlar. Bu toplantıya, Devlet Planlama Teş
kilatı, Karayolları, Devlet Demiryolları, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığa ve DLHİ ka
tılıyor. Sonuçta, 6 şeritli bir karayolundan günde 120 bin aracın daha kent içi trafiğe gireceği; 
bunun istanbul trafiğini tamamen kilitleyeceği tarihî yarımadaya araç trafiğinin girişini caydı
rıcı önlemler alınmasının gerektiği; aksi takdirde, İstanbul siluetinin tahrip olacağı, böyle bir 
etüdün, 1993 yılında bir Amerikan firmasına yaptırıldığı ve sonucun da olumsuz çıktığı gerek
çesiyle teklif uygun görülmüyor. < 

Oysa, Boğaza demiryolu tüp geçişiyle yaratılacak kapasite, 6 şeritli bir köprünün 8 katı 
demektir; yani, 8 köprünün görevini yapacaktır, istanbul'un görünümü ve silueti bozulmaya
caktır. 

Ulaştırma Bakanlığındaki uzmanların da, biraz önce yapmış olduğum değerlendirmeye 
katılacağını zannediyorum. Çünkü, uzun yıllardan beri bu söylediğim görüşe yakın bir görü
şü, Ulaştırma Bakanlığının uzmanları savuna gelmişlerdir. 
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Sayın Bakanım, Ulaştırma Bakanı olarak, bu konuda elinde projesi olan kuruluş olma
mız nedeniyle bu olaya el atmanızı bekliyoruz. Bu kürsüden, bugün, bu konuyla ilgili olarak 
Parlamentoya bilgi vermenizi bekliyoruz. Çünkü, elinizde proje var, fizibilite var, etüt var, her 
türlü çalışma var. 

Bu projeyi bir anda rafa kaldırarak, sadece köprü yapımıyla ün salmış belli Japon firma
larının çıkarlarına yönelik teslimiyetçi bir tavrı kabul etmeyeceğinizi umut ediyorum ve bu ko
nuda da buradan Parlamentoyu aydınlatmanızı bekliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PTT ile ilgili konularda da düşüncelerimi söylemek 
istiyorum, iletişim sektörü, toplumsal gelişmenin, sosyoekonomik gelişmenin altyapısını oluş
turuyor, sosyoekonomik gelişmenin dengeli ve sağlıklı gelişmesinin vazgeçilmez koşulu olarak 
gözüküyor, özellikle bilgi çağına, bilişim çağına geçilirken, doğaldır ki, iletişim sektöründe 
de altyapının günün ve çağın koşullarına göre geliştirilmesi gerekiyor. Bu, aynı zamanda piya
saların gelişmesi ve ekonominin iç entegrasyonu için de vazgeçilmez bir koşul olarak gözüküyor. 

Ülkeler arasında sınırların kalktığı ve küresel iletişim ağlarının devreye girdiği bir dönem
den geçiyoruz. Böylelikle, artık, ülkeler arasında haberleşme sınırları kalkıyor, insanlar, bir başka 
ülkedeki insanlarla; şirketler, bir başka ülkedeki şirketlerle; devletler, devletlerle, hemen haber-
leşebiliyorlar. 

Korumacılığın kalktığı, stokların sıfıra indiği bir ekonomiye doğru gidiliyor dünyada. Bu
rada beklenen, tabiî ki, evrensel para, ortak veri tabanı ve bu işlemlerde eşuyum. 

PTT'nin tüm projelerinde izleyeceği esasların ve politikaların ana noktalarının belirlen
mesinde yarar görüyoruz. En yeni teknolojilerin hızla benimsenmesi ve Türkiye koşullarına 
uygunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Herkesin, iletişim özgürlüğü ve fırsat eşitliğinden aza
mî ölçüde yararlanmasının sağlanması gerekiyor. Büyük ölçekli projelerde, mümkün mertebe 
ulusal ekonominin korunması, yerli dizaynlarda kalite standardından ödün verilmemesi gere
kiyor. Hem PTT hem de yerli firmalar bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem 
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, 1993 yılı içinde, TELETAŞ'ın ucuza gittiğine dair gaze
telerde bir haber yer aldı. TELETAŞ'ta bulunan yüzde 18 oranındaki Kamu Ortaklığı tdaresi 
payı, 21 milyon dolar karşılığında Alkatel Holdinge satılıyor. Satışta her bir payın değeri 6 796 
liraya geliyor. TELETAŞ hisseleri borsada 8 800 lira iken, o günkü kapanış fiyatına göre yüzde 
22,8 daha ucuza satılmış oluyor. 

Alkatel Holding, TELETAŞ hisselerinin büyük bölümünü aldığı için, bugün yönetim ku
rulunu da değiştirerek, kendi adamlarını yönetime getiriyor. 

Sayın Bakan, bu, bir ölçüde haberleşme tekelinin, yabancı bir tekele dönüşmesi olmuyor 
mu? PTT'nin T'sini bekleyen büyük tehlike bu değil mi acaba? 

İngiltere'de British Telecom'un özelleştirilmesi yıllarca sürüyor; ama, bizde PTT'nin, T'si 
iki ayda, yangından mal kaçırırcasına satılmak isteniyor. Bakan bir başka fiyat, Başbakan ise 
bir başka fiyat söylüyor, öncelikle, çalışanların özlük haklarını, özelleştirmenin hukukî altya
pısını, stratejisini belirlemeden... 

Gelişmiş tüm ülkelerde, ingiltere'de British Telecom satılıyor; ama, antitekel yasası var; 
Türkiye'de antitekel yasası var mı? Niçin öncelikle antitekel yasasını çıkarmıyoruz? Eğer özel
leştirme yapılacaksa Türkiye'de, öncelikle antitekel yasasının çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. 
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Burada sormak istiyorum : Posta telgraf değil de, neden telefon özelleştiriliyor? Posta ve 
telgraf ünitesi zarar ediyor... Peki, telefon ünitesi özelleştirildiğinde, posta ve telgraf ünitesinin 
zararı kimin tarafından karşılanacak? 

Niçin, posta ve telgrafta bankacılık sistemine geçilmiyor? Bankacılık sistemine geçilirse, 
yatırım alanında önemli bir kuruluş olan PTT'nin elinde devamlı nakit para olacağı gözüküyor. 

Sayın Bakan, devamlı, özelleştirmeden bahsediyorsunuz, özelleştirme yapılırken, proje
lerin satışıyla mı özelleştirme yapılacak; yoksa, hisse senedi çıkarılarak mı yapılacak? Bu ko
nuda farklı açıklamalar olduğunu görüyoruz. TÜRKSAT ve GSM gibi projelerin lisansı ne ola
cak? Bunların, bu kürsüden aydınlığa kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. 

özelleştirmenin, telefon hizmetlerini daha verimli hale getirmek için mi; yoksa, bütçe açı
ğını ve dış borcu kapatmak için mi yapılacağının açıklanmasını bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, TÜRKSAT uydu sistemiyle ilgili, yaklaşımı, ülke yararı doğrultu
sunda olması nedeniyle, Sayın Bakanı buradan kutladığımı ifade etmek istiyorum. 

SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — Yararlı olduğunu nihayet anladınız! 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Veli Bey, ne güzel şeyler söylüyorsun... 
VELİ AKSOY (Devamla) — Sayın milletvekili, bunun yararlı olduğunu biz zaten biliyor

duk; ama, yararlı olduğunu anlamayanlar herhalde, anlamış olacaklardır! 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın göreve geldiği ilk günlerde gazetelerimizde şu haber 
yer aldı: "Eski Bakan Yaşar Topçu'nun açtığı bütün ihaleler, şaibeli olduğu gerekçesiyle iptal 
edildi." 

Sayın Bakan, göreve başladığı gün, yolsuzluk ihbarlarını dikkate aldığını; İsparta Havaa
lanından sonra, yaklaşık 1,5 trilyon lira tutarındaki Samsun, Çarşamba, Trabzon, Van havaa
lanları ihalelerini de şüpheli bularak iptal ettiğini; ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu 
yolunda gelen yoğun iddiaları göz önüne aldığını belirtiyor, ihaleleri durdurduğunu; ama, önü
müzdeki on, on beş gün içerisinde yeniden ihaleye çıkaracağını söylüyor. 

Şimdi Sayın Bakana burada sormak istiyorum : İhaleler, hangi şaibeler altında durdurul
muştur? Açıklık ve şeffaflık politikaları uygulayacağı iddiasında bulunan Hükümetinizin, bu 
konuyla ilgili olarak, Yüce Meclisi aydınlatacağı inancı içerisindeyim. 

Bu ihaleleri durdurmak suretiyle, bir zaman kaybı ya da şaibenin önlenmesiyle, ülkenin 
bir çıkarı olmuş mudur? Bunu da burada öğrenmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma ve haberleşme sektörünün, son yıllardaki sabit sermaye 
yatırımları bazındaki durumlarını incelemek istiyorum. Sabit sermaye yatırımları, cari fiyat
larla, milyar Türk Lirası olarak, ulaşürma-haberleşme şu değerlerde oluyor : 1991'de 24 tril
yon 641 milyar Jira, 1992'de 45 trilyon 73 milyar lira. 1992'nin, 1991*e göre artışı yüzde 82. 
1993'te 77 trilyon 19 milyar lira. 1993'ün 1992'ye göre artışı ise azalıyor ve yüzde 70.8'e düşüyor. 

1993 yılı enflasyonunun yüzde 75'ler civarında gerçekleşeceği düşünülürse ve 1992 yılı enf
lasyonu da yüzde 70,5 olarak gerçekleştiğine göre, 1992 ve 1993 fiyatlarını, 1991'e irca edersek 
şöyle bir durumla karşılaşıyoruz : Sabit sermaye yatırımında, ulaştırma ve haberleşme 1991'de 
24 trilyon 641 milyar lira... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Aksoy, toparlamanız ricasıyla. 
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VELt AKSOY (Devamla) —.... 1992*de 26.43 trilyon, 1993'te 25.8 trilyon, eksilme yüzde 
2 olarak gözüküyor. 

Bu durum bize şunu göstermektedir : Sektör yatırımları, reel olarak, 1993 yılında, 1992 
yılının yüzde 2 gerisinde kalmıştır. 1994 yılındaki sabit sermaye oranı yüzde 24.2 öngörüldü
ğüne göre, 1993'e göre yüzde 1.6.'lık bir düşüş söz konusudur. 

Sabit sermaye yatırımlarının, yüzde olarak sektörel dağılımına bakarsak : 1991 yılında, 
ulaştırma-haberleşme sektörünün, tüm sabit sermaye yatırımları içerisindeki payı yüzde 24.3'ken, 
1992'de yüzde 26,5; 1993'te yüzde 27,5 olmuş, 1994'te ise yüzde 25,8 olacağı görülmektedir. 
Yani, sektörler arasında ulaştırmaya ayrılan payda düşüş olduğu görülmektedir. 

Bu değerlendirmeye göre 1994 yılı programında öngörülen oran ise yüzde 25.8 olarak plan
lanmış olup, 1993 yılına göre oransal olarak düşüş öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye açısından hayatî önem taşıyan ve mevcut Hükümetin, 1991 
seçimleri öncesinde "mega projeler" diyerek kamuoyuna sunduğu projelerin niçin rafa kaldı
rıldığını buradan öğreneceğimizi umut ediyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçemizin ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını diliyor ve hepinizi 
tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Eser'in; buyurun. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1994 
Yılı Konsolide Devlet Bütçe Kanunu Tasarısının Ulaştırma Bakanlığımız bütçesiyle ilgili bölü
münde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Hepinizi, sözleri
me başlarken saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, "Her şey Türkiye için" sloganıyla başladığımız bu yeni dönemde, 
2001 yılının Türkiye'sini inşa etmek için, hep beraber, gerekenleri düşünmeye mecburuz. Ko
nuşmamın başlangıcını, "neler düşünmemiz lazım?" şeklinde bir girişle yapmak istiyorum. 
Bu cümleden olmak üzere, biraz önce Sayın CHP sözcüsü arkadaşımın da sorduğu, mega pro
jeler diyebileceğimiz projeleri tekrarlamakta, hatırlatmakta fayda mülahaza ettim. 

Hükümetimizin en önemli mega projesi demokrasidir. Bunu burada, altını çizerek bir kez 
daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Halkın iradesini güçlü bir şekilde temsil eden bu siyasî 
İktidar, demokrat, çağdaş, barış ve istikrar içinde yaşayan, herkesin huzur ve güven duyduğu, 
çalıştığı, çalışmak istediği istikrarlı bir siyasî ortamı yaratmaya en büyük önceliği vermiş ve 
bu amacına da ulaşmıştır. Ancak bu sayededir ki, kalkınma hamlesi yeniden başlayabilmiştir. 
Siyasî İktidar, ülke sorunlarına doğru teşhis koymuş, doğru öncelikler vermiştir. Mesela, eği
tim hizmetlerine verdiğimiz ağırlık ve ayırdığımız kaynaldar, kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan 
insan unsurunu geliştirecek ve zenginleştirecektir. Zaten, bütün siyasî iktidarların ve bunca gay
retlerimizin odağında, insanımız ve onun refahı, onun güveni, onun huzuru yok mu? 

Değerli milletvekilleri, 2000'li yıllara doğru bir atılım yaparken, ülkemizin, bu kalkınma 
hamlesinde fizikî bazı darboğazlarının olabileceğini de gözden uzak tutmamalıyız. İşte, bu mega 
projelerin diğerleri de -demokrasiden sonra gelenleri de- karşılaştığımız bu darboğazları aşmak 
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için düşünülen altyapılarla ilgilidir. Bu düşünce ve amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek alt
yapı yatırımları, kalkınma hızına da ayrı bir ivme verecektir. Nitekim, 1991'de, dönme nokta
sına ulaşıp, reel olarak yüzde 0.5 -nüfus artışımızı dikkate alırsak- eksi istikamet gösteren gayri 
safi millî hâsıla büyüme hızı, 1992'de yüzde 5.9, 1993'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 9 ve bu 
yıl sonu itibariyle de yüzde 7 olarak gerçekleşecektir. 

Ancak, yine gerçekçi ve akılcı bir düşünceyle hareket eden 50 nci Hükümetimiz, 1994 yılı 
hedeflerini, eldeki imkânlarını en rasyonel bir şekilde kullanmak suretiyle, büyüme hızını yüz
de 4.5 olarak planlamış bulunmaktadır. Bu hız içinde sanayi için düşündüğümüz pay, yüzde 
5.4'tür. 

Değerli milletvekilleri, bunları bir giriş olarak anlatmamın nedeni, dönüp dolaşıp, ulaşım 
sektöründe ve ülke kalkınmasında Ulaştırma Bakanlığımızın üstlendiği rol ve sorumluluğun 
derecesine gelmek içindi. 

Ulaştırma sektörü, gelişmekte olan ülkelerde, tarım kesiminden sonra, altyapı öncelikleri
nin ikinci sırasını alan bir sektördür; dünyadaki uygulaması bu şekildedir. Daha önceki konuş
malarımızda bunları birkaç defa tekrarladık; burada özet olarak tekrarlamazsam, eksik kala
cağını düşündüğüm için kısaca değinmek istiyorum. ' 

Dünya Bankasının ve diğer uluslararası finans kaynaklarının bütün dünyadaki projeli ya
tırımlara verdiği payın üçte birini ulaştırma ve haberleşme sektörleri almaktadır. 

Şimdi de, Ülkemizin karşılaştığı ve her ülkenin içinde olduğu bazı darboğazlardan bahset
mek istiyorum. Geçen yılki bütçemizde bazı temennilerimizi dile getirmiştik; bu yıl memnuni
yetle görüyoruz ki, bahsettiğimiz temennilerimizin pek çoğu, hükümetlerimiz tarafından ele 
alınıp, gayet müspet şeklide değerlendirilmiş ve müspet neticeler alınmıştır. Bundan duyduğu
muz memnuniyetimizi belirtiyor, sayın bakanlarımıza ve çalışanlarına teşekkürlerimizi su
nuyoruz. 

Sektörün, alt sektörlerini satırbaşlarıyla sıralamak istiyorum. Mesela, demiryolları... Bi
raz önce, CHP sözcüsü sayın ve sevgili kardeşimiz bu konunun Üzerinde durdu ve Sincan-Arifiye 
hattı hakkında bazı sualler sordu. , 

Ümit ederim, Sayın Bakanımız bu konuda daha tafsilatlı bilgi verecektir; ancak, ben şunu 
söylemekle yetineceğim : 1991 ve 1992 yılında bu projenin birinci merhalesinde, Ayaş Tüneli
nin de bulunduğu birinci ihaleli kısmında 250 milyar liranın üzerinde ödenek ayrılmıştır ve 
netice itibariyle, tünelin, bu hattının 1994 fiyatlarıyla bitiş tahmini bedeli 5.8 trilyon liradır 
ve bugüne kadar bunun 3.9 trilyon lirası da harcanmış vaziyettedir. 

Diğer taraftan, GAP-Samsun, GAP-tskenderun, Van Göİü Kuzeyi Demiryolu Projesi, 
Çankırı-Çorum-Amasya gibi hatların proje çalışmalarını ve bazılarının ihale safhasına gelme
sini, müspet ilerlemeler olarak belirtmekte fayda görüyorum. 

özelleştirme, "yap, işlet, devret" modellerinin daha ileri safhalara getirilmesini temenni 
etmiştik; bunları memnuniyetle görüyoruz ve Denizyolları, havayolları, tankercilik, PTT ve di
ğer hizmet alanlarında bu projeler büyük bir süratle ilerlemektedir. 

Karayolları konusuna gelince: Elbette burada da darboğazlarımız vardır... Bilhassa İran'
la olan bazı spesifik anlaşmazlıkların getirdiği ve transit taşımacılığımızda gerçekten düşüşlere 
neden olan uzlaşmazlıklar -yine memnuniyetle öğreniyoruz ki- geçen hafta IranNa giden yetkili 
heyetlerce çözülmüş ve bir neticeye bağlanmıştır. Bundan sonra, gerek tran üzerinden Asya'daki 
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cumhuriyetlere, gerekse İran'ın, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşan hatlarında transit taşı
macılıkta tamamen serbest geçiş imkânını sağlayan anlaşmalara varılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, vaktimizin dar oluşu, bazı şeyleri çok açarak söylememize engel 
oluyor; ama, ben, size, yine de, sektör üzerindeki bazı gelişmeleri ve ülkemizin 1960'lardan 
başlayan darboğazlarımızın sebeplerini kısaca anlatıp, bilahara havayollarımızda ve ulaştırmanın 
ana motoru diyebileceğimiz haberleşme sektöründeki gelişmeleri bir nebze anlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine hepimizin bildiği gibi, ulaştırma, dünyadaki büyük 
krizlere paralel olarak, ülkemizde de bazı krizli dönemler geçirmiştir. Bunların başında 1973'te 
yaşanan enerji bunalımı gelmektedir. Bu bunalım, taşıma sektöründe bazı alanların, diğerleri
ne göre tercihini ön plana çıkarmıştır. Ayrıca, 1970'li yıllardan itibaren, sanayinin, ülkelerin 
kalkınmasında ön plana alınması neticesinde sanayinin yaygınlaşması, ticaret hacimlerinin art
ması ve bunların getirdiği iç ve dış turizm hareketlerinin fazlalaşması, taşıma talebinde genişle
melere neden olduğu için, elbette ki, altyapılar, bu artışı karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Üçüncü darboğazımız da, yine aynı faktörün neticesinde, Ortadoğu ülkelerindeki ithalat 
patlaması nedeniyle, buralara, Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalar büyük bir artış gös
terdiğinden, ülkemiz ulaşım altyapılarının, bu ani fırlayışlara cevap veremez hale gelmesidir. 
Ancak, ülkemizdeki şu gerçeği de gözler önüne sermek istiyorum : Ülkemizde taşımacılıkta, 
karayolu tercihi yapıldığını, bu nedenle sıkıntılar olduğunu hep vurguluyoruz ama -mukayeseli 
olarak söylüyorum- henüz ülkemizdeki karayolu uzunluğuyla, araç sayısını mukayese ettiği
miz zaman, diğer ülkelere nispetle Türkiye'nin bugün 4-5 misli fazla araca daha ihtiyacı vardır. 
Buna nereden varıyoruz? tşte, 1 000 kişiye düşen otomobil sayısı veyahut yolcu ve yük taşıma 
araçlarının sayılarına bakıyoruz. Onun için, karayolu tercihinin, diğer sistemleri zorladığını 
söylemek, bir yerde bana göre tam doğru değildir. 

Şimdi, neler yapacağız, neler düşünüyoruz, demin söylediğim darboğazları aşmak için Ba
kanlığımız hangi projeleri geliştiriyor; bir nebze de onlardan bahsedeceğim. Sözlerimin başın
da da söylediğim gibi, beklenen hizmetlerin istenilen ölçülerde sağlanabilmesi için, uluslarara
sı teknolojik gelişmeleri yakından izlediğini, bunun için her şeyi yaptığını gördüğüm için, Ba
kanlığımızı burada bir kez daha kutlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada izahatlarıma biraz ara verip, çözümlerle ve bazı tespitleri
mizle alakalı konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, karayolunun, yük ve yolcu taşımalarındaki 
payı, belki daha önce yaptığımız planlan aşmıştır, ters gibi görünür ama, burada, daha düzel
tilecek pek çok nokta olduğu kesindir. 

Bunların başında, belki başka platformlarda da bahsettiğimiz ve trafik canavarı dediği
miz, trafik anarşisi gelmektedir. Bildiğiniz gibi, her yıl yedi bine yakın insanımızı bu yolda 
kaybediyoruz, yüz bine yakın insanımız yaralanıyor ve birkaç trilyon Türk Lirasını bulan mad
dî hasar kaybımız söz konusu oluyor. 

tşte bunun için, gene, Ulaştırma Bakanlığımızın geliştirmekte olduğu Karayolu Taşıma Pro
jesinden bahsetmek istiyorum. İnşallah, çok yakın bir gelecekte, bu projeyle ilgili olarak ha
zırlanan kanun tasarısı gündeme gelir ve taşımacılığımız, yedi sekiz otoritenin çok başlılığın
dan ve bu çok başlılığın getirdiği sahipsizlikten kurtulur. Bunu, iyi bir gelişme olarak tekrar 
belirtmek istedim. 
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Karayolu taşımacılarımızın, yurt dışı taşımalarındaki rollerini de burada belirtmek gere
kiyor. Hür teşebbüs olarak, serbest rekabet ortamında gelişen bu sektör, son zamanlarda, filo
suna Ro-Ro tipi taşıyıcılar, yani TIR ve kamyon taşıyıcı gemiler satın almak suretiyle -ki, bun
lardan 2 tanesini satın almışlardır, 2 tane de satın alma düşünceleri vardır- çalışma alanlarını 
genişletmişlerdir. 

Gene, geçen yıllarda şiddetle tavsiye ettiğimiz, denizyolu taşımacılığı konusunun ehemmi
yeti karayolu taşımacılığı yapanlar tarafından da anlaşılmıştır ve bu durumdan memnunuz. 
Bunun için Bakanlığımız, gerek Derince'den gerek İzmir'den ve gerekse Antalya'dan yaptığı 
bu Ro-Ro seferleriyle, Arupa'nın krizi yaşadığı bir dönemde, taşımacılarımızın sıkıntısını bü
yük ölçüde hafifletmiş görünmektedir; ancak, bu da çare'değildir. Bugün, Romanya, Macaris
tan ve Avusturya üzerinden geçiş haklarıyla ilgili olarak, taşımacılarımızın sıkıntıları vardır. 
Verilen geçiş haklarının, iki üç ay gibi çok kısa bir sürede dolması ve bu ülkelerin de, taşıma 
alanında bizim rakiplerimiz olması nedeniyle sıkıntılar doğmaktadır. Bu nedenle, karayolu ta
şımacılarımız, bu hususta, Bakanlığın gayretlerini takdir etmekle beraber, zannediyorum, bir
kaç önerilerinin de gündeme alınmasını istemektedirler. Bunların başında, geçiş haklarının bi
raz daha genişletilmesine gayret edilmesi gelmektedir. Gene, gümrüklerle ilgili bir sorun olan, 
sundurma sorunu bulunmaktadır. Malum, bu araçlar, sürekli olarak gümrüğe tabi yüklerle gelip 
gittikleri için, gümrüğümüzün mevcut sundurmaları, bunları park yapma imkânına kavuştu-
ramıyor. Oysa, artık, ülkemizdeki bellibaşlı taşıma şirketleri kendi sundurmalarını kendileri 
kurmuş durumdadırlar. Şahsen, bunların gümrük şartlarına uygun olduklarını da söyleyebili
yorum. Bu hususta görevli olan Gümrük Müsteşarlığımızın da gerekli atılımı yaparak bu soru
nu çözeceğini ümit ediyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanımızın, koordinatör bir Bakanlığın başın
da olması sebebiyle, ulaştırmacılarımızın bu ricalarına, bu sorunlarına yardımcı olacağını bü
yük bir ümitle bekliyoruz. , 

Karayolu taşımacılığında, bir başka takdire şayan gelişme, 1967'Ii yıllardan beri devam 
eden ve ülkelerarası taşımada mesuliyet ve sigorta sorunlarını gündemde tutan ve CMR diye 
tabir edilen bir anlaşmanın, bir konvansiyonun, bana ulaşan bilgiye göre, üç dört gün önce 
imzalanarak, Resmî Gazetede ilan edildiğini yine memnuniyetle öğreniyoruz. Bu hususta, Ba
kanlığımıza yine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gerek muhalefet dönemimizde, gerek İktidar dönemimizde yaptı
ğımız konuşmalarda, demiryollarıyla ilgili önerilerimiz olmuştur. Bunların proje bazında olan
larının ciddiyetle ele alındığını, süratle gelişmekte olduğunu söyledim. Ancak, birkaç model 
üzerinde henüz açıklayıcı bir husus olmadığından burada tekrarlamak istiyorum. Gerçi, rayla
rın yenilenmesi, rayların kaynaklı yapılarak ek yerlerinin uzatılması suretiyle konforun yüksel
tilmesi, bilhassa yolcu vagonlarımızın kalitelerinin artırılması gibi konularda işler, planlandı
ğından daha hızlı gitmektedir; ama, insanımıza bunlar da kâfi değil. 

Batı'da altyapısını tamamen değiştirmeye ihtiyaç göstermeyen bazı uygulamalardan güzel 
neticeler alındığtnı tekrarlamak istiyorum. Kuzey ülkelerinde tihing body tipi vagonların, ara
baların gündemde olduğunu da söylemiştik. Bunlar, bizim, literatürden ve bizzat üzerine git
mek suretiyle tespit etmiş olduğumuz hususlardır. Tahmin ediyorum, arkadaşlarımız, bu hu
susta yeni çalışmalar yapacaklardır ve insanımıza layık olan hizmeti vermeye devam edeceklerdir. 

Biraz evvel de bahsettiğim gibi, büyük projelerimizden biri olan Orta Asya cumhuriyetle
rinin, Hazar Denizi kenarından, geçip, Van Gölünün kuzeyinden Karadeniz limanlarına, özellikle 
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tekrar ciddiyetle gündeme getirilen Filyos Limanına irtibatlarının sağlanmasıyla taşıma imkân
larının genişletilmesi projesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu proje çalışmaları ciddiyetle de
vam ediyor. 

Ankara-îstanbul sürat demiryolunun genişletilmesi hususunu, sözlerimin başında, Sayın 
Aksoy'a cevap vermek için bir nebze anlattım. Projeye iki yıldır, eldeki imkânlara nispetle ga
yet geniş ödenekler konmuştur. 1990 yılında 2,5 milyar Ura gibi çok sembolik bir tahsisat ayrı
lan bu hatta, 1991 yılında 40 milyar lira, 1992 yılında 150 milyar lira, 1993 yılında 200 milyar 
liranın üzerinde, 1994 yılında da bir o kadar daha ödenek konmuştur. Böylece bu sistemin, 
çürümekten, yıkılmaktan kurtarıldığını burada tekrarlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar, Bakanlığın bünyesinden iki üç ay önce, özelleştiril-
mek maksadıyla ayrılıp Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş iseler de, Gemi tnşaat Sanayii, 
Gemi İşletmeciliği, Deniz Nakliyatı Anonim Şirketi ve başka bir bakanlığa bağlı olan DİTAŞ 
(Deniz İşletmeciliği ve Tankercilik A.Ş.) gibi denizle ilgili kurumların, şu anda, Deniz Müste
şarlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu Ortaklığı İdarelerince ne şekilde maniple edileceği pek 
açık olmadığından -bunu, bir özeleştiri olarak burada dile getirmeye mecburum- bana göre, 
sistem temele oturuncaya kadar, işletme koordinasyonunun, yine Ulaştırma Bakanlığımızın ku
ruluş kanununda da belirtildiği gibi, Ulaştırma Bakanlığımıza dönmesini o tarafa doğru çev
rilmesini halisane tavsiye ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gemi inşaatı, tersanecilik gibi faaliyetlerimizin, muhakkak ki, dünya 
şartlarına, dünya konjonktürüne çok sıkı bağlı ve süratle özelleşecek sektörlerden olmadığını 
belirtmek istiyorum. İnşallah bu konuda, biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugüne kadar 
entegre olmaya çalıştığımız Avrupa Topluluğu ülkelerinin verdiği minimum imkânları, teşvik 
imkânlarını, kaynak aktarımlarını, bu sektörümüze, gemi inşaat sektörümüze, deniz nakliyat 
sektörümüze vereceğiz ve en azından, bu sanayimizi, yetişmiş elemanlarıyla, her türlü şartta 
dünyadaki rakipleriyle başabaş mücadele eden bu sektörümüzü, yine ön planda tutacağız. 

Değerli milletvekilleri, kalan süre içinde, havayollarımız ve haberleşme sektörümüzdeki 
süratli gelişmeleri sizlere arz etmek istiyorum. Halen 58 uçakla, 53'ü yurt içi, 25'i yurt dışı 
78 noktaya uçuş yapan, Duşanbe'den New York'a, Tokyo'ya kadar Bayrağımızı dalgalandıran 
Türk Hava Yollarımız, son iki yılda gerçekten takdire şayan gelişmeler gösterdi. Bu bakımdan, 
bu Kurumumuzun yöneticilerini ve bakanlarımızı, huzurunuzda tebrik ediyorum. 

1993 ekiminden sonra Türk hava taşımacılığı da Türk Hava Yollarının bünyesine girmiş; 
bu şekilde, Erzincan, Elazığ, Muş, Şanlıurfa, Batman ve Samsun, düzenli hat çalışmalarına 
açılmıştır. 

Burada yapılan en büyük gelişme -bana göre- yine muhalefet yıllarımızda da üzerinde du
rup, tenkit ettiğimiz, uçak tiplerinin ve hat tespitlerinin çok akılcı bir şekilde yapılmış olması
dır. Bu şekilde, Kurum, hem dünyadaki yerini yükseltmiş, hem başarı derecelerini dünya stan
dartlarına göre "iyi" denen not ortalamasına kavuşturmuş hem de filonun yaşı, bugün, bu 
58 uçakla, 9 275 koltukla, 6,2 yıl olarak, dünyanın en genç filolarından birisi haline gelmiştir. 
Bundan da memnuniyetimizi belirtmeden geçemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, havayollarımızla alakalı büyük bir hamle de, havaalanlarımızın tev-
siinde kargo imkânlarının artırılmasında, terminallerin yapılmasında gösterilmiştir ve 1994'te, 
ilave olarak 5 milyon yolcu taşıyacak yeni tesislerin devreye gireceğini burada müjdelemek is
tiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; PTT'miz son iki yıl içerisinde telekomünikasyonda 
büyük hamle yapmıştır. Sizlere, mukayese etmeniz için birkaç rakam vereceğim : 

1991 yılı sonunda 8 milyon 669 bin otomatik santral kapasitesi, 1993 yılı sonunda 12 mil
yon 400 bine çıkmıştır. 

1991 yılı sonunda 54 bin hat olan araç telefonu, 1993 yılında 95 600*e çıkmış, 1991 yılı 
sonunda 90 bin hat olan çağrı kapasitesi, 120 bine çıkarılmıştır. 

TÜRKSAT projesi tamamlattırılmış, 29 Kasım 1993'te teslim alınmış, 21 Ocak 1994'te in
şallah uzaya fırlatılıp, bugüne kadar, televizyon yayınlanmızdaki -Güneydoğu Anadolumuz dahil 
diğer bölgelerimizdeki- sıkıntılarımız, Türkiye'den dışarı yapılan yayınlarımız sağlığa kavuşa
caktır. 

Kablolu TV, 1991 yılı sonunda 20 bin aboneyi bulmamışken, 1993 yılı sonunda 126 500 
aboneye ulaşmıştır. 

Telefonlarımızın kod numaraları değiştirilmiş, eskiden 1 000 adede yakın kod ihtiyacı var
ken, bugün bu kod ihtiyacı, sadece il sayısına indirilmek suretiyle büyük bir aşama kaydedilmiştir. 

Milletlerarası sayısal linkler, dijital hatlar konusunda çok büyük gelişmeler olmuştur. Çok 
teknik bir konu olduğu için, ayrıntılarıyla vaktinizi almak istemiyorum. Kıbns, Yunanistan, 
Orta Asya cumhuriyetleri, İtalya, Arnavutluk, Rusya, Ukrayna ile olan bağlantılarda büyük 
bir aşama içindeyiz ve 1995 yılı içinde pek çoğu devreye girecek olan bu link hatları, ülkemize 
büyük bir ufuk kazandıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar ulaştırma sektörümüzde pek bahsetmediğimiz, an
cak çok büyük rolü olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 
ALI ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, iki dakika içinde bitirmek istiyorum... özür 

dilerim, zamanımı biraz aştım. 
Ulaştırma sistemimizin ayrılmaz parçası olan ve gerçekten ulaştırma ağına gözle görül

meyen faydaları olan boru hatlarıyla taşıma üzerinde biraz konuşmak istiyorum; faydalı olur 
tahmin ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, boru hatlarıyla ulaştırma, biliyorsunuz, BOTAŞ tarafından yapıl
maktadır. Gerçi, BOTAŞ, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın bir kuruluşudur; ama, ulaş
tırma sektörümüzün de ayrılmaz bir parçasıdır. 1974'te kuruldu, tki amacı vardı: Ham petrol 
ve doğalgaz taşımak. Şimdi size sekiz tane hattın çok kısa bir özetini verip, bu boru hatlarının 
taşıma sistemimizde ne derece etkili olabileceğini vurgulamak istiyorum. 

Birinci hattımız, bildiğiniz gibi, Irak - Türkiye hattı; 1976'da işletmeye açıldı. 1984'te bi
rinci tevsii, 1987'de ikinci tevsii yapıldı ve kapasitesi, 35 milyon ton/yıldan, 71 milyon ton/yıla 
ulaştı. 

İkincisi, Batman - Dörtyol hattı; 1967 ocağında işletmeye açıldı. 511 kilometrelik bir hat
tır. Senelik kapasitesi 3,5 milyon ton olarak belirtilmiştir. 

Üçüncüsü, Yumurtalık - Kırıkkale hattı; 1986 eylülünde 447 kilometre olarak devreye gir
di. Yılda 5 milyon ton taşıma kapasitesi var; halen 50 bin metreküplük depolan mevcuttur. 
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Dördüncüsü, eski Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki doğalgaz hattıdır; 1988 ekimin
de devreye girdi; uzunluğu 842 kilometredir ve yıllık kapasitesi 6 milyar metreküptür. Bunun 
tevsii düşünülüyor ve inşallah o projeleri biz gerçekleştireceğiz. Bununla bağlantılı olarak, LNG 
terminali 1994'te işletmeye açılacak, 85 bin metreküplük üç adet tank kapasitesi ve 2 milyar 
metreküp/yıl ithalat kapasitesini içermektedir. 

Beşinci hattımız, Pazarcık - Karadeniz Ereğlisi doğalgaz hattı. Bu hattın uzunluğu 210 ki
lometre ve 1994'te inşallah işletmeye açacağız. Yıllık kapasitesi 1,8 milyar.metreküptür. 

Altıncı hattımız, Ege doğalgaz hattı. 520 kilometre civarında uzunluğırvar. Yıllık kapasi
tesi 4 milyar metreküptür. Bursa'dan, İzmir, Manisa, Turgutlu bağlantılarıyla devam etmektedir. 

Yedinci hattımız, güney hattı. Bu hat, Ankara'dan başlayıp, Adana, Aksaray bağlantıları
nı da içerecektir. Kapasitesi 5,2 milyar metreküp/yıldır. Uzunluğu 560 - 580 kilometre arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, bunların dışında, Orta Asya cumhuriyetlerinin, mesela Azerbay
can'ın, bugün için 3,5 milyar varil denen petrol rezervlerini; Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın 
doğalgaz imkânlarını, Türkiyemiz üzerinden belki güneye, belki Avrupa'ya, belki kuzeyden Rusya 
üzerinden yine Avrupa'ya, enterkonekte sisteme bağlayacak hatların çalışmaları büyük bir cid
diyetle yürütülmektedir, inşallah, çok yakın gelecekte, bu mega projelerin meyvelerini, netice
lerini halkımız alacaktır ve halkımızın refahına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktan, DYP-
SHP Koalisyon Hükümeti olarak mutlu olacağız. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Eser. 
Konuşma sırası, Refah Partisi Grubu adına, önce Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, daha son

ra Sayın Abdulillah Fırat'ın. 
Buyurun Sayın Tunç. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Ulaştırma Bakanlığının bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere, Refah Parti
si Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin hayırlı 
olmasını diler, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli 
koordinasyonu sağlamak, bunların hedef ve politikalarını tespit etmekle görevli bir bakanlığı
mızdır. Gelişen ve değişen dünyada bu bakanlığın ehemmiyeti, gün geçtikçe, daha da artmaktadır. 

Haberleşmede Türkiye belli bir seviyeye gelmiştir; ancak, bir hususu anlamak mümkün 
değildir : Sayın Hükümet, özelleştirmenin gerekçelerini açıklarken, "KİT'ler bütçenin sırtın
da bir kamburdur. Bunları satalım; hem bütçeyi bu yükten kurtarmış hem de bütçe açıklarını 
kapatmak için ek kaynak temin etmiş oluruz" demişti. 

Ben, Hükümetin, özelleştirme konusunda samimi olduğuna inanmıyorum. Eğer özelleş
tirmenin gerekçesinde samimî ise, önce PTT'nin " T " sini değil " P " sini satması lazım. Çün
kü, posta hizmetleri aksamaktadır; bir mektubun bir ilden başka bir ile ulaşması günler al
maktadır. özelleştirmeye başlanırken, önce, zarar eden Demiryollarını, Denizcilik İşletmeleri
ni özelleştirmesi gerekirdi. Bütçeye asıl bu işletmeler yük getiriyor; yoksa, PTT'nin "T" si de
ğil. Telefon hizmetleri ise, aksine, bütçeye katkıda bulunuyor. Böyle olduğu halde, "T" nin 
özelleştirilmesi hususunda bu kadar ısrarın mantığını anlamak mümkün değildir. 
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Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yapılan ve yapılacak özelleştirme çok önemlidir, özelleş
tirmeden maksat, eğer, mülkiyetin tabana yayılması, işletmelerin, çalışanlara, tesisin bulundu
ğu bölge halkına, arzu eden iştirakçiye verilmesi ise, buna biz de yürekten katılıyoruz; ama 
görünen o ki, uygulanan politika böyle değildir. Ayrıca, stratejik önemi olan bazı tesislerin, 
öncelikle özelleştirme kapsamına alınması da, doğru değildir. 

özelleştirmeyi biz de kabul ediyoruz ve destekliyoruz; ancak, bizim karşı olduğumuz hu
sus, millî tesislerimizin, blok satışlarla yabancılara âdeta peşkeş çekilmesi şeklindeki özelleş
tirmedir. Kaldı ki, Anavatan Partisi iktidarı döneminde yapılan bu tür özelleştirmeye karşı çı
kan bu iktidar, yargıya başvurmuş ve haklı çıkmıştı; ama ne yazık ki, dün karşısına çıktığı yan
lış ve hatalı uygulamayı bugün kendisi yapmak suretiyle, bu husustaki politikasızlığını ve ilke
sizliğini bir yerde tescil etmiş olmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) 

Biraz da 900'lü telefonlar konusuna değinmek istiyorum. 1992 yılında 900'lü telefonlar
dan 9,2 trilyon lira tahakkuk etmiş, bu rakam 1993 yılında yaklaşık 600 milyar liraya düşmüş
tür. Bu düşüşten dolayı ilgililere teşekkürlerimi iletirken, memnuniyetimi de ifade etmek isti
yor ve bu 900'lü telefonların zaman içinde kaldırılmasını temenni ediyorum. 

Bakanlığımızın, çok ahlaksızca televizyonlardan verilen 900'lü numaralara da bir dene
tim getirmesi gerekir. Ayrıca, telefon faturalarından dolayı, ailelerin dağıldığını, evlere huzur
suzluğun girdiğini, hepimiz çok yakından biliyoruz. 

"tnter Medya" adlı bir firmanın, 900'lü telefonlar vasıtasıyla PTT'yi dolandırdığı, basın 
organlarında yer aldı. 900'lü telefonlar ile yakında çıkacak olan cep telefonlarının işlevleri bir
birine benzer olduğu için, bu konuda sıkı bir denetim mekanizması getirilmesinin şart olduğu
na inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Osmanlı zamanından 1950'lere kadar demiryollarına 
çok büyük ehemmiyet verilmiş, bugün mevcut bulunan demiryollarımızın büyük bir kısmı o 
günlerden miras kalmıştır. Son yıllarda yapılan bir iki çıkışın dışında, demiryollarında gerekli 
atılım ve yatırım yapılamamıştır. Halbuki, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için demiryol
ları, vazgeçilmez ve öncelikli yatırımlar arasında sayılmalıdır. 

2000'li yıllarda Türkiye'de motorlu araç sayısının 30 milyon civarında olacağı varsayılı
yor. Bu durumda, park sorunlarını, egzoz gazlarından mütevellit çevre sorunlarını, trafik ve 
yol sorunlarını çözmek, Türkiye'ye çok pahalıya mal olacaktır. Demiryollarına yapılacak yatı
rımlarla hem bu sorunlar daha kolay çözülecek ve hem maddî hem manevî hem de ekonomik 
kayıplar önlenmiş olacaktır. 

Bugün demiryollarında, hız, emniyet ve konfor esas alındığı halde, bunların arzu edilen 
seviyede olmadığını hepimiz görüyoruz. Bunun temin edilebilmesi için, yüksek hızlara elverişli 
demiryolu yapımının altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Yol yenilemeleri ve yeni yol dö
şemelerinde kullanılan malzemeler yerli değildir. Bu malzemelerin, çağdaş teknolojiye uygun 
bir vasıfta Türkiye'de üretilmesinin imkânları araştırılmalıdır. Hızlı, verimli ve emniyetli ola
bilmesi için, demiryolları mutlaka çift hat haline getirilmelidir. Bu konuda hiçbir fedakârlık
tan kaçınılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu ifade etmek istiyorum. Uzun bir süreden beri Elazığ-
Tatvan ve Diyarbakır-Kurtalan demiryolları çalışmamaktadır. Bunların niçin çalışmadığını he
pimiz biliyoruz; ancak, bu demiryollarının böyle kalması, hiçbir sorunun çözümüne katkıda 
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bulunmayacaktır. Bu demiryolları, bölgenin hayat damarlarıdır. Bunlar çalışmayınca, bu böl
gede hiçbir faaliyet söz konusu olamaz. Hükümetin, ne yazık ki, bu demiryollarını çalıştırma 
çabalarını da göremiyoruz. Bu, son derece yanlıştır. İnanıyorum ki, istenirse, kısa bir sürede 
bu demiryollarını güvenlik içinde çalıştırmak mümkündür. 

Bu güzergâhlardaki yerleşim birimlerinde, demiryolu bulunduğu için, karayoluna gerekli 
önem de verilmemiştir. Palu-Genç arasındaki yerleşim birimlerinin hiçbirinde, bu mevsimde, 
yollar açık değildir. Hastasını taşımak veya bir ihtiyacını karşılamak için, bu güzergâhta otu
ranlar, 6-7 saat yaya yürümek zorandadırlar. Yöre halkı, bu maddî sıkıntılardan daha çok, manevî 
ve psikolojik sıkıntıya maruz kalmaktadır; dolayısıyla, tendi başına terk edilmişliğin verdiği 
ruh hali içinde, yanlış tercih yapma durumunda kalabilir. 

Sayın Bakandan istirhamım, mümkün olan en kısa zamanda bu demiryollarını ulaşıma 
açması, orada yaşayan vatandaşlarımıza, yalnız olmadıklarını, devletin bütün imkânlarıyla yan
larında olduğunu göstermesi, bu sıkıntıları gidermek için samimî bir gayretin içine girmesidir. 
Bu, son derece önemli bir hadisedir. 

Bütün gelişmiş ülkelerde yolcu ve yük taşımacılığı, büyük oranda demiryolu ve havayo
luyla yapılmaktadır. Karayolu ağırlıklı taşımacılık, Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesinde 
yoktur. Batıda, şehirlerarası ve ülkelerarası yolcu taşımacılığı, bizde olduğu gibi otobüslerle 
değil, saatte 200-250 kilometre hız yapan trenlerle yapılmaktadır. Dolayısıyla, trafik kazala
rında, otobüslerde 20-30 kişinin ölme riski ortadan kalkmakta, daha ekonomik ve huzurlu yol
culuk yapılmaktadır. 

Türkiye'deki kamyon, otobüs ve TIR sayısıyla, bütün Avrupa'daki bu büyük nakil vasıta
larının sayısı karşılaştırıldığı zaman, karayolu üzerindeki bu korkunç yükü daha kolay anla
mak mümkündür. Bu durum, kendiliğinden olmuyor. Alt sektörler itibariyle incelendiğinde, 
dört yılda, otoyol, karayolu ve haberleşme yatırımlarının sektörel yatırım toplanandaki payı 
yüzde 80; denizyolu, demiryolu, havayolu ve boru hattı alt sektörlerinin payı ise yüzde 20'dir. 
Bu rakamlar gösteriyor ki, hükümetlerin takip ettikleri politika, siyasî tercih, demiryollarımızı 
bu hazin duruma düşürmüştür. 

Bize göre, en ucuz ve en ekonomik, ülke gerçeklerine de en uygun olan taşıma sektörü
müz, demiryolları ve denizyollarıdır. Sektörel yatırımların bu alanlara kaydırılması zorunlu
dur. Aksi takdirde, çok yakın bir zamanda, ülkemiz, araba çöplüğü haline gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; uluslararası karayolu filolarının ortalama yaşı 9'dur. 
Bizim filomuzun yaşlılığı nedeniyle, taşıma gelirlerimiz gün geçtikçe düşmektedir. 1991 yılında 
670 milyon dolar dolayında olan taşıma geliri, 1992'de 580 milyon dolara düşmüştür; 1993 
yılında ise, bu gelir daha da düşmektedir. 

Devlet karayolları, gün geçtikçe artan araç trafiği ihtiyacına cevap veremeyecek duruma 
gelmek üzeredir. Böyle giderse, sıkıntılar daha da büyüyecektir. Devlet ve il yolları ağının, bö
lünmüş yol sistemiyle geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Şehir geçişlerinin çevre yoluna dö
nüştürülmesi çabalarına hız vermek, zorunluluk haline gelmiştir. Ağır tonajlı araçlarının şehir 
içinden geçmeleri, müessif kazalara, büyük rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. 

Karayolları ağımız, büyük oranda eskimiştir. Bütün ağırlık otoyollara verilirken, karayol
ları ihmal edilmemelidir. Belki bu ihmal, her tarafta aynı değildir; ama, doğuya doğru gidil
dikçe, bu ihmal -yollardaki koca çukurlarla karşılaşıldığı zaman- daha kolay anlaşılacaktır. 
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Türkiye'de, yolcu taşımacılığının yüzde 94'ü, yük taşımacılığının yüzde 76'sı karayoluyla 
gerçekleşmektedir, tnsan taşımacılığına hizmet veren araçların bir kısmı eski ve bakımsızdır. 
tnsan hayatını yakından ilgilendirdiği için, bu konuda etkin denetim yapılmalı, uygun evsafı 
haiz olmayanlar taşımacılıktan men edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; arkadaşıma da fırsat vermek için, sözlerimi, Elazığ 
Havaalanıyla ilgili bir dileğimle kapatmak istiyorum. 

İki sene öncesine kadar Elazığ'a uçak seferleri yapılmıyordu. Bugün, 100 kişilik uçaklar
la, haftada 5 gün sefer yapılıyor. Ben, buradan, ilgililere teşekkürlerimi iletmek istiyorum; an
cak, havaalanımızın genişletilmesi, modernize edilmesi, büyük uçakların inişine müsait bir hale 
getirilmesi gerekir. DLH Genel Müdürlüğü, 8 Ekim 1992'de yaptığı etüt sonucu, Elazığ Valili
ğine yazdığı yazıda, bir pist yapımının mümkün olduğunu ifade etmiştir. Bizim de, kanaatimiz 
budur. Bakanlığımızın bu hususta ilgisini bekliyorum. 

Bütçemizin, tekrar hayırlı olmasını diler, Yüce Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
Sayın Abdulillah Fırat, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULÎLLAH FIRAT (Erzurum) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 1994 malî yılı bütçe müzakereleri münasebetiyle, Re
fah Partisi Grubu adına huzurunuzdayım. Şahsım ve Grubum adına selam ve saygılarımı ile
tirken, bütçenin, memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim. 

Ulaştırma sektörü, diğer birçok sektörde olduğu gibi, kamu sektörü ve özel teşebbüslerin 
bir arada ve iç içe bulunduğu karma bir ekonominin özelliklerini taşımaktadır. 

Taşıma işleri, bugün, çok karışık ve sahipsiz bir durumdadır. Türkiye'de, taşıma sistemle
rini koordine eden, millî ekonomiye uygun bir şekilde yürüten bir ulaştırma politikası tatbik 
edilmemektedir. 

Elhamdülillah Müslümanız. İslam, düşünce hürriyetini tanımakla, düşünceyi açıklama hür
riyetini teşvik etmiş ve insana, düşüncesini tam ve kâmil manada açıklama hakkını vermiştir. 
Müslümanların çoğu, idarecilerini tenkit etmiş, onları kınamış, muamele ve işlerini kontrol 
etmiştir. Çünkü, onlar, milletin temsilcisi ve vekilleridirler. Tenkitleri hoşgörüyle karşılamak, 
insanı sevaba iter, hata ve zilletten de uzaklaştırır. Sevap, herkesin arayacağı bir kayıptır. Bu
nun için, Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle buyurmuştur : "Ey insanlar, sizden, kim bende 
bir hata görürse, düzeltsin." Bunun üzerine bir adam ayağa kalkmış ve şöyle demiştir : "Valla
hi, sende bir hata görürsek, kılıcımızla seni düzeltiriz.." İşte, bizim arzuladığımız düzen, hata
ları düzeltmek imkânını veren bir düzendir. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Kılıçla mı?! 
ABDULlLLAH FIRAT (Devamla) — Bunun için, tenkitlerimizi, yapıcı bir muhakemeyle 

dinleyin. 

Evet, Ulaştırma Bakanlığını kuran kanunun günümüzün şartları ve ihtiyaçlarına cevap ver
mekten uzak olması, hiç kuşkusuz, ulaştırma sektörünün tüm faaliyeti üzerinde etkili olmak
tadır. Ulaştırma Bakanlığının tutarlı ve rasyonel bir biçimde yeniden düzenlenmesi, yapılacak 
en büyük hizmettir. 
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Ulaştırma bir hizmettir. Hizmetin üretimi ile satışı aynı anda olur. Ulaştırma hizmetleri
nin, modern ekonomilerin ve toplumsal gelişmenin temel dayanaklarının başında geldiğini söy
lemek mümkündür. 

Sektörde verimlilik artışı, mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanımı ve hizmet düze
yinin yükseltilerek devamı, gerçekleştirilmeli; altyapının, güvenli ve ekonomik bir hizmeti ek
siksiz olarak yerine getirmesini sağlamak için, onarım ve bakım işlerine öncelik verilerek, standart 
üstü yüklemeler önlenmelidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; büyük hacimli ve uzun mesafeli taşımalarda, de
miryolu ulaşımı, en uygun sistemlerden birini oluşturmaktadır. Aynı şekilde, demiryolu, yolcu 
taşımacılığında da, hem uzun ve hem de kısa mesafede, kitle nakliyatını sağlar. Demiryolların
da, sabit maliyetin toplam maliyet içindeki payı yüksek olduğundan, demiryolu ancak kitle 
nakliyatı gerçekleştiği takdirde elverişli bir sistem olur. 

Demiryolları, bir yandan teknolojik yenilikler ve diğer yandan, kendi yolundan seyreden 
kontrollü geçiş üstünlüğüne sahip bir sistem oluşu nedeniyle, yüksek hızlara erişmiştir. Fransa 
ve Japonya'da 350 kilometrenin üstünde hız yapan trenler mevcutken, Türkiye'de, demiryolla
rı pas tutan trenler, maalesef, kaplumbağa hızıyla gitmektedir. Altyapı modernizasyon ve sin
yalizasyon yatırımları -toplam kamu yatırımları içinde gerekli olan payı alamaması nedeniyle-
hızla gelişen dünya standartlarının gerisinde, nal toplamaktadır. 

Demiryollarımızın büyük bir kısmı, inşa tarihlerindeki teknolojiye göre yapılmış ve uzun 
yıllar ihmal edilmiş olması nedeniyle, çağdaş standartın çok gerisinde bulunmaktadır. Bunun 
için de, beklenen, iyi ve ekonomik hizmeti verememektedir. Hükümetin bu hususta tatmin edi
ci bir hizmeti vermesi de, bugünkü şartlar içinde mümkün değildir. 

Gerek alt ye üstyapının, gerekse çeken ve çekilen araçların yapım, üretim, bakım ve ona
rımları için lüzumlu yerli ve ithal malzeme, makine ve teçhizatın temininde büyük güçlük çe
kildiğinden, randıman da elde edilmemektedir. Bu sebeple, bu durumun, Refah Partisinin, yıl
lardan beri millî sanayimizin kurulması teklif ve arzusunun haklılığının da bir ispatı olduğu 
ortadadır. 

Demiryolu, en belirgin özelliği olan emniyet faktörünü dahi kaybetmiş elli yıldan beri kendi 
haline terk edilmiştir. Bilhassa doğu ve güneydoğu demiryollarında, 54 yıldır, hiçbir yenileme 
çalışması yapılmamıştır, örnek vermek gerekirse; Erzincan-Erzurum-Kars hattı 1939 yılında 
işletmeye açılmış, o gün bugün, aynı raylar, aynı malzemelerle taşımacılık devam etmektedir. 
Ankara-Erzurum treni, yolu tam 30 saatte, buna karşılık otobüsler aynı yolu 13 saatte katet-
mektedir. Bu durum, demiryollarının ne halde olduğunu göstermektedir. İktidara gelen her 
Ulaştırma Bakanı kendi bölgesine hizmet götürmüştür. 

Samsun-Çarşamba hattında ve tzmir bölgesinde raylı otobüsler çalışmaktadır. En ağır hayatî 
şartlar içinde inleyen doğu halkı neden bu nimetlerden mahrum edilmektedir; bunu maalesef 
bilemiyoruz. 

Erzurum-Horasan ve Erzurum-Aşkale arasında raylı otobüslerin sefere konulması için ge
rekli çalışmanın yapılmasını arzuluyoruz. Çünkü, yöre insanı, en iyi hizmete layık insanlardır. 
Hatta Erzurumlular, Ankara-tstanbul arasında çalışan Fatih Ekspresinin özlemini çekmekte
dirler. Bu güzergâhta hızlı ve kaliteli bir trenin çalışmasını özellikle istiyoruz. 
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Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; Türk Hava Yolları, Türkiye içinde ve dışında, 
bir yerden diğer bir yere yolcu, posta, hayvan ve eşyayla ilgili her türlü hava taşımacılığı yap
maktadır. Havayolu ulaştırması altyapı yatırımları, nispî olarak pahalı değildir; ancak, uçak
ların alımı büyük finansman kaynaklarını gerektirmektedir. 

Türk Hava Yollarında, sektöre vasıflı personel kazandırmak ve özellikle uzman personeli 
sektör bünyesinde tutabilmek için özendirici önlemler derhal alınmalıdır; çünkü, hava ulaştır
ma sektöründe yeterli ve yetenekli personelin önemi çok büyüktür. 

Avrupa-Türkiye arasında, yılda yaklaşık 3 milyon hava yolcusu olmaktadır. Türk Hava 
Yoları, bu pazardan yeterince pay almalıdır. 

Diğer taraftan, sis, yağmur, bulut, havanın düşüklüğü gibi, yörede yoğun olarak yaşanan 
ve uçuş güvenliği açısından olumsuzluk arz eden meteorolojik faktörlerin minimize edilmesi 
için, ILS cihazları, bütün havaalanlarına mutlaka monte edilmelidir. 

Bu meyanda, Sayın Bakan, Bakanlık bütçesini takdim konuşmasında, "Erzurum Havaa
lanında ILS cihazlarının monte çalışmaları sürdürülmektedir" ifâdesini kullandı; bunun ne 
zaman biteceğini merakla bekliyoruz. Erzurum'da hafif bir sis olduğunda uçaklar gitmiyor. 
Erzurum adına buna bir formül bulun ve bizi de bu külfet ve zilletten lütfen kurtarın. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haberleşmenin, ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişme
sinde en önemli altyapılardan birisi olduğu ve haberleşmeye yer vermeyen kalkınma planları
nın tam bir plan sayılamayacağı fikri, hemen hemen bütün devletlerce benimsenmiş bulun
maktadır. 

Son senelerde dünyada temin edilen sosyal, iktisadî, politik ve ticarî sahalardaki gelişme
ler haberleşme ihtiyacını artırmış, teknolojideki gelişmeler ise, daha imkânlı, daha yaygın ve 
daha emin haberleşme sistemlerinin kurulup işletilmesine imkân sağlamıştır. 

Altın yumurtlayan KİT olarak tanımlanan PTT, yüzmilyarlarca kârına, trilyonlarca lira
lık bütçesine rağmen, yine de Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Misalen, Erzurum'da 
kablo yokluğu yüzünden, ilçe ve merkezi köylerimize telefon hattı çekilemiyor. Erzurum ve 
ilçelerine, acil olarak, büyük miktarda, değişik ebatlarda kablo ile değişik tipte ve bekt diye 
ifade edilen (A) tipi malzemeye çok büyük ihtiyaç olduğu da ortadadır. Türkiye'nin hemen 
hemen her yerindeki bu ihtiyaç noksanlığı, maalesef telafi edilmiyor. PTT yetkililerine de du
rumu arz ettiğimizde, "efendim, ithalat işidir, para yoktur, temin edemiyoruz" deniyor; ama 
bu, mazeret değildir. 

Ayrıca, benim bölgemde -bu tabiî Türkiye'nin diğer bölgelerine de şamildir- 55 merkezi 
köyde kurulması planlanan otomatik santrallar için, değişik tip ve büyüklükte 55 adet santrata 
ihtiyaç bulunmaktadır. Santral ihtiyaçlarının telafisi için, Türkiye'de mutlaka santral imal edecek 
bir sanayie gidilmesine ihtiyaç vardır; Bakanlığın Türkiye'de yapacağı en büyük hizmet de, Tür
kiye'de bir santral fabrikasının acilen kurulması ve böylece ihtiyaçların giderilmesidir. 

900'lü telefonlar, bir tür "enayi kumbarası" olarak çalışıyor. Yurttaşlarımız bu servisler 
tarafından soyuluyorlar. Gayri ahlakî ve gayri insanî vaatler ve armağanlarla halkımız umut-
landırılmaktadır. Bakanlık, adaba aykırı bu davranışları önlemeli ve milleti soyulmaktan kur
tarmanın, kendisinin aslî görevi olduğunun şuuru içinde olmalıdır. 900'lü hatlarla ilgili olarak 
ortaya çıkan sorun, esasen Hükümetin, kapsamlı ve tutarlı bir iletişim politikasının olmama
sından kaynaklanmaktadır. 
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Hükümetin bu başıboşluğu durdurması dilek ve temennilerimle, 1994 yılı bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, Muhterem Başkan ve değerli milletvekil
lerine saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, önce Sayın Temel Gündoğdu, sonra Sayın Sab

rı öztürk'ün. 
Buyurun Sayın Gündoğdu. 

ANAP GRUBU ADINA TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle alakalı, Grubum adına görüşlerimizi ifade etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma ve telekomünikasyon sahalannda -karayollarının yapımı 
hariç- tüm altyapının, gerekı yapımı gerekse işletilmesinden sorumlu, fevkalade geniş yetkileri 
olan, en önemli bakanlıklarımızdan birisidir. Gelin görün ki, bu Bakanlık, son Hükümet dö
neminde, hiç de layık olmadığı şekilde, son derece perişan yönetilmiştir. 

DYP ve SHP Koalisyonunun ilk Ulaştırma Bakanı, görülmemiş ölçüde partizanca tayin
ler ve işe adam almalarının yanında, devlette hiç görülmemiş bir uygulama başlatmış, Bakanlı
ğa bağlı tüm kuruluşların istihkak ödemeleri ve ihale kararlarının kendisinden geçmesi mecbu
riyetini getirmiştir. 

Tüm görevi süresince, Genel Müdür Vekili yaptığı kendi yeğeni dışında hiçbir bürokratıy-
la diyalogu olmamış, Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, bürokratlara rağmen yönetmeye çalışmış
tır. Bakan-bürokrat koordinasyonu olmadan yürütülen Bakanlık faaliyetlerinin sonucu orta-
dadır : Gereğinin çok üstünde şişen kadrolar, aynı şehir içerisinde ancak 15 günde yerine ula
şan mektuplar, çevir sesi vermeyen telefonlar, parası yatmış, bir yıldan fazla bir süredir bekle
yen kablolu TV müracaatları, bomboş gidip gelen trenler, onlarca trilyona varan KİT zararla
rı, tedirgin bürokrasi... İşte Ulaştırma Bakanlığının hali... 

Sayın milletvekilleri, oysa, sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli aracı olan ulaştır
ma ve haberleşme hizmetlerinin, yurt savunmasındaki, millî varlığımızın korunmasındaki, sosyal, 
ekonomik ve kültürel münasebetlerdeki etkisi pek açıktır. 

ANAP hükümetleri, bu nedenledir ki, parti programlarında ve beş yıllık programlarda, 
sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, verimliliğinin artırılması, altyapının güvenli ve eko
nomik bir şekilde oluşturulması ve kapasite kullanımında rasyonelliğin sağlanması amacıyla, 
tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki gelişmeye duyarlı, bu sektörün gelişmesine ayak uydu
rabilen, haberleşme sektöründe olduğu gibi, bazen de sektörlerin kalkınmasına öncülük eden, 
ödemeler dengesine olumlu katkılar sağlayan bir ulaştırma ve haberleşme politikasını hedef 
almış ve bu yolda önemli icraatları gerçekleştirmiştir. Türkiye'de, 1984-1991 döneminde, ülke 
genelinde kaydedilen kalkınma hızına paralel olarak, ulaştırmanın tüm sektörlerinde gerçek
leştirilen icraatlar, Körfez Krizi gibi olumsuzluklara rağmen, fevkalade memnuniyet verici ol
muştun '. • •' 

Anavatan Partisi döneminde, demiryolu alanında, hizmette kaydedilen iyileşmeler yanın
da, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerinde de ciddî gelişmeler sağlanmıştır. Buharlı tren 
döneminde devraldığımız demiryollarına, elektrifikasyon ve sinyalizasyonu, Anavatan Partisi 
hükümetleri getirmiştir. Bugün demiryollarında halen devam eden projenin tamamı, Anavatan 
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Partisi döneminin projeleridir. 1992 ye 1993 yıllarında bir tek yeni elektrifikasyon ve sinyali
zasyon projesi başlatılmadığı gibi, 1994 bütçesinde de böyle bir emareye rastlanmamaktadır. 

Anavatan Partisi dönemlerinde, Edirne'den başlayıp İskenderun'a kadar uzanan ana arte
rin tamamının sinyalizasyon ihaleleri yapılmış, gerekli krediler bulunmuş, aynı hattın -Kayaş-
Çetinkaya bölümü hariç, tamamının elektrifikasyon işi başlatılmış, Ankara-tstanbul arasının 
elektrifikasyonu da tamamlanmıştır. Sizden yeni bir şey yapmanızı beklemek mümkün değil, 
bunu beklemek abesle iştigal olur; ama, hiç olmazsa, size teslim ettiğimiz imkânları ziyan et
memenizi beklemek de hakkımızdır. 

Dünya Bankası kredisinin 1992 yılındaki 12 milyon dolarlık kısmı, demiryollarını batır
mış olduğunuz için iptal edilmiştir. Yine, demiryolu performansında yarattığınız düşüş sonu
cu, bu yıl sonunda, 20 milyon doları aşkın bir kredi de iptal edilecektir. Böylece, Kayaş-Çetinkaya 
sinyalizasyonunu tamamlayamayacak ve gerçekleştiremeyeceksiniz. 

Kurtalan Ekspresi ilk defa sizin döneminizde durdu. O çok övündüğünüz, başardığınızı 
iddia ettiğiniz, süratle halletmekte olduğunuzu söylediğiniz terör sebebiyle iptal ettiniz. Buna 
karşılık, Bakanın seçim bölgesi diye boş giden gelen trenler, hâlâ seyirlerine devam ediyorlar. 
Genel Müdürün memleketi diye, yük taşımasında da, yolcu taşımasında da son derece düşük 
bir trafiğe sahip olan Afyon'a, Yedinci Bölgeyi kurdunuz. Eğer yeni bir bölge müdürlüğü ku
rulacak idiyse, buna çok daha fazla uygun olan yerler varken, sadece Genel Müdürün memle
keti olma özelliği yüzünden, devletin yüzlerce milyar lira zarara girmesine göz yumdunuz. Ta
biî, sizin bu tutumunuzla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, daha uzun yıllar zarar
dan kurtulma imkânına sahip değil. 

1991 yılında 2,1 trilyon lira zarar eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 1993 yı
lını 13 trilyonun üzerinde zararla kapatacaktır. Bugünlerde 9,5 trilyon olarak göstermeye çalış
tığınız zarann, 13 trilyonun altında gerçekleşmesi mümkün değildir. En iyimser bir hesapla 
bile, ikinci yılda zararı 4,5 misline, aslında 6 misline çıkardınız, işte sizin özelleştirme anlayışınız... 

1991 yılında yüzde 45,92 olarak devraldığınız, gelirin gideri karşılama oranını, 1993 yılı 
sonunda yüzde 31,7'ye düşürdünüz. 1994 programınız ise, daha da acıklı; yüzde 29,83. 

Programlar, daha iyi hedefler için yapılır. Siz, enkaz edebiyatı yaptığınız dönemin ekono
mik verilerini hedef olarak dahi alamıyorsunuz. Kendi ilk yıl döneminiz de, 1994 hedefiniz de, 
hep bir önceki yıldan daha kötü. 

Anavatan Partisi dönemlerinde, sivil hava taşımacılığında, sivil havacılıkta elde edilen ba
şarılar da, bu Hükümet döneminde devam ettirilememiştir. Uçak filosu iki katından fazla artı
rılmasına rağmen, yolcu sayısı çok az artmıştır. Bunu kamufle edebilmek için, bütün istatistik
lerde, Körfez krizinin etkilerinin yaşandığı yıl ile mukayeseler yapılmaktadır. 

Denizcilik sektöründe Anavatan Partisi döneminde kaydedilen ilerlemeler, bıçakla kesilir-
cesine durmuştur, önce Denizcilik Bakanlığı kurulacağı belirtilmiş; ancak, Ulaştırma Bakanı
nın direnişi nedeniyle, bu, gerçekleşememiştir. Bürokrasi uzun süre tedirgin halde beklemiş; 
sonunda, Deniz Müsteşarlığı gibi bir ara çözüme, SHP razı edilmiştir. Bu tür sürekli bekleme
ler, sürekli tereddütler ile bürokrasiyi perişan ettiniz. Bu ülkede bürokrasiyle bu kadar oynar
sanız, koalisyon çekişmelerinize bürokrasiyi bu kadar kurban ederseniz, bunun faturasını siz 
ödersiniz. Sizin fatura ödemenizle iş bitse, iyi; bütün bu beceriksizliklerin bu partizanlıkların 
sıkıntısını, neticede millet çeker. Yani, neticede fatura millete çıkmaktadır. 

— 435 — 



T.B.M.M. B : 48 18 . 12 . 1993 O : 1 

tki yıllık iktidarınızda en ufak bir liman yatırımı başlatamadınız. En kolay ve en verimli 
özelleştirilebilecek limanlarda bile, çıkar çekişmeleri ve kavgalarınız yüzünden hiçbir işlem ya
pamadınız. İzmir Limanında hizmetlerin özelleştirilmesiyle ilgili, partililerinizin çekişmeleri, 
tarafımızdan çok yakinen takip edilmektedir; burada, nefesimiz ensenizde. Denizcilik sektö
ründe neler yaptınız; lütfen bize anlatınız. Anvatan Partisi döneminde haberleşme sektöründe 
yapılan gelişmeler ise, hayal edilenin bile ötesine geçmiştir. Bu sektörde, gerçek anlamda çağ 
atlanmıştır. Birçok gelişmiş ülke ile boy ölçüşen, TV yayınlarından köylerdeki otomatik haber
leşmeye ve sistemlere kadar birçok konuda gelişme, Anavatan Partisi hükümetleri devrinin eser
leridir. 

PTT'ye bir yıl içerisinde 20 bin,25 bin işçiyi kadrosuz olarak aldınız. Kadro müsaadesi 
alınmadan yapılan bu işçi alımlarını, sürekli vekil olarak tuttuğunuz Genel Müdür Beye yap
tırdınız. Bu usulsüz personel alımlarıyla ilgili teftiş sonuçlarını ve yapılacak işlemleri de dik
katle takip ediyor ve sonuçlarını bekliyoruz. 

PTT'yi ikiye ayırmaya kalktınız, tktidar ortağınızın milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine 
yaptığı başvuru sonucunda bu işlem iptal edilince, Kurumda tam bir kaos ortamı başladı. Baş
sız olan Kurum, şimdi iki başlı şekilde; personel ne yapacağını şaşırmış durumda, hizmetiyle 
ilgilenen kalmamış; cezasını ise vatandaş çekiyor. 

Cep telefonlarıyla ilgili, hâlâ ne yaptığınız belli değil. Sürekli ihale iptalleri, sizin dönemi
nizin bakanlarının yapabildikleri tek işlem. PTT, bu yıl, sayenizde, zarar eder duruma doğru 
gitmekte. 

PTT'nin santral alımları, hâlâ, yıllar önceki satın alma protokollerindeki eskelasyon for
mülleriyle yapılıyor. Bu suretle, abone başı santral maliyeti 200 dolarlara çıkıyor. Aynı tip sant-
ralların, 1993 yılı içerisinde Suudî Arabistan'da 90 dolar hat başı bedelle sonuçlandığı bilin
mekte; ancak, siz, yeni ihale açacak ne kadro bıraktınız ne de bu tip konuların farkındasınız. 

Değerli milletvekilleri, TÜRKSAT ile ilgili memurlara ettiğiniz zulme rağmen, bugün ifti
harla açılışlar yapmaktan hiç geri kalmadınız. Bu konuda, yargının verdiği karardan sonra "Kos-
kotas olayı" diye bağıran ağababalarınız, şimdi nerede, ne diyorlar; merakla bekliyoruz. 

Plansız, programsız ve yalnız partizanlık gereği yaptığınız yatırımlar ile milletin parasını 
nasıl har vurup harman savurduğunuzun en somut belgesi de, 1991 sonunda 700 bin olan atıl 
santral abone sayısının bugün 1 milyon 400 bine çıkmış olmasıdır. Bir abonenin, tüm altyapı
sıyla birlikte maliyetinin 1 000 dolar civarında olduğu dikkate alınırsa, 1,4 milyar dolarlık bir 
atıl yatırım, sizlerin partizanca faaliyetlerinize kurban olmuştur. Vatandaşın 1,4 milyar doları
nı bu şekilde sokağa atanların nasıl özelleştirme yapacaklarını da görmek gerekir. Siz, ancak 
PTT'yi satıp Hazineye gelir kaydetmeyi başarırsınız.,Ortağınız da, Koalisyona yapışmak uğru
na, -'hisse senedine çevrilebilir tahvil" adı altında KİT'lerin ipotek edilmesine, bu orada PTT'nin 
T'sine de göz yummuştur veya daha vahimi, neye "evet" dediğini bilmiyordur veya daha da 
vahimi, sosyal demokrat tabana özelleştirmeye karşı olduğu mesajını verirken, bu tip yetkiler
le halkı aldattığını sanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün, araç telefonlarında, çağrı cihazlarında ve posta hizmet
lerindeki gerileme, halkın günlük yaşamını etkiler hale gelmiştir. Doğru Yol iktidarları, her 
sahada olduğu gibi bu sahada da, mütereddit, tutucu, kararsız politikalarıyla halkın refah dü
zeyinde gerilemeler yaratmaktadır. 
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Radyo-TV kanunu tasarısıyla ilgili tutumunuz, vatandaşın gözünden kaçmamaktadır. Ko
alisyonun devamı uğruna, son derece hayatî olduğu iddialarıyla getirdikleri terörle mücadele 
kanunu tasarısını bile feda edenlerin, her şey gibi, bu kanunu da ertelemeleri tabiîdir. Bu Koa
lisyon, en çok erteleyen Koalisyon, her şeyi erteleyen Koalisyon olarak anılacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Boğazlar Güvenlik Projesi, son derece önemlidir. İstanbul ve 
Çanakkale Boğazının Radar Güvenlik Projesi, hâlâ İktidarın keyfini beklemektedir. Bu proje, 
1991 sonu itibariyle ihaleye hazır haldedir. Bu projedeki gecikme, ileride Türkiye'nin çıkarları
nı büyük ölçüde engelleyecektir. İstanbul ve Çanakkale'nin güvenliğiyle doğrudan ilgili bu pro
jeyi, her konuda olduğu gibi, belli kavgalara kurban etmeye, Koalisyon Hükümetlerinin hakkı 
yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi, sön derece ciddî olarak ele alın
ması gereken bir bütçedir. Bakanlık da, son derece ciddî olarak ele alınması gereken bir bakan
lıktır. Lütfen, gerek ulaştırma gerekse telekomünikasyonda size bıraktığımız seviyeyi fazla ge
riletmeyin. Bu sahada sizin bırakacağınız problemleri çözmek, yine, kısmet olursa bize nasip 
olacaktır. Ne kadar az hasarla devralırsak, o kadar süratle açığınızı kapatacağız. 

Muhterem milletvekilleri, Koalisyon Hükümetleri döneminizde Türk Hava Yollarının kâr 
ettiği söylenmekte; halbuki, gerçek hiç de öyle değil. Türk Hava Yollarının 1991 zararı, Körfez 
Savaşı ve 37 günlük bir greve rağmen 454 milyar lira olmuştu. Bu zararın, 1992 yılında, yani 
sizin döneminizde 599 milyar, 1993'ün ilk dokuz ayında ise 681 milyar lira olduğu görülüyor. 
1993 zararının 1 trilyonu aşacağı tahmin edilmektedir. 

I 

Bu zararın iki ana nedeni, var : Birincisi, Türk Hava Yollarının 1991 yılı tanıtma ve reklam 
giderleri. Bu, iki yıl içinde 13 kat büyüyerek 1993 yılında 370 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rek
lam gideri, Türk Hava Yollarının trilyonluk zararının 1/3'ü, mesabesindedir. 

İkincisi ise, 1991 yılında 27,8 milyarlık harcama üç şirket tarafından yönlendirilirken, 1993 
yılındaki 378 milyar liralık reklam giderleri, tek firma adı altında toplanmıştır. Bu firmanın 
sahibi, şu anda, aynı zamanda Sayın Başbakanınızın reklamlarını yapan firmadır. 

Şimdi, şu sualleri sorarak sözlerimi tamamlamak istiyorum: 1. Döneminizde, Türk Ha
va Yollarının filosundaki büyüme ve sektörde devletin payının artması, Bakanlığınızca onay
lanmış mıdır? 

2. Bu filodaki dış borç ile kira yükümlülüğündeki patlama sonucu, Türk Hava Yolları
nın özelleştirilmesi kolaylaşmış mıdır, zorlaşmış mıdır? 

3. Türk Hava Yollarının reklam giderlerindeki patlamayı onaylıyor musunuz; nasıl açık
layacaksınız? 

4. Türk Hava Yollarının zararındaki patlamayı durdurmak için ne gibi önlemler aldınız? 
5. Türk Hava Yollarının kâr ettiğini söyleyip piyasayı yanıltan ilgililerle ilgili bir düşün

ceniz var mı? 
6. Türk Hava Yollan Genel Müdürü, çeşitli kereler basına, Koç camiasından izinli oldu

ğunu, görevi bitince tekrar oraya döneceğini söylemiştir. Yönetimi döneminde uçak aldığı fir
manın Türkiye temsilcisinin Koç Holdingin bir şirketi olduğundan bilgi sahibi misiniz? Bu çı
kar çelişkisiylc ilgili tutumunuz ne olacaktır? Aynı çelişki, şimdi gelinen görevde devam ede
cek midir? 
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Değerli milletvekilleri, 1994 yılı bütçesinin, milletimizin bü Koalisyondan kurtulma büt
çesi olmasını diliyor, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğdu. 
Söz sırası Sayın Sabri öztürk?ün. 
Buyurun efendim. 
Sayın öztürk, 11 dakikanız var. 

ANAP GRUBU ADINA SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Anavatan Partisinin Grup görüşlerini arz etmeye devam ediyorum. Ben de bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulaştırma ve haberleşmeyle ilgil birçok şey bu kürsü
den ifade edildi, geçmişte de ifade edildi. Bugün, Meclis zabıtlarını incelerseniz, kanaatim odur 
ki, söylenmesi gereken her şey ifade edilmiştir, önemli olan, bunların hayata geçirilmesidir. 

Üniversite yıllarımdan hatırlıyorum; bir hocamız, ulaştırma ve haberleşmeyle ilgili şu gö
rüşleri dile getiriyordu : "Ulaştırma ve haberleşme öyle hızlı gelişecek ki, artık, dünyada ülke
lerarası gizlilik ortadan kalkacak ve hatta, belki de o kadar ileriye gidecek ki bu bilim ve tek
noloji, insanların beyninden geçenleri de okuyacak seviyeye gelecek ve bu ortamda da, insan-

I lar ve ülkeler, birbirleri hakkında kötü dahi düşünmeye cesaret edemeyecek. Bu da, dünya ba
rışına son derece katkı sağlayacaktır."' 

tşte, günümüzde bilim ve teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, gerçekten, ülkeler, birbirleri 
hakkında her şeyi çok çabuk öğrenebiliyor. Bugün uzayda birçok ülkenin uyduları dolaşmakta 
ve bu uydular vasıtasıyla birçok şeyler gözlenmekte, haberleşme ve ulaşım kontrol edilmektedir. 

Böyle bir dünyada PTT'nin özelleştirilmesi de, birçok arkadaşımızın kafasındaki istif hamlan 
giderecektir ve "acaba, stratejik yönden, millî savunmamız yönünden bu ülkeye zarar verecek 
midir?" düşüncesini sanırım kaldırmaktadır. Dolayısıyla, ben, bugünkü konuşmamda, PTT'nin 
T'sinin özelleştirilmesine değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir arkadaşımız buradan, PTT'nin neden sadece T'si
nin özelleştirildiğini, posta ve telgraf hizmetlerinin özelleştirilmediğini sordu. Tabiî, bizim de 
kanaatimiz odur ki, bütün bu hizmetlerin özelleştirilmesi gerekir. Ancak, bu özelleştirmeyle 
ilgili Hükümetin bir zaafı var, herhalde, koalisyon ortaklığından kaynaklanan bir zaafı var; 
PTT'nin T'sinin yüzde 51'ini, Bakanlık uhdesinde tutuyor, yüzde 49'unu özelleştiriyor. Bu ne 
demektir? Bu, bana göre, özelleştirme değildir. Çünkü, inisiyatif Ulaştırma Bakanlığında ola
cak, her kararı Ulaştırma Bakanlığı verecek, fiyat başta olmak üzere her konuda Ulaştırma 
Bakanlığı yetkili kılınacak ve bunun adı da özelleştirme olacak!.. Bilmiyorum, dünyada böyle 
bir özelleştirme örneği var mı?! Bana göre, hükümetimiz bu konuda yeni bir tekel oluşturuyor. 
Burada sadece acil para girişi düşünülmekte, bütçe açıklarının kapatılması düşünülmekte; ama, 
birkaç yıl sonra ne olacak, bunun hesabı yapılmamaktadır. 

özelleştirmeyle ilgili çıkarılan kanun hükmünde kararname, özel sektöre fazla imkân ta
nımamaktadır; şöyle ki: özelleştirmede, işletmeyle ilgili hiçbir yerli firmaya şans tanınmamış
tır, bu imkân, tamamen, yabancı firmalara tanınmıştır. Aslında, telekomünikasyonda, işlet
mecilik çok önemlidir; bu birçok firmaya açılmalı ve rekabet ortamı doğmalıdır. Rekabet orta
mının olmadığı bir yerde, öze! sektörden bahsetmek mümkün değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, Türk Hava Yollan ile ilgili olarak bazı tespitlerimizi, biraz evvel, 
Grubumuz adına konuşan Temel arkadaşımız ifade ettiler; ancak, değinmediği bir hususa özel
likle değinmek istiyorum. Türk Hava Yollan, Hükümetimiz zamanında, on yıllık periyodu içe
risinde, iyileştirmeye tabi tutuldu. 

Şu son iki yıla bakıyoruz, ulaştırma ve haberleşmenin bütün sektörlerinde, bu Bakanlık
ta, âdeta terör estiren bir bakanımız geldi geçti. Şimdiki Sayın Bakanımızın icraatlarını henüz 
tam anlamıyla göremedik; bu konuda kendilerine eleştiri getirmek istemiyorum; ama, tutum 
ve davranışlarıyla, bize son derece umut vermektedir. Diliyoruz ki, bir evvelki Bakanın, gerek 
personel alımlarında gerek yönetici kıyımlarında gerekse Ulaştırma Bakanlığı içerisinde estir
diği terörün izlerini, yeni Sayın Bakanımız gidersinler. 

TÜRKSAT'Ia ilgili olarak, daha önceki bütçe görüşmelerinde, burada birçok tartışmalar 
oldu, O zaman Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz ederken, "memlekete hizmet eden, 
iyi yetişmiş, becerikli, yetenekli insanların bu kadar kolay harcanmaması gerektiğini" ifade 
etmiştim. Nitekim, bağımsız Türk mahkemeleri, Türk adaleti, bizim yakinen bildiğimiz, gü
vendiğimiz bu insanı aklamıştır; ama, o gün, ülkesine hizmet ettiği için, bir nevi cezalandırılan 
bu insan, bugün basında sadece, "devlet aklandı" şeklinde ifadelerle, sanki "devlet aklandı" 
şekliyle ifade edilmiştir. Doğrudur; ama, bu gibi insanların çektiği üzüntüleri, sıkıntıları ber
taraf edebilecek, ona bir ödül verebilecek sistem olmalıdır kanaatindeyim; aklanan insanlara 
bir ödül de verebilmeliyiz. 

Yine, Ulaştırma Bakanlığının meşhur bir "hızlı tren" projesi vardı. Bu proje, günlerdir, 
basında, televizyonda, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Parlamentodaki görüşme
lerde hepimizi işgal etti, bir mega proje olarak Türk kamuoyuna duyuruldu. Terör estiren Ulaş
tırma eski Bakanımız, "bu işlerin çok kolay olabileceğini, 1 milyar dolara yapılabileceğini" 
ilk bütçe görüşmelerinde bu kürsüden ifade ettiler. Bir sene sonraki konuşmalarında ifade etti
ği rakam 5 milyar dolar! Biz de ona cevaben, "doğru olan 7-8 milyar dolarlık rakamı 
bulacaksınız" diye buradan ifade etmiştik. Günlerce bu proje tartışıldı ve bugün akıbeti meçhul... 

Değerli arkadaşlar, hızlı tren projesine karşı filan değiliz. Bugün dünyanın çeşitli ülkele
rinde, Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da bunların çok güzel uygulamaları var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SABRÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hatta, siyasî ve ekono

mik sınırları kaldırmak isteyen Avrupa, hızlı tren projesine önümüzdeki yıllarda çok önem ve
recektir. Bu proje, âdeta, Avrupa'yı bir ağ gibi örecek ve hem yolcu taşımacığılında hem de 
yük taşımacılığında çok büyük ekonomik imkânlar getirecektir; ama, bedeli çok ağırdır. 

Bugün Güney Kore'de hızlı tren projesi yapılmakta, bunun için 10 milyar dolarlık bir yatı
rım ödeneği ayrılabilmektedir. 

Bu, tamamen, ülkemizin imkânlarıyla yakından ilişkili bir konudur; bir siyasî tercih me
selesidir. ANAP döneminde bu hesap yapılmış. "7-8 milyarlık bir yatırımla, tstanbul-Ankara 
arasında 500 kilometrelik bir hızlı tren yolu mu yapalım; yoksa, 1 500 kilometrelik bir otoyol 
mu yapalım?" diye düşünülmüş ve 1 500 kilometrelik otoyol yapılması tercih edilmiştir. Bu
gün için, diliyoruz, inşallah, Türkiye bu imkânlara kavuşur, o projeyi de realize eder. 
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Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı 1994 yılı bütçesine baktığımızda, bütçeyle ilgi
li bir tespiti daha burada ifade etmek istiyorum. 1991 yılı başlangıç ödenekleriyle 1994 yılı büt
çesini mukayese ettiğiniz takdirde, reel olarak, bu bütçe, yüzde 60 gerilemiştir Sayın Bakanım. 
Allah kolaylık versin! Böyle bir bütçeyle ne yapacağınızı ben de merak ediyorum! Sivil havacı
lık sektörüne sadece 2 milyar lira ayrılan bir bütçeyle -ben amiyane bir tabir kullanmak istemi
yorum ama- ulaştırma ve haberleşme sektörüne yeni bir teknoloji getirileceğine inanmıyorum. 
Bugün 2 milyar liraya, lüks semtlerde bir daire bile alamazsınız! 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu olumsuzlukların düzeltilmesi için Sayın 
Bakanın olaylara olumlu ve rasyonel bakması, tarafımızca memnuniyetle karşılanmaktadır. Umut 
ve temenni ediyoruz ki, Ulaştırma Bakanlığı içindeki iki senelik tahribatları, partizanca tu
tumlar bertaraf etsinler, bu güzide Bakanlığımızı ve ona bağlı kuruluşları, rasyonel ve ülke ya
rarına çalışır hale getirsinler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu bütçenin, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Gülcegün'ün. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 1994 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Grubum ve şah
sım adına, Yüce Meclisi en iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Sayın milletvekileri, sosyal bütünleşmenin ve ekonomik kalkınmanın en büyük ve itici gü
cü olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, millî varlığımızın korunmasında; sosyal, siya
sal, kültürel münasebetlerde ve yurt savunmasında işgal ettiği önem malumlarınızdır. 

Ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin, ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi 
ve geliştirilmesini amaçlamış olan Ulaştırma Bakanlığının görevlerine baktığımızda, ülkenin 
ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî 
güvenlik amaçlarına uygun olarak tespit ederek gerekli planlamaları yapmak, bunları uygula
maya koymak ve hizmetlerin, birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamak; ulaştırma 
ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarının teknik nitelikleriy
le, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politi
kayı tespit ederek bu konuda koordinasyonu sağlamak; devletin ulaştırma ve haberleşme he
def ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptır
maktır. Ulaştırma sektöründe beklenen hizmetlerin istenen düzeyde sağlanabilmesi ve ulusla
rarası teknoloji gelişmelerin yakından izlenebilmesi için, altyapı ve işletmecilik alanında görü
lebilecek aksaklıkların zaman kaybetmeden giderilmesi, temel hedef olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının 1994 malî yılı bütçe teklifi 2 trilyon 628 mil
yar 500 milyon Türk Lirası olup, bunun 365 milyar TL'si cari giderlere, 1 trilyon 667 milyar 
TL'si yatırım giderlerine, 596 milyar 500 milyon TL'si transfer giderlerine ayrılmıştır. Bu Ba
kanlığın bütçesinden 650 milyar TL'si demiryolları altyapı inşaatlarına, 615 milyar TL'si limanlar 
inşaatı ve donanımına ayrılmış, 390 milyarı da havaalanı inşaatlarına ayrılmış bulunmaktadır. 
Ayrıca, Bakanlık binası ikmal inşaatı ve sivil havacılık hizmetleri için toplam 10 milyar TL'lik 
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yatırım yapılması öngörülmüştür. Bakanlık merkezi dışında bağlı ve ilgili kuruluşların 1994 
yılındaki toplam yatırım tutarı ise, 18 trilyon 478 milyar TL'dir. Bu Bakanlığın, bütçesini yeter
siz bulmamıza rağmen, yine de büyük başarılar kaydedeceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, görevine başladığı tarihten itibaren, ülke 
çapında bütün alanlarda, çok yönlü ve hızlı bir şekilde hizmet seferberliğine girmiştir. Bu se
ferberlikte Ulaştırma Bakanlığının da üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim 
ve gayreti içinde olduğunu görmekten büyük mukluluk duymaktayız. 

İktidarımız, halka verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal refahın bir göstergesi 
olan bu hizmetlerden, halkın, adil, eşit ve rahat faydalanabilmesi için, ulaştırma ve haberleş
me alanında birtakım hedefler öngörmüştür. ' 

Ülkemizde haberleşme hizmetlerini, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 
yürütmektedir. Sosyal ve ekonomik hayattaki gelişmelerin hızlı bir şekilde artması ve bilgisa
yar kullanımının yaygınlaşması sonucu, klasik haberleşme hizmetleri olan posta, telgraf ve te
lefonun yanı sıra, modern işletmecilikte ihtiyaç duyulan telematik ve informatik hizmetler ön 
plana çıkmıştır. Gelişen ülkelerde uygulanmakta olan bu hizmetlerin ülkemizde de son şekliyle 
verilmesi sağlanmıştır. 

Hükümet Programında da belirtildiği gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemizde ve 
ülke savunmasında büyük önemi olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin günün ihtiyaçla
rına cevap verecek ve hizmeti eksiksiz olarak yerine getirecek şekilde yaygınlaştırılmasıyla, her
kesin kolayca yararlanabileceği hale getirilmiştir. 

Diğer sektörlerle uyumlu olarak, haberleşme sistemlerinin de, ulusal ve uluslararası tica
reti kolaylaştıran, ekonomik gelişmeyi destekleyen bir yapıya kavuşturulmasına da özen göste
rilmiştir. 

Haberleşme konusu, önemli bir altyapı hizmeti olarak kabul edilerek, klasik haberleşme 
hizmetlerine olan talebin beklemesiz karşılanabilmesi için, yeterli seviyede kapasite ilaveleri ya
pılarak, mevcut telekomüniskasyon şebekelerinin ileriki yıllarda uluşacagı yeni boyuta uygun 
teknolojik yapı ve sistem değişikliği yapılmıştır. 

Telekomünikasyon şebekelerinde, dijital sistemlere geçiş çalışmaları hızlandırılarak, araç 
telefonu, çağrı şebekesi, tele bilgi ve video konferans, kartlı telefon ve data hizmeti gibi özel 
hizmetler yaygınlaştırılmıştır. 

Belirtilen hedefler çerçevesinde, 1993 yılı yatırım programına baktığımızda, gerçekleşen 
hizmetlerde, 2 milyon 200 bin hatlık otomatik telefon santralının tesisiyle, otomatik telefon 
santralına kavuşan köy ve kasaba sayısı 6 300'e, evlere kadar otomatik telefon verilen köy sayı
sı 17 400'e, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 43 008'e ulaşmıştır. Mobil telefon sayısı, 1991'de 
54 bin iken, 1993'te 96 400'e ulaşmıştır. 

1 

Doğu ve güneydoğu bölgelerimizde uydu üzerinden haberleşmeyi kolaylaştıracak yer ter
minallerinin hizmete sunulması ve tesislerin faaliyete geçmesiyle, bu bölgelerde bulunan illeri
mizde, kırsal alan haberleşmesinin, uydu üzerinden, güvenli ve daha sağlıklı yapılması sağlan
mış bulunmaktadır. 

Ayrıca, ülkemiz üzerinden haberleşmek suretiyle dış dünyaya açılma imkânı bulacak olan 
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Taci-
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kistan'a, ülkemiz televizyon programlarını izleyebilmelerine de olanak sağlayacak telekomüni
kasyon irtibatlarının sağlanabilmesi için, bu ülkelerde kurulan televizyon alış uydu yer istas
yonları işletmeye verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; insan hayatının asla vazgeçilmez bir parçası olan ve vücu
dun kan dolaşımı fonksiyonlarının insan hayatı için önemi kadar büyük önem taşıyan ulaştır
ma ve haberleşme hizmet sektörü, insanlığın var oluşuyla birlikte başlayan ve asla sonu gelme
yecek ihtiyaç ve isteklerinde ortalama hayat standardına ulaşma mücadelesinde başvuracağı 
en önemli araç olmuştur. 

İnsanlar, toplum halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren, her alanda birbirleriyle 
irtibatlı olma ihtiyacını hissetmişler, sosyal ilişkiler yanında, üretilen her türlü mal ve hizmet
lerin, talebin bulunduğu noktalara aktarılması için uygun yollar ve ulaşım vasıtaları aramışlar
dır. Bunun başlangıcı da karayolu taşımacılığıyla ortaya çıkmış ve taşımacılığın ilk temel taşı 
olmuştur. 

Bilindiği gibi, dünyada sanayi devriminin başlamasıyla, bugünkü gelişen teknolojik çağın 
en büyük aşaması ortaya çıkmış, buna paralel olarak, motor gücünün taşıma araçlarında ege
men oluşu, motorlu araç üretiminde hızlı bir gelişme göstermiştir. Teknolojik gelişmeler, ulaş
tırma ve haberleşme hizmet sektörünü de etkilemiş, bu durum, toplumlararası ilişkilerin artı
şını ön plana çıkarmıştır. 

Ülkemizin coğrafî yapısı, sosyoekonomik yönden sahip olduğu özel durumu ve özellikle 
transit taşımacılığa elverişliliği, uluslararası karayolu taşımacılığında rekabet gücü yüksek taşı
ma filolarının oluşmasını gerekli hale getirmiştir. Ülkemizin bu coğrafî yapısı ve özelliği yanın
da, İkinci Dünya Savaşından sonra, gelişen teknolojinin makineleşme çağını açması, altyapı
nın kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleşme imkânının doğması ve hareket ettirici güç 
olan petrolün ucuzluğu ve temininin kolaylığı, taşıma araçlarına sahip olmanın ekonomik uy
gunluğu ve otomativ sanayiinin kurulması gibi faktörler de, karayolu taşımacılığımızın geliş
mesine etken olmuştur. 

Diğer taraftan, gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarda önemli bir yere sahip olan 
karayolu taşımacılığının, havayolu taşıması dışında diğer taşıma sistemlerine göre daha süratli, 
kolay, konforlu ve ikinci bir aktarma olmadan kapıdan kapıya taşıma yapılmasına uygun ol
ması da, karayolu taşımacılığının daha fazla tercih edilmesine yol açmıştır, özellikle 1970'li 
yıllardan itibaren gelişen karayolu taşımacılığımız, ülkemizde bugünkü güçlü karayolu taşıma 
sektörünü ortaya çıkarmıştır. Buna paralel olarak, sektörün disipline edilmesi yanında, yaban
cı filolarla rekabet edebilecek güce sahip güçlü filolann kurulmasını sağlayacak mevzuatlar 
yürürlüğe konmuştur. 

Ülkemizin dışa açılma politikası çerçevesinde, gelecekte, diğer alanlarda olduğu gibi, ulus
lararası karayolu taşımacılığı alanında da ikili ilişkilerin daha da geliştirileceği kaçınılmazdır. 

Günümüzde kombine ve konteyner taşımacılığı büyük gelişmeler göstermektedir. Şüphe
siz bu da, karayolu taşımacılığının gelişmesine önemli bir etken olacaktır. 

Anlaşmalı ülkelerle her yıl karşılıklı olarak yolcu ve eşya taşıma konuları görüşülerek, dar
boğazların aşılmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bugün için, 29 ülkeyle, iki
li, karayolu anlaşması imzalanmıştır. 
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Bilindiği gibi, günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen ulaşım, insanların 
ve eşyanın yer değiştirmesini sağlayan ve böylece zaman ve mekân faydası yaratan, dolayısıyla 
üretim ve tüketime katkıda bulunan bir hizmettir. 

Karayolu taşımacılığı; yolcu taşımacılığı yanında, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve 
tüketim faaliyetlerinin her birine iştirak eden bir hizmet sektörüdür. Taşımacılığın bu özelliği, 
ekonomik olarak, mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan faaliyetlerin vazgeçil
mez ana unsurunu teşkil eder. 

Ülkemizde, yurt içi karayolu taşımacılığının önemli bir bölümünün, gelişmiş Avrupa ül
kelerinden sağlanması, ülkemiz üzerinden transit taşımacılığı önemli bir ölçüde artırmıştır. Bu
gün, yolcu taşımacılığının yüzde 95'i, eşya taşımacılığının da yüzde 76'sı karayoluyla yapıl
maktadır. 

Ülkemizde halen, uluslararası eşya taşımacılığı konusunda, 461 adet taşıyıcı firma, faali
yetlerini sürdürmektedir. Uluslararası yolcu taşımacılığımız ise, turizm sektöründeki gelişme
lere paralel olarak gitmektedir. Geçen yıl, Avrupa'dan, Ortadoğu ülkelerine, ülkemiz üzerin
den, karayoluyla yapılan transit taşımaların yüzde 28,8'i, Avrupa'dan yapılan ithal taşımaları
mızın yüzde 62,5'i ve Avrupa'ya yapılan ihraç taşımalarımızın yüzde 76'sı, Türk plakalı araç
larla gerçekleştirilmiştir. 

Karayoluyla eşya taşımacılığı yapan firmaların aşağıda belirteceğim sorunlarına da bir çö
züm bulunması halinde, bu sektörün daha etkin ve yoğun çalışmalar yapacağını vurgulamak 
isterim. 

Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük filosuna sahip olan Türkiye'de, araçların yaş ortala
ması 9'dur. Bu ortalama, Avrupa'da 3'tür. Filomuzun içinde bulunduğu yoğun rekabeti sürdü- . 
rebilmesi içirt, yılda asgarî yüzde 15 oranında yenilenmesi kaçınılmazdır. 

Körfez Kriziyle iyice darboğaza itilen sektörün, düşük faizli işletme kredisiyle desteklen
mesi gerekmektedir. Aksi takdirde, sektörün içinde bulunduğu kirizi aşması mümkün görün
memektedir. 

Arnavutluk ve Türkiye haricinde, tüm Avrupa ülkeleri tarafından imzalanmış bulunan, 
CMR Konvansiyonunun, artık, Türkiye tarafından da imzalanması gerekmektedir. Avrupa'-
daki Taşıma Birliğine dahil olmamız, ancak bu şekilde mümkündür. 

Türk Ticaret Kanununun 510 uncu maddesinin mutlaka değişmesi gerekmektedir. Bu mad
denin yürürlükte kalması, Avrupa ve Ortadoğu transit güzergâhı ndaki Türkiye'nin güvenilirli
ğini sarsmakta, taşımacıları da büyük ölçüde mağdur etmektedir. 

1918 sayılı Kanunda değişiklik yapılması da gerekmektedir. 1932 yılının koşullarına göre 
yapılmış olan bu kanun* artık, işlevini yitirmiştir; uluslararası taşımacılığın ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde düzenlenmelidir. 

Uluslararası karayolu taşımalarını düzenleyen yönetmeliğin değiştirilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu yönetmelik, artık, ihtiyaçlara cevap veremediği gibi, birtakım haksızlıklara da ne
den olmaktadır. En kısa sürede gerekli değişikliğin yapılması kaçınılmazdır. 

Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda komisyoncu ve acente, yasal boşluklardan yararla
narak, haksız rekabet yapmakta ve pazar payımızı yabancılara aktarmaktadır. Mevcut yasala
rın gerektiği gibi işletilerek bu rekabete son verilmesi zarurîdir. 
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Şoför vizelerinin sürelerinin uzatılması konusunda girişimde bulunularak, gerekli işlemin 
yapılması yerinde olacaktır. Bazen, sefer bitmeden vize süresi bitmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizin hayat kaynağı, tek geçim yolu olan, Irak'a insanî neden
lerle götürülmesine müsaade edilen gıda maddeleri sevkiyatının tümüyle durması, Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizi ve bölgedeki nakliye sektörünü önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiş 
ve bölgede hissedilir derecede işsizlik ve piyasada durgunluk başgöstermiştir. Irak'la olan tica
rî ilişkilerimizde sorunların çözümü ve bölgede canlılığın yeniden başlatılması, nakliyecilerin 
motorin sorununa bir çözüm getirilmesi esasına bağlıdır. Bu sorunların çözümü, tüm ulusla
rarası taşımacı firmaların ve şoför esnafının da dileği ve temennisidir. Bu sorunların çözümü, 
yalnız nakliye sektörüne değil, aynı zamanda esnafa, tüccara ve özellikle çiftçiye de büyük ya
rar getirecektir. Zira, bölgede üretilen gıda maddeleri, Irak'a satılması nedeniyle, iyi bir pazar 
bulmakta ve bu gıda maddelerini götüren kamyonların, döviz ödemesi olmadan getirdiği ucuz 
motorin de, hem iç piyasanın akaryakıt ihtiyacını karşılamakta -ki, bu da navlun ücretini 
düşürmekte- hem fakir halkın yakacak ihtiyacını karşılamakta hem de çiftçimizin ürünlerinin 
maliyetini düşürmektedir. Bunun sonucunda piyasada önemli ölçüde canlanma olmaktadır. 
Bölge halkının ekonomik durumunun düzelmesi, huzur yönünden de olumlu sonuçlar doğur
maktadır. 

Uluslararası yolcu taşımacılığımız ise, turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak, gi
derek artmaktadır. Uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi almış bulunan 
183 firma, 1993 yılında gerçekleştirdiği düzenli ve aıizî uluslararası yolcu taşımacılığında, 58 547 
sefer yaparak 1 223 444 yolcu taşımış ve bu hizmet karşılığında 17 milyon dolar döviz girdisi 
sağlamıştır. 

Son yıllarda, Bağımsız Devletler Topluluğuyla olan siyasî ve ekonomik ilişkilerimizdeki 
olumlu gelişmelere paralel olarak, ulaştırma ve haberleşme alanında da önemli gelişmeler sağ
lanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde, Bağımsız Devletler Topluluğu ve bu Topluluk dışında kalan 
cumhuriyetlerle olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için, uygun olan yerlerde başka sınır ka
pılarının açılması konusu gündeme gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; gerek kitle taşımalarında ve gerekse uzun mesafe yük 
taşımalarında önemli yeri olan demiryolları işletmeciliğinin günümüz ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek hale getirilmesi, demiryolları ağının yenilenmesi bakımından, Hükümetimiz dönemin
de demiryolu ulaşımına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle, hizmet kalitesinin iyileştiril
mesi, işletmeciliğin verimli hale getirilmesi, vagonlarla yolcu ve yük taşınması ve diğer hizmet 
alanlarında -temizlik başta olmak üzere- her türlü hizmetin eksiksiz verilmesi sağlanmıştır. 

Demiryollarıyla seyahat edenlere daha iyi hizmet verilmesi, sürat ve konforun yurt çapın
da yaygınlaştırılması amacıyla, ülkemizin imkânları ölçüsünde demiryollarımıza sağlanan kay
nakları, en akılcı ve yararlı şekilde kullanmak temel hedeftir. 

Hükümetimizce, demiryolu ağımızın fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi, mev
cut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektrifikasyon, sinyalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması, bu
nun yanında, çeken ve çekilen demiryolu araçlarının yeterli seviyeye getirilmesi ve demiryolu 
hizmetlerinin, gelişmiş teknolojilerden yararlandırılmak suretiyle, hız, güvenilirlik ve konfor 
bakımından ileri ülkeler seviyesine çıkarılmasına çalışılacağı belirtilmektedir. 
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Yapısal durumun modernize edilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, taşıma kapasitesi
nin artırılması konularında alınan tedbirler ve kaydedilen gelişmeler önümüzdeki günlerde gö
rülmeye başlanacaktır. 

Demiryolu altyapı yatırımları için, 1994 yılında, 62,5 milyar Türk Lirası kredi olmak üze
re, toplam 650 milyar lira ödenek ayrılmış olup, bu ödenekle, etütler de dahil olmak üzere, 
28 adet projenin gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

1994 yılı yatırım programında devam eden projeler üzerindeki çalışmaların yanı sıra, kre
di temin edilerek gerçekleştirilecek olan Nizip-Birecik-Şanlıurfa demiryolu inşaatı işi, yeni proje 
olarak programa dahil edilmiştir. 

Ülke düzeyinde her alanda, gerek hizmetler ve gerekse yatırım faaliyetleri yönünden de
miryoluyla yolculuğun cazip hale getirilmesi, sürat ve konforun yurt düzeyinde yaygınlaştırıl
masına çalışılması sevindiricidir. 

Çağdaş işletmecilik uygulamasına gereken önem verilerek, demiryolu taşıma payının artı
rılması ve hizmetlerin arzu edilen düzeye yükseltilmesi için altyapı yatırımlarına hız kazandı
rılmış olması önemli bir gelişmedir. 

Havayolu ulaşımı konusunda Devlet Hava Meydanları tşlelmesi Genel Müdürlüğü, Türk 
Hava Yollan Anonim Şirketi ve Hava Alanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdür
lükleri, kamu sektörü olarak hizmet vermektedir. 

Çağdaş düzeye ulaşma çabası ve mücadelesi verilen yurdumuzda, sivil havacılık ve hava 
ulaştırmasında, diğer sahalarda olduğu gibi büyük gelişme ve ilerlemeler kaydedilmiş olup, ge
rek uçuş güvenliği açısından gerekse işletme hizmetleri yönünden, havaliman ve meydanları
mız, uluslararası düzeye sahip bulunmaktadır. 

Uçak yolcularına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, bir yandan havaalanlarındaki ter
minal binalarının iyileştirme çalışmaları, öte yandan uçakların havada güvenli seyrini sağla
yan elektronik ve işletmeye ait yapısının, çağımız sivil havacılık gereklerine uygun olarak, dün
yada sayılı ülkelerin kullandığı en son teknolojiye sahip cihaz ve teçhizatla modernizasyonu, 
aralıksız sürdürülmektedir. ' 

Havalimanı ve meydanlanyla seyrüsefer yardımcı istasyonlarında mevcut bina ve tesisle
rin bakım, onarım ve tevsii ile hava seyrüsefer ve muhabere sistemleri teçhizatının modernizas
yonuna 1994 yılında da devam edilecektir. 

Uçuşların daha güvenli yapılabilmesi için, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşuna üye olan 
ülkelerin, hava sahaları içinde hava trafiğinin akışında uçuş emniyetini temin bakımından, uçak
ların hava seyrüseferlerini sağlamak üzere kurulmuş olan yer seyrüsefer cihazlarını periyodik 
olarak havadan kontrol etmeleri, sözleşmelerde öngörülmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz eden hava taşımacılığında önemli 
bir yer tutan diğer bir konu ise, ulusal ve uluslararası hava koridorlarıdır. Yurt içinde ve ulusla
rarası alanda hava taşımacılığı hizmetlerini ülkenin ekonomik ve sosyal gereklerine uygun ola
rak yürütmek, Türk Hava Yollarının görevidir. Bu imajın yanı sıra, uluslararası Türk Hava 
Yolları imajını yaratma ve dışa açılma politikası geliştirilmesi yanında, diğer gelişmiş ülkelerle 
rekabet edebilmenin ön şartının kaliteli hizmet sunmak olduğunun bilinciyle hareket etmesi 
gerekmektedir. 

— 445 — 



T.B.M.M. B : 4 8 18.12.1993 0 : 1 

Havacılık sektöründe, Türk Hava Yollarının yanında 13 özel sektör işletmesi daha, iç ve 
dış hatlarda birçok noktaya seferler düzenlemektedir, özel havayolu işletmelerinin büyüyüp 
gelişmesiyle, uluslararası pazarda ülkemizin payı ve ağırlığı giderek artış göstermektedir. 

Türk Hava Yollarının son iki yıldaki gelişmesini ve çalışmalarını takdire şayan buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirmeyle ilgili görüşlerimize de kısaca değinmek istiyorum. 
Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, özelleştirmeye karşı değiliz, özelleştirme, gere

kiyorsa, elbette yapılacaktır; ancak, öncelikle, özelleştirmenin altyapısı ve yasal zemini oluştu
rulmalıdır. özelleştirilecek kurumlardaki çalışanların güvencesi sağlanmalıdır. İşsizlik sigorta
sı yasa tasarısı çıkarılmalıdır, özellikle, özelleştirmede tekelleşmeyi engelleyecek antikartel ya
sası çıkarılmalıdır, özelleştirmeden elde edilecek gelirler, yatırımlara harcamahdır. Bunlar ya
pılırsa, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal devlet anlayışına uygun davranılmış olunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının arz ettiğim hizmetlerini ve 1994 yılında ya
pılması planlanan faaliyetlerini büyük bir başarı olarak görüyoruz. Tasarlanan bütçeyle, 1994 
yılında daha da başarılı olacağı inancını taşıyoruz. 

Bu nedenle, SHP Grubu olarak, Ulaştırma Bakanlığının 1994 malî yılı bütçe teklifini des
tekleyeceğimizi belirtir; şahsım ve Grubum adına, Ulaştırma Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi
nin, memleketimize ve Ulaştırma Bakanlığa camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diler; saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülcegün. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen, buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından 

alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, Bakanlığımın 1994 malî yılı bütçesiyle ilgili olarak burada söz alıp 
görüşlerini ifade eden tüm milletvekili arkadaşlarıma, huzurlarınızda, şahsım ve Bakanlığım 
adına teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin malumu. Ulaştırma Bakanlığı, çok geniş bir alana hiz
met veren, çok büyük kitlelere hizmet veren, şu anda 14 genel müdürlükle, 225 bin civarında 
çalışanını bünyesinde barındıran çok büyük bir Bakanlık. Böyle büyük bir Bakanlığın başında 
olan bir arkadaşınız olarak, memlekete hizmet yönünde her türlü gayretleri göstermekteyiz. 

Takdir edersiniz ki, bir yandan birçok hizmet yapılırken, gelişen ve büyüyen Türkiye'de 
bu hizmetlerin devamlılığı esastır. Bu bilinç içerisinde, Bakanlığı devraldığım günden itibaren, 
dörtbuçuk beş aylık bir zaman içerisinde, tüm bürokrat arkadaşlarımızla birlikte büyük bir 
özveriyle, elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koyduk. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız bünyesi içerisindeki en güncel konulardan birisi -ki, 
burada da birçok arkadaşımızın ifade ettiği- PTT'nin telefon kısmının özelleştirilmesi konusu 
olmuştur. Bu konuyla ilgili, ikibuçuk üç aylık bir süre içerisinde çalışmalarımız olmuştur. Şah
sen, bir Bakan olarak benim inancım, PTT'nin, T'sinin özelleştirilmesi doğrultusunda, Ba
kanlığımız doğru düşünce içerisindedir, Hükümetimiz doğru düşünce içerisindedir. Bunu ya
parken, belki bazı milletvekili arkadaşlarımızın ve gruplarımızın tasvip etmediği tarzda bir ça
lışma içerisinde olmuş olabiliriz; ama, PTT'nin T'siyle ilgili yapmış olduğumuz tüm çahşma-\ 
lar doğrudur. 
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Bizim inancımız, PTT'nin T'sinin, yani Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin özel
leştirilmesi doğrultusundadır. Burada ifade edildiği gibi, bu özelleştirilme, yalnız devletin bir 
gelir elde etmesi hadisesi değildir. Bu, tabiî ki çok önemlidir; ama, burada göz ardı edilen bir 
önemli husus şudur : Burada söz alıp konuşan birçok milletvekilimizin üstünde hassasiyetle 
durduğu hizmetler konusunda, PTT'nin T'sinin özelleştirilmesiyle kurulacak olan Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi içerisindeki birçok birimin de, lisans verilerek özelleştirilmesi 
yapılacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığının 1994 yılı bütçesi 2,6 trilyon lira civarındadır. Takdir edersiniz ki, 
çok dar imkânlarla, elimizden gelen gayretlerin içerisindeyiz. 

PTT'nin T'sinin, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi olarak özelleştirilmesinden sonra, 
bu birim içerisinde bulunan kablolu TV, ankasörlü ve jetonlu telefonlar, mobil telefon, data 
şebekelerimiz gibi birçok hizmet birimlerimizin lisans verilerek özelleştirilmesi sağlanacak, bunlar 
yurt genelinde bölünerek paylaştırılacak, bu sayede, belirli imkânlara sahip olan Ulaştırma Ba
kanlığımız, daha büyük imkânlarla, daha geniş alanlara, daha süratli bir şekilde hizmet verme 
olanağına kavuşacaktır. 

Bunu, GSM, yani cep modeli telefonda gerçekleştirdik ve Allah nasip ederse, aralık ayı 
sonu itibariyle, bunlann 1 000 - 1 500 adedini, VIP olarak, yani milletvekillerimize, Cumhur
başkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza; vilayetlerimizde ise valilerimizden, belediye baş
kanlarımızdan ve emniyet müdürlerimizden başlayarak dağıtmaya başlayacağız. 

Bu sistem, ilk olarak İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'da hizmete başlayacak; bilahara 
gelişerek, 1996 senesine kadar bütün Türkiye'de yaygınlaşarak devam edecektir. Bu, güzel bir 
olaydır ve bunun gibi, telekomünikasyon birimi içerisinde bulunan diğer hizmetler de lisans 
verilerek özelleştirilecektir. Böylece, hem buradan bir gelir elde edilecek hem de yapılacak bu 
hizmetlerden elde edilecek gelirlerden de devlet ve PTT bir pay alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yine, Bakanlığımızın, üzerinde önemle durduğu projelerden birisi 
de, havaalanları projesidir. Bizler, şu kısa süre içerisinde, havaalanları bölümünde, çok çarpıcı 
ve büyük işlerin içerisinden gelerek ve büyük hizmetleri gerçekleştirerek huzurlarınıza geldik. 

Ulaştırma Bakanlığı, Hükümetimizin, özelleştirme programı doğrultusunda, havaalanla
rı kısmında, aynı zamanda sivilleşme hareketine de başlamış olup, beş tane büyük askerî hava-
alanımızı -ki, bunlar Kayseri, Bursa-\enişehir, Konya, Çorlu ve Cengiz Topel Havaalanlandır-
sivil amaçlı hava trafiğine açmak için devreye girmiş ve bunları 1994 yatırım programına dahil 
etmiştir. Bu beş büyük havaalanını bugün aynı özelliklerde yapmaya kalksak, 6-7 trilyon lira 
gibi bir maddî kaynağa ihtiyacımız olacaktı; ama, bunları devralarak sivil havacılığa açmak 
ve buraların pist genişletilmesi ve terminal binalarını yaparak uluslararası özelliğe kavuştur
mak, bize sadece 400-500 milyar lira gibi bir rakama mal olacaktır. Bilhassa, Çorlu ve Cengiz 
Topel Havaalanlarının devreye girmesiyle, İstanbul çok büyük bir rahatlığa kavuşacaktır. 

Yine, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Bakanlığımız, dar imkânlar çerçevesinde 
kalmadan, bazı imkânları da zorlayarak -ki, bunlardan birisi de "BOT", yani yap, işlet, devret 
modelidir- ve dış kredili işlerle, kendi imkânlarımızı da aşarak, birçok yatırımları yapma im
kânına kavuşuyoruz. 

Bu "BOT" modeliyle gerçekleştireceğimiz İstanbul Atatürk Havaalanı ek terminal bina 
inşaatının ihalesi önümüzdeld günlerde neticelenecek ve öyle tahmin ediyoruz ki, ocak veya şubat 
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ayı içinde temeli atılıp, iki sene içerisinde de hizmete açılacaktır ve artı 5 milyon yolcu kapasi
tesine sahip olacak olan Atatürk Havaalanı ek terminal binasının devreye girmesiyle, İstanbul 
hava trafiği büyük ölçüde rahatlayacaktır. 

Yine, "BOT" modeliyle, Antalya Havaalanının da ek terminal binasının aynı şekilde ve 
aynı tarihlerde temelleri atılıp, bitirildiğinde, ek 5 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve 
iki sene içerisinde devreye sokulacaktır. 

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki charter terminali devreye girmiştir. Yine, geçtiğimiz gün
lerde İstanbul'daki charter terminalinin temeli atılmıştır ve bittiğinde 2,5 - 3 milyon yolcu ka
pasitesine sahip olacaktır. Bu terminal de nisan ayında devreye girecektir. 

Havaalanlarındaki bu büyük yatırımların yanı sıra, yine iki üç ay evvel, Van, İsparta, Trab
zon ve Samsun havaalanlarının ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi, bunların da, önü
müzdeki günlerde temellerinin atılıp, 1994 sonuna yetiştirilmesi gayretleri içerisindeyiz. 

Yine aynı şekilde, yapımı bitirilen 13 STOL havaalanımız, 1994 senesi içerisinde tam ran
dımanla çalıştırılma durumunda olacaktır. 20 - 25 STOL havaalanımız vardır ki, bir kısmının 
etüt, proje ve yapım çalışmaları devam etmektedir ve 1994 ve 1995 senelerinde bunların devre
ye sokulması için gayret sarf edilmektedir. 

Türkiye, 2001 yılma gelindiğinde, havaalanlarıyla, büyük bir devrim yapmış olacaktır. Gay
retlerimiz ve niyetlerimiz, 2001 yılında Türkiye'nin her vilayetinde bir havaalanı yapılması yö
nündedir. Bu nedenle de, 70 milyon, 80 milyon, 90 milyon nüfusa ulaşacak olan Türkiye'de, 
artık, ulaşımın çağın icaplarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için, elimizden gelen her türlü 
iyi niyetli gayretin içerisindeyiz. 

önemle üzerinde duracağım bir konu, PTT hizmetleridir. Türkiye, bilhassa sekiz on sene 
içerisinde ve son senelerdeki büyük gayretlerle, telekomünikasyon alanında, hakikaten, Avru
pa'nın ileri ülkeleri seviyesine ulaşmıştır. Her zaman ifade ediyorum ki, bugün telekomünikas
yon sisteminin bu hale gelmesinde gayretleri olan herkese ve bugüne kadar olan ve bundan 
sonra olacak çalışmalardaki gayretlerinden dolayı, Bakanlığımda çalışan herkese, huzurları
nızda teşekkürü bir borç biliyorum. 

PTT hizmetlerinin çok daha iyi görülmesi açısından, geçen günlerde teslim aldığımız TÜRK-
SAT Projemiz, Türkiye'nin telekomünikasyon alanında geldiği seviyeyi çok daha iyi yerlere ulaş
tıracaktır. Bu proje, üzerinde çok büyük hassasiyetle ve önemle durduğumuz bir projedir. Al
lah nasip ederse, bu, 1994'ün Ocak ayında, tahmin ediyorum ki 20 Ocakta, Güney Amerika'
da Fransız Guyanasında uzaya fırlatılacak ve o mutlu olayı, burada milletvekili arkadaşları
mızdan oluşturacağımız bir grupla oraya gidip izleme şansına sahip olacağız. 

Türkiye, Ulu önder Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" ifadesini 1993 senesinde yakala
mıştır. Ben, tekrar huzurunuzda, bu projenin başından bitimine kadar emeği geçen herkese 
teşekkürü, Türk milleti adına, bir borç biliyorum. » 

Cep telefonumuz, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, aralık sonu itibariyle devreye giriyor; 
1996 senesi itibariyle de bütün Türkiye'de yaygınlaşarak devam etmiş olacaktır. 

Burada birçok arkadaşımızın üzerinde önemle durduğu bir konu, Devlet Demir Yolları
dır. Biz Bakanlığa geldiğimiz günden itibaren, Devlet Demir Yollarının, maalesef, dünya şart
larına uymadığı inancında olduk ve bunu da gördük. Devlet Demir Yollarının Türkiye'deki 
insan taşımacılığından aldığı pay yüzde 4 mertebesindedir, yük taşımacılığından aldığı pay da 
yüzde 8 mertebesindedir. 
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Tabiî biz, Ulaştırma Bakanlığı bünyesi içerisinde özelleştirmeden bahsederken, özelleştir
meyle birlikte rehabilitasyon ve reorganizasyonu da düşünmek durumundayız, tşte, Devlet De
mir Yollarında bir rehabilitasyona gitme ihtiyacı vardır. Bunu, hiçbir milletvekili arkadaşımın 
inkâr etmesinin mümkünü yoktur. Maalesef, orası, dünya şartlarına uygun bir hale getirileme
miştir. Bizim gayretlerimiz, Devlet Demir Yollarında bir rehabilitasyon yaparak, bu kuruluşu
muzu, yüzde 4'lük yolcu taşımacılığı, yüzde 8'lik yük taşımacılığı yapar durumdan kurtarıp, 
Avrupa seviyesinde olmasa dahi, en azından Türkiye'ye yakışır bir duruma getirmek için eli
mizden gelen gayretleri gösteriyoruz. 

Bununla ilgili olarak da, hepimizin üstünde durduğu, burada ifade ettiği Istanbul-Ankara 
hızlı tren projesini biz rafa kaldırmış değiliz; ama, her zaman ifade ettiğim gibi, biz, hareket 
tarzımızı doğru mesnetler üzerine dayandırarak ve realize edebilme açısından belirli periyotla
ra ayırarak programlarımızı yaptık. 

Istanbul-Ankara hızlı tren projesi, bu mega proje gerçekleştirilecektir. Bunu Türkiye'nin 
gerçekleştirmesi, Türkiye açısından çok büyük önem ifade etmektedir; Türkiye'nin, Avrupa'yla, 
Ortadoğu'yla ve Türk cumhuriyetleriyle bağlantısı için önemli bir adımdır. 

Biz, Bakanlığımızda, bununla ilgili, üst düzey teknik arkadaşlarla birlikte bir komite oluş
turduk, bunu inceliyoruz, öyle tahmin ediyorum ki bu, 6-7 milyar dolar civarında tutacak ve 
sekiz on seneyi kapsayacak bir projedir; ama, Devlet Demir Yollarının bugünkü halini de reha-
bilite etmek açısından, şu an mevcut tstanbul-Ankara demir yolumuzu, Istanbul-Ankara arası
nı -ki, şu anda 7,5 saat civarında alıyoruz- 4 saat, 4 saat 15 dakikaya düşürecek bir şekle getire
bilecek bir proje üzerinde çalışmalarımız mevcuttur. En kısa süre içerisinde, öyle tahmin edi
yorum ki bir iki aylık süre içerisinde, tstanbul-Ankara demiryoluyla ilgili çalışmalarımız neti
celenecek ve önümüzdeki bir iki ay içerisinde burayı ihaleye çıkarıp, birbuçuk veya iki sene 
içerisinde de tstanbul-Ankara arasını 4-4,5 saate indirmenin gayreti içinde olacağız. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan... 
Muhterem milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu nedenle, Ulaştırma Ba

kanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler bitinceye ve oylama sona erinceye kadar süre uzatımını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Aynı şekilde, Îzmir-Ankara demiryolumuz da, bu şekilde rehabilite edilecektir; tzmir-Ankara 

arası demiryolu ulaşımını zaman olarak kısaltmanın yalnızca düşüncesi içerisinde değiliz, bu 
konuda çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. 

Yine, Devlet Demir Yollarında önemli bir çalışma, Ray-Bus sistemi çalışmalarıdır. Buna, 
pilot uygulama olarak Ege'de başladık. Bu sistemin özelliği, büyük şehirlerimizi, ilçeleriyle, 
hızlı bir yolculuk yapacak şekilde demiryollarıyla bağlamaktır, tzmir'i, Tire'yle, Ödemiş'le, Ma
nisa'yla, Menemen'le, Aliağa'yla bağlama çalışmalarımız başlamıştır. Bilahara, bu çalışmalar, 
Söke, Aydın, Denizli istikametlerine de yayılacaktır. 

SABRt ÖZTÜRK (tstanbul) — İstanbul'a ne zaman sıra gelecek Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (Devamla) — İstanbul'a da başlıyoruz 

efendim; çok kısa bir zamanda tstanbul hattına da bunları koyuyoruz ve tstanbul hattına, çift 
katlı trenleri de koyacağız; oraya torpil geçiyoruz. 
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SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — İlçeler arasında... 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (Devamla) — Tabiî, tabiî... O bu proje

nin içerisinde; ki, bunu, biraz sonra ifade edecektim. 
Bunlar, 125 kilometre civarında sürat yapan, 70-80 kişilik yolcu kapasitesine sahip, air 

conditionlu, Amerikan bariı, çok lüks trenler ve bunların devreye girmesiyle, rehabilite çalış
malarımız büyük ölçüde yol almış olacaktır. 

Kara taşımacılığında, Balkanlar'da meydana gelen olaylar dolayısıyla, Avrupa'ya olan transit 
taşımacılığımızda meydana gelen aksaklıklar hepimizin malumu. Ro-Ro seferleriyle, İstanbul 
ye geçenlerde İzmir'den başlattığımız Triyeste ro-ro seferleriyle bir miktar rahatlamıştır, Ro-ro 
seferlerinin artırılarak devamından yanayız ve bu şekilde kara taşımacılığıyla, deniz taşımacılı
ğını birleştirmek düşüncesi içerisinde hareket ediyoruz. 

Yine, Bakanlığımız bünyesinde bulunan limanlarımız yardır. Limanlarımızla ilgili, aynı 
şekilde, Bakanlığımızda çalışmalar devam etmektedir. Bizim, sözlerimin başında da ifade etti
ğim gibi, dar imkânlar içerisinde bu alanlarda çok büyük yatırımları gerçekleştirmemiz müm
kün değildir. Bu bakımdan, liman hizmetlerinin özelleştirilmesi çalışmalarına başladık ve bu
nu tüm limanlarımızda gerçekleştirmek için hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu konuda ilk pilot, 
uygulama tzmir limanında başlamıştır. Derince, İskenderun, Mersin, Antalya limanlarımızda 
çalışmalarımız devam etmektedir. Burada yapılacak tevsi inşaatları ve yatırımlar, yap-işlet mo
deliyle devreye girecek ve bu limanların hizmetlerinin özelleştirilmesi bu şekilde gerçekleştirile
cektir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bağlamadan evvel sizlere şunu ifade etmek istiyorum ki, 
Ulaştırma Bakanlığı olarak, tüm bürokrat arkadaşlarımla ve bütün genel müdürlüklerimizle, 
elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koyarak, Türkiye'yi, ulaştırma alanında 2001 yıllarına 
taşıyacak büyük projelerin düşüncesi içerisindeyiz. Gerek elimizdeki imkânları zorlayarak, ge
rekse BOT tipi modellerle gerekse dış kredilerle 2001 yılına taşınacak olan Türkiye'de, bu alan
daki hizmetlerimizi bütün gayretimizle devam ettireceğiz. Bu alanda gerçekleştireceğimiz hiz
metlerde, Mecliste grubu bulunan tüm değerli milletvekili arkadaşlarımızın görüş ve düşünce
lerine açık olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sizlerin yönlendirici fikirleri, bizim ça
lışmalarımıza büyük gayretler verecektir. Türkiye için yapılacak büyük hizmetlerde, bizlerin 
her zaman, bu Meclis çatısı altında bulunan tüm değerli milletvekillerinin desteğine ihtiyacı
mız vardır; ama samimiyetle de ifade etmek istiyorum ki, Bakanlık bünyesinde, Ulaştırma Ba
kanlığıyla ilgili Türkiye'nin meselelerine sahibiz ve bu meseleleri halletme yönünde de gayretli
yiz ve inançlıyız. 

Bu düşünceyle, Bakanlığımızın bütçesinin, Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı uğurlu ol
masını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lehinde Yaşar Erbaz?.. Yok. 
Aleyhinde Sayın Saffet Topaktaş, buyurun efendim. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli üyeler, Bakanlığımızın 
kıymetli bürokratları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkelerin, gelişip gelişmediklerinin bir ölçüsü de, ulaştırma ve haberleşme sektörünün ge
lişmişliğidir. Bir başka deyişle, ulaştırma ve haberleşme sistemleri oturmamış ve çağın geri-
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sinde kalmış ülkelerde, gelişmişlikten söz etmek mümkün değildir. Kaldı ki, ulaştırma ve ha
berleşme sektörleri, diğer bütün sektörleri etkilemekte, ülke genelinde de dengeli ve yaygın bir 
şekilde verilmesi zorunlu görülmektedir. Bu hizmetler, ekonomik hayatta olduğu kadar, sosyal 
ve kültürel açıdan da son derece önemli bulunmaktadır. Nitekim bu hizmetler, şehirdeki, köy
deki, yurt içindeki ve yurt dışındaki ve hatta cephede çarpışan insanımızı dahi yakından ilgi
lendirmektedir. Bu sektörün kalkınmışlığı, ülkenin kalkınmışlığı, bu sektörün noksansızlığı, 
insanımızın mutluluğudur. 

Bu hususları belirttikten sonra söylemek isterim ki, özellikle bu dönemde aktüel olan 
PTT'deki gelişmelerin dünya ülkeleriyle yarışır düzeye gelmesi bizi sevindirmiştir. Yalnız, kay
nak ayrılmaması nedeniyle son yıllarda bu alandaki yatırımların yavaşladığı görülmektedir. 
Buna parelel olarak, Bakanlıkça, ülke gerçeklerine ve verimlilik esasına değil, şahsî ve politik 
mülahazalara ağırlık verilmesi sebebiyle yatırımlar âdeta durmuştur. 

PTT'nin, bir taraftan T'si satılmak istenirken, bir taraftan da kadroları doldurulmakta
dır. İhtiyaç olup olmadığına bakılmaksızın, ehliyet ve liyakat aranmaksızın kadrolar şişirilmek
tedir; bunu da uygun bulmuyoruz. 

özelleştirmeye karşı değiliz. Bununla birlikte, özelleştirmede yerli sermayeye öncelik ve
rilmesinin, ülke açısından daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Satılacak bu müessesede, iş ve 
işçi huzurunu da temin etmeliyiz. 

Sayın Bakanın bu konudaki düşüncesine ve Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki özelleştir
meye bakış açısını, takip ettiğimiz kadarıyla, yerinde buluyor ve katılıyoruz. Aslında, bu bağ
lamda, devletin, mutlak bir surette, belli yatırım hizmetlerinden elini çektirmemiz lazımdır. 
Devletin, hantal yapısından en kısa zamanda kurtarılıp, hareketli ve kontrolü elinde tutan bir 
yapıya kavuşturulması gerektiği inancındayız. 

Son yıllarda demiryollarımız ihmal edilmiş, demiryolu taşımacılığımızın toplam taşıma 
içindeki payı, gerek yük taşımacılığında gerekse yolcu taşımacılığında azalmıştır. Kaynak ay
rılmaması ve ihmal edilmesi sebebiyle, çoğu demiryollarımız kullanılmaz hale gelmiştir. Yeterli 
kaynak ayrılmaması nedeniyle de, Demiryolları Genel Müdürlüğü, personel maaşlarını bile, 
bankalardan kredi almak suretiyle öder duruma geldiğinden, devletin, yüksek miktarlara va
ran faiz ödemelerine neden olmuştur. Bu durumdan bir an önce kurtulması gerekir. 

Demiryollarında yapısal değişme ve altyapının iyileştirilmesini sağlamalıyız. Özellikle, An
kara'dan başlayarak, îzmir, İstanbul ve İç Anadolu'nun belli merkezlerine hızlı tren projesinin 
gerçekleştirilmesinin, yerinde bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle, yı
lan hikâyesine dönen Sincan-Arifîye hattının son durumunu da merak ediyorum. Yıllardır "bitti, 
bitirildi" diye sözü ediliyor; ama, bir türlü gerçekleşmediğini görüyorum. 

Taşımacılık sektöründeki duraklama, ülkemizin bu alanda istihdam edilen insanlarını pe
rişan etmiştir. Hükümet olarak bir an önce Irak ambargosunun kaldırılmasını sağlamalısınız. 
Bu ambargo, Bosna-Hersek savaşı ve yurt içindeki terör sebebiyle, taşımacılık, büyük bir dar
boğaz yaşamaktadır. Bu sektörde çalışan ve sektöre yatırım yapan insanlarımızın bu durumu
nun düzeltilmesi için, Irak'a uygulanan ambargonun kaldırılması yolunda gereken milletlera
rası girişimlerde bulunulmasını bekliyoruz. 

Diğer taraftan, her türlü uçakların iniş-kalkış izinleri, kontrolleri de olmak üzere, her hu
susta, Bakanlık bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkili olduğu halde, 
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Türk Hava Yollarının, Ulaştırma Bakanlığıyla ilişkisinin kesilip, Başbakanlığa bağlanmasının, 
hizmette aksamalara yol açtığını görmekteyiz. 

Turizm sektörü başta olmak üzere, diğer sektörlerin gelişmesinde büyük katkısı olan hava 
ulaşımının, Anadolu'nun her yöresine intikalini sağlamak için bazı vilayetlerde tamamlanan 
havalimanlarının da bir an önce hizmete girmesini bekliyoruz. 

Bu arada, kendi vilayetim olan Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramına gelen 
Sayın Cumhurbaşkanımız, 900 metre olan havaalanı pistinin 3 400 metreye çıkarılması için 1993 
yazında başlanacağı konusunda söz verdiği halde, henüz herhangi bir girişimin olmadığını gö
rüyorum ve ne zaman başlanacağının bildirilmesini de Sayın Bakanımdan bekliyorum. 

Denizcilik sektörüyle ilgili birimler Denizcilik Müsteşarlığına bağlandığı halde, aradan uzun 
bir süre geçmesine rağmen, bu Müsteşarlığın bakanlık haline getirilmemesi, denizcilik sektö
rünün sahipsiz bırakılmasına ve bu alanda hizmetin aksamasına sebep olmuştur. 

Dünya denizcilik sektörüyle rekabet eder hale getirilmesi gereken mevcut deniz ticaret fi
losunun verimli bir şekilde çalıştırılması, geliştirilmesi ve yenilenmesi gerekir. Limanlarımızın 
geliştirilmesi ve sayılarının çoğaltılması, bu sektörün gelişmesine de katkıda bulunacaklar inan
cındayım. 

Millet olarak gurur kaynağımız olan ilk Türk uydusu TÜRK-SAT'a Sayın Ulaştırma Ba
kanının sahip çıkması ve projeyi desteklemesi, bizleri sevindirmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1994 Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, milletimize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 
Bütçeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bir yazdı soru var; Sayın Cemalettin Gürbüz salonda mı?.. Yok. 
Soru soracak arkadaşlarımızın isimlerini tespit edelim : Sayın Gürbüz, Sayın Dinçerler, 

Sayın Gökalp, Sayın Fırat, Sayın Yılmaz, Sayın Başaran, Sayın özkaya, Sayın tleri. 
Soru soracakların tespiti işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Dinçerler, buyurun. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) -— Sayın Başkanım, yardımınızla Sayın Bakana iki 
konuda soru yöneltmek istiyorum : 

1. 1987-1991 yılları arasında İskenderun'da bir havaalanı inşa edildi; daha doğrusu 1950 
senesinde aktif olan bu havaalanı, Ulaştırma Bakanlığımızın izni, teknik yardımı ve o zaman
ki Vali Sayın Hanefi Demirkol'un özel gayretiyle işletilir hale geldi; ancak bugüne kadar da 
işletmeye alınmadı. Acaba, bu havaalanının noksanını, eksiğini tamamlayıp işletmeye almayı 
düşünüyorlar mı? 

2. Sayın Bakanın kadirşinaslığını hatırlayarak bu suali sormak istiyorum. Geçmiş dö
nemde çalışan ve hizmet eden herkese teşekkürlerini sunması, yüksek devlet anlayışının, dev
letteki devamlılığın güzel bir göstergesidir; ancak, buna bağlı olarak bir nezaket içerisinde şu 
suali yöneltmek istiyorum : Koskotas diye adlandırılan TÜRK-SAT meselesi iki yönden sonuç
lanmıştır; birincisi, memnuniyetle öğreniyoruz, Sayın Bakanımız, milletvekillerimizi de alarak 
Güney Amerika'ya, bu uydunun işletilmesi için törene gidecekler; ikincisi de, bu olay dolayısıyla 
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suçlanan değerli bir bürokratımız Sayın Emin Başar (PTT eski Genel Müdür) her yönüyle ak
lanmıştır; o kadar ki, Sayın Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanımız, "devlet aklandı" diyebil
miştir, Bundan da memnuniyet duyuyoruz. 

Şimdi, iki tonunun halledilmesi için, acaba Sayın Bakan ne düşünüyor? Birincisi, bu Kos-
kotas lafları dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı bürokrasisinin üzerine yayılan karanlık bulutla
rın dağıtılması için ne gibi tedbirler düşünüyor? 

İkincisi de, bu törene Sayın Emin Başer'i de götürmeyi düşünüyorlar mı? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Sayın Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkanım, sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını dilerim. 
Bir haftadan beri gazetelerde, Türkiye'nin geliri ile giderinin denk olmadığı yönünde, gi

derinin ağır bastığı yönünde ilanlar verilmektedir ve bu ilanlar devlete bir gidere sebep olmak
tadır. Türkiye'nin bir çok ilinde, illerinde, ilçelerinde ve beldelerinde, telefon santralına dahi 
para bulunamaz iken, bu ilanların hâlâ bir haftadan beri devam etmesinin anlamı var mıdır? 

Bu ilanların kesilerek, santrallar için, santral alımında kullanılmasına Sayın Bakan cevap 
verecek midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın Fırat, buyurun. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanın sorula
rımı cevaplandırmasını rica ediyorum. 

Televizyon yayınları Erzurum'un birçok kazalarında, maalesef seyderilememektedir. Me
sela Karayazı Göksu Nahiyesi, Söylemez Nahiyesi, Tekman Gökoğlan Nahiyesi, Narman İlçe
sinin güney kesimleri, Oltu ve aşağı yukarı Erzurum'un yüzde 30-35'i seviyesinde televizyon 
yayınları, maalesef seyredilmiyor. Acaba Bakanımız, halkımızı bu hizmetten istifade ettirme
yi, düşünüyor mu? Bu hususta yeterli tesis kurmayı gerçekleştirme durumunuz var mı, yok mu? 

İkinci sorum : Biliyorsunuz, Türkiye'nin hava kirliliği bakımından en kirli şehir yerleşme 
merkezlerinden birisi de maalesef Erzurum Vilayetidir. Türkiye'nin birçok yerlerinde doğal-
gazla ilgili çalışmaları anlattılar, Erzurum'la ilgili maalesef bir şey duymadık. Acaba Erzurum'a 
doğalgazı düşünürler mi? 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yılmaz, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan cevap

landırılmasını istediğim iki sorum var. 
Sorularımdan biri, Malatya'da yapımı 1987'de son bulan ve yarım kalmış olan vagon fab

rikasıyla ilgilidir. Bu vagon fabrikasının Devlet Demiryolları tarafından ihale yoluyla satılaca
ğı söylenmişti, bazı firmaların buna talip olduğu belirtilmişti. Bugüne kadar, zaman geçtiği 

— 453 — 



T.B.M.M. . B : 48. 10 . 12 . 1993 0 : 1 

halde, ihaleye çıkarılmadı. Acaba firma, bu vagon fabrikasıyla ilgili alımdan vaz mı geçti? Sa
yın Bakandan bu fabrikanın satışla ilgili son durumunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, fabrika bitti mi, yanm mı?.. Sorumun başını biraz muğlak bırak
tınız. Bildiğim kadarıyla tamamlandı. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Efendim, kaba inşaatı bitti, sadece makine donanımı 
yapılıp işletmeye açılacaktır. Vazgeçildi, öylece duruyor. 

İkinci sorum : Malatya Askerî Erhaç Havaalanı ile ilgilidir. Bu askerî Erhaç Havaalanı 
sivil trafiğe açıktır. Ancak, Malatya'nın, doğunun, güneydoğunun çekim merkezi olması ne
deniyle, yolcu trafiği de yoğundur. Bu havaalanının pistlerinin genişletilerek, uluslararası nite
liği dönüştürülmesi yolunda Bakanlıkta bir çalışma var mıdır? 

Sorularımın yanıtı yazılı da olabilir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Başaran. ^ 
ALt KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımıza iki soru da ben 

sormak istiyorum. 
Yeşilköy Atatürk Havalimanı, tevsi inşaatı, yap-işlet modeliyle, dış krediyle ihale edileceği 

tarzında söylentiler vardır. Sayın Bakanın ifadesi, bu ihalenin henüz yapılmadığı, ama yapıla
cağı şeklindedir; konuşmalarından bunu anladım. Yapıldı mı, yapılacak mı? Yapılacaksa, bu
na Türk müteahhitleri katılacak mı? 

İkinci sorum : özer Çiller'in, amerika'da bu konuyla ilgili iki firmayla bir takım irtibatı 
olduğu, bu firmalardan Lockheed firmasına bü ihalenin verileceği tarzında söylentileri duyu
yoruz; bu, doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın özkaya, buyurun. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkanlığa. 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 
Gaziantep Hava Meydanının istimlaki yapıldı. Pist uzatılması çalışmaları hangi tarihte 

başlayacak ve pistin asfalt kaplaması ne zaman yapılacaktır? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın tleri, buyurun. 

GÜLERİ İLERİ (Tokat) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan, aracılığınızla sormak 
istediğim iki sorum var. 

1. Yıllardır bekleyen Tokat Havaalanı acaba ne vakit hizmete geçirmeyi düşünüyorlar? 
2. 1994 yılı sonunda Tokat için otomatik telefon santrallarının tamamlanacağı söylen

mişti; gerçekleşecek mi? 
Bir de, 1994 yılına girdiğimiz şu günlerde, hâlâ Tokat'ta televizyon yayını izlemeyen köyle

rimiz var. Acaba bu köyler hakkında da neler düşünüyorlar? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İleri. 
Sayın Bakan, bazı sayın milletvekilleri sorulannın yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi

ler; diğer sorulara yazılı veya sözlü cevap vermek sizin ihtiyarınızdadır. 

ULAŞTIRMA BAICANI MEHMET KÖSTEPEN (îzmir) — Sayın Başkanım, hepsine yazılı 
olarak cevap vereceğim. , •• 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

CEMALETTlN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, benim de sorularım vardı. 
BAŞKAN —• Salonda yoktunuz efendim, aradım sizi. 
... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Ulaştırma Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 608 486 000 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ; 

111 Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 39 703 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı İşleri 1454 761000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 556 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 70 800 000 000 

TOPLAM 2 730 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 1994 matı yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığının 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : „ • 
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A - C E T V E L İ 1 0 5 0 & K g 3 

madde gereğince 
Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 
TOPLAM 1138199486000 971763473000 165 787 985 000 3 204 903 000 3852931000 7218000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 1994 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
l — Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVEL* 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 24 630 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Telsiz ve Monitör Hizmetleri 41 170 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 060 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 15 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

82 860 000 000 

Lira 
Vergi Dışı Normal Gelirler 72 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 10 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. „ 

TOPLAM •". 82 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 
Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesi ka
bul edilmiştir. 
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2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesınhesabı 
BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ertesi yıla 
toplamı harcama ödenek devreden ödenek 

TOPLAM 47 273 685 000 24 383 665 000 9 290 932 000 13 599 088 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM 30 896 000 000 35 147 061000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, böylece Ulaştırma Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî 
yılı kesinhesabı Telsiz Genel Müdürlüğüyle birlikte kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Saat 14.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati :13.29 
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İKİNCİ O T U R U M 

Açılma Saati : 1430 ' 

BAŞKAN : Başkanveklli Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim özdiş (Adana), Kadir Bozkurt (Sinop) 

• — — — — — o- - . . • • . . - . . . . • . — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. —1994 Malt Yılı Genci ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582,3/1113) (S, Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) ORMAN BAKANLIĞI 
1. — Orman Bakanlığı 1994 Mail Yılı Bütçesi 
2. — Orman Bakanlığı 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1994 Malt Yılı Bütçesi 
2. — Orman\ Genel Müdürlüğü 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Orman Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 yılı ke-
cinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla

rını sırasıyla okuyorum: Grupları adına; DYP Grubu adına Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt; 
Refah Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili Zeki Ünal, Sivas Milletvekili Musa Demirci; 
Anavatan Partisi Grubu adına Kastamonu Milletvekili Refik Arslan; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Adıyaman Milletvekili Abuzer Tanrıverdi, Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili İbrahim özdiş konuşacaktır. 

Şahıslan adına; lehinde, Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu; aleyhinde, Kahramanmaraş 
Milletvekili Hasan Dikici konuşacaktır. 

tik konuşmacı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Kadir Bozkurt; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA KADtR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1994 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize şahsım ve Grubum adına saygılarımı sunuyorum. 

Ulusal varlıklarımız ve doğal kaynaklarımız arasında çok önemli bir yeri olan ormanları
mız, doğanın denge unsuru, ülke ve köylülerimizin ise, gelir temin ettiği varlıklardır. 
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Ülkemizin en düşük gelir düzeyine sahip olan 10 milyon orman köylüsünün ormanlarımı
za zarar vermeden refaha ulaştırılması gerekir. Ülkemizde erozyonla taşınan toprağın yılda 500 
milyon ton olduğu düşünülürse, tarımımızın sigortası olarak da ormanlarımızın önemi çok daha 
iyi anlaşılır. 

Bir ülkede gerekli doğal dengeyi tesis etmek için verimli orman alanlarının ülke toprakla
rının yüzde 30'u nispetinde olması gerekmektedir. Oysaki, ülkemiz toprakları üzerinde yüzyıl
lar boyu süregelen insan-orman ilişkileri sonucu, orman varlığımız, fiziksel ve genetik olarak 
büyük ölçüde tahribata uğramıştır. , 

İnsanların henüz ormanla ilişkilerinin olmadığı günlerde yurdumuz alanının yarısından 
fazlası ormanlarla kaplı olduğunun bazı kayıtlarda belirtilmesine rağmen, bugün ülkemiz top
raklarının yüzde 26'sı, yani yüzde 20.2 milyon hektarı orman alanıdır. Bu orman varlığımız
dan yüzde 44'ü, yani 8.9 milyon hektarı verimli, yüzde 56'sı, yani 11.3 milyon hektarı verimsiz 
ormanlardır. 

Bugün acilen, 11.3 milyon hektar verimsiz orman alanlarımızın ıslah edilmesi mecburiyeti 
vardır. Bu, hem orman köylülerimiz hem de ova köylerimiz için hayatî bir meseledir. Bu mese
lenin ertelenmesi, çözülememesi, uzun dönemde ülkemizin çölleşmesi, köylülerimizin işsiz ve 
aç kalmasıyla eşanlamlıdır, tşte, bu konuda, ülkemizin sanayileşmesi kadar, tarım ve tarıma 
dayalı endüstrinin büyütülmesi meselesi çok önemli olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ormanlarımızın tahribi sonucu süregelen erozyon ve 
verimsiz tarım alanları ile daralan imkânlar nedenleriyledir ki, bugün kırsal kesimde, dolayı
sıyla orman köylerinde yaşayan nüfusun yüzde 2,5'i her yıl kentlere göç etmekte, bunun sonu
cunda da, büyük şehirlerimizde sağlıksız yapılar, gecekondulaşma, altyapı sorunları ve işsizler 
ordusu alabildiğine büyümekte; büyük umutlarla şehirlere gelen köylülerimiz hayal kırıklığına 
uğramakta ve sefil olmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri yine bildiğiniz gibi, günümüz ve gelecek yılların en önemli sorunu, 
çevre korunmasıdır; bunun da en önemli unsuru olarak ormanlar görülmektedir. Yani orman
lar, çevrenin korunmasına sahip çıkılması ve korunması gereken en büyük tabiî kaynaklardır. 

Artık, dünyamız küçüktür. Hızlı nüfus artışıyla, sanayileşme ve bunların neticesinde dün
yamızı saran ozon tabakası ve tüm çevreye karşı artan tehditler, yeryüzünde yaşayan insanların 
birbirleriyle çok yakın ve topyekûn dayanışmalarıyla önlenebilir. Artık, Brezilya'da yağmur or
manlarının yok edilişi, Avrupa ve Asya Kıtası ülkelerini; Afrika Kıtasında meydana gelen bir 
doğa tahribatı, Amerika ve Avusturalya Kıtası ülkelerini direkt olarak etkilemektedir, tşte, bu 
noktadan hareketle, güzel gezegenimizde yaşayan tüm toplumlar, kalkınıp gelişirken, dünya 
kaynaklarını bozup çirkinleştirmemeli, insanların sağlıklı yaşamaları için elzem olan temiz ha
va, su ve toprağı kirletmemelidirler. İnsanlar, gelişmenin ürünü olan refahtan pay alırken, ta
biatı da korumayı, güzel tutmayı başarmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde ormanların korunması ve işletilmesi görev
leri Orman Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, döner sermaye bütçe
siyle bu görevleri yürütmeye çalışmaktadır. Son yıllarda, döner sermaye bütçesine yüklenen 
ve aslında genel bütçeden yürütülmesi gereken görevler nedeniyle, döner sermaye bütçesi ye
tersiz kalmaktadır. 
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öte yandan, döner sermaye bütçesinin en önemli gelir kaynağı olan orman ürünleri satışı, 
son zamanlarda sıfır gümrükle giren ithal orman ürünleri nedeniyle durma noktasındadır. Çün
kü, orman ürünleri, üzerindeki çeşitli fon ve vergilerin yarattığı maliyet yüksekliği nedeniyle, 
rekabet şansını yitirmektedir. ; 

1993 yılında çeşitli yasalar ve fonlar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğünün bütçe kaybı 
3,5 trilyon Türk Lirası civarındadır. Yukarıda bahsettiğim fonlar mutlaka kaldırılarak, orman 
köylüsünün yararına aktarılmalıdırlar. 

Muhtelif kanunlarla getirilen indirimli satışlarla, hisse ve fonlar ilgili kanunlardan mutla
ka çıkarılmalıdır. Serbest piyasa ekonomisinin gereği de budur. 

Gelişmiş ülkelerde ormanların fonksiyonel faydaları çok iyi bilindiğinde, diğer sektörler
den ormancılık sektörüne kaynak aktarılırken, ülkemizde bunun tam tersine bir uygulamaya 
gidilerek/ ormancılık sektöründen diğer sektörlere kaynak aktarılmaktadır. 

3116 sayılı Orman Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, Ulu Önder Atatürk'ün 1937 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasındaki ormancılığımıza ilişkin şu sözleri, or
mancılık politikamızın amaçlarının ne olduğuna ışık tutacak niteliktedir : 

"Orman servetimizin korunması gereğine ayrıca işaret etmek isterim. Ancak, bunda önemli 
olan, koruma esaslarının, ülkemizin türlü ağaç ihtiyacını devamlı olarak karşılaması gereken 
ormanlarımızı dengeli ve teknik bir biçimde işleterek yararlanmak esasıyla akılcı bir biçimde 
uzlaştırmak mecburiyeti vardır.*' 

Atatürk'ün bu sözlerinden, ormancılık politikamızın temel amacının, ülkemizin çeşitli or
man ürünlerine olan ihtiyacının devamlı şekilde karşılanması olduğu ve bu amacın gerçekleşti
rilmesi için de, ormanlarımızın korunmasının, tekniğine uygun olarak işletilmesinin akılcı bir 
şekilde uzlaştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Nitekim Anayasamız da, ormanlarımızın 
korunması ve geliştirilmesi hususları yer almıştır. Ormancılık mevzuatı ve kalkınma planlarına 
göre de ormancılık politikasının amaçları şöyle gruplandırılmaktadır : 

1. Ülke sanayiinin ve insanın orman ürünlerine olan ihtiyaçlarını, ormanların verim gü
cü Ölçüsünde ve devamlılık prensibi içerisinde modern işletmecilik metotlarının kullanılarak 
ve ormanlardan çok yönlü faydalanılarak karşılamak. 

2. Ülkemiz ormanlarını korumak, bugünkü kuruluşları optimal kuruluşlara götürmek, 
verimsiz orman alanlarını verimli hale getirmek, geliştirmek, başka bir amaç için kullanılma
sında fayda görülmeyen orman sahaları uygun ağaç türleri ile ağaçlandırılarak orman alanla
rını genişletmek. 

3. Ormanlardan, toprağı koruma, yurt savunması ve su rejimini düzenleme gibi fayda
ları sağlamak. 

4. Ormanlarımızın tabiî, kültürel ve rekreasyonal kaynak değerlerini muhafaza etmek 
ve yurt güzelliğini sağlamak amacıyla ormanlarımızda tesis edilen millî park, tabiat parkı, ta
biat anıtı, tabiatı koruma sahaları, orman içi dinlenme yerleri ve piknik yerleriyle, halkımızın 
giderek artan rekreasyon ihtiyaçlarını temin etmek, orman alanlarımızdaki ve tüm yurt sathın
da av ve yaban hayatı kaynakların geliştirilmesiyle, iç ve dış turizmin geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktır. 

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için, Orman Bakanlığı geniş anlamda, ormanları devamlılık 
ilkesi altında işletme, koruma ve geliştirme görevlerini üstlenmiştir. 
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işte, bu amaçlardan, koruma ve işletme görevlerini üstlenmiş bulunan Orman Genel Mü
dürlüğü, bu hizmetleri, döner sermaye bütçesiyle yürütmektedir, özellikle, ormanlarımızın gereği 
gibi korunması ve daha önce çeşitli nedenlerle tahribata uğramış, verimsiz ve bozuk orman 
alanlarının imar ve ihya edilebilmesi için, döner sermayeden, diğer sektörlere kaynak aktarıl
maması, tam aksine, katma bütçeden takviye edilmesi gerekmektedir. 

Orman alanlarının genişletilmesi hususu ise, ormansız alanların, uygun ağaç türleriyle ağaç-
landırılmasıyla mümkün olacaktır. Ancak, bu noktada, ülkemizdeki durum son derece düşün
dürücüdür. Gerek 11.3 milyon hektar civarındaki bozuk ormanların iyileştirilerek, ülke top
raklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve gerekse, uzun dönemin odun hammaddesi arz-
talep ilişkilerinde dengenin sağlanması bakımından, yılda asgarî 300 bin hektar ağaçlandırma 
yapılması hedeflenmişken, yılda en fazla 114 bin hektara ulaşılabilmiştir. Bugün seçilen 300 
bin hektar yıllık ağaçlandırma hedefinden hareketle, 11.3 milyon hektar bozuk orman alanı
nın ağaçlandırılması 38 yıl gibi bir zaman alacaktır. 

Bu bozuk orman alanlarına her yıl yeni alanlar ve yangın alanlarının eklenmesi sonucu, 
bu süre daha da uzayacaktır. Kaldı ki, bu, orman içi ağaçlandırma sahalarıdır. Oysaki, yapılan 
bir araştırmaya göre, ormanlarımızda inşa edilen barajlarımızın su toplama havzaları, tarım 
alanlarımızdaki rüzgâr perdeleri, mera alanları ve bunlar gibi alanlarla ülkemizde potansiyel 
ağaçlama alanı toplam 56 milyon hektarı bulmaktadır. 

Oysaki, 1994 yılı ağaçlandırma programı, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğünün yapacağı ağaçlandırmalar, toplam 100 bin hektar civa
rındadır. Bu nedenle, yıllık ağaçlandırma programlarının artırılması, hiç değilse yılda asgarî 
500 bin hektara çıkarılması gerekli bulunmaktadır. 

Yine, şehirlerimizin büyük bir hızla büyümesi, endüstrileşmemizin getirdiği çevre kirliliği 
ve halkın gün geçtikçe artan dinlenme ve rekreasyon ihtiyacı, ormancılık sektörünün yüklen
mesi gereken hizmetlerin başında gelmektedir. 

Bir diğer önemli konu da, bugün ülkemiz ormanlarının içerisinde 17 500 köyde yaşayan 
yaklaşık 10 milyon orman köylüsüyle, orman varlığımız ve ormancılığımız arasında, hemen 
hemen hiçbir ülkede rastlanmayan özel ilişkilerdir. Geçimlerini genellikle ormancılıktan sağla
yan bu kesim, kırsal alan içinde de gelir düzeyi en düşük kesimi oluşturmakta ve bu nedenle 
de ormanlarımıza, istemeyerek de olsa, çeşitli zararlar vermektedirler, Orman-köylü ilişkileri
nin bir türlü düzeltilememesi nedeniyle de, ormanlarımızın korunması sağlanamadığı gibi, mo
dern ormancılık tekniklerinin uygulanması ülke genelinde mümkün olamamıştır. Bunun so
nucu olarak da, halen ormanlarımızın yüzde 56'sı bozuk orman karakterinde bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllarda, ormanlarımızın korunması, yalnız cezaî hükümlerle sağlanmaya çalışıl
mış, ancak 1970-li yıllarda Adalet Partisi iktidarları zamanında, bunun esas tedbirinin, orman 
köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınmasının sağlanması olduğu gerçeğinden hareketle, Orman-
Köy ilişkileri (Or-Köy) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu teşkilatın kurulmasından sonradır 
ki, orman köylülerine yardım ve yatırımlar planlı ve projeli, etkin bir şekilde götürülmeye baş
lanmıştır. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim ki, ormanlarımızın korunması, işletilmesi ve geliş
tirilmesi hedeflerine ulaşılabilmesi; ancak orman içi ve bitişiğinde oturan orman köylülerimi
zin kalkındırılmasıyla mümkün olacaktır. 
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Daha güzel bir dünya, daha güzel bir çevre, bunun için de daha çok orman varlığı idealle-
riyle, 1994 Orman Bakanlığı bütçesinin Bakanlığımıza, genel müdürlüklerimize, çalışanlarına 
ve Türkiye'de yaşayan orman köylümüze hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN i - Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Konuşma sırası, Refah Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Sayın Zeki Ünal'da; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ZEKt ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Orman Bakanlığı 1994 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlar,'bu görüş
melerin ülkemize, milletimize, orman köylüsünden en üst yöneticilere kadar tüm orman cami
asına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, ormanlarımız en önemli doğal kaynaklarımızdandır. Ya
şayan biyolojik varlıklar olmaları sebebiyle dinamik bir yapıya sahiptirler. Bu özellikleri, on-
lan, toplum hayatının vazgeçilmez unsurları arasına sokmuştur. Tabiri caizse, insanı beşikten 
mezara kadar takip ederler. Metafizik bir duyguyla ifade etmek gerekirse, bir orman ürünü 
olan tabut, âdeta insanoğlunun dünyada en son bindiği sade bir vasıtadır. 

Ormanlar, toplumların yalnız ekonomik ve ticarî hayatlarını değil, onların, aynı zamanda 
sağlık, sosyal ve estetik yanlarını da ilgilendirir. Gerçekten ormanlar, rantabl ve rasyonel bir 
şekilde değerlendirildiğinde, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı gibi, topraklarımızı 
su, yağış ve rüzgâr erozyonundan, heyelan ve çığ gibi felaketlerden korur; çevrenin güzelleşme
sini, turizmin gelişmesini sağlar; hava kirliliğini önler. Kirlilikle ilgili bir misal vermek gerekir
se; 100 yıllık bir kayın ağacı bir saatte 1.7 kilogram oksijen üretmekte, 2.3 kilogram karbondi
oksit tüketmektedir. 

Orman olmayan yerlerde, bitki, su, toprak dengesi bozulmakta, erozyonun tahribatı art
makta, can ve mal kaybı yanında, çok önemli ekonomik değerler yitirilmektedir, örneğin, bu
gün ülkemizde erozyondan dolayı yılda 460 milyon ton materyal, akarsulara, denizlere, göllere 
ve barajlara taşınmaktadır. Türkiye'nin yüzde 78'i erozyona açıktır ve Türkiye'deki erozyon 
Avrupadan 17 kat, Kuzey Amerikadan 6 kat daha fazladır. Her yıl 460 milyon ton materyalle 
birlikte, 30 milyon ton fosfor, azot, kalsiyum, potasyum gibi, bitkiler için fevkalede faydalı 
ve önemli olan besin maddeleri yok olup gitmektedir. 

Ormancılık, bir yanıyla ekolojik ve ekonomik dengeyi sağlayan önemli bir sektördür. Çünkü, 
ekolojik dengelerin bozulduğu bir ortamda, ne ekonomik dengeyi ne de ekonomik faydayı sağ
lamak mümkündür. 1937 yılında yapılan Çubuk-1 Barajının yarısı -ki Çubuk Barajına bir yıl
da taşınan sediment 220 bin tondur- 1958'de yapılan Kemer Barajının üçte biri, 1956'da yapı
lan Seyhan Barajının beşte biri, şimdiden taşınan materyalle dolmuştur. Buna karşılık İstan
bul Belgrat Ormanlarında Kanunî Sultan Süleyman devrinden kalma bentler, çevresindeki or
manlar sayesinde hâlâ görevlerini sürdürmektedirler. 

Uzmanlar, her yıl erozyonla kaybolan 460 milyon ton topraktan dolayı meydana gelen kaybı 
hesap etmişlerdir. 1 ton toprağın tarımsal üretim potansiyelinin asgarî 3 dolar olduğunu kabul 
ederek yaptıkları hesaba göre, kaybımızın yaklaşık 1.5 milyar dolar olduğunu ortaya koymuş
lardır. 
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Kaybolan toğrağın gerçek değerini ölçmek ise mümkün değildir. Çünkü, toprağı ne ürete
biliriz ne de ithal edebiliriz. Değişik rakamlar telaffuz edilmekle beraber, bildiğim kadarıyla, 
1 santimetre toprağın teşekkülü için 10 bin sene gibi çok uzun bir zamanın geçmesi gerekmektedir. 

Bugün ormanlarımızın kapladığı alan 20.2 milyon hektardır. Bu, ülkemiz yüzölçümünün 
yüzde 26*sıdır. Halbuki, milattan önce 10 bin yılında, yani bundan 12 bin yıl önce Türkiye'de^ 
İd orman alanlarının yüzde 72 olduğu bazı araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. Bu
günkü ölçeklere göre, üllcemizde yeterli orman alanı olduğunu söyleyebilmek için, bu oranın 
asgarî yüzde 30'larda olması lazım gelmektedir. Eğer ormanlarımıza sahip çıkmazsak veya ağaç
landırma çalışmalarına hız vermezsek, özellikle son yıllarda zihinlerde oluşan, "çölleşen Türkiye* ' 
imajını silemeyiz. 

1946 yılından beri, 47 yıldır Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. An
cak, çalışmalar yetersiz kaldığı için, ormancılık alanındaki sorunlar katlanarak büyümektedir. 
Hemen şunu belirtmek isterim ki, ormancılıktaki faaliyetlerin ağırlık merkezini ağaçlandırma 
teşkil etmektedir. Bu alandaki başarılar, genelde ağaçlandırmayla ölçülmektedir. Aksi halde, 
mevcut ağaçları keserek üretimi artırıyoruz demek, basan için bir kıstas değildir. Bu vesileyle, 
plan dönemindeki ağaçlandırma faaliyetlerine kısaca bir göz atmakta fayda görüyorum. 

Bilindiği gibi, plan dönemi 1963 yılında başlamıştır. Plan öncesi dönemde,;yani 1946 ile 
1962 yıllan arasında orman içi ve dışı ağaçlandırma, toplam olarak 99 295 hektardır. 1963 ile 
1967 yıllarını kapsayan Birinci Plan döneminde 145 071 hektar ağaçlandırma yapılmıştır. 1968 
ile 1972 yıllarım kapsayan ikinci Plan döneminde ise 92 428 hektar; 1973 ile 1977 yıllarını kap
sayan Üçüncü Plan döneminde ise 130 921 hektar alanda ağaçlandırma yapılmıştır. 1978 yılın
daki ara dönemde ise bu rakam 32 943 hektardır. 1979 ile 1983 yıllannı kapsayan Dördüncü 
Plan döneminde toplam miktar 207 396 hektardır. Yine, 1984 yılındaki ara dönemdeki miktar 
ise 85 471 hektardır. Beşinci Plan dönemi, bilindiği gibi, 1985 ile 1989 yıllarını kapsamaktadır 
ve en yüksek değere bu tarihlerde rastlanmaktadır, o da 541 484 hektardır. Altıncı Plan döne
mine baktığımız zaman ise, Altına Plan dönemi her ne kadar bitmemiş ise de, 1994 yılındaki 
hedefi dikkate almak suretiyle, 1990 ile 1994 yıllannı kapsayan zamanda yapılmış ve yapılacak 
toplam ağaçlandırma miktarı 289 651 hektardır. 

Demek ki, 1946 yılından itibaren 1993 yılına kadar 48 yıllık bir zaman diliminde, toplam 
1 milyon 587 bin 707 hektar ağaçlandırma yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ancak, burada bir noktaya temas etmek istiyorum. İ990'lı yıllara ge
linceye kadar yükselen bu trent, 1990'lı yıllardan sonra bir düşüşe geçmiştir. 1991 yılında 54 
317 hektar olan ağaçlandırma alanı, 1992 yılında 23 661 hektara düşmüştür. Ancak, bunun 
yanında, 1993 ve 1994 yıllarında tekrar yükselme trendine girdiğini görüyoruz. Mevcut bilgile
rimize göre, 1993 yılında, kasım ayı itibariyle 48 bin hektar ağaçlandırma yapılmış olacaktır, 
1994 yılı hedefi ise, 87 bin hektardır. 

Bu meyanda temas etmeden geçemeyeceğim bir konu var. Zannediyorum, ağaçlandırmay
la iki müessese alakadar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Orman Genel Müdürlüğü, diğeri 
de Bakanlık bünyesindeki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Burada 
bir komplikasyon olduğu kanaatindeyim. Eğer Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Mü
dürlüğü diye bir Genel Müdürlük varsa, ağaçlandırma görevinin sadece bu Genel Müdürlük 
tarafından yerine getirilmesi lazım geldiği kanaatindeyim. 
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Sayın Bakanın konuşmasından anladığımız kadarıyla, başlangıçtan 1993 yılı Ekim ayı so
nuna kadar 2 milyon 44 bin hektar ağaçlandırma, 66 bin hektar mera ıslahı, 503 bin hektar 
enerji ormanı tesisi ve 485 bin hektar tabiî gençleştirme olmak Üzere, toplam 3 milyon 367 bin 
hektar alanda ağaçlandırma, imar, ihya ve mera ıslahı çalışması yapılmıştır. 

Yine Sayın Bakanın verdiği bilgilere göre, ülkemizde 11,3 milyon hektar bozuk orman ala
nı, 7 milyon hektar ormana tahsis edilmesi gereken çalılık ve tarıma elverişli olmayan saha ol
mak üzere, toplam 18,3 milyon hektar alanın ağaçlandırılması, imar ve ihya edilmesi zarureti 
vardır. 

47 yıllık dönemde 3 milyon 367 bin hektar saha ağaçlandırıldığına, imar ve ihya edildiği
ne göre, bir yılda ortalama 72 bin hektar yapılmış demektir. Bu tempoyla gidilecek olursa, 18,3 
milyon hektar alanı ağaçlandırma, imar ve ihya etmek için, zannediyorum 47 yıla ihtiyacımız 
olacaktır. Program hedefi olan 300 bin hektar/yıl dikkate alındığında, bu 47 yıl, 11 yıla ine
cektir. O bakımdan, bu konuda, zannediyorum program hedeflerinin şu anda asgarî seviyede 
seyreden rakamların çok üzerine çıkılması lazım geldiği kanaatindeyim. Sanıyorum Bakanlık 
bu konuyu düşünüyordur. 

Bunun dışında, fidan üretimiyle ilgili bilgiler şahsen bana oldukça muğlak geliyor. Ba
kanlığın, köklü çözüm için hedeflediği fidan miktarı ne kadardır ve yeterli midir öğrenmek 
istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının programına göre, 1992 yılında 324 milyon fidan üretilecekti; 
üretildi, hatta hedefi aşarak 380 milyon üretim yapıldı. Bunun 80 milyonu kullanıldı, gerisi 
toprağa gömüldü. 1 fidan 1 000 lira olarak kabul edilecek olursa, bu, 300 milyar liralık bir 
kayıptır. Elbette ki, bu durumdan, şu anda Orman Bakanı olan Sayın Ekinci'yi sorumlu tut
mak istemiyorum. Yalnız, bize gelen bilgiler böyledir. O nedenle, Sayın Ekinci'nin bu konu 
üzerine gitmesini, tahkik ettirmesini ve sorumlular varsa mutlaka icabına bakmasını kendile
rinden istirham ediyoruz. 

1992 yılı sonu itibariyle, 20,2 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 60'ının, yani 12 mil
yon hektarının kadastrosunun tamamlandığı biliniyor. 151 adet orman kadastro komisyonu 
ile yılda ortalama 800 bin hektar sahanın kadastrosunun yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu 
durumda, kadastro işlerinin bitirilmesi için, yaklaşık on yıla daha ihtiyacımız var demektir. 
Komisyon sayısını çoğaltmak suretiyle, acaba, bu çalışmaları artırmak mümkün değil midir? 

Ayrıca, bu çalışmalar sırasında, arazilerinin elinden alındığını iddia eden vatandaşların 
dileklerine kulak verilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Yol durumuna gelince : 1993 yılı ekim ayı sonu itibariyle, 120 bin kilometre orman yolu 
tamamlanmıştır. Revize edilen yol şebeke planlarına göre, halen 82 bin kilometre yolun daha 
yapılması gerekmektedir. Yani, şu ana kadar yapılması gereken 200 bin kilometre yolun ancak 
yüzde 60'ı yapılmış, yüzde 40'ı yapılmamıştır. 

Programa göre, 1992 yılında 1 644 kilometre yeni, 328 kilometre stabilize yol yapılmıştır; 
1993 yılı sonu itibariyle 250 kilometresi stabilize olmak üzere toplam 2 050 kilometre yolun 
bitirilmiş olması gerekmektedir; 1994 yılı programında ise, toplam, 2 500 kilometre yol yapımı 
hedeflenmiştir. Bu durumda, yapılması gereken 82 bin kilometre yol için 33 yıl gibi uzun bir 
zamana ihtiyacımız olacaktır. Bununla ilgili çalışmaların hızlandırılmasını temenni ediyoruz. 
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Üzerinde durmak istediğim diğer önemli konulardan bir tanesi de orman yangınlarıdır. 
1937 ile 1991 yılları arasında 49 143 orman yangını olmuş ve 1,4 milyon hektar orman alanı, 
maalesef, yitirilmiştir, yani, ortalama olarak 54 yılda 50 bin yangın plmuş ve 1,5 milyon hektar 
ormanımızı, maalesef, kaybetmişiz. 1983 ile 1992 yılları arasında, yılda ortalama 12 242 hek
tar saha yanmıştır. 1992 yılında 2 110 yangında 12 312 hektar sahamız yanmıştır. 1993 yılı ekim 
sonu itibariyle 2 350 yangın olmuş ve toplam 12 768 hektar ormanımız kül olmuştur. 

Görüldüğü gibi, son Koalisyon Hükümetleri döneminde yangınlarda bir artış göze çarp
maktadır. Bu artışın sebebi nedir; acaba ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Diğer önemli bir konu, orman içerisinde yaşayan köylülerimizin durumlarıyla ilgilidir. Bu
gün, 17 bin köyde yaşayan yaklaşık 10 milyon orman köylüsü geçimlerini genellikle ormancı
lıktan sağlamaktadır. Bu kesim, kırsal alan içinde gelir düzeyi en aşağı olan kesimdir; 8 Aralık 
1993 tarihinde, Sayın Başbakanın kırsal kesim için takdir etmiş olduğu kişi başına 40 dolarlık 
gayri safî millî hâsılanın daha aşağı kademelerinde olduğu kanaatindeyim. 

Orman köylüsünün sosyoekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla kurulan Or-Köy 
köylülere bazı imkânlar sağlamakta ise de, bu yeterli değildir. Orman köylülerinin, alt ve sos
yal yapı yatırımlarına hız verilerek, öncelikle, yol, su, elektrik, okul vesaire gibi ihtiyaçlarının 
süratli bir şekilde karşılanması lazım gelmektedir. 

Ormancılık sektöründen sağlanan yararlar, orman köylüsünü kalkındırmaya yetmediği için, 
orman köylüsü, ormancılık sektörü dışındaki sektörlerden hayvancılık, tarım, el sanatları gibi 
dallara yönlendirilmelidir. ' 

Finansman desteği sağlanarak kurulacak aile işletmelerinin ürünlerini değerlendirecek en
düstriyel ve agroendüstriyel tesislerin yine orman köylülerince kurulacak kalkınma koopera
tifleri aracılığıyla kurulmasının sağlanması gerekmektedir ve orman zayiatını önlemek için, 
orman içi köylerde ikame malzeme kullanımı teşvik edilmelidir. 

Odunun ve organik kökenli yakıtların, ısınma ve pişirme amacıyla kullanılarak israf edil
diği ülkemizde, alternatif enerji kaynaklarını devreye sokmak lazımdır. Bugün, 200 milyon ton 
çiftlik gübresinin 100 milyon tonu, maalesef, tezek olarak kullanılmaktadır. Bugün, rüzgâr, 
güneş ve biyogaz, ikame enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir. Güney Kore'de biyogazın çok 
yaygın olduğu bilinmektedir. Türkiye'de protatip projelerle kırsal kesimde ve ormanda yaşa
yan köylülerimizin yakıt ihtiyacını karşılamak mümkündür. Bir araştırmaya göre, kullanılan 
çiftlik gübresi, fermante edilmek suretiyle, ekonomiye yılda 2 milyar dolar katkı sağlayacaktır. 
Odunun toplam enerji içindeki payı ise yüzde 20'dir. Buna mutlaka bir çare bulunmalıdır. 

Tabiatıyla, köy kalkınmasıyla ilgili olarak bazı önerilerde bulunmak mümkündür. Ancak, 
bunların en önemlisi, belki de başlıcası finansman desteği ve buna paralel olarak kalkınma 
programıdır. 

Elimizdeki rakamlara bir göz attığımız zaman, 1989 yılından bugüne gelinceye kadar Or-
Köy tarafından verilmiş kredilerin hiç de tatminkâr olmadığını görürüz. 1989 yılında 9 bin ki
şiye 30 milyar lira 1990 yılında 8 bin kişiye 40 milyar lira, 1991 yılında 8 bin kişiye 57 milyar 
lira, 1992 yılında 10 500 aile işletmesine 83 milyar lira, 1993 yılında da 16 bin işletmeye 500 
milyar lira kredi verilmiştir. Bunların 400 milyar lirası faizsiz kredidir. Aslında, bunun yaygın
laştırılması lazımdır. Edindiğimiz bilgiye göre, 1994 programında, 26 bin kişinin istifade ede
ceği kredi miktarı ise 130 milyar liradır. 
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Değerli arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 10 milyon insanın yaşadığı bir kesim için bu pa
ra gerçekten çok düşük ve yetersizdir. Bu parayı 10 milyon insana paylaştırdığımız zaman kişi 
başına 50 bin lira civarında bir para düşmektedir. Bunu 1993 yılı için hesap ettiğimiz zaman, 
yani 500 milyar lirayı 16 bin işletmeye böldüğümüz zamanda işletme başına 30 milyon lira düş
mektedir ki, bu gerçekten çok küçük bir rakamdır. 

Bunun yanında, orman köylüleri, geçimini, haliyle, İçendi bölgelerindeki ormancılık faa
liyetlerinden sağlamaktadırlar. Bunların bir kısmı, Orman Genel Müdürlüğünün veya Orman 
Bakanlığının ilgili birimlerinde çalışmaktadır ve bunlar genelde mevsimlik işçidir. Bu mevsim
lik işçilerin büyük bir bölümü işinden çıkarılmıştır. Ayrıca, 500 kadar bir işçi kitlesine de dai
mî işçi kadrosu verilmiştir. Eğer, işçiye hakikaten ihtiyaç yoksa, bu 500 kişiye niçin işçi kadro
su verilmiştir? Ayrıca, işçi kadrosu verilirken adalet gözetilmemiştir; onyedi onsekiz yıldan be
ri geçici işçi olarak çalışanlar bundan istifade edemedikleri halde, yeni giren veya onlardan da
ha yeni olan işçilere bu imkân sağlanmıştır. İnşallah, bu gibi adaletsiz tatbikatların önüne ge
çilir; temennimiz ve duamız budur. 

Bir de, bunun dışında, orman muhafaza memurlarının mağduriyetleri söz konusudur. Zan
nediyorum, Bakanlığa bu konuyla ilgili belki yüzlerce dilekçe gelmiştir. Bu konu üzerinde faz
la durmak istemiyorum; gereğini Bakanlığımızın düşüneceği kanaatindeyim. 

Şüphesiz, orman alanlarında görülen bütün bu sıkıntılar, aslında ülkemizin ortak sıkıntı
larıdır. Ormancılık yalnız 10 milyon insanı değil, elbette ki bütün ülkeyi ilgilendirmektedir. O 
halde, bu sıkıntıları gidermek iddiasıyla gelen Hükümet, ortaya müşahhas çözüm önerileri ko
yabilmelidir. Orman Bakanlığının 1994 bütçesiyle bu sorunların üstesinden gelebileceği kanaa
tinde değilim; çünkü, verilen para içerisinde yatırımlara ayrılan pay oldukça düşüktür. 

Orman Bakanlığı bütçesi toplam 1,6 trilyon, Orman Genel Müdürlüğü bütçesi toplam 2,3 
trilyon; bunu topladığımız zaman yaklaşık 4 trilyon civarında para yapmaktadır ve bunun da 
yaklaşık yüzde 75'i cari harcamalara ve transferlere; personel harcamalarına gitmektedir. 

Elbette ki, bu bütçe ile ne program hedeflerini yakalamak ne de istenilen yatırımları ger
çekleştirmek mümkündür. Nitekim, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında sektör üretiminin 
yılda ortalama yüzde 1, ithalatın ise yüzde 14,4 oranında artması öngörülmüştür. Şimdiye ka
darla uygulamalarda, bazı kalemlerde artılar olmakla beraber, negatif bir gelişmenin önüne 
geçilememiştir, örneğin, Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre 1993 yılı içinde devlet ormanların
dan 7 milyon 60 bin endüstriyel, 11 milyon 850 bin ster yakacak odun üretimi gerçekleştirile
cektir; ancak, bu rakamların Devlet Planlama Teşkilatının gösterdiği program hedeflerinin ge
risinde kaldığını görmekteyiz. Programa göre 1993 gerçekleşmesi endüstriyel odunda 9,1 mil
yon metreküp, yakacak odunda 19,7 milyon metreküp olacaktır. 1994 yılında ise, endüstriyel 
odun üretiminin 9,3 milyon metreküp, yakacak odun üretiminin ise 19,3 milyon metreküp ol
ması gerekmektedir. Görüldüğü gibi, 1993 yılı programı eksi yüzde 1,9 olarak realize edilmiş 
olacaktır. İthalat artışı ise, yüzde 32,5'tir. Halbuki, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında itha
latın artış oranı yüzde 14,4 olarak öngörülmüştü. Bu göstergelerin ve gelişmelerin tatminkâr 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce 1 katrilyon 270 trilyon liralık bir or
man servetimizin rantabl bir şekilde işletilmesi en samimî dileğimizdir. 

Tekraren ifade etmek istiyorum ki, gayri safî millî hâsılaya denk bir orman servetimizin 
yönetiminden, denetim ve işletmesinden sorumlu bir bakanlığın bütçesi bu kadar küçük olma
malıydı. Bununla beraber, Hükümetin ormancılıkla ilgili dış ticaret politikasını anlamak 
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güçtür. Bugün bildiğimiz kadarıyla, sıfır gümrükle orman ürünü ithal edilmektedir ve orman 
ürünleri ithalatımız giderek artmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazinenin verilerinde 
bazı farklar olmakla beraber, her halükârda, ithalatımız yılda 200 milyon doları aşmaktadır. 
1993 yılında, altı ayda 120 milyon dolarlık orman ürünü ithalatı yapılmıştır; bir yılda 240 mil
yon dolarlık ithalat yapılacağı muhakkaktır. Bunu, şu andaki döviz kuruna göre hesap edecek 
olursak, yaklaşık 3,5 trilyon lira yapar, Bakanlık bütçesinin 4 trilyon lira olduğu düşünülürse, 
politikadaki yanlışlık daha iyi anlaşılmış olacaktır. Yani, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman 
Bakanlığının toplam bütçesi yaklaşık 4 trilyon lira civarındadır; biz dışarıya 3,5 trilyon lira 
vermek suretiyle orman ürünü ithal etmekteyiz. Her şeyden evvel, Hükümetin ithal ikameci 
politikalar geliştirmesi gerekmektedir; dışarıya giden dövizin önüne bu şekilde geçmek müm
kündür. 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum zamanım doldu; bu vesileyle... 
BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. Grubunuza ayrılan 30 dakikalık sürenin 28 dakika 

4 saniyesini kullandınız; geri kalanını da kullanabilirsiniz. 
Buyurun. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, ben zaten kendilerine müsaade etmiştim. 

. 1 
BAŞKAN — Hayır, benimle ilgili değil efendim; arkadaşımız "sürem bitti" dedi de, süre

si olduğunu söylüyorum. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aşağı yukarı, ormancılıkla ilgili ana bir 

değerlendirme yapmış olduk ve ülkemizin şu anda bulunmuş olduğu noktayı da dikkatlerinize 
arz ettik. Tabiî, bizim isteğimiz, bu söylediğimiz ve ortaya koymuş olduğumuz öneriler istika
metinde, Orman Bakanlığının, üzerine düşen görevi Iayıkı veçhile yapabilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, mademki birkaç dakikam var... 
BAŞKAN — Hayır efendim, birkaç dakika değil, 1 dakikanız var. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — öyleyse, 1 dakika içerisinde, şunu söyleyeyim : Sayın Bakanı

mızın, Kültür Bakanlığı bütçesini incelemesini ve Kültür Bakanlığı içerisindeki bale, tiyatro, 
opera hizmetlerine ayrılan 1,2 trilyon lirayı bizzat gözleriyle görmesini ve bunu dikkate alarak, 
orman köylülerinin dertlerine yaklaşmasını temenni ediyorum.' 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, 1 dakikadan az bir süre var... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Kullanmayacak. 
BAŞKAN — Kullanmıyorsunuz; teşekkür ederim efendim. 
Konuşma sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Refik Arslan'da. 
Buyurun Sayın Arslan. 

ANAP GRUBU ADINA REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüş ve düşünceleri
ni arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığının 1993 yılı bütçe uygulamaları ile 1994 yılı büt
çe tasarısı üzerinde konuşmamı sürdürmek istiyorum. 1994 yılı Orman Bakanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin, özellikle orman köylülerimize, ülkemize, ormancılığımıza, Or
man Bakanlığının çok değerli çalışanlarına ve cefakâr orman işçilerimize hayırlı, uğurlu olma
sını yürekten temenni ediyorum. 
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Yüce Meclisin değerli üyeleri, bugün dünyada 4 milyar hektar orman alanı bulunmasına 
karşın, yurdumuz orman alanı 20 milyon hektar kadardır. Bu miktar, ülkemiz yüzölçümünün 
yüzde 26'sını teşkil etmektedir. Mevcut ormanlarımızın yüzde 56'sı verimsiz durumdadır; yüz
de 44'ü verimli olan ormanlarımızın tekniğe uygun işletilmesi, korunması ile, verimsiz halde 
bulunan ormanların iyileştirilmesi, ağaçlandırılması, ormancılığımızın en önemli ilkelerindendir. 

Bu üç ana politikayı en iyi şekilde yürütebilmek, bu meyanda, orman köylüsüne daha faz
la istihdam ve gelir sağlayabilmek amacıyla, Orman Bakanlığı, Anavatan Partisi Hükümetince 
1991 yılında yeniden kurulmuştur. 

Mülkiyet itibariyle, ormanlarımızın yüzde 99'u devlete aittir, sadece yüzde l'i özel mülki
yete konu edilmiştir. Hal böyle olunca, 10 milyona yakın orman köylüsü, ormanla iç içe yaşa
maktadır. 

Orman-halk ilişkileri değerlendirildiğinde, gerek orman köylümüz, gerekse ormancılık sek
törü açısından en büyük sorun mülkiyet probleminden kaynaklanmaktadır. Bunun için, ANAP 
Hükümetleri, 1983'ten bugüne kadar, 6831 sayılı Orman Kanununda, 2896, 3302 ve 3373 sayı
lı Yasalarla muhtelif değişiklikler yapmıştır, Bu değişiklikler, bilhassa, orman kadastrosu ve 
mülkiyet ihtilaflarının giderilmesi konusunda iyileştirici hükümler getirmiştir. 

Bu iyileştirmeler sonucu 1989'da 18 bin ceza davası düşmüş; 1989-1991 yılları arasında 
9 025 davanın temyizinden, 3 bin davanın da takibinden vazgeçilmiştir. Bunca iyileştirmeye 
rağmen, henüz istenilen mesafe alınamamıştır. Takriben 400 bin orman davası bulunmaktadır. 
Bu rakamlar da, orman kadastrosu hizmetlerinin, orman-halk ilişkilerinin tanziminde ne ka
dar önemli olduğunu göstermektedir, 

1988'den itibaren, ANAP iktidarı, yine kadastro sorununu azaltmak için bir dizi çalışma 
yapmış ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 3163 sayılı Kanunu yürürlüğe koymuştur. Bu Kanunla, Ana
yasaya göre orman vasfını kaybeden orman alanları, rayiç bedel üzerinden sahiplerine verile
cektir. Yine bu Kanunla, öteden beri kullanılan ve toplu yerleşim yeri olup da mülkiyeti or
manda gözüken sahaların vatandaşa verilmesi, vatandaşın, tapuyla, malik olmaları sağlanmıştır. 
Bu yerlerin kadastrosu, 3402 sayılı Kanuna göre öncelikle yapılacaktır. Rayiç bedel, iki yıl içe
risinde, Kanunda öngörülen komisyonca belirlenecektir. 

Orman bakanlarının Öncelikle ehemmiyet vereceği konunun bu olması; bu Bakanlığın bu 
işi bizzat ve öncelikle yapması, yaptırması ve hatta titizlikle takip etmesi gerekmekteyken; 13 
Temmuz 1993 tarih ve 21636 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, bu görev, Maliye Bakan
lığına verilerek baştan atılmaya çalışılmış, âdeta ciro edilmiştir. Ancak, Maliye Bakanlığı hu
kukçularının görüşüne göre, bu işi, tabiatı ve takibi yönünden Maliyenin yapamayacağı, Or
man Bakanlığınca takip edilip uygulanması gerekmektedir. 

Ormanda yaşayan 10 milyon insanımız, 300-400 bin hektar alanı ilgilendiren 2-B uygula
masından beklediği faydayı sağlayamamış, mağdur edilmiştir. Gerek bu kanunları çıkarttıran 
Orman Bakanlığı, gerekse hükümetler ve bakanlar, kim olursa olsun, kanunun amacına ve ru
huna aykırı hareket edemezler. Tarih önünde, orman köylüsünün vicdanında bu işi tezgahla
yanlar mahkûm olacaktır. Kırsal kesimde yaşayan bu insanlarımız, Orman Bakanlığından, bu 
işin bir an önce neticelendirilmesini beklemektedir. Biz de, bu işin, sonuna kadar takipçisi 
olacağız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ağaçlandırma konusunda da görüşlerimi açıklamak 
istiyorum. Türkiye ormanlarının yüzde 60'a yakın kısmı verimsizdir. Orman Bakanlığının ku
ruluş esprisinin başında, daha çok ağaçlandırmak yapmak gelmektedir. ANAP hükümetleri
nin görev yaptığı 1984-1991 yıllarını kapsayan sekiz yılda, orman yetiştirme yatırımlarına bü
yük ağırlık verilmiştir. İktidarımız zamanında 950 bin hektarlık ağaçlandırma yapılmıştır. Bu, 
geçmişte yapılan toplam ağaçlandırma çalışmalarıyla mukayese edildiğinde büyük bir rakam
dır; Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen tüm ağaçlandırma çalışmalarının yarısıdır. Durum 
böyleyken, Orman Bakanlığının daha çok ağaçlandırma yapması gerekirken, 1992-1993 yılları 
arasında ağaçlandırma çalışmaları çok gerilemiş, yıllık 25 bin hektara düşmüştür; 1994 yılında 
da 26 bin hektar gibi çok yetersiz bir ağaçlandırma hedefi öngörülmüştür. Bu rakam, bir yılda 
yangınlarda kaybettiğimiz orman alanını dahi karşılayamayacak durumdadır. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün, sık sık, tanıtım levhalarını, ağaç
landırmayla ilgili reklam ve benzeri çalışmalarını, ağaç bayramlarını, çeşitli kampanyalarını 
televizyonlardan izliyoruz. Kamuoyu oluşturmada bunlar önemli, güzel çalışmalardır. Ancak, 
sayın Bakan, iki yıldır çok fazla reklam ve lafa boğdunuz. Biraz da, eri az bizim dönemimiz 
kadar ağaçlandırmaya ehemmiyet vermeniz gerekir. Diyeceksiniz ki, "ödenek yok, program 
yeterli değil." O zaman soruyorum : Orman Bakanlığı niye kurulmuştur; kesmek için mi?! Ağaç 
kesmek için ödenek bulunuyor da, dikmeye mi bulunmuyor?!. 

Orman Bakanlığının ana hedefi, kuruluş gayesine uygun olarak, her yıl daha çok ağaç
landırma yapmak olmalıdır. Bunu, ormanı seven, ormanlık bir diyarın parlamenteri ve siyasî 
mülahazalardan arındırılmış olarak, Sayın Bakandan ve Hükümetten özellikle istiyorum. Or
mancılıkta en büyük kampanya, en büyük hizmet, daha çok ağaçlandırma yapmak olmalıdır; 
bizim dönemimizin rakamları olan 100 binli rakamlara ulaşmamız gerekmektedir. 

Anavatan iktidarı zamanında, özel ağaçlandırma konusunda da bir dizi yönetmelik çıka
rılmış ve yenilikler gerçekleştirilmiştir; özel Ağaçlandırma Fonu kurulmuştur. Bu fona aktarı
lan paranın artırılması, fona işlerlik kazandırılması, ülke yararına hizmete sokulması mutlaka 
gerekmektedir. Orman köylüsüne, Ağaçlandırma Fonundan, düşük faizli kredi imkânı veril
melidir. Konu buzdolabından acilen çıkarılmalı, tatbikata konulmalıdır. 

Ülkemiz, kavakçılığı geliştirme ve kavak yetiştirme yönünden çok-müsaittir. Bu nedenle, 
Anavatan İktidarları zamanında, İtalyan Hükümetiyle, kavakçılığı geliştirme projesi yapılmış 
ve uygulamaya konulmuştur. Bu projenin getirdiği imkân ve bilgi birikimi, orman teşkilatı
mızda mevcuttur. Kavakçılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ülkemizin en önemli orman
cılık sloganı olmalıdır; çünkü, ülkemizde 130 bin hektar kavak plantasyonu ve 100 bin hektar 
da galeri kavakçılığı yapmaya müsait alan mevcuttur; bu sahaları üretime sokmak gerekir. Bu
nun için Bakanlığa çok önemli görevler düşmektedir. Kavakçılık konusunun araştırma ve or
ganizasyon yönünden tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, orman yollan hakkında da, kısaca, görüşlerimi ak
tarmaya çalışacağım. Ülkemizde orman yolları çok büyük önem arz etmektedir. Ormana gö
türülecek tüm hizmetler ve kırsal kesimde yaşayan insanlarımıza bu hizmetlerin ulaşması ba
kımından, orman yollarının bir an önce bitirilmesi, fevkalade ehemmiyetli bir altyapı çalışma
sı olarak önümüzde durmaktadır. Bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. 

Balta girmemiş, ayakta çürüyen ormanlarımız hâlâ mevcuttur. Bu konu, millî servetin çü-
rümeriıesi, ülke ekonomisine kazandırılması ve içinde yaşayan orman köylümüze istihdam 
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imkânı sağlaması bakımından çok önemlidir; ihmal etmemiz mümkün değildir. Yapılan yolla
ra baktığımızda, çok yetersiz oldukları görülmektedir; ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Bina
enaleyh, Orman Bakanlığı bütçesinden orman yollarına ayrılan payın artırılması ve her türlü 
teknik tedbirin alınması elzemdir. 

1983 yılına kadar 100 bin kilometreye yakın, 1984-1991 yıllan arasında ise 21 bin kilomet
re civarında yeni orman yolu yapılmıştır. 1992-1993 yıllarındada, toplam 4 bin kilometre yeni 
yol inşa edilirken, 1994 yılı programında 2 bin kilometre orman yolu yapımı öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, bu rakamlarla hiçbir iş yapılamaz. Gidemediğiniz yer sizin değildir; 
yol olmazsa, ormana hizmet, köylüye hizmet götürülemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubumuzun, odun tahsisleri ve satışları konusun
daki görüşlerini de, şöyle izah etmek mümkündür : Orman Bakanlığının, 1993 yılı içerisinde 
yakacak odun tahsisinin, tahsisen vilayet emrine verilemeyeceğine, bundan böyle, şehirlerde 
yaşayan halkımızın yakacak odun ihtiyacının köylerdeki pazar satışı ve ihalelerle karşılanaca
ğına dair yazılı emirleri vafdır. Yakacak odunun vilayetlere tahsisen verilmesi uygulamasının 
kaldırılması, açık artırmalı ihale yöntemiyle satılması, bu hususta en son yapılması gereken 
işlem olmalıydı. Zira, ormancılığımızın sosyal yönleri vardır; bu husus, gözardı edilmiştir. Bu 
hizmetin ekonomik mukayesesi söz konusu olmamalıydı. Yapılan muamele, dar gelirli vatan
daşlarımıza, Koalisyon Hükümetinin çaktırmadan yüklemiş olduğu, reva gördüğü ağır bir eko
nomik yük olmaktadır. 

Bakanlığın para kazanma politikası, dar gelirli, fukara vatandaşın aşını pişirdiği, ekmeği
ni yaptığı, ısındığı odunun üzerinden olmamalıydı, Görüyoruz ki, Hükümetin bu yöndeki po
litikası, zaten zor günler yaşayan halkımızı, içinde bulunduğumuz ağır kış şartlarında, daha 
da müşkül duruma düşürmüştür. -

Hükümetinize yakın endüstriyel odun tüketen holdinglere, müesseselere, fabrikalara ko
lay ve ucuz tahsisle odun vereceksiniz, onların zenginliklerine zenginlik katacaksınız, sonra da 
"benim köylüm, benim çiftçim, benim fukara vatandaşım" edebiyatıyla sahip çıkmaya çalıştı
ğınız ve oylannı aldıktan sonra bir kenara ittiğiniz bu millete, ihaleyle, yakacak odun satacak
sınız!.. İşte, sizin, ormancılık ve halka hizmet anlayışınız budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığın kuruluşlarına da değinmek istiyorum. Or
man Bakanlığı kurulalı iki yıl olmuş, üçüncü yılına girmiştir. Ancak, bugüne kadar, Bakanlık, 
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasını tamamlayamamış ve faaliyete geçirememiştir. Maa
lesef, 3 ve 7 Aralık 1992 tarihlerinde çıkarılmış olan bu husustaki yönetmelikler halen uygula
maya sokulamamıştır, zaten bu haliyle uygulanmaları da mümkün değildir; çünkü, Erzurum 
Orman Bölge Müdürlüğünü örnek alacak olursak, benim Artvin'li vatandaşım, millî park, Or-
Köy ve ağaçlandırma hizmetleri için Erzurum'a Tuncelili vatandaşım ormancılık hizmetleri için 
Elazığ'a, ağaçlandırma, Or-Köy ve millî park hizmetleri için de Erzurum'a gidecektir. Kendi 
memleketim Kastamonu'daki hemşerim ormancılık hizmetleri için Kastamonu'ya giderken, diğer 
hizmetler için Samsun'a gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum köylümüz için, âdeta, bir iş
kencedir. 

Kastamonu tli Azdavay İlçesi Zümrü Ormanlarındaki köylümüz, Or-Köy'den 5 milyon 
lira para alacağı için Samsun'a gitmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu, köylümüze reva mıdır? 
Bu anlamsız kuruluş şeklinin muhakkak surette değiştirilmesi, hizmet bekleyen köylümüze bu 
Koalisyonun bir borcudur. 
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Değerli milletvekilleri, Or-Köy ve millî park hizmetleriyle ilgili görüşlerimi de kısaca izah 
etmek istiyorum. Orman içi ve kenarında yaşayan 10 milyon civarındaki insanımızın bir nebze 
de olsa yardımına koşan Or-Köy Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana, maalesef, gerçek 
bir varlık gösterememiş, köylümüzün ihtiyaç duyduğu hizmeti verememiştir. Bu kuruluşa ge
rekli kaynak aktarımı sağlanmalı ve güçlü bir şekilde hizmet vermesi için ne gerekiyorsa yapıl
malıdır. Türkiye'nin en fakir kesimini oluşturan bu 10 milyonluk kesime doğrudan kaynak ak
tarma imkânı önündeki engeller mutlaka kaldırılmalıdır. 

Millî park hizmetleri: Çevre kirliliğinin doğayı tehdit ettiği günümüzde, ülkemizin doğal 
güzelliklerinin ve yaban hayatının korunması, -insanlarımızın bu ortamlardan faydalanması 
ve gelecek kuşaklara böyle doğa harikası yerler bırakabilmemiz için- büyük önem taşımakta
dır. Hükümetin, Orman Bakanlığı bütçesinden millî park hizmetlerine yakışır bir pay ayırma
sını beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, ayrı bir KÎT olmasına rağmen, Orman Bakanlığına organik bağlı
lığı nedeniyle ORÜS Kurumu hakkında da bazı noktalara değinmek istiyorum. ORÜS Kuru
mu, kurulu kapasitesinin ancak yüzde 70'ini kullanabilmektedir; satışlarda izlenen yanlış poli
tikalar yüzünden satış miktarları yıllar itibariyle sürekli bir düşüş göstermektedir. Yeterli satış 
yapılamaması nedeniyle, Kurum, nakit darboğazı içindedir, yılbaşına doğru yaklaşık 500 mil
yar açıkla karşı karşıya kalacaktır; ayrıca, 1993 yılı itibariyle 300 milyar zarar beldenmektedir. 
Tüm Türkiye genelinde, ama özellikle Artvin yöresindeki ORÜS işletmeleri düşük kapasiteyle 
faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin büyük bölümü zarar etmekte ve emval bulamamaktan 
dolayı çalışamamaktadır. Hal böyleyken, 2 tanesi Artvin'de olmak üzere 3 yeni fabrika açıl
masını izah etmek mümkün değildir. Şayet yeni fabrika açılması bu Hükümetin programında 
ise, o zaman soruyorum : Her türlü altyapısı, sosyal tesisleri, fabrika binaları bitmiş, hiçbir 
hammadde sorunu olmayan, sadece makinelerinin montajını ve organizasyonunu bekleyen ve 
bölgenin en rantabl tesisi olan Kastamonu Gölköy Entegre Kereste Sanayii neden hizmete gir
miyor? hükümetten, Kastamonulular adına, tesisin açılışının bir an önce yapılmasını bekle
mekte olduğumu burada ifade ediyorum. 

ORÜS Kurumu politik gayeler uğruna kullanılmamalıdır. Bu duruma son verilmesi ge
rekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, orman işçilerine de değinmekte yarar gördüğümü burada ifade edi
yorum. Ormanda çalışan işçiler, ormancılık hizmetlerinin gereği olarak, birçok zorluklarla me
şakkatlerle, hatta hayatî tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu bakımdan, orman işçilerimizin hakla
rının kendilerine eksiksiz olarak verilmesi ve her türlü ümidini ormana bağlamış bu cefakar 
insanlann sosyal güvencelerinin sağlanması gereklidir. Bunları işe alırken veya işten çıkarırken 
siyasî mülahazalarla harelcet edilmemelidir. Şayet, Türk siyasî hayatına, orman işçilerini işe 
alırken veya işlerine son verirken siyasî hesaplar egemen oluyorsa, hele hele bu işler bakan se
viyesine kadar iniyorsa vay ülkemizin haline; siyaset de, ormancılık da, bana göre, bitmiş de
mektir. 

Bakınız neler olmuş : Türkiye genelinde 35 bin işçinin iş akti askıya alınmış, üç dört aylık 
maaşları ödenmemiş, toplu sözleşmeden doğan farkları verilmemiştir. Buna mukabil, 4 700 
yeni işçi, 16.7.1993'ten sonra da 3 739 kişi işe alınmış; 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık işçilerin iş 
akitleri askıya alınıp kadrosuz bekletilirken, işe yeni girenlerin kadrosu hemen verilmiştir. Bu 
kadroların, il ve ilçe başkanları düzeyinde, bizzat bakan emriyle, partizanca, el altından dağı
tıldığı iddialarını her gün duyuyoruz. 
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Bu uygulama, gerek ormancılık camiasında gerekse işçi kesiminde büyük bir üzüntü ya
ratmıştır. Bu konunun aydınlığa kavuşturulması şarttır. Sayın Bakandan bu konuya cevap ver
mesini özellikle istiyorum. 

Orman Bakanlığının şu anda 1 trilyon civarında borcu olduğu ortadadır ve bu çok büyük 
bir rakamdır. Milyonlarca dar gelirli orman köylüsünün ve işçisinin alın teri ve el emeğine lüt
fen göz dikmeyiniz; hemen ödeyiniz Sayın Bakan. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, binbir 
meşakketle, dişiyle tırnağıyla kazandığı bu paraların ne zaman ödeneceği de meçhuldür. Or
man Bölge Müdürlüğünün, sadece Kastamonu bölgesinde, orman köylüsüne, kesim, sürütme 
ve nakliye karşılığı 20 milyar borcu vardır; ödenmemiş, beklemektedir, bunun yanında, 2 mil
yar lira da, orman işçisine, memuruna ve çalışanlarına borcu bulunmaktadır. Bu paranın, aci
len, hak sahiplerine ödenmesini bu Hükümetten bekliyoruz. 

Memur tayinlerine de kısaca değinmek istiyorum : tki yıllık Koalisyon Hükümetleri za
manında, ne yazık ki, Orman Bakanlığına bağlı devlet memurları ve bürokratlar sürgüne tabi 
tutulmuşlardır; âdeta göçebe hayatı yaşamaktadırlar. Bunun en acı örneği Kastamonu'da se
çim bölgemde yaşanmaktadır. Acaba sadece benim bölgemde mi bu partizanlık hüküm sür
mektedir diye sordum soruşturdum, ne yazık ki, Türkiye'nin genelinde de partizanca tayin ve 
atamalar yapıldığını, esefle, müşahade ettim. 

Sayın Bakanım, benim bir ilçemde, 57 personelden 17*si sürgüne tabi tutulmuştur. Bu in
sanlara karda kışta bu muamele reva değildir. Umarım ki, Bakanlığımızın bundan sonraki mu
amelelerinde, tayin ve atamalarında, bu gibi katı ve yanlış uygulamalar konusunda ısrarlı ol
mazsınız ve bu yanlıştan bir an önce dönersiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığınızın ücret politikasına gelince : Koalisyon 
Hükümetlerinin orman köylümüze yaptırdıkları kesme, sürütme, taşıma işleri karşılığı verdiği 
ücretler çok düşüktür, tki yıldır, verilen ücretler enflasyonun çok altında kalmıştır. Köylüleri
miz ve işçilerimiz bu ücret politikasıyla ezilmiş durumdadır. 1983 yılında, orman köylümüzün 
Orman Genel Müdürlüğü gelirlerinden aldığı pay yüzde 21 idi; 1991 yılında orman köylümü
zün satış gelirlerinden aldığı pay yüzde 34 civarına çıkarılmıştır. Koalisyon Hükümetleri zama
nında orman köylümüzün ve işçimizin fevkalade kötü duruma düştüğü bir gerçektir. Binbir 
mahrumiyet içerisinde ve dağ başlarında ormanların bekçisi olan ve Türk ekonomisine yıllar
dan beri hiç sesini çıkarmadan hizmet eden bu insanlar, şu anda çok mağdur ve perişan du
rumdadırlar. 

Bu insanların kullandığı alet ve edevat, makine, akatyakıt ve girdileri iki yıl içinde süper 
zam görerek fevkalade pahalı hale gelmiştir. 

BAŞKAN — iki dakikanız var. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bugün 1 traktör 250 milyon lira civarındadır; biz bunu 

49 milyonda teslim etmiştik. Mazot 2 300 lira iken iki yılda 6 000 liraya çıkarılmıştır. Buna 
ilaveten, diğer makine ve teçhizatlar da yüzde 500 pahalılanmıştır. Üstelik, bu Koalisyon Hü
kümetleri seçim kampanyaları sırasında meydanlarda "benim köylüm, benim çiftçim, iktidara 
geldiğimizde, akatyakıtı 1 500 liraya satacağız" vaadiyle, kırsal kesimde yaşayan insanlarımızı 
kandırmış ve onları bugünkü perişan duruma düşürmüştür. Kastamonu insanının yüzde 75'i 
orman içi ve civarı yerlerde yaşamaktadır. Geçimini ormandan sağlayan seçim bölgemdeki yüz-
binlerce hemşerimin ıstırabını ve yaşam koşullarını yakından bilmekteyim. 
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Değerli milletvekilleri, ormancılık, meşakkatli, fedakârlık İsteyen, gecesi gündüzü olma
yan, kutsal bir meslektir. Bu camiada görev yapan tüm orman işçilerine, orman köylülerine, 
meslek mensuplarına, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar için, minnet, şükran ve başarı di
leklerimi sunuyorum. Orman Bakanlığının, bu camianın yaşam şartlarını, özlük haklarını, ça
lışan köylü ve işçilerimizin alın teri ve el emeğini yeniden gözden geçirerek, gerekli iyileştirme
leri yapması en yüce görevi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1993 yılı bütçe uygulamalarının, maalesef, yetersiz olduğunu... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
...orman köylümüze, işçimize, çiftçimize, orman camiası çalışanlarına beklenen.hizmeti 

ve hakları vermediğini, huzurunuzda, üzülerek ifade ediyorum. 1994 yılı bütçe tasarısı ise, 1993 
bütçesinden daha kısıtlı görünmektedir. Bu bütçede yatırım imkânları hemen hemen yok gibi
dir. Bu şartlar altında, 1994 yılı bütçesi, maalesef, hiç iç açıcı görünmemektedir. Bu bütçe 1993'ü 
aratacaktır. 1994 bütçesi üzerindeki görüş ve düşüncemiz, Anavatan Partisi Grubu olarak men
fidir. Yine de bu bütçenin ormancılık camiasına, orman köylülerimize, işçimize, çiftçimize, mem
leketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

i 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, önce Sayın Abuzer Tanrı verdi'nin, 

sonra Sayın Azimet Köylüoğlu'nun. ' 
Buyurun Sayın Tannverdi. 

SHP GRUBU ADINA ABUZER TANRIVERDt (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1994 malî yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, Grubum adına konuşmak üzere 
huzurunuza çıktığım bu kürsüden, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılarımı iletiyorum. 

Orman Bakanlığının protokoldeki sırası, Bakanlar Kurulunda her ne kadar sondan ikinci 
de olsa, toplam bütçe içindeki Bakanlık ödeneğinin payı binde 2 gibi son derece düşük bir ra
kamda da kalsa, Orman Bakanlığı, ülkemizin en önemli ve çok yaygın hizmet alanı bulunan 
birkaç bakanlığından birisidir, önemi yıllardır her nedense göz ardı edilen bu bakanlığımız, 
bütçe ödeneklerinin trilyonlarla ifade edildiği günümüzde, bütçesinin 1,5 trilyona bile ulaşa
maması ve geçtiğimiz yılın bütçesine göre payında fazla bir değişiklik meydana gelmemiş ol
ması son derece düşündürücüdür. Ben, kürsüye İktidar Partisi sözcüsü olarak çıkmama kar
şın, söylenecek pek güzel bir kelime bulamadığımı itiraf edeyim. Üzülerek söylüyorum ki, Or
man Bakanlığına ayrılan ödenekle ne Bakanlık düşündüğü işleri yapabilecek ne de orman köy
lülerinin beklentilerini karşılayabilecek düzeydedir. 

Ormanların korunmasını, geliştirilmesini, orman köylülerinin kalkındırılmasını, orman 
ürünleri sanayiinin geliştirilmesini amaçlayan Orman Bakanlığımızın zaten çok ağır olan göre
vi kendisine ayrılan bu ödenekle daha da zorlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tarım alanlarının korunmasının ve genel doğa dengesinin bozulma-
masının sigortası durumundaki Orman Bakanlığının işi çok zor dedik. Çünkü, Türkiye'de or
mancılığın, gelişmiş ülkelerdeki ormancılıktan çok farklı yönleri bulunmaktadır; çünkü, geliş
miş ülkelerde orman içinde yaşayan halk yoktur, oysa, ülkemizde halen 7 500'e yakın orman 
içi, 10 bini aşkın ise orman yanı köy vardır ve son nüfus sayımına göre orman köylüsünün nü
fusu 9 milyonu aşmıştır. 

— 473 — 



T.B.M.M. • ' B : 48 18 . 12 . 1993 0 : 2 

Geçen yıl da temas ettiğim sorunlar bugün halen geçerliliğini korumaktadır. Verilecek olan 
bu ödenekle, Orman Bakanlığı, ülkemizin en yoksul kesimini oluşturan orman köylüsünün hangi 
derdine merhem olacak, göçü nasıl durduracak, onların sosyal ve ekonomik gelişmelerini nasıl 
sağlayacak, hızla tamamlanması gereken orman kadastrosunu nasıl yapacak, tarım alanlarını 
bırakın geliştirmeyi, var olanı nasıl koruyacak, ekolojik dengenin hızla bozulmasının önüne 
nasıl geçecektir? Çok daha Önemlisi, ormanla orman köylüsü nasıl barışacaktır? 

Sayın milletvekilleri, hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Türlüye, orman alanında çok yok
suldur ve ne yazık ki, bu yoksulluk artarak sürmektedir. Görünüşte orman alanımız 20 milyon 
hektara ulaşmakta ve ülkemizin yüzde 26'sını kapsamaktadır. Bir karşılaştırma olsun diye ver
mek istemiyorum; bizdeki ormanların tümünü verimli kabul etsek bile, bizden küçük İsveç'te 
ormanlık alan 28 milyon hektar, Finlandiya'da 24 milyon hektardır. 

Gerçekte ormanlarımızın yüzde 56'sı, yani yarısından çoğu -ki, 11 milyon hektar ediyor 
bu- bozuk ve verimsizdir. Vahamet bununla bilmemektedir sayin milletvekilleri; yılda 1 kilo
metrelik alandan toprak erozyonu ile taşınan toprak miktarı Avrupa'da 84 ton, Avusturalya'-
da 273 ton, Kuzey ve Orta Amerika'da 491 ton, Asya'da 610 ton, Güney Amerika'da 701 ton, 
Afrika'da bile 715 ton iken, içler acısıdır ki, bu miktar ülkemizde tam 810 tondur. Türkiye'de 
tarım yapılan arazilerin yüzde 60'mda şiddetli erozyon vardır. 

Bir başka hesaplama ile, erozyon sonucu ülkemizde dakikada 38 kamyon dolusu toprak 
yok olmaktadır. Oysa, Türkiye'de, erozyonlu toprakların ancak yüzde 8'inde erozyon mücade
lesi yapılmaktadır. Bu, son derece yetersizdir sayın milletvekilleri. Üstelik, ormansızlaştırma 
politikası sonucu erozyon daha da artmış, 1955 ile 1990 yılları, arasında, otuzbeş yılda toplam 
26 milyon dönüm alan ormansızlaştırılmıştır. 

Ülkemizde kesinlikle ormanlaştırılması gereken 190 milyon dönüm arazi bulunmaktadır 
i 

ve bunun ancak 32 milyon dönümünde orman yetiştirilebilmiştir. Son üç yılda 270 bin dönüm 
orman alanı yangınlarla yitirilmiş ve 720 bin dönüm alan da, yasalarla, orman rejimi dışına 
çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ormancılıkla ilgili daha da vahim bir durumu gözlerinizin önüne 
getirmek istiyorum : Orman içi ve kıyısında yaşayan köylülerimiz, zor koşullarda ve dağınık 
üstelik de perişan halde yaşamaktadırlar. Eğer ormanlar tahrip ediliyor ve yakılıyorsa, bunun 
ardında bu perişanlık, sahipsizlik ve ilgisizlik yatmaktadır. Buradaki zor yaşam koşulları ve 
yoksulluk, bir ekmek bir hırka derdindeki insanlarımızı ormanları tahribe zorlamaktadır. Devlet, 
bu insanların vatandaş olduğunu hatırlamak ve gereğini yapmak zorundadır. Böylece, hem va
tandaşımıza hem de ormanlarımıza sahip çıkmış olacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmiş ülkelerin hemen tümünde, ormancılık sek
törü, bu ülkelerin dış ödemeler dengesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Yüzölçümü biz
den çok küçük; ancak, verimli orman alanı bizim iki katımız olan Finlandiya'nın 1990 yılında
ki orman ürünleri dış satımı 530 milyon dolardır, orman alanı bizden beş kat küçük olan Avus
turya'nın dış satımı ise 160 milyon doları bulmaktadır; Türkiye'nin ise 10 milyon doları bul
mamaktadır, 1992'da bu rakam 20 milyon doları aşamadı, 1993'te de yaklaşık aynı rakama 
çıkacaktır. 

Geçmiş hükümetlerin orman politikasını çok iyi tanıdık. Hiç olmazsa bu Hükümetten, 
olumsuz gidişe, "dur" demesini beklemek hakkımız değil mi? Tabiî ki, Bakanlığın, bugüne 
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kadar sürdürülen ağaçlandırma, erezyon denetimi, orman bakımı ve gençleştirilmesi, orman 
yangınıyla mücadele, ulusal parklar ve orman köylüsünün desteklenmesi konularında son de
rece özverili ve iyi niyetli çabalan vardır; bunları da takdirle ve minnetle anıyoruz. Ancak, bun
ların yeterli olmadığı, bizleri tatmin etmediği de açıktır; daha fazla hizmet bekliyoruz; çünkü, 
beklentilerimizi bu Hükümet de yapamazsa kim yapacaktır? 

Sayın milletvekilleri, bütçe ödeneklernie takmış değilim; biliyorum ki, özellikle orman ala
nında, bütçenin şu ya da bu düzeyde artırılması konusu tek başına sorunun özünü oluşturma
maktadır; bu soruna yaklaşımımızdaki samimiyet, sorunların çözümüne getirdiğimiz çağdaş 
ve bilimsel yaklaşımlar her şeyden fazla önem taşıyor. Bu bağlamda, topluma orman sevgisi
nin aşılanması gerekmektedir; bunun yolu da toplumsal eğitimden geçer. 

Anayasamızın 169 uncu maddesinde yer alan, orman niteliğini yitirmiş yerlerin orman sı
nırları dışında bırakılması hükmü ile, sekiz senede 2 milyon dönümlük orman alam orman 
sınırları dışında kalmıştır. Birçok kişi, kurum ve kuruluş ile özel şirket, haberdar oldukları bu 
açık kapıdan yararlanıp, orman alanlarından pay kapmak için sıralanmışlardır. 

Yine Anayasamızın 169 uncu maddesinde yer alan "kamu yararı dışında, ormanlardan 
irtifak hakkı verilmez" hükmü, âdeta kişilerin, hatta giderek holdinglerin çıkarı kamu yararı
nadır şeklinde yorumlanmış; orman alanları, ilgisiz kişi, kurum ve kuruluşların, vakıfların, 
mezarlıkların, camilerin, maden ocaklarının, beş yıldızlı beton yığınlarının, benzin istasyonla
rının, karayollarının yağma alanı haline getirilmiştir. 

Bunlara şimdiye kadar doyurucu bir yanıt verilmemesi, bırakın bu haksızlığın giderilme
sini, bu haksızlıktan, bu çirkin yağmadan kimlerin yararlandığının, hangi vakfın, hangi hol
dinglerin ve madencilerin köşeyi dönmüş olduğunun açıklanmamış olması, hatta Yüce Mecli
sin bu konuda bir Meclis soruşturması açmamış olması bile üzüntü vericidir. 

Sayın milletvekilleri, orman konusunda durum gerçekten çok ciddidir. Özellikle vakıflar 
arasında ormanlık alanları kapatma yarışı, kıyılarda ormanlık alanları talan koşuşturması sü
rerken, şimdi de yayla turizmi yapma bahanesi ile, yaylalara bitişik ormanlardan izin alma modası 
çıkmıştır. Son on yıllık yasal düzenlemelerle ve özellikle son beş yıldır orman alanlarının kü
çük politik çıkarlarla, eşe dosta birer ulufe gibi dağıtıldığı görülmektedir. Buna kim dur diye
cektir? 

özellikle ANAP İktidarı döneminde ormancılık politikasının oluşturulması önlenerek, di
namitlenmiştir. Bu durum, maalesef, bugün de, azalmış gözükse bile sürmektedir. Ben bu ko
nuşma vesilesiyle dikkatinizi bir kez daha bu konulara çekiyor ve ortak Meclis araştırması veya 
soruşturması açılması için grup yöneticilerini, geçen yıl yaptığım gibi, yeniden göreve çağı
rıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ağaçlandırmayı, ülkenin 
ulusal amaçlarından biri olarak kabul ediyoruz. Bu bağlamda, orman sevgisinin ilkokullardan 
başlayarak insanlarımıza kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. 

Sağlıklı bir çevrenin ön koşulu olan ormanların kadastrosu ivedi olarak tamamlanmalı, 
ormanlarımız, üretme, dinlenme, enerji, sanayi, erezyon önleme ve benzeri biçimlerde sınıf
landırılarak, kullanıma açılması gereken açılmalı, kapatılması gereken ise mutlaka kapatılma
lıdır. Ağaçlandırma, eğitim ve askerlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilme
li, orman koru ve parklarının artırılma hedefi, sürekli bir ulusal eylem haline getirilmelidir. 
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Hükümet Programında da ifade edildiği gibi, orman köylülerini ekonomik suç işler du
rumda bırakan koşullar ve yasalar yeniden gözden geçirilmeli, mevcut orman tanımı ve anlayı
şı mutlaka, ama mutlaka değiştirilmelidir. 

Orman ürünlerinin fiyatlandırma ve satış sistemi, verimlilik ve etkinlik esasları göz önüne 
alınarak yeniden düzenlenmeli, orman işletmeciliğinden elde edilen gelirlerin, öncelikle ağaç
landırma çalışmalarında kullanımı sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, orman meselesinin, hem ülkesel bazda hem de dünya düzeyinde 
ne kadar önem taşıyan bir konu olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. Dünyamızın akciğer
leri olarak adlandırabileceğimiz ormanların korunması, gelecek nesillere yaşanabilecek bir or
tam bırakabilmenin temel koşullarından bir tanesidir. 

Bu vesileyle ben, bir vatandaş ve bir milletvekili olarak, ormanın kendisini istediğimize 
ilişkin dileğimi belirtirken, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyor, saygılarımı 
iletiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayan Tanrıverdi. 
Kalan süreyi kullanmak üzere, SHP Grubu adına Sayın Köylüoğlu, buyurun. (SHP sıra

larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin 50 inci Hükümetinin Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci konuşmacı olarak söz almış bulunuyorum. Bu 
nedenle, Yüce Meclisin Sayın Başkanını, değerli Milletvekillerini ve burada bulunan kamu gö
revlilerini şahsım ve Grubum adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce bir tespit yapmak istiyorum : Orman Bakanlı
ğı, 1969 yılında kuruldu, 11 yıllık ormancılık faaliyeti yapıldıktan sonra, 12 Eylül 1980 tarihin
de kapatıldı. 

Orman Bakanlığı, bu 11 yıllık süreç içerisinde, Türkiye'deki ormanın makro planlamasını 
yaparken, orman içi köylerin yararlanabileceği boyutlarda 202 bin kilometre orman yolu ya
pılmasını programlamıştı. Eski Osmanlı Sivas Valisi, "gidemediğin mülk senin değildir" diye 
buyurmuşlardır. Biz, 1993 Türkîyesinde, hâlâ 80 bin orman yoluna tekabül eden 20.4 milyon 
hektar alanın, aşağı yukarı üçte birine gedemem ekteyiz. 

Burada şunu söylemek istiyorum : Eğer, Osmanlı valisinin dediği doğru ise, gidemediği
niz mülk sizin değilse, şu anda gidemediğimiz, aşağı yukarı 8 milyon hektar orman arazisi bi
zim değildir. 

O nedenle, Sayın Bakanın tarihî bir görevi var, o da şu : Bu Bakanlık 1980'de kapatıldık
tan sonra, Bakanlığın araç ve gereçleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verildi. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne verilmeden önce, Bakanlığın makine parkıyla, yılda 4 bin kilo
metre orman yolu yapma olanağı vardı. Orman Bakanlığı yeniden kurulduğu zaman, Bakanlı
ğın makine parkı tekrar alındı. Bu makine parkıyla şu anda 1 000 kilometre orman yolu yap
ma olanağı yoktur. Yılda 1 000 kilometre orman yolu yaptığımızda, bu hesapla, yapılmış olan 
yollar bozulmamış olsa dahi, onanına gereksinme kalmamış olsa dahi, bu projeksiyonla, iste
diğimiz ormanlara sahip olmamız için 80 sene gerekir, Türkiye'nin 80 seneye tahammülü yok
tur. O nedenle, Sayın Bakandan rica ediyorum, bir yeni makine parkı oluşturarak, bu gidilme
yen orman bölgelerine gidilmesinin sağlanması ve üretim zincirinin, şu anda duran ormancı-
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lık hizmetlerinin, bu makine parkıyla maksimize edilerek, gerek! ürün bazında, gerekse yapıla
cak diğer teknik hizmetlerin çoğaltılması için yeni bir makine projesi devreye sokarak, orman 
yollarının yapılmasını sağlamaktır. Sayın Bakanın, bunu bir Japon kredisiyle sağlayabileceği
ne ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu bir konuşması var. Bu konuşmayı da, 
ulus adına, Grubum adına saygıyla destekliyor ve kendisine başarılar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli miletvekilteri; Orman Bakanlığımız, 1993 yılında, orman köylümü
zün sosyoekonomik açıdan kalkındırılması için, 11 382 aileye 400 milyar lira dolayında faizsiz 
hayvan besiciliği kredisi vermiştir. Üretim işinde çalışan orman köylülerimize, yine aynı Ba
kanlığımız 2 trilyon 470 milyar lira dolayında ödeme yapmıştır. Orman köylüsüne 500 bin met
remi köp kerestelik tomruk ve 9 milyon ster yakacak ile, 2.8 trilyon liralık parasal katkı yapmış
tır. Orman köylülerimize, işçilik karşılığı olarak da 4.2 trilyon liralık bir kaynak aktarmıştır. 

Bakanlığın, bu ve buna benzer uygulamalarını takdirle karşılıyor, gerek şu andaki Sayın 
Bakanımıza, gerekse bu hizmetin oluşmasında katkısı olan kendisinden önceki Sayın Bakana 
ve Orman Bakanlığının değerli çalışanlarına Grubum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Afrika ülkelerinde, Somali'de binlerce insan 
açlıktan ölürken, Çad ve Etiyopya'nın da benzeri felaketler yaşamasının, ormansızlaşmanın, 
erozyonun ve giderek çölleşmenin sonucu olduğunu biliyoruz.! 

Dinozorlar, günümüzden 8 milyon yıl önce bu dünyadan göçtüler; bugün, hayvanlar ve 
böcekler çok hızlı bir biçimde azatıyorlar, her yıl 10 ila 35 bin arasında canlı türü, tabiatta, 
doğada yok oluyor; çoğunun doğal evleri olan ormanların yok edilmesi sonucu bu hayvanlar 
ölüyorlar. 

Dünya, kirlenmeyle yılda 20 milyar dolar değer kaybediyor. Her yıl dünyanın nüfusu 70 
milyon çoğalırken, 180 milyar dekar orman alanı tahrip oluyor. Doğanan, güzelliği ve zengin
liği, ekolojik dengesi bozuluyor... 

Uygarlık, acaba, gökdelen dikmek, lazer ışınlarıyla ameliyat yapmak ya da uzaktan ku
mandalı bir televizyon seyretmek, bilgisayar kullanmak mıdır? Belki evet; ama uygarlığın bir 
diğer yarısı da, yaşadığımız dünyayı kirletmemek; doğanın güzelliklerini, ormanları yok etme
den; ozon tabakasını delmeden; dünyanın toprağını, otunu, ağacını, ormanını radyoaktif ar
tıklarla kirletmeden yaşamaktır diye düşünüyorum. ! 

Ormanlar azalırken toprak da yoksullaşıyor. Ormanlar, iklimi etkiliyor, toprağı, erozyon
dan koruyor ve sel baskınlarım engelliyor. Dünya nüfusunun yarısının ısı kaynağı orman ve 
odundandır. Ağaçlar kesilirse, yağmurlar, tüm yiyeceklerimizin yetiştiği toprağın humus taba
kasını alıp giderse, insanlık ne yapar?! Sonuç olarak, toprak, tanm için elverişsiz bir hale gelir. 

Ağaçlar bizim dostlarımızdır. Bir ağaç kesildiğinde yerine bir başkasını yetiştirmeliyiz ve 
elde kalan ormanlarımızı da en akıllı şekilde kullanmalıyız. Birçok çöl, ormanların büyük öl
çüde tahribiyle toprağın kötü kullanılması sonucu meydana gelmiştir. Bilim adamları, Sahra 
Çölünün, bir zamanlar büyük bir orman olduğunu söylerler; bugün yeryüzünün en büyük çö
lü Sahra Çölüdür. 

Geçmişten ders almadık; bugün, her saniye, bir futbol alanı büyüklüğünde yağmur orma
nını yok ediyoruz. İnsanoğlu bunun farkında değildir. Dikkatli davranmak zorundayız. İnsan
lık, birçok ülkede ormanların tümüyle ortadan kalktığının şahidi. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türldye, hızla çölleşiyor, ormanları yok oluyor, ta
rım toprakları da, çarpık sanayileşmeyle işgal ediliyor. Türkiye'nin, yılda 450-500 milyon ton 
verimli toprağı, deniz, göl ve barajlara taşınıyor. Bir başka ifadeyle, 2 yılda 1 milimetre toprak 
aşınıp taşınmakta Türkiye yüzeyinden 1 santimetre toprak -iklim ve ana kaya oluşuna göre-
yaklaşık bir asırda meydana gelmektedir. Bugün, Türkiye'nin birim alanından taşınan toprak 
miktarı, Afrika'dan 22 kat, Avrupa'dan 17 kat ve Kuzey Amerika'dan 6 kat fazladır. 

Erozyonun, açlık ve çölleşme gibi bir dizi sosyal ve ekonomik sonuçları vardır; bunu bili
yoruz. Toprak kanseri olarak nitelenen erozyon, sadece toprak kaybı değildir; ülkemizin en önemli 
çevre sorunudur. Türkiye'yi, erozyondan, toprak kanserinden, yeni ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışmalarıyla ancak kurtarabiliriz. 

Dünyada iklimin değişmesi, ozon tabakasının boşalması, ormansızlaşma, çölleşme, hay
van ve bitki türlerinin yok oluşu; hava, deniz ve toprak kirlenmesi gibi ekolojik sorunlarla ba
şa çıkabilmek için, dünyadaki tüm hükümütlerin ortak hedefler ve ortak stratejiler etrafında 
anlaşmaları gerekir. Çünkü, deniz kirliliği evrenseldir ve dünyadaki bütün hükümetleri ilgilen
dirir. Çünkü, hava kirliliği dünyasaldır, hiçbir sınır tanımamaktadır : Çernobil'deki bir kirli
lik, Anadolu yaylasını perişan etmiştir; çünkü, toprak insanın gıdasıdır; çünkü, orman, insa
nın ve dünyanın akciğeridir; çünkü, toprak ve orman hepimizindir, dünyanındır. Dünyaya sa
hiplik, ormanlarımıza ve toprağımıza sahiplik açısından devletimizin, Hükümetimizin, dün
yadaki diğer devletlerle işbirliğine gitmesine inanıyor, bu Hükümetin de, bu görevi onurlu bir 
şekilde yapacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı sonu itibariyle, yurdumuzda mevcut 20,4 
milyon hektar genişliğindeki orman alanının yüzde 59'unu oluşturan 12 milyon hektarının or
man tahdit ve kadastrosu tamamlanmış, 5,2 milyon hektarının da tapuya tescili yapılmıştır. 
Halen 150 adet orman kadastro komisyonuyla yılda 800 bin hektar orman alanının orman ka
dastrosu çalışması yapılmaktadır. Orman kadarstorusu çalışmalarının süratle tamamlanması 
için gerekli her türlü ilave tedbirlerin Bakanlık tarafından alındığını görüyoruz. Ayrıca, orman 
kadastrosu çalışmalarının da hızlandırılması gerekiyor. Orman köylüsüyle Türkiye Cumhuri
yeti Devleti arasında kavganın, çeldşmenin, sürtüşmenin artık son bulması gerekiyor. 73 yıllık, 
çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyete, yoksul orman köylüsüyle kavga etmek, mahkemeye 
düşmek yakışmıyor. Bu, çağdaşlığa da aykırıdır. 

Orman muhafaza memurlarının zabıtları, yargı, yargıç ve mahkeme, orman köylüsünün 
alınyazısıdır. Biz bu alınyazısını kabul etmek istemiyoruz. Şimdiye kadarki bakanların önleye
mediği bu konunun, bu Hükümet tarafından önlenmesi için Sayın Bakanı göreve çağırıyorum. 

Köylü elli, altmış yıl önce ağaç dikmiş, ev yapmış; ama, devletle mahkemelik, Orman Ba
kanlığı ile mahkemelik... Bugün, Orman Bakanlığı ile vatandaş arasında 350 bin dava var. Or
man sahası sınırlarının sabitleştirilerek, kadastro komisyonlarımız çoğaltılarak, Türkiye Cum
huriyeti Devleti ile yoksul orman köylüleri, arasındaki kavgalar, bu İktidar döneminde son bulsun 
diyoruz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bakanların yapmadığı bu işi, Sayın Bakan ve Bakanlığın 
değerli mensuplarından bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1876'dan beri yaşamda olan bu orman düzeni bo
zuktur. Ormancılar yorgun, 17 bin orman köyünde yaşayan 8.8 milyon insan da, hem bezgin 
hem umutsuz hem de yoksuldur. Buradan anlaşılıyor ki, Sayın Bakan, siz, yüz yıllık tarihî bir 
sorunla karşı karşıya bulunuyorsunuz. Gelin, bu çağdışı düzeni, yorgun, bezgin, ümitsiz olan 
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orman düzenini birlikte değiştirelim, bugüne kadar yapılamayan zor bir işi yapalım; yeni bir 
ormancılık düzeni, çağdaş bir ormancılık düzeni, insanlarına çalışma şevki ve umut veren bir 
ormancılık düzenini hep birlikte kuralım. Bu uğraşta Hükümeti desteklemekten, Hükümetin 
yanında olmaktan onur ve zevk duyacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer paranız varsa her şeyi satın alabilirsiniz veya 
satabilirsiniz, satamayacağınız veya satın alamayacağınız tek şey topraktır, ormandır. Türkiye 
topraklarının, ormanlarının alternatifi de yoktur. Bu ülke bizimdir, hepimizindir; haydi, tarihî 
görev başına koşalım. Doğal güzellikleri bozulmamış, ormanları tahrip edilmemiş, ekolojik 
dengesi bozulmamış, çölleşmemiş; yeşil ormanı, mavi denizi olan, üzerinde keyifle yaşanılan 
bir Türkiye diliyorum. 

Bu duygularla, Orman Bakanlığı bütçesinin, Türkiye halkına, Orman Bakanlığı mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisin Başkanını ve değerli milletvekillerini, 
kamu çalışanlarını saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Muhterem milletvekilleri, diğer hatibe söz vermeden önce bir düşüncemi zabıtlara geçir

mek istiyorum, 
Sayın Köylüoğlu, her zamanki gibi çok güzel konuşmalarından bir tanesini yaptı, zevkle 

dinledim. Konuşmasının başlangıcında selamlama bölümündeki cümlelerinin arasında kısa bir 
ibare var; kamu görevlilerini de bu kürsüden selamladılar. Kamu görevlilerinin, gördükleri iş
ten ve başarılarından dolayı takdir edilmesine karşı değilim, hele bu Bakanlığın görevlilerine 
hiç karşı değilim; çünkü, bu Bakanlığın kuruluşunda ilk bakanlıklarını ben yaptım. Ben de, 
görevlilerini takdir ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Ancak, İçtüzüğün 61 inci maddesi
nin üçüncü fıkrası der ki, "Konuşma, kürsüden ve Genel Kurula hitaben yapılır." 

Kamu görevlileri, Genel Kurulun bir mütemmim cüzü değil; Başkanlığın müsaadesiyle ve 
Bakanlığın talebiyle Genel Kurula davet ediliyorlar. Konuşmalarımız arasında, onlan, görevle
rinden dolayı tebrik edebiliriz; ama, selamlayamayuç. Selamlarsak ne olur? Bir başka milletve
kili de, konuşurken, basın locasındaki basın mensuplarını, görevlerinden dolayı, dikkatlerin
den dolayı selamlayabilir; bir başka milletvekili de, dinleyici locasındaki sayın dinleyicileri, seçmen 
kardeşlerimizi, uzak köşelerden, yurdun en ücra köşelerinden gelip bizi dinleme zahmetinde 
bulundukları ve gösterdikleri dikkatten dolayı teşekkür edebilir, selamlayabilir ve oradan da 
alkışlar gelebilir. O zaman, yine İçtüzüğe göre, burada oturan Başkan, dinleyici sıralarını bo
şaltmak durumunda kalır. İşte, bunların hepsi, bugün yürürlükte olan İçtüzüğümüze aykırı
dır. Ama, ne yazık ki, Başkanın, zabıtlardan söz çıkarma hakkı yok. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — O sözümü geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — özür dilerim, sizi tenkit için söylemiyorum. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — O sözümü geri aldım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür ederim. f 
Ben bir hususu belirtmek istiyorum : Aynı hatayı sayın liderlerimiz de yapıyorlar. Burada, 

görüşmeler televizyona açık olduğunda, hepsi, sayın vatandaşlarımızı da selamlıyorlar. Ben bu 
kürsüde olursam, o sayın liderin sözünü keserim; kusura bakmasın. Sayın Meclis Başkanımıza 
da arz edeceğim. Bu, İçtüzük hükümlerimize tamamen aykırıdır, yapamazlar. İçtüzüğümüzü 
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değiştiririz, buradaki üçüncü fıkrayı kaldırırız; ''hatip istediği gibi hitap edebilir" deriz, o za
man bir mesele yok; ama, bu hüküm burada olduğu müddetçe, sayın milletvekillerinin, Sayın 
Köylüoğlu'nun gösterdiği aşırı dikkati göstereceklerinden eminim. Bunu, zabıtlara geçirmek 
için ifade mecburiyetini hissettim. 

Dikkatiniz için teşekkür ederim. 
ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzuncan) — Konuyu, görüşmeye açalım. 
BAŞKAN — Bu konuyla ilgili görüşme açılmaz; çok açık bir hüküm var, İçtüzüğümüz 

çok açık. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) ~ Değiştirelim. 
BAŞKAN — Değiştirirseniz olur; onu da Sayın Genel Kurul yapar. 
Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın İbrahim özdiş'in; buyurun 

efendim. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; görüşmekte olduğumuz Orman Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini aktarmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce, bir saptamayı Yüce Meclise aktar
mayı görev biliyorum, uygun buluyorum : Orman Bakanlığı bütçemiz, genel müdürlük bütçe
mizle birlikte 2 trilyon 318 milyar 670 milyon liradır. Bu rakamı, konuşmamın başında da söy
lediğim gibi, bir saptama yapmak için verdim. Orman Bakanlığı bütçesi, Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçemizin yaklaşık dörtte biri kadar. Bunu, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Koalisyon Hükümetinin önceliklerinin altını çizmek anlamında söyledim, özellikle SHP'Ii 
arkadaşlarımın dikkatini çekiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, geçen yılki bütçe görüşmelerinde de, partimiz adına ben sözcülük 

yapmıştım. O konuşmamda da, ormancılıkta yaşanan olumsuzlukları dile getirmiş ve çözüm 
önerilerimizi sunmuştum. Ancak, görüyoruz ki, değişen bir şey yok; aynı olumsuzluklar gene 
yaşanıyor. Bu nedenle, bu konuşmamda, olayı bir başka boyutuyla irdelemek ve çözüm öneri
lerimizi yinelemek istiyorum. 

Ormanlarımızın üstündeki yoğun baskıyı, aldığım bilgiler ışığında ortaya koyarak, orman
sızlaşmanın, kısa bir süreç içerisinde ülkemizde yaşanması olası çölleşme olgusunun daha da 
net bir biçimde anlaşılmasını sağlayacağını zannediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ormanları, ülke genelinin yüzde 26*sını oluşturmaktadır. 
1960 yılından sonra düzenlenen amenajman planlarındaki verilere göre, Türkiye'nin orman varlığı 
20.2 milyon hektardır. Bu alanın yüzde 56'sını bozuk ormanlar oluşturmaktadır. Ormanları
mızın yörelere göre dağılımında çok büyük dengesizlikler vardır. GAP Projesinin yaşama geçi
rileceği güneydoğu yöremizde, ormanlar bu yöre alanının yüzde 52'sini oluşturmaktadır. Bun
lar da maalesef bozuk ormanlardır. 

Ormanlarımızın taşıdığı servet ve verimlilik de düşüktür. Türkiye'de ormanların yıllık bü
yüme miktan hektar başına 1.4 metreküptür. Bu rakam hektar başına; Federal Almanya'da 
5.6, Fransa'da 4,2, Romanya'da 4.6, İtalya'da 3.1, Yunanistan'da 2.1 metreküptür. 
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Türkiye'de orman sayılan alanların 1 hektardaki odun miktarı, koru ormanlarında 74 met
reküp, bataklık ormanlarda 13 metreküp, iken, bu miktar Avusturya'da 212 metreküp, Federal 
Almanya'da 147 metreküp, Yugoslavya'da 108 metreküptür. 

Ülkemizde 3 bin adet endemik, başka bir deyişle, başka ülkelerde yetişmeyen bitki türü 
olduğu söylenir. Otsu, çalımsı ve soğanlı bitkiler bakımından zenginliğimiz de kullanılmamış, 
çeşitlilik arz eden bitki türleri azalma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. 

Orman; ağacıyla, toprağıyla, hayvanlarıyla, suyuyla, mantarıyla, çiçeğiyle bir bütündür 
ve kendi kendini yenileyebilen bir varlıktır; kendi içinde birçok sistemi barındıran bir varlıktır. 
Kendi yasaları ve dengeleri vardır. Bu dengeler bozulduğunda, insan yaşamıyla doğrudan iliş
kili birtakım olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Sel, taşkın, toprak kayması, çığ gibi afetler, 
doğa dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkan olaylardır. 

Sayın milletvekilleri, çevre bilincinin en yüksek noktalara çıktığı günümüzde, çevre kavra
mının en önemli öğelerinden biri olan ormanlarla ilgili sorunların tüm boyutlarıyla gündeme 
getirilmesi ve orman ve ormancılıkla ilgili temel sorunların gerçekçi bir şekilde bir kere daha 
ortaya konulması kaçınılmazdır. 

Ülkemizde en büyük sorun, orman azalmasıdır. Orman azalmasının nedenlerini dört ana 
grupta toplayabiliriz : 1. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan hükümler, 2. Endüstriyel kir
lenme, 3. Orman yangınları, 4. Yasal olmayan kesimler. 

Anayasa ve yasalardan kaynaklanan hükümler şunlardır : 1982 Anayasasının 169 ve 170 
inci maddelerindeki hükümler, orman azalmasını hızlandırıcı niteliktedir. Bu hükümleri ay
nen okuyorum : "Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görül
meyen, aksine, tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler..." 
Yine, "31.12.1981 tarihinden Önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kay
betmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kul
lanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında... Yine, ayrıca, "Ormanlar kamu yaran dışında irtifak hakkına ko
nu olamaz" denmektedir. 

Yukarıda biraz evvel tam metinleri verilen Anayasa hükümleri ile, ormanlardan büyük oran
da arazi çıkarılmış ve ormanların bütünlüğü bozulmuştur. Üstelik 1961 Anayasasındaki, 
"1.1.1961'den evvel açılan yerler orman sınırları dışına çıkarılır" hükmü, 1982 Anayasasında, 
31.12.1981 tarihine uzatılmış ve bu hüküm süreklilik kazanmıştır. 

"Kamu yararı" hükmü ise yoruma açıktır. Kamu yararı, ne yazık ki, bazı kesimlerin çı
karları doğrultusunda yorumlanmış; özellikle kıyılarda betonlaşma ve kirlenme büyük boyut
lara ulaşmıştır. 

Bugünlerde yaylalar da turizme açılıyor. Kamu yararı diye, yaylalara bitişik ormanlarda, 
49 senelik irtifak hakkı verilmeye başlanmıştır. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da ilkesiz
lik ve plansızlık hâkimdir. Umarız ki, bu ilkesizlik ve plansızlık, kıyılarımızda olduğu gibi, 
betonlaşmaya ve kirlenmeye sebep olmasın. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan, 6831 sayılı Orman Kanununun 52 ve 57 nci maddeleri 
Anayasaya aykırı bir biçimde değiştirilerek, 52 nci maddeyle, özel ormanlarda yüzde 6 oranın
da yapılaşmaya izin verilmiştir. Yüzde 6 oranını denetleyecek kurumsal bir mekanizma oluştu
rulmadığı için, yüzde 6 oranı keyfî bir biçimde aşılmış ve Boğaz örneğinde olduğu gibi, yeşil 
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alanlar, beton yığınlarıyla delik deşik edilmiştir. 57 nci maddeyle ise, özel arazilerde veya or
man sınırları içindeki bozuk alanlarda özel orman kurmak isteyenler teşvik edilmiştir. Devlet, 
ağaçlandırma için bütün olanaklara sahip olduğu halde, ayrıca kaynak aktararak ve tahsis edi
len ormandaki tüm emvalden elde edilecek gelir, tahsis edilene verilmek suretiyle ağaçlandır
ma yapmak mantığını anlayabilmek gerçekten çok zordur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa, kişilerin çıkarları doğrultusunda yorumlanarak, bazen 
de aykırı biçimde hükümlerle oluşturulan kanun değişiklikleri, hukuk karmaşası yaratmış ve 
halk-orman ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiş, kişilere çıkar sağlamıştır. 

Yine, orman azalmasına neden olan endüstriyel çevre kirliliği de orman açısından önem 
arz etmektedir. Çevre kavramı, insan yaşamıyla dolaysız ilişkisi olan dil, din, ırk ve ülke ayırı
mı gözetmeksizin, tüm dünya insanlığını duyarlılığa sevk eden küresel bir kavram olmuştur. 
Tüm dünya ülkeleri, Yağmur ormanlarının yok olması tehlikesi karşısında birleşmiş ve önlem 
alma yolunda yaptırımcı kararlar almışlardır. Ormanların büyük boyutta asit yağmurlarından 
etkilenmesi olayı, ülkemizde de somut sonuçları görülen afetler haline gelmiştir. 

Yatağan Termik Santralının, 10 bin hektar büyüklükteki kızılcam ormanını tamamen yok 
ettiği biliniyor. Gökova Santralı devreye sokulursa, Yatağan Santralından çok daha büyük bo
yutlarda olumsuzluklar getireceği açıktır. 

Değerli milletvekilleri, orman azalmasının bir üçüncü nedeni de orman yangınlarıdır. Or
man Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1991 yılı sonuna kadar 13,9 milyon dönüm orman alanı 
yangında yok olmuştur. Ancak, yangınlarla savaşta ülkemiz ormancılığında başarılı adımlar 
atılmıştır. Haberleşme ağı kurulmuş ve yangınlarla, bilimin gerektirdiği en kısa zamanda yetiş
tirilmesi ilkesine göre yollar yapılmış ve yeterli miktarda eğitimli yangın söndürme ekipleri ku
rulmuştur. 

Orman yangınlarına sebep olan etmenlerin başında, kasıt ve ihmal gelmektedir. Orman 
yangınları bilimsel düzeyde irdelenmiş, çıkış nedenleri her boyutuyla öğrenilmiştir. Söndürme 
teknikleri günümüz ve ülkemiz şartlarına göre geliştirilmiştir. Yanan ormanların en kısa sürede 
yeniden ormanlaştırılması çalışmaları büyük boyutta başarılı olmuştur. Bu başarıdan dolayı 
ormancılarımızı kutluyorum. 

angınlar, en büyük yıkımı ağaçlandırma alanlarında yapmaktadır. Büyük paralar sarf 
edilerek oluşturulan ağaçlandırma alanlarının, aynı para sarf edilerek yeniden ağaçlandırılma
sı gerekmektedir. Bu konuda en büyük eksiklik, halkımızın eğitimsizliğidir. 

Orman azalmasının dördüncü sebebi olarak, yasal olmayan kesimler gösterilebilir. Ülke
miz ormanları, servet ve verim açısından, ülkemiz gereksinmesini karşılayacak boyutta değil
dir. Arz, talebi karşılayamamaktadır; üstelik, orman işletmeciliğindeki eskimiş yapıdan dola
yı, orman ürünleri pahalıya mal edilmektedir. 

Ülke yüzeyine yayılmış milyonlarca irili ufaklı orman hammaddesi işleyen atölye ve fabri
kalar, yasal yollardan hammadde temin edememe veya fazla kazanç elde etme ya da yaşamını 
sürdürebilme nedenlerinden dolayı kaçak emval kullanmaktadır. 

Netice olarak, orman azalmasının doğurduğu sonuçları; erozyon, toprak kaymaları, çığ
lar, sel ve taşkınlar, hava kirliliği ve binlerce yurttaşın yaşamlarını yitirmesi diye özetleyebiliriz. 

Orman sınırlarının belirlenmesi de, sorun yaratan, üretimi etkileyen, halk-orman ilişkile
rini bozan, düzenli ve çağdaş bir ormancılığa geçişi önleyen konulardan birisidir. 6831 sayılı 
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Orman Yasasının devamlı değişikliğe uğraması, orman tanımının devamlı değiştirilmesi, sınır
lamayı çıkmaza sokmakta ve ormancılık çalışmalarını büyük boyutta engellemektedir. 

Kadastro komisyonlarının oluşum şekli, büyük çapta önemli değildir, önemli olan, sınır
lamanın ve orman sınırlan dışına çıkarılma işlemlerinin bir an önce, sağlıklı bir biçimde bitiri-
lebilmesidir. Engel nedir?.. Engel, genelde kadastro komisyonlarının nitelikli, eğitimli eleman
lardan oluşturulmaması ve komisyonlar üzerindeki siyasî baskının kaldırılmamasıdır. 

Değerli milletvekilleri, geçen seneki bütçe görüşmelerinde de söyledik; bugün, ormancılık 
politikaları eskimiştir, planlama ve üretim teknikleri ilkeldir, ormancılıkta çağın gereklerine 
uygun çok amaçlı, ülkenin gereksinmelerine yanıt verebilecek yeni bir örgütlenme modeli zo
runluluk haline gelmiştir. 

Ormancıların çeşitli fonksiyonları vardır; bunlar, ekenomik fonksiyonlar, rekreatif fonk
siyonlar, turistik fonksiyonlar, çevresel fonksiyonlar, eğitsel fonksiyonlar, stratejik fonksiyon
lar, toprak koruma fonksiyonları, su üretme ve filtrasyon fonksiyonlardır. 

Ekonomik fonksiyonlar ön planda tutulmuş ve amenajman planları, ormanlardan en yüksek 
odun verimine yönelik olarak düzenlenmiş, diğer fonksiyonlar göz ardı edilmiştir, özellikle 
gelişmiş ülkeler, ormanlan, çevre fonksiyonunu ön plana çıkaracak şekilde planlamaya başla
mışlardır ve bu planları yaşama geçirmişlerdir. 

bugün, "... ekoloji mi?" tartışmalarındaki tercih, ekoloji diye noktalanmak üzeredir, or
mancılık çok karmaşık sistemlerden oluşan bir sektördür. Ormanlardan faydalanma planla
nırken, çok dikkatli olunması gerekir, çünkü, geriye dönüş mümkün değildir, tyi bir planlama 
ve uygulama; iyi yetişmiş, deneyimli, yetenekli, doğa severliği ağır basan elemanlar gerektirir. 
Türk ormancısı, dünya ölçeğinde kendisini çok iyi yetiştirmiş ve çağın teknolojilerini içine sin
dirmiştir. Yeterli bilgi birimine sahiptir. Problem, bu elemanları iyi örgütlemek ve iyi yönetmektir. 

Şu ana kadar çağdaş bir örgütlenmeden söz etmek mümkün değildir. Yönetsel eksiklikler 
ve yanlışlıklar büyük boyuttadır. Atamalarda ilkesizlik vardır. Salt politik ölçütler kullanılarak 
oluşturulan yönetimler, ormancılığımızdaki bu türlü olumsuzlukların ve çıkmazların en bü
yük sebebidir. 

Türkiye'de erozyon en büyük sorunlardan birisidir. Türkiye topraklarının yüzde 22,3'ü 
çok şiddetli -ki, bu 173,7 milyon dönüme tekabül etmektedir- yüzde 36,4'ü şiddetli -ki, bu da 
283,3 milyon dönüme tekabül etmektedir- ve yüzde 20.1'i de orta şiddetli -ki, bu da 155,6 mil
yon dönüm araziye tekabül etmektedir- erozyona açık durumdadır. 

Gene, Türkiye akarsularından Fırat, senede, 73,3, Yeşilırmak 54,7, Kızılırmak 44,9, Cey
han 19,6, Büyükmenderes 12,4, Sakarya 8,5, Filyos 8,1, Seyhan 6,8, Gediz 5,7 ton toprağı, de
nizlere ve kapalı havzalara taşımaktadır. Bazı araştırmalara göre, dört beş bin yıllık bir süreç 
içerisinde, Fırat ve Dicle nehirleri vasıtasıyla Doğu Anadolu'dan Irak'a taşınan topraklarla, 
bu ülkede 34,6 bin kilometrekare genişliğinde verimli tarım alanı oluşmuştur. 

Bu nehirlerimizin taşıdığı sedimentler, şimdi GAP'ta oluşturulan kapalı alanlara, yani ba
rajlara taşınmaktadır, önlem alınmadığı takdirde, güneydoğuda trilyonlarca lira harcanarak 
inşa edilen barajlar, öngörülenden çok kısa sürede maalesef dolacaktır. Bu tehlikeye rağmen, 
ülkemizde erozyon çalışması yapan kurumlar aracılığıyla, toplam olarak 8,9 milyon dönüm 
alanda erozyon önleme çalışmaları yapılabilmiştir. Bu çalışmalar, kaynak yetersizliği nedeniy
le gittikçe azalarak yapılabilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi de önerilerimizi sunmak istiyorum : Ormancılığımızla ilgili 
sorunlar bellidir. Bu sorunlara göre politikalar oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir. 

Bu bağlamda, orman-halk ilişkilerini bozan ormancılık çalışmalarının çağdaş bir biçim
de planlanmasını önleyen bugünkü orman hukuku değiştirilmeli, yeni bir orman hukuku oluş
turulmalıdır. 

Yine, tüm kesimlerimizin, özellikle siyasî partilerimizin kabulleneceği temel ormancılık 
politikaları oluşturulmalı ve bu politikalar bir an önce yaşama geçirilmelidir. 

Orman yangınlarında en önemli konu, orman yangınlarını önlemektir. Yangın çıkmasını 
önlemenin yolu ise, halk-orman ilişkilerini iyileştirmekle olasıdır. Bunun temelinde ise, orman 
köylüsünün ekonomik düzeyinin düşüklüğü ve halkın eğitimsizliği yatmaktadır. Orman içinde 
ve civarında yaşayan 10 milyona yakın insanın, ormanlardan elde ettiği gelirle yaşayabilmesi 
olası değildir. Bu konu bir hükümet sorunudur ve siyasî iktidarlara bu konuda büyük görevler 
düşmektedir. 

Bir başka çözüm yolu : Halk, yangınlar konusunda eğitilmelidir. Gelişmiş ülkelerde, oto
mobilinin camından dışarıya yanan sigara atanlar, bunu gören vatandaşlar tarafından ihbar 
edilmekte ve bu, görev kabul edilmektedir. Bu bilinç halka aşılanmalıdır. Bu konuda en büyük 
görev, medyanındır. Basın ve TRT, özel televizyonlar, halkı her an dikkate ve duyarlı olmaya 
davet etmelidir. 

Yine, ilkokuldan başlayarak, tüm insanlara, orman bilinci gerçekçi bir biçimde aşılanmalıdır. 

Birimlerin denetim ve teftişleri, müfettişlik kariyeri esası içinde göreve alınmış, eğitilmiş, 
yetiştirilmiş müfettişler eliyle, periyodik olarak ve turne esasına göre tekrarlanmalıdır. Bu tef
tiş ve denetimlere, turne esasında periyodik uygulama dışında, sondaj yönteminin de getiril
mesiyle, birimlerin, mevzuata, kuruluşun amaç ve ilkelerine uygun biçimde çalışmaları sağlan
mış olacaktır. 

Bir başka önerimiz : Orman sınırlaması en kısa zamanda bitirilebilmelidir. 
Bir başka önerimiz : Orman azalmasına sabep olan tüm olumsuzluklar net bir biçimde 

ortaya konulmalı ve önlemleri alınmalıdır. 
Yine, vakit geçirilmeden, çağın gereklerine uygun ve ormanların tüm fonksiyonlarını göz 

önünde tutan çok amaçlı planların düzenlenmesine olanak sağlayan örgütlenme biçimi oluş
turulmalı ve yaşama geçirilmelidir. 

Yönetim oluşturulmasında, salt politik ölçülerin kullanılması alışkanlığından vazgeçilmeli 
ve atamalarda liyakat sistemi kullanılmalı; örgüt olarak bilgi, beceri, deneyim, meslekî kariyer 
ön planda tutulmalı; atamalar, yönetmeliklere göre yapılmalı ve bu konuda kesinlikle ödün 
verilmemelidir. 

Ormancılıkla ilgili eğitim kurumları, eğitim sistemleri çağın gereklerine ve ülke gerçekle
rine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli ve en kısa zamanda yeni bir örgütlenme yaşama 
geçirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bir başka önerimiz; erozyon tehlikesini önlemek amacıyla tüm ül
kede seferberlik ilan edilmeli ve özellikle bu tehlikenin önlenmesi çalışmalarının hızlandırıl
ması için kaynak oluşturacak bir erozyon önleme fonu kurulmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak 
kurumlar arasında iletişim sağlanmalı, kaynakların iyi kullanılmasıyla, aynı miktarda kaynak
la, daha çok çalışma yapılabilmelidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığımızın 1994 malî yılı bütçesinin tüm 
ulusumuza, Orman Bakanlığı çalışanlarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, şahsim ve Grubum 
adına Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdiş. 
Sayın milletvekilleri, grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahıslan adına ilk konuşmayı bütçenin lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Osman 

Develioğlu yapacaklardır. 
Sayın Develioğlu, buyurun efendim. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Ba
kanlığımız ve bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; sözlerime başlarken Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, 7 Ağustos 1991 tarih ve 442 sayılı Kanun hükmünde Kararname 
ile kurulan Bakanlığımızın, kuruluş ve görevleriyle, teşkilat yapısı, 21.5.1992 tarih ve 3800 sa
yılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi yanında, or
man içi ve bitişiği durumundaki köylerimizin kalkındırılması, orman ürünleri ihtiyacının kar
şılanması ve bu hizmetler için gerekli tedbirleri almayı amaç edinen Bakanlığımızın görev sa
hası düşünüldüğü takdirde, bugünkü mevcut bütçe imkânlarıyla, beklenen seviyede hizmetin 
mümkün olmadığı kesindir. Ancak, Sayın Bakanımız ve mesai arkadaşlarının, Bakanlığımız 
ve bağlı kuruluş çalışanlarının, fedakâr, cefakâr ve dinamik çalışmaları sayesinde, kıt imkân
larla da olsa, çok güzel hizmetler vereceklerine inancımı belirtmek istiyorum. 

Bütçe miktarından bahsedilirken, biraz önce burada bir sayın konuşmacı, Orman Bakan
lığımızın bütçesini, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesiyle karşılaştırmak suretiyle, ne demek iste
diğini az çok belirtti. Ancak, müsaade ederseniz, bu konuda iki cümle söylemek istiyorum. 

Türkiye'de yüzde 98'i "elhamdülillah Müslümanım" diyen ve bu duygu ve sahiplikle her 
zaman gurur duyan insanlar olarak; yüzde 98'i Müslüman olan bir ülkede ister Alevi Müslü
man olsun, ister Sünni olsun; ister (A) mezhebinden olsun, ister (B) mezhebinden olsun, aynı 
Kıbleye secde eden insanlar olarak, halkımızın inançlan için hiçbir lüks ve israf özelliği taşı
mayan, inanaçlannı, azamî ölçüde tasarruf tedbirleri doğrultusunda yaşamaktan başka bir gailesi 
olmayan bir teşkilatın bütçesinin sürekli olarak gündeme getirilmesindeki manayı ben bir tür
lü anlayamıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesine bakacak olursanız, zaten harcama
larının bir çoğu, tamamına yakını personel giderleridir. 

Bugün mezralarımızla birlikte saydığımız takdirde, Türkiye'de 65 binin üzerinde yerleşim 
merkezi vardır. 80 bine yakın Personeli bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının, personel giderle
ri dışında hiçbir lüksü, israfı, harcaması yoktur. Köye öğretmen için öğretmenevi yapıyoruz, 
lojman yapıyoruz, diğer bazı kamu görevlilerimiz için lojman yapıyoruz; Türkiye'nin hangi 
köyünde imamevi yaptığınızı bana söyler misiniz sayın milletvekilleri? Yani, bugüne kadar, devlet, 
hiçbir yerde cami yapmamış, imamın maaşını vermekten başka devlete getirdiği hiçbir külfet 
yok. Halk, kendi arasında ibadethanesini yapar. Ama, sürekli olarak, yüzde 98'i "elhamdülil
lah Müslümanım" diyen ülkenin Yüce Meclisinde bazı çevreler, özellikle Diyanet İşleri Baş
kanlığı konusunu ısıtıp ısıtıp bu kürsüye getiriyor ve ben bir Müslüman Türk çocuğu olarak, 
bu gibi sözleri duymaktan artık hicap duyuyorum, utanıyorum. Bu kadar değindikten sonra, 
Orman* Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi sunmaya devam edeceğim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyamızda, çölleşmeye yüz tutan arazi miktarı, he
pimizin bildiği gibi, 48.3 milyon kilometrekareyi bulmuştur. Yani, toplam dünya yüzölçümü
nün yüzde 36'sı çölleşmeye yüz tutmuştur. Dünya Çölleşme Konferansında, bütün üye ülkeler
ce de benimsenen, çölleşmeyle savaş eylem planı verilerine göre, 1/25 000 ölçekli dünya çölleş
me haritasında, özellikle Orta Anadolu Bölgemiz, hepinizin bildiği gibi, çok yüksek çölleşme 
tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeler sınıfına dahil edilmektedir, özellikle, Bakanlığımızın 
ve bağlı birimlerinin malumları olduğu üzere, Konya Karapınar civarında ve Kayseri, Niğde, 
Yozgat, Nevşehir çevresinde, çölleşmeyi önleyici makro politikaların hazırlanıp uygulanmasın
da zaruret olduğunu belirtmek istiyorum. 

Su kaynaklarının dikkatli ve verimli kullanılması sayesinde de, ağaçlandırmada belli me
safelerin kat edileceği inancımı tekrarlamak istiyorum. > 

Ormanların korunması, imarı ve ıslahı yönünde yapılmış bazı çalışmaları -ki, ben teferru-
• ı • ' . ata girmek istemiyorum- takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 

Orman muhafaza memurlarına ve muhafaza teşkilatına daha çok araç, gereç, teçhizat te
mini doğrultusunda, bütçe imkânlarına göre, birtakım tedbirlerin alınmış olduğunu da sevine
rek öğreniyoruz. ' , . 

Ülkemizin yüzde 26'sıni kaplayan 20,2 milyon hektarlık orman alanının yüzde 56*sının, 
yani 11,3 milyon hektarının bozuk ve verimsiz orman olduğunu düşünecek olursak, Türkiye'
nin, orman alanı açısından geri planlarda bir ülke olduğunu hepimiz hissetmiş oluruz. Bu cüm
leden olarak, orman kadastro çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, Sayın Bakanlığımız
dan özellikle istirhamımız şudur: Geçmişte bu doğrultuda yapılan ve özellikle 3402 sayılı Yasa 
ve buna sonradan eklenen 2/(b) fıkrası doğrultusunda yapılan işlerle ilgili geniş bir araştırma 
ve soruşturma yapmalarını arzu ediyorum. 

Bu çalışmalarla ilgili bir örnek vermek istiyorum : 
1988 -1989 yıllarında, Muğla tli, Marmaris ilçesi, Kadırga Bıirnu, Ilıpınar Mevkii, Osma

niye Köyü Kumlubük sahil yerinde, özellikle Kadırga Burnu mevkiinde yapılan kadastro çalış
maları sırasında, bu yasaya göre, vatandaşın zilyetinde olan arazilerin orman sahası dışına çı
karılmak suretiyle, vatandaşa dağıtımı sırasında, birtakım yolsuzlukların, haksızlıkların yapıl
dığı, hatta o günün şartlarında, Marmaris İlçesi Kadastro Müdürünün -ki, bu müdür, hepini
zin bildiği gibi, o günlerde vurularak öldürülmüştü- kendi etrafıyla birlikte, dışarıda bir yakı
nına açtırdığı emlak bürosu vasıtasıyla, orman alanı dışına çıkarılan bazı arsaları, değişik şe
killerde düzmece senetlerle, bazı çevrelere aktardığı yönünde kamuoyunda spekülasyonlar ya
pılmıştı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili ciddî bir araştırma yapılamamış olduğu kanaatinde
yim ve bugüne kadar da bir araştırmaya rastlamadım, Bu konuda bir araştırma yapılmasını 
özellikle istirham ediyorum. 

. 3402 sayılı Yasa, bize göre, tabiî ki, orman işletmesiyle sürekli olarak davalı konuma ge
len, özellikle kırsal kesimde yaşayan köylerimiz düşünülmek suretiyle çıkarılmıştır. 1950'Ii, 1960'lı 
yıllarda orman olarak gözüken arazi, kırk yıldan beri veya yirmi yirmibeş yıldan beri köylü
nün zilyetine geçmiş ve onlar tarafından sürekli ekilip dikiliyor. Kadastro çalışmaları sırasında 
-zaten verimsiz, kıraç bir bölge, köylünün başka bir geçim kaynağı da yok; orada hayvancılık 
yapmasına da bir noktada sınırlama getiriyoruz veyahut da ormanın tahrip edilmemesi açısın
dan hayvancılık yapılmasını önlemeye çalışıyoruz- o bölge insanını, bulunduğu köye bağlamak 
açısından, 3402 sayılı Yasa, mutlaka, gayet iyi niyetlerle hazırlanmıştır. Ancak, bunun aksayan 
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yönlerinin düzeltilmesi ve özellikle sahil şeridinde 3402 sayılı Yasanın ilgili maddelerinin uygu
lanmasına yönelik çalışmalarda, Orman Bakanlığımızın, orman alanının küçültülmesi doğrul
tusundaki art niyetli birtakım davranışlara engel olma doğrultusunda tedbirler almasında za
ruret gördüğümü belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

OSMAN DEVELtOĞLU (Devamla) — Sağlıksız şehirleşmeyi ve hava kirliliğini önlemeyi 
temel hedef olarak alan Orman Bakanlığımızın, diğer bağlı kuruluşlarımızla birlikte, şehirleri
mizin çevresinde yeşil kuşak oluşturma çabalarını takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 

Orman Bakanlığının, kurulduğu günden bu yana, 3 milyon 367 bin hektarlık bozuk ve 
verimsiz orman alanında ağaçlandırma ve imar ihya çalışmasının yapılmış olması sevindirici
dir; ama bize göre yetersizdir. Zira, yıllar yılı bu sektör ihmal edildiği için, yapılması gerekenin 
on katı bir çalışma ve performans göstermek zorundayız. Bakanlığımızın bu konuda gerekli 
çalışmayı yapacağına ve bu gayreti göstereceğine inancım tamdır. 

Burada birtakım önerilerimiz olacak; ben bunların bir kısmını Sayın Bakanımıza, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda arz etmeye çalışmıştım, özellikle, orman köylümüzü kalkındıracak 
ve orman köylüsünü, bulunduğu bölgeye bağlayacak "Tarım Kentleri Projesi" dediğimiz pro
jenin -ki, buna ister "Or-Köy" deyin, ister "tarım kentleri" deyin, ister "köykent uygulaması" 
deyin- uygulanmasına kısmen başlanmıştır. Mesela, Millî Eğitimde "taşımalı eğitim" şeklin
de, PTT santrallarının yerleştirilmesi konusunda da, "rrierkez-köy uygulaması" şeklinde buna 
kısmen başlanmıştır. 

Eğer, devlet, kırsal sanayi projeleri için, mevcut teşvik mevzuatı dışında, özel bir teşvik 
mevzuatı hazırlayıp her türlü vergi muafiyeti ve indirimleri sağlamak suretiyle o yöreleri cazi
be merkezi haline getirecek tarzda katkıda bulunursa, orman köylerimizin kalkınması sağlanır 
inancını taşıyorum. Bu cümleden olarak, kereste entegre tesisleri, mandıra veya et kombinaları... 

BAŞKAN —- Sayın Develioğlu, Kayserilinin bir usulü var; yemek bitince baştan başlıyor... 
Lütfen öyle yapmayalım!.. 

Son cümlenizi alayım efendim. 

OSMAN DEVELtOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bugüne kadar yapılan çalışmaların hepsini takdir ediyoruz ve aksayan yönlerinin de dü

zeltileceği kanaatindeyiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Bakanlık bütçemizin, memleketimize, milletimize, orman köy

lümüze, çalışanlara hayırlı hizmetlere vesile olması dileğimi iletiyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 
Görüşmelerin bu aşamasında Sayın Bakan söz istemişlerdir. 
Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci, buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Or
man Bakanlığının 1994 yılı bütçesinin görüşmelerinde, siyasî partilerimizin değerli sözcüleri 
çok güzel önerilerde bulundular. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bu öne
rilerden yararlanacağımızı ifade etmek istiyorum, 

Ormanlarımız, millî varlıklarımızdır. Bunların muhafazası, geliştirilmesi hepimizin göre
vidir. Bu meseleye, siyasî partilerin üzerinde, siyasî görüşlerin üzerinde yaklaşmamız gerektiği 
artık ortadadır. 
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Orman varlığımızın geliştirilmesi ve daha geniş alanların orman haline getirilmesi için, 
orman teşkilatımız uzun yıllardan beri gayret göstermektedir; fakat, bu varlığı yeterince geliş
tiremediğimiz de ortadadır. 

Ülkemizin, orman varlığı açısından zengin bir ülke olmadığı bir gerçek. Türkiye'nin mev
cut topraklarının ancak yüzde 26'sı ormandır. Halbuki, bir ülke toprağının en az üçte birinin 
orman olması gerekir. O ülkenin erozyona maruz kalmaması ve diğer problemlerin ortaya çık
maması için böyle bir seviyede orman varlığı gerekmektedir. Bugün ise, bu varlığımızın yeterli 
yapıda olmadığı ortadadır. 20 milyon hektarın ll.milyonu bozuk ve ağaçlandırılması gereken 
ormanlardır, 7 milyon hektarı da iyi ormandır. O halde, önümüzde, büyük ölçüde ağaçlandır
mamız gereken, imar ve ıslah etmemiz gereken bir orman toprağı var. Bunun ötesinde, Türki
ye'de, arazi kullanmanın yanlışlığından dolayı tarım arazisinden çıkmış ve ağaçlandırılması ge
reken 7 milyon hektar araziyi de saydığımız zaman, 18 milyon hektarlık bir sahanın ağaçlandı
rılması gerekir. 

Bugüne kadar Türkiye'de 2 milyon 44 bin hektar arazide ağaçlandırma yapılmış; fakat, 
yaklaşık 1,5 milyon hektar arazideki ormanda yangınlarla yok olmuş. Bu hızla 18 milyon hek
tarı ağaçlandırmaya çalışırsak, bunlar ancak yüzyıllarda yapılabilir. 

Bugün, ağaçlandırma ve erozyon çalışmaları, geçmiş yıllara göre çok pahalı hale gelmiş
tir. Bir hektar ağaçlandırma 15 milyon liraya, bir hektar erozyon çalışması 20 milyon liraya 

' ancak yapılabilmektedir. Bu nedenle yıllık hedefimiz olan 300 bin hektar arazinin ağaçlandı
rılması ve erozyon çalışması için, yaklaşık 4 ilâ 5 trilyon liraya ihtiyaç vardır. 

Değerli sözcülerin tümü, Orman Bakanlığı bütçesinin yetersizliğinden söz ettiler; doğru
dur. Orman Bakanlığının, genel bütçeden, ağaçlandırmayla ilgili aldığı pay çok azdır; ancak, 
burada, Orman Bakanlığının döner sermayesi vardır. Her yıl, 7 milyon metreküpün üstünde 
yapacak ve 12 milyon sterin üzerinde yakacak üretimi suretiyle, Orman Genel Müdürlüğünce 
elde edilen gelir ve bu gelir karşılığında orman köylüsüne ve orman çalışanına ödediği para 
çok önemlidir. 1993 yılında bu 7 trilyona yakındır ve 1994 yılında da 10 trilyona yaklaşacaktır. 

Bizim için orman köylüsü çok önemlidir. 17 bin orman köyü ve buralarda yaşayan 10 mil
yon insan var. Orman köylüsü, gerçekten, Türkiye'de millî hâsıladan en az pay alan gruptur. 
Bunun için, orman köylüsünün kalkındırılması ve ormanların korunması çok önemli bir gö
revdir. Orman köylüsü, gerçekten çok kıt imkânlarla yaşamını sürdürmektedir. 

Bu Bakanlıkta, yaklaşık 700 bin insan bu üretim çalışmalarında görev alır ve yaklaşık 50 
bin de sigortalı işçimiz vardır. Yani, bu faaliyet içerisinde 750 bin insan görev yapmaktadır. 
Böylesine büyük bir insan kitlesine iş veren ve onu barındıran hiçbir kamu kuruluşu yoktur. 
Bakanlık bunu, döner sermayeden, üretim çalışmaları içerisinden ödemektedir. Bununla da 
yetinilmeyerek, 1993 yılında orman köylüsünü enflasyona ezdirmemek için, 1992 yılı fiyatları
na göre yüzde 69 oranında zam yapılmıştır, önce yüzde 59 oranında zam yapılmıştı; ben Ba
kanlığa geldikten sonra da seyyanen yüzde 20 daha zam yaptık; böylece, yüzde 69 oranında, 
üretim, kesme, sürütme ve son depo nakliyatı işleri için zam verilmiştir. 

Bunun ötesinde, 1993 yılında, sigortalı işçilerimize, toplusözleşme farkları olan 1,5 tril
yon lirada ödenmiştir. , 

Bununla da kalınmayarak, orman köylülerimizin kalkındırılması ve ormanlarımızın ko
runması için, ilk defa bu sene, sıfır faizli, 400 milyar lira, besicilik kredisi tahsis edilmiştir. 
Bunun, 306 milyar lirası 10 500'e yakın aileye tahsis edilmiş, verilmiş; geri kalan 94 milyar 
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lirası da verilmektedir. Bunun ötesinde, fondan da yine 94 milyar lira ödeme yapılmıştır. Ayrı
ca, bu sene, kooperatiflere de, 50 milyar Ura ilavesiyle, Or-Köy kanalıyla 550 milyar liralık yeni 
kaynak tahsis edilmiştir. 

Maksadımız, orman köylüsünün kalkındırılması; maksadımız, orman köylüsünün göçü
nün önlenmesidir. 

Bu rakamlar yeterli mi?.. Tabiî ki, yeterli değildir. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gi
bi, millî gelirden en az payı alan bir gruptur orman köylülerimiz. 

Bütün bunlara baktığımız zaman bir şey ortaya çıkıyor; o da, öncelikle mevcut ormanla
rımızı korumaktır. Bunun için, göreve geldiğim zaman, bilgisayardan, yıllar itibariyle koruma 
konusundaki sonuçları gözden geçirdim. Gördük ki, suç adedinde giderek artma var; eh çok, 
taşımada, nakliyatta artış var; ama, kesimde azalma var. Kesimde zabıt tutulmamış, hep nakli
yatta tutulmuş. 

Bunun neden böyle olduğuna baktığımız zaman şunu gördük: 1983 yılında -hangi gerek
çeyle yapıldı ise- Türkiye'de koruma sistemi değiştirilmiş, koruma sistemi tümüyle değiştiril
miş. Çalışan 8 500,9 bine yakın orman muhafaza memuru, toplu koruma merkezlerine çekil
miş, anayol kenarlarına çekilmiş ve orman muhafaza memurları, aslî görevleri olan muhafaza
dan uzak tutulmuş. Ağaç kesiliyor, orman tahrip ediliyor; aşağıda yakalanıyor... Bu, bir an
lam taşımaz. Muhafaza memurunun aslî görevi; ormanı, ormanda korumaktır, ağacı kestir
memektir. Bu nedenle, bu koruma sistemi, tekrar, bütünüyle değiştirilerek, yeniden, bu 9 bin 
muhafaza memurunun, ormanı, ormanda koruyacakları tarzda bir düzenleme yapılmıştır. Or
man muhafaza memurlarına, yine, 100, 200, 300 hektarlık bölümler teslim edilerek, bu so
rumluluk tekrar kendilerine verilerek, koruma sistemi yeniden değiştirilmiştir. 

Yine, 15 gün önce bilgisayardan aldığım rakamlara baktığımız zaman, korumada çok ba
şarılı seviyelere doğru gittiğimiz görülüyor. Şöyle ki; geçen senelere göre, nakliyatta ve kesme
de daha az suç var, daha az açma ve yerleşme var ve korumanın yeniden zapturapt altına alın
dığı rakamlardan görünüyor. Bunun ötesinde, orman varlığımızı tehdit eden en önemli husus, 
orman yangınlarıdır. 

Orman yangınları, Akdeniz ormanlarının aşağı yukarı kaderi gibi; ormanlarımız orman 
yangınlarında çok hassas. Son yıllarda alınan tedbirlerle, memnuniyetle ifade etmek istiyorum 
ki, orman yangınları, 25 bin hektardan, bu sene 10 500 hektara düşmüştür. Son senelere yani 
1988, 1989, 1990,1991 yıllarına baktığımız zaman, giderek, orman yangınlarında ve yanan sa
halarda azalma var. Bu azalmanın sebebi, halkımızın orman konusundaki bilinç düzeyinin ge
lişmesi, orman sevgisinin gelişmesi ve onun ötesinde, Orman Bakanlığı mensuplarının çok iyi 
çalışması ve onun ötesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda yardımcı olmasıdır. 

Bu sene, yine, gelir gelmez şöyle bir tamim de çıkarttım : "Yanan orman, mutlaka, aynı 
yıl ağaçlandırılacak." 

Buradaki maksadımız, herkes bilmelidir ki, orman yakmakla arazi kazanılamaz ve bu se
ne, yanan sahaları, ödenek beklemeden, emir beklemeden büyük ölçüde ağaçlandırdık ve bu
nunla halkımıza, kamuoyuna, "yanan sahalar derhal ağaçlandırılıyor" imajını verdik. 

Akdeniz ülkeleri, bütünüyle yangına hassas ülkeler. Bu sene yalnız italya'da 100 bin hek
tar orman yanmış, geçen sene 50 bin hektar orman yanmış. Memnuniyetle ifade etmek istiyo
rum ki, bu sene Türkiye'de 10 500 hektar orman yanmış. Bu korumayı da Bakanlığın ve Ba
kanlık mensuplarının gösterdiği önemli bir gelişme olarak ifade etmek istiyorum. 
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Türkiye'de, böyle, büyük sahaların ağaçlandırılması gerekirken, değerli sözcülerin ifade 
ettiği gibi, ağaçlandırma ödeneği gerçekten az. Diz, Hükümet olarak çare müessesesi olduğu
muza göre, bir çare bulmamız lazımdı. Şunu yaptık : 

Ben, bu sene bütçeden tahsis edilen ağaçlandırma ödeneğinin dışında, Orman Genel Mü
dürlüğüne, 50 bin hektar arazinin ağaçlandırılması için, döner sermayeden ödenek koydum. 
Böylece, 87 bin hektar ağaçlandırma ve 38 bin hektar da enerji ormanı tesisiyle beraber, 1994 
yılındaki hedefimiz 127 bin hektar olmaktadır. Bu 127 bin hektar da yetmez. Bunun için, siya
sî parti farkı gözetmeksizin, bir millî ormancılık politikasının geliştirilmesinde zaruret oldu
ğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü, Türkiye'de, değerli sözcülerin de ifade ettiği gibi, 500 milyon 
ton toprak, denizlere, barajlara, göllere her sene akmaktadır. Bu miktar, bizden 14 kat büyük 
olan Avrupa'da 300 milyon tondur. Bizden 40 defa büyük olan Afrika'da 320 milyon tondur. 
Yani, bu demektir ki, Türkiye topraklarından, her yıl, kansız, silahsız olarak, bir Kıbrıs Adası
nı 10 santim kaplayacak kadar bir toprak akıp gitmektedir. Bu nedenle, bir millî ağaçlandırma 
politikası ve bir millî ağaçlandırma ve erozyon politikası geliştirmek lazımdır ve bu, bir millî 
savunma, bir millî eğitim politikası gibi olmaldır. 

Değerli katkılarınızın olacağını umduğum, bir millî ağaçlandırma ve erozyon yasa tasarı
sını hazırladık ve kaynak bulmak durumundayız. Bu sene 192 trilyon olan bütçe açığıyla belki 
bize ağaçlandırma parası verilemiyor; ama biz, bu millî ağaçlandırma seferberlik yasa tasarı
sıyla, birçok yere, yasayla görevler veriyoruz. 

' i 

Bunlardan biri şu : Türkiye'de 600'e yakın baraj yapılmaktadır ve bunların 200 tenisi ta
mamlandı. Dünyada barajların ömürleri bin yıl olarak hesap edilir; ama maalesef Türkiye'de 
elli yıldır. Şu anda 9 tane barajımızın çanağı yüzde 54 seviyesinde dolmuştur; yani milyarlar, 
trilyonlar ödediğimiz barajlarımız, havza ve erezyon çalışması ve ağaçlandırma yapılmadığın
dan dolayı yirmi yil sonra dolacaktır; ama bu olay dünyada bin senede olmaktadır. İstanbul'
da, 1620 senesinde, Bentlerde yapılan baraj, halen, hiç dolmamıştır; çünkü, etrafı ağaçlık ve 
ormandır. O halde, barajlar yapılırken, baraj maliyetlerine, önce yüzde 2, yüzde 3 oranında 
havza ıslahı ve ağaçlandırma bedeli konmalıdır; bunu da hazırladığımız yasa tasarısıyla tespit 
ediyoruz. 

Bunun ötesinde, her yıl 15 milyon metreküp üretim yapıyoruz ve bunları kullananların 
da yüzde 1, yüzde 2 oranında, Ağaçlandırma Fonuna para ödemeleri gerekiyor. Mesela, özel 
sektöre ve devlete tahsis ettiğimiz orman ürününden yüzde 1, yüzde 2 oranında Ağaçlandırma 
Fonuna katkı sağlandığı zaman, bu büyük rakamlara ulaşmaktadır. 

Bunun da ötesinde, Çevre Bakanlığımız, yalnız çöp arabası vermekle bu görevini yapmış 
olmaz. Çevre Bakanlığıyla birlikte, büyük şehirlerin etrafını ağaçlandırmamız gerekiyor. On
larla bir protokol yaptık, bu sene uygulamasına başladık; inşallah önümüzdeki sene, bu tasarı 
yasalaştığı zaman, onlara da belli bir görev vermek istiyoruz. i 

Ayrıca, Türkiye'nin her ilindeki özel sektörü ve kamu kuruluşlarını çeşitli vesilelerle bu 
meselenin içine koymadığımız takdirde, sadece Orman Bakanlığının bunu yapması mümkün 
değildir; bu tasarıda bu da vardır. 

Türkiye'deki bütün illerimizin valiliklerine bir tebliğ gönderilerek, illerinin yakınlarında 
bir hatıra ormanının tesisi istenmiştir. Bu hatıra ormanına millî günlerde ağaç dikilecektir. Tür
kiye'deki bu erozyonun ve ormansızlaşmanın en büyük etkeni, cumhuriyet döneminde nüfu
sun birden patlamış olmasıdır. O halde, bu nüfus patlamasına göre, büyük ölçüde ağaçlandırma 
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yapmamız gerekiyor ve yeni doğan her çocuk için bu hatıra ormanlarında ağaç dikilmesi gele
neğini başlattık. Halkı mutlaka gönüllü olarak bu meselenin içerisine koymamız gerekiyor; bunu 
yapmadığımız takdirde, bu konuda yüksek rakamlara ulaşmamız mümkün edğildir. 

özel sektöre ayrıca kredi veriyoruz, ayrıca arazi veriyoruz ve oraya ağaç dikmesini ve ken
di adını vermesini de sağlıyoruz. Yani, ağaçlandırmayı her yönüyle teşvik ediyoruz. 

Türkiye'de en büyük talihsizlik, 1969 yılında kurulan Orman Bakanlığının 1980'den son
ra kapatılmış olmasıdır. 1983 yılından 1991 yılına kadar bu Bakanlığın açılmamış olması da, 
büyük ölçüde bütün dengeleri ortadan kaldırmıştır. 

Bir değerli arkadaşımızın söylediği gibi, Türkiye'de, orman yolu olmadan hiçbir orman 
hizmeti yapılamaz. 1980 yılına kadar 106 bin kilometre orman yolu yapılmışken, aşağı yukarı 
oniki onüç yılda, ancak 14 bin kilometre orman yolu yapılabilmiştir. Bu, neden ölmüş?.. Bu 
Bakanlığın kapatılmasından sonra, tüm makine parkının bu Bakanlıktan alınarak başka yer
lere devredilmesinden olmuş ve bugün bu Bakanlığın elinde önemli bir makine parkı kalma
mıştır. Orman Bakanlığının eli ayağı makine parkıdır. Şimdi, Japon kredisi temin edilerek bir 
İŞ makinesi parkının yeniden sağlanması gayreti sürmektedir. İnşallah, bu makine parkını te
min ettiğimiz zaman, hedeflenen 80 bin kilometreyi, her yıl 2-3 bin kilometre yol yaparak, ta
mamlarız. , 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Tamam efendim. 
Bir değerli arkadaşımız, odun tahsislerinin kaldırıldığını ifade ettiler. 
Doğrudur, Odun tahsisleri şundan kaldırıldı: Orman Bakanlığı artık odun satan bir ba

kanlık olmamalıdır ve özellikle odun, bir yakıt maddesi olmamalıdır. Dünyanın hiçbir yerin
de, odun, yakıt maddesi olarak bu kadar kullanılmaz. Her yıl 12 milyon ster yakıyoruz(î) Bu
nu dünyada hiç kimse yakmıyor. Yani, ürettiğinizin yüzde 60'ını yakacağa veriyorsunuz. Bu
nun da ötesinde, her yıl, bir plan dahilinde, 4 milyon ster, 5 milyon ster odunu sanayie kaydır
ma gayretimiz vardır. Yani, bu yakacağa giden odunu sanayie kaydırıyoruz. Bunun için yaka
cak tahsislerini kaldırdık. 

Onun ötesinde, yakacak tahsisini kaldırmamın bir başka sebebini de arz etmek istiyorum 
: 1990 yılında ve 1991 yılında yalnız Gaziantep'e 188 bin ster odun tahsis edilmiş. Kim tahsis 
etmiş? Orman Bakanlığı. Peki, nereden tahsis etmiş? Bolu'dan, Çanakkale'den, şuradan bura
dan... Bu tahsisi kim almış?. Belli insanlar almış ve belli insanlar bundan yararlanmış. 

Bakanlığı, odun satan bakanlık olmaktan çıkarmak için ve yakacak odunu da ticaret me-
taı olmaktan çıkarmak için tahsisi kaldırdım. Ancak, Kastamonu gibi, Bolu gibi orman bölge
lerinde, bu ticarî tahsisin dışındaki tahsisler devam ediyor. Yani, Bolu'daki her ilçede, Kasta
monu'daki her ilçede, eskiden olduğu gibi, bu, devam etmektedir. Benim tahsis olarak kaldır
dığım, aracıların olduğu ve alıp da, büyük ölçülerde, güneydoğuda veya başka yerlerde satılan 
tahsisleri kaldırdım. 

Bir tahsis daha kaldırdım : Bakanlığa geldiğimden bu yana, tüm arazi tahsislerini durdur
dum. Çünkü, bu Bakanlıktan -demin çizdiğimiz tablo varken- kamu kuruluşları, üniversiteler, 
şirketler, şahıslar dahil, herkese büyük ölçüde arazi tahsisleri yapılmış. Ben, turizm veya başka 
bir maksatla yapılacak olan arazi tahsislerini, ihale suretiyle, mahallinde bir açık artırma sure
tiyle yapabilmek için bir yönetmelik yaptım ve böylece, -doğrudur- büyük ölçüde, Bakanlığın 
arazi tahsisini önledim. Bakanlık artık odun tahsis eden bir müessese değildir; Bakanlık artık 
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arazi tahsis eden bir müessese değildir. Bunları kaldırdık ve bundan da herkes memnundur. 
(DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, benim Bakanlığımda, artık tahsis yok, ihale var. Böylece, 
yok şuna tahsis verdiler, yok buna tahsis verdiler gibi şaibeler artık olmayacaktır. Ama, orman 
içindeki köylünün, orman illerimizin ve ilçelerimizin tamamı, yine, eskiden olduğu gibi, tah
sislerini almaktadırlar. Benim kaldırdığım tahsisler, bu bahsettiğim büyük tahsislerdir. 

Onun ötesinde, bir değerli arkadaşım, orman sanayiinin iki üç fabrikasını açtığımızı; ama 
bunların zarar ettiğini söylediler. 

Doğrudur. 1979'da temeli atılan, Türkiye'de dört beş tane... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Tamam. 
... dört beş fabrikanın temeli atılmıştı. Bunların büyük kısmı, 1983 ve 1984'te bitti. Bun

lardan birisi Çanakkale Kalkın, birisi Artvin Ardanuç, birisi de Artvin Şavşat'tır. Bu fabrika
lar, 1984*te bittiği -Kastamonu'daki fabrika da bunun gibidir- ve içine konan bütün aletler de 
neredeyse çürüme noktasına geldiği halde, bunlar açılmamıştı. Bizim Hükümetimizin bir prog
ramı var; kalkınmada öncelikli yörelerde, doğu ve güneydoğudaki yerlerde yarım kalmış devlet 
tesislerini açacağız demiştik; bunları tamamlattık ve açtık. Şu anda Artvin'de, değil hammad
deyi karşılamak, depolarında 40 bin metreküp fazla emval durmaktadır. Orman Genel Mü
dürlüğü, onu satmak için, orman sanayiiyle veya başka bir yerlerle pazarlık yapıyor; yani ham-
meddemiz var. 

Yalnız, Kastamonu'daki tesisi biliyorum. Onun da bütün aletleri, her şeyi vardır. Onu da 
harekete geçirmek istiyorum; inşallah Kastamonu'yu ziyaretimizde onu da yeniden harekete 
geçiririz. 

Sözlerimin sonunda, değerli katkılarından dolayı tüm siyasî partilerimizin temsilcilerine 
teşekkür ediyorum ve 1994 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralırından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aleyhinde, Sayın Hasan Dikici, buyurun. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü Sayın İbrahim özdiş Beyefendi demin burada konuşurken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesi ile Orman Bakanlığı bütçesi arasında bir kıyaslama yaptı. Tabiî, Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesi ile Orman Bakanlığı bütçesinin kıyaslanması fevkalade talihsiz bir ha
rekettir. Sayın özdiş bu kıyaslamayı her zaman yapıyor; ancak, milletimiz böyle istiyor, mille
timizin ölüsü de dirisi de İslam Dinine muhtaçtır. Sayın özdiş istemese de bu böyle devam 
edecektir. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz topraklarının 1/4'ü üzerinde tasarruf yetkisini haiz Orman 
Bakanlığı, bu cesametine yakışır bir icra ve etkinliğin, bu zamana kadar, çok gerisinde kalmış; 
gerekli atılımları yapamamış, giderek hantallaşmış, ayakları üzerinde duramayan, körelemeye 
mahkûm bir vaziyet almıştır. 

Türkiye ormanları, çeşitli metotların uygulandığı deneme tahtasına çevrilmiştir. Orman-
içi nüfus, hep, ama hep ağırlaşan ekonomik şartların baskısı altında, sosyal olamayan, devle
tin ihmaliyle, ormanı tahribe mahkûm edilmiştir. Seçim vaatleri, eğitimsizlik, orman köylüsü
nü suça itmiştir, özellikle mahallî siyasetçiler, ormanları, mcnfaatları doğrultusunda kullana-
gelmiştir. 
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12 milyon hektar verimsiz veya açık orman alanının verimli hale dönüştürülmesi için he
deflenen yıllık 300 bin hektarlık ağaçlandırma hedefi yakalanamadığı gibi, sembolik bir nok
tada kalınmıştır. Nitekim, 1987 yılında 250 bin hektar olan yıllık ağaçlandırma çalışmaları, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 yıllarında gerileyerek, 1993 yılında 27 bin hektara kadar, 
yani 1987 yılının dokuzda birine kadar düşmüştür. 

Orman işletmeciliğimiz geriye gitmiştir. Son yirmi yılda gücünü yüzde 30 oranında kay
betmiştir. Ülkemiz ormanlarında, iyi vasıflı ve bozuk vasıflı orman sahalarında yıllık cari ar
tım, dünya ortalamasının 10 ilâ 15 kat gerisinde bulunmaktadır. 

Türkiye'nin aslî ağaç türü olan meşe ormanlarında yapılan tesis ve yenileme ve gençleştir
me çalışmaları 1987'de ve sonraki yıllarda 50 bin hektarın üzerinde iken, şimdi 20 bin hektarın 
altında programlanmaya geçilmiştir. 

Orman yolu yapımında son senelerde büyük düşüşler olmuştur. Zorunlu ihtiyaç olan 200 
bin kilometrelik orman yollarımızın yarısına bile kavuşamadık. 

Or-Köy'ün, besicilik, süt inekçiliği, arıcılık ve küçük sanayi kollarında vermiş olduğu kre
diler, tatmin edici değildir. Besicilik için bir köyde verilen kredi miktarı, hane başına 25 milyon 
TL'ye yakındır. Vatandaş bu parayla 15 tane koyun alamadığı gibi, verilen para da, standarda 
uygun ahır olması şartına bağlanmaktadır. 

ORÜS, iç ve dış piyasada etkisiz kalmıştır. Belli sayıdaki tesislerini geliştirip, hizmet ve 
üretimini yayamamıştır. Bunun için de, ormana olan baskıyı önleyememiştir. 

Orman, Bakanlığın temelidir; ancak Türkiye'nin ormancılığı, giderek artan bir dozda ve 
özellikle son üç dört yılda kara günler yaşamaktadır. Yatırımlar durmuştur. Orman köylüsüy
le, orman işçisinin ücretleri zor ödeniyor. Kestiği ağacın, diktiği fidanın ücretini, bırakın teri 
kurumadan almak, aynı yıl içinde alamaz duruma gelmiştir. Sigortalı işçilerin sözleşme fark
ları, çok yerde, aylardan beri ödenememektedir. 

Orman, milletimiz için hayatî önemi haizdir, Nakit yokluğu çeken Bakanlık içinde, yeni 
bir ruha, yeni çözümlere, günlük politikalardan uzak, ormanı menfaati için kullanmayan ida
recilere ihtiyaç vardır. 

Bakanlığın içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için, bazı tedbirleri arz etmek istiyo
rum : 

Bakanlık, astronomik cari harcamalara neden olan idarî şemasını mutlaka yenilemelidir. 
Orman işletme müdürlükleri yeniden düzenlenerek, ekonomik işletme serbestisi verilmelidir. 
Tahsisli satış uygulaması sadece odundan değil, her mamulden kaldırılmalıdır. 
Satışlar, açık artırma ile yapılarak, tahsisçilerin cebine giren para, işletmelere kalmalıdır. 
Enflasyon rakamı aşağı yukarı bellidir. Orman işçisine, yılbaşında, düşük ücretle verilen 

birim fiyatlar, üretilen orman ürünlerinin işletmenin ve işçinin elinden çıktığı güz aylarında, 
âdet olduğu üzere, yüzde 20-25 arasında zamlanmaktadır Yükselen maliyet hesabı yılbaşından 
geçerli olurken, bu satış fiyatına da yansıtılmaktadır. Bütçe eksi çalışırken, müteahhit ve tah-
sisçiler ile köylü pazar satış hakkını kapatan taşeronlar köşeyi dönmektedir. Bunun için, ilave 
zam uygulaması ya kaldırılmalı ya da bütçe yılı başında verilerek, kârın orman işçisi ve orman 
işletmelerine kalması sağlanmalıdır. Çünkü, bu yoldan tişkilat yılda 400 milyara yakın bir kay
ba uğramaktadır. 

Ulaşılamadığı ve teknik müdahalesi yapılamadığı için çürümeye terk edilen ormanlara, 
en kısa zamanda bir yol inşa seferberliği başlatılmalıdır. 
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Orman Bakanlığı, işyeri tabiat olan bir sektördür. Merkezlerde işçi istihdamına neden olan 
siyasî amaçlı baskılardan, teşkilat mutlaka kurtarılmalıdır, bugün, işletme müdürlerinin baş 
ağrısı olan ve bu yaklaşıma direnen, yatan, fazlalık olan işçilere tavır alan dürüst ve çalışkan 
idarecilere baskı yapılmamalıdır. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü ve Or-Köy Genel Müdürlük hizmetleri, 5 milyon hek
tarı aşkın sahalar ve 10 milyonu aşan orman köylüsünün derdine çare olabilecek düzeyde prog
ramlanmalıdır. 

Kahramanmaraş, ormanlık alanca ve orman içi köy nüfusunca yoğun bir ilimizdir. Andı
rın, Göksün, Afşin ilçelerindeki ormanlardan sağlanan gelirlerin yine bu yöreye, yörenin insa
nına dönmediğini gören insanımız, sızlanmaktadır. Tarımın ve sanayinin yok denecek kadar 
az olduğu bu bölgede, lif, yonga, sunta gibi orman ürünlerini işleyecek orman sanayi tesisleri 
kurulmalıdır. 

Meşe sahalarında yürütülmesi zorunlu enerji ormanı tesis çalışmaları için yeni proje ve 
programlar yapılmalıdır. 

Engebeli arazi yapısında makineli çalışma imkânı yok diye kısıtlanan ağaçlandırma çalış
maları, insan gücüne dayalı olacak şekilde artırılmalı ve işsiz orman içi nüfusa iş sağlanacak 
düzeyde olmalıdır. 

Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde yaşanan toprak kayıplarını önlemek ve işsiz 
insanımıza iş imkânı sağlamak üzere, geniş alanların ağaçlandırılması amacıyla projeler ve ye
ni programlar yapılmalıdır. 

Sert karasal iklimin yaşandığı yörede, besi koyunculuğu, ev ve el sanatlarını teşvik amaçlı 
faizsiz Or-Köy kredisi sağlanmalıdır, 

, Köylü pazar satışı hakkı olarak orman işçisine devredilen odunların nakil istikameti ve 
değerlendirme şekli konusunda vatandaşa kısıtlama getirilmemelidir. 

Bütün bunlara rğamen ümitsiz değilim. Yangından kaçakçılığa, erozyondan siyasal baskı
ya kadar uzanan 600 kalemi aşkın iş ve problem çokluğuna karşın, gece gündüz demeden hiz
met veren, taşranın taşrasında görev yapan cefakör ormancılarımıza inanıyorum. Türkiye'nin 
çölleşmesine meydan vermeyeceklerdir. Hizmete alışkın, çalışmaya arzulu, inançlı ormancılar 
camiasını yürekten selamlıyorum. Yangında ve çatışmada şehit olan ve PKK tarafından şehit 
edilen ormancılarımıza Allah'dan rahmet, yakınlarına, ormancılar camiasına ve aziz milleti
mize başsağlığı diliyorum. 

Bütçenin hayırlı olması temennisiyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Orman Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Orman Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 723 790 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 697 060 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 100 160 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 150 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 671 160 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Orman Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Orman Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM 461 077 550 000 330 831 578 000 130 245 972 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. y-

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 214 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 2 056 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 47 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 318 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 318 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

645 123 000 000 

1 673 547 000 000 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 863 047 635 000 869 366 532 000 12 729 309 000 19 048 206 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

lira lira 

1 783 134 000 

TOPLAM 785 600 000 000 873 167 306 000. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, Orman Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî yılı 
kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabıyla birlikte kabul edilmiştir; ha
yırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütçeyle ilgili programımız tamamlanmıştır. 

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince; 16 Aralık 1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımla-
nan^ 403 sıra sayılı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun 
ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde, maddelere geçilmesinin oylanma
sında kalınmış idi. 

Bu oylamayı yapacağım; ancak, bu oylamadan önce Başkanlığa verilen bir tezkere vardır, 
okutuyorum : 

(1) 403 S. Sayılı Bazmayazı 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
403 sıra sayılı kanunun maddelerine geçerken, Mecliste çoğunluk olmadığından, yoklama 

yapılarak durumun tespitini arz ederiz. 
Oğuzhan Asiltürk Ahmet Cemil Hınç 

Malatya Erzincan 
Lütfü Esengün Hüsamettin Korkutata 

Erzurum Bingöl 
Hasan Dikici Ahmet Arıkan 

Kahramanmaraş Sivas 
Şisasi Yavuz Hüseyin Erdal 

Erzurum Yozgat 
Musa Demirci Fethullah Erbaş 

Sivas Van 

BAŞKAN — tmzası olan arkadaşların burada olup olmadıklarını kontrol edeceğim. Sa
yın Asiltürk?.. Burada. 

Sayın Tunç?.. Burada. 
Sayın Esengün?.. Burada. 
Sayın Korkutata?.. Burada. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 
Sayın Erdal?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tekabbül ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Demirci?.. Burada. 
Sayın Erbaş?.. Burada. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; birleşime 20 dakika 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.28 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 48 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, biraz önce yapılan yoklamada toplantı yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, tekrar yoklama yapıp, toplantı yetersayıst arayacağım. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bu yoklamada da toplantı yetersayısı bulunama

mıştır. 
Bu nedenle, yarınki programda yer alan Kültür Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının 

bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek ve Vergi Kanunu Tasarısına kaldığımız yerden devam et
mek için, 19 Aralık Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.47 

• gas fas^ -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
48 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1993 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X. 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) (Da
ğıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

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 


