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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açıldı. 

Kocaeli Milletvekili Bekir YurdagüTün, 6772 Sayılı Yasaya göre ödenmesi gereken kamu iş
çi ikramiyeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararını henüz yayımlanmamış olmasına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, halen Bayrampaşa Cezaevinde tutuklu bulunan 
19 uncu Dönem Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat'ın durumuna ilişkin gündem dışı konuşma
sı Adalet Bakam Firuz Çilingiroğlu, 

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, Sivas'ta meydana gelen olaylar nedeniyle mahallin
de yaptığı inceleme sonucunda edindiği izlenimlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da İçişleri 
Bakanı Teoman Ünüsan, 

Cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bo
şaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak, alınması 
gereken tedbirleri tespit etmek, 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgili usulsüzlük ve yolsuz
luk iddialarını araştırmak, ' 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su kaynaklarının da
ha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek, 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ve, 

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cevherden demir-çe-
lik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesinin sakıncalarını araştırmak, 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 
10/29) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşme-
lerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 
arkadaşının, Gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çı
karılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/3,10/4) 14.2.1996 tarih
li 13 üncü Birleşimde birleştirilerek başlanılan öngörüşmcleri tamamlanarak, Meclis araştırması 
açılmasının, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun: ,< 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçiminden itibaren 1 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 
İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Meclis araştırması 

önergelerinin öngörüşmcleri sırasında ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine at
fetmesi nedeniyle bir konuşma yaptı. • ' . • ' • 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 
meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmeleri, Hükümet yet-

. — 336 -



T.B.M.M. B : 1 5 27 .2 .1996 0 : 1 
kililerinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Birleşimi yöneten Başkanvekili Kamer Genç, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutla
ma konuşması yaptı. 

27 Şubat 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Mustafa Baş Zeki Er gezen 
İstanbul . . , Bitlis 

Kâtipliye Kâtip Üye 

__ ®- : _ 
« ' • • • ' 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
27 . 2 .1996 SALI 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, soğan üretimindeki fazlalığın değerlendirilmesine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.2.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Fethiye Belediye Başkanı hakkındaki yolsuzluk 

iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.2.1996) 

2. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Muğla TEK Müdürlüğünce kaçak bir inşaata 
elektrik bağlandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/330) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1996) 

3i - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Milas Kaymakamlığınca alındığı iddia edilen zo
runlu bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi : ' 
14.2.1996) 

4. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Tuzköy Havaalanına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/332) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1996) 

5. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli-Kozaklı ilçesi-Doyduk Barajı. 
projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1996) 

6. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, özelleştirme idaresinin 1995 yılı reklam har
camalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1996) 

7. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya-Adana yolu üzerinde bulunan bazı yerleşim 
birimlerinin yol düzenlemesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/335) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1996) 

8. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya-Ereğli şeker fabrikasına arıtma tesisi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/336) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.2.1996) 
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9. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, M.K.E.'ye bağlı şirketlerin yönetim ve dene

tim kurullarına atanan kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/337) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.1996) 

10. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya-Seydişehir-Akseki-Manavgat-Antalya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.2.1996) , 

11. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, son üç ay içinde iç piyasada satılan tahvillere iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.1996) . 

12. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gübre destekleme bedellerinin ne zaman ödene
ceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/340) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 14.2.1996) 

13. - izmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Toplu Konut Kredisine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1996) 

' • • • 

14. - îzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, 24 Aralık seçimlerinden sonra yurt dışına giden Ba
kanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1996) 

15. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nurt, SSK hastanelerine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1996) 

16. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi 
yönetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.2.1996) 

17. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, İstanbul Bankasının Ziraat Bankasına 
devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1996) 

18. - Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret ta
lebinin reddedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.2.1996) 

Genci Görüşme Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları ve bu konuda uy

gulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1996) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik sektörünün sorun

larının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1996) 

2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin nedenlerini araştır
mak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 15.2.İ996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili H. Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : M. Fatih ATAY (Aydın), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

. © 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 
Çalışmalarımızın, ülkemiz ve ulusumuz için iyilikler ve güzellikler getirmesini diliyorum. 

I H . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. (DSP sı

ralarından alkışlar) 
IV. - TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 

1. - TBMM Başkanvckili H. Uluç Gürkan'ın, Başkarivekili seçilmesi dolayısıyla teşekkür ko
nuşması 

BAŞKAN - Hoşgörünüze sığınarak, Yüce Heyetinize olan bir borcumu öncelikle ödemek is
tiyorum. 

Kısa bir süre önce, beni, değerli oylarınızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğine 
seçtiniz. Bunun için, özel olarak, beni bu göreve öneren Demokratik Sol Partili arkadaşlarıma, ge
nel olarak, oy desteğini esirgemeyen, bu salondaki her partiden siz sayın milletvekillerine yürekten 
teşekkürlerimi sunuyorum. (DSP ve DYP sıralarından alkışlar) . 

Değerli arkadaşlar, bu çatı, üyesi olmakla onur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi
miz, bize, ulusal kurtuluşumuzun Yüce Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kutsal bir emane
tidir. Bu emanet, ulusal egemenliğimizin, birliğimizin ve bağımsızlığımızın aynasıdır, aynı zaman
da, laik ve demokratik cumhuriyet düzenimizin de güvencesidir. Ben, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekili olarak, görevimi, bu anlayışla ve ülkemizin, ulusumuzun yararları doğrultusunda 
yürüteceğim. 

Sayın milletvekilleri, görevime, mensubu bulunduğum Demokratik Sol Parti adına seçildim. 
Bu bağlamda, burada Demokratik Sol Partiyi temsil ediyor sayılabilirim; ama, bana güvenebilirsi
niz, görevim süresince, gerçekten, demokratik yaşamımızın vazgeçilmez unsurları olan siyasî par
tilerimizin hepsine eşit mesafede olacağım. Hangi partiye mensup olursa olsun, siz değerli millet
vekili arkadaşlarımla ilişkilerimde, kesinlikle yansız davranacağım. 

Çalışmalarımızda, hepimize, birlikte başarılar diliyorum. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın arkadaşımıza gündemdışı söz vere

ceğim. 
V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Türkiye'nin genel sağlık sorunları ve trafik kazala

rına ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - İlk söz, bir bayan arkadaşımız, DSP Aydın Milletvekili Dr. Sema Pişkinsüt'ün. 
Kendileri, trafik kazaları, acil sağlık sorunları ve acil servis hizmetleri üzerinde konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Pişkinsüt. (DSP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
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SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, kutsal görevinizin ilk gününde sizi bir kez daha 

kutlarız. 
Sayın Başkan ve Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; bayram ertesi bu konu pek hoş değil; an

cak, çok önemli. Türkiye'de her yıl binlerce kişi acil olay ve kazalardan ölmekte, yaralanmakta, 
birkısmı da sakat kalmaktadır ve bu oran, her yıl artış göstermektedir. 

Tüm acil olayların önlenmesinde, eğitimin etkin, denetimin de yaptırımlı olması gerekir. Beş 
senedir hazırlığı bir türlü bitmeyen trafik yasası ise, geçön dönem Mecliste kadük olmuştur. Bu dö
nem Meclisimizin, bu yasayı, partilerüstü anlayışla, acilen incelemesi, en kısa sürede, çok daha ra
dikal, yaptırımlı ve ayrıcalıksız olarak yasalaştırması gereklidir. Bu, halkımıza borcumuzdur. 

Bugün, acil olaylar ve kazalarda, dünyada en yüksek ölüm oranına sahip ülkelerdeniz. Bunun 
sebebi, ilkyardım çalışmalarımızdaki affedilmez eksikliğimizdir. Sekizinci Cumhurbaşkanımızı da 
böyle kaybetmiştik. Hastane dışı erken müdahale, yüzde 20-30 oranında hayat kurtarmaktadır. İlk 
ve acil bakım, başlıbaşına uzmanlık ve örgüt isteyen bir olaydır. 

Ölümlerin ne kadarı kazadan, ne kadarı yanlış müdahale sonucu, ne kadarı ilaç ve hekim yok
luğundan, ne kadarı da kadere bağlı oluşuyor bilemiyoruz; Doğru ve çağdaş analizler, verimliliği 
değerlendiren istatistikler yok. Konuyu, öncelikle, insana insanca bakan ve sağlık hakkını, yaşam 
hakkı olarak gören bir anlayışla ele almak gerekir. 

Sağlık sistemsizliğimiz üzerine söylenecek pek çok söz ve yapacak pek çok iş var; ancak, bu
gün konumuzla ilgili bahsedeceğim noktaları Sayın Bakanın lütfedip netleştirmeleri arzusuyla su
nuyorum. 

Birinci nokta: Ambulans ve acil bakım teknikerleri için kadro... 
Bu bölüm için 1993 yılında, ÖSS ile sağlık meslek yüksekokullarına öğrenci alındı ve ilk me

zunlarını da 1995 yılında verdi. Sağlık hizmetleri sınıfından olan bu teknikerlerin görevi, hastala
ra, hastane öncesi acil tıbbî bakım vermektir. Görev yerleri ise, acil yardım kontrol merkezleri ve 
ambulans içleridir; ancak, 12 Aralık 1995 tarihli ve 22491 sayılı Resmî Gazetenin yedinci sayfa
sında yayımlanan bu birimlerde görev yapacak personel kadrosunda, önemli bir bürokratik hata ya
pılmıştır. Her bir merkez için 5, her bir ambulans için ise 8 adet olmak üzere, teknik hizmetler sı
nıfından, ambulans-motor ve ambulans-elektronik personel kadrosu verilmiştir, ki, böyle bir kadro 
yoktur. Ambulans ve acil bakım teknikerleri, aynı zamanda bu hizmetleri de yapabilecek şekilde 
yetiştirilmektedirler ve meslektaşları, yirmi senedir yurtdışında görev yapmaktadırlar. İlkyardım 
için çok önemli, yetişmiş insan gücünün kullanılabilmesi ve icraatın başlaması için, bu yanlışlığın 
derhal düzeltilmesi gereklidir. 

İkinci nokta: Çok geç kalınmış olmakla beraber, Türkiye'de, 1994 yılında, acil tıp uzmanlık 
eğitimi başladı. Buna rağmen, ülke çapında acil tıp uzmanının eğitimini belirleyen ortak program, 
maalesef, hâlâ yok. Acil tıp uzmanlık eğitiminde standardizasyon derhal sağlanmalıdır ve progra
mın sonunda yapılacak sınavın da, mutlaka, merkezî bir sınav şeklinde yapılması gereklidir. 

Üçüncü nokta: Hastane dışı acil kalp masajı ve yeniden canlandırma işlemleridir, ki, ülkemiz
de bu,konu içler acısıdır. Polis, itfaiye, halk, sağlık personeli, bu eğitimi mutlaka almalıdır. Bizde 
yaygın değil, standart değil, üzerinde anlaşılmış kurs yok, standart eğitim paketi ve Türkçe set yok;, 
her öğreten ayrı öğretiyor. Halbuki, Sağlık Bakanlığının veya özel bir kuruluşun denetiminde, top
lumun değişik kesimlerine ciddî ve standart eğitim verilmesi gerekir. Halen, tıp fakültesi mezunla
rı bile bu işlemi standart olarak, maalesef, yapamamaktadırlar; çünkü, onlar, TUS'a hazırlık gibi 
yetiştirilmekte ve çoğunlukla da acil servislere nokta tayinle, atamayla gelmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, 2 dakika ek süre veriyorum; lütfen, o süre içerisinde toparlayın. 
SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) - Peki. 
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Dördüncü nokta: Sağlık Bakanlığı acil servis ve hizmetler yönetmeliği hazırlanmış ve neden

se, Sayın Bakanın imzasını beklemektedir. Bu yönetmelikte, denetim ve yaptırım konusunda 
önemli boşluklar var. Bunlardan, malzeme konusunda, aciller, tiplere ayrılıyor; ancak, bu malze
meler bulundurulmazsa ne tür ceza uygulanacağı, malî yetersizlik varsa kimin suçlu olacağı belli 
değil. Standardı olmayan acillere levha aşılmaması gerekir. 

Zorunlu sevk mevcut; ancak, hastanelerimizde, taburcu etmek için teşvik yok. Sağlık Bakan
lığı istatistiklerinde ise, hâlâ, hastanelerde verimlilik, müracaat eden hasta sayısı ve yatak işgal ora
nıyla değerlendiriliyor; uzun süre yatmak bu oranı yükseltiyor. Doluyuz denildiğinde, kim ispat 
edecek; sevk sırasında ölümler olduğunda kim suçlu olacak... 

Tanı kodu ve istatistikler yeterince yazılmak istenilmiyor. Çoğunlukla, doğru parasal karşılık
ları da yazılmıyor. Ameliyat, müdahale yapılıyor, ne kadarı gerekli, ölçülemiyor. Yurtdışında, doğ
ru teşhis, doğru ameliyat oranları hesaplanabilir, patolojik incelemeler zorunludur. Bizde, çağdaş 
ve gerçek denetim yok; çalışan ile çalışmayan ayrılamıyor; halk bilmiyor, avukat uğraşmıyor, sağ
lık hukuku yok. Peki, bu, kader mi... Hesap sorulabilecek, tazminatın da gündeme gelebileceği bir/ 
sistem gerekir. 

Sağlık Bakanlığının içyapısının, tümüyle, bilimsel olarak, yepyeni oluşturulması gerekir. Bu 
ise, Sağlık Bakanlığının içinin boşaltılarak, yeniden, partizanlıktan uzak yapılandırılması demektir. 
Elbette, Bakanlıkta çok değerli insanlar var; ancak, etkin ve yeterli sayıda değiller ve senelerdir, 
mevcut iktidarların elinde, bu gerçek düzenlemeler, maalesef, yapılamadığı gibi, son zamanlarda, 
sağlık, Türkiye'nin gündeminden de çıkarılmış durumdadır. Tüm konular içerisinde, sağlık üzerin
de "mevcuttur" demek önemli değil; önemli olan, uygulamaları yaygın, gerçekçi ve standart bir bi
çimde sağlayabilmektir; yaşananlar ise bellidir. 

Sonuç olarak, şükür, hepimiz şans eseri yaşıyoruz. Avrupa'da ise, şans eseri ölen insanlar biz
den çok mu kıymetliler; bunun cevabını bile bilemiyoruz. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Saygıdeğer Meclis üyeleri, saygılarımı sunarım. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pişkinsüt. 
Sayın Bakanım, Hükümet adına şimdi mi cevap vereceksiniz; gündemdışı ikinci konuşma ko

nusu da sağlıkla ilgili. İsterseniz ikisine birden cevap verin. • 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde) - Tamam, Sayın Başkan. 
2. - Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkıhç'ın, sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlara ilişkin 

gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci sözü, Refah Partisi Kayseri Milletvekili Sayın Memduh Bü-

yükkıhç'a veriyorum. 
Kendileri, sağlık üzerine konuşacaklar. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Büyükkılıç, süreniz 5 dakikadır; lütfen, süreye uymaya gayret edelim. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; öncelikle, hepi

nizi hürmetle, muhabetle selamlıyor, geçmiş Ramazan Bayramınızın hayırlara vesile olmasını Ce
nabı Allah'tan niyaz ediyorum. , 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık konusu, gerçekten önem arz eden, ancak, neden
se, hep politik istismara açık olan bir konudur. Bir hekim olarak, beyin hastalıkları (nöroloji) uz
manı olarak konuşuyorum; gerek tıp fakültesinde ihtisas yaptığım dönemlerde gerek daha sonra si
gorta hastanesinde çalıştığım dönemlerde gerek devlet hastanesinde çalıştığım ve daha sonra da 
serbest hekim olarak çalıştığım; ama, her kademede sıkıntısını içimde yaşadığım bir konuyu gün
deme getireceğim. 

Elbette, sağlık konusu denilince, konuşulacak çok yönü var; çağdaş uygarlık düzeyine erişti
ğimizi söyleyenlerin olduğu, çağ atladığımızı söyleyenlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz; ancak, he-
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men hatırlatırım -Kayseri Milletvekillerimiz de hatırlayacaklardır- 24 Aralık seçimlerinde, Sarız'm 
Damızlık Köyünde maalesef oy kullanılmamıştır. Bu siyasî protestoyu incelemek ve irdelemek, 
herhalde, hepimizin hakkı olsa gerek; çünkü, çağ atlayan bu ülkenin bu köyünde, maalesef, su yok, 
yol yok, sağlık konusu zaten tamamen yok olmuş durumda. Buradan hepimizin alacağı bir mesaj 
olsa gerek. 

Yine, aynı ilçenin bir başka sağlık ocağında ise -maalesef, sağlık ocağı demeye şahit lazım-
sadecc sürgün edilmiş Bir sağlık memuru görevlisi vardır; o da, sabahleyin geliyor, sağlık ocağını 
açıyor, sobayı yakıyor, daha sonra tekrar evine ya da kahvehaneye dönüyor. 

Bu uzun süren tatil sırasında, gerek sizler gerek bizler, seçim bölgelerimizde, zaman zaman 
seçmenlerimizle birlikte olduk. Gördüğümüz tablo; kirli ve dumanlı bir hava içerisindeki kahveha
ne köşeleri ve ne idüğü belirsiz televizyon yayınları... 18 yaşında, 20 yaşında, taşı sıksa suyunu çı
karacak genç yaştaki nesli âdeta yok etmek için, CINE-5 adi altında -özellikle burada isim vererek 
söylüyorum- kurulmuş bir televizyon kanalı var. Bu televizyonun, herhalde, bu millete, değil hiz
met, tam aksine, milleti yok etmek için kurulduğunu söylemekte hiçbir sakınca olmasa gerektir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde bü sorunlar yumağı devam ederken, bizleri seçen halkımızın 
sorduğu bir başka konu vardı; 65 gün olmuş, halen daha hükümetimiz yok; ne zaman kurulacak hü
kümet diyor köylümüz; ne zaman kurulacak hükümetimiz diyor işçimiz, çiftçimiz, esnafımız; ne 
zaman kurulacak hükümet diyor son üç ay içerisinde, Kayseri yöresini terk eden 50 pratisyen he
kimimiz. Bu yöredeki sağlık ocakları da kapanmak üzeredir. Hal böyle iken, herhalde bu ülke gül
lük gülistanlık, her şey yolunda gidiyor diyemeyiz. 

Takdir edersiniz ki, neredeyse "her ile bir tıp fakültesi" sloganlarının atıldığı ya da propagan
dalarının yapıldıği ülkemizde, tıp fakültelerimizi bitiren gençlerimiz, kendilerini eğitim ve deneyim 
açısından yetersiz gördüklerinden, hemen ihtisas yapmanın yollarını aramaktadırlar; herhangi bir 
sağlık ocağına gidip, orada görev yapma ya da hizmet etme sıkıntısına katlanmak istememektedir
ler; çünkü, onlar da biliyorlar ki, halkla muhatap olduklarında, sağlık konusunda kendileri yetersiz
dir. Ancak, bütün bunlara rağmen, maalesef, kendi seçim bölgemde -demin de söylediğim gibi- 50 
sağlık ocağında doktor yoktur. Bunlar, maalesef, gazetelere kadar çıkmıştır. 

4 500 öğrencimiz tıp fakültesini bitirdi, doktor oldu. Bunlardan 500'ü -dikkatinizi çekiyorum-
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev aldılar. Yanlış söylemiyorum; çünkü, terör, sağ
lığı da vurdu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - 2 dakika eksüre veriyorum; toparlarsınız... 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Toparlayayım Sayın Başkanım. 
Orta Anadolu Bölgesinde -Sayın Bakanımızın vilayeti olan Niğde hariç- Aksaray, Nevşehir, 

Kayseri, Sivas gibi iller de, neredeyse, maalesef, doktor bile bulunamaz, tayin edilemez konuma 
geldi; çünkü, doğu ve güneydoğuda, terörün beslediği, elbette ki, sadece birkaç sermaye çevresi de
ğil, terörün beslediği birkaç şey değil, sağlık konusu da... 

Dolayısıyla, şu anda, Kayseri bölgesinde, sağlık evlerinde ebe yok, hemşire yok, sağlık ocak
larında doktor yok. Kayseri; ki, 1 milyon nüfuslu, hinterlandı geniş olan, Yozgatına, Nevşchirine, 
Niğdesinc, Sıvasına, hatta Adanasına hitap eden bir il; ama, maalesef, sağlık koşullan bakımından 
yetersiz. , 

Tabiî, şimdi, diyeceksiniz ki, Sayın Bakanımız elbette gerekeni yapmıştır, yapıyordur; doğru
dur. Gönlüm, 50 bin nüfuslu Niğdemize daha fazla şeyler yapılsın; ama, bunun yanında, 1 milyon 
nüfuslu ve çevre birçok ile hitap eden Kayseri'ye de hiç olmazsa birkaç şey yapılsın isterdi. 

Örneğin, Niğde ilimize 100 yataklı fizik tedavi hastanesi, hayırlı olsun; Niğde ilimize, doğum 
hastanesi, çocuk hastanesi, hayırlı olsun; Çamardı ilçemize göğüs hastanesi, hayırlı olsun; o da yet-
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medi; ayrıca, Bor İlçesine devlet hastanesi... Bunu söylerken, Niğde'de 3,5 yıl hekimlik yapmış 
olan bir evlatları olarak Niğdelilerc bu hizmetin yeterli olmadığını biliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Müsaadenizle toparlayayım Sayın Başkan. 
Elbette, bunları söylerken, inanıyorum ki, Niğde halkını onlardan daha çok seviyorum, gön

lüm daha fazlasını arzu eder; ama, politik amaçla, siyasî yatırım amacıyla yapılan bu tür yatırım
lar, maalesef, atıl kalmaktadır. Belki, sağlık politikamızın temelinde bu yatmaktadır; çünkü, gelen 
vurmuş giden vurmuş... Nasıl olsa, iki yakası bir araya gelmeyen, zavallı Mehmet, ezilen insanlar, 
işçiler... 

Sağlık sorunlarımız daha saymakla bitmez. Sigorta hastanelerine değinmeye fırsat bile kalma
dı. Kayseri Sigorta Hastanesinin acil servisine acil servis demeye, inanın şahit lazım. Şu anda, he
kim yetersizliği, hemşire yetersizliği, personel yetersizliği had safhada. 

Az önce, değerli milletvekili arkadaşım da, trafik kazalarından söz etti. Gerçekten, bu trafik 
kazalarının, hepimizin içerisinde bir sıkıntı olduğunu, hepimizin canını yaktığını biliyoruz; ama, 
tedbir almada, nedense bir türlü gayret göstermiyoruz. Sırf, sigorta hastanesinden tıp fakültesine 
yapılan şevklerle, 125 milyar lira civarında para ödenmiştir. Ne olur, vicdanının sesini duyan in
sanlar sigorta hastanesini yenilese ya da sigorta hastanesinin 1963'tcki sigorta hastanesiyle değil -
çağ atladığını söyleyenler- 1996'daki sigorta hastanesiyle; 10 bin kişiye değil, 500 bin kişiye hitap 
ettiğini bilerek hizmet verselerdi. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyükkılıç. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, kulaklarımız rahatsız oluyor; akustiğe de dikkat 

edelim lütfen. 
BAŞKAN - Çok yakından konuşulmazsa düzelecek. Gerekli ayarlar yapıldı; ama, sayın hatip

ler mikrofona çok yakın olmazlarsa düzelecek herhalde. > . • 
Gündemdışı konuşmaları yanıtlamak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Doğan Baran; buyurun. 
3. - Sağlık Bakanı Doğan Baran'in, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt ve Kayseri Milletveki

li Memduh Büyükkılıç'in, sağlık sorunları ve hizmetleri ile trafik kazalarına ilişkin gündemdışı ko
nuşmalarına cevabı 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aydın 
Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt ve Kayseri Milletvekili Sayın Memduh Büyükkılıç'in, sağlık ko
nularıyla ilgili olarak yaptıkları gündemdışı konuşmalarına cevap vermek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Türkiye'de trafik kazalarının yarattığı sorunlar hepinizin malumudur. Türkiye, trafik kazaları 
bakımından göstermiş olduğu büyük olumsuzlukların yanı sıra bir de Asya ile Avrupa arasında bir 
köprü oluşturmasından dolayı uluslararası trafik sorunları yönünden de oldukça önemli bir ülke 
konumundadır. Ülkemizde genç ve orta yaş grubundaki ölüm sebeplerinin büyük bir kısmı trafik 
kazasından kaynaklanmaktadır. Türkiye'de, özellikle, nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki trafik ka
zaları, şehirdışı yerlerdeki trafik kazalarına nazaran üç dört misli daha fazla olmasına karşılık, şe-
hiriçi kazalardaki ölüm nispeti, şehirdışı kazalarda görülen ölüm vakalarının altında olmaktadır. Bir 
örnek vermek icap ederse, 1995'te, ülkemizde 293 682 trafik kazası olmuş ve bu trafik kazaların
dan 240 265'i şehiriçi trafik kazası olup, ölenlerin sayısı 2 374; ölüm oranı ise yüzde l'dir. Şehir
dışı kazalarda ise; Türkiye'de, 240 bin şehiriçi kazaya karşılık 53 427 şehirdışı kaza olmuş ve bu 
kazalarda 3 447 kişi ölmüştür; ölüm oranı yüzde 6,4'tür; yani, Türkiye'de, şehiriçi kazalardaki 
ölüm nispeti, şehirdışı kazalardaki ölüm nispetinden aşağı yukarı 6,5 defa daha az olmaktadır. 

Tabiî, bahse konu bu trafik kazalarının etiolojisine baktığımızda, çok önemli nedenler, sebep
ler vardır, mültisektörel sorunlar vardır. Ancak, benim konumu ilgilendiren, sağlıkla ilgili hususla-
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ra gelecek olursak, geçen sene, Sağlık Bakanlığında, Âcil Yardım ve Kurtarma Şube MüdilrlügU 
adı altında bir müdürlük ihdas ettik ve büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, ilk etapta İstan
bul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve Trabzon'da olmak üzere, acil yardım ve kurtarma mer
kezleri oluşturduk. Oluşturduğumuz bu merkezlerin İstanbul'da 19, Ankara'da 17, İzmir'de 10, 
Bursa'da 6, Trabzon'da da 6 tane olmak üzere toplam 58 istasyonunda 73 tane ambulansla acil sağ
lık hizmeti verilmektedir. Önümüzdeki aylarda, Adana'da da, yine bu şekilde bir acil yardım ve 
kurtarma merkezi açılması çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bunun dışında, İstanbul'da, özellikle deniz kazalarındaki konumları dik
kate alarak bir deniz ambulansı ve adalar arasındaki hasta naklini gerçekleştirmek için de iki tane 
deniz ambulansı alınmıştır. Türkiye'de, Bakanlığımıza ait ambulans sayısı toplam 2 356 adettir. 
Acil yardım ve kurtarma merkezlerindeki her bir ambulans, dört tane doktor, dört tane hemşire ve 
dört tane şoför olacak şekilde programlanmıştır. 

Bundan birkaç gün önce de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Sağlık Bakanlığıyla yap
mış olduğu bir protokol çerçevesinde, Kapıkule'den başlamak üzere, anaarter yakınındaki hastane
lerde, sadece ve sadece trafik kazalarında kullanılmak üzere yirmibeş tane ambulans hediye edil
miştir. Burada, huzurlarınızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Bakanlığım adına teşekkür et
meyi bir borç sayarım. . 

Kıymetli milletvekilleri, ayrıca, birisi Sakarya'da diğeri de İzmir'de olmak üzere, özel dal ola
rak, sadece ve sadece ortopedi ve beyin cerrahisi üzerine iki hastane Bakanlığımızca hizmete açıl
mıştır. Amacımız, özellikle trafiğin yoğun olduğu ve turizm ağırlıklı olan illerde, bu şekilde trav
matoloji hastaneleri açmaktır ve bunda da kararlıyız. Kapıkule'de, anaarterlerin yakınındaki hasta
nelerde, yine ortopedi ve beyin cerrahisi bakımından bu servisleri takviye etmiş bulunuyoruz. Tu
rizm mevsiminde, turizmin yoğun olduğu yerlerde de sağlık ocaklarını, günün 24 saati hizmete su
nuyoruz. 

Ayrıca, Bakanlığımızın, 1995 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde, uluslararası krediyle, 
uluslararası ihaleyle yüzde yüz dış krediyle olmak üzere, mobil sağlık hizmetleri filosu almak su
retiyle, hizmeti, sadece hastanın ayağına götürmekle kalmayacağız, trafik kazalarında da çok 
önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız. 

Değerli milletvekilleri, sağlıklı yaşamak insanların en kutsal hakkıdır. TürkiyeMe insanların 
-sağlıklı yaşamasını gerçekleştirmek devletin asli görevidir, asli görevlerinin başındadır ve bu hiz
meti de devlet adına yürüten Sağlık Bakanlığımızdır. Bakanlığımızın görevi, herkesin, beden ve 
ruh sağlığı içerisinde sağlığının gelişmesini, sağlığının korumasını sağlamak ve halkın sağlık dü
zeyini yükseltmektir. Özellikle trafik kazalarında halkın sağlık düzeyinin çok önemli bir faktör ol
duğunu da burada ifade etmek istiyorum. 

İnsan sağlığı, tüm değerlerin üzerinde, tartışmasız ve kutsallığı olan bir olgudur. Ayrıca, tra
fik kazalarındaki yaralanmalarda, zamanında yapılacak bilgili bir acil yardımla, ölümlerin yüzde 
20, hatta yüzde 25'inin önlenmesi* Bakanlık olarak, işimizin ne kadar önemli, öncelikli ve gerekli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bakanlığımız, kara ambulanslarımızın yanı sıra, sektörlerarası işbirliği çerçevesinde Türk Ha
va Yolları, Türk Hava Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ayrıca, Bakanlığımız dışında sağlık hizmeti veren kurum ve kuru
luşlarla koordineli olarak, hava ve deniz ambulanslarıyla, çağdaş etkili ve acil bir sağlık hizmeti 
vermenin gayreti içerisindedir. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, toparlayabilir miyiz acaba... 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Kayseri Milletve

kili Sayın Memduh Buyükkıhç'ın konuşmasını hayretle dinlemiş bulunuyorum. Her şeyden evvel, 
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senede 4 500 doktorun mezun olup, bunun, ancak 500'ünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya git
tiğini ve birçok yerde, sağlık ocaklarında pratisyen hekimin olmadığını ifade ettiler; kısmen haklı
lar. 

Biz, Türkiye'de hekim dağılımının dengeli olması için, Türkiye'nin doğusuyla-batısıyla, ku
zeyiyle- güneyiyle herkesin, sağlık hizmetlerinden eşit, etkili bir şekilde yararlanabilmesi için, her 
şeyden evvel, bir taraftan sağlık altyapısını oluştururken, sağlık insan gücünün, ülke genelinde den
geli dağılımının vazgeçilmez bir unsur olduğu üzerinde durduk. 

2514 sayılı Zorunlu Hizmet Yasasını geçen sene kaldırdık. O günden bugüne kadar dokuz ay 
geçmiştir. Şimdi, artık, nerede ihtiyacımız varsa, hekimi orada istihdam ediyoruz. Bu dokuz aylık 
süre içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 1 884 pratisyen hekim tayin olmuştur. Ondan bir 
sene önceki 1994'te, Zorunlu Hizmet Yasasının geçerli 'olduğu zamanda tayin olan hekim sayısı 
474'tür -aşağı yukarı dörtte biri- ve kalkınmada öncelikli illerde hizmet süresini doldurmuş olan 
pratisyen hekimlerin, diğer yörelere tayin edilenlerin sayısı da 762'dir. 

Bununla ilgili bir bülten çıkarılmıştır ve bu bülten çıkarılalı, aşağı yukarı dört ay olmuştur. Ye
ni mezun olan bir pratisyen hekim, kalkınmada öncelikli yörelere gidecektir. Bu yörelere gittiğin
de, orada bir yıl çalışması halinde, kalkınmada öncelikli yöreler arasındaki illerde nakil hakkı ka
zanacaktır. İki yıl kalması halinde ise, İstanbul'a kadar, münhal olan yerlere rahatlıkla tayin olabi
lecektir. Yani, bugün, artık, Güneydoğu Anadolu'da çalışan bir hekim, iki sene sonra, İstanbul'a 
kadar, Türkiye'de münhal olan her yere gidebileceğini biliyor. 

İşte, buradan, Kayseri'deki münhal olan sağlık ocaklarıyla ile ilgili kısmı huzurunuzda oku
yorum : Akkışla Merkez Sağlık Ocağı, Bünyan-Akçatı Sağlık Ocağı, Felahiye Merkez Sağlık Oca
ğı, Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Pınarbaşı Karakuyu Sağlık Ocağı, Sarıoğlan Gaziler Sağlık Ocağı!.. 
Bu şekilde gidiyor,16 tane. Burada bir pratisyen hekimin görev alabilmesi için, Güneydoğu Ana
dolu'da iki yıllık görevini tamamlamış olması lazım. Bu şekilde, az evvel ifade ettiğim gibi, oraya 
1 884 hekim tayin etmişiz ve oradan da, süresini dolduran hekimlerden 762'sini kalkınmada önce
likli olmayan gelişmiş yörelere tayin etmişiz. 

İş bununla bitmemiş; Standart Kadro Yönetmeliği diye, büyük şehirlerdeki yığılmaları önle
mek için bir yönetmelik çıkardık. Bir sağlık ocağını ele alıyorsunuz; standart kadro 6, çalışan tabip 
26. Neresi bu diye merak ediyorsanız; Keçiören Sağlık Ocağı. Oraya, devamlı olarak hekimleri ta
yin etmişler. Büyük şehirlerde hekimlerin yığılmasını önlemek için, hekimlerin ülke genelinde den
geli dağılmasını sağlamak için Standart Kadro Yönetmeliği çıkardık. Buradaki hekim fazlalarını, 
hekim ihtiyacı olan yerlere tayin ettik; ama, hepsi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Niçin yürütme
yi durdurma kararı veriyorsunuz diye ilgili makamlara sorduğunuzda; bu hatalıysa, vaktiyle neden 
tayin ettiniz cevabını verdiler. İşte, bu Standart Kadro Yönetmeliğiyle, bundan böyle, kesinlikle 
standardın üzerinde hekim bulunan yerlere yeni bir hekim tayini mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, hekimlerin özlük haklarını daha cazip hale getirdik. Böylece, he
kimlerimiz, geçen seneden beri, zorunlu değil, gönüllü olarak hizmete tabi olmaktadırlar. 

Şu kadar ifade edeyim: Ankara'da bir pratisyen hekimin maaşı 25 milyon lira iken, Hakkâ
ri'deki pratisyen hekimin maaşı 35 milyondur; Ankara'da bir uzman hekimin maaşı, 33 milyon 500 
bin lira iken, Hakkâri'de bu 49 milyon lira olmuştur. Amacımız, hekimlerin dengeli dağılımını sağ
lamaktır. Bunda başarılı olduğumuzda, Kayseri'deki açıklar da kapatılacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, toparlayabilir miyiz... -, 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Halihazırda, Türkiye'deki toplam pratisyen hekim sayısı 38 bindir. Sağlık Bakanlığımızca is

tihdam edilen hekim sayısı 25 bindir, 4 bin hekim açığımız vardır. 
Evet, Kayseri'de, halihazırda, 16 sağlık ocağında hekim yoktur. Kayseri'de -tayin olmasına 

rağmen- göreve başladıktan sonra, yedek subaylığını yapmak için, vatan hizmetini yapmak için as-
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kere giden 26 pratisyen hekim vardır; yani, 26 pratisyen hekim, oradayken askere gitmiştir. Sayın 
milletvekilim, il içindeki tayinlere dikkat etmiş olsaydı, 400 yataklı Kayseri Devlet Hastanesinde 
çalışması icap eden -standart- 12 pratisyen hekimken, orada 33 pratisyen hekimin çalıştığını'görür
dü. İl içi yapılacak olan bir dağılımla, pekala, 16 sağlık ocağındaki açık da kapatılır. 

Kayseri'de merkezdeki sağlık ocaklarında da standardın üzerinde hekim istihdamı vardır. 
Bakanlık, artık, bir istihdam bakanlığı olmaktan çıkarılmıştır. Rasyonellikle bağdaşmayan bir 

tayin, bundan böyle, Bakanlıkta olmayacaktır. Hangi siyasî parti iktidar olursa olsun, bu, bu şekil
de devam edip gidecek... 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli milletvekilleri; değerli meslektaşımın, Niğde'ye yapılan yatı
rımlarla ilgili sözlerini üzüntüyle karşılıyorum. Cumhuriyet tarihinde Niğde'de 200 yataklı bir dev
let hastanesi yapılmıştır; Nevşehir ayrılmıştır, küçülmüştür; Aksaray ayrılmıştır, küçülmüştür; sağ
lık yönünden hiçbir hizmet gitmemiştir... Bugün, kalkınmada öncelikli illerde 10 bin kişiye 16 ya
tak düşerken; kalkınmada öncelikli ikinci derece illerden Sinop'ta 10 bin kişiye 19 yatak düşerken, 
Niğde'de, eğer 9 yatak düşüyorsa, bundan fevkalade üzüntü duymak icap eder. O nedenle, bunları 
esefle karşılıyorum. Sadece Niğde değil, sadece Aksaray değil, sadece Karaman değil, sadece Muş 
değil, sadece Bingöl değil; biz, Sağlık Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dörtbir tarafına hizmeti en iyi 
şekilde götürmenin gayreti içerisindeyiz; amacımız budur. O nedenle, bu husustaki ifadelerini 
üzüntüyle karşıladığımı ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Bakan.. 
Değerli arkadaşlarım, bazı cep telefonlarının sık şık çaldığı buradan duyuluyor. Açık olan cep 

telefonlarının kapatılması konusunda, arkadaşlarımız lütfen, biraz duyarlı olsunlar. 
4. - Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak'in, hayvancılıkla ilgili sorunlara ilişkin gündemdışı 

konuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşmayı, Anavatan Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın 

Recep Mızrak yapacaklar. 
Kendileri, hayvancılık konusu üzerinde konuşacaklar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Mızrak, süreniz 5 dakikadır. 
RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurlarınıza, ülkemiz 

hayvancılığıyla ilgili birtakım malumatlar arz etmek üzere gelmiş bulunmaktayım. Sözlerime baş
lamadan evvel, Başkanvckili seçilmenizden dolayı, zatı âlinizi kutlar ve Yüce Heyeti saygıyla se
lamlarım. 

Bilindiği üzere, ülkemiz nüfusunun, 1990 yılında, yaklaşık olarak yüzde 46'sı; 1995 yılında, 
tahmini olarak yüzde 39,1 'lik kısmı kırsal alanda, köylerde yaşamaktadır. Yine, yapılan projeksi
yonlara göre, 2000yılında, kırsal alanda yaşayan nüfusumuz, genel nüfusun yüzde 29,l'i oranında 
teşekkül edecek. Şehirlerde yaşayan, ancak, yine de geçiminin bir kısmını kırsal alandan çiftçilik
le, tarımla elde eden nüfusun, geneli içerisindeki oranıysa yüzde 70,6 şeklinde teşekkül edecektir. 

Kırsal alanda yaşayan nüfusumuzun millî gelirden aldığı pay ise, 1994 yılında yüzde 17, 1995 
yılında yüzde 16,1'dir. 1995 yılındaki yüzde 16,1 'lik oranın yüzde 14,8'lik kısmı çiftçilik ve hay
vancılığa ait bulunmaktadır. 

Millî gelirimiz, 1990 yılında, kişi başına 2 714 dolar mertebesindeyken, 1995 yılında, tahmi
nî olarak, kişi başına 2 365 dolara inmektedir. Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın millî gelir
den aldığı pay ise, 1990 yılında 1 003 dolar civarındayken, 1995 yılında 973 dolar civarında 
teşekkül etmiştir. 

Nüfusumuzun, kırsal aİandan şehirlere, her sene, hızlı bir şekilde göç etmesi, şehirlerde ken
dilerini istihdam edecek birtakım iş alanlarının yaratılmasından değil, kırsal alanda, yani köylerde 
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kendilerini geçindirememcleri, kendilerinin iaşelerini, çoluk çocuklarının rısklarını kazanamama-
larından ileri gelmektedir. Öyle ki, bunun sonucu olarak, tarım içerisindeki hayvancılık da ciddî an
lamda gerileme göstermiş, 1983 yılında toplam 80 milyon baş civarında olan hayvan varlığımız, 
1994 yılında 55 milyon başa inmiştir. Bunun neticesinde, kendi beslenmemizi sağlayamaz, beslen
memiz için gerekli olan eti yurtdışından ithal eder konuma düşerken, diğer taraftan, 50 bin ton ci
varında et ve 3 milyon adet civarında da canlı hayvan ihracatı potansiyeline sahip bu sektörümüz, 
1995 yılında, sadece ve sadece 50 ton koyun eti ihraç eder duruma gelmiştir. Yine, hepimiz gayet 
iyi hatırlarız, 1995 yılının Kurban Bayramında, kurbanlık koyun bulunamaz noktasına gelinmiştir. 

Hayvancılığımızın geliştirilmesi yönünde, bu zamana kadar yoğun gayretler sarf edilmiştir; 
bunu, çok yakından takip etmiş, buna çok yakından da tanık olmuş vaziyetteyiz. Ancak, bu politi
kalar, maalesef, yanlış olmuş, eksik olmuş, devletimizin, Hazinemizin ciddî anlamda destek ver
mesine, ciddî anlamda kaynak ayırmasına rağmen, bu yanlış politikalar neticesinde, hayvancılığın 
gelişmesi istikametinde hiçbir rol oynamamıştır. Mesela, 1992 ve 1993 yılında, sıfır faizli, o zama
nın parasıyla 345 milyar lira gibi bir kredi verilmiştir; bu kredinin bugünkü değeri, yaklaşık olarak 
3,5 trilyon liraya tekabül etmektedir. 

Yine, 6.5.1995 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 95/6820 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 
yüzde 20 faizli 1 trilyon liralık kaynak ayrılmıştır. 22.10.1995 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
95/7418 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, hayvancılık sektörüne 18 trilyon lira kredi verilmesine 
karar verilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mızrak, size, 2 dakika eksüre veriyorum, lütfen toparlayın. 
RECEP MIZRAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım; müsaade ederseniz to

parlayayım. 
Bu 18 trilyon liralık kredinin ve tüm diğer kredilerin bugüne değin ne kadarı kullanıldı, bu ko

nuda henüz bilgi sahibi olamadık. Tüm bu kredilerin verilmesiyle ilgili olarak bilgi verilmedi, ve
rilmiş olsa dahi, bundan da -şimdiye kadar olduğu gibi- hayvancılığın gelişmesi yönünde ciddî ne
ticeler, müsbet neticeler alınabileceği kanaatinde değiliz. Bunun sebebi, yanlış politikalar, yanlış 
modeller ve mekanizmaların yanlış kurulmasıdır. 

Hayvancılığın gelişmemesinin en önemli sebeplerinden birisi de ithalattır. Ekim 1995 itibariy
le ve yıl sonuna kadar -zamanımın kısalığından dolayı bunu arz edeyim- 250 bin baş civarında can
lı hayvan ithalatı, 40 bin ton civarında da et ithalatı yapılacaktır. Yıl sonuna kadar yapılacak olan 
bu ithalatlara ödeyeceğimiz miktar 290 milyon dolara ulaşacaktır. Bu ithalattan -250 bin adet can
lı hayvan, 40 bin ton da et ithalatından- dolayı, her biri 20 baş kapasiteli besi ahırlarından, yakla
şık olarak 28 750'si kapanmıştır. Yine, her 20 baş hayvana bir işçi esasından hareketle, 28 750 be
si işçisi işsiz kalmaktadır. 

İthal edilen 40 bin ton etten dolayı, her biri 10 bin ton/yıl kapasiteli 4 adet kombina kapanmış
tır ve bu kombinalarda çalışan 640 işçi işsiz kalmıştır. Bunlarla beraber, sadece 1995 yılında yapı
lan ithalatlardan dolayı 29 390 besi ahırı kapanmış ve 29 390 işçi işsiz kalmıştır. Sanayide bir işçi
ye iş istihdamı yaratılabilmesi için, 1995 yılı rakamlarıyla yaklaşık olarak 5 milyar 600 milyon li
ra civarında bir yatırım yapılması gerekmektedir. 29 390 işçiye yeni bir iş istihdamı yaratılabilme
si için 168 trilyon liralık yeni bir yatırım yapılması icap etmektedir. 

Besici arkadaşlarımız ve ziraatçılar bilir, her 5 kilogram arpa ile 1 kilogram et elde edilir. İt
hal edilen bu et, yaklaşık olarak 575 bin ton civarındaki arpanın ete dönüştürülmesi değil, bunun, 
arpa olarak ihracı anlamına gelmektedir. 1995 yılında, arpa ihracatı yapılmamıştır; ancak, 1994 yı
lı rakamlarıyla, arpa, yaklaşık olarak, 97,5 dolara ihraç edilmektedir ki, bu 575 bin ton civarındaki 
arpanın katmadcğcre, yani, ete dönüştürülmemesinden dolayı, yaklaşık 15 trilyon lira civarında bir 
kayıp söz konusu olmaktadır. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, zamanımızın kısalığından dolayı, çözüm yollarını da kısaca 

geçmek istiyorum: Bu zamana kadar, krediler açılmış, Hazinemizden ciddî kaynaklar ayrılmıştır; 
ancak, mekanizmalar yanlış kurulmuştur, modeller yanlış kurulmuştur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen, toparlayın Sayın Mızrak. 
RECEP MIZRAK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu zamana kadar, sürekli olarak girdilere destek verilmiştir. Mamul mala destek verilmesi la

zımdır; yani, sığır alımlarına, koyun alımlarına, et alımlarına destek verilmesi lazımdır. Bu bakım
dan, sütte geçmiştir belki, ama, Et ve Balık Kurumu, her nedense, 40 civarında kamu iktisadî ku
ruluşu içerisinde özelleştirilmesine en öncelik verilen kuruluşlar arasında yer almıştır. Yanlıştır bu. 
Et ve Balık Kurumunun, her bölgede 1 tane olmak üzere, 7 kombinasının, üretici birlikleri oluştu
rularak, üretici birliklerine, buralar devredilinceye kadar muhafaza edilmesi lazımdır. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)-Genel müdürü kimdi, genel müdürü?!.. 
RECEP MIZRAK (Devamla) - Sütte de, yine, Pankobirlikvari birtakım birliklerimize görev 

verilmesi lazımdır. 
Değerli arkadaşlarım, hayvancılığın desteklenmesi sonucunda sağlanacak olan şudur: Kırsal 

alanda nüfusumuz muhafaza edilecektir; kırsal alandaki insanlarımızın geçimi burada temin edile
cektir; kırsal alandaki insanların şehirlere göç etmesi önlenmiş olacaktır; şehirlerdeki gecekondu
laşma önlenmiş olacaktır; şehirlerde yetersiz beslenmeden dolayı hastalanma, kültür deformasyo-
nu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mızrak, lütfen... İlave süre veremeyeceğim... 
RECEP MIZRAK (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bu duygu ve düşünceler içerisinde, hepinizi en derin sevgi ve saygıla

rımla, tekrar selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Nafiz Kurt; buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; ANAP milletvekili çok değerli arkadaşım Recep Mızrak Beyin, hayvancılık 
hakkında yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek için huzurlarınızda bulunuyorum; 
bu vesileyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum; Sayın Başkana da, yeni vazifesinde başarı
lar diliyorum, hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Sayın Mızrak'ın, hayvancılık konusunu çok daha iyi bilmesi icap ederdi; çünkü, Sayın Mız
rak, Türkiye Cumhuriyetinin ve son 50 ve 51 inci, Hükümetleri zamanında, Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Kendi Genel Müdürlüğü özelleşti; geldi, burada tenkit etti. 
Neden, o zaman, karşı çıkıp da istifa etmediğini hayretle karşılıyorum!.. Mücadele etmiyor, hatta, 
o zaman, Meclis koridorlarında, defalarca, Sayın Tarım Bakanıyla haşır neşir oluyor, biz de kulak 
misafiri oluyoruz; özelleştirmeyle, Et ve Balık Kurumunun kurtulacağını izah ediyor; sonra da, bu
rada, Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesinin yanlış olduğunu beyan ediyor; bunu anlamak 
mümkün değil!.. 
. HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Peşkeş çekildi, peşkeş!.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Sayın milletvekili arkadaşım, 
birbirimizle böyle konuşmayalım. Kimse, kimseye devlet malını peşkeş çekmez. Bunu, böyle bil
mek mecburiyetindeyiz ve bunun müdaafasını da yapmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz bu çatının 
altında bulunuyoruz; hep beraber bunun müdaafasını yapacağız. 

Hayvancılıkla ilgili değindiği noktalara, bazı hususlarda hak vermek lazım. Yalnız, hayvancı
lığın nereden nereye geldiğinin hesabını da iyi bilmesi lazım. Bunu, burada, başından sonuna ka-
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dar "1983 senesinde şu kadar hayvan vardı; ondan sonra, bu kadar hayvan oldu; hayvancılık öl
dü..." diyerek yapmak mümkün değil. Sekiz sene, 1991 senesine kadar kim idare ediyordu... Bun
ların hesabını da iyi yapmak lazım; konuşurken, o devri de tenkit etmek lazım. 

Evet, en son ihtilalden sonra, hayvancılığın gerilediğini ve 1980'dcn 1990'a kadar, hayvancı
lığın battığını hep beraber gördük. Hazineden alınan 17 trilyon liranın -o zamanki para; bugün Tür
kiye bütçesi kadar ediyor- nerede olduğu belli değil, kimin ismine kimin cismine alındığı da belli 
değil. 

Bugüne geliyoruz; güneydoğu ve doğu için .2 trilyon liralık bir kredi çıkardık; valilerin neza
retinde, tarım il müdürlüklerinin nezaretinde, ziraat odalarının nezaretinde bunun dağıtımını yaptık 
ve iyi bir netice aldığımız kanaatindeyim ve devam ediyor. Ondan sonra da, bütün illerimize, 18 
trilyon liralık bir kredi çıkardık; daha başlangıç aşamasındayız. İki türlü dağıtım yapıyoruz; koope
ratifleri destekleme yatırımlarına verdiğimiz krediler, öbürü de Ziraat Bankası vasıtasıyla ve yüz
de 20 faizle verdiğimiz krediler. 

Bunların neticesini almadan tenkit etmek doğru bir şey değil. Biz, bu kredileri iki sene zarfın-' 
da dağıtacağız. Türkiye Cumhuriyeti, 1950'li, 1960'lı, 1970'li, 1980' I i yıllarda hayvan ve et ihraç 
ederken, 1980'den sonra hayvan ve aynı zamanda kırmızı et ithal etmeye başlamış. Bunun müseb
biplerini, bunun sebeplerini, bunun suçlularını aramak değil; hayvancılığı yeniden canlandırmak 
mecburiyetindeyiz. .Bunu nasıl yaparız; bizim bulduğumuz formül budur. Gayet güzel; kooperatif
ler ve Ziraat Bankası vasıtasıyla, valilerimizin, vali muavinlerimizin, il tarım müdürlüklerimizin 
nezareti altında, çok iyi tetkik edilerek veriliyor; neticesini almaya başladık. Evvela süt hayvancı
lığını geliştireceğiz. Süt hayvancılığını geliştirmeden, kesim hayvancılığına ve damızlığa geçmek 
mümkün değil. Arkadaşımızın bunu burada anlatması lazımdı. Şuna üzülüyorum ki, konunun için- •-. 
den yetişmiş bir arkadaşımın, hayvancılığı geliştirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisine daha 
iyi öneriler getirmesi lazımdı. 

"Bu krediler iyi kullanılmayacak, heba olacak" deniyor; niye olsun, bu krediler daha dağıtıl
madı ki. Güneydoğuya 2 trilyon lira dağıtıldı, 18 trilyon liranın dağılımı yeni başladı. İller bazın
da, Ziraat Bankası vasıtasıyla, 9 trilyon liranın, kooperatiflere, ölçüyü hiç kaçırmadan, hiçbir vila
yetimizin hak ve hukuku yenmeden taksimatı yapıldı; bunların plasmanları gitti, ineklerin getiril
mesine başlandı, süt hayvancılığı yeniden geliştiriliyor. Şimdi, bakın, bu yetmeyecek -çünkü, sayın 
milletvekilimi de rahatsız etmeye başladı; bütün milletvekili arkadaşlarım rahatsız; bu, iyi bir pro
je, Tarım Bakanı olarak, gelecek hükümetlerin bu projeyi devam ettirmesinde fayda görüyorum- 2 
trilyon liralık bir kararnameyi sevk ettik, imzada; o yetmeyecek, tekrar 20 trilyonluk daha yapaca
ğız ve zannediyorum ki, Uç dört sene sonra, biz, tekrar, Türkiye'de, 1980'den daha evvelki sene
lerdeki hayvan ihracaatına dönük bir noktaya geleceğiz. 

Türkiye'nin en mühim meselelerinden birisi hayvancılıktır, turizm kadar önemlidir. Hayvan
cılığı yeniden eski haline getirmek için ve ondan daha iyi noktalara götürmek için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri olarak hepimize vazife düşüyor. 

Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi anlamında, müsaade ederse

niz bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesi, hayvancılığın nasıl geliştirileceği konularında, o za

man, bizden sorumlu olan çok saygı duyduğumu sayın bakanlarla istişarelerimiz vardır; o zaman 
itirazlarımızın olup olmadığı, karşı görüş bildirip bildirmediğimiz konusunda Sayın Bakan, zanne
derim, malumat sahibi değildir. (DYP sıralarından "böyle bir usul yok" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Mızrak, konuşmayı tamamladınız; lütfen... 
RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum; bir 

diğer husus, 25 Ağustos 1989 tarihinde, gerekli kararname çıkmıştır; arz ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Mızrak, lütfen,.. Lütfen... 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve Meclis araştırması önergeleri vardır. 
Okunacak tezkere ve Meclis araştırma önergeleri bir hayli uzun olduğu için, Kâtip Üyemizin 

bunları oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İngiltere, Belçika ve Fransa 'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı De

niz Baykal'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/31) 

13 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Şubat 1996 tarihininden itibaren İngiltere, Belçika ve Fran
sa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal'ın dönüşüne kadar; Dı
şişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekâlet etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
' > Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. -" Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'a, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Mehmet Sevigen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/32) 

14 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14 üncü Uluslararası Dil, Dünya Kültürleri ve Seyahatler Fuarına (EXPOLANGUES) katıl
mak üzere, 15 Şubat 1996 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönü
şüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel " 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'a dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/33) 

16 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Büyük İpek Yolunun İhyası, Kültür Turizminin Gelişmesi ve Özbekistan'daki Kültürel Mi
rasın Canlandırılması" konulu konferansa katılmak üzere, 19 Şubat 1996 tarihinde Özbekistan 
Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. . 
4. - Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakam İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, Devlet Baka

nı Mehmet Adnan Ekmen 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/34) 

16 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkcvi'nin açılışına katılmak üzere, 19 Şubat 1996 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Turizm 
Bakanı İrfan Gürpınar'ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan Ekmen'in 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Cavit Çağlar'a, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Ömer Barutçu 'nıın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/35) 

19 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. ' 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. -Açık bulunan Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay Saygın'm atandığına ilişkin Cum

hurbaşkanlığı tezkeresi (3/36) ' ' , ı 
23 Şubat 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın 23 Şubat 1996 tarihli ve B.02.O.PPG.0.12-1/1-2639 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay Saygın, Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. - İtalya'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/37) 

25 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Şubat 1996 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Başbakan Prof. 
Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı De
niz Baykal'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi yardır; okutup, oylarınıza sunaca

ğım: 
8. - TBMM Başkanının, Gürcistan Meclis Başkanının davetine, beraberinde bir heyetle icabe

tine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/38) 

27 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Gürcistan Meclis Başkanından alman resmî bir davette, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı Sayın Mustafa Kalemli Başkanlığında bir parlamento heyeti Gürcistan'a davet edilmektedir. 

Sözkonusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik sektörünün sorun

larının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/30) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz madenler yönünden dünyanın en zengin bir ülkesidir; ancakv bu madenlerden yeteri 

kadar istifade edememekte, isletememckteyiz. Bundan dolayı da, çoğu kez, bu madenleri dışarıdan 
almak suretiyle dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Bu durum ise, ülkemiz yönünden çok tehlikeli ol
duğu gibi, büyük bir kaynak israfına da sebep olmakta, kalkınmamız! menfi yönde etkilemektedir. 
İşte bunun için, madenlerimizin değerlendirilmesi yönünde millî bir politika geliştirmek, problem
leri tespit ederek çarelerini aramak ve uygulamaya koymak için, Anayasanın 98 inci, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını say
gıyla arz ederiz. 

1. Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
2. Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 
3. Osman Pepe (Kocaeli) 
4. Feti Görür (Bolu) 
5. Lütfi Yalman (Konya) 
6. Şevki Yılmaz (Rize) 
•7. Abdullah'Aralan (tokat)-" 
8. Süleyman Metin Kalkan (Hatay) 
9. Mehmet Sılay (Hatay) 
10. Ertuğrul Yalçınbayır (Bursa) 
11.- Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
12. Ekrem Erdem (İstanbul) 
13. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
14. Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep) 
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Gerekçe: 
Harpler ve madenler arasında, ilkçağlardan beri süregelen talihsiz bir ilişki vardır. Dünya harp 

tarihi, kaynakların bölüşülmesi kaygısından ibarettir denilse yeridir. 
Ülkemizin ise, madenler yönünden ne kadar zengin olduğu, cümle âlemin malumudur; ama, 

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

74 milyon ton rezerv varken, yüz milyarlarca liralık bakır ithal etmekteyiz. Sivas bölgesinde, 10 
milyon ton rezervli asbest yataklarımız yıllardır işletmeyi beklediği halde, milyarlarca liralık asbest 
ithal etmekteyiz. Ülkemiz, sodyum tuzları bakımından olağanüstü zenginliklere sahiptir. Buna rağ
men, yüz milyarlarca liralık sutkostik, soda ve sodyum ithal edilmesi düşündürücüdür. Toros Dağ
larında 320 milyon ton boksit rezervimiz, Turgutlu-Çaldağ'da 50 milyon ton rezervimiz nikel işle-
tilmediği için, yüz milyarlarca liralık ithalata gidilmektedir. Bu misalleri daha da çoğaltmak müm
kündür. 

Enerji ve hammaddede, daha çok dışa bağımlı hale geliyoruz. Hiçbir ülke, daha işin başında, 
enerji ve hammadde yönünden bu kadar dışa bağımlı bir model uygulayarak kalkınmamış ve kal-
kınamamıştır; çünkü, bir ülkenin kalkınması, doğal kaynakların, özellikle, maden yataklarının de
ğerlendirilmesinden geçer. Bu gerçeği dikkate almayan ekonomik modellerin, işsizliği ve dışborç-
ları artırmaktan başka bir işe yaramayacağı, ilerde, daha açık bir şekilde görülecektir. Ne acıdır ki, 
madenlerimizi işletmek için kaynak bulunmamakta; fakat, ithalat için kaynak bulunabilmektedir. 

Üstelik, harp sanayimizin hammadde güvenliği üzerinde düşünmemiz ve cesur kararlar alma
mız gerekmektedir. Harp sanayimizin arkasında, kendi doğal kaynaklarımıza dayalı, güçlü bir ma
den ve metalürji sanayiinin bulunması gereği açıktır. 

Sert metal alaşımlarının ve harp sanayiinin en stratejik madenlerinden birisi olan vvolframda 
dünyada 8 en zengin ülke olmamıza rağmen, henüz konstrante üretim aşamasına bile gelinmiş de
ğildir. İhtiyaç, ithalatla karşılanmakta ve ithal edilen vvolfram metal tozu sinterlenip elektrik devre 
kesicisi olarak Gölcük'te Deniz Kuvvetlerine verilmektedir. İthal edilen farrovvolframın ölçü ise 
Kırıkkale'deki savunma sanayimizde kullanılmaktadır. 

Artık ülkemizde de uçak sanayii kurulmuştur. Ancak, jet uçaklarının stratejik metallerinden 
biri olan kobalt, küre bakırlarının yan ürünü olan lirit konsantrelerinden kazanılabilir. Bizim ko
baltlarımız ise, izabe artıkları içerisinde, maalesef, Karadenize akıtılmaktadır. Titomanyetit yatak
larımız geliştirilmediği için, uçak ve roket sanayiinde kullanılan hafif metallerin en önemlilerinden 
biri olan titan metalinde de dışa bağımlılık artmaktadır. Savaş uçaklarının yüzde 6'sı titandır. Bu 
madde, boya sanayii ve kaynak elektrotlarında da kullanılmaktadır ve ihtiyaç, ithalatla karşılan
maktadır. 

Harp sanayiimizin hammadde güvenliği daha da endişe vericidir. Madenciliğin sınaî ve ticarî 
bir faaliyet değil, yapı yatırımlarının en önemlisi olduğu anlaşjlıncaya kadar çaba sarf etmek, hepi
mizin görevidir. Çünkü, barışta doğal kaynaklarına sahip çıkmayanlar, savaşta ülkelerini koruya
mazlar. 

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

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Şimdi, ikinci Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 
2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin nedenlerini araştır

mak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde had safhaya varmış bulunan ve sosyal barışı tehdit eden işsizlik sorununun sebep
lerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri araştırıp tespit etmek üzere Anayasanın 
98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

L Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
2. Osman Pepe (Kocaeli) . 
3. Feti Görür (Bolu) 
4. Şevki Yılmaz (Rize) 
5. Abdullah Arslan (Tokat) 
6. Mehmet Sılay (Hatay) 
7. Süleyman Metin Kalkan (Hatay) 
8. Ertuğrul Yalçınbayır (Bursa) 
9. Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
10. Lütfi Yalman (Konya) 
11. Ekrem Erdem (İstanbul) 
12. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
13. Mehmet Bedri Incetahtacı (Gaziantep) 
Gerekçe: 
Bütün ülkelerde, çalışmak isteyen vatandaşlarına iş imkânlarının temini, devletin başlıca gö

revlerinden sayılmaktadır. Nitekim, Anayasanın 49 uncu maddesi "çalışma, herkesin hakkı ve öde
vidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatım geliştirmek için çalışanla
rı korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli, ekonomik bir ortam yaratmak 
için gerekli tedbirleri alır" hükmüyle devletin bu önemli görevini vurgulamaktadır. 

Günümüzde de gerek gelişmiş olsun, gerekse gelişme halinde bulunsun, hemen bütün ülkele
rin başta gelen en önemli ekonomik ve sosyal endişesini istihdam ve işsizlik sorunları oluşturmak
tadır. , 

Bugün ülkemizde büyük bir işsizlik hüküm sürmektedir. 5-10 kişilik bir iş için yüzlerce, bin
lerce kişinin müracaat ettiği, stadyumlarda imtihanların yapıldığı bir vakıadır. Hatta, sorun o kadar 
büyümüştür ki, üniversiteyi bitiren gençlerimiz dahi iş bulamamaktadırlar. İşsizlik âdeta sosyal ba
rışı, huzur ve sükûnu bozmakta, kanayan bir yara olarak devam etmektedir. 

Nüfusumuzun hızla artması ve ülke koşullarına uygun olmayan sosyal ve ekonomik politika
ların uygulanması neticesinde, ülkemizdeki işsizlik oranı yıldan yıla artarak devam etmektedir. 

OECD'nin 1990 yılı temmuz ayına ait yayınlarındaki bilgilere göre Kuzey Amerika ülkelerin
deki işsizlik oranının yüzde 5,6; İsviçre'de yüzde 0,6; İngiltere'de yüzde 6,1; Almanya'da yüzde 
6,1; Yunanistan'da yüzde 7,9 ve ülkemizde de yüzde 10,9 civarında olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemiz, genç bir nüfus yapısına sahiptir. Çalışma çağındaki nüfus ise, yıllar itibariyle artan 
bir seyir izlemektedir. Öyle ki, nüfusumuzun yüzde 35,5'ini 0-14 yaş grubu, yüzde 60,3'ünü 15-64 
yaş grubu, yüzde 4,3'ünü de 65 ve yukarı yaş grubu oluşturmaktadır. 

Her ne kadar, İş ve İşçi Bulma Kurumunun kayıtlarına göre, 1990 yılı itibariyle ülkemizde 1 
milyon 680 bin kişinin işsiz olduğu kayıtlı ise de, bu sayının gerçekleri yansıtmadığı ortadadır; çün
kü, İş ve İşçi Bulma Kurumunun iş teminindeki etkinliği ve fonksiyonu çok sınırlı bulunduğundan, 
bütün işsizlerin bu kuruma kayıtlı bulunmadığı bir vakıadır. Kaldı ki, ülkemizde, en az, açık işsiz
ler kadar da gizli işsizler bulunduğu da bir gerçektir. Yapılan hesaplamalarda ülkemizde takriben 5 
milyon açık, 5 milyon kadar da gizli işsiz bulunduğu belirtilmektedir. 

Yıllık ortalama nüfus artışımızın yüzde 2,3 olduğu da nazara alındığında, ülkemiz yönünden 
işsizliğin ne büyük vahamet arz ettiği de izahtan varestedir. 
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Ülkemizdeki işsizliğin belirgin bir özelliği de, gençler arasında işsizliğin yayılması ve yüksel

mesidir. Bu durum, gençler üzerinde, toplumdan koparıcı ve olumsuz davranışlara itici psikolojik 
bir rol oynamaktadır. 

Maalesef, bütün bu acı gerçeklere rağmen, işsiz vatandaşlarımızın hiçbir sosyal güvencesi ve 
işsizlik sigortası da mevcut değildir. 

. Bir ülkenin kalkınmasında ve büyüklüğünde, doğal kaynaklar, sermâye birikimi ve ulaşılan 
teknolojik düzey yanında, sahip olduğu insan gücü potansiyeli de önemli bir yere sahiptir. 

İşsizlik sorunu, günlük ve geçici tedbirlerle çözümlenemez. Ekonomik bir sorun olan işsizlik, 
sosyal devlet anlayışına uygun, ciddî ve sürekli sosyal politikaları gerektirmektedir. Bu da yatırım
ların hızlandırılıp geliştirilmesi, ekonominin düzeltilmesi ve ülkeyi kalkındırarak tam istihdamın 
sağlanmasıyla mümkündür. , 

Siyasî iktidarlar tarafından, işsizliğin sosyoekonomik nitelikli tehlikeli bir hastalık ve kaynak 
bakımından büyük bir israf olduğunun bilincine vararak, bu durumların gerektirdiği politikaları 
oluşturmak için tercihlerini yapmaları gerekir. Her ülke gibi, Türkiye de, işsizlikle mücadelede, 
kendi politikalarını, kendi toprağına ve ortamına göre oluşturmalı, birbirini tamamlayıcı makro ve 
mikro planlarını yapmalıdır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle işsizliğin bütün boyutlarıyla araştırılması, tedbirlerinin alınma
sı için bu araştırma önergesini vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
3. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları ve bu konuda uy

gulanan politikalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Ülkemizin önemli, son derece zor ve çetin şartlar içinde bulunduğu konusunda kamuoyu dü
şünce birliği içindedir. Ülkemizin çözmesi gereken ekonomik, sosyal ve siyasî sorunları bulunmak
tadır. Bir yandan, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı; öbür yandan, terör, rüşvet, hırsızlık, bölücü
lük, hepsinden önemlisi izlenen çarpık ve yanlış iç ve dış siyaset. 

Aslında ülkemizin, çözümlenmeyecek derecede ne ekonomik ne siyasî ne de sosyal sorunları 
vardır/Ülkemizin sorunlarının temelinde acilen ele alınıp çözümlenmesi gereken en öncelikli so
runu eğitimdir. 

Eğitim, çağdaş dünyada "çözüm"le eşanlamlıdır. Bizde ise eğitim, "sorun"u çağrıştırmaktadır. 
O derece eğitim sorunla eşanlamlı kullanılmaktadır ki, eğitim kelimesinin anıldığı andan itibaren 
sorun çağrışmaktadır. Niçin çağdaş dünyada eğitim çözümle eşanlamlı kullanılırken, bizde sorun
la eşanlamlı kullanılmaktadır. 

Çağdaş dünyada, hangi alanda olursa olsun, ülkeler, sorunlarına eğitimle çözüm aramakta ve 
bulmaktadırlar. Bizde ise eğitim, sürekli gündemde ve çözümü ise gündemdışı tutulmaktadır. Şim
di, yukarıdaki sorunun cevabını aramak ve bulmak Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmektedir. 

Başlangıçtan beri uygulanan yanlış, dayatmacı eğitim politikaları sonunda, hem eğitim düze
ni hem de bağlı olarak ülkemiz, yığınla sorunla karşı karşıya getirilmiştir. Bu sorunların temelinde 
ise eğitim bulunmaktadır. 

Çağdaş dünyada eğitim düzenleri üç temel esasa oturtulmuştur: 
1. Bilimsellik 
2. Katılımcılık-
3. Ölçme ve değerlendirme. 
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Eğitim düzenimizde ne bilimsellik ne katılımcılık ne de ölçme ve değerlendirme vardır. 
Üniversite önünde yığılma, harçların bahane edilerek üniversitelerdeki öğrenci gösterileri, li

se ve ortaokul düzeyine kadar inen uyuşturucu ve alkol kullanma alışkanlığı, emekliliğini isteyen 
57 000 öğretmen ve arkalarında bıraktıkları açık, eğitimin son derece düşük basan ortalaması, oku
löncesinden başlayarak okullaşma oranındaki geri kalmışlık, katkı payı olarak velilerden toplanan 
kontrolsüz paralar, öğretmenlerin özlük hakları, bölgelerarası dengesizlikler ve eğitimin teşkilat ya
pısı, başlıbaşına incelenmesi gereken konudur. 

Kısaca yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı, eğitimde uygulanan politikaların gözden geçi
rilmesinin zamanı gelmiştir. Eğitimde güdülen politikaların temel ilkelerinin ve politikayı yönlen
diren esas unsurların değerlendirilmesi, ülkemizin geleceği için kalıcı ve sağlıklı kararların alınma
sında yardımcı olacaktır. 

Bu sebeple, Anayasanın ve İçtüzüğün amir hükümleri gereğince, eğitimin sorunları ve uygu
lanan eğitim politikaları hakkında genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

15.2.1996 
1. Mustafa Baş (İstanbul) -
2. Salih Kapusuz (Kayseri) 
3. Zeki Ergezen (Bitlis) 
4. İsmail Kahraman (İstanbul) 
5. Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
6. Zülfikar İzol (Şanlıurfa) 
7. M. Ziyattin Tokar (Ağrı) 
8. Kemal Albayrak (Kırıkkale) 
9. Abdulilah Fırat (Erzurum) 
10. Necati Çelik (Kocaeli) 
11. Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
12. Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 
13. Ahmet Çelik (Adıyaman) 
14. Ahmet Derin (Kütahya) 
15. Cemalettin Lafçı (Amasya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. . 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, 

v sırasında yapılacaktır. -
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-

görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlü

ğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirle
ri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya ve 16 arkada
şının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörtişmesine baş
lıyoruz. 
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Hükümet?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, anımsayacaksınız, daha önce de, bu öngörüşmeyi, Hükümet olmadığı 

için ertelemiştik; bu kez erteleme şansımız bulunmuyor; öngörüşmeye başlıyoruz. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde, özellikle de İstanbul ve İskenderun 

Bölge Müdürlüklerinde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve diğer olayları araştırmak, alınma
sı gerekli tedbirleri incelemek üzere, Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereği bir 
Meclis araştırmasının açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Halit Dumankaya (İstanbul) 
ve arkadaşları 

Gerekçe: 
Petrol Ofisi, ülkemizde hayatî önemi olan bir kurumumuzdur. İç ve dış güvenliğimizle de ya

kından ilgisi olan bir kurumdur. 
Müfettiş raporlarıyla tespit edilen, 1992 yılı itibariyle Petrol Ofisinde birçok yolsuzluğun, 

usulsüzlüğün yapıldığı; TÜPRAŞ'tan alınan malzemelere ucuz katkı maddesi katılarak ve ülkeye 
kaçak sokulan akaryakıtla değiştirilerek, Petrol Ofisi depolarında nakledildiği,; İskenderun Bölge 
Müdürlüğünde bu işin yoğunlaştığı; Kırıkkale'den nakliye yapan Değer Uluslararası Nakliye Şir
keti sahibi Mehmet Emin Değer tarafından nakledilen malzemede bu şekilde olayların olduğu ih
barları geldiği; tankerlerden alınan numuneler üzerinde yapılan araştırmanın olayı doğruladığı; bu 
konuda, Değer Uluslararası Nakliyat Şirketi sahibi ve DYP'den iki kez Mardin aday adayı olmuş 
Mehmet Emin Değer tarafından nakledilen akaryakıtın katkılı olduğunu yaptığı kontrollerde tespit 
eden İskenderun Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğüne bağlı Adana İkmal Şefi Nafi Tosun üzerinde yo
ğun baskı kuran Mehmet Emin Değer tarafından raporun değiştirilmesi istenmiş; değiştirmediği 
takdirde görevinden olacağını söyleyerek kendini tehdit etmiş, raporu değiştirmeyince 3 gün sonra 
görevden alınmıştır. 

Nafi Tosun, bu olayı, Sendika Başkanı ve bölge Milletvekili Abdullah Kınalı ve 50 kişilik bir 
heyetle Başbakan Sayın Tansu Çiller'c arz etmelerine rağmen, bir netice alamamışlardır. Katkı ka
tılmış malzeme 4 ay müddetle İskenderun Petrol Ofisi depolarına boşaltılmaya devam edilmiş. 

Raporun değiştirmesini yaptıramayıp görevden aldıkları Nafi Tosun'un yerine, ilkokul mezu
nu ve bir gün devlet hizmeti olmayan DYP İskenderun İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Siyahoğ-
lu atanarak, hem Mehmet Emin Değer'in isteği ve hem de DYP İlçe Başkanı Kadir Bozkurt'un is
teği olmuş oldu. 

İskenderun bölgesinde yapılan Ofis ihaleleri, çoğunluğunu DYP ilçe yönetiminin oluşturduğu, 
İngilizce "doğruyol" anlamına gelen "Truvay" Şirketine verildiği; Petrol Ofisi Bölge Müdürü Ah
met Alper, birçok defa Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne, birkaç kez de Başbakanlığa şikâyet edil
mesine, görevden alınmak istenmesine rağmen, Mehmet Emin Değer'in zorlamasıyla, uzun müd
det görevden alınamamıştır. 

Petrol Ofisi İskenderun sosyal tesislerinde yapılan bir düğünde PKK şarkıları söylenmiş, ha
vaya silahlar atılmıştır. 11.10 1993 tarihinde meydana gelen bu olaylara Bölge Müdürü Ahmet Al
per göz yummuş, olaya müdahale etmek isteyen özel güvenlik görevlilerini düğün mahallinden 
uzaklaştırmıştır. 

Doğudan gelen PKK renkleriyle boyalı tankerlere öncelik tanıdığı; PKK'lıları, şoför muavini 
adı altında, bu tankerlerden faydalandırdığı; yapılan ihalelerin DYP ilçesi kanalıyla, bu düşüncede
ki insanlara verdiği; bu konuda emniyetçe de istihbarat alındığı ve 16.12.1993 tarihinde soruştur
ma başlattığı; İskenderun bölgesi Petrol Ofisindeki olaylar mahallî basında da yansıdığı... 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde de bu yolsuzluklara göz yumulduğu; yasal olmayan şekilce, 

bazı bayilerin sözleşmeleri, yönetim kurulu kararı alınmadan tahrif edilerek uzatıldığı; bazı vakıf
lara özel muamele yapılarak istasyonlar verildiği; bunlardan, şehit analarını istismar etmek üzere 
kurulan Şehit Anaları Vakfı başta geldiğini... 

İstanbul bölgesinde milyarlarca liralık yolsuzluk yapıldığını; buna zemin hazırlamak için, tril
yonluk cirosu olan bir kurumun muhasebe müdürü olarak girdiği muhasebe seminerlerine 50'nin 
altında puan almış lise mezunu bir kişinin getirildiği; yine, dosyası yolsuzluklarla dolu Adnan Bar-
Iah'ın finansman şefliğine getirilmesi, Ofisi milyarlarca lira zarara sokulmasına neden olmuştur. 
Üzerine milyarlarca lirayı geçirerek kayıplara karışmıştır. 

Bayilerden alınan çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu çeklere işlem yapmayarak bir 
kalemde 125 milyar, Ofisin kaybı olduğu; yıl ortalarında ve yıl sonunda düzenlenen Ofis bilanço
sunun gerçekleri yansıtmadığı; bilançolarda görülen bakiyelerle, Bankalardaki sene sonu bakiyele
ri tutmadığı; tahsilat, tediye, mahsup evraklarının bir kısmının yok edildiği; İstanbul Bölge Müdür
lüğünce, çalışan bankalardan mutabakat alınmadığı, çalışmayan bankalardan alındığı ve yıl sonu 
bilançoları tasdik ve ibra edilmelerine rağmen, doğru olmadığı ve özelleştirme kapsamında olan bu 
kurumun güveninin sarsıldığının... 

Teftiş yapan müfettişlerin de birçoğunun, teftişlerine gereken önemi vermedikleri, bu ve sayı
lamayacak olayların olduğu Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde ki olayları 
araştırmak, gerçekleri su yüzüne çıkarmak için, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci mad
desi, bir araştırmanın açılmasına zaruret vardır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması 
hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 da
kikadır. 

Hükümet olmadığına göre, elimize gelen sıraya göre, gruplar adına ilk sözü, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına Sayın Cevdet Selvi'ye veriyorum. , 

Buyurun Sayın Selvi. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; hepinizi saygıyla selamlıyor; Sayın Başkanı, seçildiği görev nedeniyle kutluyor; başarılar dili
yorum. 

Bugün, huzurunuza, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüz
lük iddialarıyla ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde Demokratik Sol Parti adına görüşlerimi 
sunmak üzere çıkmış bulunuyorum. 

Bu dönem çalışmaları, Meclis araştırması önergelerinin yoğunluğuyla başladı. Henüz hükü
metin kurulmamış olması ve koalisyonun oluşturulmamış olmasına rağmen, 25'in üzerinde Meclis 
araştırması önergesi, gündemimizde yer aldı. 

Tabiî ki, hükümetin kurulmasının, koalisyonun oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu sayı 
fazla olabilir; ancak, bu durum, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların ne kadar derinleştiğini, sab
redilmez noktaya ulaştığını göstermektedir. Meclis açılır açılmaz 25 tane Meclis araştırması öner
gesinin gündeme gelmesi, iktidar boşluğunun, siyasî otorite yokluğunun ülkeye ne kadar zarar ver
diğini, kamu yönetiminin ve düzeninin nasıl bozulduğunu, ülkedeki yolsuzlukların', devlet soygun
larının ne kadar yaygın olduğunu, iktidar boşluğunun bugünün sorunu olmayıp yıllar öncesine da
yandığını göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve 
denetim görevini yerine getirme yollarından birisidir. Meclis araştırmalarının amacı, yolsuzlukla-
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rın, usulsüzlüklerin ve sorunlann nedenlerini saptamak, ayrıntılı olarak incelemek, objektif olarak 
değerlendirerek temel kaynağını bulmak ve çözüm üretmektir; devleti, kurumu, kuruluşu -yetkili 
ve görevlilerini- şaibeden kurtarmak, yapılan haksızlıkları önlemek; gerekiyorsa, yasal düzenleme
lerle kurumun ye dolayısıyla devletin, zararını gidermek, daha verimli hale gelmesini sağlamaktır; 
devlet ve kurumlarının yıpranmasını ve yıpratılmasını önlemektir; gerçekçi, kalıcı ve örnek teşkil 
edecek araştırmalar, çalışmalar yapmaktır. Meclis araştırmalarında, bilinen, kamuoyuna yansıyan 
teftiş raporlarında yer almış, yargıya intikal etmiş lokal usulsüzlük, yolsuzluk ve sorunları tekrar
lamak, yüzeysel olarak ele almak, istenen yararı getirmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisini, emniyet güçleri, savcı ve hâkim yerine koymayacak; 
varsa, onların ihmal, sorun ve sorumluluklarını da değerlendirecek ve temel çözümler üretecek gö
rev ve yetkiye sahiptir. Zira, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yolsuzluk, usulsüzlük ve sorumsuz
lukları tek tek ele alarak önlemesi, çözüm bulması, zaman açısından bile mümkün değildir. 

Özellikle rüşvet, vurgun, yolsuzluk, devlet soygunlarının yaygın olduğu günümüzde, sorunun 
temel nedenlerini araştırmak, kaynağına inmek kaçınılmazdır. Diğer yönüyle de, kimsenin kimse
ye, kurumların bile birbirine güveni kalmadığı dönemimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de- , 
netim görevi daha da önem taşımaktadır. 

Gündeme getirilen bu araştırma önergeleri, mutlak, araştırma komisyonları oluşturularak so
nuçlandırılmalıdır, gerekiyorsa Meclis soruşturmasına dönüştürülmelidir. Aksi halde, kamuoyunda 
maalesef var olan güvensizlik daha da artacak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı zedelene- . 
çektir. 

Geçen dönem verilen, Sayın Tansu Çiller'in Amerika'daki mal varlığıyla ilgili önerge, tüm si
yasî parti genel başkan ve yakınlarının mal varlığının.araştırılmasına dönüştürülmüştür. Buna rağ
men, kurulan komisyon, yıllar geçtiği halde, raporunu Meclise sunmamış, sünamamıştır. Bu ve 
benzeri pek çok olay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yıpranmasına, kamuoyunda güven kaybet
mesine neden olmuştur. Bu balamdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme görevi çok 
önemlidir. Olayları ve sorunları ciddiyetle ele almak, sorumlu bir şekilde sonuçlandırmak zorunlu
luğu vardır. İşte, bunlardan biri de, Petrol Ofisi, yani POAŞ Genel Müdürlüğünde meydana gelen 
yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili araştırma önergesidir. 

Sayın milletvekilleri, Petrol Ofisi, 1941 yılında, Millî Korunma Kanunu uyarınca, yurtiçi akar
yakıt dağıtım ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş ilk ve en büyük akaryakıt pazarlama şirke
tidir. Petrol Ofisi, sadece sivil halkın ve resmî kuruluşların akaryakıt ihtiyacını değil, aynı zaman
da askerî ihtiyaçları da karşılamaktadır. Türkiye'nin ulusal sorunlarla karşı karşıya bırakıldığı, dış 
tehlikelerin arttığı dönemlerde halkın yanında yer alan, ülke çıkarları doğrultusunda ödünsüz hiz
met veren önemli bir kuruluştur. Kıbrıs Barış Harekâtında ve yeni yaşadığımız Kardak ve Ege kri
zinde, ulusumuz, buna tanık olmuştur. 

Petrol Ofisi, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatıyla, 5 yabancı şirkete, sayıları her gün artan, bugün için 
7 diyebileceğimiz yerli şirkete karşı, üzerindeki çok yönlü baskıya, olumsuzluğa ve oyunlara rağ
men, varlığını devam ettirmektedir. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin yıllık petrol tüketimi 18 ilâ 19 milyon ton arasında değişmektedir. 
Yıllık bu tüketimin yüzde 50 ilâ 60 oranında değişen kısmını, Petrol Ofisi tek başına karşılamakta
dır; yerli yabancı 10'un üzerindeki şirkete rağmen bu miktara ulaşmaktadır. 

Ayrıca, ihtiyacın yüzde 70-80'i oranındaki siyah ürün denen fuel oil ve kalorifer yakıtının sa
tışını gerçekleştirmektedir. Yabancı şirketler, kârlılığı az ve masraflı bir iş olan siyah ürün satışla
rını asgarî düzeyde tutarken, yatırıma yönelmez, beyaz ürün satışlarına ve kârlı petrol istasyonları
nı transfer etmeye ağırlık verirlerken, Petrol Ofisi, ülkenin en ücra köşesinde akaryakıt bulundur
mak, istasyon açmak, millî savunma ihtiyacını karşılamak zorunluluğunu hisseder. Petrol Ofisi, 
halkın ve Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı olan siyah ürünü de, ekonomik olmayan şartlara rağ-
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men, hemen hemen tek başına karşılama sorumluluğunu taşımaktadır. Bu da, Petrol Ofisinin öne
mini ve stratejik konumunu belirleyen başka bir örnektir. 

Petrol Ofisinin konumu, yukarıda saydıklarımla da sınırlı değildir. Toplam 10 adet bölge mü
dürlüğü, 20'nin üzerinde depo müdürlüğü, 10'un üzerinde hava ikmal ve uçak hizmetleri, boru hat
ları ve kendi mülkiyetinde bulunan 6-7 tankeriyle deniz hizmetleri vermektedir. 

Türkiye'de, madenî yağ üretimi ve tüketimi, yıllık 310 ilâ 330 ton arasındadır. Bu madenî yağ 
ihtiyacının üçte birinden fazlasını, Petrol Ofisi tek başına karşılamaktadır. 

Toplam sermayesi 2 trilyon 520 milyar lira olan Petrol Ofisinin 1994 yılı cirosu, 92 trilyon li
ra; 1995 yılı cirosu, 158 trilyon lira dolayındadır. Bunun yanında, 1993 yılında, 2 trilyon 489 mil
yar Türk Lirası; 1994 yılında, 5 trilyon 773 milyar Türk Lirası; 1995 yılının dokuz aylık bölümün
de, 6 trilyon 799 milyar Türk Lirası; 1995 yılı sonu itibariyle de, 9-10 trilyon lira dolayında kal
eden bir kuruluştur. 

1941 yılında, millî bir ihtiyaçtan doğmuş, 55 yıldır ulusal ve askeri ihtiyaçları karşılayan Pet
rol Ofisi, stratejik konumu açısından asla vazgeçilemeyecek, ülke ekonomisindeki yeri tartışılama-
yacak bîr boyut göstermektedir. Kısacası, önemini ve konumunu özetlemeye çalıştığım Petrol Ofi
si, bugün, kamu vicdanını yaralayan çeşitli yolsuzlukların, usulsüzlüklerin yapıldığı, yönetim ve 
denetim yetersizliğinin had safhaya ulaştığı izlenimini veren bir kuruluş haline getirilmiştir. 

Özellikle 1992 yılından bu yana çeşitli gazete ve televizyonlarda sergilenen yolsuzluk, usul
süzlük ve sorumsuzluk örnekleri, mutlak, incelemeyi, irdelemeyi, araştırmayı gerektirir nitelikte
dir. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin değişik bölgelerde olması ne kadar yaygınlaştığını gösterirken; 
farklı şekillerde gerçekleşmesi, olayın önemini daha da artırmaktadır. Örneğin, TÜPRAŞ'tan alı
nan akaryakıta ucuz katkı maddesi katıldığı, bir taraftan devlet zarara sokulurken, diğer taraftan 
araç kullanan, akaryakıt kullanan tüm vatandaşların da tek tek zarara sokulduğu söylenmektedir. 
Kaçak olarak yurda sokulan akaryakıtın Petrol Ofisi depolarında işlem gördüğü, ihalelere nifak so
kulduğu, adam kayırıldığı, bayi sözleşmelerinde tahrifat yapıldığı, bazı kişi ve vakıflara özel uygu
lamalar yapılarak çıkar sağlandığı, tahsil edilemeyen çeklerin tahsil edilmiş gibi gösterildiği, tahsil 
edilen paraların bankaya yatırılmadığı halde yatırılmış gibi gösterildiği, pek. çok önemli evrakın 
tahrif edildiği, bir kısmının yok edildiği; Petrol Ofisi Genel Müdürlüğündeki bilgisayarlar bozula
rak, yani virüs sokularak, 1992-1993 yılı faturalarının yok edildiği ve Petrol Ofisinin büyük zarar
lara sokulduğu söylenmekte, yazılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, açıkça belirteyim ki, bu söylenenler, basın tarafından yazılanlar ve tele
vizyon ekranlarından kamuoyuna yansıtılanlar tamamen doğrudur. Doğrudur; çünkü, bunlar, Ge
nel Müdürlük tarafından görevlendirilen müfettişlerin raporlarında yer almış, suçlu görülenlerin bir 
kısmı cezalandırılmıştır. Ayrıca, Başbakanlık denetçileri tarafından hazırlanan teftiş raporu onay
lanmış, fakat uygulanmamıştır. 

Bunların dışında, bir bölge müdürlüğünde PKK yanlılarına göz yumulduğu, emniyet tarafın
dan bu konuda istihbarat alınarak soruşturma başlatıldığı, yerel gazetelerde de belirlenmiştir. 

İşte bütün bunları gördükten sonra, Petrol Ofisindeki karmaşayı, usulsüzlük, yolsuzluk ve so
rumsuzlukların hangi boyutlara ulaşmış olduğunu düşünmemek mümkün değildir. Bunlar, var olan 
pek çok olayın, görünen, tesadüflerle yakalanan, basının üzerine gitmesi sonucu daha büyük yol
suzlukları ve sorumsuzlukları kamufle etmek için kullanılan kısmı olduğu izlenimini vermektedir. 
Olaylar ve yolsuzluklar, birkaç kişinin art niyetiyle bir defa yapılmış olarak değerlendirilemez; ter
sine, uzun süreli ve bir organizasyonu gerektiren niteliktedir. Bunu gösteren emareler de vardır ye 
bu emareler, bazı bayiler ve nakliyat şirketi sahipleri ile bazı Petrol Ofisi yetkililerinin siyasî görüş 
birliği ve işbirliği içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu usulsüzlükleri görerek engel olmak iste
yen Petrol Ofisi çalışanları baskı altına alınmış, tehdit edilmiş, bir kısmı tayin edilmiş, görev yer-
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leri değiştirilerek, deneyimsiz, yetersizvama aynı görüşte olan kişilerle donatılmıştır. Bunları, yan
lış olmasına rağmen, sadece partizanlıkla değerlendirmek söz konusu değildir. Bu bakımdan, Pet
rol Ofisi, yolsuzluklar dahil olmak üzere, tüm yönleriyle araştırılmalı ve incelenmelidir. Trilyon
larla cirosu olan, ülke ekonomisine katkıda bulunan, stratejik önemi haiz bu kuruluş, şaibelerden 
mutlak kurtarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Petrol Ofisinde karşılaşılan bu olaylar, münferit birkaç yolsuzlukla sınır
lı değildir; bu, kamu mallarını, varlıklarını yağmalama, bölüşme anlayışının bir parçasıdır; ülke
mizde uygulanan yanlış politikaların sonucudur. 

Petrol Ofisi, eskiden, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir kuruluştu; her şeye rağ
men, bir bakanlık denetimi, sorumluluğu içerisindeydi. Daha büyük hizmet vermesi, ülke ekono
misine daha fazla katkıda bulunması için çaba harcanır, başarısıyla övünülür, çıkan sorunların ne
denleri araştırılır, çözümü için çalışmalar yapılırdı. Ancak, bilinçli bilinçsiz, bir talanı andıran, eko
nomik değil, ideolojik olarak yaklaşılan özelleştirme tutkusu, tüm KİT'lerde olduğu gibi, Petrol 
Ofisini de etkisi altına almıştır. 

Petrol Ofisi, özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan birisidir; bağlı olduğu bakanlıktan 
ayrılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tüm 
KİT'lerde olduğu gibi, Petrol Ofisini de yozlaşmaya, yıpranmaya terk etmiştir. İşte, bu anlayışın 
sonucu, Petrol Ofisinde görülen yolsuzluklar ve şirket zararı, görünmeyen zararın yanında küçük 
bir yer tutmaktadır. Petrol Ofisi, sistemli bir şekilde çökertilmek, halkın gözünde küçültülmek ve 
yıpratılmak suretiyle, yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekilmek, teslim edilmek istenmektedir. 
Anlayış bu olduğu için, sorumsuz yöneciler, başarısız yetkililer itibar görmekte, iyi niyetli olanlar 
baskı altında tutulmaktadır. Yıllardır özelleşeceği, satılacağı düşüncesiyle ihmal edilen şirket, hu
zursuzluk içerisindedir; belirli siyasî parti mensuplarının çiftliği haline getirilmiştir. Şirketi verim
li hale getirmek, kâr oranını yükseltmek yerine, her yönüyle başarısız hale getirmek, maharet ve 
marifet sayılır durumdadır. 

Bu nedenlerle, her fırsatını bulan, Petrol Ofisinin imkânlarından çıkar sağlama gayretine gir
miştir. Bazı bayi ve nakliyat şirketleri, haksız çıkar sağlayanlar, borçlarını ödememekte, mahkeme
lerde zaman kazanarak "nasıl olsa Petrol Ofisi satılacak, özelleşecek, bu paraları da bizden alamaz
lar" diyebilmektedirler. 

Bu görülen, saptanan yolsuzlukların ötesinde, gözlerden kaçan ve devlete büyük zararlar ve
ren uygulamalar da, saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Örneğin: Petrol Ofisi Gemi İşletme Mü
dürlüğünde, Petrol Ofisinin kendi tankerleri dururken, çeşitli bahanelerle, özel tankerlere akaryakıt 
taşıttırılmaktadır. 

Petrol Ofisinden, kendisine ait olan Kırıkkale, Çukurhisar, Güvercinlik gibi, pek çok akarya
kıt depolarına mal verilmezken, özel kişi ve şirketlere ait depolara istedikleri kadar mal verilmek
tedir. Petrol Ofisinin işçi ve memurlarına her türlü haksızlık yapılır, baskılar uygulanırken, çok sa
yıda "sözleşmeli personel" adı altında alınan ve işe hiç gelmeyen partililere, çeşitli kademelerdeki 
yetkililerin yakınlarına, yüksek oranda ücret ödenmektedir. Bu saydıklarım sadece birer küçük ör
nektir. Eğer biraz daha ciddî şekilde araştırma olanağı sağlanırsa, kamu vicdanını sızlatacak pek 
çok yolsuzluk, usulsüzlük, dolaylı ve dolaysız devlet soygunu ortaya çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Petrol Ofisindeki milyarlarca liralık zarar, yolsuzluk, usulsüzlük ve ba
şıbozukluk, 1980 sonrasından beri uygulanmak istenen özelleştirme saplantısının sonucudur. Bazı 
siyasî iktidarlar tarafından, KİT'lerin özelleştirilmesi veya kapatılması, kamu varlıklarının elden çı
karılması, amaç haline getirilmiştir. Sanki özelleştirme gerçekleştiğinde bütün sorunlar çözülecek 
izlenimi yaratılarak, alınması gereken pek çok ekonomik önlem alınmamış, halk da bu doğrultuda 
şartlandırılmak istenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Selvi, size, toparlamanız için 2 dakika ek süre veriyorum. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Sayın Başkan, hemen bitiyorum. 
Uygulanmak istenen bu özelleştirme yaklaşımı ve "anlayışı, aslında, yeni dünya düzeni, global

leşme vesaire adı altında oluşturulmak istenen yeni sömürü düzeninin önemli bir parçasıdır. Özel
leştirme, dünya finans sistemini tıkanmadan yürütebilmek ve bu sisteme kaynak akışı sağlamak, 
özel sektöre kaynak aktarmak, alacaklarını daha kolay toplamak amacı taşıyan uluslararası finans 
kuruluşları ve işbirlikçilerinin dayatmasıdır. 

Ülkemizde, bazı siyasî iktidarlar, KİT'leri, özellikle 1984 yılından itibaren, özelleştirme ama
cıyla ihmal etmiş, faiz ve kur farkı batağına sokmuş, dolaysız krediler kesilerek teknolojik geliş
meleri engellenmiş, KİT'leri yok etmeye yönelik kasıtlı bir tutum izlemiştir; ekonomiye olan kat
kısını önlediği gibi, ısrarla, zarara süreklemiştir; halkın gözünde yıpratma gayretini sürdürmüştür; 
27. Kasım 1994 tarihinde çıkan 4046 sayılı Yasayla da, tüm bunlar, âdeta vurgulanır şekle gelmiş
tir. 

Tekelleşmenin önlenmesi yerine, Türkiye'de tekelleşmeye engel olan kamu kuruluşlarının 
devriyle, tekelleşmenin artacağı açıkça görülmektedir. Özelleştirme idâresinin Başbakana bağla
nıp, 5 kişilik bir komisyona,teslim edilmesi, amacın çok iyi olmadığını bize göstermektedir. Bu 
KİT'leri, devlete yük olmak yerine iyileştirmek, hükümetlerin aklına gelmemiş veya kendi politi
kaları doğrultusunda bunu uygun görmemişlerdir; ama, Harb-lş Sendikası ile Petrol-Iş Sendikası
nın oluşturduğu "KİT'leri Araştırma Geliştirme Merkezi" bu konuda ciddî ve olumlu katkılarda bu
lunmuştur. Hükümet, bunu dahi örnek alamamış; ama, mal varlığını ortadan kaldırma, devleti yok
sul hale getirme gayretini sürdürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi, araştırılması gereken 
Petrol Ofisiyle ilgili araştırma önergesine olumlu bakmaktayız ve Demokratik Sol Parti olarak ka
bul oyu vereceğiz; kaynağına inip, ülkeyi talan edenlere, artık, fırsat vermemeyi düşünmekteyiz. 

Hepinize saygılar sevgiler. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Selvi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yahya Şimşek; buyurun efendim. 
Sayın Şimşek, süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Pet

rol Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde, özellikle de, İskenderun ve İstanbul Bölge 
Müdürlüklerinde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve diğer olayları araştırmak ve alınması ge
reken önlemleri saptamak üzere, Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması isteğini içeren İstanbul Milletvekili Sa
yın Halit Dumankaya ve 16 arkadaşı tarafından sunulan önergeyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; sözlerimin hemen ba
şında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sizleri, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanı, başkanlık görevine seçilmiş olması nedeniyle kutluyor, başarılar diliyorum. 
Yıllardır piyasaya, kalitesiz ve standartdışı akaryakıt sürülmesi, yolsuzluk iddiaları ve uygula

malar, ne yazık ki, Petrol Ofisini tartışılır hale getirmiştir. Bu konudaki iddiaların bir kısmı, öner
gede yer almakta; ama, önergede yer almayan, çeşitli yolsuzluk iddiaları da bulunmaktadır. Bilin-

\ mektedir ki, yolsuzluklar, dünya genelinde de Türkiye'de de kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde ya
pılmamaktadır. Yolsuzlukları yapanlar, yolsuzlukların ortaya çıkarılmaması için, hertürlü tedbiri 
almaktadırlar. Münferit bir olayın incelenmesi veya teftiş sırasında, yolsuzlukları ortaya çıkarmak, 
tamamen bir raslantıdan ibarettir. Çok sayıda yolsuzluğun ortaya çıkarılması ise, ihbarlar sonucu 
olmaktadır; o nedenle, zaman zaman yapılan teftişlerle, yolsuzlukları engellemenin olanağı da, ne 
yazık ki, bulunmamaktadır. 

- 3 6 2 -



T.B.M.M. B : 1 5 27 .2 .1996 0 : 1 
Akaryakıta, ucuz katkı maddesi katılarak veya ülkemize kaçak olarak girişi yapılan akaryakıt

la değiştirilerek tüketicilere ulaştırılması iddiaları oldukça yaygın bulunmaktadır. Alınan bilgilere 
göre, yabancı menşeli kaçak akaryakıt ve diğer katkı maddelerinin tüketiciye ulaştırılması, on yıla 
yakın bir süredir gündemde olan bir konudur. Bu olay, 1980'li yıllarda başlamıştır; o yıllarda Irak-
Yumurtalık hampetrol taşıması yapan tankerlerle gıda sevkiyatı yapan kamyonların dorse ve ihra-
kiye depolarında yurda sokulmaya başlanılmış, yine aynı dönemlerde, Rusya, Ukrayna, Romanya 
ve Bulgaristan limanlarına sefer yapan ticaret gemilerinin ihrakiye tanklarına yüklenilen akaryakı
tın, Karadeniz ve Marmara limanlarından, kaçak olarak tüketiciye ulaştırılmasıyla devam etmiştir. 

Diğer yandan, boya, tekstil sanayii ver kimyevî madde ithalatçılarının fiilî tüketimlerinin üze
rinde satın aldıkları veya ithal ettikleri, akaryakıta göre daha ucuz olan solvent ve benzeri yan ürün
lerin, akaryakıta karıştırılmak suretiyle pazarlanması, bu işin tuzu biberi olmuştur. 

Son yıllarda ise, Habur Sınır Kapısından akaryakıt girişi yapılmaktadır. Bunu da, Birleşmiş 
Milletler Gıda Yardım Programı dahilinde, gıda sevkiyatı yapan kamyon şoförleri yürütmektedir
ler. Özellikle, güney bölgelerinde faaliyet gösteren gıda üretici ve toptancılarına bağlı kamyon şo
förleri, gıda maddelerini Kuzey Irak'ta akaryakıtla takas etmekte, bu şekilde yurda getirilen akar
yakıt, sınır kapısına yakın akaryakıt istasyonları veya seyyar toplama mahallerinde biriktirilerek, 
tüketicilere ulaştırılmaktadır. 

Belirtilen bu yöntemlerle yurda girişi yapılan akaryakıt miktarı, yılda 1 milyon tona ulaşmak
tadır; ancak, yabancı menşeli akaryakıtların ve karışımlı yakıtların, gerek yurda girişinde gerekse 
pazarlamasında Petrol Ofisinin katkısı ve işlevi bulunmadığı, tersine, bu sorunun ortadan kaldırıl
masına yönelik önlemlerin alınmasına da Petrol Ofisinin öncülük ettiği Ve yönlendirildiği söylen
mektedir. 

Yabancı menşeli veya karışımlı yakıtın ofis depolarına girişini önlemek üzere, denizyolu, bo-
ruhattı, karayolu ve demiryoluyla sevk edilen tüm akaryakıtın, teslim alan ünite tarafından gözle 
muayene ve laboratuvar analizi yapılıp, yakıtın TÜPRAŞ şartlarına uygunluğu belgelendikten son
ra girişe alınması, etkili önlem gibi görünmekteyse de, bu tür akaryakıtların girişinin yapıldığına 
ilişkin müfettiş raporlarının var olduğunun önergede belirtilmiş olması da dikkat çekici bulunmak
tadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iddiaları -konuşmamın başlangıcında da belirttiğim gibi-
çoğaltmak mümkündür. Bu iddialar araştırılır ve gerçekler tespit edildiği takdirde, sorumlular hak
kında gereken yapılır; ancak, bu şekildeki bir tespitin ve gereğinin yapılmasının, sorunun çözümün
de önemli olacağını, bundan sonra yapılmayacağını da düşünmek, yine olanaklı değildir. O neden
le, öncelikle, bir temel sorunun aşılması gerekmektedir. Bu sorun, sadece Petrol Ofisi özelinde ol
mayıp, tüm KİT'ler genelinde olan bir sorundur; o sorun da, siyasetçilerin ellerinin, yıllardır bu ka
mu kuruluşlarında olmasıdır. 

KİT'ler, ne yazık ki, yıllardır, siyasîlerin arpalığı durumundadır ve bu kuruluşlar, yine, ne ya
zık ki, partizanlığın arenası halindedir. Böyle olduğu için de, iktidar partisi mensuplarının bu kuru
luşlarla olan işleri, şartlara uygun olarak yapılmış olsa dahi kuşkuyla karşılanmaktadır. Kaldı ki, 
önergede belirtilen Değer Nakliyat Ticaret Limitet Şirketinin, Petrol Ofisine yaptığı akaryakıt nak
linde karşılaşılan sorunlar, diğer taşıma şirketlerinde ortaya çıkan sorunlarla aynı olsa da, önerge
deki iddialar müfettiş raporuna dayandırıldığından veya o rapora atıf yapıldığından ciddîdir, önem
lidir. ' 

Yine, aynı anlayış gereği, kurumlarda çalışan kişilerin görevden alınmalarında veya görev de
ğiştirmelerinde parti örgütleri söz sahibi olduklarından, Nafi Tosun'un idarecilik ve işletme bilgi-, 
sinin yeterli olmaması gibi nedenle tekrar eski görevine iade edilmiş bulunması da, yine dikkat çe
kici bulunmaktadır. Kaldı ki, Nafi Tosun'un yetkilendirildiği görevden alınıp da, eski görevine ia-
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desinin Değer Nakliyatla ilgili işlemler sırasına tesadüf etmesi de, yine bu anlayış egemen olduğu 
için, kuşkuyla karşılanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Petrol Ofisi gibi, millî petrol ürünleri dağıtım şirketimizin 
ülkemizin her bir uç noktasında vermekte olduğu özverili hizmetin bilincindeyiz; ancak, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak, tüm KİT'ler özerkleştirilmedikçe, siyasî müdahalelerden arındırılmadıkça, 
etkin, verimli ve katılımcı yapılara kavuşturulmadıkça, bu sorunların bundan sonra da ortaya çıka
cağı, devam edeceği görüşündeyiz. 

Son beş yıldır, özelleştirilecek kuruluşlar arasında gösterilen; bu nedenle, ancak kısa vadeli 
perspektifler çerçevesinde yönetilmek zorunda bırakılan, ciddî yatırımlar yapmaktan alıkonan, mal 
varlıkları, kapalı kapılar ardında pazarlıklara konu edilen Petrol Ofisinde ortaya atılan her türlü id-
danın tartışılmasından ve gerçeklerin ortaya konulmasından yanayız. 

Konuşmamı, bundan önceki oturumlarda bu kürsüde konuşan değerli milletvekili arkadaşım 
Sayın Ahmet Güryüz Ketenci'nin sözleriyle noktalamak istiyorum: "Türkiye, uzun zamandır temiz 
toplum arayışları içindedir, Bu doğrultuda ülkenin her yerinden, temiz topluma giden yolların açıl
ması konusunda demokratik talepler yükselmektedir. Şimdi, bize düşen görev, toplumun her kesi
minde var olan ve kurumlaşan vurgun, soygun ve mafya düzenini ortadan kaldıracak girişimlerden 
geri durmamak, bu yolda her türlü yasal ve idarî yapılanmanın gereğini yerine getirmektir. 20 nci 
Dönem milletvekilleri böylesi bir onuru paylaşmalıdır." 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şimşek. 
Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Derin' de. (RP sıralarından alkış

lar) < 
Buyurun Sayın Derin. ( 

Süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; önce hepinizi en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyor; idrak etmiş olduğumuz mü
barek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor; gönül huzuru içinde kutlayabileceğimiz nice bayramla
rı Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 

Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereği, İstanbul Milletvekili Halit Du-
mankaya'nın. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde ve özellikle de, İstanbul ve 
İskenderun Bölge Müdürlüklerinde meydana gelen yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılması 
ve alınması gereken tedbirleri incelemek üzere Meclis araştırması açılmasına ilişkin talebine bina
en, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. . 

Öncelikle, Meclis gündemi incelendiğinde, aynı milletvekili arkadaşımızın, dört yıllık Tansu 
Çiller Hükümetinin icraatındaki yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle ilgili Meclis araştırması açılması
na ilişkin 4 adet daha önergesini görüyoruz. İşte, bu yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden sorumlu 
olan Tansu Çiller Hükümeti ile arkadaşımızın bağlı bulunduğu siyasî parti nikâh kıymak üzere. 

ALI OĞUZ (İstanbul)-Hayırlı olsun! - . . • • . 
AHMET DERİN (Devamla) - Hayırlı olsun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - O ayrı konu; onu karıştırma. 
AHMET DERİN (Devamla) - Bu evliliğin nikâh şahitliğini de veya dünürlüğünü de, dünür-

başılığını da, benden önce konuşma yapan DSP milletvekili kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
DSP Grubu yapıyor. Aslında, Sayın Cevdet Selvi arkadaşımızın partisi, iddia edilen bu yolsuzluk 
ve usulsüzlüklerin yapıldığı hükümette, öncelikle hükümet ortağıydı. 

M. CEVDET SELVİ (İstanbul)-Ne alakası var?! 
AHMET DERİN (Devamla) - Daha sonra DSP'ye geçtiniz; bugün de, nikâh şahitliğini yapı

yorsunuz. Nasıl sorgulayacaksınız?... Eğer, bu nikâh gerçekleşirse, bu komisyon nasıl çalışacak? 
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Şimdi, bu gündemde, Refah Partisinin de yaklaşık 17-18 adet Meclis araştırması önergesi var. 

Bu önergeler, yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle ilgili değil, ülkemizin tabiî servetleri, varlıkları ve 
kaynaklarıyla ilgilidir. Bunların problemleri nasıl çözülür; bu konunun araştırılması için verilmiş 
önergelerdir; yani, husumete dayalı önergeler değil. 

İşte, burada, tespit edilmesi gereken bir gerçeği; Refah Partisinin, husumete dayalı bir politi
ka değil, ülke gerçeklerini ortaya koyan ve ülkenin geleceğini düşünen bir siyasî parti olduğunu ifa
de etmeden geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Meclis araştırması önergesine konu olan Petrol Ofi
si, malum olduğu üzere, 1941 yılına kadar gidiyor. Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin anasözleşmesinin ta
dil edilerek, şirket adının Petrol Ofisi AŞ olarak değiştirilmesi suretiyle bugüne kadar gelmiş. Pet
rol Ofisi AŞ, kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca, Türkiye Petrol Kurumuna 
(Pet-Kur'a) bağlanmış, daha sonra 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile. 
Pet-Kur'un kaldırılması üzerine teşekkül ettirilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bağlı or
taklığı haline getirilmiş, 5.9.1990 tarihinde 90/7 nolu karar ile de Başbakanlık Kamu Ortaklığı İda
resine devredilmiş, özelleştirme kapsamına alınmış, Yüksek Planlama Kurulunun 18.2.1991 tarih 
ve özelleştirme 91/6 nolu kararı ile de şirket anasözleşmesi yeniden düzenlenmiş ve yürürlüğe gir
miş, bunun yanı sıra, Koordinasyon Kurulunun 1992 sayılı kararı ile Petrol Ofisi, NATO enfrast-
rüktür programı gereğince, Türkiye'de yapılmakta olan akaryakıt tesisleri, boruhatlarının idaresi, 
işletme bakım ve muhafazası görevi de (POAŞ) Petrol Ofisine verilmiş bulunmaktadır. 

Bu millî ve stratejik kuruluş, 1995 yılında 11 milyon ton akaryakıt pazarlamış ve pazarın yüz
de 57'sini temsil etmektedir. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, 1995 yı
lı cirosu 160 trilyon civarındadır. 11 adet bölge müdürlüğü, 5 500 bayiiyle Türkiye'nin her tarafı
na hitap etmektedir. İşte, böyle bir güzide kuruluşun, millî kuruluşun, 15 adet yabancı ve yerli pet
rol şirketiyle rekabet etme durumunda olan bir kuruluşun, mutlaka, korunması, muhafaza edilme
si, hakkında çıkan şaibelerden kurtulması gerektiğine inandığımız için, konuşmamın sonunda ifa
de etmem gereken kanaatimizi, konuşmamın ortasında ifade etmek istiyorum. Biz, böyle stratejik 
olan millî bir kuruluşumuzun üzerindeki bu ithamların, bu şaibelerin kaldırılabilmesi, haksız reka
bet noktasına düşürülmemesi açısından, Meclis araştırması açılması için Meclis araştırma önerge
sine evet oyu vereceğimizi peşinen ifade etmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Bazı konulara tekrar değinmemek için, sadece, basına intikal eden ve Meclis araştırması öner
gesinin gerekçesinde ifade edilen konuları hızlıca geçmek istiyorum. 

Ucuz katkı maddesi katılarak bozuk akaryakıt dağıtıminın yapılması, basına intikal eden ko- . 
nulardan bir tanesi. Basında, eksik fire oranıyla akaryakıt tesliminden bahsediliyor . Nakliye müte
ahhitlerinin korunduğundan, hatta, Truvay adlı -Türkçesi "Doğru Yol" olan- bir şirkete nakliyenin 
verildiğinden, bir diğer nakliyenin de iktidar partisi olan Doğru Yol Partisi milletvekili adayının sa
hip olduğu bir şirkete verildiği ifade ediliyor. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir: "Beraeti zimmet 
asıldır" diye bir hukuk kaidesi vardır. Herkes, hakkında mahkûmiyet kararı kesinleşinceye kadar 
masum sayılır. Bu açıdan, basına intikal eden konularda, burada birazdan ifade edeceğim konular
da, biz, kuruluşa masum olarak bakıyoruz. Araştırma komisyonu kurulmasını ve bu yöndeki olum
lu oyumuzun da gerekçesini biraz önce ifade etmiştim. 

Diğer bir konu: İstanbul bölge müdürlüğüne bağlı bazı bayilerin çeklerinin muhasebe kayıtla
rına geçirilmeyerek, Kurumun 125 milyar TL zarara uğratıldığı konusudur; basın organlarında gün
lerce gündeme gelmiştir. Hatta, Emin Çölaşan, 4 Ekim 1995 tarihinde "birkaç gün önce, burada, 
bir petrol ofisi başmüfettişi tarafından gönderilen mektubu açıklamıştım; DYP İstanbul eski İl Baş
kanı Orhan Kcçeli'nin yakını olan Hikmet Keçeli'ye, ofisin milyarlarca liralık kıyak yaptığını sa
vunuyordu. Dün Keçeli beni aradı; ayrıca bir açıklama gönderdi. Mektubunda, Petrol Ofisinde tril-
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yonluk dümenler döndüğünü; ancak, kendisinin yolsuzluk yapmadığını, bu kuruluşun yirmiiki yıl
lık bayii olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: 'Ofiste bazı bayilerin 1992-1994 mal alış faturaları vi
rüsle yok edilmiş...' Bu olay, sayfalarla bitmez, lütfederseniz milyona varan bu olayı ben size an
latabilirim. Eğer, yazılarınız gibi sağlam bir yapıya sahipseniz bu işin peşini bırakmayın; bu devlet 
hepimizin" diyor. • 

Yine, başta, bazı müfettiş ve bölge müdürü olmak üzere birçok personelin buna göz yumduğu 
iddiaları basında yer almıştır. Açık çekle mal verildiği, çeklerin ciro edilmeden bankalara gönde
rildiği, karşılığı çıkmadığı için ciro edilmeden gönderilen bu çeklerin tekrar geri iade edilerek, ba
yilere, 4 günlük opsiyonlu ikinci çeklerin verildiği, basına intikal eden haberlerdendir. 

Diğer bir konu, İskenderun bölge müdürlüğünde -benden önceki konuşan parti temsilcisi ar
kadaşlarımın ifade etmedikleri bir konu- müfettiş raporuyla tespit edilen, çalınan Petrol Ofisi amb
lemli faturalardır. 1994 yılı sonunda, 500 adet faturadan oluşan 79 takım formun çalındığı ortaya 
çıkıyor, basına intikal ediyor. -

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken ikinci bir konu da, Ofis müfettişi tarafından "numara
ları belirlenemeyen 79 adet fatura" diye raporlara intikal ettiği halde, bölge müdürlüğü, İskenderun 
Emniyet Müdürlüğüne çalınan faturaları bildirirken, numaralan belirlenen 500 faturadan oluşan 79 
formun çalındığını ifade ederek, emniyete de yanlış ve yalan beyan verilmiş oluyor. Tabiî, basın 
organlarında, bu faturaların, kalitesi Tüpraş standartlarından düşük, ülkemize kaçak olarak sokulan 
akaryatın ve yakıtların resmileştirilmesinde kullanılmak üzere çalındığı iddiaları da ortaya atılıyor 
ki, en tehlikeli olanı da, işin vahameti de.buradan ileri geliyor. 

Diğer bir konu: "Petrol Ofisinde kira oyunu" deniliyor. Hopa deposunun kiralanması mesele
si var. Öncelikle, 1991 yılında Türkiye Denizcilik İşletmelerinin sahibi bulunduğu Hopa deposu, 
Isı Kurt Ticaret AŞ diye bir şirkete 65 bin dolara kiralanıyor; ardından, bu .depo, Petrol Ofisi tara
fından aynı ay içinde, yıllık 500 bin dolar bedelle kiracıdan kiralanıyor. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Çok güzel... Münasip, gayet güzel... 
AHMET DERİN (Devamla) - Bu tespiti yapan müfettiş de... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Görevden alınıyor... 
AHMET DERİN (Devamla)-... yapanlar cezalandırılması gerekirken, genel müdür yardım

cısı yerinde tutuluyor, bu raporu tanzim eden müfettiş görevden alınıyor. 
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - O görevden almıyor! 
AHMET DERİN (Devamla) -Tabiî, 125 milyarlık kayıtlar 1992 yılı bilançolarında yer alma

yınca, bilançoda güvenilirlik de kayboluyor. Borsada hisse senetleri satılan bu şirket, yanlış bilan
çoyla borsaya giriyor, kendi genel kurulunda da tasdik ediliyor. 

Yine, basına intikal eden diğer bir enteresan haber: "Bilançolardaki banka hesaplarında, çok 
çalışan bankaların ekstrelerinin bulunmadığı, çünkü; banka mutabakatı sağlanamadığı" ifade edili
yor. 

Basma intikal eden diğer bir konu; o gün Petrol Ofisinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Di
siplin Kurulu Üyesi -özelleştirildikten sonra, Kamu Ortaklığı İdaresine geçtikten sonra, bugün 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı diyoruz- Can Yeşilada'nın basına intikal eden demeçleri: 125 mil
yar TL'lik yolsuzlukla ilgili haber için "bazı dikkatsizlikler nedeniyle muhasebe hataları yapılabi
lir. Bu işin üzerine fazla gitmeyin, önemli olan sistemdeki bozukluktur" diyor. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep)-Her yeri bozuk... 
AHMET DERİN (Devamla) - Doğru, bu sistemin her yeri bozuk. 
"Yolsuzluklar olağan şeydir" diyor. O günkü yönetim kurulu başkanının ikinci enteresan bir 

yönü: Yolsuzluklarla ilgili ihmalkâr davrandığı, müfettiş raporuyla tespit olan finansman müdürü
nün -herhalde, kendisiyle beraber Kamu Ortaklığı İdaresinden kuruma gelmiş- cezalandırılması ge-
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rektiği halde, tekrar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderiliyor. Deniliyor ki "işbilir arkadaşı
mızdır, iyi arkadaşımızdır, tecrübeli arkadaşımızdır; bunun için, bu arkadaşı, tekrar, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına alıyoruz." 

Yine, yönetim kurulu üyesinin raporuyla "görev verilmemesi gerekir" denilerek tespit edilen 
Teftiş Kurulu Başkanı, âdeta, terfi ettiriliyor ve İstanbul Bölge Müdürlüğüne atanıyor. 

Bunun dışında, basına intikal eden, belki daha birçok ufak mesele var. Şimdi, bu konuların bir
çoğu, basından takip ettiğimiz kadarıyla, yargıya intikal etmiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı). 
BAŞKAN - Sayın Derin, 2 dakikalık bir eksüre veriyorum. 
AHMET DERİN (Devamla) - Müsaade ederseniz bağlıyorum... 

- Ancak, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi; 1980 sonrası, kamu ikti
sadî teşekküllerinde ve devlet kuruluşlarındaki birçok yolsuzluklar, usulsüzlükler, Parlamentonun 
bile itibar kaybına neden olmuş. Bunlardan çıkarılması gereken dersler olduğuna inandığım için, 
son iki dakikayı da, can alıcı birkaç konuya hasretmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi; yıllardan 
beri, ülkemizde, yönetim ve denetim yetersizliği mevcuttur. Kuvvetler ayrılığı prensibine göre; ya
sama, yargı, yürütme diyoruz ve denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına KİT Komisyonu 
yapıyor. Kuruluşların kendi teftiş kurulları var, müfettişleri var; ama, bir türlü, bunlara engel olu-
namıyor. Sebebi, icranın icrayı -yürütmenin yürütmeyi- denetimi olamaz! Çünkü, birçok müfettiş, 
sürüleceğini, başka bir yere tayin edileceğini bildiği için "hiçbir şey yoktur, vergi ziyanı doğma
mıştır, kuruluş zarar etmemiştir" diyor; tutanaklarını hazırlayamıyor, raporlarına dere edemiyor. 

İşte, kuvvetler ayrılığı prensibinden hareketle, dördüncü güç olarak, denetimi, bağımsız bir de
netim noktasına getirmek mecburiyetindeyiz; ki, objektif bir baskı olarak da birçok yolsuzluğa, 
usulsüzlüğe engel olabilelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Derin... 
AHMET DERİN (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkan. 
Onun dışında, sübjektif baskı diyeceğimiz, ahlak ve maneviyat seferberliğine geçmemiz ge

rektiğine inanıyorum. (RP sıralarından alkışlar) Helal, haram mefhumu, hak hukuk nedir; bu, insa
nımıza öğretilmediği, kalbine nakşedilmediği müddetçe, objektif baskılarla, ülkenin hazinelerinin, 
ülkenin varlıklarının korunabilmesine ihtimal vermiyoruz. 

Kuruluşlar, özelleştirme kapsamına alındıktan sonra bağımsız denetim şirketlerine veriliyor. 
Bakın, Petrol Ofisindeki bu yolsuzluk ve usulsüzlükler, bağımsız denetim şirketinin de dikkatinden 
kaçmış, devletin birçok müfettişi, YDK'sı, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Reisicumhur denetle
mesi -Devlet Denetleme Kurulu- olduğu halde "kendi paramızla, bağımsız denetim kuruluşlarına 
denetletin bizim kuruluşlarımızı" diyoruz; onlar da yolsuzluk ve usulsüzlüklere çare bulamıyorlar. 
Aynı şekilde, Özelleştirme İdaresi eski Başkanı Baran "Bu KİT'lerin değer takdirleri için, özelleş
tirme stratejileri için yabancı danışmanlar buluyoruz, bunlar da idareyi kemiriyor" diyor. İşte, özel
leştirme kapsamına alınan KİT'lerin denetim yetersizliğine duçar olmasının sebebi, Başbakanlık 
YDK denetiminden uzak tutulması, özel sektöre, özel şahıslara parayla denetime veriliyor olması. 
Sonra hukuk yetmezliği var. Akçeli alacaklarda alacaklarımızı sekiz yılda alamıyoruz... 

Bir diğer konu da, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun. Bu yasa, 1913 yılında Osmanlıyı 
yıkmak için çıkarılmış. Bu ülke -"çağ atlıyoruz" diyoruz; ama- hâlâ, seksen küsur yıl önce, Osman
lıyı yıkmak için yapılmış olan Memurin Muhakematı Yasasıyla yönetilirse, usulsüzlüklerin, yol
suzlukların önüne geçilmesinin mümkün olmayacağı kanaatimi ifade ediyor, hepinizi en derin sev
gi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Derin. 
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M. CEVDET SELVt (İstanbul) - Sayın Başkanım, sataşmaya cevap vermek için bana söz ve

rebilir misiniz? 
BAŞKAN - Sonra verelim efendim. 
Anavatan Partisi Grubuadına, Sayın Dumankaya; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Petrol Ofisindeki yolsuzluk, usulsüzlük ve adam kayırmayla ilgili Meclis araştırma 
önergesini Anavatan Partili arkadaşlarımla beraber vermiştik. 

Bugün de bu önergenin ön görüşmesini yapıyoruz. Ben de Anavatan Partisinin görüşlerini izah 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum; göre
vine yeni seçilen Sayın Başkanı tebrik ediyorum; bizi dinleyen tüm vatandaşlarımın da, geçmiş Ra
mazan Bayramını tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlamadan önce, Refah Partisi adına konuşan KİT Komis
yonundan arkadaşım Sayın Ahmet Derin, benim verdiğim yolsuzluk önergelerinin husumete daya
lı olduğunu söyledi. Benim önergelerim husumete dayalı değildir. Yolsuzluklar, partilerüstü bir 
olaydır; yolsuzluklara koalisyon ortağı olarak, parti olarak bakamayız; bunları partilerüstü olarak 
düşünecek -ister ortak olsun ister aynı partiden olsun- üzerine gideceğiz. 

Bakınız, benim bu önergelerim basın haberlerine dayanmıyor, belgelere dayanıyor. Bu dosya
ları buraya süs için getirmedim; özetleri önümde, eğer, İktidar partilerinden bir itiraz olursa, o za
man buradaki belgeleri kendilerine takdim edeceğim. 

Yine, bu önerge, öyle iki-üç günde hazırlanmış bir önerge değildir iki senelik bir çalışmanın 
eseridir. Teker teker toparlanmış bu belgeleri, hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamadan, önemli bir 
kuruluşumuz olan Petrol Ofisindeki yolsuzluk, usulsüzlük, partizanlık ve adam kayırmayı, 20 da
kikanın elverdiği ölçüde, gözler önüne sermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl ki, insan vücudunda kan önemlidir, kan, zehir aldığı zaman, insa
nın yaşaması mümkün değildir; petrol de, ülkemiz için aynı değerdedir. Eğer, petrole bir zehir ka
tılmışsa, ülke ekonomisinin, aynı şekilde zarar göreceğini buradan belirtmek isterim. 

Bu iktidar döneminde, her kuruluşumuzda olduğu gibi, bu güzide kuruluşumuz da, partizan bir 
yönetimle işleyebilen bir kadro ve bazı kötüniyetli kişiler yüzünden büyük zaafa uğratılmıştır; Ofi
sin, milyarlarca lira kaybı vardır. 

Değerli milletvekilleri, Ofis hesapları KİT Alt Komisyonunda görüşüldüğü bir sırada, Ofisin 
yönetim kurulu üyeleri, kendilerini Komisyon üyelerine takdim ederken, bir kişi "ben, DYP'nin, 
falan ilçesinin temsilcisiyim" diyebiliyor. -

Değerli arkadaşlarım, bu durum, personel yönetiminde, ihalelerde, kararların alınmasında, 
partizan yönetime ve siyasî baskıya dayanan bir yönetimi egemen kılmıştır. 

En azından, parti yöneticisi olan kişilerin, yönetim kurullarına atanınca, parti yöneticiliği gö
revinden istifa etmeleri, ilgililerden bunu aramaları; görevlerinden istifa etmedikleri takdirde de, bu 
göreve atanmamaları gerekir. 

Şirket yönetim kurulu üyeleri, Anayasa, kanunlar ve şirket anasözleşmesi gereği, kamu görev
lisi olup siyasî partilere üye olamazlar. Siyasî parti üyeliği ile yönetim kurulu üyeliğini bir arada 
yürütemezler. Yönetim kurulu üyeliğine atananların, parti yöneticiliğinden istifa etmeksizin, iki 
görevi bir arada yürütmeleri, kanunlara olduğu kadar, ahlak kurallarına da aykırıdır. Ofisin yöne
tim kurulu üyelerinin büyük bir çoğunluğu, bir siyasî partinin, hem de iktidar partisinin yöneticile
ri durumundadır. 

Değerli milletvekilleri, işte, hal böyle olunca, Ofisteki bu olayları olağan karşılamak durumun
dayız. 

Değerli milletvekilleri, Petrol Ofisi, özelleştirme kapsamına alınmıştır. Petrol Ofisinin Yöne
tim Kurulu Başkanı -demin arkadaşım da anlattı- yoğun işi olan, önce Özelleştirme İdaresi Başkan-
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vekilliği yapan, sonra da bir bankada çalışan, Petrol Ofisine ayda yılda bir defa uğrayamayan de-
ğĞrli bir bürokratımızdır; Petrol Ofisiyle yeterince ilgilenememektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu durum, Petrol Ofisinde yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının artma
sına neden olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, biraz sonra değineceğim; Petrol Ofisi, özelleştirme kapsamında olduğu 
için, danışmanlık firmalarına milyarlarca lira para ödenmektedir; ama, gelin görün ki, Petrol Ofisi
nin bilançosu gerçeği yansıtmamaktadır, doğru değildir. Bunları, sırası geldikçe rakamlarıyla vere
ceğim, belgeleriyle vereceğim. Şimdi, bilançosu doğru olmayan bir kurumun, bilançosu yanlış 
olan, gerçeği yansıtmayan bir kurumun, dünya pazarlarında alıcı bulmasını takdirlerinize sunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Ofiste, yolsuzluk olayları iki bölgede yoğunlaşmıştır. Diğer bölgelerde 
de ufak tefek yolsuzluklar vardır; ama, bunlardan iki tanesi çok önemlidir; biri İstanbul Bölgesidir, 
diğeri de İskenderun Bölgesidir. Sırasıyla bu konuları anlatmaya çalışacağım. ; 

Bu İktidar, işbaşına geldiğinde, yolsuzluk yaparak işlerinden atılan, sicili bozuk ne kadar kişi 
varsa, dosyalarına bakmadan, bunları, hemen işbaşına getiriyor. Acaba dosyasında ne vardır, geçen 
hükümet bunu niçin görevden almıştır; bunlara bakmadan, geçen hükümet döneminde işten çıka
rıldıkları için, bunları, hemen işe almıştır. 

Artniyetli bazı istanbul bayileri, kendilerine Ofis imkânlarım peşkeş çekecek bazı elemanları, 
Ofisin köşe başlarına yerleştirerek, bu emellerini gerçekleştirmişlerdir. Aylık cirosu 1,5-2 trilyon 
lira olan İstanbul Bölge Müdürlüğünün muhasebesini, lise mezunu olan, girdiği muhasebe seminer 
imtihanlarında 50 puanın altında not alan bir kızımıza veriyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu kişi -
yolsuzluğa meyyali olmasa dahi- kötü niyetli kişiler tarafından, kötü niyetli bayiler tarafından iste
nildiği şekilde kullanılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bölge muhasebe müdürlükleri teknik yönden Genel Müdürlüğe, Muha
sebe Daire Başkanlığına; idarî yönden de bölge.müdürlüklerine bağlıdır; fakat, her nedense, Genel 
Müdür, bir tamimle, muhasebe müdürlüklerini bağımsız hale getiriyor, bölgeden ayrı tutuyor. Ta
biî, bu da, gerek o artniyetli bayilerin gerekse artniyetli yöneticilerin işine geliyor. 

Bölge müdürlükleri ise, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlıdır. Şimdi, İstanbul Bölge Müdürlü
ğünün Genel Müdüre hitaben yazdığı yazılar vardır; içeriği o kadar ağır yazılardır ki, bunlara kar
şı, Genel Müdürün niçin suskun kaldığına bir mana veremiyoruz. O nedenle, diyoruz ki, bu öner
ge kabul edildiği takdirde, bu konular detaylı bir şekilde açıklanacaktır, açığa kavuşturulacaktır. . 

Değerli arkadaşlarım, çok enteresandır, Genel Müdür, kendisini müdafaa etmek için çok yeni 
bir not göndermiştir; diyor ki "bu yolsuzluklar 1992 yılında başlamıştır" Bunu ben demiyorum, ba
na gönderdikleri notta kendileri diyor Bu yolsuzluklar, 1992 yılından itibaren, bugüne kadar de
vam etmiştir. Bakınız, size rakamları vereceğim: 26.12.1994 tarihinde bu yolsuzlukla ilgili tutulan 
raporda, Ofıs'in -faiz hariç- kaybı: 126 956 569 738 lira bayiler üzerinde vardır, yine, idareciler 
üzerinde de 20 milyar liradan fazla para vardır. 

Değerli arkadaşlarım, rakam böyle; ama, bir hesap yaptırdım. Şimdi, bakınız -isimlerini ver
miyorum; belki, ticarî olarak etkilenecekler- bir (A) petrol şirketinde -bu, Genel Müdürün gönder
diği çok yeni bir nottur- 3,4 milyar lira 1992 yılında, 1993 yılında artı 20,6 milyar lira, 1994 yılın
da 23 milyar lira... Bu kişi -ismini vermeyeyim; ama, şunu belirteyim, DYP'nin İstanbul il yöneti
mindedir; şu anda tabiî değişti. Şimdi, bakınız; yekûn 46 milyar lira. Bu nedir; anapara. Olayı bir 
banka müdürüne hesap ettirdim, rakam çok korkunç çıktı; faiziyle beraber 327 milyar lira o bayi-
nin üzerinde bulunmaktadır. Kimin parası; Petrol Ofisinin parası. Kimin parası; fakirin, fukaranın 
parası... 

Değerli arkadaşlarım, bir başka bayi ise, 1993 yılında başlamış, 1993 yılında 2,5 milyar lira, 
15,3 milyar lira da 1994'te, anapara 17,8 milyar lira, faiziyle beraber 79 milyar 850 milyon lira. 
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Değerli arkadaşlarım, bir başka bayi ise -o da yolsuzluğa 1993 yılında başlamış- 1993 yılının 

parasıyla 7,6 milyar lira, 1994'te yok. Bu 7,6 milyar lira, tabiî bu faiz sistemiyle hesap edildiğinde 
bu kişinin üzerinde, reel olarak 50 milyar 110 milyon lira olarak, Petrol Ofisinin parası vardır. 

Bir başka petrol şirketinin ise, üzerinde 600 milyon lira vardır, 1994'te 800 milyon lira ilave 
ediliyor, 1,4 milyar lira, o da faiziyle beraber 7 milyar liraya tekabül ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka petrol şirketinin sahibi bir genel müdürün yakınıdır. Tabiî bun
ların isimlerinin hepsi bende vardır. Petrol Ofisi bayiinin ismini vermiyorum, ticarî bir şirkettir, 
belki düzelir.- Bakınız, bu da nereden başlıyor; genel müdürün yakınıdır ve Adnan Barla... Bunun 
ismini veriyorum, bu sahtekârı da, bu şeyin başına bela eden bu kişidir. 1992 yılında 2,2 milyar li
ra, 1993 yılında 5,8 milyar lira, 1994 yılında da 14 milyar lira; ceman, asıl para 22 milyar lira; fa
kat, faiziyle beraber 119 milyar lira bunun üzerinde kalmaktadır. Yine, bir başka petrol şirketinin 
üzerinde 20 milyar lira vardır. Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu paralar tahsil edilememiştir. 

Şimdi, 1992 yılında, 3,4 milyar lira bayiin üzerinde dururken, bakınız ne yapılıyor... DYP'nin 
yönetim kurulu üyesi olan bayiin iki şirketi vardır ve bu şirketler Petrol Ofisinin mülkiyetindedir. 
Eğer, bu şirketleri Petrol Ofisi satışa çıkarsa, o zaman tahsil edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, vakit çok süratli geçtiği için, olayları yüzeysel geçme durumundayım. 
Tabiî, bu bölgede olaylar olurken, o bölge müdürünün servetinin de incelenmesi lazım; ama, 

Bölge Müdürünün iddiası var: "Yolsuzlukları ben çıkardım" diyor; Genel Müdürlüktekiler de "biz 
çıkardık" diyorlar. Öyle ise, bu yolsuzlukları kim yaptı, kim çıkardı, kim müsebbip oldu, bunların 
ortaya çıkarılması için, bu araştırma önergesi verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Müdürlükte muhasebeye bağlı bir ekran vardır -Bölge Müdürlü
ğünde yoktur- bilançolar yapılırken, Genel Müdürlükteki muhasebede bulunan yetkili kişi tarafın
dan, haftalık, aylık, yıllık olarak kontrol edilmesi lazımdır. 

Bakınız değerli arkadaşlarım -demin arkadaşım da söyledi, belgeleri buradadır- çalışılan ban
kaların mutabakatı yoktur. Şimdi, muhasebeye evraklar geliyor; arkasında mutabakat yoktur. Ba
kınız, öyle olmayınca, bankadaki gerçek para ile kayıt üzerindeki para, birbirini tutmamaktadır; 
bankadaki gerçek para düşük, kayıt üzerindeki para daha fazladır. Bilanço buna göre yapılıyor; bu
na göre yapılan bir bilanço gerçekleri yansıtmıyor. Gerçekleri yansıtmayan bir bilanço, Sermaye 
Piyasası Kuruluna veriliyor ve dolayısıyla, gerçek olmayan bir bilançoyla kandırılıyor, güven du
yulmuyor. O nedenle, Petrol Ofisinin hisseleri borsada yükselmiyor; sanki bir el, bunları aşağıya 
doğru çekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakınız, 31.12.1994 tarihi itibariyle, bankadaki bakiye 58 milyar 
940 milyon -küsurunu söylemiyorum- iken, ilk işgünü olarak 49 milyar çekiliyor; fark 9 milyardır. 
Bu bilanço, yönetimce ibra ediliyor; ama,"9 milyar ya karşılıksız çektir ya bankada yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Dumankaya... 
Doğru Yol Partisi Grubundan, şu ana kadar bir talep yok; eğer, talepleri yoksa, Doğru Yol Par

tisi Grubunun sözcüsü konuşmayacaksa, size, önerge sahibi olarak ek süre vereceğim; ama, bile
miyorum... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Önerge sahibi olarak, Sayın Dumankaya'nın, zaten, 10 dakika 
konuşma hakkı var. • ' 

BAŞKAN - O zaman, Sayın Dumankaya, sözünüzü bu dönemde tamamlamak üzere, lütfen -
diğer arkadaşlar en fazla 3 dakika kullandılar; onu aşmamak üzere- 3 dakika içerisinde toparlayın; 
sonra, tekrar konuşacaksınız. -

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, 30.6.1991 tarihli ara bilan
çosunda, bankalarda 192 milyar görünüyor ve ilk işgününde 67 milyar çekiliyor; 125 milyar ya kar
şılıksız çektir yahut da bankalarda yoktur. 
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İşte, böyle bir durumda bilanço yapılıyor, bu bilanço Sermaye Piyasasına veriliyor ve bu şe

kilde Petrol Ofisi dolandırılıyor. Şimdi, tabiî, yazı, belge çok olduğu için, bunları bırakıp İskende
run'a geçiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İskenderun Bölge Müdürlüğüne Kırıkkale'den, TÜP-
RAŞ'tan petrol nakleden bir şirketin tankerinin bozuk mal naklettiğini, TÜPRAŞ'tan temiz olarak 
aldığı petrolü İskenderun'a kirli olarak naklettiğini, ben, önergemde yazmıştım. Bu önergemi din
leyen şirket sahibi bana telefon etti; kendilerinin böyle bir şey yapmadığını, bu beyanların yanlış 
olduğunu söyledi. Ben de kendilerine "elinde belgeler, bilgiler varsa, bunları bana gönder, ben, bu 
bilgileri Yüce Heyete söyleyecek durumdayım" dedim; ama, o belgeler gelmedi. Ben, hemen bir 
araştırma yaptım, Başbakanlık Teftiş Kurulunun şu'raporunu elde ettim. Bunda Sayın Başbakan 
Tansu Çiller'in de olur imzası vardır. Bakınız, 484 tanker nakliyesinden sadece ve sadece 90 tan
ker temiz çıkıyor, 394 tanker kirli çıkıyor. Hangi yakıt; jet yakıtı değerli arkadaşlarım. Bu, Başba
kanlık Teftiş Kurulu raporunda vardır. Buna karşı çıkan Adana İkmal Müdürü Nafi Tosun -ben üç 
gün sonra demişim; fakat, bu rapora göre- aynı gün görevden almıyor; kim tarafından; Petrol Ofi
si Genel Müdürü tarafından değerli arkadaşlarım. Bu helal süt emmiş adama baskı yapılıyor. Bun
dan sonra, orada çalışanlar, artık bu yolsuzlukları ortaya çıkarabilir mi... Burada aynı akıbete uğra
yacağını bildiği için, o yolsuzluğu çıkartan, helal süt emmiş insan alınıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, kürsüye tekrar çıkacaksınız. Lütfen, son sözünüzü söyleyin. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...ve yerine, İskenderun İlçesi DYP yönetiminden, bir 

gün devlet görevi olmayan kişi atanıyor. 
Değerli arkadaşlarım, devletin bu hale gelmesinin gerçeklerini, burada, bu önergenin kabulüy

le ortaya sereceğiz. Amacamız hiç kimseye hasımlık değil... Ben şuna inanıyorum ki -DYP'li ar
kadaşlarım da- bu dönem (20 nci Dönem) yolsuzlukların üzerine gitme işi partilerüstü olmalıdır; 
hangi partili, hangi bürokrat yapmışsa, bunların üzerine hep beraber gideceğiz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dumankaya. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nevzat Ercan; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

söz konusu 10/5 sayılı Meclis araştırması önergesi üzerinde, DYP Grubu adına söz almış bulunu
yorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Söz konusu önergeyle ilgili çok ciddî iddialar, partilerimizin değerli sözcüleri tarafından dile 
getirildi. Esasen, Petrol Ofisinde, gerek Genel Müdürlük gerekse bölge müdürlükleri ve özellikle 
İstanbul ve İskenderun Bölge Müdürlükleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları hem adlî soruşturma konu
su olmuş hem de idarî soruşturma konusu yapılmıştır. Yani, özellikle tasrih etmek istiyorum; bu 
araştırma önergesi daha gündeme getirilmeden önce, bu sözünü ettiğim Genel Müdürlük ve bağlı 
bölge müdürlüklerinde ileri sürülen yolsuzluk iddialarıyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma, 
hem adlî açıdan hem idarî açıdan yapılmıştır; soruşturma tamamlanmıştır ve soruşturma bir rapora 
bağlanarak, sorumlular hakkında hem idarî açıdan hem de adlî açıdan gereken yapılmıştır. Görev
den alınanlar vardır; adları geçen bayilerin sözleşmeleri feshedilmiştir; tutuklananlar vardır, hakla
rında tazminata hükmedilenler vardır; hukuk mahkemeleri devreye girmiştir; gerekli tedbir karar
ları alınmıştır; tazminat talepleri vardır. 

Şunu söylemek istiyorum: Devlet, bütün müesseseleriyle işlemektedir; hukuk devletidir/Ba
ğımsız yargı devrededir... Ama, hiç şüphe yok ki, böylesine ciddî iddiaların gündeme geldiği bir 
ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgisiz kalamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Anaya-
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sadaki yetkisini kullanarak, denetim yetkisini kullanarak, böylesine ciddî yolsuzluk iddialarının 
gündeme getirildiği bir günde, elbette ki, üzerine düşeni yapacaktır, bu iddiaları araştıracaktır ve 
Yüce Meclis -ki, Doğru Yol Partisi bu araştırma önergesinin kabulü istikametinde; yani, Meclis 
araştırması açılmasının kabulü istikametinde oy kullanacaktır- oluşturacağı bir komisyonla bütün 
bu iddiaları tahkik edecektir, araştıracaktır ve neticede, komisyon, hazırlayacağı bir raporla Genel 
Kurulumuzu bilgilendirecektir; icap ederse o rapor doğrultusunda genel görüşme açılacaktır. O iti
barla, ben, bu iddialarla ilgili detaya girmek istemiyorum. Ortada bir yolsuzluk varsa, mutlaka üze
rine gidilecektir. Bu, bizim görevimizdir ve sorumluluğumuz altında bir husustur. 

Yalnız, şunu belirtmek istiyorum: Çok ciddî yolsuzluk iddiaları duyuyorum. Meclis bunu ele 
alacak da, Meclis, bu konuyu ele alıp araştırmadan önce, tahkik etmeden önce -bu kürsüden nak
len yayın da yapılıyor- kamuoyuna, sanki böylesine bir yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya olan Pet
rol Ofisi hem idarî açıdan hem adlî açıdan gerekli soruşturmayı yapmamış; âdeta, bu, gözardı edil
miş, saklanmış, gizlcnmişcesine bir görüntü verilmiş olmasına da, doğrusu, benim gönlüm razı ol
madı. Onu ifade etmek için söz aldım, bilhassa ö sebeple ihtiyaç duydum; aslında söz almayacak
tım. Onun bilinmesinde yarar var. Bunları, burada tadat etmek istemiyorum. 

Elimde, Teftiş Kurulunun bir raporu var. O raporda, değerli sözcülerimizin değindiği yolsuz
luk iddiaları gerçekten dercedilmiş. Eğer, bu raporda ele alınmamış, dercedilmemiş, dikkatten kaç
mış, görülememiş birtakım, ayrıca ilave yolsuzluklar varsa, işte öyle zannediyorum ki, Meclis, bu 
görevini, araştırma açılması şekliyle yapacak ve tamamlayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, her dönemde-ve 19 uncu Dönemde de- Meclis denetim görevini büyük bir 
başarıyla yerine getirdi, gerçekten; iktidar, muhalefet... Hemen her konu bu Meclisin gündemine 
geldi ve burada hiçbir şey saklı bırakılmadı. Zaman zaman iktidar ve muhalefet olarak, Meclisin 
gündemine getirilen -denetim yollarının hangisiyle olursa olsun- konu üzerine birlikte gidebilme 
anlayışını ve sorumluluğunu gösterdik; bu dönemde de öyle olacaktır inşallah ve ben tekrar ediyo
rum; tek bir kuruşun hesabını sormak hepimizin boynunun borcudur. Bu, partilerüstü bir mesele
dir... (DYP sıralarından alkışlar) 

O itibarla, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu önergenin kabulü doğrultusunda oy kullanaca
ğımızı burada bir defa daha tekrar ediyor ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ercan. 
Şimdi, Sayın Halit Dumankaya'yâ, önergede birinci imza sahibi olarak söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
Süreniz 10 dakika; lütfen, süre içerisinde kalmaya gayret edin. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belli ki bu önerge 

ittifakla kabul edilecektir, bundan memnunluk duyuyorum; ama, bakınız bir konuyu size izah et
meden geçemeyeceğim. • ; • ' • • 

Şimdi, bir iki kardeşimiz "husumet" dedi; bunların husumet olmadığını anlatmak istiyorum. 
Bakınız, 2 milyon mark; yani, bugünkü parayla 90 milyar lira... Önce, 50 adet ısı saati alınıyor. De
ğerli arkadaşlarım, bunlar bozuk çıkıyor; akabinde, bu bozuk çıkan saatler sökülüyor, depolara atı
lıyor; ondan sonra 100 tane daha alınıyor... Bu milletin 90 milyar parası harcanıyor. 

Şimdi, müfettiş raporunda ne deniyor biliyor musunuz; bir kısmını size okuyacağım: " 100 adet 
daha, aynı marka, ısı kompütürlü sayaçl alınmasının ve tüm dolum tesislerinde mevcut altyapı ek
sikliklerine ve işleyiş farklılıklarına rağmen ofis genelinde ısı kompütürlü sayaçlara geçiş için ısrar 
edilmesinin nedeni anlaşılamamıştır." Şimdi, demiyor ki müfettiş burada, bu sayaçları alan, bu fa
kirin, bu fukaranın dövizini buraya verenler hakkında soruşturma açılmalıdır; "bunu anlayamadık" 
diyor. Böyle şey olur mu... 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Eksik kalanları tamamlayalım. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Tabii... 
Değerli arkadaşlarım, bu önergenin veriliş nedeni budur. 

. Son olarak, bir konuyu vurgulamak ve buradan, Millî Savunma Bakanı Sayın Vefa Tanır'a 
seslenmek istiyorum. Sayın Tanır Millî Savunma Bakanıdır; şu günlerde, önüne bir rapor geliyor. 
Bu rapor nedir biliyor musunuz; Petrol Ofisiyle askeriye helalleşecek... Nasıl helalleşecek; hesap 
görmeden... Burada da çok büyük bir yolsuzluk vardır, dış tarafta yolsuzluk vardır. Askeriyeye ve
rilmiş gibi gösterilip, dışarıda satılan malzeme vardır. Onun için, Sayın Bakan aman bunu imza et
mesin. Yetkililer buradadır, DYP'nin grup başkanvekilleri buradadır. Önce* bir hesap mutabakatı 
yapılsın, ne kadar açık varsa ortaya çıksın; ondan sonra, o helalleşme yapılsın. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu önergeye olumlu oy vereceğinizden duyduğum mutlulukla Yü
ce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dumankaya. 
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. -İstanbul Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesi tamamlanmıştır. 
Oylamaya geçeceğiz; ancak, Sayın Cevdet Selvi, İçtüzüğün 70 inci maddesinin ikinci fıkrası

na göre, Refah Partisi sözcüsünün, konuşmasında kendisine sataştığı iddiasıyla... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yok öyle bir şey; sadece ismi geçti Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir saniye... Benim adıma hüküm vermeyin. 
Konuyu değerlendirdim. Sayın Refah Partisi sözcüsünün bir saptama yaptığı söylenebilir. Ay

rıca, üslubunu ve kişiliğini tanıdığım Sayın Derin'in niyetinin sataşmak olduğunu ben de düşünmü
yorum; ancak, ortada -sözcükler burada- fiilî bir durum var. Bu saptama biraz sivri ve muhatabını 
-benim anlayışıma göre- oldukça incitici. Bu bakımdan, Sayın Selvi'ye, İçtüzüğümüzün 70 inci 
maddesine göre söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Selvi. 
Sayın Selvi, siz deneyimli bir parlamentersiniz; lütfen, yeni bir sataşmaya yol açmadan ve üç 

dakika içinde toparlamak kaydıyla... 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Bu kritik saatte, ikinci kez vaktinizi almak zorunda olduğum 

için üzgünüm; ancak, şu kürsüden, zaman zaman, bazı milletvekillerinin, hiç alakası olmadan, kul
landığı bir tutum ve tavır nedeniyle karşınıza çıkmak zorunda kaldım. 

Bir Meclis araştırması önergesi verilmiştir; kamuoyuna mal olmuş bir Meclis araştırması öner
gesidir bu. Elbet, bu Kurumun incelenmesi, irdelenmesi gerekmektedir ve bütün grup sözcüleri de, 
bu Kurumun ve kişilerin bu şaibeden kurtarılması için "araştırma yapılsın" demiştir; ama, Refah 
Partisinin sözcüsü Sayın Ahmet Derin, bir hava, bir heyecanla buraya çıkmış, hiç gereği yokken ve 
özellikle "Meclis araştırması önergesini, sağlıklı bir şekilde, mutlak değerlendirelim; Demokratik 
Sol Parti de bu doğrultuda oy verecek" demiş olmamıza rağmen, şahsımı göstererek "siz eskiden 
başka partideydiniz..." 

AHMET DERİN (Kütahya) - Siz, yerinizden söylendiniz... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) -". . . şimdi nasıl araştırma yapacaksınız" gibi, ne İçtüzüğe ne 

Anayasaya ne de buranın geleneklerine uyan bir sataşmada bulunmuştur. 
Ben, başka partide olabilirim; şu anda bile, o partide bulunan milletvekilleri var. Şu anda, 

Doğru Yol Partisi Sayın Grup Başkanvekili, sözcü olarak buraya çıktı "araştırma yapılsın" dedi. 
Yani, bu Mecliste, iktidar veya iktidar ortağı olmak veya tek başına iktidardan sorumlu olmak, 
Meclis araştırmalarını yapılamaz şekle mi sokar; insanın vicdanını, inancını, kurallarını ortadan mı 
kaldırır; bu gerekçe midir; bunun bir anlamı var mıdır. 
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Refah Partisi de -olmaz ya- iktidar olsa, Refah Partisinin içerisinde birtakım milletvekilleri... 

(RP sıralarından "sataşma var" sesleri, sıralara vurmalar) 
Yapmayın canım!.. Olmayacağı belli; söyleyeceğim, şimdi, oraya geleceğim... 
Bir araştırma önergesine, değerli Refah Partisi milletvekilleri evet oyu veremeyecek midir..; 

"Siz iktidardasınız, araştırma yapamazsınız" demeye kimsenin hakkı yoktur; bunlar uygun değil
dir. 

Başlangıçta, bunun nedenini anlamamıştım; fakat, sonra, Doğru Yol Partisinin bu araştırmayı 
gündeme getiren milletvekiline de kısmen değindikten sonra, nikâh şahitliğine gelince, arkadaşı
mın heyecanını, üzüntüsünü anladım. Hükümet kuramamanın... 

BAŞKAN-Sayın Selvi, lütfen, yeni bir sataşmaya yol vermeyin. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - ...üzüntüsü içerisinde bunu .söyledi... (RP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen toparlayın... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Ancak, Demokratik Sol Parti, nikâh şahitliği ihtiyacını duy

maz. Demokratik Sol Parti, laik cumhuriyet ilkelerine kesinlikle bağlı... (RP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yalvarıyorsunuz hâlâ. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - ...ülkenin bugününü ve yarınını mutlak düşünür, bu doğrul

tuda da görüşlerini açıklamıştır. 
Ben bu kürsüden... 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan, merak etmeyin. 
Ben bu kürsüden, birtakım göstermelik hareketlerin yararlı olmadığına inanıyorum. "Nikâh şa

hitliği" gibi bir olayı da hafife alıyorum... 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - ...böyle bir koalisyon kurulacaktır; elbet, liderler, parti yet

kilileri birbiriyle görüşecektir, birtakım sorumlu yetkililer de katkıda bulunacaktır... 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Bu hafiflikler uygun değil; ama üzüldüğü için... (RP sırala

rından gürültüler) • . • , 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - ...şok olduğu için bu konuşmayı yaptığına inanıyorum, tek

rarlamayacağına da güveniyorum. 
Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlü

ğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirle
ri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

Birkaç oylama daha yapacağız. Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulması
nı oylarınıza sunuyorum: Kabul Edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
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' Komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 

başlamak üzere bir ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde 23 adet Meclis araştırması önergesi daha vardır. Çalışma 
süremizin tamamlanmasına çok az bir zaman kalmıştır; yeni bir Meclis araştırması önergesinin gö
rüşülmesine başlamamız halinde, çalışma süremizi bir hayli aşacağız. Bu nedenle, grup başkanve-
killerinin de onayını almış olarak, gündemde yer alan işleri görüşmek için, 28 Şubat 1996 Çarşam-

- ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum; hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 18. 21 

. , .. ' © - — . 

VHI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
İV-Rize Milletvekili Ahmet Kabil'il, 22 Aralık 1995 tarihinde yapılan Orman Muhafaza Me

murluğu sınavında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekin
ci'nin yazılı cevabı (7/235) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
laletlerinizi arz ederim. 

Ahmet Kabil 
Rize 

24 Aralık 1995 Genel Seçimlerine 2 gün kala Orman Bakanlığı teşkilatına alınmak üzere, 22 
Aralık 1995 günü Orman Muhafaza Memurluğu sınavı açtınız. 

Gerek sınav tarihi, gerekse sınav sonuçları partizanca davranıldığını göstermiş, dolayısı ile bu 
durum Doğu Karadeniz halkını rahatsız etmiştir. Vilayetler arası çifte standart uygulandığı da sı
nav sonuçlarından anlaşılmıştır. 

Bu nedenle sorularım : 
1. a) Başbakanlığın 27.9.1995 tarih ve 13730 sayılı genelgesi uyarınca her türlü atama işlem

leri durdurulmuştu. Başbakanlık genelgesine rağmen 22 Aralık'ta Orman Muhafaza Memurluğu sı
navının açılması mevzuata uygun mudur? 

b) Türkiye geneli için 22 Aralık'ta Trabzon'da açılan sınavla ne kadar Artvin doğumlu eleman 
aldınız? 

c) Bu sınavla yalnız Artvin İline ne kadar eleman aldınız? 

d) Rize ve Trabzon İllerine kaç kişi aldınız? 
2. Orman Muhafaza Memurluğu için aldığınız elemanları kurs görmeden muhafaza memuru 

olarak atamanız yasal olarak mümkün görünmemektedir. Bu durumu nasıl izah edersiniz? 
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3. Orman yangınları nedeniyle 1995 yılında basına yaptığınız açıklamalarda "İstanbul ve Ge

libolu orman yangınlarının bir nedenini de, Orman Muhafaza Memurlarının eksikliğinden kaynak
landığım açıklamıştınız." 

Ancak Artvin İlinde mevcut standardın 5 katı kadar fazla Orman Muhafaza Memuru bulundu
ğu bilinmektedir. 

Orman yangınının da pek mümkün bulunmadığı bu bölgede standardın 5 katı kadar eleman 
bulundurmayı bir Orman Bakanı olarak doğru buluyor musunuz? 

4. Halen Türkiye'de ne kadar orman muhafaza memuru vardır? 
a) İllere göre dağılımını açıklar mısınız? 
b) Artvin'de ki fazla elemanları ne zaman dağıtacak siniz? 

.' • ' ' T.C. , 
Orman Bakanlığı 27.2.1996 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1. Sor/71-191 
Konu : Sayın Ahmet Kabil'in Yazılı Soru Önergesi . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02-

7/235-331/607 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alman Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "22 Aralık 1995 tarihinde ya

pılan orman muhafaza memurluğu sınavında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru öner-
- ğesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. • 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 7/235 Esas Numaralı 22 Aralık 1995 Tarihinde Ya
pılan Orman Muhafaza Memurluğu Sınavında Partizanlık Yapıldığı İddiasına İlişkin Yazılı Soru 

Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı 

La) Orman Muhafaza Memuru İmtihanı Başbakanlıktan alman izin sonucu Resmî Gazetede 
yayınlanarak gerçekleştirilmiştir. 

b) Türkiye genelinde açılan imtihan 8 bölgede yapılmıştır. Orman İçi Köylüsü şartı olması ne
deniyle birçok vilayetten müracaat bile olmamıştır. Artvin'in tüm köyleri orman içi olduğu için re
kor seviyede müracaat olmuştur. 1 200 müracaatçıdan sadece yazılıyı kazananlardan 62 kişi alına
bilmiştir. 

c) Bu sınavda yazılıyı kazananların 1/4'ü alınabilmiştir. 62 kişidir. 

d) Rize'den imtihana hiç müracaat eden olmamıştır. Trabzon'dan yazılıyı kazananların % 70'i 
alınmıştır. 

2. İmtihanı kazananlar 31.12.1995 tarihi itibariyle tahsis edilen kadrolara atama yapılıp, mu
hafaza memuru kursuna alınmaktadır. 
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2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, seçimler nedeniyle Artvin İline yangın söndürme arazöz-

leri verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/236) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
laletlerinizi arz ederim. 

Ahmet Kabil 

Rize 

Bugüne kadar hiç bir yangın afeti görmeyen, orman yangını olmayan Artvin İline 8 adet ara-
zöz verilirken, orman yangın tehlikesi olan bölgelere arazöz verilmemesi büyük şaibelere yol aç
mıştır. 

Bu nedenle sorularım : 

1. 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerine bir hafta kala 8 adet yangın söndürücü Mer- ' 
cedes marka arazözleri Artvin ilinde seçim malzemesi olarak getirttiniz. 

a) Bu araçlardan tüm Türkiye'de kaç tane alınmıştır. Diğer iller itibarıyla dağılımım açıklar 
mısınız? 

b) Aynı coğrafî bölgede olmamıza rağmen bu araçlardan Trabzon ve Rize İline kaçar adet ver
diniz? 

2. Seçim meydanlarında bu araçların her birinin değerinin 15 milyar olduğunu söylediniz. Bu 
araçların, ihalenin yurt dışını kapsamaması nedeniyle yurt içinden yüksek değerle alındığı, dolayı-
sı ile de bazı ithalatçı firmaların kayrıldığı iddiaları vardır? 

3. Devletin zaten kıt olan kaynaklarının bu şekilde gayri ciddî kullanılmasını doğru buluyor 
musunuz? İhaledeki alımlarda Artvin İli varmıydı? Yoksa seçim malzemesi olarak mı bu araçlar 
gönderildi? 

4. Kar yağdığı zaman Artvin'de köy yollarının kapandığı, hastaların merkezlere, cenazelerin
de köylere götürülemediği bilinmektedir. Greyder, kepçe ve dozer gibi il makinaları verilmezken, 
sırf seçimi almak, halkın gözünü boyamak için devletin kaynaklarının bu şekilde kullanılmasını ya
salara ve insan haklarına uygun mu görüyorsunuz? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 27.2.1996 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1. Sor/71-192 
Konu : Sayın Ahmet Kabil'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02-
7/236-332/608 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde alınan Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Seçimler nedeniyle Artvin İli

ne yangın söndürme arazözleri verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca in
celenmiş olup, cevabı yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 7/236 Esas Numaralı Seçimler Nedeniyle 
Artvin İline Yangın Söndürme Arazözleri Verildiği İddiasına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Cevabı 

1. a) Cumhuriyetin kuruluşundan 1995 yılma kadar teşkilatımıza alınan yangın söndürme 
araçları toplamı 92 adet olabilmiştir. Buna karşılık, yalnız 1995 yılında 120 adet yeni yangın sön
dürme aracı alınmıştır. Toplam 212 yangın söndürme aracına sahibiz. Bu araçların dağılımı yangı
na hassas ibreli ormanlara göre yapılmıştır. 

b) Trabzon ve Rize'ye yangın aracı verilmemiştir. Genelde yağışlı olan bu bölgelerde yaprak
lı karışık ormanlar mevcut olduğundan, orman yangını tehlikesi azdır. İhtiyaç duyulduğunda diğer 
bölgelerden yangın söndürme aracı aktarılmaktadır. 

2. Araçların ihaleleri yurt içi ve yurt dışı olarak yapılmıştır. Dolar bazında bugün bu rakamla
rı çok geçmiştir. Serbest rekabet ve çok geniş katılımla gerçekleştirilmiştir. : 

3. İhaleler il. bazında olmayıp, Orman Genel Müdürlüğünce genel olarak açılmıştır. 
Orman yangınlarının önlenmesi için bu arozözlere ilaveten 500 adet daha arazöze ihtiyaç bu

lunmaktadır. Bazen bir yılda yanan ormanlar bu rakamların 100 katı değerini bile geçebilmektedir. 

4. Artvin'de ve Türkiye genelinde kışın köy yollarının kapalı kalmaması için bütün iş makina-
lanmız protokolla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile müşterek çalıştırılmıştır. 1995 yılında ilk 
büyük orman yangını Arhayi'de olmuştur. Araç-gereç olmadığından büyük orman alanı kül olmuş
tur. Bu sebeple Artvin'de yangın söndürme araçlarının devamlı bulundurulması zorunlu hale gel
miştir. 

Artvin'de orman köy yapıları tamamen ahşap olduğundan büyük yangın felaketleri yaşanmak
ta, köy ve mahalleler yanmaktadır. Mevcut itfaiye grubu Artvin için yeterli olmayıp, takviye edil
mesi gerekmektedir. 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 1996 yılında haşhaş ekimi kapsamına Karaman İlinin 
alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı 
(7/272) 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.1.1996 

Zeki Ünal 

Karaman 

1996 yılı için, haşhaş ekim sahasıyla ilgili kararname hazırlanırken vaktiyle haşhaş tarımı ya
pılan Karaman ili dikkate alınacak mıdır? 
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T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 26.2.1996 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-22 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1996 Tarih ve Kan. Kar. Müd. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/272-391/734 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından yerilen "1996 yılında haşhaş ekimi kapsa: 

mına Karaman İlinin alınıp alınmayacağına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Nafiz Kurt 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Konya İlinin tamamında haşhaş ekimi ve afyon üretimi yapılmakta iken, Bakanlar Kurulunun 
29.6.1971 tarih, 7/2654 sayılı kararıyla yasaklanmıştır. 

Karaman İli de yasaklama yılında Konya İlinin bir ilçesi durumunda olduğundan, 1971 yılı 
sonbaharından itibaren haşhaş ekimi ve afyon üretimi yasaklanmıştır. 

Bilindiği üzere 1967 yılında Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren 1961 TEK Söz
leşmesi uyuşturucu madde işlerinin tek elden yürütülmesi hükmünü getirmekte ve Birleşmiş Mil
letler Teşkilatının uyuşturucu maddelerin kontrolü hususundaki yetkisi kabul edilmektedir. 

Ülkemizde haşhaş ekimi 3298 sayılı Kanun ve yönetmeliği esaslarına göre yapılmaktadır. Bu 
kanunun 2 nci maddesinde "Haşhaş ekilecek afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarım
sal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkânlan ve mevcut stok durumuna göre her yıl 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve kararname en geç 1 Temmuz'a kadar yayımlanır" denilmekte
dir. 

Dünya Yasal Uyuşturucu piyasasında tıbbî amaçlı kullanılan morfin ve türevleri arzı fazla ol
duğundan üretici ülkelerde stok birikimi oluşmakta ve pazar sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı mevcut ekim alanları yeterli olmaktadır. . 
Nafiz Kurt 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
4. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Halkalı Ziraat Meslek Lisesi arazisinden bir kısımı-

nın bir firmaya kum ocağı olarak tahsis edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dercettiğim sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 29.1.1996 
Musa Demirci 

Sivas 
Sorularım : 
1. Türk Tarımına, Cumhuriyet öncesi ve sonrası çok kıymetli hizmetler veren Halkalı Ziraat 

Meslek Lisesi arazisinden 6 600 m2 bir kısmı Kılıç Madenciliğe (Nevzat Kılıç'a) kum aramak üze
re onay verdiniz mi? 

2. Verdiniz ise, Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak arazinin bütünlüğünün bozulmasına gönlü
nüz razı mı? 
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3. Kum ocağının açılması o bölgedeki taban suyunun kaçmasına ve bitki örtüsünün kuruması

na sebep olacağını bilmiyor musunuz? 

4. Kum ocağı olarak tahsis ettiğiniz araziyi bilir kişileriniz mi tavsiye etti yoksa keyfi bir uy
gulama mıdır? 

5. Bu davranışınızı Milletimize açıklayabilir misiniz? 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 26.2.1996 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-21 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.2.1996 Tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/281-410/771 sayılı yazınız. 

Siıvas Milletvekili Sayın Musa Demirci tarafından Başkanlığınıza verilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenen önerge ile ilgili olarak hazırlanan cevabî yazımız ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatının kullanımında bulunan bütün taşın
mazların mülkiyeti hazineye tahsisi Bakanlığımıza ait bulunmaktadır. Bu taşınmazların tahsisleri
nin kaldırılması konusunda Başbakanlığın 1994/6 nolu genelgeleri muvacehesinde, çeşitli kamu 
kuruluşları, özel kuruluşlar ve vakıflardan Bakanlığımıza yoğun talepler olmaktadır. 

Bu arada Bakanlığımıza müracaat eden; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Arama 
Dairesi Başkanlığının 27.8.1992 tarih 53519 ruhsat ve 30666 sicil nolu arama ruhsatı bulunan Kı
lıç Madencilik (Nevzat Kılıç'a) okul arazisinin bir bölümünden ifraz edilecek 6 600 m2'lik kısmı 
üzerinde kum rezervlerinin aranması için Bakanlığımıza olan tahsisin kaldırılması Maliye Bakan
lığına bildirilmiş, bu konuda Maliye Bakanlığınca her hangi bir işlem yapılmamıştır. Maliye Ba
kanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünce bahse konu arazinin tahsisi kaldırılmadığından satış, ki
ralama, vs. bir işlem olmamıştır. 

Bahse konu Halkalı Ziraat Meslek Lisesi arazilerinin büyük bir bölümü (461 140 m2'lik kıs
mı) okul müdürlüğünün 7.6.1995/531 ve 26.12.1995/1298 sayılı yazılarında belirtildiği üzere 
'Atıl' vaziyette bulunmaktadır. Okul bu arazilere sahip olmakta güçlük çekmektedir. Bu cümleden 
olarak ihtiyaç fazlası araziler diğer taşra kuruluşlarımızda olduğu gibi Maliye Bakanlığına (Millî 
Emlak Genel Müdürlüğü) devredilmiştir. Yani malın aslı sahibine geri verilmiştir. 

Halkalı Ziraat Meslek Lisesi Müdürlüğü arazisi üzerinde 1989 yılında Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 18 inci Bölge Müdürlüğü tarafından sondaj kuyuları açılmıştır. Aynı bölge müdürlüğü
nün 5.6.1995 tarih ve 1836/7668-118 sayılı yazılarında ve ekinde bulunan "Hidrojeolojik etüt 
raporun"da okul müdürlüğünün su ihtiyacını yer üstü kaynağından karşıladığı taban suyu ile ilgisi 
olmadığı belirtilmiştir. 

Bakanlığımız hizmetleri kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Herhangi 
bir keyfi uygulama bulunmamaktadır. 

Nafiz Kurt 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
. 15 İNCİ BİRLEŞİM 27 . 2 ,. 1996 SALI Saat : 15.00 

1  
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1., — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. —• Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4  
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5  
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel 
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca foir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

3. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana-
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI. 
.YAPİLMASİNA BAİR ÖNGÖRÜŞMELER - ' 

yasanın 98 inci", İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

5. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

6, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

7, — Konya Milletvekili Mustâfa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

8. — Konya Milletvekili Mustafa. Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

g. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) , 

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

11. —. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) ' 

: 12. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesîi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

13. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

14. — İstanbul Milletvekili Hafit Dumanfcaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilg'ili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

. 15. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa-

.'— 2— . 
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

18. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

' 19. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) ' 

20. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan 3'erleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin' önergesi (10/25) . 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

23. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

l1. — İstanbul .-Milletvekili Halit Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

% —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli .açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu atama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milleljve'kili Doğan Güreşin oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — fetan'bul Milletvekili Mehmet Ali ŞahÜn'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 
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