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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay üreticisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener, Hükümetin acilen kurulmasına, 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış da, çiftçilerin problemlerine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarını ve 
alınması gereken tedbirleri tespit etmek (10/1), 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında meyda
na gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğü ile ilgili yolsuzluk iddialarını araş
tırmak (10/2), 

Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması (10/3), 

İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması (10/4), 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerlerini alacağı ve öngörülmelerinin, sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

Başkanlıkça, kurulacak olan Meclis araştırması komisyonlarının çalışma sürelerine ilişkin 
açıklamada bulunuldu. 

Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmelerini yapmak için, 1 Şubat 1996 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşime 16.03'te son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkan 

Celal Esin Bayram Fırat Dayanıklı 
Ağrı Tekirdağ 

Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

1 .2 .1996 Perşembe 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

2. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Pasaport Dairesinde zorunlu piyango uygulan
dığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/240) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Pendik Yayalar Mahallesi İlköğretim Okulu 
inşaatı ile ilgili yolsuzluk iddialarına ve yürütülen soruşturmaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yaptırılan sağlık eğitim kasetleri
ne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün 1995 
yılı reklam harcamalarına ve malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/243) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

v 7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Halk Bankasının 1995 yılı reklam 
harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekili seçimlerinde aday olup seçileme
yen bürokratların kararnamelerinin bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ayşe Balcı'nın özelleştirme kapsamında satın 
aldığı fabrikalara ve firmalarına verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı sorıj önergesi (7/246) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının reklam harcamalarına, 
malî yapısına ve dağıttığı kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/247) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.1.1996) 

11. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğünün 
1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/248) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.1.1996) 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1995 yı-
lıl reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 1995 yılı 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/250) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 
1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/251) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.1.1996) 
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15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğünün 1995 

yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/252) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 26.1.1996) 

16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümer Holding A.Ş.'nin 1995 yılı reklam 
harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/253) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) . ' •' . 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel Genel Müdürlüğünün 1995 yılı rek
lam harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/254) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1995 
yılı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/255) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) . . 

19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.'nin 
1995 yıli malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazıhsoru önergesi (7/256) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.1.1996) 

20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Kalkınma Bankasının 1995 yılı ma
lî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/257) (Başkanlığa geliş tarihi ; 
26.1.1996) 

21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 1995 yı
lı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/258) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) ! 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin 
1995 yılı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/259) (Başkanlığa geliş ta
rihi :26.1.1996) 

23. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Petrol Ofisi A.Ş.'nin 1995 yılı malî faaliyet
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İller Bankasının 1995 yılı malî faaliyetleri
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/261) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1996) 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin 
1995 yılı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/262) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.1.1996) 

26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Petkim'in 1995 yılı malî faaliyetlerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/263) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1996) 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin 1995 yılı malî fa
aliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/264) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1996) 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.'nin 1995 yılı ma
lî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/265) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin 1995 yılı malî 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türk Hava Yolları A.O.'nm 1995 yılı malî 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.1996) 
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31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Denizcilik İşletmelerinin 1995 yılı 

malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/268) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1996) 

32. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İline Gümrük Müdürlüğü açılıp açılmaya
cağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/269) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1996) 

33. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Konya - Ereğli arasındaki karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/270) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.1.1996) 

34. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek yolunun karayolu ağına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/271) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.1.1996) 

35. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 1996 yılında haşhaş ekimi kapsamına Karaman İli
nin alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/272) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.1.1996) 

36. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Sümerbank Holding A.Ş. Adana Bez Fabrikasının bir 
firmaya düşük bedelle satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/273) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.1.1996) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün

de meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri be
lirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/6) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1996) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusun
da alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.1.1996) 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) (Başkan
lığa geliş tarihi : 31.1.1996) 

Geri Alınan Yazılı Soru önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Tarık 

Kıvanç'ın bazı beyan ve uygulamalarına ilişkin Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesi 30.1.1996 
tarihinde geri alınmıştır (7/229) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Tarık 
Kıvanç hakkındaki bazı iddilara ilişkin, Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesini 30.1.1996 tari
hinde geri almıştır (7/230) 

© — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN: Mustafa KALEMLİ 

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER: Adil AŞIRIM (İğdır), Erkan MUMCU (İsparta) 

• • . n —, 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 

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

(Ağrı Milletvekili Celal Esin'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç değerli milletvekili arkadaşıma gündem-

dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Kırşehir Milletvekili Mehmet Ali Altın'ın, PETLAS'taki son duruma ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN - Birinci sırada, Kırşehir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Altın, PETLAS'taki son 

durumla ilgili olarak, Yüce Meclise düşüncelerini arz edecekler. 
Buyurun Sayın Altın. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET ALÎ ALTIN (Kırşehir) - Sayın Başkan, ben de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına seçilmenizden dolayı, sizi kutluyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
MEHMET ALİ ALTIN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1974 yılındaki Kıb

rıs Barış Harekâtında, Türkiye, uçak lastiği sıkıntısına girmiştir. Bazı ülkelerin ambargosu nedeniy
le, çareyi yeni bir fabrika yapmakta bulan devletimiz, PETKİM'e bağlı PETLAS tesislerinin oluş
turulmasına karar vermiş; 1977 yılında, Kırşehir'de, temel atılmış ve fabrikanın inşama başlanmış
tır. 1981 yılında, PETLAS'ın idarî ve sosyal tesisleri tamamlanmıştır. PETLAS, daha sonraki dö
nemde, 1989 yılında, kara taşıt araçlarının lastiklerini yapacak duruma gelmiş ve 1991 yılında da 
uçak lastiği üretimine başlamıştır. 

O zamanın şartlarına göre 200 milyon liralık krediyle kurulmuş olan PETLAS, bugün, serma
yesi.2,5 trilyon liraya yaklaşan dev bir kuruluş haline gelmiştir. Ne yazık ki, 1994 yılı 5 Nisan is
tikrar tedbirleri sonucu doların ani fırlamasıyla ülkemizde yaşanan ekonomik kriz PETLAS'a da si
rayet etmiş ve PETLAS'ın işçileri, işletmesi, son derece zorlu, işkenceli günler geçirmiştir. Bu ted
birler doğrultusunda, Hükümet, PETLAS'ı kapatma kararı almıştır. Daha sonra, bu kararın yanlış 
olduğu değerlendirmesi yapılmış, kurulan bir heyet marifetiyle PETLAS yeniden gözden geçiril
miş ve özelleştirme kapsamına alınmıştır; ama, ciddî bir adım atılmadığı için, ne yazık ki, PETLAS 
özelleştirilememiştir; şu anda da, eski statüde çalışmakta ve zor anlar yaşamaktadır. 
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Gerek burada çalışan işçiler gerek teknik kadro gerek idarî kadro, son derece sıkıntıdadır, ma

aşları zor ödenmektedir; sermaye tamamen erimiş durumdadır, gümrüğe gelen hammaddeler çeki-
lememektedir; idare ve işçiler son derece huzursuzdur. Burada çalışan insanlar yarın ne olacağım 
endişesini yaşamaktadırlar. PETLAS'a bir an önce Hükümetimizin el atıp, sorunların çözümüne 
yardım etmesi gerekmektedir. Son aldığımız duyumlara göre, bazı işçiler işten çıkarılmakta; hatta, 
kendilerine noter kanalıyla yazı gönderilerek iş çıkışı verilmekte, bazı işçilerin çıkışları da transfer 
yoluyla başka özel teşebbüslere yapılmaktadır. 

PETLAS'ın şu anda en önemli sorunu nakit sıkıntısıdır, işçilerin ücretlerinin ödenememesi sı
kıntısıdır, gümrükteki malların çekilememesi sıkıntısıdır. Üretimi artırmak daha kolay olduğu hal
de bu yola gidilmemekte; daha doğrusu, trilyonluk koskoca PETLAS çürümeye terk edilmektedir. 
Bir an önce buna çare bulmak zorundayız. 

PETLAS, Kırşehir için son derece önemlidir. PETLAS, bünyesinde çalışan 1 300 kişinin ya
nında 10 bin kişiye hitap etmektedir. Kırşehir zaten fakir bir yerdir, burada çalışan insanların es
naftan aldığı-verdiği, ancak bunları zor idare etmekte ve zor geçindirmektedir. İşçilerin kaderi de 
Kırşehir esnafının kaderi de buna bağlıdır. PETLAS'ın kapatılması, bundan otuzsekiz yıl önce, bir 
partinin, bana oy vermediler diye koskoca Kırşehir'i kaza yapmasına benzer. Kırşehir, tarihi boyun
ca tek bir tüten bacaya sahip olmuşsa ve bugün bundan imtina edilirse, ülkemiz için de Hükümet 
için de yazık olur diye düşünüyorum. 

Ne yapılabilir... Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut statü aynen korunmalıdır. Özelleş
tirmeye, sağlıklı olacaksa, bir an önce geçilmelidir. Ürün çeşidi çoğaltılabilmelidir. İşçi çıkarmak 
sorunu çözmüyor; ama, 50 işçi, 100 işçi çıkarmakla PETLAS sağlığa kavuşacaksa, bu arkadaşlara 
Kırşehir'in başka bir müessesesinde iş vererek transferleri sağlanmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilim, devam edecek misiniz? 
MEHMET ALÎ ALTIN (Devamla) - Bitiyor efendim. 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
MEHMET ALİ ALTIN (Devamla) - PETLAS'ın şu anda en büyük sorunu nakit sermaye so

runudur. Bunun, en kısa zamanda tamamlanmasını istiyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
2. - Konya Milletvekili Veysel Candanın, TEDAŞ'a ait enerji aktarımındaki tesis katılım pay

larına ve sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci sırada, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan, TEDAŞ'a ait 

enerji aktarımındaki tesis katılım payları ve sorunlar hakkında Yüce Meclisi bilgilendirecekler. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Dönem Genel 

Kurul çalışmalarımızın milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, ayrıca, Meclis Başkanlığına se
çilen Sayın Kalemli'yi de tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bugün gündeme getirmek istediğimiz konu, Türkiye Elekt

rik Kurumunun sanayici ve çiftçilerle olan anlaşmazlığına çözüm getirmek, bu konuya açıklık ge
tirmektir; bunun için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 

- 1 1 9 -



T.B.M.M. B : 8 1 . 2 . 1 9 9 6 0 : 1 
Amacımız, şu anda, Konya Türkiye Elektrik Kurumu ile köylü, çİtfçi ve sanayici arasında so

run haline gelen ve yargıya intikal eden bir konunun açıklığa kavuşmasıdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu, bilindiği gibi, enerjiyi kendisi üretmekte ve tek fiyatla, istediği zam
mı da yaparak satmaktadır; ancak, işyeri uygulamalarında, bir sanayi tesisine veya tarıma dayalı bir 
yere hat döşenmesi gerektiği zaman, hat döşenen müesseselerden -daha önce kurulan tesisler de da
hil- ayrıca katılım payı istemektedir. Sanayicimizden bize intikal eden bilgi ve belgelere göre, bir 
yere enerji nakli yapıldığı zaman, Türkiye Elektrik Kurumu oraya bir belge bırakmakta ve tüketi
ciyi bir protokolle anlaşmaya davet etmekte; ancak, görülen o ki, daha önce tesisleri kurulmuş olan 
yerlerde, enerji artırım farklarını da göz önüne alarak, geçmişe şamil birtakım uygulamalar yap-

. maktadır. Bu da, sanayici kesiminde büyük rahatsızlıklar doğurmaktadır. Bir Örnek vermek gere
kirse, 10 kilovatla ile çalışan bir yerde 110 kilovata çıkıldığı tespit ediliyorsa, 100 kilovat için, ba
zı yerlerde 2 milyon, bazı yerlerde de 10 milyon ile 200 milyon, hatta 1 milyara varan yeniden ek-
sözleşme farkı istemektedir. Yaptığımız araştırmalarda, istenen bu farkların, Enerji Bakanlığımız
da bir komisyon tarafından tespit edildiği anlaşılmaktadır. Bu, sanayi kesimi için, 1994'te 2 milyon 
lirayken, 1995'te 2 milyon 700 bin lira, 1996'da da 4 milyon lira. 

Ayrıca, bir müessesenin elektrik kaybını tespit etmesi için aktif-reaktif tespiti yaptığı zaman, 
bir güç pano hazırladığı zaman da, ayrıca 1 kilovat için 10 milyon, basit bir pano için de 100 mil
yon lira gibi bir rakam istediği gözlenmektedir. Zannediyorum ki, TEK'in bu uygulaması, Konya'da 
olduğu gibi diğer yörelerde de aynı şekilde devam etmektedir. 

Şimdi, netice nedir; yapmak istediğimiz nedir... Türkiye Elektrik Kurumu, her ay, muntaza
man, enerjisine zam yapmaktadır; ayrıca, katılım paylarına zam yapmaktadır; ayrıca, elektrik fiya
tı artışına bağlı olarak da depozito fiyatlarını artırmaktadır; yani, aynı koyundan birkaç tane post 
çıkarma iddiasındadır. 

Şimdi, çözüm önerilerimiz nedir; nasıl çözülmesi lazım geldiği konusunda, her şeyden evvel,. 
amacımız, TEK müessesesinin zayıflaması veya birilerine peşkeş çekilmesi değil; ancak, çözüm 
önerileri, yargıya gitmeden, mahkemeler de bu tür davalarla dolmadan önce, eski tesislerden, güç 
artırımı için para talep edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Ayrıca, önsözleşmeler yapılırken, yeni projeler talep edilmektedir. Kanun gereği, bu projeler 
de mühendisler odasından geçmekte, basit bir proje de, maliyet bedeli olarak asgarî 100 milyon tut
maktadır. Dolayısıyla, güç artırımına giren bir müessese, Türkiye Elektrik Kurumuna 300 - 500 
milyon ödediği gibi; ayrıca, daha önce yaptığı tesis için de proje bedeli ödeme durumunda kalmak
tadır. Kanaatimiz o ki, daha önce yapılmış tesislerden katılım payının alınmaması, ek tesis projele
rinin, Türkiye Elektrik Kurumunun teknik elemanlarınca sanayicimize ücretsiz çizilip teslim edil
mesi, Sanayi Bakanlığımızca -belirli komisyonca yüretilen- bu katılım paylarının, listede belirtilen 
fiyatlarının mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, aynı manzarayı çiftçiler için de görmekteyiz. 

Konya'da, Konya,' Ovası sulama projesi kapsamında yapılacak çalışmaların çok geç başlaması 
ve uzun zaman alması dolayısıyla, çiftçilerimiz sulu tarıma geçmek için aralarında para toplayarak 
kuyu kazmakta ve enerji hattı getirmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, devam edecek misiniz? 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Hemen bitireceğim efendim. 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 
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VEYSEL CANDAN (Devamla) - Ancak, bütün hatların masraflarını köylümüzün karşılama

sı halinde bile, TEK tarafından, kurulmuş tesislerden yine katılım payı alınmaktadır. 

Şimdi, bu noktada, gümrük birliğine girdiğimiz bugünlerde, Sayın Sanayi Bakanımızdan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızdan bu uygulamaların mutlaka yeniden gözden geçirilmesini 
özellikle rica ediyoruz. Aksi halde, birtakım yargı organlarına gitmek, vatandaşın, sanayicinin ve 
çiftçinin devletle mahkemelik olması gibi lüzumsuz bir konum ortaya çıkacaktır. 

Bu konuşmamıza belki de itiraz edilebilir, denilir ki, TEK'in bu yatırımları gerçekleştirmesi 
mümkün değildir, ileriye yönelik birtakım sıkıntılar söz konusudur. Şüphesiz ki, devlet, bir tüccar 
gibi davranmak durumundadır; ancak, enerji sattığı insanın da, sektörün de yaptığı ekonomik kat
kıyı göz önüne almak durumundadır. Çiftçi, kuyusuna elektriği götürecek, enerjiyi götürecek üre
tim yapacaktır; sanayici, ürettiği mamulü yurtdışına ihraç edip satacaktır... Bütün bunlar göz önü
ne alındığı zaman, burada yapılacak iş, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın, yasal bazı dü
zenlemelere giderek, bölgelerdeki müessese müdürlüklerine yetki vererek, bu sıkıntıların, Vatan
daşla uzlaşma yoluyla, asgarî ödeme planlarını yaygınlaştırmak suretiyle, sanayicimize, darboğaz
da yardımcı olmasıdır, inşallah, bu konuşmamızda ifade etmeye çalıştığımız temel unsurlara -Tür
kiye Elektrik Kurumu/sanayici, Türkiye Elektrik Kurumu/çiftçi meselelerine- Enerji Bakanlığımız 
yakın ilgi duyacak ve temennide bulunduğumuz gibi en kısa zamanda çözüm getirecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmışhn, halkımızın içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin 

gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış, halkı

mızın içinde bulunduğu sıkıntılar konusunda düşüncelerini ifade edecekler. 
Buyurun Sayın Elkatmış. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, 

sevgiyle selamlarım ve ikinci kere söz verdiği için, Sayın Başkana,da teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, vatandaşın devlete karşı birtakım görevleri olduğu gibi, mükellefiyetleri 

olduğu gibi, elbette ki, devletin de vatandaşlara karşı birtakım mükellefiyetleri, görevleri vardır. 
Vatandaşın devlete karşı mükellefiyetleri nelerdir; işte, askerlik yapmak, vergi vermek gibi... Çok 
az bir rantiye grubu haricinde, vatandaşımızın büyük çoğunluğu bu görevlerini eksiksiz yerine ge
tirmektedir. Peki, devlet, aynı şekilde, vatandaşa karşı olan görevlerini, mükellefiyetlerini yerine 
getirebiliyor mu; hayır diyebiliriz buna. Nedir devletin görevleri; işte, adaleti sağlamak, asayişi, gü
veni sağlamak, huzur ortamını sağlamak; ayrıca, sağlık ve eğitim hizmetlerini sunmak. Devlet bu 
görevlerini layıkı veçhile yerine getirememektedir ve vatandaşlarımız da, gerek sağlık konusunda 
ve gerekse eğitim konusunda büyük sıkıntı içerisindedir. Zaten, hayat pahalılığı, vatandaşın canına 
tak demiştir. Bir de bu hizmetlerdeki eksiklik nazara alındığında, vatandaş daha büyük bir ıstırap 
içerisine düşmektedir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, burada, yetkililer şu itirazı ileri sürebilirler: Efendim, kaynak yeter
sizliği var... Şahsen, ben, buna inanmak istemiyorum. Elbette ki kaynak yetersizliği vardır; bu, in
kâr edilemez; ama, bütün meseleleri de kaynak yetersizliğine bağlamak mümkün değildir; kötü yö
netim ve yanlış politikalar da,,bu sıkıntılara neden olmaktadır. 

Bakınız, Anayasanın 42 nci maddesinde, eğitim ve öğretimin mecburî olduğu, özellikle ilköğ
retimin mecburî olduğu, parasız olduğu ve devletin görevinin bu hizmetleri yerine getirmek oldu-
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ğu belirtilmesine rağmen, bugün, eğitim ve öğretim, maalesef, çok pahalı ve paralı hale gelmiştir. 
Vatandaşın, bu eğitim ve öğretim giderlerinin altından kalkması mümkün değildir. İlkokullarda da
hi, vatandaş, ekseriyetle okulunu kendisi yapıyor, odununu kömürünü veriyor, kayıt parası veriyor. 
Her ay birtakım paralar veriyor; elbette, parası olanlar verecektir, hatta kendisi de okul yaptıracak
tır; ama, burada, parası olmayanları, halkın büyük bir kesimini dikkate almak gerekir. 

Sağlık hizmetleri de öyle.,. Bakınız, Anayasanın 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında ne deni
liyor: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Aynı maddenin üçüncü 
fıkrasında "devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla görevli
dir" deniliyor. Yani, Anayasada, vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalandırılması emrediliyor; 
ama, gel gör ki, bugün, ülkemizde, sağlık hizmetleri yeterince verilememektedir; çok pahalı oldu
ğu gibi, paralıdır da, paralı hale gelmiştir. Parası olmayan fakir fukara, âdeta ölüme terk edilmek
tedir. Devlet, fakir olan vatandaşlarına yeşilkart verdi; ama, gel gör ki, bu yeşilkart hiçbir işe yara-
mamaktadır; vatandaşlar hastanelerden geri çevrilmektedir. Bağ-Kur'lular perişandır, SSK'lılar pe
rişandır; bunlara acilen çözüm bulunması gerekir. Her gün, medyada, sağlıkla ilgili birtakım üzü
cü hadiselerle, skandallarla karşılaşmaktayız ve bütün milletvekillerinin -geçmiş dönemlerde mil
letvekili olan arkadaşlarımız bilirler, yeni arkadaşlarımız da, elbette ki, bu konularla sık sık karşı
laşıyorlardı- en büyük sıkıntıları iş ve sağlık konusunda olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, sağlık hizmetlerinin devlet tarafından çok ucuz fiyatlarla yapılmasında, fa
kir fukaraya da bedava yapılmasında zaruret bulunmaktadır. SSK ve Bağ-Kur, kaynak yetersizli
ğinden dolayı iflasın içerisindedir; hastanelere gerekli parayı ödeyememekte ve hastaneler de SSK 
ve Bağ-Kur'lu vatandaşları geri çevirmektedirler; ayrıca, birkısım sağlık hizmetleri de ödeme kap
samı dışındadır. İşte, sağlık alet, edavatı ve malzemeleriyle birkısım ilaçların da ödeme kapsamına 
alınması lazım. Bugün, bir kalp ameliyatında, birkısım sağlık malzemelerini -ki, sadece bu malze
meler 200 milyon lira civarında tutuyor- vatandaş alamamaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz? 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Efendim, birkaç dakika... 
BAŞKAN - Lütfen bitirin efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Tabiî, zaman çok dar olduğu için daha fazla detaya gi

remiyorum. 
Ben, ilimizle ilgili olarak da birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Nevşehir Devlet Hasta

nesi, 1960 yılında sağlıkocağı olarak yapıldı, buraya sonradan birkısım ilaveler yapıldı ve bu sağ-
lıkocağı, hastane haline getirildi. Bu hastane, gerek fizikî yapı itibariyle gerek alet edavat yönün
den ve gerekse doktor açığı ve diğer yardımcı elemanlar açığı yönünden büyük sıkıntı içerisinde
dir. İşte, bundan dolayı, 1990 yılında, Nevşehir, yeni bir devlet hastanesi kurulması için yatırım 
programına alındı; 1991 yılında da temeli atıldı. 250 yataklı olarak temeli atılmıştı; ama, bugün, 
150 yatağa indirildi. 

Değerli arkadaşlar, 1990 yılındaki programda -işte, programın o sayfasının fotokopisi elimde-
keşif bedeli 158 milyar lira, bugünkü bedeli 1 trilyon lira; ama, gel gör ki, 1994 yılına kadar bura
ya -yine bu programda belirtildiği gibi- 5 milyar 700 milyon lira sarf edildi. 1 trilyon lira maliyeti 
olan bir.yere, bugüne kadar 5 milyar 700 milyon lira ödenmiştir. Bu şartlarda, bu hastanenin yapıl
ması mümkün değil. Programda da 1997 yılında bitirileceği öngörülmektedir. Bu gidişle, değil 
1997 yılında, yüz yılda da bu hastanenin yapılması mümkün değildir. Ben, Değerli Sağlık Bakanı
mızdan, bu konuda acilen yardımlarını rica ediyorum. 
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Nevşehir Belediyesi... 

BAŞKAN - Sayın Elkatmış, konuşmanızın bu Nevşehir bölümünü bitirelim; çünkü, ben hep 
dikkat ediyorum, siz, konuşmanızın zaman süresi bittiğinde, bir Nevşehir bölümü açıyorsunuz. Ben 
bundan mutluluk duyuyorum, zevkle dinliyorum; ama, konularınız ayrı bir gündemdışı konuşma 
konusudur; o balamdan, lütfen toparlamanızı istirham ediyorum efendim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Belediyenin, üç yıldızlı bir oteli, hastane olarak kullanmak üzere vermesine rağmen, bugüne 
kadar, tasarruf tedbirleri dolayısıyla, bu, yapılamadı. Birçok sağlıkocağı da, binası olmasına rağ
men, doktor ve yardımcı elemanların olmayışı nedeniyle kapalı bulunmaktadır. Halk, bir diyaliz 
merkezi yaptırdı, makinelerin çoğunu da kendisi aldı, binasını da kendisi yaptırdı; ama, buranın di
ğer alet ve edevat ile birkısım makineye daha ihtiyacı var. Bunların da sağlanmasını Sağlık Baka
nımızdan rica ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 

Değerli milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündeme geçmeden önce, Yüce Genel kurula bir iki konuda açıklama yapmak istiyorum. 

Birincisi, gündemdışı konuşmalar konusudur. Bazı değerli arkadaşlarımız bu dönem seçilip 
geldiler, gayet tabiî, gündemdışı konuşmalar konusunda bilgi eksikliği içinde olabilirler, onu ta
mamlamak istiyorum. 

Gündemdışı konuşmalarda, konuşma sırası alabilmek için, konuşmayı yapacak olan milletve
kili, bizzat, o hafta nöbetçi olan Meclis başkanvekiline bir dilekçeyle müracaat edecektir. Bu mü
racaatı bizzat yapamaz ise, öyle bir durum ortaya çıkarsa, sekreterleri kanalıyla ve yine dilekçesi
ni göndermek suretiyle ve Meclis başkanvekiline ulaşmak suretiyle bu müracaatını yapabilir. 

Gündemdışı konuşmaların kimin tarafından yapılacağı, konuşmanın önemi, takdiri, sadece, o 
hafta görev yapan Meclis başkanvekiline aittir. Bazı arkadaşlarımız, biraz önceî kendilerince çok 
önemli gördükleri -benim de katıldığım- bazı konularda, hemen bugün konuşma yapma arzusunu 
izhar ettiler; buna imkânımız yoktur; çünkü, gündemdışı konuşmalara hükümetin cevap vermesini 
temin bakımından, Meclis başkanvekili, sabahtan aldığı müracaatları veya haftabaşında aldığı mü
racaatları, uygun kanallarla hükümete iletir, hükümetin ilgili bakanı da, cevap için, hazırlanma fır
satını bulur. 

İkinci bir açıklamam şu: Yine, bazı çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok acil, günlük, 
mutlaka cevap verilmesi gereken bazı konuları soru önergesi olarak Başkanlığa iletmekte ve cevap 
beklemektedirler. Bu da İçtüzüğümüz gereği mümkün değildir. Soru önergelerinin, yazılı soru 
önergesi veya sözlü soru önergesi şeklinde, daha önceden hazırlanıp, Başkanlığa verilmesi lazım
dır. Bunun -kendi normal prosedürü içerisinde- cevapları da sayın milletvekillerine verilecektir; 
ama, bu şekildeki müracaatlardan ben bir ihtiyacın ortaya çıktığını anlıyorum; yani, anında sorulup 
anında cevap verilmesi şekliyle. İnşallah, yapabilirsek, önümüzdeki günlerde, İçtüzüğümüzde ya
pacağımız bu değişikliklerle bu imkâna kavuşmuş olacağız. Ben, bu konuda da, sayın grup başkan-
vekilleri başta olmak üzere, değerli milletvekili arkadaşlarımın katkılarını ve yardımlarını istirham 
ediyorum efendim. 

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 

I. - 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 (1015) 

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) 
Ali Er (İçel) 
Erkan Mumcu (İsparta) 
Ülkü Güney (Bayburt) 

i ' ' • 

Cemil Çiçek (Ankara) 
Avni Akyol (Bolu) 
Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir) 
Metin Öney (İzmir) 
Emin Kul (İstanbul) 
Ahmet Kabil (Rize) 

, Mehmet Cavit Kavak (İstanbul) 
Mustafa Bahri Kibar (Ordu) 
Yaşar Okuyan (Yalova) 
Sebgetullah Seydaoğlu (Diyarbakır) 
Nabi Poyraz (Ordu) 
İbrahim Çcbi (Trabzon) 
Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
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 alman malzemelere ucuz katkı maddesi katılarak ve ülkeye ka
çak sokulan akaryakıtla değiştirilerek, Petrol Ofisi depolarında nakledildiği; İskenderun Bölge Mü
dürlüğünde bu işin yoğunlaştığı; Kırıkkale'den nakliye yapan Değer Uluslararası Nakliye Şirketi 
sahibi Mehmet Emin Değer tarafından nakledilen malzemede bu şekilde olayların olduğu ihbarla
rı geldiği; tankerlerden alınan numuneler üzerinde yapılan araştırmanın olayı doğruladığı; bu ko
nuda, 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. 
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Nafi Tosun, bu olayı, Sendika Başkanı ve bölge Milletvekili Abdullah Kınalı ve 50 kişilik bir 

heyetle Başbakan Sayın Tansu Çiller'e 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 Nafı Tösun'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 "doğruyor 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... 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde de bu yolsuzluklara göz yumulduğu; yasal olmayan şekilde, 
bazı bayilerin sözleşmeleri, yönetim kurulu kararı alınmadan tahrif edilerek uzatıldığı; bazı vakıf
lara özel muamele yapılarak istasyonlar verildiği; bunlardan, şehit analannı 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-
lah'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 müdürlüklerindeki olayları 
araştırmak, gerçekleri su yüzüne çıkarmak için, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci mad
desi, bir araştırmanın açılmasına zaruret vardır. 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, dün de okuttuğumuz gibi, gündeme de yazılmış bulunan 4 adet araştır

ma önergesi normal prosedüre girdi. Gruplarla bugün yaptığım temas sonucunda, bu araştırma 
önergeleriyle ilgili hazırlıkların henüz tamamlanmadığı ifadesi bana ulaştığı için, bugün, araştırma 
önergelerinin öngörüşmelerinc başlamıyoruz. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. - SEÇİMLER 
7. - Başkanlık Divanı Üyelikleri Seçimi 
BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için, siyasî parti grup

larından bazıları adaylarını bildirmişlerdir. Şimdi, İçtüzüğün 11 inci maddesi uyarınca, bu adayla
rı gösteren listeyi okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri Aday Listesi 
Başkanvekilleri: 

H.Uluç Gürkan(Ankara) DSP 

Yasin Hatiboğlu (Çorum) RP 
Kamer Genç (Tunceli) DYP 
Kâtip Üyeler: 

Zeki Ergezen (Bitlis) RP 
Kâzım Üstüner (Burdur) DSP 
Ünal Yaşar (Gaziantep) ANAP 
Mustafa Baş (İstanbul) RP 

Salih Kapusuz (Kayseri) RP 
Ali Günaydın (Konya) DYP 
Kadir Bozkurt (Sinop) DYP 
idare Amirleri: 
Veli Andaç Durak (Adana) DYP 
Yücel Seçkiner (Ankara) ANAP 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) DSP 

İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) RP 
BAŞKAN - Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Başkanlık Divanına seçilen sayın milletvekillerini kutlar, başarılar dilerim. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı için diğer grupların adayları bildirildiğinde seçimleri 

yapılacak ve bu suretle Başkanlık Divanı teşekkül etmiş olacaktır. 

Gündemde yer alan işleri görüşmek için, 6 Şubat 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.40 

• ' - @ -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 2 .1996 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Meclis Araştırması önergesi (10/5) 

' 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

4 ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunla
rını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında 
meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

3. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayeti
nin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayeti
nin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

6 . • 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




