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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kırşehir Milletvekili Mehmet Ali Altın, PETLAS'taki son duruma, 

Konya Milletvekili Veysel Candan, TEDAŞ'a ait enerji aktarımındaki tesis katılım paylarına 
ve sorunlarına, 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış da halkımızın içinde bulunduğu sıkıntılara, 
îlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Başkanlıkça, gündemdışı konuşma talebinin nasıl olacağına ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 

meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) okundu; önergenin gün
demdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim sonucunda : 
Başkanvekilliklerine; 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan, 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 
Kâtip Üyeliklere; 
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, 
Burdur Milletvekili KâzınvÜstüner, 
Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş, 
Konya Milletvekili Ali Günaydın, 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt, 
İdare Amirliklerine; 
Adana Milletvekili Veli Andaç Durak, 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner, 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz, 
Şunlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, 
Seçildiler. ' 
6 Şubat 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.40'ta son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkan . ' - . 

Adil Aşırım Erkan Mumcu 
İğdır İsparta 

Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

6 . 2 . 1 9 9 6 SALI 
Yazılı Soru Önergeleri 

• 1. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, İzmir'de nöbetçi eczanelere yönelik saldırılara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

2. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, TRT'nin reklam kuşaklarının mevzuata aykırı olarak 
ip Arbo Medya hizmetleri ve Tic. A.Ş.'ne kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

3. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, İzmir'de yaşanan sel felâketi nedeniyle zarar gören iş
yeri sahiplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/276). (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1996) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban ve bağlı işletmelerince Erten Mühen
dislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne verilen işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/277) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

5. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İline bağlı Sultanpınarı ve Kürt
çü köylerinin yoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/278) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1996) 

6. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, yurt dışından patates ve elma ithal edi
lip edilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/279) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1996) . 

7. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğüne se
çim öncesi personel alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/280) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

8. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Halkalı Ziraat Meslek Lisesi arazisinden bir kısmı
nın bir firmaya kum ocağı olarak tahsis edilip edilmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

9. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, yurt dışına burslu olarak gönderilen öğrencilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1996) 

10. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, askılı tekstil taşımacılığındaki bazı uygulamalara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1996) 

11. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye'ye Yunan gazetelerinin sokulmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/284) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1996) 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, DPT'de çalışmadıkları halde maaş aldıkları id
dia edilen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/285) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1996) 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, doğalgaz alınan ülkelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/286) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1996) 

14. - Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, 1994 ve 1995 yıllarında özelleştirilen kuru
luşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/287) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1996) 

15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yalova - Termaldeki Türk Hamamının 
bakım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/288) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1996) • ' ' 
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16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban işletmelerinde bazı evrakların orta

dan kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/289) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 1.2.1996) 

17. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, çay ithalinde uygulanan rejime ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/290) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.2.1996) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç imalatı ve tü

ketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1996) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri ile yan kuruluşla
rının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1996) . - ' 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüplerinin faaliyetlerinin 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1996) 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübünün faaliyetle
rinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1996) 

5. - Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki so
runların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.2.1996) 

6. - Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve S.S.K. ile ilgili 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/14) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1996) 

' 7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 2İ arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değerlen
dirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) 

8. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açıköğretim Fakültesi öğren
cilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.2.1996) . 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 

v Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN: Başkanvckilı Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzını ÜSTÜNER (Burdur) 
: — ©- — — 

BAŞKAN - Tüm çalışmalarımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
20 nci Dönemin Birinci Yasama Yılının 9 uncu Birleşiminde beraberiz. Yüce Meclisin kuru

luşuna katkısı bulunan ve Yüce Meclisin her kademesinde hizmeti geçmiş olup ahirete intikal eden
lere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum; hayatta olanlara sıhhat, afiyet diliyorum. Yüce milletimi
zin ve Yüce Heyetinizin ramazanını, intizarında bulunduğumuz bayramlarınızı tebrik ediyorum. 
Hassaten, bu yüce sorumluluğu, güvenerek tevcih etmiş olmanızdan dolayı, şükranlarımı ifade edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın üyemize gündemdışı söz vereceğim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun, tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem 

dışı konuşması 
BAŞKAN - İlk gündemdışı sözü, tütün ekicilerinin sorunlarıyla ilgili olmak üzere, Anavatan 

Partisi Manisa Milletvekili Sayın Abdullah Akarsu'ya veriyorum. 
Sayın Akarsu, bugünkü programımızın yükünü de dikkate alırsanız, zannediyorum, süreyi da

ha iyi kullanırsınız. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. ı 
Buyurun. 
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Başkan, öncelikle, sizi, yeni görevinizden dolayı 

tebrik ediyorum; hayırlı olsun inşallah. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

,• ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ben, bir konu hakkında izahat vermek üzere buraya çıktım. Bildiğiniz gibi, bu ülkede, beşyüz 
bini geçkin aile, tütün ziraatıyla geçinmektedir. Bizim yöremiz olan Manisa'da, tütün ziraatı, ağır
lıklı bir yer işgal etmektedir; bölgemiz, tütünle geçinen, tütünden geçimini elde eden çok yoğun nü
fusun yaşadığı bir bölgedir; ama, üzülerek ifade etmek isterim ki, sori iki üç yıldır, tütüncü, kara
lar bağlamıştır. Problemler, tütüncünün kendisinden kaynaklanmamaktadır; problemleri ortaya ko
yan, tütüncü değil, ekiciler değil, o ziraatla uğraşan insanlar değil, bu problemleri halletmesi lazım 
gelen hükümetler olmuştur. 

Bakın, ben, size, bu noktada bazı şeyleri izah etmek ve bilgi sunmak istiyorum: 
Bunlardan birincisi ve en önemlisi, tütün piyasasının, son devrin hükümetleri zamanında sü

rekli geç açılmasıdır; yani, zamanı sarkıtarak piyasayı açma ve parayı sürekli geç ödeme politika
sına sahip bir anlayışla bunu devam ettirmişlerdir. ' 
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Eskiden, yılın başında tütün piyasası açılır, paralar tıkır tıkır ödenir; ondan sonra da, gecikme 

olursa, arada, prim farkı ödemesi yapılırdı. 
Şimdi, şubat ayına girdik; Türkiye'de tütün piyasası açılmadı ve tütüncü, büyük bir kaygıyla, 

sıkıntıyla, piyasanın ne gün açılacağını bekliyor. Niçin bekliyor; çünkü, son yılların, son günlerin 
azgın enflasyonu karşısında sıkıntıya düşmüş, sıkıntı içerisinde, sıkıntı yumağı içerisinde boğuş
makta; acaba tütün piyasasası bir an önce açılır da, yüzümü güldürecek bir fiyat alabilir miyim kay
gısı içerisinde beklemekte ve ümit etmektedir; ancak, şunu ifade etmek gerekir ki, bugün, tütün eki
len bölgelerde, işte, Selendi'de, Kula'da, Demirci'de, Gördes'te ve Akhisar'da, tütün piyasası açıl
madığı için, fırsatçı tüccar, yani karaborsacı, 60 ilâ 70 bin lira arasında karaborsa fiyatından, yani 
düştü fiyatından tütünleri mubayaa etmektedir. Bu hususu göz önüne sermek ve sizlere takdim et
mek için buraya çıktım. 

Esasen, tütüncünün, sadece fiyat politikası ve piyasanın geç açılmasıyla ilgili gibi görünen sı
kıntılarının arkasında, önemli üç ana konu vardır. Şimdi, bu hükümetler döneminde, tütüncüye, 
mağdur ve mazlum rolü verilmiştir; tütüncümüz, bu rolü, hak etmediği halde, oynamak durumun
dadır; oynamak istemediği halde, bu rol, onlara oynattırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, piyasanın açılması ve fiyat politikaları ayrı... Zaten, piyasanın 
geç açılmasından ve fiyat politikaları durumundan dolayı, bu hükümetler, son üç dört yılda hep sı
nıfta kalmıştır; ancak, esas bir mesele vardır; tütünde reform diye takdim edilen, anabaşlık altında 
sunulan kota meselesini göz önüne getirmek istiyorum: 

Benim yöremde ve bölgemde, Manisa'da ve Ege Bölgesinde, üretilen tütünün yüzde 92'si ih
raç edilmektedir; yani, Türk insanı, benim çiftçim, bizim çiftçimiz, bu devletin tekeline, bu devle
tin ihracat yapmak isteyen diğer kuruluşlarına -Tekel'e ve diğer kuruluşlara- ihraç edilebilir tütünü 
satıyor; bu Hükümetin zamanındaysa, reform diye takdim edilen, esasında, reform değil, bir zulüm 
olan, kota uygulaması getiriliyor. Niçin?.. 

Size, çok açık ve samimî olarak söylüyorum; ben, burada bazı rakamları verirken, bazı şeyle
ri söylerken, seçmene selam kabilinden değil, gerçekleri ifade etmeye çalışıyorum; çünkü, koydu
ğunuz kotayla, bölgemde, 70 kilo ilâ 150 kilo tütün ekip kaldırıp, bir yılı onunla geçirmek zorun
da olan, bir yıl hayatını onunla idame ettirmek zorunda olan insanlar var ve bu insanların yetiştir
diği tütünler, ihraç edilebilir tütünlerdir, yakılan tütünler değildir; o zaman, kota uygulamasının, bir 
reform değil, bölge insanımıza veya Türk tütün üreticisine yapılan bir zulüm olduğunu düşünüyo
rum. 

KADİR BOZKURT (Sinop)-Şu anda taban fiyatın kaç lira olması lazım?! 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Taban fiyat, bizim zamanımızda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akarsu, süreniz doldu. ; 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Sayın Başkan, ben daha hiçbir şey konuşamadım; mü
saade ederseniz, çok kısa arz edeyim. 

Bakın, bir şey söyleyeyim... . < -
• BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... Evvela söz vereyim, sonra ko

nuşun lütfen. 
Ben size 2 dakika süre veriyorum. Daha görülecek çok işimiz var ve önümüzde de beş yılımız 

var; çok konuşursunuz inşallah. (DYP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. . 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Taban fiyatının kaç lira olacağını sordunuz; ben onu si

ze çok kısa arz edeyim. 6 dolardan, 7 dolardan bahsetmeyeceğim. Biz, çiftçimize 6 dolar vermiş
tik; siz, geçinebileceği kadar bir rakam tespit edin, hemen verin; çünkü, karaborsacılar 60-70 bin 
liradan alıyor. 
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Ben, tabiî, bu sürenin bu kadar kısıtlı olduğunu fark etmediğim için, biraz başka şeyler de söy

lemek istiyordum; ancak, Sayın Başkanı da üzmemek, sıkıntıya sokmamak açısından kısaca topar
layayım. 

Sayın milletvekilleri, tütünde kota, serbest pazar ekonomisine inanmış bir hükümetin veya hü
kümetlerin uygulayacağı bir husus değildir. Tütünde kota, pamukta fon, pamukta kota anlayışını
zın, eğer, temsil ettiğiniz fikirlerin sahibiyseniz, derhal değiştirmeniz lazım gelen fikirler olduğuna 
inanıyorum; çünkü, benim yöremin insanı, size, altın sarısında tütün, beyaz altın diye de pamuk ve
riyor ve Ege Bölgesi tütünden pamuğa geçti... Önce 60 sent fon uygulaması, arkasından 50 bin ton 
kota uygulaması... Dünyada pamuğun fiyatı 98 sent; Manisa'da, çiftçi 70 sente satamıyor, 60 sen
te satıyor; ona reva gördüğünüz rol budur; yani, son yıllarda hükümetlerimizin Manisa çiftçisine 
gösterdiği ilgi ve ilgisizlik -esasen, ilgisizlik demek lazım- bu sonucu getirmiştir. 

Ben, şunu arz etmek istiyorum: Tekel gibi, Çay-Kur gibi kuruluşları, bir bakanlığa bağlı ola
rak yürüyen, bir bakanlık nezaretinde giden işleri, getirip Sayın Başbakana bağlarsanız, bunu gö-
zardı ederek Sayın Başbakana bağlarsanız, onun ne kadar ilgileneceği meydandadır, ilgilenmediği 
de meydandadır; bunu söylüyorum, bunu arz ediyorum. 

Hepinize saygılar ve hürmetler sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Akarsu, teşekkür ediyorum. 
2. -Manisa Milletvekili Hasan Gülay 'in, tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci sözü, yine tütün konusunda, Manisa Milletvekili Sayın Hasan 

Gülay'a vereceğim. 
Bu defa, iki sayın üyeye tütünle ilgili söz verdiğime göre, inşallah, bir sayın üye de, hiç olmaz

sa, bu tütünün zararlarını da bir kenara Sıkıştırır diye düşünüyorum. (Alkışlar) 
Buyurun efendim. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsım ve Demok

ratik Sol Parti adına, hepinize içtenlikle saygılar sunarım. 
Sayın Başkanvekilim, size de, yeni görevinizde içtenlikle basanlar dilerim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
HASAN GÜLAY (Devamla) - 25 Aralık 1995 tarihinden itibaren, ülkemizde, yeni bir hükü

met arama, yeni bir hükümet kurma çalışmaları devam etmektedir. Konu, kimin başbakan olacağı, 
kimin öncelikle başbakan olacağı konusu üzerinde düğümlenmektedir. İsterdim ki, ülkenin prob
lemleri ve bunların çözümleri, tek tek, öncelik sırasına göre ortaya konulsun; hükümet kurma ça
lışmalarında da, bütün siyasal partiler ve o siyasal partilerin değerli başkanları, değerli liderlöri, ki
min başbakan olacağı konusunda değil, ülkenin problemlerinin ve bunların çözümlerinin ortak pay
dası etrafında hemfikir olsunlar ve hükümet kurma çalışmalarına ışık tutsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, şunu, samimî olarak, artniyetsiz, bu Yüce Meclisin sade bir milletveki
li olarak belirtmek istiyorum: Başbakanlık, babadan oğula geçmez; başbakanlık, babadan kızına da 
geçmez. Başbakanlık, bir meslek de hiç değildir; bir hizmet yeridir. 

Ege'de, kendi seçim bölgem olan Manisa'da -değerli arkadaşımın da söylediği gibi- kota ko
nusu var. Kotanın Türkçe manası, yasaklamadır. Bunun, başka manası da yoktur; başka şekilde ta
rif eden varsa, yalan söylüyor demektir. 

Yaşamda bir kural vardır: Fazla üreteceksin, kaliteli üreteceksin, fazla satacaksın, fazla kaza
nacaksın ve daha iyi yaşayacaksın. Yaşamın kuralı, zaten budur. Bu böyle olduğu halde, tütüne ko
ta koymadan önce yeni iş imkânları yaratmadan, yeni iş sahaları açmadan, yeni geçim yolları bul
madan tütüne kota koyacaksın, tütün müstahsilinin gelirinde kota miktarı kadar azaltma yapacak
sın ve gerektiğinde, tütün müstahsiline "başının çaresine bak" diyeceksin! Bu, önce ayıptır, dinen 
de günahtır. 
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Yine hepimizin bildiği gibi, tütünün ekildiği sahalar olan, yurdumuzun Güneydoğu, Karade

niz, Marmara ve Ege Bölgelerinde, tütün, ana geçim kaynağıdır. Bugün, ülkemizin bu saydığım beş 
bölgesindeki tütün üretim miktarı, artı eksi 400 bin tondur; ihracat 120 bin ton, iç tüketim 60-70 
bin ton; artı eksi 200 bin ton ihracat ve tüketimimiz var; geri kalan 220 bin ton fazlalığımız var. 
Bundan böyle, ülkemizde, 220 bin ton tütün üretilmesi ve her bir tütün ünitesinin, son üç yılının 
teslimatı gözönünc alınarak, bir kota çerçevesinde üretim yapması planlanmıştır/Bunun, güneydo
ğuda ve doğuda uygulanması, sosyal gerekçe bakımından, şu andaki durumuyla imkânsızdır. Mar
mara'da ise, sanayiin artması, zaten, otomatik olarak kotayı meydana getirmekte, millet tütünden 
sanayie kaçtığı için, biz istemesek de, kota, kendiliğinden oluşmaktadır. Sorun, Karadeniz ve 
Ege'dedir. 

Bugün, Amerikan tipi sigara üretmek ve yerli tütünlerle harman yapmak için, Barley ve Vir-
ginia tipi tütün ithal edilmektedir. Bunun senelik ithalat miktarı 22-23 bin tondur, ödenen döviz de 
91 500 Amerikan Dolarıdır. 

Bu uygulamalar, bilhassa, Ege tütün üreticisini çok mağdur etmektedir. Özellikle, kıraç arazi
de üretim yapan üretici ile taban arazide üretim yapan üretici arasında, kota aynı değerde olduğu 
için, kıraç arazide üretim yapan müstahsilin zararı daha fazla olmaktadır; çünkü, taban arazilerin 
verim düzeyi ile kıraç arazilerin verim düzeyi farklıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gülay, 2 dakika süre de size veriyorum; lütfen toparlar mısınız. 
HASAN GÜLAY (Devamla) - Peki, Sayın Başkanım. 
Kıraç arazide üretim yapan üreticinin hakkı ğözetilmelidir. 
Ayrıca, harman yapmak için, senede 22-23 bin ton ithal edilen Virginia tütününün Türkiye'de 

üretiminin sağlanması gerekir. Bunu yapacak olan da, Tarım Bakanlığı araştırma enstitüleridir. 
Tütünde diğer bir konu da, standarda henüz geçilmemiş olmasıdır. Tütüne standart konulursa, 

müstahsilin ürettiği ürünün hem kalitesi artacak hem ihracı daha kolaylaşacak; dolayısıyla, her se
ne, 100 milyonlarca dolar değerindeki ürünün yakılması önlenecektir. 

Sayın Hükümetten, altını çizerek, Yüce Meclise açıklamasını beklediğim konuları şöyle sıra
lıyorum: 

Ege-Manisa tütün müstahsiline konulan kota yerine, halkın geçim sıkıntısını azaltan, onu eko
nomik olarak rahatlatan ne gibi tedbirler aldınız; ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Tütün piyasası ne zaman açılacak? 
Tütünde standarda geçilmesini düşünüyor musunuz? 
Piyasanın gecikmesiyle tütün müstahsilinin bankalara olan kredi borçlarının faizlerindeki yı

ğılma hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu ülkenin ve halkın beklediği, kimin başbakan olacağı de

ğil; ülkenin ve halkın ekonomik problemlerini bilen ve doğru çözümler öneren, ülkenin dış siyasal 
problemlerini de ülkenin çıkarları doğrultusunda çözebilen -tabirimi mazur görünüz- ülkeyi adam 
gibi idare edebilecek bir başbakanın kim olacağıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Sayın Gülay, teşekkür ediyorum. 
3. - Tarım ve Köy işler i Bakam Nafiz Kurt'un, Manisa milletvekilleri Abdullah Akarsu ile Ha

san Gülay 'in, tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 
BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Nafiz Kurt, zannediyorum, iki gündemdışı ko

nuşmaya birden cevap verecekler; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; bugün, Manisa milletvekili iki değerli arkadaşım tütün hakkında gündemdışı 
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konuştular; onlara cevap vermek için huzurlarınızda bulunuyorum ve hepinizi saygı ve sevgiyle se
lamlıyorum; Sayın Başkana da vazifesinde üstün başarılar diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Birinci konuşmacı arkadaşı

ma, yolda olduğum için -çünkü, İstanbul'dan yeni geliyorum- bu kürsüden cevap veremedim; tü
tün ve tütün kotası hakkında yaptığı konuşmayla ilgili arkadaşlarımdan bilgi aldım; ikinci konuş
macı arkadaşımı da burada dinledim ve şimdi, onlara cevap verme gayreti içerisinde olacağım.' 

Evvela, tütünü nereden nereye getirdiğimizin hesabını yapmak mecburiyetindeyiz. Tütün ne 
idi ne oldu; kota neden konuldu, niye icap etti; tütünde, hangi senelerde tütüncü mağdur olmuştu; 
şimdi, tütün üreticisi hangi hükümete teşekkür ediyor; bunları, çok iyi bilmek ve takip etmek la
zım. Bunları takip edebilmek için de tütünü bilmek lazım. Tütünün nasıl yetiştirildiğini, hangi zah
metli emeklerden geçildiğini, tütün üreticisinin hakkının hangi hükümetler tarafından verildiğini 
burada söylemek lazım. 

Tütün, gündeme geldi. Niye geldi; tütün piyasasının açılma zamanı yaklaştığı için. Birinci ko
nuşmacı arkadaşım, eski devirlerde tütün piyasasının onikinci ve birinci ayda açıldığını iddia etti. 
ANAP devrinde onikinci ayın sonlarına doğru açılması bir defa olmuş; bir defa da, 1991 yılında -
kasım ayında seçim oluyor- ANAP Hükümeti, şubat ayında açacağı tütün piyasasını, ekim ayının 
15'inde açıyor ve fiyatı 30 bin liradan ilan ediyor. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Bakan, otuz sene geriye gitmeyin; şu anı konuşun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Yani, tütüncüyü kandırma 

politikasına gitti. O zaman muhalefette bulunan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel 
"35 bin lira da ben vereceğim" dedi. 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - 5 bin lira fazla fiyat vereceğiz diyordunuz... 
AHMET KABİL (Rize) - 5 bin lira fazla verecektiniz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Müsaade ederseniz konuş

mamı tamamlayayım. Geçenlerde, burada bulunan Sayın Başkan size müdahale etmedi; fakat, bu 
Başkan, çok müdahale eder ve size o fırsatları vermez; çünkü, tecrübesi vardır, Büyük Millet Mec
lisini idarede dirayetlidir. 

Sen 30 bin lira veriyorsun; ben 35 bin lira verdiğim zaman, 5 bin lira fazla oluyor; bu, bu ka
dar basit bir aritmetik işi, 5 bin lira fazla oluyor; ne var bunda !.. (DYP sıralarından alkışlar) ,. 

ANAP Hükümetinin, 1990 mahsulü tütün için verdiği en yüksek fiyat, 15 bin lira idi. Tütün 
piyasası şubatta açılacak; ekimin 15'inde "30 bin lira fiyat vereceğim" diyor!.. Vermesi yok... İş
çinin toplusözleşmesini imza edip de, parayı bize ödettikleri gibi... 1992'de bu paraların hepsini biz 
ödedik; bir kuruşunu ödemediniz, hepsini biz ödedik!.. 

Tütün piyasasını da 35 bin liradan biz açtık; 15 bin lira, 35 bin lira, 45 bin lira, 72 bin lira, 142 
bin lira... Bu artırmaları, Doğru Yol Partisi olarak biz yaptık... Hiç hakkınız da yok, hukukunuz da 
yok!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Tütünü aldık; ama, bir cenazeyle karşı karşıya kaldık; 700 milyon kilo stok tütün elde ve bu
nun 200 milyon kilosunu çürütmüşsünüz; hesabı kitabı yok; depolarda tütünler çürümüş. Biz, bu
nun 100 milyon kilosunu yaktık; yakarken de, 100 milyar lira para verdik -çürümüş tütünün nasıl 
koktuğunu, tütünden anlayanlar bilir- ondan sonra, kotayı koymaya mecbur kaldık. İçeriye -içeri
de, kıyımda, fabrikada- ve dışarıya sattığımız tütünün yekûnu 200-220 milyon kilodur. 400 milyon 
kilo, 350 milyon kilo rekolte olduğu zaman, bu tütünü nereye koyacaksınız, nerede satacaksınız; 
kimin parasını kime vereceksiniz; tütün üreticisine vereceğimiz parayı nereden vereceğiz; ya zam 
yapacaksın ya Hazineden alacaksın ya da milletten vergi alacaksın; başka türlü nasıl ödeyeceksiniz 
bu paraları?! 

Biz ne yaptık; kotayı koyduk -220.milyon kilo olarak kotayı koyduk- ama, üç.senedir de, va-
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satî fiyatın yüzde 50'sini, tazminat olarak, tütün ekimi yapmayan üreticiye tıkır tıkır veriyoruz. 

Hangi zaman, iki üç ay zarfında tütün parasını ödediniz?! Yedi ay, sekiz ay içerisinde... Bir 
defa, hangi sene, iki ay içerisinde tütün parasını ödediniz?! Biz, 1993 mahsulünün parasını dört ay
da, 1994 mahsulünün parasını da üç ayda ödedik; tıkır tıkır da ödedik. Kaça ödedik biliyor musu
nuz -vasatı fiyat ile başfiyat arasında yüzde 4 oynaklık yardı, sizinki gibi yüzde 50 oynaklık yok
tu- 142 bin lirayla tütün piyasasını açtık, 138 bin lira, 135 bin lira vasatı fiyatla tıkır tıkır ödedik. 
Burada, hepsi bilir; Manisa, İzmir, Torbalı, Akhisar hepsi bilir. Gelsin, burada, aksini ispat etsin
ler. 

Şimdi geleceğiz, tütün piyasasını geçen sene ayın 17'sinde açtık... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan arkadaşımızın konuşmasını 

dinlememiş !.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bu sene, bütün partiler -bu

radaki mevcut beş partimiz- tütün politikasında, tütün çiftçisine büyük vaatlerde bulundular; 700 
bin üretici ailesi var, 5'le çarparsanız 3,5 milyon kişi eder; yüzde 50'si, iki milyona yakın seçme
ni var. Herkes vaat etti "10 mark vereceğim" dedi, "10 dolar vereceğim" dedi, "7,5 dolar verece
ğim" dedi, "kotayı kaldıracağım" dedi. Şimdi, bu durum dururken, mevcut Hükümet, bu piyasayı 
-ki, daha vakti gelmemiş, icap ederse, Planlamada ve Hazinede bu görüşler devam ediyor- bayram
dan sonra -inşallah, lüzum görürse- açacak; çünkü, bu piyasayı da açmak bize nasip olursa, tütün 
üreticisi hakikaten memnun olacak kanaatindeyim. Size kalırsa, vah haline tütün üreticimizin... 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
HASAN GÜLAY (Manisa)-Sayın Başkan!.. 

. BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Bakan aklından geçeni söyledi; benim soruma cevap ver

medi. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, Sayın Bakanın zatı âlinizin aklınızdan geçeni bilmesi mümkün de

ğil ki! 
4. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin.Sümerbank'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz sahibi Sayın Osman Pcpe'dir. Sü-

merbankın sorunlarıyla ilgili konuşmak üzere; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde, ülkemizin 

gündeminde birinci sırayı alan Sümer Holdinge bağlı fabrikaların birbiri ardı sıra özelleştirilmesi 
konusu üzerinde konuşacağım. 

Tabiî, 24 Aralık seçimlerinden sonra, Sümer Holdinge bağlı fabrikaların satışları, birbiri ardı 
sıra, anlayamadığımız ve bir türlü anlaşılması da mümkün olmayan bir mantık silsilesi içerisinde 
haraç mezat şekilde sürmektedir. Bizim Kocaeli'deki Hereke Kumaş Fabrikası, Türkiye'deki ku
maş sanayiinin en temel fabrikalarından birisidir, 20 Ocak tarihinde 229 milyar liraya satıldı; yüz
de 50'si peşin, yüzde'50'si bir yıl sonra ödenmek üzere... Yüzde 80 enflasyonu düşündüğünüz za
man, bu fabrikanın, sabit fiyatla peşin para olarak 135-140 milyar liraya satıldığını anlamış oluruz. 

Bugün, Hereke Kumaş' Fabrikasında 350 çalışan var. Bu 350 çalışanın kıdem tazminatları tu
tarı, bugün, 200 milyar liradan daha fazladır. Siz, 135-140 milyar liraya satacaksınız, çalışanın kı
dem tazinatını ödemek için, üzerine cebinizden 40-50 milyar lira daha koyacaksınız. 

EVREN BULUT (Edirne) - Zarar ediyor... 1 liraya vereceğiz... 
OSMAN PEPE (Devamla) - Zarar etmiyor... Şimdi oraya da geleceğiz... Zarar etmiyor... 
Evet... Hereke Fabrikası, acaba, zarar mı ediyordu!.. 1995 yılı içerisinde sadece altı ay çalış-
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ma imkânına sahip olan Hereke Kumaş Fabrikasının, 118 milyar lira brüt kân vardır; net kârı 76 
milyar liradır. 

Tabiî, Hereke Kumaş Fabrikasının yeraltı ve yerüstü zenginliklerini makine parkını, arsaları
nı, suyunu vesairesini de şöyle kısa olarak bir gözden geçirdiğimiz zaman, işin vahametini daha 
çarpıcı şekilde anlamak, zannediyorum mümkün olacaktır. 

Makine parkında, Hereke Kumaş Fabrikasının 74 adet 1986 model dokuma tezgâhı vardır. 
Özelleştinne İdaresinin ekspertiz raporlarında, makine başına 1 milyar lira değer biçilmiştir. Hal
buki, bugün, piyasada, tekstilden anlayan her Allahm kulu'çok iyi bilmektedir ki, bu makineler, su 
içinde 2-2,5 milyara liraya rahatlıkla, hemen, peşin olarak satılabilecek özelliktedir; ama, gelin gö
rün ki, bunlar, 1 milyar lirayı dahi bulmayan fiyatla satılmıştır. 

Aslında, Hereke Kumaş Fabrikasının içerisindeki uzman arkadaşlarla da mahallinde inceleme
de bulunduk -ben de meslekten olmam icabıyla konunun uzmanı sayılabilirim- 4 veya 5 makineyi 
satmış olsaydınız 140-150 milyar lirayı elde ederdiniz; sadece 4 veya 5 makine... Halbuki, yüzler
ce makine var o fabrikanın içerisinde!.. . . 

Tabiî ki, Hereke'nin içerisinde, tek ayak üzerinde durabileceğiniz, satılık bir karış arsa yok. 45 
dönüm arsası var, bu arsa, bugün -metrekaresi 10 ilâ 15 milyon liradan satmak mümkündür- 450 
milyarın altında bir paraya satılmaz, babadan oğul a satılmaz. Siz, yılların birikimini, milletin alın 
terini, sadece arsa bedelinin üçte biri fiyatına satıyorsunuz; kimin malını satıyorsunuz, nasıl satı
yorsunuz? (RP sıralarından "Peşkeş çekiyorlar" sesleri) 

Evet, bu bir satış değil, bu, doğrudan doğruya peşkeş çekmedir. Bunun, başka hiçbir izahı 
yok.( RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) , 

Bakın, bugün Hereke Kumaş Fabrikasının bir su kaynağı var, hemen yanı başında Körfez İl
çesi ve Derince Belediyesi var; bunlar, yazın susuzluktan kıvrım kıvrım kıvranıyor. Hereke Kumaş 
Fabrikasının bu su kaynağı 350-400 bin nüfusa yetecek kadar bir kapasiteye sahiptir. Bu su kayna
ğı denizin kenarındadır. Bu suyu, gemilere satsanız; bu suyu, sanayiye tankerle satsanız; bu suyu, 
İstanbul'a satsanız, işte size mükemmel bir kaynak. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Pepe, adaleti sabıka gereği size de ancak 2 dakika süre' verme imkânım var. 
Buyurun efendim. 
OSMAN PEPE (Devamla) -Tabiî, biz, bu tür özelleştirmelerin bu müstafi Hükümet tarafın

dan yapılmamasını beklerdik. Aslında, bu tür satış kararları, müstafi durumdaki Hükümetin vere
ceği kararlar olmasa gerektir; çünkü, kendilerinden sonra işbaşına gelecek olan hükümete, bu tür 
öneme haiz işlerde tasarruf hakkı tanımak, bu saygıyı göstermek gerekir. İşçiler fabrikayı, tesisi sa
tın almak için TEKSİF Sendikası şube başkanlığının önderliğinde talip oldular; ama, maalesef, bu 
sefer de işçilere satılmadı. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Onlar işçilere vermezler, holdinglere verirler. 
OSMAN PEPE (Devamla) - Evet... 
TEKSİF Sendikası, bu satışın iptali için yasal yollara başvurdu -veyahut da vuracak- kendile

rini Refah Partisi olarak destekliyoruz. 
Şimdi, buradan şuraya gelmek İstiyorum: Hereke'de yapılmış olan bu özelleştirme ne ilktir ne 

de sondur. Bu özelleştirmenin mantığını anlamak için uzmanlara danışmaya da gerek yoktur. Sat 
kurtul, ver kurtul; çünkü, kendisinin alınteri dökülmemiş ki, kendi emeği geçmemiş ki, kendi göz-
nuru dökülmemiş ki... Onun için, bu, milletin yıllardan bu tarafa dişinden tırnağından biriktirdiği 
millî servetin, yok pahasına mutlu bir azınlığa, mirasyedi mantığıyla peşkeş çekilmesinden başka 
bir şey değildir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pepe... 
OSMAN PEPE (Devamla)-Toparlıyorum efendim. Bir cümle... 
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BAŞKAN - Hayır, bitirin; toparlamak ayrı şey. 
OSMAN PEPE (Devamla) - Peki, bitiriyorum. 
Refah Partisi olarak, bizim, özelleştirmeye bakışımız şudur: Haraç mezat şeklinde değil; de

ğeri pahasına, rayicinden, devletin işletmeyi beceremediği, verimli olarak işletemediği, pazar bul
makta zorlandığı birtakım tesisler -stratejik olmamak üzere- satılabilir; ama, değeri pahasına. Çün
kü, milletin alınteridir, göznurudur; saygı duymak lazım. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Pepe, teşekkür ediyorum. 
Cevap?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde bazı sunuşlarımız vardır; Baş

kanlık olarak, onları arz edeceğiz . 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için görevlendirilen İstanbul Milletvekili ve Doğru 

Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in, Hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı bula
madığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3127) 

3 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 19 Ocak 1996 tarihli ve KAN.KAR: 39-08-3-96-33 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızla, Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulunan İstanbul Milletvekili ve 

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller, vaki temasları sonucu, Hükümeti 
kurma görevini yerine getirme imkânını bulamadığını beyan etmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

- BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. • 
2. - Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Baş

kanı A. Mesut Yılmaz'in görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/28) 
BAŞKAN - Bir başka tezkere var; okutuyorum: 

Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 25 Aralık 1995 tarihli ve KAN. KAR: 39-08-9-95-716 sayılı yazımız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhu

riyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Baş
kanı Sayın Mesut Yılmaz'ı görevlendirdim. 

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderi
leceğini bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanı Adnan Ekmen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3129) 

- 1 3 9 -



T.B.M.M. B : 9 6 . 2 . 1 9 9 6 0 : 1 
BAŞKAN - Bir başka tezkere var; okutuyorum: 

, 2 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 1996 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Mehmet Sevigen'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan Ekmen'in ve- ' 
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri 11 adet Meclis araştırması önergesi vardır; ayrı ayrı okutacağım. 
Yalnız, Yüce Heyetten, Divan üyesi arkadaşımızın oturduğu yerden okuması hususunda izin 

istirham ediyorum ve oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
..tir. ; , . . ' • . . . • N 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ . . . . ' . > 

/. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

ç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak, Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde meydana gelen yolsuz

luk, usulsüzlük ve diğer olayları araştırmak, alınması gerekli tedbirleri incelemek üzere, Anayasa
mızın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği bir araştırmanın açılmasını arz ede
riz. • ' , | 

Saygılarımızla. 
1. Halit Dumankaya (İstanbul) 
2. Şerif Bedirhanoğlu (Van) 
3. Ahmet Kabil (Rize) 
4. Yücel Seçkiner (Ankara) 
5. Ülkü Güney (Bayburt) 
6. Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
7. Levent Mıstıkoğlu (Hatay) 
8. Hayrettin Uzun (Kocaeli) 
9. Ali Doğan (Kahramanmaraş) 
10. Emin Kul (İstanbul) , • 
11. Yaşar Okuyan (Yalova) 
12. Cemil Çiçek (Ankara) 
13. İbrahim Yılmaz (Kayseri) 
14. Cavit Kavak (İstanbul) 
Toprak Mahsulleri Ofisine, yasalar, düzenleyici bir görev yüklemiştir. Halkın ekmeği ile oy

nayanlara müsaade etmemesi için, üreticiler yönünden fiyatların normalin altına düşmemesini, tü
keticiler yönünden ise, tüketici halk aleyhinde anormal derecede yükselmesini önlemek, piyasala
rı düzenleyici tedbirleri almak, gerekli stoklan muhafaza etmek için tedbirleri almakla mükelleftir. 

1995 yılında gübre fiyatlarında meydana gelen büyük artışlar, buğday üreticimizin ekim döne
minde ve 1995 yılı baharında toprağa atması gereken gübreyi ya hiç kullanamaması veya çok dü-
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şük düzeyde kullanması, nisan ayı içerisinde aşırı yağışlar nedeniyle (yanma, sel baskını) Çukuro
va ve Güneydoğu Bölgemizde yoğun şekilde mantar hastalıklarının olduğu, bu yüzden verimin 
yüzde 30 civarında düştüğü, mayıs ayında beklenen yağışların yağmaması ve sıcaklıkların mevsim 
normallerinin üzerinde gerçekleşmesi, Orta Anadolu'da verimi azaltmış, rekolteyi düşürmüştür. 

Yasalar, Toprak Mahsusleri Ofisine düzenleyici bir görevin yanında, askerî ve sivilin ihtiyacı 
olan olağanüstü hal stokunu da bulundurmasını emretmiştir. Bu yil olağanüstü hal stokunu da bu
lundurmasını emretmiştir. Bu yıl olağanüstü hal stokunun yaklaşık olarak 1 360 647 ton civarında 
olacağı da önceden bilinmekteydi. Hal böyle olduğu halde, Ofis 28.7.1995 tarihi itibariyle 30 344 
ton buğday almış, stoku ise 236 459 ton civarına düşmüştür. 

Anavatan Partisinin devrettiği dönemde olan; 
1991 yılı Ofis stoku 5 485 018 ton 
1992 yılı Ofis stoku 2 017 018 ton 
1993 yılı Ofis stoku 445 612 ton 
1994 yılı Ofis stoku 1684 900 ton 
1995 Temmuz sonu itibariyle 236 459 tondur, 
Bu stok, Körfez Savaşı döneminde dahi bu kritik rakama gelmemiştir. 
Yukarıda belirtilen bütün veriler, verimin düşeceğini göstermesine rağmen .Toprak Mahsulle

ri Ofisi yöneticilerinin keyfî tutumları bugünkü kaosu yaratmış, halkın ekmeği ile oynanmış ve hal
ka ekmek 13 bin liraya yedirilmiştir. 

Yine, Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticilerinin, hesapsız, keyfî uygulamaları ile, kıtlık olacağı 
bilinmesine, stokların düşük olmasına rağmen, dört, beş ve altıncı aylarda, ucuz fiyatla 500 milyon 
ton buğday satmışlardır. 

Ofiste keyfî uygulamalar, Ofis imkânlarını kendi lehlerine kullanma olayları had safhadadır. 
Alım kampanyasının sürdüğü bir dönemde dışticarct ve içticaret daire başkanları aynı anda 50-60 
gün izne çıkartılıyor, kendilerinin izne çıkması yetmiyor gibi, sekreterlerine de altışar ay ücretsiz 
izin veriliyor. 

İki daire başkanı, Ofiste görevli olduğu halde, kendilerine ait, kökler, tahıl ürünleri ve mısır it
halatı yapmışlardır. Yine, izinde oldukları müddette, birkaç gemi de mal getirmişler, Toprak Mah
sûlleri Ofisi imkânları ile yurda sokarak, satmışlardır. 

Ofiste birçok yolsuzluk da yapılmış, bazı üst düzey yöneticilerin yalı komşularına usulsüz iha
leler verilmiştir. 

Pirinç ihalesi: Yaklaşan Ramazan ayını bahane ederek piriç ithaline karar verilmiş, 18.1.1994 
tarihinde 2/20-2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 10-12 bin ton pirinç ithali için Yönetim Kurulu 
yetkili kılınıyor/Hazırlanan ihale şartnamesi ile ihale açılıyor ve ihale 15 Şubat 1994 tarihinde, uy
gun teklif veren Romak AŞ Firmasına kalıyor. İhale Komisyonu, ihaleye katılan ve Başbakan Sa
yın Çiller'in yalı komşusu olan Mehmet Üstünkaya'nın ortağı olduğu Akel Firmasının tekliflerini 
reddediliyor. Ret gerekçesi, yaptığı teklif ve verdiği numunelerin ihale şartnamesine uymadığıdır. 
Ayrıca, pirinçlerin tamamının Mersin Limanında olması, Batı ve Marmara Bölgesinde yapılarak 
karayolu ile yapılarak, sevkıyatın, karayolu ile yapılacak sevkıyattan daha pahalıya mal olması. 

İhaleyi ilk alan firmanın, baskılarla ihaleleri fesh edilerek, Sayın Bakan Refaiddin Şahin'in ta
limatıyla ihale tekrarlanmış ve ihale Mehmet Üstünkaya ve Yahya Akel'in ortak olduğu Akel fir
masına verilmiş ve bu durumda da ihaleyle ilgili bir dizi usulsüzlük cereyan etmiştir. Baştaki iha
le usulsüzlüklerini diğerleri peşpeşe takip edince, Bakanın bir ihbarı mahkemeye intikal etmiş, ba
zı yöneticilere cezalar verilmiş, bu cezaları uygulamayan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü 
mahkûm olmuştur. 

Ofiste birçok yolsuzluğa karşı gelen bazı yönetim kurulu üyeleri dışlanarak olaylara devam 
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edilmiş, halkın ekmeğiyle oynanmıştır. Halk, normal fırınlardan ekmeği 13 bin liraya alamazken, 
6 bin liralık ekmeği alabilmek için halk ekmek kapılarında kuyruklar oluşturmaktadır. 

Bu olayları araştırmak, aydınlığa kavuşturmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 hci ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir araştırma açılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2.-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldıve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusun
da alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/7) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüzün korunması açısından hudutlarımızın güvenliğinin 

sağlanması amacıyla, Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ün
cü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Zeki Ergezen (Bitlis) 
Şeref Malkoç (Trabzon) 
Azmi Ateş (İstanbul) 
Sabahattin Yıldız (Muş) 
İsmail Kahraman (İstanbul) 
Mehmet Elkatmış (Nevşehir) . 
Fethullah Erbaş (Van) 
Teoman Rıza Güneri (Konya) 
Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
Lütfı Doğan (Gümüşhane) 
Sabri Tekir (İzmir) 
Remzi Çetin (Konya) 
Necmettin Aydın (Zonguldak) 
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
Hasan Belhan (Elazığ) 
Gerekçe: 
Sahibi bulunduğu toprakların her karışının kendi kontrolünde olması, sınırlarından yapılan gi

riş çıkışın sadece kendi iniyasitifinde bulunması bağımsız devlet olmanın en başta gelen unsurla
rındandır. 

Yakın tarihimize baktığımızda, zaman zaman, hudutlarımızın, çeşitli sebeplerle, çeşitli kişiler, 
gruplar ve örgütler tarafından ihlal edildiğini, giriş ve çıkışların güvenlik güçlerimizin oradaki var
lığına rağmen kontrol altında tutulmasının güçleştiğini, hatta bazen imkânsızlaştığını ve son za
manlarda bunun neredeyse sürekli bir hal aldığını görmekteyiz. 

Bilhassa son on yıldır güneydoğu ve doğu hudutlarımıza başta bölücü örgüt militanları ve 
muhtemelen onlarla işbirliği içerisinde olan eroin kaçakçısı Örgütler giriş çıkış yapmakta, güvenlik 
güçlerimize ve bölge halkımıza saldırarak katliamlar düzenlemekte; ayrıca, .bu bölgemizi dünya 
uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kavşak noktası durumuna getirmektedirler. 

Bu grupların kullanılmasına müsait olan giriş çıkış noktalarının tamamının tespiti, gerekli ted
birlerin alınması ve mevcut tedbirlerin yetersizlik sebeplerinin incelenmesi. 

Bölgeye aktarılan imkânların, mevcut durumun olumsuzluğunu izah edecek kadar yetersiz 
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olup olmadığı, eğer yetersizlik yok ise, durumu izah edecek diğer faktörlerin araştırılması amacıy
la bir Meclis araştırması yapılması acilen gereklidir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/8) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kalitesi ve verimi düşük yükseköğrenim ve üniversitelerimizin kapısında yığılan yüzbinlcrce 
lise mezunu gencimiz ülkemizde en önemli meselelerden birini teşkil etmektedir. Bu olumsuz du
rumun çözümüne katkıda bulunmak üzere yükseköğrenimin durumu, imkânları ve geleceği hakkın
da Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Zeki Ergezen (Bitlis) 
Şeref Malkoç (Trabzon) 
Sabahattin Yıldız (Muş) 
İsmail Kahraman (İstanbul) 
Azmi Ateş (İstanbul) 
İsmail Coşar (Çankırı) 
Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
Fethullah Erbaş (Van) 
Teoman Rıza Güneri (Konya) 
Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
Sabri Tekir (İzmir) 
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Remzi Çetin (Konya) , 
Necmettin Aydın (Zonguldak) 
Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
Hasan Belhan (Elazığ) 
Gerekçe: 
Yüzbinlerce gencimiz, yükseköğrenim yapmak istediği halde, hiçbir yükseköğrenim progra

mına girememenin acısını yaşarken, bunlardan birine girebilmiş olanlar da istedikleri bir programa 
girememenin sıkıntısı içerisindedirler. Bu gençlerin her biri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çö
züm beklemektedirler. 

Ayrıca, mevcut ödeneklere göre, hızlı bir üniversiteleşme, eğitim kalitesini oldukça önemli bir 
seviyede düşürmekte veya öyle olduğu iddia edilmektedir. 

Ülkemiz insanlarının, çağın şartlarına uygun bir hayat ortamında olmadığı da bir gerçektir. 
Vatandaşlarını çağın gerektirdiği imkânlar içerisinde yaşatmak ise devletin boynunun borcudur; bu 
konuda, üniversitelere birinci derecede rol düştüğü aşikârdır. 

Genel ilkeleri, belirlenmiş, ülkenin kültür altyapısıyla kopukluk göstermeyen, çağın gerekleri
ne ayak uydurabilen ve bütün partiler ile hükümetlerin mutabık olduğu yükseköğrenim politikala
rına şiddetle ihtiyaç vardır. 
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Bu amaçla: 
- 21. Yüzyıla hazırlanırken, hangi alanlarda kaç gencimizin yükseköğrenim yapması gerekti

ği; hangi programlara ne tür metotlarla yerleştirileceği, 
- Herhangi bir programa girmesi mümkün olmayanların akıbetinin ne olacağı; bunların daha 

önceki eğitim basamaklarında meslek edindirmek üzere ne şekilde yönlendirileceği ve bunun nasıl 
mümkün olacağı, 

- Yükseköğrenim kurumlarının hangisinden kaç adet daha açılması gerektiği, 
' - Hangi branştan kaç öğretim elemanına ihtiyaç duyulduğu ve bunların nasıl temin edileceği, 
- Dershane, laboratuvar, araç-gereç temininin nasıl gerçekleştirileceği ve faaliyette olanların 

eksikliklerinin nasıl giderileceği, 
- Uygun politikalar tespit edilip hayata geçirildiğinde, talep artışına bağlı olarak üniversite ka

pılarında muhtemel bir yığılmaya karşı ne gibi yeni tedbirler alınacağı, 
- Buhizmetlerin rcalizasyonunda gerekli süre ve bütçeye getireceği yükün ne olacağı gibi nok

talar başta olmak üzere, tespit edilmesi, tartışılması ve çözüm getirilmesi gereken birçok mesele 
mevcuttur. 

işte, bütün bu yönleriyle yükseköğrenimde mevcut durumun tespiti, eksikliklerin ve hatalı uy
gulamaların belirlenebilmesi ve beklentilere uygun gelişmelerin sağlanabilme imkânlarının ortaya 
çıkarılması için bir Meclis araştırması açılması yararlı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine sunarız. 
BAŞKAN - Önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusun

daki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
"4. - itrabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç imalatı ve tü

ketimi ile denetimi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Ülkemiz insanını yakından ilgilendiren ilaç imalatı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda, 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince, Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

1.-Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
2.-Şevki Yılmaz (Rize) 

• 3.-Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 
4.- Veysel Çandan (Konya) 
5.-Musa Demirci (Sivas) 
6.- Kazım Arslan (Yozgat) 
7.-Mustafa Baş (İstanbul) 
8.-Teoman Rıza Güneri (Konya) 
9.- Lütfi Yalman (Konya) 
10.-Osman Pepe (Kocaeli) 
11.-İsmail Yılmaz (İzmir) 
12.-Turhan Alçelik (Giresun) . ' : ' : . " 
13.-Musa Üzunkaya (Samsun) 
14.-Saffet Benli (İçel) 
15.-Mustafa Köylü (İsparta) 
16.-Şeref Malkoç (Trabzon) 
17.-İsmail İlhan Sungur (Trabzon) 
18.-Necmettin Aydın (Zonguldak) 
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19.- Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 
20.- Hayrettin Dilekcan (Karabük) 
21.-Sabri Tekir (izmir) 
22.-Nedim İlci (Muş) 
23.-Mehmet Aykaç (Çorum) 
24- Aslan Polat (Erzurum) 
Gerekçe: 
Bilindiği gibi, ilacın insan sağlığı açısından önemi büyüktür. Sosyal güvenlik kuruluşlarının, 

ilâç giderleri nedeniyle büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğu ve bunun da nedeninin aşırı ilaç 
fiyatlarından kaynaklandığı yetkililerce zaman zaman ifade edilmektedir. 

65 milyon ülke insanının sağlığını yakından ilgilendiren ilaç hakkında, yıllardır, zaman za
man, basında birtakım iddialar, olumsuzluklar yazıldığı bilinmektedir. Tüm ülke insanımızı ilgilen
diren ilaç, 20-30 kadar üretici firma ve ithalatçı firmanın ticarî faaliyetindedir. Hastalanan insanın 
sağlığı, kaderi bir anlamda bu ilaç firmalarının elindedir. Yapılacak bir hata, insanımızı ölüme gö
türebilir. 

1) Bu nedenle, ilacın imalat tekniğinin, imalat şartlarının günümüz şartlarına uygun olup ol
madığı, 

2) Ruhsatlandırmada adam kayırmaların olduğu, yeterli inceleme yapılmadan ruhsat verildiği, 
aynı etken maddeli ilaca, aynı firmaya değişik isimler altında ruhsat verildiği, verilen ruhsatlarda 
bazı firmaların himaye edildiği ve ilacın yeterli deneylerden geçirilmeden ruhsat verildiği ve hatta 
dünyada kullanılması sakıncalı ilaçlara bile ruhsat verildiği duyulmaktadır. 

3) Piyasaya çıkan ilaçların, piyasaya çıkmadan önce ve piyasaya çıktıktan sonra, yeterli bir şe
kilde kalite kontrolünün yapılmadığı söylenmektedir. 

4) İlaçların fiyatlandırılmasında, büyük, haksız kazançlar sağlandığı, normal kârların üzerinde 
kâr sağlandığı söylenmektedir. Firmaların aşırı promosyon dağıtmaları, maliyetleri de artıracağın
dan, bunun faturası halka çıkarılmaktadır. 

Aynı etken maddeli ilaç, ayrı firmalarca, farklı fiyatlardan satılmaktadır. Fiyatlardaki değişik
liklerin, kayırmalardan kaynaklandığı iddiaları vardır. 

5) İthal ilaçlarda, büyük, haksız kazancın olduğu ve sağlıklı bir denetim olmadığı iddiaları var
dır. 

İnsanımızın sağlığını ve ülke ekonomimizi çok yakından ilgilendiren ilaç hakkında, yukarıda 
kısaca açıklandığı gibi, üretiminden, tüketimine, ruhsatlandırmasında, fiyatlandırılmasında, itha
latında birtakım iddialar ve söylentiler mevcuttur. 

Bu iddiaların araştırılması, eksikliklerin giderilmesi ve kanunî düzenlemelerin yapılması bakı
mından gereklidir. Ayrıca, bu Meclis araştırması, ilaç sanayimiz üzerindeki birtakım spekülasyon
ların da kaldırılması açısından yararlı olacaktır. 

BAŞKAN - Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konu
sundaki öngöriişme, sırasında yapılacaktır. 

5. - Konya Milletvekili'Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri ile yan kuruluşla
rının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

BAŞKAN - Bir başka önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lions dernekleri (kulüpleri) ve bunların yan kuruluşları Lioness ve Leo kulüpleri, milletimi
zin ve Meclisimizin yeterince bilgi ve kanaat sahibi olmadığı kuruluşlardandır. Bunların faaliyet
lerinin ne olduğu, bu faaliyetlerinin tüzükleri ile bağdaşıp bağdaşmadığı, yurt dışında üst kuruluş
larının bulunup bulunmadığı, varsa ilişkilerinin ne şekilde ve seviyede olduğu, kamuoyundan giz-
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leniyormuş gibi bir görünümün hangi sebeplerden ileri geldiği gibi noktaların ve Türkiye Cumhu
riyetinin meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi için Anayasanın 98 inci ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ye 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

1 - Mustafa Ünaldı (Konya) 
2 - Azmi Ateş (İstanbul) 
3 - Lütfi Yalman (Konya) 
4 - Teoman Rıza Güneri (Konya) • 
5 - Remzi Çetin (Konya) 
6 - Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 

.7 . - Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
8.- Osman Pepe (Kocaeli) 
10.-Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) ' 
11.-Metin Perli (Kütahya) 
12.- İsmail Özgün (Balıkesir) 
13.-Zeki Ergezen (Bitlis) , 
14-Aslan Polat (Erzurum) 
14-Zülfikâr Gazi (Çorum) 
15-Ekrem Erdem (İstanbul) 
Gerekçe: 
Anayasada yer alan çeşitli hak ve hürriyetler arasında dernek kurma hürriyetinin de yer aldığı 

bilinmektedir. Anayasanın çizdiği bu nazari çerçeve ise diğer yasalarla ve en başta Dernekler Ya
sasıyla düzenlenmiştir. Dernekler Yasası incelendiğinde buradaki hükümlerin bir düzenlemeye yö
nelik olmadığı, Anayasanın sağladığı iddia edilen dernek kurma hak ve hürriyetinin kullanılması
nın en aza indirilmesinin amaçlandığı izlenimi edinilmektedir. Özellikle memurların, kamu görev
lilerinin, öğrencilerin bu hak ve hürriyetlerden yararlanmaları son derece güç hale getirilmektedir. 
Bütün bunların yanında, dernek kurarken uyulması gereken şartlar ve formaliteler, kişiyi bu hakkı 
kullanmaktan bezdirecek seviyede karışıklık ve güçlükler arz etmekdedir. 

Bu kadar titizlikle tahdit edilmiş olan dernek kurma hak ve hürriyetleri yapılan uygulamalar 
incelendiğinde, belli bazı dernekler için gerek amaçları gerekse çalışma yöntemleri açısından ayrı
calıklı bir görüntü vermekte, birinci kategoride bulunanları kıskandıracak seviyede bir çifte stan
dart örneği, ikinciler lehine sergilenmektedir. 

Burada kastedilen derneklerden özellikle birisi üzerinde durmak istiyoruz. Li on s kulüpleri 
adıyla da bilinen Lions dernekleri ve bunların yan kuruluşları olan Lioness ye Leo kulüpleri. 

Bu dernekler resmî kuruluş statülerine göre serbest meslek sahipleri ve ticaret erbabı arasında 
uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yurtdışında kurulmuşlardır. Ancak, etrafı
mıza baktığımızda birçok üniversite öğretim üye ve görevlilerinin üst düzey yönetici ve bürokratın 
ve birçok politikacının uzun bir süredir faaliyette bulunan bu derneklere üye olduklarını görmekte
yiz. 

Diğer yandan, yurdumuzda meydana gelen toplumsal, siyasî çalkantılarda, bölücü eylemlerde 
dışgüçlerin rolleri birçok ilgili tarafından dile getirilmekte, ülkemiz çıkarlarının bazı gayrî millî 
odaklarca nasıl ve hangi mekanizmalarla talan edilmekte olduğu ve insanlarımızın hem maddî hem 
de manevî bakımdan sömiirüldüğü gitgide daha açık bir biçimde herkes tarafından anlaşılmaktadır. 

Bu noktada mutlaka araştırılıp aydınlatılması gereken hususlar ortaya çıkmaktadır. 
Bu dernekler, tüzüklerinde belirttikleri amaçlara uygun bir şekilde mi faaliyet göstermektedir

ler?, , •/' •" : 
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Yurtdışı bağlantıları kimlerle olmakta ve ilişkileri hangi konular etrafında yoğunlaşmaktadır? 

Siyasî birtakım bağlantıları veya etkinlikleri mevcut mudur? Varsa ne seviyededir? 
Üyeleri kimlerdir, üye kaydetmede hangi kriterleri dikkate almaktadırlar, bunları açıklamakta 

bir beis görmekte midirler? 
İleride başarılı olma ve yükselme potansiyeli taşıyan öğrencileri, gençleri çeşitli metotlarla 

bünyelerine almaya çalıştıkları iddiaları ne derecede doğrudur? 
Bazı toplantılar esnasında dernek üyeleri âdeta üniforma vasfı taşıyan özel kıyafetler giymek

te midirler? Eğer giyiyor iseler ne sebepledir ve bu durum Dernekler Kanunu hükümleriyle çeliş
mekte midir? 

"Kamuya yararlı dernek" statüsünü kazanmışlar mıdır? Kazanmışlarsa hangi faaliyetleri sonu
cunda kazanmışlardır? Ülkemizde tüzüğü gereği benzer etkinliklerde bulunan başka derneklere bu 
statü verilmiş midir, verilmişse bunlar hangileridir? 

Lions derneklerinin mason dernekleriyle herhangi bir bağlantısı var mıdır, varsa hangi seviye
dedir? Bu derneklerin mason locaları için âdeta "hazırlık sınıfı" mahiyetinde bir örgütlenme için
de oldukları ve faaliyette bulundukları iddiaları ne derece doğrudur? 

Görüldüğü gibi, Lions derneklerinin ve yan kuruluşlarının hakkındaki bilgiler son derece ye
tersiz kalmakta, doğru veya yanlış birçok fikir veya iddia kamuoyunun zihnini işgal etmektedir. İş
te, bu ve benzeri konuların açıklığa kavuşması, kısaca bu derneklerin kuruluş amaçlarının, ülkemiz
deki çalışma konularının, yurtdışı bağlantılarının halihazırdaki üyelerinin kimler olduğunun araştı
rılması ve bu derneklerin Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi ka
muoyunun ve Meclis araştırması açılmasının gereğine inanıyoruz. 

1. Mustafa Ünaldı (Konya) 
2. Azmi Ateş (İstanbul) 
3. Lütfi Yalman (Konya) 
4 Teoman Rıza Güneri (Konya) 
5. Remzi Çetin (Konya) 
6. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
7. Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
8. Osman Pepe (Kocaeli) 
9. Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
10. Metin Perli (Kütahya) 
11. İsmail Özgün (Balıkesir) 
12. Zeki Ergezen (Bitlis) 
13. Aslan Polat (Erzurum) 
14. Zülfikâr Gazi (Çorum) 
15. Ekrem Erdem (İstanbul) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur, . 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotory Kulüplerinin faaliyetlerinin 

araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Rotary dernekleri (kulüpleri) milletimizin ve Meclisimizin yeterince kanaat sahibi olmadığı 
kuruluşlardandır. Bunların faaliyetlerinin ne olduğu, bu faaliyetlerinin tüzükleriyle bağdaşıp bağ
daşmadığı, yurtdışında üst kuruluşlarının bulunup bulunmadığı, varsa ilişkilerinin ne şekilde ve se
viyede olduğu kamuoyundan gizleniyormuş gibi bir görüntünün hangi sebeplerden ileri geldiği gi-
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bi noktaların ve Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi için Anaya
sanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve103 üncü maddeleri gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
Azmi Ateş (İstanbul) 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
Lütfi Yalman (Konya) 
Teoman Rıza Güneri (Konya) 
Remzi Çetin (Konya) 
Osman Yumakoğulları (istanbul) 
Osman Pepe (Kocaeli) 
Ekrem Erdem (İstanbul) 
Metin Perli (Kütahya) 
İsmail Özgün (Balıkesir) 
Zeki Ergezen (Bitlis) 
Aslan Polat (Erzurum) 
Zülfikâr Gazi (Çorum) 
Celal Esin (Ağrı) 
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Gerekçe: 
Anayasada yer alan çeşitli hak ve hürriyetler arasında dernek kurma hürriyetinin de yer aldığı 

bilinmektedir. Anayasanın çizdiği bu nazari çerçeve ise, diğer yasalarla ve en başta Dernekler Ya
sası ile düzenlenmiştir. Dernekler Yasası incelendiğinde buradaki hükümlerin bir düzenlemeye yö
nelik olmadığı, Anayasanın sağladığı iddia edilen dernek kurma hak ve hürriyetlerinin kullanılma
sının en aza indirilmesinin amaçlandığı izlenimi edinilmektedir. Özellikle memurların, kamu gö
revlilerinin, öğrencilerin bu hak ve hürriyetlerden yararlanmaları son derece güç hale getirilmekte
dir. Bütün bunların yanında, dernek kurarken uyulması gereken şartlar ve formaliteler kişiyi bu 
hakkı kullanmaktan bezdirecek seviyede karışıklık ve güçlükler arz etmektedir. 

Bu kadar titizlikle tahdit edilmiş olan dernek kurma hak ve hürriyetleri, yapılan uygulamalar 
incelendiğinde belli bazı dernekler için, gerek amaçlan gerekse çalışma yöntemleri açısından ayrı
calıklı bir görüntü vermekte, birinci kategoride bulunanları kıskandıracak seviyede bir çifte stan
dart örneği, ikinciler lehine sergilenmektedir. 

Burada, kastedilen derneklerden özellikle birisi üzerinde durmak istiyoruz: Rotary kulüpleri 
adıyla da bilinen Rotary dernekleri. 

Bu dernekler, resmî kuruluş statülerine göre, serbest meslek sahipleri ve ticaret erbabı arasın
da uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yurtdışında kurulmuşlardır. Ancak, et
rafımıza baktığımızda, birçok üniversite öğretim üye ve görevlilerinin, üst düzey yönetici ve bü
rokratın ve birçok politikacının uzun bir süredir faaliyette bulunan bu derneklere üye olduklarını 
görmekteyiz. 

Diğer yandan, yurdumuzda meydana gelen toplumsal, siyasî çalkantılarda, bölücü eylemlerde 
dış güçlerin rolleri birçok ilgili tarafından dile getirilmekte, ülkemiz çıkarlarının bazı gayrı millî 
odaklarca nasıl ve hangi mekanizmalarla talan edilmekte olduğu ve insanlarımızın hem maddî hem 
de manevî bakımdan sömürüldüğü gitgide daha açık bir biçimde herkes tarafından anlaşılmaktadır. 

Bu noktada mutlaka araştırılıp aydınlatılması gereken hususlar ortaya çıkmaktadır. 
- Bu dernekler, tüzüklerinde belirttiklerTamaçlara uygun bir şekilde mi faaliyet göstermekte

dirler? 
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- Yurtdışı bağlantıları kimlerle olmakta ve ilişkileri hangi konular etrafında yoğunlaşmakta

dır? Siyasî birtakım bağlantıları veya etkinlikleri mevcut mudur? Varsa ne seviyededir? 
- Üyeleri kimlerdir, üye kaydetmede hangi kriterleri dikkate almaktadırlar, bunları açıklamak

ta bir beis görmekte midirler? 
- İleride başarılı olma ve yükselme potansiyeli taşıyan öğrencileri, gençleri çeşitli metotlarla 

bünyelerine almaya çalıştıkları iddiaları ne derecede doğrudur? 
- Bazı toplantılar esnasında dernek üyeleri âdeta üniforma vasfı taşıyan özel kıyafetler giy

mekte midirler? Eğer giyiyor iseler, ne sebepledir ve bu durum Dernekler Kanunu hükümleri ile 
çelişmekte midir? 

- Kamuya yararlı dernek statüsünü kazanmışlar mıdır? Kazanmışlarsa, hangi faaliyetleri so
nucunda kazanmışlardır? Ülkemizde, tüzüğü gereği benzer etkinliklerde bulunan başka derneklere 
bu statü verilmiş midir, verilmiş ise bunlar hangileridir? 

- Rotary derneklerinin mason dernekleri ile herhangi bir bağlantısı var mıdır, varsa hangi se
viyededir? Bu derneklerin mason locaları için âdeta "hazırlık sınıfı" mahiyetinde bir örgütlenme 
içinde oldukları ye faaliyette bulundukları iddiaları ne derece doğrudur? 

Görüldüğü gibi, Rotary derneklerinin ve yan kuruluşlarının hakkındaki bilgiler son derece ye
tersiz kalmakta, doğru veya yanlış birçok fikir veya iddia, kamuoyunun zihnini işgal etmektedir. İş
te bu ve benzeri konuların açıklığa kavuşması, kısaca bu derneklerin kuruluş amaçlarının, ülkemiz
deki çalışma konularının, yurtdışı bağlantılarının, halihazırdaki üyelerinin kimler olduğunun araş
tırılması ve bu derneklerin, Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının incelenmesi, 
kamuoyuna ve Meclise açılmasının gereğine inanıyoruz. 

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

me, sırasında yapılacaktır. 
7. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübünün faaliyetleri

nin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 
BAŞKAN'-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Y Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğrudan veya dolaylı olarak ülkemizi alakadar eden konularda önemli etkinlikler gösteren 

Bilderberg Kulübü, milletimizin ve Meclisimizin yeterince bilgi ve kanaat sahibi olmadığı kuruluş
lardan birisidir. 

Yurtdışında kurulmuş ve faaliyet gösteren bu örgütün Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üyeleri
nin kimler oldukları, bunların kamuoyundan gizleniyormuş gibi bir izlenim vermelerinin hangi se
beplerden kaynaklandığı ve bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre durumlarının 
incelenmesi ile kulübün faaliyetlerinin ülke çıkarlarına olan etkilerinin araştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 

. Azmi Ateş (İstanbul) 
Teoman Rıza Güneri (Konya) 
Lütfi Yalman (Konya) 
Remzi Çetin (Konya) 
Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
Osman Pepe (Kocaeli) 
Ekrem Erdem (İstanbul) 
Metin Perl i (Kütahya) 
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İsmail Özgün (Balıkesir) 
Zeki Ergezen (Bitlis) . 
Aslan Polat (Erzurum) 
Zülfikar Gazi (Çorum) 
Celal Esin (Ağrı) 
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Gerekçe: 
Faaliyetleri ve üyelerinin kimlikleri yönünden şeffaflaşması gereken yurtdışı merkezli kuru

luşlardan birisi de Bilderberg Kulübüdür. 
Gerek iç gerekse dış meselelerimizi ilgilendiren konularda bu örgütün rolünün aydınlığa ka

vuşturulması, yaptırım gücünün ne olduğu ve bunu hangi mercileri ne şekilde etkileyerek sağladı
ğı aydınlığa kavuşturulmalıdır. 

Bilderberg üst yönetiminin tamamen Siyonist ideolojiyi benimsemiş kişilerden müteşekkil ol
duğu, böylece bu örgüt faaliyetlerinin diğer konularda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
ilgili konularda da siyonizmin çıkarlarına paralel yürütüldüğü iddiaları hangi ölçüde doğrudur. 

Ülkemizde bu kulübün üyeleri olarak bilinen kişilerin aynı zamanda mason localarına kayıtlı 
oldukları da ileri sürülmektedir. Ülkemiz vatandaşlarından kimler bu kuruluşun üyesidir ve bu şah
siyetler şu anda hangi görevleri yürütmektedirler. Katıldıkları kulüp toplantılarında ülkemiz kade
rini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren konularda ne gibi kararların alınmasında etkili olmuşlardır 
ya da hangi kararların çıkmasına engel olmuşlardır. 

Mandadan uzak, bağımsız ve kendi başına hareket eden, millî çıkarlarını kendi iradesiyle be
lirleyen ve savunan bir devlet olabilmenin önde gelen şartlarından birisinin de yukarıda şüphe du
yulan türden ilişkilerin araştırılarak açıklığa kavuşturulması, tedbirlerin alınması olduğunu düşünü
yoruz. 

BAŞKAN- Önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusun
daki Öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

8. -Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, teşkömürü üretimindeki sorun
ların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) . . - . • . ' . ' • . . ; • • • 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de taşkömürü üretiminin sürekli azalmasının sebepleri ve bu sektörde yaşanan sorun
ların çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 01.02.1996 

Necmettin Aydın (Zonguldak) 
Abdullatif Şener (Sivas) 
Sıtkı Cengil (Adana) 
Sacit Günbey (Diyarbakır) 
Ahmet Derin (Kütahya) 
Yakup Budak (Adana) 
Ramazan Yenidede (Denizli) 
İsmail Özgün (Balıkesir) 
Metin Perli (Kütahya) 
Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
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Fethullah Erbaş (Van) 
Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 
Aslan Polat (Erzurum) . 
Salih Kapusuz (Kayseri) ' 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Gerekçe: 
Taşkömürünün, demir-çelik ve enerji sektörü için vazgeçilmez bir hammadede, ülkemiz için 

ise, stratejik bir maden olduğu gerçektir. 
1970'li yıllarda 4,6 milyon ton/yıl seviyelere kadar çıkan satılabilir taşkömürü üretimi, bugün

lerde 2,5 milyon tonlara kadar düşmüştür. 1970'li yılların sonlarında 58 bin olan çalışan sayısının 
bugünlerde 20 binlerin altına indiğini üzülerek görmekteyiz. 

Ülkemizin tek taşkömürü üreten müessesi olan T.T.K, sanki gizli bir el tarafından zararları ka
bul edilemez bir seviyeye çıkarılarak kapanmanın eşiğine getirilmektedir. 

Ülkemiz 1996 yılı taşkömürü talebi 10 milyon tonun üzerinde olacaktır. 2010 yılında ülkemi
zin taşkömürü ihtiyacı 49 milyon ton/yıl tahmin edilmektedir. Almanya'nın bugünkü taşkömürü tü
ketiminin 79 milyon ton/yıl olduğunu düşündüğümüzde, fazla gibi görülen bu rakamın sanayileş
me noktasında yetersiz olduğu hemen ortaya çıkmaktadır. 

Gittikçe sanayileşen ülkemizin taşkömürüne olan ihtiyacı büyüyerek artarken 1 milyar 250 
milyon alınabilir taşkömürü rezervi bulunan Zonguldak'ta T.T.K.'nın bugün içinde bulunduğu du
rum içler acısıdır, kapanmaya doğru gidilmektedir. 

Ucuz ithal kömür ve ucuz ithal hurda demir gibi, bugün cazip gibi görünen, pazar koşullarına 
dayanarak kendi hammaddesini değerlendirmekten uzaklaşan bir politikanın, ülkemiz ekonomisi
ne hem bugün hem de gelecekte ciddî zararlar vereceği muhakkak görünmektedir. 

Taşkömürünün stratejik mahiyeti, ülkemizin bugünlerde yaşadığı yoğun dışgüvenlik problem
ler karşısında savunma sanayimiz açısından daha bir önem kazanmaktadır. Ayrıca, gittikçe büyü
yen dışticaret açığı problemi açısından önemli bir ithal kalemi olan taşkömürünün üretiminin azal
ması, döviz kaybını büyütmektedir. 

Taşkömürünün bulunmasıyla büyük göçler alarak oluşan Zonguldak T.T.K'nın düştüğü hal 
yüzünden, ikâme yatırımlar da yapılamadığı için bugün çok zor bir duruma düşürülmüştür. 

Düne kadar, enerjinin, taşkömürünün, demirin, çeliğin başkenti olan Zonguldak, son on yılın 
yanlış ekonomik politikaları yüzünden harabeye dönmüştür. 

TTK'nın içine düştüğü durumdan çıkartılması ülke ekonomisi açısından çok büyük bir kazanç 
olacağı gibi, bir kentin yeniden doğuşu olacaktır. 

BAŞKAN - Önerge, gündemdeki yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

9. - Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve S.S.K. ile ilgili so
runların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/14) 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 60 inci maddesine göre sosyal güvenlik, herkes için bir hak olması yanında, dev
let için de bir görevdir. Ancak, son beş yıldır sosyal güvenlik sistemi büyük bir çöküntü içindedir. 
Bu çerçevede, çalışanlar ile hak sahibi ve aile bireylerinin sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Si
gortalar Kurumu, gerek malî ve gerekse idarî bakımdan birçok sorunu beraber yaşamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu statüsünde bulunan kurum, bugünkü 
idarî yapısı itibariyle iki temel kurulun görev ve yetkileriyle idare edilmektedir. Bunlardan SSK 
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Genel Kurulu; işçi, işveren ve emekli temsilcilerinden oluşması öngörülmesine rağmen Genel Ku
rulun hiçbir yaptırım karan alma yetkisi bulunmamakta ve istişarî niteliktedir. Yönetim Kurulu ise 
İşçi, işveren ve emekli temsilcisinden oluşan üç seçilmiş üyeye karşı dört atanan üye ile Kurumun 
yönetimi tarnamiyle siyasî iktidarların kontrol ye denetiminde bulunmaktadır. 

Bu çarpık idarî sistemin düzeltilmesi için SSK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun işçi, iş
veren ve emekli temsilcisi bakımından ağırlıklı olduğu bir biçimde teşekkülünde zaruret olduğuna 
inanılmakla birlikte, bu yapımn her işçi üst kuruluşunun üye sayısınca temsil edildiği, demokratik 
ve katılımcı sistem içinde gerçekleştirilmesinde zorunluluk görülmektedir. 

Sosyal sigorta hakları özet olarak şu başlıklar altında toplanabilir: 
Hastalık sigortasının amacı, sigortalının sağlığının korunması yanında çalışma gücüne kavuş

masını temin etmektir. Yıllardır gelir fazlası veren bir sigorta kolu olan hastalık sigortası, 1994 yı
lından itibaren gider fazlası (açık) verilmesi, üzerinde ciddiyetle durulması gereken konu olarak gö
rülmektedir. 

Malullük sigortası, sosyal sigorta sisteminde en zor şekilde bağlanabilen bir aylık türüdür. Bu 
aylığa hale kazanabilmek için sigortalının çalışma gücünün 2/3'ünü veya iş kazası, meslek hastalı
ğı dolayısıyla meslekte kazanma gücünün yüzde 60'ını kaybettiğini heyet raporuyla tevsik etmesi 
gerekmektedir. 

Ölüm, insanlar için önceden bilinmeyen, zamanında gelen bir ilahî takdirdir. Dünyada uygu
lanan tüm sosyal güvenlik sistemlerinde ölüm sigortası kapsamında dul ve yetimin özel şartlarla 
korunması amaçlanmıştır. 

506 sayılı SSK bakımından da ilgili maddelerde bu amaçla ölüm aylığına hak kazanmada 1 
800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortalan ödenmiş sürenin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, 5 
yıl sigortalılık süresi ve yıllık ortalama 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi öden
miş olma şartı da ölüm aylığı bağlanmasında bir şart olarak belirtilmiştir. 

Kamuoyunda en çok endişe veren konu, yaşlılık aylığına hak kazanma şartıdır. 506 sayılı Ka
nuna göre yaşlılık aylığı şartlan, 20 Şubat 1992 tarih ve 3774 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 
kadın ise 20 yıllık, erkek ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak ve en az 5 bin gün 
prim ödemiş,bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanabilme hakkı tanınmıştır. 

Ülkemizin geçmişten bu yana gelen çalışma şartları bakımından, ortalama, bir kadının çalış
ma süresi 20 yıl, erkeklerin çalışma süresi 25 yıl olarak gerçekleşmektedir. Bu süre zarfında, gerek 
mevsimlik işçilerin ve gerekse geçici işçilerin, bunun yanında, yaşanan yoğun işsizlik - işyerleri
nin kapanması gibi elde olmayan nedenlerden dolayı, kadın ve erkek işçilerin sigortalı olarak ça
lışma süreleri, ancak 5 000 gün (13 yıl 10 ay 20 gün) olarak hesaplanmış ve uygulamaya konul
muştur. Bu temel faktörün korunmasında yine de yarar bulunmaktadır. 

Bu genel sorunlar yanında, çözüm önerilerini birkaç başlık altında belirtmek gerekirse: 
1. SSK kapsamında 4 milyon kişiye ulaşan sigortasız çalışanlar bulunmaktadır. 
2. Prim tahsilatının etkinleştirilmesi gerekmektedir. 
3. Devlet "sosyal devlet" olmanın gereği olarak, sosyal sigorta primine taraf olarak katılmalı

dır. OECD ülkeleri içinde, sosyal güvenliğe katkıda bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. 
Bu nedenle, SSK malî bünyesine büyük ölçüde menfi etki yaratan sosyal yardım zammının 

Hazinece karşılanması hususu, şu dönemde, kısa vadeli bir çözüm yöntemi olarak düşünülmekte
dir. 

Tüm bu sorunların tespiti ve alınacak yasal ve idarî kararlarla ilgili önerilerin belirlenmesi ba
kımından, sosyal güvenlik ve SSK'yla ilgili olarak, Anayasanın 98 inci maddesi gereği Meclis 
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Araştırması yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Necati Çelik (Kocaeli) 
Racai Kutan (Malatya) 
Hüseyin Kansu (İstanbul) 
Lütfi Yalman (Konya) 
Metin Işık (İstanbul) 
Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
İbrahim Ertal Yülek (Adana) 
Teoman Rıza Güneri (Konya) 
Hasan Hüseyin Öz (Konya) 
Yaküp Budak (Adana) 
Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
Kahraman Emmioğlu (Gaziantep) 
Hasan Hüseyin Ceylan (Ankara) 
Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
Salip Kapusuz (Kayseri) 
Rıza Ulucak (Ankara) 
Hüsamettin Korkutata (Bingöl) 
Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır) 
Lütfü Esengün (Erzurum) ' • 
BAŞKAN - Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis Araştırması açılıp açılmaması konu

sundaki öngörüşme sırasında yapılacaktır. 
10. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değer

lendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/15) . 

BAŞKAN - Bir başka önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 nci Yüzyılın ekonomik, siyasî ve askerî alanda en büyük belirleyicisi petrol olmuştur; an

cak, politik gözlemcilerin ve bilim adamlarının kanaatine göre, 21 inci Yüzyılın en önemeli strate
jik maddesi su olacaktır. Bu yüzden, suyun bir savaş nedeni olabileceği yine aynı çevrelerce ifade 
edilmektedir. 

Bölgesinde, ülkemiz, yeraltı ve yerüstü su kaynakları itibariyle zengin bir ülke olmasına rağ
men, bu kaynaklardan yeterince istifade edilebildiğini söylemek mümkün değildir. 

Ayrıca, ülkemizdeki bazı akarsularımızın suyu kıt komşu ülkelerden geçmiş olması zaman za
man önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Komşu olmasa bile 21 inci Yüzyılda büyük bir 
su sıkıntısı çekeceğini bilen İsrail, Türkiye'deki su kaynaklarıyla özellikle Manavgat Çayı ile ya
kından ilgilenmektedir. 

Bu bakımdan ülkemiz açısından fevkalade önemli olan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın 
daha rasyonel kullanımını sağlamak, komşu ülkelerle olan sorunlara çözüm bulmak ve Manavgat 
Çayı üzerinde uygulanmakta olan proje hakkında Meclisimizi ve halkımızı bilgilendirmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını mü
saadelerinize arz ederim. 

Zeki Ünal (Karaman) 
Abdüllatif Şener (Sivas) 
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Musa Demirci (Sivas) 
Temel Karamollaoğlu (Sivas) 
Ömer Özyılmaz (Erzurum) 
Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır) 
Fethullah Erbaş (Van) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Necati Çelik (Kocaeli) 
Ramazan Yenidede (Denizli) 
Ahmet Derin (Kütahya) 
Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
İsmail Özgün (Balıkesir) . 
Sıtkı Cengil (Adana) . 
Sacit Günbey (Diyarbakır) --. 
Metin Perli (Kütahya) 
Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 
Rıza Ulucak (Ankara) 
Aslan Polat (Erzurum) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
GEREKÇE: 
Bilindiği gibi ülkemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Nüfusumuzun yaklaşık yarısı tarım sek

töründe istihdam edilmektedir. Bu sektör yılda.yüzde 2,2 artan nüfusla 60 milyonluk insanın kar
nını doyurduğu gibi gelişme çabası içinde olan sanayie de hammadde sağlamak gibi önemli bir gö
revi üstlenmiş bulunmaktadır. 

İhracatımızın direkt ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan bu sektörümüzün ana 
girdilerinden olan sulama suyunun yeterince tarımın hizmetine verildiğini söylemek mümkün de
ğildir. . - . . , • 

Şu anda 28 milyon hektar araziden 12,5 milyon hektarı ekonomik olarak sulanabilecek durum
dadır. Bugünkü teknik imkânlarla ekonomik olarak sulanabilir arazi 8,5 milyon hektardır. Bunun 
yaklaşık 4 milyon hektarı sulanabilmektedir. 

Halbuki, halihazırda 98 milyar metreküp/yılı yerüstü, 12 milyar metreküp/yılı yeraltı suyu ol
mak üzere toplam 110 milyar metreküp/yıl su potansiyelimiz mevcuttur. Bugüne kadar yapılan te
sisler ile, potansiyel su kaynağından 25 metreküp/yıl yerüstü; 5,4 milyar metreküp/yıl yeraltı olmak 
üzere yaklaşık 30 milyar metreküp/yıl su; yani, yüzde 27'si tüketilmektedir. Geri kalan 80 metre
küp/yıl; yani, yüzde 73'ü kullanılamamaktadır. 

Bu kaynakların süratle tarıma kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. , 
GAP bü.çalışmaların bir bölümünü oluşturmaktadır; ancak, GAP'ın omurgasını teşkil eden, 

üzerlerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralının inşaatının öngörüldüğü Fırat ve Dicle Nehirle
ri, Irak ve Suriye'den de geçtiği için zaman zaman ülkeler arasında anlaşmazlığa sebep olmakta
dırlar. Ortadoğudaki çıkarlarının devamını, Ortadoğu'daki halkı Müslüman olan ülkelerin ihtilafla
rına bağlayan ABD, özellikle, Türkiye'yi, İslam dünyasından tecrit etmek için sinsi bir politika iz
lemekte, kendisinin hiçbir rolü yokmuşçasına, terör bahanesiyle bu ülkeleri birbirlerine düşürmek 
istemekte ve bu yüzden su ihtilaflarını körüklemektedir. 

Hiçbir dışgüce gerek kalmadan bu üç ülke bir araya gelerek çözüm üretebilirler. Nitekim, 
1968' de yapılan bir protokole göre, Türkiye, Suriye'ye yılda ortalama 500 metreküp/saniye su bı
rakmayı taahhüt etmiştir. O günkü şartlarda neye göre tespit edildiği belli olmayan bu su, mevsim 
şartlarına göre değişiklik gösterdiği için yine de ihtilafa kesin bir çözüm getirmiş değildir. Çözüm 
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getirilmediği takdirde, Suriye'nin Fırat'a karşı, Asi'yi kullanması söz konusudur. Nitekim, Suri
ye'nin; Amik Ovasının 1 milyon 193 bin dekarlık bereketli topraklarını sudan mahrum etmek için 
Asi Nehri üzerine bir baraj yapmak eğilimde olduğu belirtilmektedir. 

Irak ve Suriye'nin ortak istekleri, suyun tahsisi değil, taksimidir. Bu, ortayol bulunarak soru
na sürekli bir çözüm getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Manavgat Çayı üzerinde, I992'de inşaatı başlayan ve halen devam etmekte olan proje hakkın
da ise, tatminkâr bir bilgi sağlanabilmiş değildir. 

Projenin nasıl bir ihtiyaçtan doğduğu, suyun hangi ülkelere sevk edileceği, suyun satışıyla il
gili olarak herhangi bir ülkeyle önceden bir anlaşma yapılıp yapılmadığı, o ülkelerin projenin fi
nansmanına katkıda bulunup bulunmadıkları bilinmemektedir. Ancak, bir söylentiye göre, suyun 
İsrail'e sevk edileceği belirtilmektedir. 1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinin telkin ve 
tavsiyeleriyle hayata geçirilmek istenen "Barış Suyu" projesinin akamete uğramasıyla birlikte, İs
rail'in su ihtiyacını karşılamak için Manavgat Projesinin devreye sokulmak istendiği tahmin edil
mektedir. 

1993'te Ankara'da yapılan "Ortadoğu'da Kalkınma ve İşbirliği Unsuru Su" konulu konferans
ta konuşan Kudüs Hebrevv Üniversitesi öğretim görevlisi İsrailli Profesör Dr. Hillel Shuval'ın, İs
rail'in 6 adet alternatif su projeleri arasında Manavgat suyunun tankerler ve büyük balonlarla İsra
il'e taşınmasından bahsetmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

Ayrıca, Dr Hillel Shuval'ı dört ay sonra; yani, Ocak 1994'te Türkiye'yi ziyaret eden İsrail 
Cumhurbaşkanı Ezer Weizman da bu ihtimali "şu an bu suyun muhtemel alıcısıyız; gerekli çalış
malar tamamlanınca muhtemelin de ötesinde, alıcı olacağız" demek suretiyle teyit etmiş bulunmak
tadır. ' 

Bütün bu bilgiler, önümüzdeki yüzyılda suyun önemli bir stratejik madde olacağını göster
mektedir. Bugün, önemsiz veya ayrıntı gibi görünen bazı konular, yarın, ülkeler arasında ilişkileri 
etkileyen, siyasî dengeleri sarsan argümanlar haline gelebilir. Onun için, şimdiden, bazı tespitler 
yapıp gerekli tedbirler almakta fayda vardır. Araştırma önergemizin bunu sağlayacağını umarım. 

BAŞKAN - Önerge gündemdeki yerini alacak, Meclis Araştırması açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

11. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açıköğretim Fakültesi öğ
rencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

i (10116). 
BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Günümüzün ve geleceğimizin yarışı, eğitim ve öğretim yoluyla, eğitilmiş ve nitelikli kâmil in

san yetiştirme yarışıdır. Eğitimin amacı, geleceğimizin teminatı olan gençliğimizi millî ve manevi, 
kültürel ve ahlâki.değerlerimizi benimsemiş, şahsiyetli ve şuurlu olarak yetiştirmek olmalıdır. Yük
seköğretimin amacı ise, milletimizin ihtiyacı olan her kademede ve üst düzeyde insan gücü yetiş
tirmektir. 

Bugün, Anadolu Üniversitesinin 750 bin öğrencisi, Açıköğretim Fakültesinin öğrencisidir. 
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin hocalarıyla yüzyüze eğitim imkânı yoktur.- Mezun olanların 
ise işe girmeleri adeta imkânsızdır. Kitap israfı, tek ders hakkının olmayışı, 49 puan aldığı halde 
bir puanla sınıfta kalınması, sınav süresinin kısa olması, sınav sonuçlarının geç gönderilmesi, sınav 
sonuçlarının basında yayınlanmaması, mezun öğrencilerden pedagojik formasyon alanlara öğret
menlik hakkinin verilmemesi, sağlık problemlerinin çözümü için ve Açıköğretim Fakültesi öğren
cilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri açısından Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını say-
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gılanmızla arz ederiz. 

Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Mukadder Başeğmez (İstanbul) 
Mehmet Sılay (Hatay) 
Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
Hüsamettin Korkutata (Bingöl) . 
Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
Şeref Malkoç (Trabzon) 
Ahmet Derin (Kütahya) 
Nedim İlci (Muş) 
Gerekçe : 
1. Ara sınav ile final sınavı arasındaki sürenin çok kısa olması, ayrıca imtihan sürelerinin kı

sa tutulması, sınavda öğrencilerin çok fazla dersten sorumlu tutulması başarıyı engellemektedir. 
2. Açıköğretim Fakültesi sınavları Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılarak, 

smav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık kırkbeş gün 
sonra öğrencilere gönderilmektedir. Bu durum öğrencilerin bir sonraki sınava hazırlanmasına 

engel teşkil ettiğinden basan oranı düşmektedir. 
3. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi sınav harcını geçerli nedenlerden dolayı yatırmayan 

öğrenciyi, sınav ücretini yatırmak istemesine rağmen sınava almamakta, bu şekilde de öğrencinin 
bir sene kaybetmesine neden olunmaktadır. 

4. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine ders kitap alımlarının zorunlu tutulması, bu kitaplardan 
tekrar bir başka öğrenci tarafından kullanılmaması, maliyeti milyarları aşan kitaplar öğrenim son
rası çöpe atılmakta ya da yakılmaktadır. Kitapların zorunlu alımı kaldırılarak Türk ekonomisine 
katkı sağlanmasıyla birlikte öğrencinin de ekonomik anlamda rahatlatılması gerekmektedir. 

5. Sınavlar Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezince, bilgisayar tarafından sonuçlandırılmakta, 
ders geçme notu 50 puan olup, öğrencinin 49 puan alması durumunda, terk ders sınav hakkı bulun
mayan öğrenci sınıfı geçememekte veya mezun olma durumundaysa mezun olamamaktadır. Bu ne
denle Açıköğretim Fakültesi öğrencisine tek ders sınav hakkının tanınması zorunludur. 

6. Üniversitenin yeni yapılanması sonucu, aynı öğretimi gören öğrencilere verilen farklı dip
lomalar bir kargaşaya neden olmuştur. Bu kargaşanın ortadan kalkması için eski diplomaların ye
ni diplomalara dönüştürülmesi gerekmektedir. 

7. Devletimizin aslî görevleri arasında yer alan eğitim hizmetlerinden biri olan açıköğretim, 
farkında olunmadan veya bilinçli olarak özelleştirilmektedir. Çünkü hiçbir yükseköğretim kurumu
nun özel dersanesinin bulunmadığı ortamda, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine kursluk hizmeti 
veren birçok özel dersaneler oluşmuştur. Bu dersaneler ayrı bir sektör durumuna gelmiştir. Özel 
dersaneler, denetim yetersizliğinden dolayı öğretim hizmetlerini ezberciliğe, kolay sınıf geçme 
yöntemlerini geliştirerek de öğretimin kalitesini düşürmeye yol açmaktadır. 

8. Açıköğretim, çağın koşullarına uygun öğretime kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğu bir 
dönemde, sistemin içinç yerleşen karanlık güçlerin, sınav öncesi, sınav soru ve cevaplarını satarak 
haksız kazanç elde etmeleri kamuoyunda Açıköğretim Fakültesinde telafisi mümkün olmayan ya
ralar oluşturmuştur. 

9. Bütün üniversitelerde mediko-sosyal birimler bulunmaktadır. Çalışmayan ya da hiçbir sağ
lık kurumuna tabiî olmayan öğrencilere, tedavi imkânlarının sağlanması zorunludur. 

10. 18 Ağustos 1993 tarih ve 21672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 496 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Ek-92 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Açıköğretim Fakültesi öğrecileri il-

/ 
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gili kanun hükmünde kararnameden yakından veya uzaktan yararlandırılmamaktadır. Ülke kalkın
masında önemli yeri olan büyük öğrenci topluluğu, söz konusu devlet imkânlarından yararlandırıl
ması için uygulamaya geçilmesi zorunludur. 

11. Uzaktan öğretim ve eğitim teknolojisi yöntemlerine göre özel olarak hazırlanan bazı ders 
kitaplarının, öğrencinin karşılaşacağı en zor konuların kolay anlaşılabilir bir dille geliştirilerek, dü
zenlenmesi gerekmektedir. ' 

12. TRT tarafından yayınlanan ders programlarına izlenebilirlilik kazandırmak için, TV'nin 
bir kanalım tamamen Açıköğretim Fakültesi derslerine tahsis edilmeli, video ders kasetleri çoğal
tılarak öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.. 

13. Birçok devlet kurumu ve kuruluşu, ihtiyaç oldukça eleman alımı için sınavlar açmaktadır. 
Açıköğretim Faktültesi mezunları bu sınavlar sonucunda bilgisine, becerisine ve yeteneğine bakıl
maksızın hemen hemen hiç işe alınmamakta, hatta bazı devlet kuruluşlarının sınav ilanında "Açı
köğretim Fakültesi mezunları hariç" ibaresi kullanılmaktadır. Bu durum, Açıköğretim öğrenci ve 
mezunlarının ikinci sınıf üniversite mezunun muamelesi gördüğünün açık bir kanıtıdır. Kamu işle
rinde de Açıköğretim mezunlarının kadro, unvan ve ilerleme işlemleri, olması gerektiği biçimde 
gerçekleşmemektedir. 

14. Açıköğretim Fakültesi öğrenim sonrası lisans belgesi alan mezunlar, mezuniyet sonrası pe
dagojik formasyon eğitimi alabilmekte, ancak bu eğitimi tamamlayanlara sonuçta öğretmenlik hak
kı tanınmamaktadır. Formasyon eğitimini görenlere öğretmenlik hakkının tanınması gerekmekte
dir. 

Artan öğrenci sayısı karşısında, öğrenci sorunları gözardı edilerek sorunlar zamanında gideril
mezse, bunun ortaya çıkaracağı olumsuzluklar ve kamuoyunda doğacak itimatsızlıklar, onarılması 
güç yaralar açabilir. Bu yıl açık kontenjanların doldurulmaması, tehlikenin boyutunun göstergesi
dir. ' 

BAŞKAN - Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusun
daki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

Sayın miHetvekillerû Meclis araştırması açılması talebine ait 11 adet önerge okundu, gerekli 
beyanlar zabıtlara geçirildi. 

Gündemin "Seçimler" bölümüne geçiyoruz. 
V.-SEÇİMLER 

/ . - Başkanlık Divanı Üyeliklerine Seçim 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklerden, Anavatan 

Partisi Grubuna düşen bir Başkanvekilliği ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen bir Kâtip 
Üyelik ve bir de İdare Amirliği üyeliği için ilgili gruplarca gösterilen adayları okuyup, oylarınıza 
sunacağım: 

Anavatan Partisi Grubundan, Başkanvekilliği için, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmaz-
can; CHP Grubundan, Kâtip Üyelik için, Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Fatih Atay, İdare Amir
liği için, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmet Önder Kırlı. 

Sayın milletvekilleri, daha önceki oylamada, bazı arkadaşlarımızın "ayrı ayrı oylanması gere
kir" diye, Genel Kurulda ses yükselttiklerini hep beraber duyduk. Başkanvekilliklerinin fonksiyo
nu, İdare Amirliklerinin fonksiyonu, Divan Üyelerinin fonksiyonları tabiî ki farklı. 

Bendeniz, o yükselen ses bugün de yükselir mi endişesiyle, İçtüzüğü ve İçtüzüğün 11 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasıyla ilgili gerekçeleri inceledim. 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında 
"listeler halinde bildirilir ve liste oylanır" deniliyor. Burada ifade gayet açık, gerekçe de bu... 

Onun için ben de, mantık itibariyle katılmıyor olmama rağmen, İçtüzüğün açık hükmü olduğu 
için, liste halinde oylayacağım. 
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Şimdi, Başkanvekilliğimiz için Sayın Korkmazcan'ı, Divan Üyeliğimiz için Sayın M. Fatih 

Atay'ı, İdare Amirliğimiz için Saym Önder Kırlı'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçilen her 3 değerli arkadaşımıza da hayırlı olsun temennimi ifade ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gündemin "Seçimler" kısmını da tamamlamış olduk. 
Grupların izhar olunan temayülleri de ortaya çıkmıştır: 
Saym milletvekilleri, gündemde yer alan işleri görüşmek için, 7 Şubat 1996 Çarşamba günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 16.44 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 UNCU BİRLEŞİM 
6 . 2 . 1 9 9 6 SALI 

Saat: 15.00 
1 - • • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. - Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
• : . • " s 

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 mey
dana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

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

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

5. - 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) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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