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Sayfa 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal, Yunanistan'ın, Kardak Kayalıklarına 
ilişkin tutumu nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında meydana gelen gerginliğe; Ege Denizin
deki ada, adacık ve kayalıkların durumlarına ve bunlann hukukî statülerine ilişkin bir açıklamada 
bulundu; ANAP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâmran inan, RP Grubu adına Kayseri Milletve
kili Abdullah Gül, DSP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal, DYP Grubu adına İs
tanbul Milletvekili Namık Kemal Zeybek ve CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Önder Sav da, 
görüşlerini açıkladılar. 

Başkanlık Divanının 18 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Refah Partisi Grubu
na 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 3 Kâtip Üye; Doğru Yol Partisi Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İda
re Amiri, 2 Kâtip Üye; Anavatan Partisi Grubuna 1 Başkan, 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 1 Kâ
tip Üye; Demokratik Sof Parti Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 1 Kâtip Üye; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubuna 1 İdare Amiri ve 1 Kâtip üye şeklinde olmasına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; 

a) Dilekçe Komisyonunun 9 üyeden; 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 11 üyeden, 
c) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile diğer komisyonların 25'er üyeden, 
Kurulmasına ve üyeliklerin siyasî parti gruplarına dağilımına ait listeye ilişkin Danışma Ku

rulu önerileri kabul edildi. 
31 Ocak 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.37'de Birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkan 

Adil Aşırım Şerif Çim 
İğdır Bilecik 

Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Mustafa KALEMLİ 

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Celal ESİN (Ağrı), Bayram Fırat DAYANIKLI (Tekirdağ) 

- ; — m . - — . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 
' II.-YOKLAMA 

" BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ankara Milletvekili Mehmet Ekici'ye kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç değerli arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı ko

nuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
BAŞKAN - Birinci sırada, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil, çay üreticisinin sorunlarıyla 

ilgili olarak, Genel Kurula bilgi arz edeceklerdir. 
Değerli milletvekilleri, gündemdışı konuşmalarda, hatibin konuşma süresi 5 dakikadır, Hükü

metin cevap verme süresi ise 20 dakikadır. Arkadaşlarımın, süre konusunda titiz olmalarını hassa
ten istirham ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Kabil. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, sözlerime başlamadan önce, bu Yüce Meclisin Baş^ 

kanlığına seçilmenizden dolayı, sizi kutluyor, 20 nci Dönemin, milletimize, memleketimize hayır
lı olmasını diliyor, bütün milletvekili arkadaşlarıma başarılar dileyerek, saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğu Karadenizde, 216 bin ailenin, yaklaşık birbuçuk milyon nüfusu
nun tek geçim kaynağı çaydır. Yaş çaya verilen fiyatlar, bilhassa, son dört yılda, alım gücü bakı
mından, her yıl yüzde 100 azalmıştır. Çay müstahsilinin yüzde 84'U, 1 ilâ 5 dekar çay tarlası olan
lardır. İyimser bir kabulle, her ailenin, ortalama 3 dekar çay tarlası olduğunu kabul edersek, bir yıl 
boyunca, bütün aile fertlerinin, dışarıya hiç işçilik vermeden çalışması neticesinde, yıllık geliri, bu
günkü fiyatlarla, gübre bedeli hariç, 30 milyon liradır. Bu parayla, bir ailenin bir yıl geçinmesi 
mümkün değildir; bu nedenle, Rize, en çok göç veren iller arasındadır. Üstelik, yüzde 100 enflas
yon olan bir ortamda, müstahsil alacakları ilk defa yedi ay bekletilmektedir. Müstahsilin 1995'ten 
hâlâ 2 trilyon alacağı var; bu para, artık, değerini kaybetmiştir. Adaletsiz bir uygulamayla, seçim 
öncesi, birkisım vatandaşların, partiden kart almak suretiyle paraları ödenmiş, diğer müstahsiller 
hâlâ beklemektedir. Paranın ne zaman verileceği belli değildir.,Çay parası ödemede adalet yok/par
tizanlık vardır. 
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Yaş çay bedellerinin bir an önce ödenmesi sağlanmalıdır. Artık, müstahsil, bakkaldan veresi

ye alamıyor, doktora gidemiyor; okula giden çocuğuna harçlık veremez duruma gelmiştir; müstah
sil, perişan ve çaresizdir; sorumlular hâlâ duyarsızdır. 

Bugün, Türkiye'de en ucuz gıda maddesi çaydır. Kahvaltıdan başlamak suretiyle, günün her 
saatinde içtiğimiz ve ikram ettiğimiz çay, Türkiye'de, yılda kişi başına 2,5 kilogram tüketilmekte
dir; bugünkü fiyatlarla 2,5 kilogram çay 400 bin liradır. Bu bedel, sigara içen bir kişinin bir hafta
lık sigara parası bile değildir; üstelik, sigara paketinde "sağlığa zararlıdır" yazısı da var. Bu neden
le, yaş çaya fiyat verilirken, enflasyona karşı alım gücü korunmalı ve yaş çay bedelleri zamanında 
ödenmelidir. 

Çay bölgesinin geleceği için, Türkiye'de kuruçay stokunu azaltmamız gerekirken; aksine, Pa
raguay çayı diye, yılda 5 bin ton, gümrüksüz, fonsuz, vergisiz, Türkiye'ye ot giriyor; sözde, şifalı 
bitkiymiş!.. Esas şifalı bitki, bu miktarın belki binde Tinden de azdır. 

Ayrıca, atılan çöp çayları, bazı kişilerce, karbonatla ve bazı kimyevi maddelerle şekil değişti
rilerek yılda 10 bin ton sahte çay piyasaya sürülmektedir; bir de, granül çay diye ad vermişler. Bun
lar önlenmeli ve çay piyasası denetlenmelidir. 

Hiç kimsenin unutmaması gereken bir husus var: İklim ve arazi özelliği bakımından çay tarı
mının yapıldığı 900 bin dekar arazide başka hiçbir tarım ürünü üretilemez; yani, 1,5 milyon insa
nın, işi ve aşı çaydır. Yanlış fiyat politikaları nedeniyle, çay, artık, bu nüfusu beslemiyor. Yıldan yı
la bu bölgeden göç artmaktadır. Bütün büyük şehirler de göçe doydu, halkın gidecek yeri de kal
madı; ama, unutmamak lazımdır ki, bu insanlar bizim insanlarımız, bu topraklar bizim topraklan-
mızdır. Bu insanlara devlet sahip çıkmalıdır. Bu nedenle, çay üreticisinin problemlerini çok ciddî 
olarak ele almalıyız. Ayrıca, çayın geleceği için, mutlaka, sahte çayın piyasaya sürülmesine mani 
olmalıyız. 

Çay Kurumu, yetersiz ve keyfi yönetim neticesi, 1992'de sadece, 200 milyar borç, 47 bin ton 
kuruçay varken; dört yılda 17 trilyon lira borca girmiş ve bugün batma noktasına getirilmiştir. Bir 
an önce, kimin ne yaptığı araştırılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kabil, devam edecek misiniz efendim? 
AHMET KABİL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Çay bölgesi dahil, bütün Karadeniz Bölgesinin candamarı olan 536 kilometrelik Samsun-Sarp 

yolu, şoförlerin ve halkın korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu yola gitmek, artık, bir işkencedir. Ka
rayolları için "gidemediğin yer senin değildir" diye bir atasözü vardır. Dört yıldır hiçbir yatırım ya
pılmayan bu bölge bizim değil midir... İsterim ki, ilgililerle beraber bir gün, arabayla Samsun'dan 
Sarp'a kadar gidelim ve bu işkenceyi yerinde görelim. Her yıl katlanarak artan, ortalama günlük 
trafiği 12 bini bulan bu yol, aynı güzergâhta, projelendirildiği şekilde, iki gidiş iki dönüş olarak; 
yani, duble yol olarak acilen bitirilip hizmete sokulmalıdır Bu yol, güzergâhı üzerinde 6 il, 63 il
çe, 9 liman, 2 havalimanı ve güzergâh dışında da 7 komşu ile hizmet vermektedir. 1991 öncesi 6 
kısma bölünerek ihale edilmiş olup, çalışmalar başlatılmıştır. 

Dört yıldır faaliyetleri durdurulan bu yolun bütün kesimlerindeki şantiyelerin tekrar faaliyete 
geçirilmesi için, tüm Karadeniz Bölgesi milletvekillerini ve kurulacak yeni hükümeti göreve davet 
ediyor; Sayın Başkana ve Yüce Meclice saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kabil. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sa

yın Nafiz Kurt; buyurun efendim. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milet-

vekileri; hepinizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Rize MiletVekili Sayın Ahmet Kabil'in 1995 yılı çay üretimi ve üreticileri hakkında burada 
yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Biz, bu kürsüde Ahmet Kabil'le haşır neşir olduk. Bugünkü gündemdışı konuşması, onuncu 
konuşması; benim de onuncu cevap vermem. Hemen hemen, her konuşmasında aynı şeyleri -seç
mene selam- tekrarlıyor ve aşağı iniyor. 

Aslında, çay piyasasının çok iyi olduğunu kendisi de biliyor. Rize'de kendisiyle biz bu konu
yu görüştük. 1994 senesinde biz çay piyasasını Sayın Kabil'le beraber, 6 000 -6 300 lira arasında 
bir fiyatla açtık. Sonra, 1995 ürünleri için tekrar Rize'ye beraber gittik; yüzde 100 fark vermek şar-, 
tıyla 12 000-12 500 lira arasında bir fiyatla açtık. 

AHMET KABİL (Rize) - Yüzde 160 enflasyon vardı. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Müsaade ederseniz konuş

mamı tamamlayayım.Konuşacaksanız, gelin bu kürsüde konuşun; cevabı ondan sonra verelim. 
Bakın, Sayın Kabil hâlâ laf atıyor.Yüzde 180 enflasyon var diyor. Yüzde 180'i, alıp kitaptan 

okumasını bilmiyor. Yüzde 180 mi, yüzde 80 mi olduğunu bilmiyor. 

AHMET KABİL (Rize)-Yüzde 160. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yüzde 149. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla)-Sonra geliyoruz tazminat ko

nusuna. Bunu defalarca söyledik. Rize'de Resmî Gazeteyi eline alıp "sahte" diye ilan etti. Resmî 
Gazetede Bakanlar Kurulunun nerede imzası olur; kararnamede olur. Tazminat konusunda köylü
ye gittin... 

AHMET KABİL (Rize) — Onu kim demişse sahtekârdır; öyle bir şey yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Mübarek ramazan gününde 

Allah seni Çarpacak, bir daha söyleme. Kendin söyledin. Zaten çarpmış Cenab-ı Allah seni; daha 
nasıl çarpacak!. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Dikkatli konuşun Sayın Bakan, size yakışmıyor; siz Ba

kansınız. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Dikkatli konuşsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Pehlivan, Sayın Özsoy, bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın Bakan... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Sayın Başkan, evvela onla

rı susturun; onlar bana oradan bağırırlarsa... Ben onların hepsiyle başa çıkarım. 
BAŞKAN - Sayın Kurt, müsaade eder misiniz... Müsaadenizi rica ediyorum... Ben gerekli ce-. 

vabı vereceğim, bir dakikanızı rica ediyorum; onun için konuşmanızı bölüyorum. 
Değerli milletvekilleri, bir gündemdışı konuşmaya Sayın Bakan cevap veriyor. Kendi üslubu 

içerisinde de, sayın milletvekiliyle bir diyaloga girdiler. Nezaket sınırlarını aşmadığı müddetçe, bu 
diyaloga müsaade ederim; ama, birbirimizi kıracak, nezaket kurallarını aşacak ölçüye vardığı an
da, müdahil olurum. 

Lütfen, Sayın Bakanı dinleyelim efendim. 

Devam edin. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - 1995 ürününü, 12 500 lira

dan, yüzde 100 bir zamla açtık. 1995 ürününe 700 milyar lira tazminat parası verdik. Bu 700 mil
yar lira benim cebime girmiyor, Sayın Kabil'in cebine de girmiyor; bu, Rizelinin ve çay üreticisi
nin cebine giriyor.. • . 

AHMET KABİL (Rize) - Ne zaman girecek?.. 
BAŞKAN - Sayın Kabil, lütfen... Müdahale etmeyin. ' 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - 700 milyar lira para, Ziraat 

Bankasından tıkır tıkır ödendi; bundan da haberi yok... 
AHMET KABİL (Rize) - 2 trilyon borç var... Aç, her tarafa sor... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Ondan da haberi yok onun, 

hiçbir şeyden haberi yok!.. Yalnız, buraya geliyor... Ben, Rizelilere, çay üreticisine, şuradan, buna 
nasıl inanıyorsunuz diye bir seslenmek istiyorum... Gidiyor, Rize televizyonunda başka konuşuyor, 
geliyor burada başka konuşuyor... 

Değerli arkadaşlarım, çay üreticisinin, yalnız bir sıkıntısı vardır, buna benim de gönlüm hiç
bir zaman razı olmadı; yılbaşına kadar çayın parasını ödemek mecburiyeti vardı. Keşke yılbaşına 
kadar bu paralan ödesek; ama, ANAP devrinde de, 11-12 aydan evvel bu paralar ödenmemiş, se
kiz sene zarfında ödenmemiş... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır, yok öyle bir şey... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - 11-12 ay zarfında öden

memiş. , 
AHMET KABİL (Devamla) - Yedi ay sonra... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Gelsinler buraya, 5-6 ay zar

fında ödediklerini -rakamlar var elimizde- göstersinler. 12 nci aya kadar ödememizde fayda var. 
Çay-Kur'un nereden nereye geldiğinin hesabını, şimdi, burada uzun uzun vermeye anlatmaya va
kit yetmez. Çay-Kur'un sıkıntısı var... 

Bizim, bugün aldığımız 1995 mahsûlü çayın bedeli 5 trilyon 250 milyar lira tutuyor, 700 mil
yar lira da tazminat parası var; 5 trilyon 950 milyar. Bundan, 1 trilyon 650 milyar lira borcumuz 
kalmış. Geçen şene martın sonuna kadar, daha önce, şubatın sonuna kadar ödenmişti. Daha iki ay 
vaktimiz var. 1,6 trilyon lirayı da inşallah, en kısa zamanda çay üreticimize ödemek için çaba sarf 
ediyoruz. Bunda, hiçbir zaman siyasî polemik yapmaya lüzum yok, hazineden alıp ödeyeceğiz. 

Dünya piyasalarına göre çayın fiyatı nedir bilir misiniz Sayın Kabil? 2,5 misli... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz de, Genel Kurula hitap edin efendim, lütfen.:. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - O da laf atıyor Sayın Baş

kan, ona da bağırın... 
BAŞKAN - Efendim, ben müdahil oldum bakın... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bana niye bağırıyorsunuz?!. 
BAŞKAN - Ben müdahil oldum. Lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Biraz da ona bağırsanız... 
BAŞKAN - İstirham ediyorum Sayın Bakan... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sen de, maraza arıyorsun... Bakan gibi konuş. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bakan gibi konuşuyorum; 

senden de öğrenecek değilim,.. 
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BAŞKAN - Lütfen, Genel Kurula hitap edin efendim. Bakın, bütün milletvekillerine muhatap 

oluyorsunuz... Yapmayın efendim; yakışmaz bu... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Çok muhterem arkadaşlarım, 
çay üreticisi mağdur değil, para sıkıntısı vardır. İnşallah, bundan sonra gelecek hükümetler, çay po
litikasında, yılbaşına kadar paraları öderler. 

AHMET KABİL (Rize) - Hangi yılbaşı?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Hangi yılbaşı?.. 

BAŞKAN - Sayın Kabil, lütfen, sizden istirham ediyorum... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Her yılbışında... 

Çay piyasası haziran ayında açılır. Birinci, ikinci ve üçüncü sürgün durumu vardır. Her sene
nin içerisinde yılbaşına kadar çay üreticisinin parası ödendiği zaman, çay üreticisi hiçbir zaman 
mağdur duruma düşmez, memnun olur. Yine de mağdur durumda değildir, bir aya kadar 1,6 tril
yon lira parayı da öderiz. Ondan sonra, çay üreticisi, bize her zaman teşekkür ettiği gibi, yine te
şekkür eder. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, sataşma var; söz alabilir miyim?.. 
BAŞKAN - Öyle usulümüz yok işte... Biraz sonra, siz, sırada yan yana oturacaksınız, sarmaş 

dolaş olacaksınız iki hemşeri, ben biliyorum; ama, nedense, bu kürsüye çıkınca, yerinizden laf atı
yorsunuz, kürsüden de, sayın bakanlar âdet haline getirdiler -hepsini kastetmiyorum tabiî- sizlerle 
diyaloga giriyorlar. Halbuki, sayın bakanlar Genel Kurula hitap edecek. İlk günün heyecanı içeri
sinde belki bunlar biraz olur; ama, biraz daha heyecanımıza hâkim olalım, istirham ediyorum. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sizin, önce, sataşan kişiye 
müdahale etmeniz lazım. 

BAŞKAN - Ben, onu ikaz ettim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Evvela onu susturmanız 

lazım. 

BAŞKAN - İkaz ettim... İkaz ettim... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sizin, evvela, söz atan kişiye 

müdahale etmeniz lazım. 
BAŞKAN - İkaz ettim Sayın Bakan. 
Bakınız, devletin görevlileri biraz geniş karınlı olacak, biraz hazımlı olacak, tenkide taham-

müllü olacak... Ne kadar hoşgörü sahibi olursak bu müzakereleri o kadar güzel yaparız. Lütfen... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Siz de Başkanlık görevinizi 

doğru yapmak mecburiyetindesiniz. Daha ilk defa yapıyorsunuz, Başkanlığı doğru yapın. Sizden 
ders alacak değilim ben. Senin tecrüben, daha, yeni. 

2. —Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Hükümetin acilen kurulmasına ilişkin gündemdışı 
konuşması 

BAŞKAN - Efendim, ikinci sırada, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener, hükümetin ku
rulmasındaki aciliyet konusunda şahsî fikirlerini arz edecekler. 

Öyle mi efendim, ben öyle anladım?.. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Yasama Döne
minin milletimiz ve milletvekilleri için hayırlı olmasını diliyor, hepinizin ramazanını tebrik ediyor, 
Sayın Meclis Başkanımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bugün, Türkiye, ağır sorunlar altındadır. Ekonomiden 
dışpolitikaya kadar bu ağır sorunların izlerini hepimiz hissediyor ve duyuyoruz. Bu sorunların, aci
len ve kararlılıkla, bir an önce çözüme kavuşturulması zarureti vardır. 

Geçim sıkıntısı herkesin derdidir. Ekmeği 6 000 liradan satın alabilmek için halkekmek büfe
lerinin önlerinde, sabahın erken saatlerinde uzayan kuyrukları hep birlikte, üzüntüyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyeleri olarak izliyor ve bunun bir çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. 

İki çocuklu bir ailenin aylık mutfak masrafını, Devlet İstatistik Enstitüsü, 11 milyon lira ola
rak tespit ediyor; ama, bu ülkede, yüzbinler, milyonlar, 5 milyon liralık aylık gelirle yaşama müca
delesi ve savaşı veriyor. Bunlar, bu Meclisin sorunlarıdır. Ülkede yaşanan bu sıkıntıları ve sorun
ları, herkesten daha fazla bu Meclisin hissedeceği elbette ki aşikârdır. 

10 milyonu aşkın işsiz iş istiyor, aş istiyor... Emekliler, memur perişan; köylüler, çiftçiler, es
naf, işçi, hepsi, yığınla sorunların altındadır ve bu sorunlarını çözüme kavuşturacak hükümete bir 
an önce kavuşma beklentisi içerisindedir. 

Güneydoğuda, bu kış günlerinde, binlerce insan, hâlâ, çadırlarda yaşamaktadır. 
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Nerede?... 
ABDÜLLATİF ŞENERXDevamla) - Yüzbinler iftarını sıcak bir çorbayla açamamaktadır. 
Öte yanda, hepinizin bildiği gibi, devlet, iflasın eşiğine gelmiştir. Devletin, yalnızca içborçla-

rı 2 katrilyon Türk Lirasına dayanmıştır; vergi gelirleri, devletin borç faizlerine bile yetmez bir 
noktadadır. Hükümet boşluğundan yararlanmak isteyenler, çevremizde tehlikeli senaryolar peşine 
düşmüşlerdir. Su meselesi yüzünden bir komşu ülkeyle yaşanan gerginlik ve işte Kardak Kayalık
ları konusunda yaşanan son kriz... 

Tüm bu sorunlar ve olaylar karşısında, Türkiye'nin hükümet boşluğuna tahammülü yoktur. 
Seçimler sonrası oluşan siyasî tabloya uygun, yeni bir hükümetin, acilen, bir an önce kurulma za
rureti vardır. Seçimlerden önce kurulmuş mevcut Çiller Hükümeti, artık, emaneti devretmeye ha
zırlanan bir hükümettir, parlamento desteği yoktur ve yeni çözümler üretebilecek gücü, takati yok
tur; Mecliste, sorunları göğüsleyebilecek bir desteği yoktur. Türkiye'nin böyle bir ortamda hükü
met boşluğuna da tahammülü yoktur. Yeni, Meclis desteğine sahip bir çözüm hükümetinin bir an 
önce kurulması gerekmektedir. Hiç kimse, boşuna zaman kaybına sebep olacak davranışlar içerisi
ne bu ortamda girmemelidir; devlet sorumluluğu bunun açık ifadesidir. (RP sıralarından alkışlar) 

Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, hükümeti kurmakla görevlendirildikten 
sonra, görüşmelerini hızla tamamlamış ve dokuz gün sonra, görevi, tekrar, Sayın Cumhurbaşkanı
na iade etmiştir. Çünkü, devlet işi ciddiyet ister; çünkü, devlet işi ağırbaşlılık ister, olgunluk ister, 
sorumluluk duygusu ister ve işte, bu anlayış içerisinde, Genel Başkanım, görevi sürdürmüş ve Sa
yın Cumhurbaşkanına iade etmiştir; ama, maalesef, Sayın Çiller'in davranışları konusunda, aynı 
şeyleri söyleyebilmek mümkün değildir. Görevi alah oniki onüç gün olmuştur, ortaya yeni bir hü
kümet çıkarabilecek hiçbir formül sunamamıştır, sağlayamamıştır; elinde sonuç alabileceği bir hü
kümet formülü zaten mevcut değildir. İkinci haftaya girmiştir ve dolmaktadır; fakat, tek bir şey pe-
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sinde koştuğu da açıkça anlaşılmaktadır; peşinden koştuğu bu tek şey ise, hiçbir zaman, artık,,bu 
Meclis dengeleri içerisinde gerçekleşmeyecek olan şeydir; Başbakanlığını sürdürebilme çabasıdır. 

ÜNAL ERKAN (Ankara) - Onu göreceğiz. 

, (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' 

BAŞKAN - Sayin Şener, devam edecek misiniz? 

ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Her gün, tutarsız yeni formüller ortaya atmakla bu sağ

lanamaz. Dönüşümlü başbakanlık, dönüşümlü azınlık hükümeti gibi formüller, milletimiz tarafın
dan sadece tebessümle karşılanmaktadır. Bu Heyette bulunan pek çok milletvekili de, bu tip giri
şimleri, ayni şekilde, milletimiz gibi, tebessümle karşılamaktadır. 

Mecliste Sayın Çİller'in başbakanlığının devammi isteyen kimse var mı; yok; çünkü, şu anda
ki mevcut Meclis dengeleri bunun böyle olduğunu zaten göstermektir. Halk istiyor mu, millet isti
yor mu; hayır, bunu söyleyebilmek de mümkün değildi; çünkü, 24 Aralık seçimlerinin sonuçları or
tadadır, geçen dört yıl içerisinde iktidar olan, hükümeti oluşturan partilerin oyları yarı yarıya azal
mıştır. Eğer, bir iktidar, büyük bir erozyona, oy kaybına uğramışsa, bunun anlamı şudur; millet di
yor ki "artık, siz bırakın ve gidin." 

Nitekim, geçen dört yıl içerisinde, bu Hükümet, şu andaki emaneti sürdüren Hükümet, cum
huriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranını bu millete yaşatmıştır. Yüzde 150'lik enflasyon ve 
son yıl içerisinde yüzde 80'lik enflasyon... Dört yıl itibariyle, dörder yıllık dönemler tespit ederse
niz, cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu, hayat pahalılığı DYP-CHP Hükümetinin getirdiği 
hayat pahalılığıdır. Aynı şekilde, cumhuriyet tarihinin işsizlik rekorunu da bu mevcut Hükümet kır
mıştır. İçborçlar 1,3 katrilyona, dışborçlar 75"milyar dolara çıkmıştır. Hem içborçlar açısından hem 
de dışborçlar açısından, bu rakamlar, cumhuriyet tarihinin rekorudur. 1994 yılında ekonomi yüzde 
6 nispetinde küçülmüştür; bu da, ikinci Dünya Savaşından bugüne kadar cumhuriyet hükümetle
rinin gerçekleştirmiş olduğu en düşük büyüme oranıdır. İncelediğiniz, değerlendirdiğiniz zaman, 
ekonomiyle ilgili bütün veriler, geçen dörtbuçuk yıllık Hükümetin, cumhuriyet tarihinin en başarı
sız Hükümeti olduğunu açıkça göstermektedir. 

BAŞKAN - Sayın Şener, bitiyor mu efendim?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...Bunu rakamlar ifade ediyor, ben etmiyorum. (RP sıra

larından alkışlar) 
Böyle bir ortamda, Mecliste desteği kalmamış ye milletin de, seçimler sonucunda, artık, bu, 

yenilensin, bize yeni bir umut lazım, bize yeni bir ses lazım, bize yeni bir soluk lazım, bize yeni bir 
heyecan lazım diye beklediği yeni hükümetin bir an önce oluşması gerekmektedir. Bu yeni çözüm 
formüllerinde hükümeti kurmakla ilgili görevi devralan Sayın Başbakanın, bu yeni oluşumu tıka
maması, çözüm arayışlarının önünün açılması gerektiğine inanıyorum ve bu işi daha fazla sürün
cemede bırakmaması gerektiğini; bunun, bir devlet adamından beklenen hassasiyetin gereği oldu
ğunu ifade ediyorum. . ' • 

Bu sözlerimle, 550 üyeden oluşan bu Meclisin, Mecliste bulunan tüm milletvekili arkadaşla
rımın duygularına tercüman olduğumu zannediyorum. 

ÜNAL ERKAN (Ankara) - O senin duygun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu duygular içerisinde, hepinize saygılar sunuyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, çiftçilerin problemlerine ilişkin gündemdışı ko
nuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü sırada, Nevşehir milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış, çiftçilerin prob
lemleri konusunda Yüce Meclise gündemdışı arzda bulunacaklar. 

Buyurun Sayın Elkatmış. (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar 
sunuyorum ve bu 20 nci Dönemin ilk yasama yılının, bütün milletvekillerimize ve milletimize ha
yırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum ve bu göreve yeni seçilen Değerli Başkanımıza 
da üstün basanlar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkeyi yöneten hükümetlerin yanlış ve hatalı politikaları yüzünden, mem
leketimiz, bugün, büyük bir acze düşmüştür, tabiri caizse iflas etmiştir. 

Toplumun bütün kesimleri büyük sıkıntı içerisindedir. Bugün, ülkemizdeki işsiz sayısı 12 mil
yon civarına erişmiştir. Esnaf, kepenklerini kapatmaktadır; işyerinin vergisini, sigorta ve Bağ-Kur 
primlerini ödeyemediğinden dolayı, işyerini kapatma noktasına gelmiştir! Çiftçi perişandır. Hâsılı, 
memur perişandır, geçim sıkıntısı içerisindedir; işçiler, geçmiş dönemlerden doğan, toplusözleş
meden doğan maaş farklarını dahi aylardır, yıllardır alamamaktadır. Kaldı ki, Hükümet, defalarca 
da söz verdi, bu konularda taahhütlerde bulundu. Yani, Türkiye, bugün büyük bir kriz içerisinde
dir, bir çıkmaz içerisindedir; onun için de, acilen bir hükümetin kurulması gerekliliği vardır, bun
da acele edilmelidir; biraz evvel konuşan arkadaşımız, bu konudaki görüşlerini dile getirdi. 

Değerli arkadaşlar, nüfusumuzun yüzde 45'ine, yani yarısına yakın bir kısmı, köylerde, geçi
mini çiftçilikle sağlamaktadır; ama, ne yazık ki, çiftçimizin hali içler acısıdır. Nüfusun yarısını 
oluşturan bu büyük topluluk, büyük bir sıkıntı içerisindedir, geçim sıkıntısı içerisindedir. Çiftçiler, 
organize olmadığından, sivil toplum örgütleri de kurmamış, kuramamış bulunduklarından, kendi
lerine sahip çıkan da yoktur; bu nedenlerle de seslerini duyuramamaktadırlar. Şimdiye kadarki hü
kümetler zamanında, özellikle son üç yılda, çiftçi perişan edilmiştir, desteklenmemiştir. Halbuki, 
bir ülkenin kalkınması her ne kadar sanayiyle mümkünse de, nüfusun büyük bir çoğunluğu çiftçi
likle iştigal ettiğinden dolayı, çiftçinin de desteklenmesi gerekir. Bakınız, elimdeki bir veriye göre, 
Avrupa Topluluğu ülkelerinin 1993 yılındaki bütçesi 66 milyar 309 milyon ECU iken, bu paranın 
35 milyar 557 milyon ECU'sünü FOG'a (Avrupa Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonuna) veri
yor; yani, tarımı ve hayvancılığı destekliyor. Bu paranın 11 küsur milyar ECU'lük bir kısmı da, sa
dece hayvancılığı desteklemek için ayrılıyor. Yani, başka ülkeler çiftçiyi destekliyorlar. 

Biz, yakın zamana kadar dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiydik ve kendi kendimize yet
tiğimiz gibi, ürettiğimiz malların büyük bir kısmım da başka ülkelere satıyorduk; ama, Türkiye, uy
gulanan politikaların yanlışlığı ve hatalı olması sebebiyle -kendi kendine yetip, dışarıya mal satan 
bir ülke durumundayken- ne yazık ki, bugün, maalesef, dışarıdan tarımsal ve hayvansal ürün ithal 
etmek zorunda kalmıştır. 

Değerli arkadaşlar, buğdaya bakınız... Biz, buğday satarken, satacak yer ararken, 1995 yılında 
2 milyon ton civarında buğday ithal etmişiz. Sadece, Toprak Mahsulleri Ofisinin ithal ettiği buğ
day miktarı 500 bin tondur. Ofis, 1994 yılında 1 355 493 ton içalım yaptığı halde, 1995 yılında 40 
657 ton alım yapmıştır; yani, içalım miktarı düşmüştür. Zamanımız olmadığı için bu konuların hep
sine detaylı olarak girmek istemiyorum; et öyle, şeker öyle... Bakınız, 1995 yılında 450 bin şeker 
ithal edilmiştir. Fındıkta aynı şey söz konusu; çay konusunu biraz evvel değerli arkadaşımız söyle
di, üzüm paraları şimdiye kadar ödenmedi. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)-SayınBaşkanım, tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Biraz evvel Nevşehir'den sordum; bugün ödeneceğini 

söylediler. Halbuki, yine, seçimden evvel ödeneceği söylenmişti; ama, ödenmedi. Bugün ödenece
ğini Taskobirlik Genel Müdürlüğüyle yaptığım telefon irtibatıyla öğrendim; inşallah ödenir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin patates üretiminin, aşağı yukarı yarısı Nevşehir ve Niğde böl
gesinde yapılmaktadır. Bu bölgede,2 milyon tondan fazla patates üretilmektedir. Malumunuz oldu
ğu üzere, geçen yıl, patates -çiftçinin sattığı fiyatı söylüyorum- 15 bin lira civarındaydı; ama, şim
di, fiyatı 4 - 5 bin lira arasında ve müşteri yok, talep yok; satılmıyor. 

Çiftçinin elinde, şu anda, 1,5 milyon ton civarında patates var. Bu patateslerin acilen satılma
sı gerekir; çünkü, Nevşehir'deki patateslerin depolandığı ambarların 1 Mart tarihinde boşaltılması 
gerekiyor. Bu ambarlar o tarihte boşaltılacak ki, güneydeki bütün limonlar, Nevşehir'deki ambar
lara gelecek, burada yatakta kalacak ye gerek ihracata gerekse yurtiçi tüketime peyderpey verile
cek Şayet bu patatesler satılmazsa, buna bir çare bulunmazsa, bu limonlar da ortada kalacak, gü
neyde bahçelerde kalacak ve dolayısıyla, büyük bir zarar da oradan doğacak; tabiî patates üretici
sinin uğradığı zarar da cabası... 

Çiftçi, geçen yıl 15 bin lira civarında sattığı -tabiî piyasada 25 bin lira civarındaydı- patatesin 
1 kilosuyla 4 kilo gübre alırken, bugün, maalesef, 3 kilo patatesle 1 kilo gübre alır duruma düşmüş
tür ve yine, gerek gübre fiyatlarındaki gerekse diğer tarım girdilerinin (mazot, tohumluk) fiyatla
rındaki büyük artışlar neticesinde, çiftçinin ne kadar mağdur olduğunu söylemeye, herhalde gerek 
yoktur. 

Bakınız, çiftçimiz, geçen yıl, patates tohumluğunu 38 500 liraya alırken bu yıl 65 bin lira ci
varında alacağı tahmin ediliyor. 

BAŞKAN - Toparlar mıyız efendim... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, geçmiş yıllarda, 19701i, 19801i yıllarda ve 1993 yılında, devlet, patates

leri almıştı, hatta, en son 1993'te 1993/4066 sayılı Kararnameyle devlet kendisi almıştı. Şimdi de, 
bu işe, bu patates konusuna çözüm bulması lazım. Tabiî, patates, en fazla, Irak sınır kapısından 
Irak'a gönderiliyordu. O kapının kapalı olması dolayısıyla, patates elde kaldı. Acilen, bu kapının 
açılması ve patatesin yine oraya gönderilmesi gerekiyor. . 

Ayrıca, patates ihracatında destekleme fonu vardı. Bu fonun kaldırıldığını öğreniyoruz ve bu 
fon kaldırıldığı içindir ki, patates elde kaldı. Bu fonun yine konulması gerekiyor. 

Yine, ihracat imkânlarının araştırılması lazım.. Vatandaş, kendi kendine, kendi gücüyle bu işi 
araştırıyor ve tabiî ki, bunu da her zaman beceremiyor. Onun için, kurulacak hükümetin, acilen, bu 
konudaki gerekli araştırmaları yapıp ihracat imkânlarını sağlaması lazım. 

Ayrıca, çeşitli patates ürünleri sanayiinin de kurulması gerekir. Bakınız, ülkemizde, yıllık 13 
milyon tondan,fazla buğday tüketiliyor. Bugün, biz, 2 milyon ton buğdayı dışarıdan alıyoruz. Do
layısıyla, ekmek fiyatları başını aldı gidiyor ve Refah Partili belediyelerin sattığı ucuz ekmekleri 
almak için, milletin ne büyük kuyruklar oluşturduğunu hepimiz görüyoruz. Onun için, patates unu 
ve nişasta sanayiinin kurulması ve Türk Standartları Enstitüsüne bir araştırma yaptırılarak, ekme
ğin içerisine patatesi karıştırmak suretiyle, elde kalan bu patatesin değerlendirilmesi -tabiî, bu, uzun 
vadede olur-gerekiyor. 
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Ayrıca, Nevşehir bölgesine cips ve patates ürünleri fabrikasının kurulması için de her türlü 

desteğin, teşvikin verilmesi, sağlanması gerekir ve bunun dışında, yine, alternatif ürünlerin de araş
tırılması gerekir. 

Bütün bu konularda, hükümetin, acilen karar alması gerekiyor; çünkü, bir aylık zaman var. 
Yoksa, bu patatesi dökecek yer de kalmaz. Marttan sonra turizm mevsimi de başlıyor... 

Değerli arkadaşlar, inanın, eğer bu patatesler dışarıya dökülürse -ki, mecburen dökülecek- tu
rist de gelmez ve büyük bir skandal olur. 

Onun için, bu konularda acilen tedbirler alınmasını rica ediyor; saygılarımı sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 

TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletve
kili arkadaşım birçok bakanlık hakkında konuştu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hakkında ki konuş
malarına, cevabımı yazılı olarak bildireceğimi beyan etmek isterim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Elkatmış, Sayın Kurt'un beyanını takip edebildiniz mi? 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Tabiî, takip ettim, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Kendisini ilgilendiren konularda ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ilgilendiren 
konularda size yazılı olarak bilgi sunacağını; bu şekilde, gündem dışı konuşmaya cevap verme hak
kını kullanmış olacağını ifade ettiler. 

Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, bu Genel Kurulda bir karanınız var. Cep telefonlarınızı Genel Kurula gi

rerken lütfen kapatınız. Tekrar ihtara beni ve başkanvekili arkadaşlarımı mecbur etmeyiniz; hoş 
karşılamıyorum; lütfen... (Alkışlar) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. •— İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunla
rını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/1) 

BAŞKAN - Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından birisidir. 
Kurum, parasal katılımlı bir sigorta sistemi karekterinde yapılanmış olup, iştirakçilerinin ve bu 

iştirakçileri çalıştıranların parasal katılımlarıyla finansmanının tamamı sağlanmaktadır. Devletin 
Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanına hiçbir şekilde iştiraki söz konusu değildir. 

Hal böyleyken, kurumun kuruluş kanunuyla belirlenen statüsü ve bütün siyasî iktidarların bu 
statüye dayanarak kurumun işleyiş ve yönetimine fiilen yaptıkları müdahalelerle, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, hükümran bir vesayet hukuku ilişkisinin ağır baskısı altında varlığını sürdürmeye çalış
maktadır. 

Yıllardan beri kurumun malî kaynaklarına siyasî iktidarlarca el atıldığı, istihdam ve hizmet po
litikalarının müdahalelerle yönlendirildiği, kurumun giderek çökertildiği iddiaları, işçi ve işveren 
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kuruluşlarının raporlarından, yetkililerin beyanlarından ve birçok milletvekili arkadaşımızın Mec
lis kürsüsünden zabıtlara geçen konuşmalarından, hatta, ilgili bakanların beyan ve konuşmaların
dan anlaşılmaktadır. , ı . 

Kurumun gizli iflas raporunun varlığı iddiası, basın organlarınca ele geçirilerek, yayımlanmak 
suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kurumla ilgili olarak devletin en üst düzeyinde görevli sayın bakanlar, son dört yıldan beri, 
Meclis komisyonlarında ve Genel Kurulunda, kurumun bir enkaz halinde devralındığını ifade ede-
gelmektedirler. 5 Nisan 1995 tarihinde, zamanın Çalışma Bakanı, aynen "Kurum, geçmiş yıllarda, 
âdeta, bir devlet tasallutuna uğrayarak kaynaklan gaspedilmiştir. Dünyanın her yerinde, bir sosyal 
güvenlik sistemi kurulurken, sosyal kelimesinin ve kavramının gereği olarak, devlet, o sosyal gü
venlik kuruluşuna, sosyal güvenlik sistemine katkı verirken, devletimiz, Sosyal Sigortanın fonla
rından çok ucuz bir biçimde yararlanmayı yeğlemiştir" diyebilmektedir. 

Kurum iştirakçisi sigortalıların aktif-pasif dengesinin bozulduğu, prim, gecikme zammı ve fa
izlerinin tahsil edilemediği, aktüer dengenin sürekli açık verdiği, sigortacılık kurallarına aykırı ola
rak karşılığı alınmayan ödemelere kurumun mahkûm edildiği ileri sürülerek, kurumun hizmet ve 
faaliyetinin tıkandığı iddia edilmektedir. 

Kurumun, özetle, bu durumda olduğu, en yetkili ağızlardan ifade edilirken, erken emeklilik 
yasasıyla aktif-pasif iştirakçiler dengesinin daha da bozulduğu, prim gecikme zam ve faizlerinin yi
ne bir yasayla affedildiği, bu uygulamadan beklenen yararın sağlanamadığı ve prim alacaklarının 
süratle yükseldiği, kurumun, kamu kurum ve kuruluşlarından, alacaklarının Hazinece tahkimi için 
çıkarılan yasaya rağmen de kurum alacaklarının varlığının devam ettiği ve bu tahkim usulünün ye
terli sonuç vermediği, bir vakıa olarak açıkça ortadadır. 

1994 yılı sonu itibariyle, kurumun malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolunun, trilyonlarca li
ra bir açık verdiği gözükmekte ve böylece, kurumdan aylık ve gelir alan 2 milyonu aşkın emekli, 
dul ve yetimlere, kurumun aylık ödeyebilmesi tehlikeli bir gelişme göstermektedir. 

1994 sonu itibariyle, 1993'e kıyasen yüzde 157,5'lik bir artışla, kurum alacakları, sosyal yar
dım zammı alacakları olarak 32,5 trilyon, prim alacakları 29,9 trilyon, Hazineden alacaklar 18,5 
trilyon Türk Lirası başta olmak üzere 86,3 trilyona ulaştığı görülmekte, bunun yanında, kurumun 
banka nakitlerinin, tahvil faizi gelirlerinin yeterli olmadığı.gözlemlenmektedir. 

Olumsuz gelişmelerin bu duruma getirdiği kuruma, bir taraftan gelir temini için gayrimenkul-
lerinin satılması öngörülürken, diğer taraftan milyarlarca lira ödenerek yeni gayrimenkuller alın
ması ve 60 bin kişilik istihdam kadrosunun, yaklaşık 8 bin kadro eklenerek istihdamın genişletil
mesi gibi çelişkili olaylarla karşılaşılmaktadır. 

Bu parasal katılımlı Sigorta Kurumuna, dünyadaki emsallerine kıyâsen dar bütçelerinden en 
yüksek primi ödeyen milyonlarca vatandaşımızın, kurumdan beklenen hizmeti alamaması yanında, 
kurumun geleceğinin de tartışmalı hale geldiği, sorunlarına acil müdahale gerektiği görülmektedir. 

Yaklaşık 2 milyonu aşkın emekli, dul ve yetimin yüzde 85'i, 14.11.1995 öncesinde kurumdan 
aylık olarak 974 120 Türk Lirası ile 1 454 320 Türk Lirası arasında, asgarî ücretin de altında bir 
aylık almaktadır. Bu ücret seviyesi, yüzbinlerce emeklinin ıstıraba terk edildiğini yansıtmaktadır. 

2 milyonu aşkın emekli, dul ye yetim pasif iştirakçisi, 4 milyona varan aktif iştirakçisi ve bun
ların bağımlılarıyla birlikte kurumun bugünkü hali ve geleceği, yaklaşık 20 milyon dargelirli va
tandaşımızın geçimini, sağlığını ve istikbalini çok yakından ilgilendirmektedir. 

Bu durum karşısında; kurumun, bütün faaliyetleri ve hizmetleri, yönetimi, aktüer dengesiyle 
ilgili tüm konulardaki eksikliklerin, yetersizliklerin, ihtiyaçların ve bu durumu giderecek önlemle-
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rin tespiti ile işlevinin yeniden kazandırılması bakımından, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca, Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

1. Emin.Kul (İstanbul) 
2. Feridun Pehlivan (Bursa) 
3. Yusuf Pamuk (İstanbul) 
4. İsmet Kaya Erdem (İzmir) 

5. Abdülkadir Aksu (Diyarbakır) 
6. Recep Mızrak (Kırıkkale) 
7. Mustafa Kalemli (Kütahya) 
8. Cemil Çiçek (Ankara) 
9. Muzaffer Arslan (Diyarbakır) 
10. Halit Dumankaya (İstanbul) 
11. Süha Tanık ' (İzmir) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler, sırasında yapılacaktır. • 

Muhterem milletvekilleri, bu önergede benim de imzam var; fakat, bu imzayı, Meclis Başka
nı seçilmeden önce vermiştim. Anayasanın 94 üncü maddesinin son fıkrası, benim mensup oldu
ğum siyasî parti grubunun Meclis içi ve Meclis dışı bütün faaliyetlerine katılmamı yasaklar. Bu ne
denle, bu imzam düşmüştür efendim; Yüce Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 

Bir diğer bilgiyi Genel Kurula arz etmek istiyorum. 
Dün, kapanış sırasında, araştırma önergelerini, grupların henüz bu konuda hazırlıklarını ta

mamlamadıkları için okutmadığımı ifade etmiştim; bazı arkadaşlarımda bir tereddüt olmuş, bu te-
reddütü izale bakımından tekraren arz ediyorum. 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında mey
dana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araş
tırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
, Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına 

Tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yangınının nedenlerini ve mevcut eski eserlerin korunmasıyla il
gili alınması gereken tedbirleri incelemek üzere 19 uncu Dönemde 10/246 sayılı komisyon kurul
muş, araya giren seçimler nedeniyle bu komisyon kadük olmuştur. 

Tarihî Sait Halim Paşa Yangınıyla ilgili nedenleri tespit etmek, ayrıca bu yalının daha Önce 
bağlı olduğu TC Turban Genel Müdürlüğü, 1992 tarihinden bugüne kadar bu kurumda yapıldığı id
dia edilen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını, tüm işlemlerini incelemek, kamuoyunda bu olayları 
açığa çıkarmak için, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereği bir Meclis araş
tırmasını saygıyla arz ederiz. 

1.- Halit Dumankaya (İstanbul) 
2.- Emin Kul (İstanbul) 
3.- İbrahim Cebi (Trabzon) 
4.- Sebgetullah Seydaoğlu (Diyarbakır) 
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(İçel) 

(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 

(Antalya) 
(Ankara) 

(Ordu) 

(Artvin) 
(Giresun) 

(Yalova) 
(Samsun) 
(Rize) 
(Nevşehir) 

3 1 . 1 . 1 9 % 0 : 1 T.B.M.M. 
5.-Ali Er 
6.- Esat Bütün 
7.-Ali Doğan 
8.- Sami Küçükbaşkan 
9.- Yücel Seçkiner 
10.- Mustafa Bahri Kibar 

11.-Süleyman Hatinoğlu 
12.- Yavuz Köymen 

13.- Yaşar Okuyan 

14.- Adem Yıldız 
15.- Ahmet Kabil 
16.-Abdülkadir Baş 
Gerekçe: 
Tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yangınıyla ilgili olarak Meclisin 20 Kasım 1995 tarih ve 36 ncı 

Birleşiminde bir Meclis araştırma komisyonu kurulması Anavatan Partisi Grubunun başvurusu 
üzerine kabul edilmişti. 

Araya seçimlerin girmesiyle, komisyon, kurulmadan kadük olmuştur.-
Sait Halim Paşa Yalısını Türkiye Kalkınma Bankasından TC Başbakanlık Turban Genel Mü

dürlüğüne bağlanmış, Turban İşletmelerinde birçok yolsuzluğun, usulsüzlüğün yapıldığı, sahte fa
turalarla paraların alındığı, ihalelere fesat karıştırılarak ya iş hiç yapılmadan veya yapılan işin beş 
on misli para açıktan ödendiği bilirkişi raporlarıyla sabit olmuştur. 

Kuşadası Marinasında devlet büyüklerinin yakınlarının yatları bedava denecek kadar az paray
la tamir edilmiş, Marinadan bedava istifade eden bazı sorumsuz imtiyazlı kişilerin yatlarının istifa
de etmesi, buna mâni olmak isteyen Kuşadası Marina eski Müdürü İbrahim Demir'e sus payı ola
rak teklif edilen Emek Otel Müdürlüğü, Turban otellerinde free (parasız) kalan partili militanlar, 
Turban personelinin parti mitinglerinde çalıştırılması, parti bayraklarının Turban depolarında sak
lanması ve personelince asılması; Turban eski genel müdürünün Turban personeline hazırlatılıp 
binlerce tebrik kartını Ispartalı seçmenlere göndermesi, İsparta'da önseçimde ve 24 Aralık seçim
lerinde Turban vasıtalarını ve personelini seçim için İsparta'ya seferber etmesi, seçim masrafı ola
rak milyarlarca lira harcaması, bu paranın kaynağının araştırılması gereği vardır. 

Sait Halim Paşa Yalısının yangınıyla ilgili birçok neden, yukarıda bahsettiğim gerekçeler or
taya çıkartılınca açıklık kazanacaktır. 

Sait Halim Paşa Yalısında paha biçilmez eserler bulunmakta, bu eserler ve yalı 1994 yılına ka
dar sigortalı iken, sigorta yapılmama nedenleri. 

Yangından bir yıl öncesinde, yalının, eski eserler çalındığı, bu eski eserler yok edildikten son
ra yakılacağı Meclis gündemine getirilmişken, Hükümetin bunu kale almaması. 

Yalıda en yakın itfaiyeye bağlı otomatik telefon varken kullanılmaması, yangının çatıdan baş
laması, yalı yangınının bir saat geçtikten sonra komşularca itfaiyeye haber verilmesi. 

Yalının bir yıl önce dış boyasının yapılarak 1 milyar 800 milyonluk bir harcama yapılmışken, 
bir yıl sonra, ruhsat alınmadan, tamamen yasalara aykırı olarak eski eserin bakımının yapılması, 
ihalenin yapılış şekli, suçun birkaç çalışan garibana yüklenilmesi. 
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Sanyer Savcısının ve İstanbul Vali Vekilinin, alelacele, yangın elektrik kontağından çıktı be

yanatlarını vermesi, Sarıyer Cumhuriyet Savcısının basına bilgi sızdırılmayacaktır talimat verme
si; tüm bu konulan araştırarak açıklığa kavuşması için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci 
maddesi gereği bir Meclis araştırması açılması gerekli kılınmaktadır. 

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

rüşmeler, sırasında yapılacaktın 

3. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/3) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

. 23.1.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ümraniye Cezaevinde öldürülen tutukluların cenaze törenlerine katılmak üzere gittiği Alibey-

köy'de gözaltına alınan ve daha sonra cesedi bulunan Evrensel Gazetesi muhabirlerinden Metin 
Göktepe'nin polis tasafmdan gözaltına alındıktan sonra ölü olarak bulunmasının üzerinden 12 gün 
geçmesine rağmen, failler ortaya çıkarılamamıştır. 

Otopsi raporu ve görgü tanıklarının açık ifadeleri ortada dururken, olayın bugüne kadar esra-
nnı korumasını anlamak ve izah etmek mümkün değildir. Çeşitli yetkililer tarafından yapılan be
yanatlar, olayı daha da karmaşık hale getirmiştir. Son olarak, Sayın Başbakan tarafından, olayın gö
zaltında meydana geldiğine dair bulgular olduğu ve faillerin bulunma aşamasına geldiğine dair 
açıklama yapılmış ise de, hâlâ somut bir neticeye ulaşılamamıştır. 

Sorun, sadece Metin Göktepe'nin dövülerek öldürülmesine karışmış olanların bireysel sorunu 
değildir; mesele, olayın vukuundan ve bugüne kadarki gelişmelerden sorumlu olan tüm yetkililerin 
meselesi olmalıdır. Zira, "Metin Göktepe nasıl ölmüş belli değil, bizde kaydı yok" diyebilen bir 
Emniyet Müdüründen "duvardan düşerek ölmüş" diyebilen bir İçişleri Bakanına kadar tüm yetki
lilerin sorumluluğu araştırılmalıdır. 

Gözlem altında bulunan bir kimse, devletin güvencesi altında demektir. Kaldı ki, İnsan Hak
ları Sözleşmesi altına imza koyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti "her ferdin yaşama hakkı kanunun 
himayesi altındadır" prensibini kabul ettiğini, bu vesileyle beyan etmiştir. 

Bugünkü iktidarın dört yıllık icraatı döneminde 2 bini aşkın faili meçhul cinayetin işlenmiş ol
masını ve sorumluların hâlâ bulunamamasını, demokratik hukuk devletinin geleceği açısından son 
derece kaygı verici görmekteyiz. 

Hukuk devletinin bu tür olaylarla yaralanmasını, hele Metin Göktepe olayındaki bir iddiaya 
muhatap olmasını, son derece üzücü ve utanç verici bir durum olarak kabul etmek gerekir. 

Bir taraftan işkencenin bir insanlık suçu olduğunu ifade ederken, diğer taraftan devlet eliyle 
işlendiği iddia edilen ağır suçlamalara muhatap olmak hukuk devletine olan güveni sarsacağı gibi, 
devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirecektir. Bu olay nedeniyle tüm polis teşkilatının töhmet al
tında bırakılmasını doğru bulmuyoruz; ancak, diğer taraftan da, konunun acilen açıklığa kavuştu
rulması gerektiğine inanıyoruz. 

Tüm yukarıdaki nedenlerle, kamuoyunun haklı beklentisi doğrultusunda, vakit geçirmeden, 
olayın Yüce Meclisçe ele alınmasını, polis tarafından gözlem altına alındıktan sonra ölü olarak bu
lunan Metin Göktepe'nin ölümü üzerindeki esrarı ortadan kaldırmak ve faillerinin bulunmasını te-
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min etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasını arz ye teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Okuyan Yalova 
Bülent Akarcalı İstanbul 
Cemal Özbilcn Kırklareli 
İbrahim Cebi Trabzon 
Eyyüp Cenap Gül pınar Şanlıurfa 
Cemil Çiçek Ankara 
Uğur Aksöz Adana 
M. Ali Bilici Adana 
Yaşar Eryılmaz Ağrı 
Mehmet Sağdıç Ankara 
Hüseyin Yayla Hatay 
Mahmut Bozkurt Adıyaman 
Agah Oktay Güner Ankara 
İrfan Köksal.an Ankara 
Hüsnü Doğan İstanbul 
Adil Aşırım İğdır 
Yıldırım Aktürk Uşak 
Mehmet AH Altın Kırşehir 
Lale Aylaman Muğla 
Yılmaz Karakoyunlu İstanbul 
Aslan Ali Halipoğlu Amasya 
Miraç Akdoğan Malatya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
' . • ' • ' • • . / • ' . ' • ' ' ~ . 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
riişmeler, sırasında yapılacaktır. 

4.~ İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktcpe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
flişkin önergesi (10/4) 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, Ümraniye Cezaevinde öldürülen 

Rıza Boybaş ve Orhan Üzcn'in Alibeyköy'deki cenaze törenini izlerken, 500'e yakın kişiyle bir
likte 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınmış ve ertesi gün, gözaltına alındığı kapalı spor salonu
nun bahçesinde ölü bulunmuştur. ; 

Bir gazetecinin görevi başında uğradığı insanlık dışı muamele ve saldın hakkında, günlerdir 
basınımızda çeşitli ihbar ve haberler yer almakta, buna karşın olayın çözümü ve gerçek faillerin or
taya çıkarılması yolunda hiçbir ilerleme kaydedilnıemcktedir. 

- no- ' 
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Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca açılan soruşturma ise, aradan geçen uzun süreye 

karşın henüz sonuçlandırılamamıştır. Soruşturmanın hangi sürede ve nasıl sonuçlanacağı belli 
değildir. 

Bu nedenle, konunun, herkesi tatmin edecek biçimde açıklığa kavuşturulması için, Anayasa
nın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Meclis araş
tırması açılmasını saygılanmızla-arz ederiz. 

Bülent Ecevit (İstanbul) 
Mümtaz Soysal (Zonguldak) 
H.Hüsamettin Özkan (İstanbul) 
Gökhan Çapoğlu (Ankara) 
Metin Şahin (Antalya) 
Zekeriya Temizel (İstanbul) 
Nami Çağan (İstanbul) 
Ziya Aktaş (İstanbul) 
Şükrü Sina Gürel (İzmir) 
İsmail Cem (Kayseri) 
Teoman Akgür (Sakarya) 
Ahmet Tan (İstanbul) 
Hikmet Uluğbay (Ankara) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-

rnclcr, sırasında yapılacaktır. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Kurula bir bilgi arz etmek istiyorum: 
Bu Meclis araştırması önergelerini yarından itibaren gündeme alacağız ve görüşeceğiz. 
Bu Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmeleri yapıldıktan sonra, eğer araştırma açılması 

kabul edilirse, bir komisyon kurulacak; bu komisyon, belirli bir süre çalışacak; sonra, raporunu, 
Genel Kurula arz edilmek üzere Başkanlığa sunacak. 

Geçtiğimiz dönem içerisinde 150'yc yakın araştırma önergesi verildi. Bunlardan 30'a yakını 
kabul edildi ve komisyon kuruldu. Kurulan komisyonlardan da ancak 11 tanesi raporunu tamamla
yıp verebildi. Bunun altını çizmek istiyorum. 

Genel Kurula arzım ve sayın grup başkanvekillerinden bilhassa ricam: Biz Başkanlık olarak, 
eğer bu önergeler kabul edilirse -araştırma komisyonları kurulması kabul edilirse- süre olarak, sı
nırlı bir süre vereceğiz; 1 ay gibi bir süre vereceğiz; yani, 3 ay süre verip, arkasından, uzatmak gi
bi bir tutum içerisine Başkanlık girmeyecek. Şimdiden bu bilgiyi arz ediyorum. Tabiî, kabul görür
se?.. Ama, Meclisimizin süratli çalışması bakımından, verilen önergelerin sonunda bir mana ifade 
etmesi bakımından ve kamuoyuna, bu Meclisin araştırdığı konunun ehemmiyetini zamanında bil-
direbilmemiz bakımından, buna ihtiyaç olduğu kanaatini arz ediyorum. Yardımlarınızı rica ediyo
rum. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemde bugün görüşülecek başka bir konumuz yoktur. Bu itibarla, 
gündemde yer alacak olan Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmelerini yapmak için, 1 Şubat 
1996 Perşembe günü saat 15:00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.03 

@ — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 NCİ BİRLEŞİM 
31.1,1996 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 
1 ' • • ' • • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Meclis Araştırması önergeleri (10/1, 10/2, 10/3, 10/4). 

' 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

' 4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• • ' • • ' " ' 5 • • " 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER. 




