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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Başkanlıkça, son günlerde yoğunlaşan işkence iddiaları konusunda Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nun Hükümet olarak bir açıklamada bulunma isteminin kabulünün gerekçesi olarak, ülke
mizin demokratikleşme sürecinde, düşüncelerini ya da ideolojilerini halka gönül rızasıyla benimse
tebilme umudu bulunmayan kimi çevrelerin, şiddet eylemlerine başvurarak, bu demokratik geliş
meyi önlemek istediklerine; devletin, bunu önlemek için, yetkilerle donatılması gereğine; ancak bu
yetkiyi kullanırken demokrasiden uzaklasılmasının, şiddet eylemcilerine verilebilecek en büyük
ödün olduğuna; dolayısıyla, işkencenin önlenmesinin, demokrasinin yaşatılmasının ve demokrasiy
le yaşamanın "olmazsa olmaz" koşulu olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunuldu.
Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu, bir insanlık suçu olan işkencenin zaman zaman Türkiye'nin
gündemini işgal ettiğine ve yurt dışında Türkiye aleyhinde kampanya yürütülmesine neden olduğu
na; Türkiye'nin, bir hukuk devleti olması nedeniyle, konunun bütün açıklığıyla ele alınması gerek
tiğine; Türkiye'nin, İşkence ve Gayri İnsanî Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesi ile Avrupa Sözleşmesini onayladığına, cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin, hakkaniyet, eşitlik
ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak görevlerini yapacaklarına ve insanın her an muhtaç olduğu
adalet kavramına ve duygusuna yakışır şekilde sonuca ulaşılacağına ilişkin açıklamada bulundu.
DSP Kütahya Milletvekili Emin Karaa, CHP Ankara Milletvekili Önder Sav, RP Manisa Mil
letvekili Bülent Arınç, ANAP Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan, DYP Konya Milletvekili Necati
Çetinkaya da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler.
Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanların sosyal ve
ekonomik sorunlarına ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.
Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Karadeniz Bölgesinin ulaşım ve altyapı sorunla
rına ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Ömer Barutçu;
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İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa'da lise öğrencilerine işkence uygulandığı iddiaları
na ilişkin gündemdışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan;
Cevap verdiler.
İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına
alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarını araştırmak,
İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları
nın araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek,
Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, Devlet Demiryollarının zarar etmesinin
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek,
Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, Bağ-Kur'un sorunlarının araştırılarak
alınması gereken önlemleri tespit etmek,
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/32, 10/33, 10/34, 10/35)
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelcrinin sı
rasında yapılacağı açıklandı.
29 Şubat 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 18.17'de son verildi.
H. Uluç Gürkan
Başkanvekili
M. Fatih Atay
Aydın
Kâtip Üye

Zeki Ergezen
Bitlis
Kâtip Üye

II. - GELEN KAĞITLAR
2 9 . 2 . 1 9 9 6 PERŞEMBE
Meclis Araştırması Önergesi
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız ve orman
köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/36) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili H. UIuç GÜRKAN
KÂTİP ÜYELER : M. Fatih ATAY (Aydın), Zeki ERGEZEN (Bitlis)
•

•

©

_
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BAŞKAN-Tüıkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum.
IILVYOKLAMA
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
I. - İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın, Doğu Türkistan'ın Bağımsızlık mücadelesi liderle
rinden İsa Yusuf Alptekin'in adının İstanbul'da bir parka verilmesine ve bu konuda Çin Halk Cum
huriyeti Ankara Maslahatgüzarının tutumuna ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - İlk söz, Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Ahat Andican arkadaşımızın.
Buyurun Sayın Andican. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Andican, süreniz 5 dakikadır.
AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, buraya, kendisi
çok küçük, fakat anlamı büyük olan bir park hikâyesini anlatmak için geldim.
Sultanahmet'te, 70 metrekarelik bir park Ve İstanbul'da, Eminönü Belediyesinin, Büyükşchir
Belediyesinin onayıyla açtırdığı bir park. Yalnızca 70 metrekare; fakat, bir inşanın, Türk dünyası
nın tanınmış bir liderinin adına açılmış park; İsa Yusuf Alptekin...
Bu Mecliste, çok sayıdaki milletvekili arkadaşımın, bu insanın kim olduğunu yakından bildik
lerini biliyorum; ama, kısaca özetlemek gerekirse; bugün, Çin işgali altında olan Doğu Türkistan'ın
bağımsızlık mücadelesinde tam doksandört yıl -geçen yıl ölünceye kadar- içeride ve dışarıda mü
cadelesini sürdürmüş, 1940'lı yıllarda kurulan Doğu Türkistan Hükümetinin de sekreterliğini yap
mış ve 1955'te Türkiye'ye geldiğinde cumhurbaşkanı statüsüyle kabul edilmiş, onay görmüş bir in
san. Ondan sonra, Türkiye'deki yaşantısı boyunca da, tam kırk yıl, Doğu ve Batı Türklüğü arasın
da köprü görevi görecek faaliyetleri sürdürmüş bir insan. Bu insan, geçen yıl Hakkın rahmetine ka
vuştu.
Konuşmamın başında sözünü ettiğim gibi, Eminönü Belediyesi, 70 metrekarelik bir alanın bu
insanın anısına park olarak yapılmasını, düzenlenmesini önermiş; Büyükşehir Belediyesinin ona
yıyla da bu olay gerçekleşmiş.
'
Şimdi, bizi ilgilendiren bölümüne geliyorum. Bu olay* geçen sene oluyor. 27 Temmuz günü,
bir gazetemizde bu parkın açılacağı yazısı çıkar çıkmaz, Çin Halk Cumhuriyetinin Ankara Masla
hatgüzarı Dışişleri Bakanlığımıza müracaat ediyor ve bu müracaatında -burada, vaktinizi almamak
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için uzun uzun okumayacağım- bu insanın bir bölücü olduğunu ve bu tip bir bölücünün adına bir
park açılmasının ve bir anıt düzenlenmesinin Çin Halk Cumhuriyetinin bölünmesine yol açacağı
nı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de buna izin vermemesi gerektiğini; dolayısıyla, bu parkın
ve bu anıtın kaldırılması gerektiği şeklinde bir yazı veriyor.
Bu yazıyı takiben, hemen ertesi gün -düşünün, Türkiye'deki bürokrasiden yakınırız; temmu
zun 27'sinde Çin Halk Cumhuriyeti Maslahatgüzarının bu beyanatı veya müracaatı var- temmuzun
28'inde, bir faks emriyle, üzerinde de "ivedi" yazıyor, bizim Dışişleri Bakanlığımızın Latin Ame
rika, Pasifik ve Uzakdoğu İlişkiler Müdürlüğü imzasıyla bir yazı gönderiliyor.
Değerli milletvekilleri, siz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak, tabiî ki, Çin Devletiyle olan
ilişkilerinizin iyi düzeyde cereyan etmesi için elinizden geleni yapacaksınız; ama, bunu yaparken,
sanki, Çin Dışişleri Bakanlığıymışçasına bir görev yüklenmeyeceksiniz. Yazıyı uzun uzadıya oku
mayacağım; ama, şurada, sizlerin bilginize sunmak istediğim üç satır var; bunlar, yine, bu Dışişle
ri Bakanlığının İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazının metninden alınmış satırlardır. Bakın, bu sa
tırlarda "Maslahatgüzar '...bu itibarla, Sultanahmet'teki parka "İsa Yusuf Alptekin" adının verilme
sinin ve parktaki anıt gibi, Çin için ayrılıkçılığı simgeleyen unsurların kaldırılması gereklidir' di
yor" denilmektedir. Hemen, son cümleyi okuyarak, konuyla ilgili bilgilendirmemi sonlandırıcağım:
"Konunun, ilgi yazımız çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmasına müsaadelerinizi saygılarımız
la arz ederiz." Bu ne demektir?!. Yani, Çin Maslahatgüzarı, bu park bölücü bir vatandaş adına ku
rulmuştur; öyleyse, bu park yıkılmalıdır diyor ve Dışişlerimizin bir yetkilisi, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin bir yetkilisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının paralarıyla maaş alan bir yetkili de,
Maslahatgüzarın söylediklerini aynen aktardıktan sonra "gereğinin yapılması" diye İçişleri Bakan
lığına yazıyor. Nerede yaşıyoruz sayın milletvekilleri?!.
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Halt etmiş!
AHAT ANDİCAN (Devamla) - Akabinde ne oluyor; akabinde, yazışmalar birbirini izliyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Andican, sözlerinizi toparlamanız için 2 dakika...
AHAT ANDİCAN (Devamla) - Peki efendim...
Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, 50 kişilik bir yıkım grubu, buraya, yıkmak üzere geliyor
ve burada, yaklaşık 7 bin kişilik bir halk grubunun reaksiyonuyla karşılaşıyor ve yıkamıyor tabiî
ki. Bunun üzerine -her serde bir hayır vardır derler ya- iki belediyemiz daha, Konya ve Kahraman
maraş'ta, bu büyük Türk lideri adına park ve yol açmak gibi bir girişimde buluyorlar.
Burada, altını çizmek istediğim nokta şudur: Tabiî ki, Dışişleri Bakanlığı kendi görevini yap
malıdır; doğaldır bu; ama, bunu, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 65 milyon insanın da ne istedi
ğini bilerek yapmalıdır, onlara rağmen politika üretmemelidir; böyle şey olmaz. (ANAP, DYP ve
RP sıralarından alkışlar)
Yani, bugün, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, maslahatgüzarı veya elçiliği bize "Sadık Ahmet
benim için bölücüdür; İstanbul'da onun ismini verdiğiniz yolun ya da parkın ismini değiştirin" de
se; bunu da mı bu şekilde uygulayacağız; böyle şey olur mu!
Dışişleri Bakanlığı, en azından, olayı soğutabil irdi, uzatabilirdi ya da "bu konuyu araştırdıktan
sonra size bilgi vereceğim" diyebilirdi. Bunların yanlış olduğunu belirtmek istiyorum.
Ben, buraya, sadece Yüce Meclisi bilgilendirmek amacıyla çıktım. Azerbaycanlıların, Azerî
Türklerinin "geçmişine kurşun sıkanlar ve tarihî kimliklerine sahip çıkmayanlar, geleceklerini to
pa tutuyorlar demektir" diye bir sözleri vardır ve bu, çok önemli bir sözdür. Onun için, büyükleri
mize sahip çıkmak durumundayız, tarihimize sahip çıkmak durumundayız; ki, geleceğimizi topa
tutmamış olalım.
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Saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP, DSP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Andican.
Konuşmayı yanıtlamak üzere Hükümet... Yok.
2. —• Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak 'in,- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun millî
savunma sistemimiz içindeki önemine ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı
Fuat Çay 'in cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Refah Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak'ın.
Buyurun Sayın Albayrak.
Süreniz 5 dakikadır. (RP sıralarından alkışlar)
KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli
üyeleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Savunma sanayimizin hassas bir kolu olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun bugünkü
belirsizliğinin ye gidişatının düzeltilmesi üzerinde durmak istiyorum.
Makine ye Kimya Endüstrisi Kurumu, 15 Mart 1950 tarihli ve 5591 sayılı özel bir kanunla ku
rulmuş olup, bu kanuna göre, esas görevi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat, araç ve ge
reç ihtiyaçlarım karşılamak ve bu amaçla tesis, personel ve malzemeyi hazır halde bulundurmak
tır. Bunun yanında, ilgili kanunun 2 nci maddesinde, sivil ihtiyaçlara ait her türlü imalat ve tâmirat
gibi işler ile 4374 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı tekel maddelerini ve bunun ticaretini
yapmak gibi görevleri de üstlenmiştir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin politik hedefleri, ordusu ve ihtiyaçları büyük olduğundan,
temel savunma sanayiinin geliştirilmesi gereklidir. Bunun için, belli bir sanayi altyapısı vardır.
Başta NATO ülkeleri olmak üzere, diğer pek çok ülke arasında, sürekli alıcı konumundan çıkılma
sı için, zaman zaman ambargo tehditlerinden kurtulmak ve gelişen teknolojilere adapte olabilecek
dinamik ve modern savunma sanayii teşekkül ettirilebilir.
Günümüzde değişen dünya dengeleri, ekonomik ve siyasal birliklerin oluşumu, Bosna ve Çeçenistan'daki olaylar, ülkemizin güvenliği ve caydırıcılık unsuru açısından savunma sanayiini; ya
ni, savunma sanayii denince akla gelen Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu canlandırmak, mil
lî bir görev olmalıdır; çünkü, savunma sanayii, geleneksel olarak, teknolojinin itici güçlerinden bi
ri ve askerî üstünlük ile politik etkinliğin elzem araçlarındandır; ancak, Kurum, halen, 1984 yılın
da çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre bir kamu iktisadî teşekkülü
statüsünde faaliyetini sürdürmektedir. Dolayısıyla, gerekli olan tedbirler zamanında alınmaz, Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrikalara ihtiyacı olan destek verilmez ve işlerlikleri or
tadan kalkar ise, gelecekte finans desteği bulunsa bile, bu tesislerin yeniden işletmeye alınması ve
ya alternatif üreticilerinin bulunması, hem zor hem de zaman alıcı bir durumun ortaya çıkmasına
neden olabilir. Bu nedenle, her ülkenin, kendi savunma sanayiini belirli seviyede muhafaza etmek
zorunda olduğu, çok iyi bilinmesi gereken bir gerçektir.
Bugün, hassas bir konumda olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yönetimin ilgisiz
liği ve Kuruma yabancılığı, gelişigüzel atamalar, üretimin sorumluluğunu alt düzeydeki personele
yansıtmıştır. Personel atamalarında bilgi, beceri, liyakat gözonüne alınması gerekirken, buna önem
verilmemiş, sanki, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bile bile batırılsın gibi, iflas eden bir ai
le şirketi yönetimi gibi yönetilmektedir.
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Bakınız, atamalardan birkaç tane örnek veriyorum: Mühimmat AŞ'ye. Melih Altınoklar genel
müdür, hanımı Ayşe Altınoklar TAKSAN AŞ'ye genel müdür yardımcısı; İsmet Sökmensüer AGSAN Holding'e pazarlama ve ihracat daire başkanı, hanımı Nevin Sökmensüer KAPSÜLSAN
AŞ'ye genel müdür yardımcısı; NİTROSAN AŞ'ye Zeynep Ülkenli genel müdür, eşi Engin Ülkenli ETAĞ AŞ'ye genel müdür yardımcısı... Buna benzer pek çok örnek görmek mümkündür. Yine,
çarpıcı bir örnek: Yönetim ve denetim kurullarına atanan kişiler incelenirse, Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumuyla hiç ilgisi bulunmayan ve sadece aylık alan kişiler olduğu meydana çıkar. Aynı
zamanda, bu atanan idarecilerin çoğu Ankara'da oturduklarından, Kurumun makam arabaları, özel
ihtisas sahibi olan bu yöneticileri devamlı Kırıkkale'den Ankara'ya götürüp getirmektedirler. Bu da
israfın ayrı bir yönü. Tasarruf genelgesi, herhalde bu kurumların dışında tutuluyor!..
Kurum, yatırımlarının finansmanı için gerekli kaynak sağlanmadığından her geçen gün sıkın
tılarla karşılaşmakta olup, Kurumun istihdama olan katkısı da gittikçe azalmıştır. 1991'de personel
sayısı 15 binlerdeyken, şu anda 4 binler civarında azalma olmuştur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Albayrak, sözünüzü tamamlamanız için 2 dakika süre veriyorum.
KEMAL ALBAYRAK (Devamla) - Bunun için, aşağıdaki tedbirleri almak gerekiyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu acilen yapılandırılmalı ve güçlendirilmelidir.
Gereksiz, ehliyetsiz ve Kurumla ilgisi olmayan personel istihdamına gidilmemelidir.
Kurum, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinesinde canlandırılmalıdır.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait, arpalık gibi kullanılan, lojman, sosyal tesisler gi
bi, savunmaya yönelik olmayan yerler özelleştirilmelidir. '•
- '•
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait bazı fabrikaların tezgâhlarının, teknolojik gelişme
ler ışığında modernizasyonu yapılmalıdır.
Kısa vadede üretim hatlarını çalıştıracak acil sipariş alabilme imkânları realize edilmelidir. *
Yeni projelerde iş payımızın artırılmasını sağlamak üzere, yerli üretim imkânlarından azamî
ölçüde yararlanma şartlarının sağlanması gerekir.
Kurumu, işletme faaliyetini kısa vadeli ağır ödeme şartlarını taşıyan banka faizleriyle sürdür
me zorunluluğundan kurtarmak üzere, sermaye açığının gerekirse Hazineden karşılanması sağlan
malıdır.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, hoş olmayan, bilgisiz, işin yabancısı olan siyasî
kadrolaşmaya son verilmelidir. Üzülerek ifade ediyorum ki, mevcut iktidar, suçu başkasına yükler
ken, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu karanlığa doğru götürmüştür.
Konuşmama son verirken, böyle önemli bir mevzuda beni dinlediğinizden dolayı hepinize te
şekkür eder; saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, salonun orta sıralarında, yoğun bir kulisten kaynaklanan, ol
dukça rahatsız edici bir uğultu var. Gerçekten, hatipleri dinlemek dahi, sanıyorum, oldukça güç
oluyor. Yeni hükümet konusunda heyecanınızı anlıyorum; ama, Genel Kurulda, lütfen biraz daha
duyarlı olalım.
Sağ olun.
METİN GÜRDERE (Tokat) - Bu hükümet kurulmazsa, sebebi siz olacaksınız!..
BAŞKAN - Öyle mi!.. Kulisle kuracaksanız, hayırlı olsun efendim.
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına yanıt vermek üzere, Sanayi ve Ticaret BakanrSayın
Fuat Çay; buyurun.
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; Refah Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak'ın gündemdışı konuşma
sına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, yüzyılların bilgi birikimi ve tecrübesiyle kurulmuş bulunan ve Kurtuluş
Savaşımızın kazanılmasında çok önemli görevler üstlenen savunma sanayimiz. Büyük Atatürk'ün
yol göstericiliği ve direktifleriyle Ankara ve Kırıkkale'de yeniden oluşturulmuştur. Atatürk döne
minde çok büyük atılım gerçekleştiren askerî fabrikalar, 1950 yılında "Makine ve Kimya Endüst
risi Kurumu" adını almıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1950 yılından itibaren hem Si
lahlı Kuvvetlerimizin verdiği görevleri yerine getirmiş hem de sivil ürünlere yönelik çalışmalarıy
la Türkiye sanayisinin gelişmesine çok büyük katkıları olmuştur.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna verilen önem, her dönem maalesef aynı olmamış ve
Kurum zaman zaman sıkıntıya düşmüştür. Ancak, özellikle 1992 yılından itibaren kurumda yeni
den toparlanma, canlanma ve atılım dönemi başlamış; Kurum, bankalardan borç alan değil, banka
lara borç veren bir konuma gelmiş, artık zarar eden bir kurum değil, bütün olumsuz koşullara rağ
men kâr eden bir kuruluş haline gelmiştir.
Bilgi, teknoloji üretebilen ve bunun için özkaynaklarından yaklaşık 500 milyar Türk Lirası
ayırabilen bir kuruluş haline gelmiştir. TÜBİTAK'a tüm Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde
20'si Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılmıştır. Türk kamu kuruluşları içinde pa
yı yüzde 90 civarındadır.
Kendi özkaynaklarından, fizibl gördüğü projeler için, yılda 2 trilyon Türk Lirası ayırabilecek
bir kurum haline gelmiştir.
Bakanlığımızın desteğinde yönlendirilmesinde, Kurumun, bu toparlanma, canlanma ve atılım
hamleleri çok olumlu gelişmelerdir; ancak bunlar bizce de yeterli değildir.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, Savunma Sanayii Fonundan daha fazla yararlandı
rılması gerekmektedir, Kurumun araştırma, geliştirme çalışmalarına ve yatırım projelerine destek
olunmalıdır.
Savunma sanayiinin Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna katkıları:
Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığının bugüne kadar Kurumumuza açtı
ğı krediler şu şekilde sıralanmaktadır:
35 milimetrelik uçaksavar top projesi için 77 milyon dolarlık, kredi alınmış ve tamamen geri
ödenmiştir.
ICM mühimmatı üretimi projesi için 3 milyon 80 bin dolarlık kredi alınmış, geri ödemeleraksamadan devam etmektedir.
Tabanca fişeği üretimi modernizasyonu projesi için 9 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi
yapılmış, yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bölümü kullanılmıştır.
Bugüne kadar tahsis edilen toplam kredi -bugün itibariyle- yaklaşık 90 milyon dolar civarın
dadır.
Ayrıca, 155 milimetrelik mühimmat üretim modernizasyonu projesinin de, Savunma Sanayii
Destekleme Fonundan kredi verilerek finanse edilmesi yönünde alınmış bir icra komitesi kararı da
vardır. Sözkonusu kredilerin, Müsteşarlığın yıllık 1 milyar dolar mertebesindeki geliri yanında çok
düşük kaldığı da bir gerçektir. Ulusal savunma sanayimizin ana kuruluşu olan Kurumumuzun,
Müsteşarlık fonlarından daha çok yararlandırılması uygun olacaktır.
.
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Değerli arkadaşlarım, kadrolaşma konusuna gelince: İddia edildiği gibi, Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumunda tek yanlı, üretici olmayan ve Kurumun menfaatlarıyla çelişebilcn herhangi bir
kadrolaşma söz konusu değildir. Sayın konuşmacının bu konuda söyledikleri doğrudur; ancak,
Zeynep Ülkcnli ve Engin Ülkenli eştirler. Zeynep Ülkenli 7.11.1972 yılında Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumuna girmiş, 1984 yılında şube miidiirü olmuş, 1990 yılında daire başkanlığına, 1995
yılında da genel müdür yardımcılığına yükselmiştir. Eşi ise, yine 1972 yılında Kuruma girmiş,
1980 yılında şube müdürü olmuştur; ETAĞ'da, 1991 yılında -yani, bizim dönemde değil- müdür
yardımcısı olmuştur.
Şimdi, Kurumda çalışan, ikisi de yetenekli, becerikli, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan
eşlerin, bir noktaya, yani bir üst dereceye getirilmesini sakıncalı görmek mümkün değildir. Özel
likle, kadın olmasını, onun bir üst dereceye yükselmesini engelleyen bir neden olarak göremiyo
rum.
Yine, Nevin Sökmensüer 1973 yılında Kuruma girmiş, 1980 yılında kısım amiri, 1990 yılında
kalite kontrol müdürü ve 1993 yılında da genel müdür yardımcısı olmuştur. Yine, eşi de 1973 yı
lında Kuruma girmiş, değişik görevlerde yer aldıktan sonra, 1993 yılında daire başkanı olmuştur.
Altınok'lar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 1970'lerden beri Kurumda bilfiil çalışan, yetenek
leriyle kendilerini kabul ettiren; ancak, değişik birimlerde ve bağlı şirketlerde -aynı şirketin içeri
sinde değil- karı-koca görev almışlardır. Bir bayanın, tecrübesi sonucu bir noktaya getirilmesini
eleştirmenin makul olmadığı kanısındayım.
Bunun yanında, üretim faaliyetlerinin esas unsurunun eleman olduğu bilinciyle, Kurumumuz
da, kadro konusuna şu şekilde yaklaşılmıştır: Kadro şişkinliği, sosyal sorunlara yol açmadan gide
rilmiş ve personel sayısı normal boyutlara indirilmiştir. Bu yaklaşımlar sonucu toplam personel sa
yısı 1991 yılı sonu itibariyle 15 834 iken, 1995 yılı sonu itibariyle 11 500'e indirilmiştir; yani, 4
300 küsur personel eksiltilmiştir ve bu normal kadronun yüzde 30'u civarında eksiltmeye gidilmiş
tir.
Kişi başına satışlar-1991 yılına endeksli olarak- J17 milyondan 334 milyona yükseltilmiştir.
Toplam personel giderlerinin satışlara oranı yüzde 46'dan yüzde 18'e indirilmiştir.
Bugünkü durum itibariyle, 1992 yılı rakamlarıyla 1 trilyon lirayı aşkın olan kurum borcu ta
mamen ödenmiştir; yani, Kurumun, 1992 yılında 1 trilyon lira civarında borcu vardı, şimdi tek ku
ruş borcu yoktur. 1991 yılında 470 milyar zararı vardı ve o zararla devir alınan bu Kurum, bugün,
2 trilyon 800 milyar lira kârlı görünmektedir -yani kârlıdır- ve 50 milyon dolarlık da ihracatı ger
çekleştirmiştir.
Kendi özkaynaklarıyla, 1996 yılı için, 2,7 trilyon liralık yatırım planlanmıştır. 1996 yılı için,
67 trilyon liralık satış ve 8 trilyon liralık kâr hedeflenmektedir. .
Millî Savunma Bakanlığıyla yıllara göre sâri protokol yapılarak, Kurumun tarihinde ilk defa
talep belirsizliğine de son verilmiştir. Kaynak tüketir durumdan kaynak üretir duruma gelmesi so
nucunda, ağırlıklı olarak savunma projeleri olmak üzere, 380 milyar liralık araştırma-geliştirme
ödeneği ayrılmıştır.
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun araştırma-geliştirme yardımına ilişkin 1 Haziran 1995
günlü kararına uygun olarak, araştırma-geliştirme giderlerinin belirli oranlarda devlet tarafından
karşılanması için TÜBİTAK'a yapılan araştırma-geliştirme desteği başvurularının yüzde 20'sini
oluşturan kamuya ait başvuruların tamamına yakını Kurumumuza ait bulunmaktadır.
BAŞKAN - Sayın Bakan, sözünüzü tamamlamanız için ek süre veriyorum.
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Devamla) - Maliyetlerimizi etkileyen perso
nel fazlalığının giderilmesi için azamî titizlik gösterilmiştir; ancak, bu aşamada bir miktar nitelikli
elemana ihtiyaç vardır; bu ihtiyacın giderilmesi için gerekli iznin bir an önce verilmesi gerekmek
tedir.
Savunma ihtiyaçlarının yurtdışı bağımlılıktan kurtarılması için, yeni ürünün üretimi amacıyla,
yoğun bir araştırma geliştirme faaliyeti sürdürülmekle beraber, ayrıca, bu faaliyetlerin desteklen
meye de ihtiyacı vardır.
Daha modern bir Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu için planlanan yatırımlara kaynak sağ
lanmalıdır. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, yüzyılların birikimi ve tecrübesiyle, sahip oldu
ğu insangücü ve tesisleriyle, Türkiye savunmasına hizmet vermeye adaydır ve bunu yapabilecek
potansiyeli de vardır.
Bu konuda uyarıları için değerli milletvekili arkadaşım Kemal Bayrak'a da teşekkür ediyorum.
Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan.
3. - Eskişehir Milletvekili Mahmut Erdir'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili
olarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararnamesine ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - Gündemdışı son konuşmayı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılan
yasadışı üye ataması konusuyla ilgili olmak üzere, Demokratik Sol Parti Eskişehir Milletvekili Sa
yın Mahmut Erdir'e veriyorum. ,
Buyurun Sayın Erdir. (DSP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakikadır.

,

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkan, önce
likle, seçilmiş olduğunuz yeni görevinizde size başarılar diliyorum; aynı şekilde, sayın milletvekil
lerine, 20 inci Dönem çalışmalarında başarılar diliyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki kamu idareleri arasında çok seçkin bir yer
edinmiş, güzide bir denetim organı olan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili olarak bir
süre önce uygulamaya konulan yasadışı ve dolayısıyla Kurulun saygınlığına gölge düşürücü bir Ba
kanlar Kurulu kararnamesi hakkında görüşlerimi sunmak üzere söz almış bulunuyorum.
1938 yılından bu yana, KİT dediğimiz Kamu İktisadî Teşebbüslerini ve Sayıştayın denetimi
dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen
ve her yıl bu kuruluşların yöneticilerinin aklanmasına veya aklanmamasına esas olacak şekilde ha
zırladığı raporlar, bu Yüce Meclisin KİT Komisyonunda değerlendirilen, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunda, gerek üye ve gerekse denetçi olarak, belirli niteliklere sahip çok seçkin ve say
gın kişiler tarafından bu denetim görevi yapılmaktadır.
Bu Kurula, Bakanlar Kurulu kararıyla üye atanır ve ancak 72 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede öngörülen nitelikleri taşıyanlar bu Kurula üye olabilir. Söz konusu kanun hükmünde.ka
rarnameye göre, Kurul üyesi olabilmek için, üç yılı üst düzey yöneticisi olarak geçmek kaydıyla,
en az yirmi yıl kamu görevlerinde başarıyla çalışmak gerekir.
Yürürlükteki bu yasal kurallara karşın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine, se
çim öncesi, yangından mal kaçırırcasına, giderayak, 1.11.1995 tarih ve 95/7491 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyla bir atama yapılır ve atama kararnamesi 11 Kasım 1995 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanarak, atanan kişi, 15 Kasım 1995 tarihinde Yüksek Denetleme Kurulunda göreve başlar. He
men ardından, emeklilik nedeniyle boşalan Kurul Başkanlığına vekâlet etmesi için, Devlet Bakanı
'
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Sayın Işılay Saygın, aynı kişiyi görevlendirir. Oysaki, bu kişinin, 2 yıl yedeksubaylığı dahil, 3 yıl
10 ay 23 günden ibaret kamu görevi vardır. 657 sayılı Kanuna göre, özel sektörde geçen hizmetin
de en çok altı yılı kamuda geçmiş sayılabilir.
Yüksek Denetleme Kurulu, haklı olarak böyle bir atamayı kabullenemez; denetlediği kuruluş
larda malî ve teknik denetim yanında hukuksal denetim de yapan bir Kurul olarak, kendisiyle ilgi
li işlemlerin de hukuka uygun olmasında direnir ve Anayasamızın 137 nci ve 657 sayılı Kanunun
11 inci maddeleri uyarınca, yasaya aykırı bu atama kararnamesinin yeniden değerlendirilmesi için,
14 Aralık 1995 tarihinde Başbakanlığa başvurur. Başbakanlık, bu başvuru yazısını, bir ay beklet
tikten sonra, Yüksek Denetleme Kurulunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığına gönderir. Devlet Ba
kanı Sayın Işılay Saygın imzasıyla, 23 Ocak ve 5 Şubat 1996 tarihlerinde Yüksek Denetleme Ku
ruluna gönderilen yazılarda, söz konusu kişinin, kamunun konrolünde olan kuruluşlarda, üye ol
mak için gerekli yirmi yıldan fazla süre çalışmış olduğu ileri sürülür. Oysaki, bu kişinin, Vakıfbank'taki 4 aylık ve Emlakbank'taki 1 yıl 10 aylık görevi dışında, tüm hizmeti, 26 yıl 9 ay olarak,
Şekerbank'ta geçmiştir; Şekerbank ise, kamu bankası değildir; bu bankanın sermayesinde, kamu
payı bulunmamaktadır. Sermayesinin yarısından fazlasına kamunun ortak bulunduğu bankaların
kamu bankası olduğu ise, bilinen bir gerçektir. Şekerbank'taki hizmet, nasıl olur da kamu görevi
kabul edilir!
Kaldı ki, Türk idare hukukunda "kamunun kontrolünde kuruluş" deyimi de yoktur "kamu ku
rum ve kuruluşu" deyimi vardır; bunlar da, yasalarla, kendilerine, kamusal görev ve hizmet verilen
kuruluşlardır. Şekerbank'a verilmiş bir kamu görevi bulunmamaktadır. Bu bankanın personeli dev
let memuru değildir. Aslında, özel kesime ait tüm işyerleri kamunun kontrol ündedir; ancak, buna
dayanılarak, özel işyerlerinde çalışanlara, kamu görevi yapıyor, denilemez.
Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın imzalı, Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilen söz konu
su yazılardaki, Şekerbank'ın, kamu kontrolünde bulunduğuna ve dolayısıyla, buradaki hizmetin ka
mu görevi olduğuna...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Erdir, sözünüzü tamamlamanız için, 2 dakika ek süre veriyorum.
MAHMUT ERDİR (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Bu durumu, sadece, yanlış bir hukukî değerlendirme veya yorumlama olarak da kabul etme
olanağı yoktur.
16 Aralık 1995 ve 9 Şubat 1996 tarihli Hürriyet Gazetesindeki köşesinde Sayın Emin Çölaşan
da bu konuyu ele alıyor. Sayın Çölaşan, Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan kişinin, 24
Aralık seçimlerinde Doğru Yol Partisinin İstanbul adaylarından ve Sayın Başbakanın yakın çevre
sinden Aydın Ayaydın'ın Şekerbank, Vakıfbank ve Emlakbank'taki genel müdürlükleri sırasında
hep yardımcılığını yaptığını ve söz konusu eski genel müdürün adamı olarak bilindiğini açıklaya
rak, bu kişinin yasal nitelikleri taşımamasına karşın Yüksek Denetleme Kuruluna atanmasında ni
çin ısrarlı olduğunu soruyor. Sonra, aynı köşe yazısında, Yüksek Denetleme Kurulunun, bankaları
denetlediğine; Emlakbank'ta pek çdk yolsuzluk* usulsüzlük ve savurganlık yapıldığına; böyle ata
malarla, Yüksek Denetleme Kuruluna egemen olup, yolsuzlukların ortaya çıkmasını önlemenin
amaçlandığına ve bahse konu atanma kararnamesini, sadece DYP'li bakanların değil, CHP'li bakan
ların da imzalamış bulunduğuna değiniyor.
Yasaları çiğnemekten çekinmeksizin, son bir kez kamu bankasında görev almış ve dolayısıy
la iş ve işlemleri Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmek durumunda bulunan bir kişi bu Kuru
la atanırsa ve yasalara aykırılığı bildirilmesine karşın atama işleminde ısrarlı olunursa, bu atamada
özel amaç olduğunu ve geleceğe dönük özel hesaplar peşinde koşulduğunu söyleyenler haklı olur.
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Aslında bu olay, denetim organlarının bağımsızlığını ve özerkliğini savunanları ve özellikle
geçen yasama döneminde Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlıktan alınarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına bağlanması için bir yasa önerisinde bulunan Genel Başkanım Sayın
Bülent Ecevit'i haklı çıkaran çok çarpıcı somut bir örnektir.
Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum; kurulacak sayın hükümete sesleniyorum: Hatadan dön
mek fazilettir, bu fazilet gösterilmelidir. Yapılan yasadışı atama iptal edilerek, Yüksek Denetleme
Kurulundaki tepkiler, çalkantılar ve huzursuzluklar son bulmalıdır. Aksi takdirde, denetimlerin, her
türlü kuşku ve şaibeden arınmış kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmediğini söyleyenlerin
yerden göğe haklı olacaklarını unutmayalım.
Hepinize teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar)

'

*.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdir.
Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına yanıtlamak üzere bir talep?.. Yok.
Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1,- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin, vaki davet üzerine, Gürcistan'a yapacağı resmî zi
yarete katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/39)
29 Şubat 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Gürcistan Meclis Başkanının vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 5 kişilik bir Parlamento Heyetinin, 4-5 Mart T 996 tarihlerinde söz konusu davete icabet etme
si, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 27 Şubat 1996 tarih ve 15 inci Birleşiminde kabul edil
miştir.
Adıgeçen Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti grupla
rınca bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkam
Mustafa Kalemli

TBMM Başkanı

Metin Arifağaoğlu

Artvin

Mehmet Aydın

İstanbul

Refaiddin Şahin

Ordu

Cemalettin Lafcsı

Amasya

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIR
MASI ÖNERGELERİ
I. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız ve orman
köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemiz yüzölçümünün yüzde 26'sını kaplayan ormanlarımız ile orman köylerimizin içinde
bulunduğu halihazır durumlarının tespiti ile karşılaştıkları problemlerin çözümü için, Anayasanın
98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince bir
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1. Hasan Dikici (Kahramanmaraş)
2. Abdullah Arslan (Tokat)
3. Muhammet Polat (Aydın)
4. Sıtkı Cengil (Adana)
5. Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)

,

6. Mustafa Ünaldı (Konya)
7. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş)
8. Abdullah Gcnccr (Konya)
9. Osman Yumakoğulları (İstanbul)
10. Ömer Ekinci (Ankara)
11. Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep)
12. Osman Hazer (Afyon)
13. Ramazan Yeni dede (Denizli)
14. Hanifi Demirkol (Eskişehir)
15. Temel Karamollaoğlu (Sivas)
16. Sait Açba (Afyon)
17. Yaşar Canbay (Malatya)
18. Şinasi Yavuz (Erzurum)
19. Mehmet Ali Şahin (İstanbul)
20. Tevhit Karakaya (Erzincan)
21. Suat Pamukçu (Bayburt)
22. Abdullah Örnek (Yozgat)
23. Bekir Sobacı (Tokat)
24. Nurettin Kaldırımcı (kayseri)
25. Memduh Büyükkılıç (Kayseri)
26. Ahmet Derin (Kütahya)
27. M. Sıddık Altay (Ağrı)
28. Hüseyin Arı (Konya)
29. Rıza Ulucak (Ankara)
30. Ahmet Karavar (Şanlıurfa)
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İnsanoğluna bahşedilen en önemli kaynaklardan birisi de hiç şüphesiz ki ormanlardır. Orman
lar, kendisini yenileyebilen yegâne kaynak olarak, insanlığın yaratılışından bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da insanlığın yanı başında ve hizmetinde olmaya devam edecektir. Orman, 6 bin
civarında kullanım çeşitliliğiyle, âdeta beşikten tabuta kadar çok yönlü amaçlarla kullanılan vazge
çilmez bir servettir.
Türkiye yüzölçümünün yüzde 26'sına tekabül eden 20 199 296 hektar ormanlarımızın yüzde
44'ü verimli, geriye kalan yüzde 56'sı ise bozuk ve verimsizdir.
Ormanlarımızın hemen tamamına yakını, 20 milyon 155 bin hektarı devlet mülkiyetinde, sa
dece 44 296 hektarı özel mülkiyet altında bulunmaktadır.
Orman-halk ilişkileri denilince, öncelikle, hemen orman içinde ve kenarında oturan köyleri
miz akla gelmektedir. Bu köylerimizin 5 134'ü Karadeniz Bölgesinde, 3 138'i Ege Bölgesinde, 1
569'u Akdeniz Bölgesinde, 2 548'i îç Anadolu Bölgesinde, 2 169'u Marmara Bölgesinde, 1 816'sı
Doğu Anadolu Bölgesinde, 1 526'sı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere, toplam 17 900
orman köyümüz bulunmaktadır. Söz konusu köylerimizde ise, 1990 nüfus sayımına göre 8,1 mil
yon insanımız yaşamaktadır. Bu rakam, bize, orman köylerinin yoğun bir göç hadisesi yaşadığını
göstermektedir. Zira, bu nüfus, 1985 sayımında 10,1 milyon idi.
'
Orman köylerimiz, iklim ve topografya açısından en zor şartları taşıyan yerlerde ve dağınık bir
durumda yaşamaktadır. Bundan dolayı, orman köylerimize devlet imkânlarının götürülmesindeki
zorluk, hatta, imkânsızlık, hayat şartlarının çekilmez boyutlarda oluşu, bugünkü geri kalmışlığın te
mel sebebidir.
Bugün bulundukları yerde kalkındırılmaları mümkün olmadığı için başka yerlere nakledilme
si şart olan 450 orman köyümüz bulunmaktadır.
Bundan dolayı, ormanlarımız ve orman köylerimiz için şu gerçekler ortaya çıkmaktadır:
Ormancılığın teknik gereklerinden dolayı, kış mevsiminin en ağır iklim şartlarında, kar üze
rinde orman emvali kesip sürüten, yazın sıcağında ise, ağaçlandırma için toprağı işleyen orman
köylüsünün emeğinin karşılığı, teri kurumadan verilmelidir.
'
Devlet imkânlarının en az oranda sunuluşu, orman köylerimizi geri bırakmıştır. Orman köyle
rimizde hayat şartlarının çekilmez boyutlarda bulunuşu, ekonomik, sosyal ve kültürel geri kalmış
lığı, ormanları tahribe zorlamıştır.
Orman içerisinde veya bitişiğinde yaşayan köylerimizin ormanlarımıza olumsuz baskılarının
ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması şart olmuştur.
Gerek Or-Köy gerekse Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve ulaşım bağlantılarını
sağlayacak olan yollar bitirilerek, orman köylerimizin belde ve şehirlerle irtibatlarının bir an önce
sağlanması tam olarak temin edilememiştir.
Ormaniçi ve civarı köylerimizin, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınması sağlanamadığı gibi,
mahallinde kalkındırılması mümkün olmayan köylerimizin başka yerlere iskânı da yapılamamıştır.
ı

Bazı yıllar afet halini alan orman yangınları, orman alanlarımızın gerilemesine yol açarken, di
ğer yandan da, erozyonun ilerlemesine neden olmuştur.

Orman köylüsünün, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetlerinde devamlı çalışmasını
>
• sağlayıcı düzenlemeler, bütçeden yeterince ödenek ayrılmadığı için gerçekleştirilememiştir.
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü programlarının hedeflendiği şekilde, yılda 300 bin hektar
olarak verilebilmesi halinde', 1996 yılı birim fiyatlarına göre, 20 trilyon Türk Lirası ekonomik bir
kaynak aktarılması gerekmektedir.
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Orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, yurdumuzda her yıl ortalama olarak 6 300
hektar ormanın tahribine sebep olmaktadır.
Orman köylerinde hayat, çok dar ve sarp arazi ile orman içi otlak ve meralarda çok ilkel bir
şekilde yapılan ziraata, yine, ilkel bir hayvancılığa ve nihayet çeşitli ormancılık hizmetlerinde dü
şük ücretle çalışmaya dayanmaktadır.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemdeki yerini alacak ye Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına
geçiyoruz.
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER
1. - 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 (1016)
BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının,
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak,
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlaya
cağız.
Hükümet?.. Yok.

,

Sayın milletvekilleri, gündemimiz gereğince, sırada yirmiyi aşkın genel görüşme ve Meclis
araştırması daha vardır. Her seferinde hükümeti aramak, yeni bir hükümetin kuruluyor olması sıra
sındaki boşluğu bir bakıma istismar, dolayısıyla da bu öngörüşmelerin hepsini acil hale getirmek
anlamına geliyor.
Eğer, grupların onayını, uygun görüşünü alabilirsem, benim eğilimim birleşimi kapatmak yö
nündedir...
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
D) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. - Dinleyiciler arasından bir grubun pankart açması
(Dinleyici locasından "Harçlara Hayır" pankartının açılması; bir grup tarafından "eğitim en" gellenemez" tarzında slogan atmaya yeltenilmesi; güvenlik görevlilerince dinleyici locasının boşal
tılması)
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, böyle şey olur mu!.. Yüce Mecliste böyle şey olur
mu!..
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yüce Mecliste böyle'şey olur mu!
BAŞKAN - Olacak şey değil tabiî. .
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Lütfen, ikaz edin efendim.
BAŞKAN - Görevli arkadaşlar, lütfen, gereğini...
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade edilmez buna!
BAŞKAN - Aldılar arkadaşları; ilgileneceğiz...
Buyurun Sayın Dumankaya.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan ...
NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Yüce Meclisin çatısı altında böyle bir hareket olamaz!
NECDET MENZİR (İstanbul) - Kim izin vermiş Meclise girmesi için bunlara!,
BAŞKAN - Araştıracağız efendim.

'' /

NECDET MENZİR (İstanbul) - Böyle şey olur mu!.. Tekeffül eden milletvekili kim?
BAŞKAN - Araştıracağız Sayın Menzir.
NECDET MENZİR (İstanbul) - Yazıklar olsun!
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN-Buyurun Sayın Dumankaya.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, dün toplantının kapatılmasına bir saat var
ken, size iki defa yazılı talepte bulundum...
NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Dumankaya, lütfen... Üzücü bir hareketle karşı kar
şıya kaldık. Çok hazin bir olay vardır; yani, sizin olayı bastırdı. Şu anda üzerinde konuşmamız ge
reken fevkalade hassas bir olay vardır.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız gereğini yaptılar. Bunu, da
ha fazla, televizyonların önünde büyütmek... Şu an gereği yapılıyor. Nasıl girdikleri, ne olacakları
araştırılacak. Büyütmek, o arkadaşlara teslim olmak anlamına gelir. Sinirlerirnize hâkim olalım ve
güvenlik görevlisi arkadaşların işlemlerinin sonucunu hep birlikte izleyelim. Lütfen...
Buyurun Sayın Dumankaya.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, dün toplantının kapatılmasına bir saat var
ken, size iki defa, yazılı müracaatta bulundum, istirhamda bulundum; siz görüşmeyi başlatın, ba
kan oturmazsa, yarın bu önergeyi görüşebiliriz dedim ve siz, bunu reddettiniz. Şimdi, ben, size şu
nu söylemek istiyorum: Bugün, Meclisi, bütün ikazlarımıza rağmen, zatı âliniz çalışmayacak duru
ma getirdiniz; bunu arz etmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sağ olun Sayın Dumankaya.

-

Dün, grupların ortak eğilimi nedeniyle bu önergeyi görüşmeye başlamadık. İşaret yoluyla da
olsa, grupların görüşünü almak istiyorum...
Hükümet yok. Gündemdeki diğer bütün Meclis araştırmaları için de Hükümeti aramak yerine,
uygun görüşünüzü alabilirsem, görüşmeleri ertelemek istiyorum.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)-Tamam Sayın Başkan.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Uygundur.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grupların onayını ve uygun görüşünü aldığımdan dolayı,
gündemde yer alan işleri görüşmek için, 5 Mart 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum; hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Kapanma Saati: 15.55
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — MecMs Araştırması önergesi

2
ÖZET, GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5,
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
l'< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel
Müdürlüğündeki, usulsüzlük've yolsuzluk iddialarım araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca (bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6)
2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7)
3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/8)
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GENEL GÖRÜŞME -VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
4. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)
5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/10)
6. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın! 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü-.
nün faaliyetlerinin araştırılması amacryla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
8. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13)
9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık Öğretim
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/16)
11. — Kocaeli .Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kcsintileriniin değerlenıdirilmesii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (.10/17)
12. — Konya Milletveicili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
13.— İstanbul Milletvekili Halît Dumankaya ve 13.arkadaşının, özelleştirme
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına illişfc'in önergesi (10/19)

5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
14. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ye 37 arkadaşının, Türkiye'nin
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21)
16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
18. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
\
19. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25)
20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/26)
21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, sağlayacak, yöntemleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ye 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
—
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23. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü.
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)
25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkaüriış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/31)
26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1)
27. — İzmir.. Milletvekili." Saıbri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup Öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
28. — izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık
sektörünün sorunlairının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
.
29. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DpY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önfemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri1 uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
30. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20. arkadaşının, BAĞ - KUR'un
sorunlaırının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
^

6
.

SÖZLÜ SORULAR

1'. •— İstanbul Milletvekili I-Ialit Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1)
2., — İstanbul Milletvekili I-Ialit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/2)
3. — İzmir Millefcvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantöm uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3)
4. — Yalova Millotvddli Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreşin oğlu
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4)
' 5s — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şah'in'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5)
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