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Savfa 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MEC
LİS ARAŞTİRMASİ ÖNERGELERİ 226 

1, - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarım araştırarak alınması ge
reken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) ' . 226:228 

2. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 1.0 arkadaşının, yükseköğreti
min sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 228:230 
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lüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açıl- . 230:253, 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci, Millî Eğitimin sorunlarıyla; 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı, YÖK'tcki son gelişmelerle; 

İlgili gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye'de hayvancılığın sorunlarıyla ilgili gün

dem dışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt cevap verdi. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve 

değerlendirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen; 

İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarını ve 
alınması gereken tedbirleri tespit etmek (10/1), 

Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve SSK ile ilgili sorunla
rın araştırılarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek (10/14); 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin görüşmelerine devam edilerek 
kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun 9 üyeden teşekkül etmesi, 
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 1 ay olması, 
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 
13 Şubat 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.10'da Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kâzım Üstiiner Ali Günaydın 
Burdur Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Q< 

I I . - GELEN KÂĞITLAR 
13 .2 .1996 SALI 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Gümrük Birliğine girdiğimiz tarihten itibaren 

ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.2.1996) ' 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukurova Elektrik A.Ş.'ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1996) 
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2. - Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü'nün, Yozgat iline yapılan yardımlara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.1996) 

3. - Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı'nın, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan malî mü
şavirlerle ilgili tebliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/308) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1996) 

4. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın, Sinop'ta bazı öğretmenlerin sürgün edildiği id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/309) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1996) 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, şeker stokuna ve ithalatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.1996) 

6. - İstanbul Milletvekili Cevdet Selvi'nin, İstanbul-Üsküdar'da Emlak Bankasınca satıldığı 
iddia edilen bir arsaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/311) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.2.1996) 

7. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1996) 

8. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Zira
at Bankası tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1996) 

9. -Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tarım ve hayvancılık kredisi işlemlerinin 
bazı Ziraat Bankası şubelerinde yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1996) 

10. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, hayvan ithalatı ile ilgili olarak ileri sürü
len iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/315) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1996) 

11. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'in, hayvancılığı teşvik kredilerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1996) 

12. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir-Bornoya'da ihmal sonucu meydana gelen kaza
ya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1996) 

13. - Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun, Manisa-Demirci'de yeni kurulan Yeşiloba 
Köyüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1996) 

,14. - Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Van-Muradiye Belediye Başkanlığınca satın 
• alınan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/319) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.2.1996) , 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.2.1996) 

_ :—Q _ , 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

-© — 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Adı okunan sa

yın milletvekilinin -özellikle henüz yasama döneminin başında olduğumuz için, birçok arkadaşımı
zı tanımıyoruz- salonda olduğunu yüksek sesle belirtmesini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

'. 1. - TBMM Bâşkanvekili Kamer Genc'in, Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuş
ması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, geçenlerde yapılan seçimle, beni, tekrar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçmesinden dolayı Yüce Meclise saygılarımı ve şükranlarımı arz 
etmek istiyorum. (DYP ve DSP sıralarından alkışlar) Evvela, beni seçip buraya gönderen soylu 
Tunceli Halkına, sonra, beni buraya teklif eden saygıdeğer Grubuma ve sonra da, beni seçen Yüce 
Kurula şükranlarımı arz ediyorum. 

Burada görev yaptığım sürece, tamamen tarafsızlık ilkesi içerisinde hareket edeceğim. Tek he
defim, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yüce Türk Milletinin menfaati neyi gerektiriyorsa, o 
doğrultuda hareket etmektir. (DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Burada, huzur ve güven içerisinde çalışabilmemiz için bütün saygıdeğer milletvekillerinden 
yardım istiyorum. Aynı çatı altında 550 milletvekiliyiz ve hepimiz de aynı statü içerisindeyiz. Ay
nı statü içerisinde olan insanların, salon içerisinde disiplinli çalışabilmesi için, yöneticinin başvu
racağı, destek alacağı tek kaynak, o salondaki arkadaşlarının desteği ye iyiniyetidir. 

Ben, tekrar, hepinize şükranlarımı sunuyor, 20 nci Dönem milletvekillerinin, toplandığımız bu 
çatı altında, ülkemize, milletimize en başarılı hizmetleri yapmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
(DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı söz, istekleri vardır; gündeme geçmeden önce, üç arkadaşı
mıza gündemdışı söz vereceğim. Yalnız, gündemdışı söz isteminde bulunan otuzun üzerinde arka
daşımız var; malumunuz, İçtüzüğümüze göre, ancak üç arkadaşımıza söz verebiliyorum. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, fındık üreticilerinin sorunları ile çözüm yollarına iliş

kin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Göndemdışı ilk sözü, Ordu Milletvekili Müjdat Koç arkadaşımıza veriyorum. Sa

yın Koç, Hükümetin izlediği fındık, politikasının yetersizliği ve Karadeniz Bölgesinin acil sorunla
rıyla ilgili gündemdışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Koç. (DSP sıralarından alkışlar) 
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MÜJDAT KOÇ (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fındık üreticilerinin ve Karade

niz Bölgesinin birkaç önemli sorununu dile getirmek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
larken, yeni yasama döneminin tüm ulusa yararlı olmasını diliyor, Sayın Başkan, sizi de, yeni gö
revinizden ötürü kutluyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; seçim çevrem Ordu ve bölgem Karadeniz, son onbeş yıl
dır, hak ettiği yatırımları alamamış, âdeta üvey evlat muamelesi görmüştür. Özellikle, 1983'ten bu
güne değin, sadece fındıktan kesilen fon miktarı trilyonları bulmuştur. Bu gelir, bölge halkının sır
tından kazanılmasına rağmen, hizmet olarak bölgeye geri dönmemiştir. 

Bize ulaşan verilere göre, bu fondan gelen kaynağın, her yıl, geniş ölçüde bütçe açıklarını ka
patmak için kullanıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, fındık üreticisi, parasal açıdan, ken
di devletinden alacaklı durumdadır. Bölge halkının ve esnafımızın en büyük geçim kaynağı fındık
tır; evinin yapımı, çocuğunun okulu, kızının, oğlunun düğünü hep fındığa bakar. 

Fındık gelirlerinin giderek azalması ve artan nüfusun da olumsuz etkisiyle, ilçem Fatsa ve çev
resi ile ilimiz Ordu'da, gurbetçilik, bölge gençlerinin âdeta yazgısı haline gelmiştir. Fındık, tüm ai
le bireylerinin, en küçüğünden en büyüğüne kadar, ortaklaşa alınterlerihin bir ürünüdür. 

Sayın Başbakan, 1995 yılında, Giresun'da fındık destekleme alım fiyatını 1 dolar 70 sent ola
rak açıkladılar ve peşin ödeme yapılacağının müjdesini verdiler. Nedense, bu sözler yerine getiril
medi. Çaresiz kalan üreticilerin çoğunluğu fındığını düşük fiyatla piyasada satmak zorunda kaldı
lar. 

Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun 25 Ocak 1996 tarihinde, Meclise verdiği ya
zılı soru önergesini yanıtlayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Fuat Çay "Ürün bedellerinin öden
mesine ilişkin, Fiskobirlik'in sorunu yoktur" diyor. Sayın Bakan ya araştırmamış ya da yanlış bil
gilendirilmiş. En son bugün, telefonla -teyid ettirerek- aldığım bilgiye göre, Fiskobirlik'in, üretici
ye, geçen yıldan 1 454 947 091 700 Türk Lirası borcu, halen duruyor. 

Sayın Bakan,.ödemeyi gün geçirmeden sağlayın; siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım;çilekeş 
fındık üreticileri de bayrama huzurlu girsinler. 

Son yıllarda yanlış uygulanan fındık politikalarının sonucu olarak Fiskobirlik'in ihracattaki pa
yı giderek düşüşler göstermiştir. Yeni sezonda ise, 1 Eylül 1995 ilâ 2 Şubat 1996 tarihleri arasın
da, Fiskobirlik, sadece 40 ton karşılığı 141 bin dolar; özel sektör ise, 127 719 ton karşılığı 400 mil
yon dolar, ülkemize döviz girdisi sağlamışlardır. 

Yıllardır fındık üreticisine sahip çıkan, âdeta koruyucu kalkanı olan, 70 kooperatifi, 14 fabri
kası ve binlerce çalışanıyla, Fiskobirlik, büyük bir çıkmaza doğru sürüklenmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica edeyim. 
Ben, size 5 dakikalık bir eksüre veriyorum; yalnız, rica ediyorum, süratle bitirin efendim. 

MÜJDAT KOÇ (Devamla) - Fiskobirlik'in düşürüldüğü bu durum, ileride başlıbaşına bir 
Meclis araştırması konusu olmalıdır. 1974 ve 1979 yıllarında, Başbakanlık yaptığı dönemlerde, fın
dığı ve fındıkçıyı en iyi anlayan politikacı Sayın Bülent Ecevit olmuştur. (DSP sıralarından alkış
lar) Üreticilerimizin borçlarından kurtulmasına olanak sağlamıştır. Fındığımız, yıllardır tarım ürün
leri arasında en büyük döviz girdisini getirmiştir. 

Yılların belki de en önemli ihmallerinden birisi de, Karadeniz sahil yoludur. 8 ilimizin fayda
landığı Karadeniz sahil yolu, artan trafiğin de etkisiyle, âdeta, kilitlenme noktasına gelmiştir. Baş
latanlar teşekkür ettiğimiz Karadeniz Sahil Yolu Projesinin önümüzdeki yıllarda mutlaka devam et
tirilmesi büyük bir zorunluluktur. 
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Son yıllarda bilinçsiz yapılan avlanmalarla, Karadenizde balık nesli, âdeta, tükenme noktası

na gelmiştir. İlçem Fatsa'da süper donanımlara sahip Et ve Balık Kurumu tesisleri işsizlikten terk 
edilme noktasına gelmiştir. Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığının önderliğinde bölge millet-
vekillerimiz, bilim adamlarımız, balıkçı reislerimiz ve çalışanların temsilcileriyle acilen bir konsey 
toplanmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, bitirir misiniz efendim; son cümlenizi söyler misiniz.... 
MÜJDAT KOÇ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yıllardır siyasîlerimizin tüm söylemlerine karşın, bölge

mizde fındık ve çaya alternatif oluşturulamamıştır. Önerimiz, bu hakka kavuşan Zonguldak, Sinop 
ve Artvin'de olduğu gibi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kalkınmada birinci derece
de öncelikli iller haline getirilmesidir. Doğayı asla kirletmeden, insan sağlığına zarar vermeden, ku-
rulucak organize sanayi bölgeleriyle teşvik ettiğimiz takdirde, Karadeniz Bölgesinin halkı, çalış
kanlığı, üretkenliği ve zekâsıyla, kısa zamanda, Karadeniz Bölgesinin kalkınmasını sağlayacaktır. 

Hepinize teşekkür eder; sevgi ve saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Gündemdışı konuşmaya cevap verecek Hükümet mensubu?.. Yok. 

2. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'in, Van'da meydana gelen sel felaketi ve alınması gere
ken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin'in ce
vabı 

BAŞKAN- İkinci gündemdışı söz, Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş'ındır. Sayın Erbaş, 
Van'da meydana gelen sel felaketinde 20 evin yıkılması, yüzlerce evin de sel sularının taşıdığı ça
murla dolduğu için oturulamaz hale gelmesiyle ilgili olarak gündemdışı söz istemiştir. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erbaş, süreniz 5 dakikadır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Van'da meydana gelen 

sel felaketinden dolayı gündemdışı söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Van'ın iklimi son yıllarda değişme göstermektedir. Eskiden, kasım ayının 
sonunda başlayan kar yağışı mart ayının ortalarına kadar sürer, daha sonra yağmurlar başlardı. Şim
di, şubat ayının ilk haftasında, kar yağacak yerde yağmur yağmıştır. Van'ın hemen eteğinde bulun
duğu Erek Dağındaki karlar ise, yağmurla birlikte erimiş, Senirkent felaketine benzer bir felaket 
oluşmuştur.Karların erimesiyle, binlerce ton çakıl ve mil, Van'ın üzerine bir kâbus gibi çökmüştür. 
Şu anda, 20'nin üzerinde ev tamamen yıkılmış, 100'ün üzerinde ev de oturulamaz haldedir. 

Perişan haldeki halkımıza şu ana kadar, hakikaten el uzatan olmamıştır. Şu anda, bu aziz ra
mazan günü, aç ve açıkta kalmış olan insanlarımızın evlerindeki suyun boşaltılması ve bundan son
ra olabilecek sel felaketlerinin önlenmesi için hiçbir tedbir alınmamıştır. Devlet Su İşlerine sordu
ğumuz zaman ise "efendim, 5 tane plan yaptık, bu planı ileride uygulayacağız" demektedirler. On
lar, bu 5 planı uygulayıncaya kadar, herhalde Van'ın da haritadan silinmesi mukadder olur, eğer on
ların planlarıyla bu işler bitecekse. 

Değerli arkadaşlar, yine, Van'a bağlı Gürpınar'ın Çakınlı, Otbiçer ve Parmakkapı Köyleri de 
sel felaketine uğramış ve buradaki insanlarımız, maalesef, başka.köylere, Van'ın merkezine ve Gür
pınar'daki bazı otellere yerleştirilmişlerdir. 
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Göç eden bu insanlar, tamamen Van'ın merkezinde toplanmaktadır. Van'ın nüfusu 1985 sene

sinde 100 bin idi; 1990'da 153 bin, 1995-1996'da ise 300 bin ilâ 600 bin arasında bir nüfusa ulaş
mıştır: Van'ın, bu kadar nüfusu besleyecek bir geliri de yok. Van'ın ekmeği 1 tane. 100 bin nüfusa 
yetecek iş imkânı olan Van'da, şu anda 600 bin nüfusu besleyecek bir potansiyel lazım. Devletimiz 
hiçbir surette el uzatmadığı gibi, özel sektörü de defalarca davet edip götürdük; "efendim, burada
ki yatırımlar rantabl olmaz" dediler ve şu ana kadar Van'a tek bir çivi çakılmadı; Van'ın insanı, 1 
ekmeğini 6'ya bölmek suretiyle 6 kişiyle paylaşır hale geldi. 

Değerli arkadaşlar, şu ana kadar, son onbeş yıldır Van'a yapılan yatırımlar fazla değildir, bir 
sıfırdır; ne özel sektör yapmıştır ne de devletimiz tarafından yapılmıştır. Mevcut birkaç fabrika da 
özelleştirildiği için, oralarda çalışan işçiler dışarıya atılmıştır, işsizlik had safhadadır. 

Köylerden göçler, şu anda Van'ı hakikaten yaşanılmaz hale sokmuştur, perişanlık had safha
dadır, yoksulluk had safhadadır. 1 ekmeğin 6 kişi tarafından bölüşülmesi, elbette Van'ı bu hale so
kacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, yıkılan ve oturulamayacak durumda olan bu evlerin sahiplerine, bir an 
önce, devletimizin yardım elini uzatmasını, Bakanlar Kurulunun 1995/7750 sayılı Kararnamesiyle 
öngörülen 75 milyon liralık, 50 milyon liralık ve 25 milyon liralık yardımların bir an önce yapıl
masını, açıkta kalan vatandaşlarımızın ise, yaz aylarında, inşallah, evlerin yapılmasını...' 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, lütfen konuşmanızı bitirir misiniz efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - ...zararı olanların da zararlarının giderilmesini Bakanlar 
Kurulundan istirham ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bayındırlık ve tskâh Bakanı Sayın Adnan Kes

kin; buyurun. , 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Erbaş'ın vurguladığı gibi, gerçekten, 8-9 Şubat 1996 tarihinde, Van İl merke
zinde, aşırı yağışlar ve bu yağışların etkisiyle karların erimesi sonucunda, il merkezinin çeşitli yer
leşim alanlarından geçen sulama kanallarının taşması ve kuru derelerin akan suyu taşıyamaması so
nucunda, 80 civarında evi su basmıştır. Olayda can kaybı ve yaralanma yoktur. Sayın Erbaş'ın id
dia ettiği gibi, konutlarda ağır hasar da söz konusu değildir. Valilikçe oluşturulan il kurtarma ve 
yardım komitesi, olaya, anında müdahale etmiş, su dolan evlerdeki su boşaltma işlemleri bitirilmiş
tir. Şu anda, su altında kalan konut bulunmamaktadır. 

Van Merkez İlçesinde taşkınlara yol açan kanalların ve kuru derelerin ıslahı için, Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünce, gerekli projelendirme çalışmaları devam ettirilmektedir. Karayollarının 
ve Devlet Su İşlerinin araçları, taşkının meydana getirdiği atıkları temizleme çalışmalarını sürdür
mektedir. 

Ayrıca, son yağışlarda, Gürpınar İlçesine bağlı 3 köy de su baskınına maruz kalmış, 60 civa
rında ev sııbaskınından etkilenmiştir. Bakanlık elemanları ve Valilikçe oluşturulan hasar tespit ko
misyonu, hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların sonucunda, 7269 sayılı Yasa 
ve 4123 sayılı Yasa gereğince, Bakanlığımızca ve Valilikçe yapılacak olan gerekli yardımlar, ya
pılacak tespit çalışmalarının sonunda gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize saygıyla sunuyorum. (GHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
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3. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kemerköy Termik Santralı yer seçiminin yanlış ya

pıldığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - Üçüncü gündemdışı sözü, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'a veriyorum. Sayın 
Fırat, Kemerköy Santralı hakkında gündemdışı söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce hepinize saygılar sunarım. 

Bugün, 1984 yılından beri üzerinde türlü münakaşalar yapılan ve beş senede biteceği planlan
mış olan; ancak, geçen sene sonunda servise girebilen Kemerköy Enerji Santralı hakkında birkaç 
şey söylemek istiyorum. 

Şu anda, bü santral 3X210 megavat gücünde kurulmuştur; ancak, servise verilememektedir. 
Çevreciler bu santralın servise verilmesine büyük çapta karşı çıkmaktadırlar ve kendileri de haklı
dır. Yerin yanlış seçildiği söylenmektedir. Önce şunu söyleyeyim: Her şeyden evvel, bu santralın 
kurulacağı yerde santral kuracak kadar bir alan temin edilememişti. Bir dağ traş edildi ve santral 
için bir yer temin edildi. Bunun, ne derece, maliyetleri artıran bir unsur olduğunu hepiniz kabul 
edersiniz. 

Bir Meclis araştırması önergemize ve şahsen yaptığım bir konuşmaya Sayın Bakan cevap ve
rirken, aynen şu tabiri kullanmıştır, ben bunu tutanaklardan aldım: "Kemerköy'de düşünülen yöre
deki hafriyat, miktar olarak, TEK tarafından, diğer santrallardaki temel hafriyatından fazla miktar
da değildi. Kaldı ki, bu hafriyattan alınacak kazı malzemesi ile -bakın, bir santral için neler yapı
lıyor— iskele -liman yapılıyor, iskele yapılıyor- yol -20 kilometre- sahil tahkimatı ve orada bin dö
nüme yakın bataklık saha kurutul adaktır." Bin dönümlük bir bataklık saha kurutulabiliyor.Ne den
li büyük bir hafriyat yaptıklarını düşünün... Ayrıca, yine Sayın Bakanın bir ifadesi de şudur: "Ke
merköy'de 90 milyon ton kömür rezervi vardır." 

İşte, arkadaşlar, ben, bu konu üzerine gitmiştim; Bu, yanlış bir yatırım, yapmayın" demiştim. 
Neden; 90 milyon ton kömür rezervi var. Bu sahanın ismi Hüsamlar sahası. 90 milyon ton kömür 
rezervinin yerüstüne çıkarabileceğiniz kısmı, kullanabileceğiniz kısmı -yüzde 70- en iyi ihtimalle 
63 milyon tondur. Sayın Bakan, buraya 4 ünite kurulacağını söylemişti. 4 ünite, yılda, 1,5 milyon 
tondan toplam 6 milyon ton kömür yakar; santralin ömrü 35 yıl; eder 210 milyon ton. 60 milyon 
ton kömürünüz var; buraya, 35 yıllık ihtiyacı, 210 milyon ton kömür olan santral kuruyorsunuz!.. 

Benim iddiam şu idi: Kömürün üçte ikisi dışarıdan gelecek. Bu santralı, esas kömür havzası
na kurun. Ona da lüzum yok; bunun 11,5 kilometre kuzeyinde Yeniköy Santralı var. Yeniköy Sant
ralı 2 üniteli, buna 3 ünite ilave edin, ne yer meselesi var ne sosyal tesis meselesi var ne şu var ne 
bu var. Ülkeye bu masrafı yaptırmayın dedik; ancak, muvaffak olamadık. Bir inat uğruna diyece
ğim, bu santral yapıldı ve şimdi, bazı kesimler, santralın çalıştırılmamasını istiyor; bazı yetkililer 
de, çevrecilere "icap ederse, bu santralı buradan söker başka yere taşırız" diyor. Bu santral, artık, 
buradan sökülmez. Bu santrala, bu fakir milletin, bugünkü parayla 30 trilyonu yatırıldı. 

Sayın milletvekilleri, ben şunu söylemek istiyorum: Bugün, Türkiye'de enerji üretimi, yılda 80 
milyar kilovat civarındadır. Yakın bir gelecekte, bu, 90; 2000'li yıllarda da 120 milyar kilovat ola
caktır. 

BAŞKAN - Sayın Fırat, lütfen, konuşmanızı kısa zamanda tamamlar mısınız efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) - Sayın Başkan, süreyi geçirmeyeceğini efendim. 
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BAŞKAN - Geçirdiniz... Yani, size ek süre verdim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) - Peki efendim; hemen bitiriyorum. 
...Dolayısıyla, eğer bugünden tedbir alınmazsa, ülke, 1998 sonbaharında enerji kesintisiyle 

karşı karşıya kalabilir. Bu santralın üreteceği enerji miktarı yılda 4,5 milyar kilovattır. Dolayısıy
la, bu ülke, 30 trilyon lira sarf etmiştir. Bu santralı en kısa sürede servise sokmak lazımdır. Bunun 
için, bacasına elektronik filtre takılması ve ayrıca, bacadan çıkan kükürdün, tekrar, bu yöreye, sül-
fürikasit olarak yağmaması, yani, ekolojik şartları, çevreyi kirletmemesi için, behemehal, kükürt 
arıtma tesislerinin kurulması gerekir. 

Ben, ilgilileri uyarıyorum; en kısa zamanda bunun yapımına başlasınlar; çünkü, bu da, bir iki 
sene alır. Bu santrala, bu para sarf edilmiştir. Bu santral, bu ülkeye, artık, bugün gerekli hale gel
miştir. Aksi halde, ölü yatırım olarak, bu santralı burada tutmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Gündemdışı konuşmaya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gündemdışı konuşmalar bitmiştir. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstifaen boşalan Çevre Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Orman Bakanı 

Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/30) 
BAŞKAN - Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 

9 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın 9 Şubat 1996 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-2177 sayılı yazısı. 
İstifa eden ve istifası kabul edilen Hamdi Üçpınarlar'dan boşalan Çevre Bakanlığına, yeni bir 

atama yapılıncaya kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

, D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

I. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla 
ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme İdaresince yapılan bazı özelleştirme işlemleriyle ilgili olarak yapıldığı iddia edi-. 

len usulsüzlük, yolsuzluk ve adam kayırmayla ilgili olarak yapılan tüm işlemleri açığa çıkarmak, 
alınması gerekli tedbirleri almak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü madde
leri gereği bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. . 

Saygılarımızla. 
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1. Halit Dumankaya (İstanbul) 
2. Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 

3. Mustafa Cumhur Ersümer (Çanakkale) 
4. Ahmet Alkan (Konya) 
5. Ali Er (İçel) 
6. Ömer Ertaş (Mardin) 
7. İsmail Durak Ünlü (Yozgat) 
8. Abbas İnceayan (Bolu) 
9. Abdullah Akarsu (Manisa) 

10. Emin Kul (İstanbul) 
11. Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
12. Ahmet Kabil (Rize) 
13. Cemil Çiçek (Ankara) 
14. Hüseyin Yayla (Hatay) 
Gerekçe: 

Özelleştirme, bu Hükümet döneminde tutarsız davranışlar yüzünden halkın güvenini kaybet
miş, âdeta yaz boz tahtasına çevrilmiştir. 

Et ve Balık Kurumunun önce kombinelerinin tek tek satışına karar verildi. Bundan vazgeçile
rek blok satışı yapıldı. İhale kararından beş gün sonra da, bundan da vazgeçilerek, yeni bir kararla, 
yine, tek tek satışı yapıldı. 

11 kombinenin satışından 363 milyarlık gelir sağlanırken, işçilere ödenen kıdem ve ihbar taz
minatının tutarı 389 milyar liradır. Devletin tesisi elinden çıktığı halde, üstelik 26 milyar lira fazla 
ödemiştir. 

PETLAS ise bir başka handikaptır. Gerekli teminat alınmadan satış yapılıyor, alan kişi ücret
siz reklamını yaptırıyor ve sonradan vazgeçiyor. 

Yem fabrikaları, alacaklar tahsil edilmeden devrediliyor; alıcılar paraları ödemiyor. 

Konya-I ve Konya-II yem fabrikaları peşin parayla satılıyor; bilahara, çeşitli nedenler ileri sü
rülerek vadeli satışa çevriliyor. 

Tersanelerin işletme hakkı devri ise, daha da vahim. 4 tersane, 1 motor fabrikası, 500 milyon 
sermayeyle kurulan Gestaş isimli bir şirkete, Meclisten güvenoyu almayan Çiller Hükümetince ve
rilmesi kararı alınıyor; yoğun uğraşılar sonunda bu satışın iptali sağlanıyor. 

1993 yılında özelleştirme kapsamına alınan Deniz Nakliyatta da bugünlerde benzer olaylar ce
reyan etmiş, şirketin genel kurulu kapalı kapılar ardında yapılmış, basından kaçırılmış, ilgili şirket 
yöneticileri olayı cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardır. 

Sümer Holding'e ait satılan 7 fabrikadan 1 milyar 885 milyon TL gelire karşı, işçilere kıdem 
tazminatı, ihbar tazminatı olarak 1 milyar 980 milyon 541 bin TL ödenerek, fabrikalar haraç me
zat, yok pahasına elden çıkarılmıştır. 

Sümerbank Hereke Fabrikası, Eskişehir Fabrikası, en az birer trilyonların üzerinde değerdedir
ler. 

Özelleştirmenin kraliçesi ilan edilen Ayşe Balcı'ya verilen fabrikalar, bu fabrikalar ipotek ve
rilerek kamu bankalarından aldığı krediler hepsi devletin sırtına yeni kamburlar yüklemiştir. 
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TOFAŞ hisse senetlerinin devri için yerli-yabancı danışmanlık şirketleri ihalesine bizzat Baş

bakan tarafından fesat karıştırılması. 

Geçici bir hükümetin bulunması giderayak bazı arsalar, kuruluşlar yok pahasına elden çıkarıl
maktadır. 

Özelleştirmeyle ilgili olayların açıklığa kavuşturulması, gerekli tedbirlerin alınması için Ana
yasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 104 üncü maddesi gereği bir Meclis araştırması açıl
ması gereği vardır. ' 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

2. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10120) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 42 nci maddesi, bilindiği gibi "kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılmamasını" ve "devletin maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sür
dürebilmeleri amacıyla, burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapmasını" öngörmektedir. 

Buna karşın, yükseköğrenimlerini sürdürmek isteyen gençlerimizin önemli bölümünün, yük
sek harçlar ile diğer öğrenim ve zorunlu yaşam giderleri altında ezildikleri, devletin sağlamakta ol
duğu kredi ve bağış niteliğindeki maddî desteğin çok yetersiz düzeyde kaldığı, bu nedenlerle, genç
lerimizin eğitim ve öğrenim haklarını huzur içinde kullanabilecekleri ortamın hızla kaybolmakta 
olduğu görülmektedir. 

Atatürk'ün, laik cumhuriyetimizin geleceğini kendilerine emanet etmiş olduğu gençliğimizin 
yükseköğrenim sürecinde karşı karşıya bırakılmış olduğu eğitimde fırsat eşitsizliğinin temel kay
naklarından birini oluşturan ekonomik koşullarla ilgili sorunları incelemek, üniversite harçları, di
ğer öğrenim giderleri, yurt ve barınma koşullarıyla ilgili durumu saptamak, devletin sağlamakta ol
duğu kredi ve burs olanakları gibi konularla ilgili tüm gerçekleri ve yetersizlikleri ortaya koymak, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yükseköğrenim gençliğine sağlanmakta olan burs 
desteği uygulamasındaki usulsüzlük ve eksiklikleri belirlemek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlan
ması ile eğitim hakkının gereğince kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması hakkında, 
Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

1. Algan Hacaloğlu (istanbul) 
2. Celal Topkan (Adıyaman) 
3. Mustafa Yıldız (Erzincan) 
4. İ. Önder Kırlı (Balıkesir) 
5. Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul) 
6. Atila Sav (Hatay) 
7. Nihat Matkap (Hatay) 
8. M. Fatih Atay (Aydın) \ 
9. Ali Rıza Bodur (İzmir) 

10. Mehmet Moğultay (İstanbul) 
11. Zeki Çakıroğlu (Muğla) 
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Meclis araştırması önergesinin gerekçeleri: 

Ülkemizde, 1995-1996 ders yılı itibariyle, 708 365'i önlisans ve lisans, 47 878'i master ve 18 
430'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 774 673 gencimiz yüksekokul ve üniversitelerimizde 
örgüneğitim görmektedir. Açiköğretimde ise 698 674 öğrenci kayıtlıdır. Yedinci Beş Yıllık Plan, 
2000 yılında örgüneğitim öğrenci sayısının 1 028 000, okullaşma oranının ise yüzde 19'a çıkarıl
masını öngörmektedir. < 

Temelhak ve özgürlükler arasında yer alan eğitim hakkının kullanılmasının önünde var olan 
engelleri kaldırmak, dar gelir grubu içinde yer alan, yükseköğrenim görmek isteyen her yöreden 
yetenekli tüm gençlere bu olanağı sağlamak, devletin görevidir. Anayasa, 42 nci maddesiyle bunu 
öngörmektedir. 

Ülkemizin son yirmi yıldır içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamı, gelir dağılımındaki bo
zukluk, başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere, sabit ve dar gelirlilerin ekonomik güçlerini son 
derece daraltmış, eğitime ayırabilecekleri kaynakları yok düzeylere indirgemiştir. 

Bilindiği gibi, üniversite harçları 1995-1996 yılında yüzde 200-yüzde 300'ler düzeyinde artı
rılmıştır. Kitap ve diğer öğretim malzemesi bedelleri sürekli yükselmektedir. 

Öğrencilerin yurt ve barınma sorunları giderek büyümekte; Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 
153 bin adet yatak, ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır. 1995-1996 öğretim yılında devlet 
yurtlarında yer talebinde bulunan 80 506 öğrenciden ancak 60 174'ü yerleştirilebilmiş, 20 332'si, 
yani yüzde 25'i açıkta kalmıştır. Devlete ait yurt ücretleri aylığı 240 000 ile 1 milyon TL arasında 
değişmektedir. Özel yurt yatak ücretleri ise çok daha yüksektir. 

Devlet, talep eden öğrencilere öğrenci katkı (harç) kredisi vermektedir. TEFE'ye bağlı faizle 
uygulanmakta olan bu krediden halen 154 575 öğrenci, yani yaklaşık yüzde 25'i yararlanmaktadır. 

1995-1996 ders yılında 107 846 öğrenci bu kredi için başvurmuştur. Ancak, şu ana kadar bu 
öğrencilerle ilgili hiçbir ödeme yapılamamıştır. İlgililer, ilk ödemenin, ocak ayından itibaren geçer
li olmak üzere, Mayıs 1996'da yapılabileceğini belirtmektedirler. 

Devlet, ayrıca öğrenim kredisi vermektedir. 165 282 önlisans ve lisans öğrencisine ayda 750 
000 TL, 1 130 master öğrencisine ayda 1 500 000 TL ve 369 000 doktora öğrencisine ayda 2 250 
000 TL düzeyinde sağlanan bu olanağın, yurt yatak bedelini karşılamaya dahi yetmediği, göster
melik bir uygulamadan öteye geçemediği açıktır. 

Cari TEFE eşdeğeri faiz üzerinden geri ödenmesi öngörülen bu krediye, 6183 sayılı Kamu 
Alacaklarının Tahsili Yasası uygulanmakta, aylık gecikme faizleri yüzde 15'lere kadar tırmanabil-
mektedir. 

Kaldı ki, öğrencilerin bu yıl yaptıkları 72 190 yeni başvuru henüz sonuçlandırılamamıştır. İlk 
ödemenin Mayıs 1996'da yapılması beklenmektedir. ~ 

Ayrıyeten, malî olanakları yetersiz üniversite gençlerine Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Fo
nuyla, ayda 750 000 TL'lik burs uygulaması vardır. Çok yetersiz düzeydeki bu burstan da halen 53 
000 gencimiz yararlanmakta, bu yıl bursa yeni olarak hak kazanan 54 000 gencimize ise, ödeme
ler hâlâ başlamamıştır. 

Kaliteli ve katılımcı bir eğitim sunamayan, bilim ve idarî özerklikten yoksun olan üniversite
lerimize devam etmekte olan gençlerimizin sorunları çok yönlüdür. Gençlerimizi ezen ekonomik 
koşullar iyileştirilmeden, her malî durumu yetersiz öğrenciye, öğrenimini ve geçimini rahatlıkla 
sürdürebileceği düzeyde karşılıksız burs ile talep eden her öğrenciye yeterli miktarda ve uygun ko
şullu kredi olanağı yaratılmadan, gençlerimizin ve ülkemizin geleceğinin güvencesinin sağlanama
yacağı açıktır. 
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Bu çok önemli konuda sorunların aydınlatılması ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde eğitim 

hakkının önünü açacak önerilerin geliştirilebilmesi için bu araştırma önergesi verilmiştir. 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-
görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında 

meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını 
araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

BAŞKAN - Gündemin 1 inci sırasında, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkada
şının, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdür
lüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 
103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmesi-
ne başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

.. Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Gerekçe: 
Tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yangınıyla ilgili olarak, Meclisin, 20 Kasım 1995 tarih ve 36 nci 

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

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

Müdürlüğüne bağlanmış, TURBAN İşletmelerinde birçok yolsuzluğun, usulsüzlüğün yapıldığı, 
sahte faturalarla paraların alındığı, ihalelere fesat karıştırılarak ya iş hiç yapılmadan veya yapılan 
işin beş on misli para açıktan ödendiği bilirkişi raporlarıyla sabit olmuştur. 
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Kuşadası Marinasında devlet büyüklerinin yakınlarının yatları bedava denecek kadar az paray

la tamir edilmiş, Marinadan bedava istifade eden bazı sorumsuz imtiyazlı kişilerin yatlarının istifa
de etmesi, buna mâni olmak isteyen Kuşadası Marina eski Müdürü İbrahim Demir'e sus payı ola
rak teklif edilen Emek Otel Müdürlüğü, TURBAN otellerinde free (parasız) kalan partili militan
lar, TURBAN personelinin parti mitinglerinde çalıştırılması, parti bayraklarının TURBAN depola
rında saklanması ve personelince asılması; Turban eski genel müdürünün TURBAN personeline 
hazırlatılıp binlerce tebrik kartını Ispartah seçmenlere göndermesi, İsparta'da önseçimde ve 24 Ara
lık seçimlerinde TURBAN vasıtalarını ve personelini seçim için İsparta'ya seferber etmesi, seçim 
masrafı olarak milyarlarca lira harcaması, bu paranın kaynağının araştırılması gereği vardır. 

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

Sait Halim Paşa Yalısında paha biçilmez eserler bulunmakta, bu eserler ve Yalı 1994 yılma 
kadar sigortalı iken, sigorta yapılmama nedenleri. , 

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

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

Yalının bir yıl önce dış boyasının yapılarak 1 milyar 800 milyonluk bir harcama yapılmışken, 
bir yıl sonra, ruhsat alınmadan, tamamen yasalara aykırı olarak eski eserin bakımının yapılması, 
ihalenin yapılış şekli, suçun birkaç çalışan garibana yüklenilmesi. 

Sarıyer Savcısının ve İstanbul Vali Vekilinin, alelacele, yangın elektrik kontağından çıktı be
yanatlarını vermesi, Sarıyer Cumhuriyet Savcısının basına bilgi sızdırılmayacaktır talimat verme
si; tüm bu konuları araştırarak açıklığa kavuşması için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci 
maddesi gereği bir Meclis araştırması açılması gerekli kılınmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergelerinin müzakeresinde, İçtüzüğü
müze göre benimsenen usulde, önce Hükümete, sonra gruplar adına birer milletvekiline, sonra da 
Meclis araştırması önergesini veren milletvekilinin kendisine, yani birinci imza sahibine veyahut 
da onun göstereceği, önergede imzası olan bir başka kişiye söz verilecektir. Hükümet ve gruplar 
adına söz süresi 20'şer dakika, önerge sahibinin kişisel söz süresi de 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Adalet Bakanı; buyurun efendim. 

ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sa
it Halim Paşa Yalısı yangını dolayısıyla verilen önerge nedeniyle huzurlarınızdayım; hepinizi say
gılarımla selamlarım. 

Sait Halim Paşa Yalısında 12 Kasım 1995 günü yangının başladığını haber alan Sarıyer Cum
huriyet Başsavcılığı adlî soruşturmaya başlamış, Bakanlığımızca da iş takibe alınmış, Mimarlar 
Odasının bazı görevliler hakkında suç duyurusunu içeren dilekçesi de Sarıyer Cumhuriyet Başsav
cılığına iletilmiştir. Soruşturma, son derece titizlikle ve süratle yürütülmüş; herhangi bir kuşkuya 
yer verilmemesi için, uzmanlık dallarına göre, ayrı ayrı konuları incelemek üzere, öğretim üyele
rinden müteşekkil 4 ayrı bilirkişi kurulu oluşturulmuş, alınan raporlar değerlendirilmiş ve 
4.12.1995 tarihinde sorumlular hakkında dava açılmıştır. 

Önergede, yangının nedenlerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılması istenmekte
dir. Hazırlık soruşturması sonunda düzenlenen ve Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesine tevdi edilen 
iddianamede, yangının nedenlerine de açıklık getirilmiş olup, .yargılamada da bu konu önem arz 
edecektir. Mahkeme, bunu araştıracak, değerlendirecek ve hükmünü kuracaktır. 
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Bu durumda, Anayasamızın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükmü gözönünde bu

lundurarak, Yüce Heyetinize bilgi sunacağım. 

Esasen, davanın, Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olması ve yargılamanın devam 
etmekte bulunması nedeniyle, bu konudaki görüşmelerde, beyanlarda yargı yetkisinin kullanılma
sına değinildiği takdirde, Sayın Başkanın, Anayasanın 138 inci maddesinden bahisle, uyarısını ya
pacağını gözönünde bulundurarak, önergenin, özellikle, yargı yetkisinin kullanılması hususunun 
dışındaki vaka, olay ve saptamalarla ilgili olacağından, açıklamalarımda, Sarıyer Asliye Ceza Mah-
kemesindeki yargılamanın evrelerine değinmeyeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısının onarımı, Bakanlar Kurulunun 1994/6290 
sayılı kararı ve Başbakanlığın 1.6.1995/3261 sayılı talimatıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
Emek İnşaat Anonim Şirketine ihale edilmiştir. Onarım işi, proje ve ruhsat aşamasındayken, Yalı
nın dışcephe boyasının sökümü, bakım ve onarımı, sözleşmeyle, Suphi ve İlhan Vaizoğlu'nun or
tak ve sorumlusu oldukları Vaİzoğlu Kolektif Şirketine, Emek İnşaat tarafından verilmiş; Vaizoğ-
lu Şirketi de Hacı Topal adındaki kişinin taşeronluğunda, iskele kurarak, Yalının dışboya söküm 
işine başlamıştır. Ancak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 10.8.1995 tarihli kararında, 
yalnız iskele kurulmasına karar vermiş; onarım işi için Boğaziçi İmar Müdürlüğünden izin ve ruh
sat alınmamıştır. 

İddianamede, Yalıda, ruhsat alınmadan restorasyon çalışmalarına başlanılması da yasal yön
den incelenmiş, olayda 2863 sayılı Yasanın değil, 2960 sayılı Yasanın uygulanması gerektiği so
nucuna varılmıştır. 

Yalının onarımında, Boğaziçi İmar Kanununun öncelikle uygulanması gerektiği hususuna da
ir saptama, aynen iddianameden alınmış olup, bu konuda herhangi bir fikir ve görüş bildirmiyoruz. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünden izin ve ruhsat alınmadan iskele kurup boya söküm işine başla
yan müteahhitin taşeron işçilerinin, Yalının çatısında, yangın başlangıç yerine yakın yerde, boya 
söküm işi çalışmalarını denetimsiz olarak yaptıkları ve devamlı sigara içtikleri, izmaritlerini öteye 
beriye attıkları ifade edilmiştir. 

Hazırlık soruşturması sırasında, Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangının çıkış nedeni ve sorum
luların tespiti yönünden olduğu gibi, kurtarılan eşyanın orijinal olup olmadıkları yönünden de, uz
manlık konularına göre, öğretim üyelerinden müteşekkil bilirkişi kurulu oluşturulmuştur. 

Bilirkişi raporlarındaki tespitlerde, elektrik tesisatında yangına sebebiyet verecek herhangi bir 
kusur bulunmamıştır. Yangın, elektrikî olmayan bir nedenle başlamıştır. Yangında patlayıcı ve pa-
ralayıcı madde kullanılmamıştır. Yangının başlamasında mutfak bacasının ısıtma sisteminin bir ro
lü mevcut değildir. Bu tip, birinci derecede ahşap tarihî eserlerin restorasyonunda çıkabilecek yan
gınlara karşı anında müdaheleye müsait önlemlerin alınması gerekirken, bu tür önlemlerin alındı
ğına ilişkin sabit veya portatif teçhizat gözlenmemiştir; iskelede çalışan işçilerin yakınlarında her
hangi bir söndürücü bulundurulmamışım Bina içinde, alt katta, üç adet 12 kilogramlık yangın sön
dürücü tüpleri hem kapasite olarak yetersizdir, hem de son dolumları 14 Eylül 1994 tarihinde ya
pılmıştır. Üst katta bulunan dört adet 6 kilogramlık söndürücünün son dolumları 24.11.1993 tari
hinde yapılmıştır; bir kısmı boştur. Oysa, yangın tüplerinin en geç altı ayda bir kontrol edilmesi ge
rekmektedir. Ayrıca, bu tüplerin kapasiteleri bu bina için yetersizdir. 

Yalının bahçesinde bulunan yangın hydrant'larının çıkış ağızları da İstanbul itfaiyesinin kul
landığı standartlara uygun değildir. Yalıda, yangının başlangıçta haber alınabilmesi için, Yalı içe
risine duman dedektörü ve bazı bölümlere ısı dedektörü konularak erken haber alma ve alarm sis
temi yapılmış olmasına rağmen, yangından birkaç ay önce yanlış alarm verdiği gerekçesiyle iptal 
edilmiştir. 
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Çatı arasına yangın algılama sistemi konulmamıştır. 

Yalı içinde sulu söndürme sistemi bulunmamaktadır; yassı hortumlu yangın dolapları mevcut
tur. Dış kısımda, 1,5 parmak çapında borulara bağlı, iki ağızlı su alma ağızları bulunmaktadır, çı
kış ağızlan itfaiye hortumlarına uygun değildir. Pompa kapasitesi ve su debisi de yeterli değildir. 
Yangın önlemleri açısından binada büyük bir ihmal olduğu bilirkişilerce vurgulanmıştır. 

Yalıdaki kıymetli eşyanın durumu da, öğretim üyelerinden oluşturulan bilirkişi kurulunca in
celenmiş, bilirkişiler incelemelerini, 1992 ve 1994 sayımlarına göre yapmışlardır. 

Yalıda, 26 kıymetli yağlıboya tablo, 8 adet suluboya resim, 4 adet Japon dokuma panosu, 15 
adet gravür baskı resim, 10 adet Osmanlı hattatlarına ait hat eseri, 4 adet de heykel bulunması ge
rektiğini tespitten sonra; yaptıkları incelemede, 26 adet yağlıboya tablodan 4 adedinin, 8 adet sulu
boya resimden de 2 adedinin, 14 adet gravür baskı resim ve bir seccadenin, yangından önce, Baş
bakanlık Konutuna protokolle alınmış olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yangından, 12 adet yağlıboya tablo, 4 adet suluboya resim, 2 adet Japon dokuma panosu kur
tarılmıştır. Bunların tamamının orijinal oldukları, sahteleriyle değiştirilmedikleri; ancak, hasar gör
dükleri bilirkişilerce ifade edilmiştir. Maalesef, 10 adet yağlıboya tablo, 2 adet suluboya resim, 2 
adet de Japon dokuma panosu yanmıştır. Bilirkişiler, bunların envanter numaralarını, sanatçı adla
rını, ölçü ve malzeme bilgilerini tespit etmişlerdir; kurtarılan taşınır mobilya, hat levha ve çini eser
lerin orijinal olduklarını da vurgulamışlardır. 

Bilirkişiler, yangın başlangıcının çatı arasında ve yalının orta kısmında olduğunda ittifak et
mişler; çıkış nedeni olarak raporlarında bazı olasılıklara yer vermişlerdir. Yangının kasten çıkarı
lıp çıkarılmadığı üzerinde durulmuştur. 

Sait Halim Paşa Yalısının, 1 başkomiser ve 4 polis memurundan oluşan özel görevlilerce ko
runması, tüm giriş çıkışlarının ve bina çevresinin devamlı denetlendiği nazara alındığında, olayın 
kasta dayalı olmadığının; sigara içen, boya söküm işinde olay gün ve saatinde çalışan işçi sanıkla
rın, iskelede çalışırken veya çatı arasına geçerek içtikleri sigaranın izmaritlerini çatıya atmaları ve
ya bırakmaları sonucu yangının başladığına kanaat getiren Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca, si
gara içen 8 işçi ile işçileri takipsiz bırakıp, tedbirli çalışmalarına nezaret etmedikleri için müteah
hit firmanın şantiye şefi ve görevlisi ile taşeron firma sahipleri 4 kişi de olmak üzere, toplam 12 kir 
şi hakkında, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yangına sebebiyet vermek suçlarından, Türk Ceza Kanu
nunun 383/1 maddesi uyarınca; merciinden ruhsat almadan onarım çalışmaları yapan Emek İnşaat 
yetkilisi ve sorumlusu ile taşeron firma yetkilileri hakkında, ayrıca, 2960 sayılı Kanunun 18/1 mad
desi uyarınca cezalandırılmaları için, Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. 

Sait Halim Paşa Yalısı restorasyonunun kontrolünde görevlendirilen İstanbul Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün memur statüsündeki 5 görevlisi ile gerekli tutanakları düzenleyip yasal gereğini ye
rine getirmediği için de Boğaziçi İmar Müdürü hakkında, Memurin Mühakematı Kanununa göre 
işlem yapılmak üzere, tefrik edilen evrak İstanbul Valiliğine gönderilmiştir. 

Başbakanlıkça Yalı restorasyonuyla görevlendirilen Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı ile Ya
lı korumasında görevli Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne bağlı memur görevliler hakkında da, 
Memurin Mühakematı Hakkında Kanuna göre, gereği yapılmak üzere, tefrik edilen evrak, Başba
kanlığa sunulmuş; 7 işçi hakkında, takipsizlik kararı verilmiştir. 

İddianamede aynen "ayrıca, yine kasıt iddiasıyla ilgili olarak alınan ifadeler ve yapılan araş
tırmalar sonucu bu yönde delil teşkil edebilecek bilgi, belge ve sair bulgu elde edilememiştir. Bu 
konuda iddia sahibi olan İstanbul Milletvekili Sayın Hal i t Dumankaya'nın bilgisine başvurulmuşsa 
da, kamuoyuna yaptığı açıklamalar, Meclis konuşma tutanakları dışında, maddî bir delil ve belge 
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ibraz edememiştir" denilmektedir. Arz ettiğim husus aynen iddianemeden alınmıştır. Yargılamanın 
seyrine, delillerin durumuna göre suç vasfı değiştiği takdirde, mahkemece gereğinin yapılacağı ta
biîdir. 

Muhterem milletvekilleri, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca, gerçekten etraflı ve süratli bir 
soruşturma yapılarak, restorasyona başlanmadan önce Boğaziçi İmar Müdürlüğünden ve Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli izni almadan Yalının dışcephe boyasının söküm, 
bakım ve onarım işine başlayan ve restorasyona başlamadan önce yangın önlemlerini almayan, iş
çileri denetlemeyen ve uyarmayan müteahhit şirket yetkilileri ile taşeron şirket yetkilileri ve bazı 
işçiler hakkında dava açılmış ve memurlara ait evrak, merciine tevdi edilmiştir. 

Bu durumda, Meclis araştırmasının açılıp açılmaması hususunu takdirlerinize arz ediyorum; 
saygılarımı sunuyorum. -

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, burada iki husus var: Birisi Sait Halim Paşa Yahsıy'Ia ilgili, diğeri de TURBAN 

otelleriyle ilgilidir. TURBAN otelleriyle ilgili olarak mahkemede bir dava var mı efendim? 
ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) - Efendim, onu da arz edeyim. 
Yüksek malumları olduğu üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri genel müdür ve yönetim kurulu 

üyelerinin, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 
haklarında takibat yapılabilmesi için, ilgili bakanın izin vermesi şarttır. TURBAN Genel Müdürü 
hakkında, Sayın Dumankaya'nın şikâyeti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iznin alınması 
için, evrakı, Bakanlığıma göndermiş ve 27.3.1995 günü, biraz önce arz ettiğim 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) fıkrası gereği olarak, ilgili bakanın izni için, bu 
evrak, Başbakanlığa sunulmuştur. Evrak, Başbakanlıktan iade edilmemiş ve Genel Müdür, millet
vekili seçilmiştir. 

Sayın Dumankaya, 11 Ocak 1996 tarihinde... 
BAŞKAN - Yani, özet olarak söylersek, TURBAN konusunda mahkemeye intikal etmiş bir 

dava yok; değil mi efendim?.. 
ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) -Yoktur, evet. Evrak da, henüz 

Başbakanlıkta bulunmaktadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Okuyor efendim; bırakın okusun! 

BAŞKAN - Efendim, anladım da... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Niye müdahale ediyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, burayı siz yönetmiyorsunuz, ben yönetiyorum! 
Şimdi, Sayın TURBAN Genel Müdürü hakkında, Memurin Muhakematı Kanununa göre dava 

açılabilmesi için, evvela, gerekli kurullardan önizin alınması lazım; bu izin alınmadığı için dava 
açılmamıştır diyorsunuz, değil mi Sayın Bakan? Ben de bunu öğrenmek istiyorum... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, öyle değil. 
BAŞKAN - Hayır efendim. Sayın Bakan, konuşmalarında dediler ki... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Başbakan izin vermemiş... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Rica ediyorum... 
Sayın Bakan konuşmalarında...' 
ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) - Peki, arz edeyim efendim. 
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BAŞKAN - Evet efendim. 

ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) - Sayın Dumankaya Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurmuş; Başsavcılık da, KİT.Komisyonu üyeleriyle ilgili ka
rarname gereği olarak -16 ncı maddenin onbirinci fıkrası gereğince- Bakanlığıma dilekçeyi gönder
miş ve dilekçe Başbakanlığa tevdi edilmiştir. İkinci dilekçe de, yine, gereği yapılmak üzere, Baş
bakanlığa tevdi edilmiştir. Dava evrakı Bakanlığıma geri dönmediği için, herhangi bir dava söz ko
nusu değildir; açılmamıştır. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, ANAP Grubu adına Sayın Halit Dumankaya, CHP Grubu adına Sayın 

Ahmet Güryüz Ketenci, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kahraman Emmioğlu ve DSP Grubu adı
na Sayın Hikmet Uluğbay konuşacaklardır. 

ANAP Grubu adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 20 nci Dönemin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Anavatan Partisine mensup bazı arkadaşlarımla beraber, Sait Halim Paşa Yalısı yangını ve 
TURBAN'daki yolsuzluklarla ilgili olarak vermiş olduğumuz araştırma önergesinin öngörüşmele-
rinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Biliyorsunuz, 19 uncu Dönemde, ecdat yadigârı, tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yanmıştı -bana 
göre, yakılmıştı- bu konuda, o zaman, yine, Anavatan Partisi Grubu olarak, bir Meclis araştırması 
önergesi vermiştik; o önerge de burada görüşülmüş, kabul edilmiş; ancak, erken seçim dolayısıyla, 
kabul edilen önerge, İçtüzüğümüz gereği kadük olmuş, iptal edilmişti; seçimler yapılıp bittikten 
sonra, 20 nci Dönemde de, Yüce Heyetinize, gerek bu yalı yangınıyla ilgili ve gerekse TURBAN 
olaylarıyla ilgili olarak bir araştırma önergesi vermiş bulunuyoruz. 

Pek tabiî olarak diyebilirsiniz ki, TURBAN ile Yalının ne alakası var; niçin, ikisi için ayrı ay
rı önerge vermediniz. Haddizatında, TURBAN ile Yalı iç içe, birbirine grift durumdadır; çünkü, 
Yalının yöneticileri, TURBAN'ın da üst düzey yöneticileridir. Hem TURBAN'la ilgili hem Yalıy
la ilgili olayları inceleyebilmek için, bu üst düzey yöneticilerin servetlerini de incelememiz lazım
dı; çünkü, memur oldukları zamanki servetlerinin ne olduğunu, şu durumdaki servetlerinin ne ol
duğunu inceleme durumundaydık. TURBAN ile yalı yangını konularının iç içe olduğunu gördük 
ve o nedenle bu iki konuyu birleştirdik. 

Değerli arkadaşlarım, şu kadar dosyayla geldim; çalışma yerimde, bunun 3 misli dosya var... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Onları da getirseydin. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Onları getiremedim. 
Bunları niçin getirdim; ola ki, iktidar partisi adına konuşan arkadaşlarımız bir laf atar "evra

kın var mı" der. İşte, o evrakları buraya getirmemin nedeni, kurusıkı konuşmayalım, evrakla cevap 
verelim... 

Değerli arkadaşlarım, Sait Halim Paşa Yalısı yangınıyla ilgili, yaklaşık bir birbuçuk sene ev
vel, yani 7 Aralık 1994 tarihinde, aldığım ihbarları, Meclis gündemine getirdim. İhbarlar nasıl alın
mıştı... KİT Komisyonunda konuşurken, TURBAN Genel Müdürünün, başka otellerde çok büyük 
paralar harcadığını, şu faturalarla dile getirmiştim. Bir genel müdür düşünün; 12 milyon 500 bin li-

- 235 - . ' 



T.B.M.M. B : 1 2 13 .2 .1996 0 : 1 
ra maaş alıyor İstanbul'da TURBAN'ın otelleri olduğu halde, başka otellerde, bir gecede 30 milyon 
lira harcıyor; bunun 4 milyon lirası oda masrafı, 20 milyon lirası da mini barlardaki yiyecek içecek 
parası... Bunları orada dile getirdiğimde, basına yansıdı; basına yansıdıktan sonra, yağmur yağar 
gibi, ihbarlar gelmeye başladı. 

; Değerli arkadaşlarım, bakınız, biraz sonra, ihbar mektuplarının birkaç tanesini okuyacağım; il
gili belgeler bu dosyadadır. Eğer, içinizden merak edip de şu dosyalan incelemek isteyen varsa, ik
tidar partililer, benim nezaretimde inceleyebilirler. 

Şimdi, bunları konuşurken telefonlar gelmeye başladı ve bu telefonlarda şöyle deniliyordu: 
"Tarihî Sait Halim Paşa Yalısının içi boşaltılmakta, oraya büyük valizlerle girilip, büyük valizler
le çıkılmaktadır; siz, ufak işlerle uğraşıyorsunuz." Ben, bunu Meclise getirdim ve Hükümeti ikaz 
ettim; elimde belgeler yoktur; ama, bilgiler vardır; tarihî Sait Halim Paşa Yalısının içini boşaltıyor
lar, sonra da yakacaklar dedim. O zaman, Hükümet adına konuşan Sayın Bakan bu eski eserlerin 
değerini bildiklerini; ama, siyaset yaptığımı söylemişti, hatta, biraz da kızmıştı. Bugün bile, şu an
da, Hükümeti temsilen, burada, DYP Grubundan, iktidar grubundan bir bakan oturmuyor, maale
sef, burada görünmek istemiyor. Bir bağımsız Bakandan Allah razı olsun, eğer, o da orada oturma-
saydı, bunu görüşemeyecektik. 

Aradan yirmi gün geçti, olaylar devam ediyor... Olayı, yazılı soru önergesiyle Başbakana in
tikal ettirdim ve Sayın Başbakan da, maalesef, soru. önergeme cevap vermedi ve değerli arkadaşla
rım, nihayet, malum gün, geldi çattı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan söyledi, Yalının boyası yapılıyor... Şimdi, şu dosyalarda-
kilere göre, 1994 yılının son altı ayında Yalıya 2 milyar 890 milyon liralık boya yapılmış. Şimdi, 
elimizdeki belgeler böyle diyor. Esasında, eğer bu Yalıya o boya yapılmış ise, altı ay sonra tekrar 
boya yapılmasının bir nedeni yoktur; eğer, o boya, yanlışlıkla, bitişikteki yalılara yapılmış ise, onun 
da araştırılması lazımdır!.. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Yalıdaki eski eserleri ve Yalı, 1994 yılının başlarına kadar sigortalıdır; 
ama, 1994 yılının ocak ayından sonra, Yalıdaki eski eserler ve Yalının kendisi sigorta edilmemiş
tir. Bakınız, dikkatinizi çekmek istiyorum; olaylar, hep, 1994 yılı içerisinde cereyan etmiştir. 

Yalıda, otomatik algılama sistemi, 1991 yılında, Anavatan Partisi döneminde yapılmıştır. Böy
le ahşap yapılarda "olmazsa olmaz" şartı, otomatik algılama ve otomatik söndürme sistemidir. De
ğerli arkadaşlarım, bu sistem, EEC Firmasına yaptırılmıştır; firmanın ismi bu. 1992-1993 yılların
da da bu firmayla anlaşma yapılmış; ama, 1994 yılında ve daha sonraki yıllarda bu firmayla anlaş
ma yapılmamış; bozulan dedektörler devredışı bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul .İtfaiye Müdürlüğü -zannediyorum size de gelmiştir- bir dergi 
göndermiştir; o dergide, Sait Halim Paşa Yaİısıyla ilgili çok güzel bilgiler vardır. Tabiî, zamanımız 
kısıtlı olduğu için o bilgileri size veremeyeceğim; ama, elinizdeki belgelerden okursanız, olaylara 
daha iyi vâkıf olacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, Yalıda, otomatik telefon sistemi' vardır; yani, en yakın itfaiyeye bağlı 
otomatik telefon vardır; ahizeyi kaldırdığınız zaman, karşınıza itfaiye çıkar. Yine, 1994 yılının ba
şında, her nedense, buotomatik telefon sistemi bozuluyor. İlgili itfaiye, sözlü ve iki defa da yazılı 
ihtarda bulunuyor "bu telefon bozulmuştur, gereğini yapın" diyor; ama, değerli arkadaşlarım, bo
zulan bu sistem, ilgililer tarafından yapılmıyor. Tabiî, bu konuya tekrar geleceğim; ama, söylemek 
istediğim şu: Yüce mahkeme, bütün bu konular için bir soruşturma açmıyor da, orada çalışan iki 
zavallı ve gariban işçiyi bulmuş, onlar gelmiş, sigaralarını binanın içine atmış da yangın ondan çık
mış diye soruşturma açıyor; vur abalının sırtına! 
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Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki, bu konuda Meclis araştırması açılmasına, bu Yüce 

Heyet karar verecektir; o zaman, nelerin olduğunu göreceksiniz. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, dağbaşına bile bir gecekondu yapacağınız zaman, belediyeden 

ruhsat almak zorundasınız. Halbuki, bu tarihî Yalının tamirine başlanırken hiçbir yerden ruhsat 
alınmamıştır. Geçen gün, değerli DYP Sözcüsü, bu konuyla ilgili burada konuşurken "biz ruhsat 
aldık" demişti. Ben de, hayır, ruhsat alınmamıştır diyorum. Elimde gördüğünüz şu dosyalarda bel
geleri vardır; ruhsat için, sadece müracaat edilmiştir. 

Yine, bundan önce de bu Yalıda -biraz sonra bu dosyalardan okuyacağım- tamir işleri yapıl
mıştır, onlar için de ruhsat alınmamıştır. Dolayısıyla, ruhsat alınmadan çalışmayı başlatan kişiler 
hakkında tahkikat yapılmıyor da, o iki gariban Anadolu insanı mahkemelerde sürüm sürüm sürün
dürülüyor; belki avukat da tutmayacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, yangın saat 11.30'da başlıyor; saat 12.00'den sonra, 12.20'de veya 
12.30'da itfaiyenin haberi oluyor. Yalıdan hiç kimse itfaiyeye telefon etmiyor, bir komşu telefon 
ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Yalıda bulunan eski eserlerle ilgili olarak, yalı yangınından sonra, bizim 
mücadelemizden sonra, hâlâ, şu anda -inşallah, DYP sözcüsü şimdi konuşacak- bu eski eserlerin 
hangileri Başbakanın evindedir, hangileri Başbakanlık konutundadır, hangileri yanmıştır, hangile
ri İsviçre'ye gitmiştir; bu konuda duyumlarımız vardır; ama, elimizde belge yoktur; o konuda da, 
inşallah, bu araştırmayı, yurtdışına da giderek -kimsenin parasını almadan, cebimizden vererek-
sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, itfaiyede âdettir; yangından sonra, itfaiye gelir, bir teknik rapor tutar 
yangın nereden çıktı diye. Yalı yandıktan sonra itfaiyenin teknik kişileri geldiği halde, binaya, il
gililer tarafından sokulmamışlardır, bu rapor tutturulmamıştır. Basma bilgi verilmemesi için, Sarı
yer Savcılığı, kişilere baskı uygulamıştır -zaman çok geçtiği için bunlara değinemiyorum- dolayı
sıyla, bu yalı yangınında belli unsurlar vardır; bunların, Yüce Heyetinizce.araştırılması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, TURBAN ile ilgili konuya gelince:.Şimdi, TURBAN'ın 23 tane tesisi 
vardır. Bu tesisler bir çiftlik şeklinde kullanılmıştır. 

Bakınız, bu ihbar mektuplarından bir iki tanesini okumak istiyorum. 

Sayın Başkan, ne kadar zamanım var efendim? 

BAŞKAN - 5 dakikanız var efendim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Uzatacak mısınız efendim? 

BAŞKAN-Hayır, uzatmayacağım. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - O zaman, bu mektuplarda şöyle deniliyordu... Okuya

mıyorum, zaman beni zorluyor. İsterdim ki, Sayın Başkan, bu olayda biraz tolerans gösterse de, si
ze, burada bir brifing verebilsem... 

BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğe uymak zorundayım. ' 

Sayın Dumankaya, isterseniz, özel bir brifing verebilirsiniz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu mektuplardan iki ta

nesini sizlere gösterecektim. TURBAN sayın eski genel müdürünün -şu anda milletvekili olan ki
şinin- önce Adana'dan, sonra İsparta'dan aday olabilmek için, buralarda iki tane acente açtığı ve bu
raları, bir partinin irtibat bürosu şeklinde kullandığı, bir sene evvel, birbuçuk sene evvel bu mek
tuplarda yazılıyordu. 
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Şimdi, elimde başka bir mektup var; isterseniz, zamanın darlığından sadece onu okuyayım: 

"TURBAN Genel Müdürlüğüne 1992 yılında atanan Ömer Bilgin, göreve geldiği tarihten iti-
baren,,DYP milletvekili adayı olabilmek için, devlet imkânlarını, büyük meblağlar karşısında ve ta
mamen şahsî çıkarları doğrultusunda, son kuruşuna kadar kullanmıştır. 

Önceki yıllarda, Adana'da politika yapmaya başlayan, daha sonra ise İsparta seçim bölgesine 
gelen Ömer Bilgin, çekirdek kadroyla çalışan TURBAN Genel Müdürlüğü ile 23 işletmesinde, bu 
bölgelerden aldığı personelle, kendi çıkarları doğrultusunda, tam bir istihdam kaynağı yaratmış ve 
kurumun personel sayısını üç yıl içerisinde 4 katına çıkarmıştır. 

Kurumun özelleştirme kapsamında bulunması ve Başbakanlığın personel alım yasağı talima
tına rağmen yürüttüğü bu politikanın yanısıra; Özelleştirme idaresi, kurumu küçültme çalışmaları
na başlamış ve Anadolu işletmelerinden başlayarak, birçok işletmeyi küçültmüştür; ama, buna gö
re-atlıyorum-o personeli artırmıştır." 

1993 yılında, işletmenin tanıtımı amacıyla 10 bin adet, TURBAN'ın tanıtımı amacıyla 50 bin 
adet guide bastırıldığı, bu mektupta söylenmektedir. 

"Aday olduğu İsparta İlinin futbol takımına TURBAN kasasından 2,5 milyar lira vermeyi va
at etmiştir." Verip vermediği açıklanmamaktadır. 

"TURBAN Genel Müdürü Ömer Bilgin, genel müdürlük lojmanlarında -Ebüzziya Tevfik So
kak No: 13/8; şu anda orada oturuyor- bulunan, 1992 yılında kendisinin göreve gelmesiyle birlik
te alınan tüm eşyaları, yani, misafirhaneye alman eşyaları, 7 milyar liraya aldığı daireye taşımış
tır." Öyle söylüyor bu vatandaş. 

Kızılay Karanfil Sokak'ta bulunan Afo isimli fotoğraf stüdyosunda, sadece son bir yıl içerisin
de, seçim hazırlığı amacıyla, 1 milyar lira tutarındaki şahsî fotoğrafların tab edildiği söylenmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 1990 ve 1995 .yıllan içerisinde, Adana, Antalya ve İsparta İllerindeki 
DYP'li delegelere ve üyelere göndermiş olduğu siyasî içerikli tüm yayımların basım ve posta mas
rafı olan 2 milyar liranın TURBAN kasasından ödendiği söylenmektidir. Sadece 1994-1995 turizm 
sezonunda, 1 Temmuz-15 Eylül itibariyle, TURBAN işletmelerinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, cümlenizi tamamlayın; size iki üç dakika ek süre ver

dim. 10 dakika daha konuşma hakkınız var; ama, sonunda... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî, o zaman da konuşacağım. 
BAŞKAN-Tamam... 
Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, erken seçim kararından he

men sonra, makam katında görevli genel müdürlük personeli tarafından kullanılan telefonları -bu
rada, 4 deniliyor; ama, 6 ayrı telefondur- bölgelere tahsis etmiş, o telefonlar için 1,5 milyar lira 
ödenmiş Genel Müdürlükten; bütün seçmenlere telefon ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, TURBAN'da çalışan kişilerin üzerinde gözüken birçok gayrimenkul 
alınmıştır; listeleri bende vardır; onu da söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, bakınız, bir faturadan bahsetmek istiyorum. 10 dakikaya 
da sığmayacak ama; bakınız, orada yapılan işlerle ilgili olarak size bir doküman vermek istiyorum. 

Erten Mühendislik isminde bir şirkete işler yaptırılıyor; yaptırılmış gibi gösteriliyor. Bakınız 
"ne alırsan beş bin lira" diye bir işportacı pazarı vardır... Şimdi, ben, size, 027025 numaralı Erten 
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Mühendislik faturasını okuyorum: Yol yapım hafriyatı 40 milyon lira; dolgu ve gübre serilmesi 40 
milyon lira; iskele tabiiye yapımı 40 milyon lira; gümrük binası izolasyonu ve kalcterasiti 40 mil
yon lira; gümrük binası yanında sundurma yapımı 40 milyon lira; mutfak asansörünün tamir ve ba
kımı 40 milyon lira; filtre tankların temizlenme ve boyanması 40 milyon lira... 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) - Halit Kardeşim, Kırk Haramilerden esinlenmişler!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bir başka fatura: Yol yapım hafriyatı 40 milyon lira; 
gübre serilmesi 40 milyon lira... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, son 1 dakika veriyorum. Lütfen, sonunda 10 dakika daha ko
nuşacaksınız, ona göre konuşmanızı ayarlayın. . » 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Tabiî... 
Bu da ayrı bir fatura; bu faturanın numarası değişiktir değerli arkadaşlarım. Gümrük binası 

sundurma yapımı 40 milyon lira; iskele tahliyesi 40 milyon lira; artezyen pompa değişimi 40 mil
yon lira; dolgu ve gübre serilmesi 40 milyon lira; C Blok izolasyonu 40 milyon lira; lojman arka
sındaki bina yapımı 40 milyon lira... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - İmza da, Kırk Haramiler!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, size, buradan, daha çok şey an
latmak istiyorum; ama, inşallah, Yüce Heyetiniz bu araştırmayı açar, komisyon kurulur; o zaman, 
en kısa zamanda neticesini size getireceğiz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Güryüz Ketenci; buyurun efendim. 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, iftar dolayısıyla saat 5'te ara verseniz... 
BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yok efendim. 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Grup olarak teklif etsek... 
BAŞKAN-Yok efendim... 
Efendim, Meclisin çalışma saatleri İçtüzükte belirtilmiştir; saat 15.00'te başlar, saat 19.00'da 

biter. Eğer, bunun arasında, sayın Genel Kurul bir karar almak isterse, Danışma Kurulu toplanır, 
Danışma Kurulu ona göre bir çalışma düzeni kurar. Değerli arkadaşlarım, bizim buna karşı yapa
cağımız birşey yok. Aslında, geçen hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisi erken kapatılarak, topla
mı 6 saat 45 dakika eksik çalıştırılmıştır. Bakın, hep... (RP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, bütün grupların mutabakatı 
var, siz niye karşı çıkıyorsunuz! 

BAŞKAN - Getirin bana, Danışma Kurulu kararını getirin arkadaşlar. (RP ve ANAP sırala
rından gürültüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Danışma Kurulu kararına ne gerek var! 
BAŞKAN - Beyler, sayın milletvekilleri, bakın... 
Beyefendi, zatı âlinizin, eskiden parlamenterlik deneyimi var mı bilmiyorum. 
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerini İçtüzük belirlemiştir. İçtüzüğe gö

re, çalışmalar saat 15.00'te başlar, 19.00'da biter. Bunu tartışmıyorum; tartışılmayacak bir konu. 
s 

Buyurun Sayın Ketenci. 
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AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, Başkanlık yetkinizi kullanarak, yarım saat 

ara verin. 

BAŞKAN - Benim böyle bir yetkim yok efendim. 

Bir dakika... Arkadaşımız konuşsun! 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sizi iftara yetiştiririm. 
BAŞKAN - Buyurun. 

CHP GRUBU ADINA AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sait Halim Paşa Yalısı yangınının araştırılmasına ilişkin önerge üzerine, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak için söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepi
nizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, İstanbul Yeniköy'deki bu tarihî yalı, 12 Kasım 1995 tarihinde çıkan bir yangın 
sonucu kısmen yanmış ve yalı içerisindeki birçok eser de yangından büyük zarar görmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısı, hem mimarî hem de tarihî bakımdan son derer 
ce önemli bir yapıdır. Bu yapı, 1960'larda yeniden inşa edilerek kültür yarlıklarımızın arasında en 
önemli eserlerden biri olarak yer almıştır. Bu ve benzeri yapılar, tarihî ve kültürel zenginliklerimi
zi gözler önüne seren ve aynı zamanda gelecek kuşaklara taşıyan varlıklarımızdır, içerisi son dere
ce kıymetli çiniler, resimler, heykeller, avizeler ve mobilyalarla donatılmış olan Sait Halim Paşa 
Yalısı, birçok tarihî olaya da tanıklık etmiştir. 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim., 
Sayın milletvekileri, lütfen herkes yerine otursun efendim. Bakın, arkadaşımız, ciddî bir konu

da konuşma yapıyor; onu, takip edelim. 
Buyurun efendim. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Osmanlı-Alman ittifakı 2 Ağustos 19İ4'te bura

da imzalanmıştır. İmparatorluğun ve tarihin bir dönemine damgasını vuran İttihat ve Terakkinin 
ileri gelenleri Enver, Talat ve Cemal Paşalar, toplantılarını ve çalışmalarını burada yapmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısının başına gelenler, böylesi tarihî eserlere gere
ken önemin verilmediğini göstermektedir. Genellikle, bu gibi eserlerin bakım, onarım ve restoras
yonuna yeterli kaynak ayrılmadığı gözlenmektedir. Herhalde, bunlara, kâr getirmeyen, ölü yatırım
lar olarak bakılmaktadır. Bu bakış açısı mutlaka aşılmalı, ve terk edilmelidir; çünkü, bu ve benzeri 
eserler, tarihî ve kültürel kimliğimizin birer parçasıdırlar; o nedenle, mutlaka korunmaları; ama, 
özenle korunmaları gerekmektedir. Kullanma şekli de, en az koruma kadar önemlidir. Ne var ki, 
Sait Halim Paşa Yalısında olduğu gibi, bu yapılar, çoğu kez amaçdışı kullanılmakta ve üzerlerine 
taşıyamayacakları yoğunlukta yükleme yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısı yanlış ve kötü kullanmaya en iyi örnektir; ger
çekten, akıl almaz ve izah edilmez bir biçimde kullanılmıştır. Yalı, bir süre uluslararası kumarha
ne olarak kullanılmış, daha sonra düğün ve davetler için kiraya verilmiş, bir süre sonra da bahçesi
nin, gece kulübü olarak işletilmesinde bir mahzur görülmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, kullanış biçimi gibi yalının mülkiyeti de sürekli olarak el değiştirmiş
tir. Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bankasından 1992'deTURBAN'a devredilmiş; ancak, 1995'te, İs
tanbul çalışmalarını yürütmesi için Başbakana tahsis edilmiş, böylece, TURBAN da devrederi çı
karılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, aslında, bu yalı ne TURBAN'ın ne de Başbakanlığındır; o hepimizin
dir, bütün bir ulusun gelecek nesillere miras bırakacağı ortak kültür, varlığımızdır. Bu gibi tarihî 
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mekânların yaşayarak korunması, tüm dünyada kabul gören bir ilkedir. Bunu biliyoruz ve anlıyo
ruz; ancak, bu tarihî mekânları, isteyenin istediği gibi kullanması anlamına gelmediğini, herkesin 
ve de özellikle sorumluların bilmesini istiyoruz. Bilindiği gibi, bu ve benzeri tarihî mekânların res
torasyonu ihtisas isteyen bir iştir, herkesin anladığı, yapacağı bir iş değildir. O nedenle, restoras
yon için Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinden görüş alınması zorunluluğu vardır. Bizce, aynı 
şey, kullanma biçimi için de geçerli olmalıdır. Yani, Kültür Bakanlığından, kullanma biçimi için 
de mutlaka görüş alınmalıdır. Bu bağlamda, mevzuatımızda gerekli ve gerçekçi değişiklik mutlaka 
yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sait Halim Paşa Yalısı, konuşmamın başında da belirtti
ğim gibi, 12 Kasım 1995 günü yandı. Yalı,'Başbakanlığa devredildikten sonra, restorasyon çalış
maları başlatılmıştı; restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü-Emek İnşaat eliyle yürütülüyordu. 
Yangın, bu çalışmalar devam ederken çıktı. Yangına ilişkin haberler "Boğazda bir tarih yandı, ci
nayet" gibi başlıklarla basında geniş biçimde yer aldı. Bu olay karşısında, hepimiz, bütün bir ulus 
çok üzüldük. Bü gibi olaylar karşısında, önce üzülüyor, sonra konuyu unutuyoruz. Zamanında ge
rekli araştırmalar yapılıp tedbirler alınmıyor ve felaketlerin sonu gelmiyor; felaketler birbirini ko
valıyor. 

Değerli milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısının başına gelenlerin, diğer tarihî ve kültürel 
varlıklarımızın başına gelmesini istemiyorsak bu olayı araştırmalıyız, ama mutlaka araştırmalıyız. 
Meclis, bu araştırmayla tarihine sahip çıkmış olacaktır ve tarihî mekânların korunmasındaki eksik
likleri, yanlışlıklan ve alınması gereken tedbirleri objektif olarak ortaya koyabilecektir. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi, önerge sahibi Sayın Dumankaya, yangından önce "yakacaklar" iddi
asında bulunmuştu. Bu iddia, tarihsel bir tespittir. Şimdi, bu iddianın üzerinde ciddiyetle durulma
sı zamanıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;.aslında, bu konu, Mecliste 19 uncu Dönemde görüşülmüş 
ve araştırma komisyonu kurulması kabul edilmişti; ancak, komisyon oluşturulmadan seçimler ya
pıldığı için, sorun bugüne taşındı. Kanımızca, şimdi yapmamız gereken şey, tekrar aynı doğrultu
da karar alıp komisyon oluşturmak olmalıdır. Yalnız, araştırma, sadece yangınla kalmamalı, her 
boyutta, derinliğine bir araştırma olmalıdır. 

Bilindiği gibi, TURBAN, turizm alanında geniş faaliyetleri olan bir kuruluştur. TURBAN'ın 
bu alandaki faaliyetlerine ilişkin iddialar ayrıca araştırılmalıdır. 

TURBAN'ın hesapları KİT Komisyonunda görüşülürken, TURBAN'da yolsuzluklar, soygun 
ve vurgun olduğu dile getirilmiş; 19 uncu Dönemde, bu yangınla TURBAN'ın hesapları arasında 
ilgi ve ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Onun için, derinliğine ve her boyutta bir araştırma mutlaka ka
çınılmaz olmalıdır. 

Sırası gelmişken, çok önemli bir konuda parantez açarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye, uzun bir süredir, temiz toplum arayışları içerisinde çırpınıp dur

maktadır; bir doğum sancısı çekmektedir. Toplumun her kesiminde kirlilik, yağma, soygun, vur
gun sürüp gitmekte, mafya kurumlaşmaktadır. Bunun, böyle devam etmeyeceği açıktır. Yozlaşma 
ve çürümenin olduğu toplumların yeniden yapılanması ve uluslararası düzeyde onuruyla ayakta ka
labilmesi, bulunduğu coğrafyada önder ülke konumuna gelebilmesi, ancak ve ancak temiz toplum 
arayışlarına giden yolların açılmasına bağlıdır. Her yapılan haksızlık yanımızda kâr kalır. Her ya
pılan vurgunu kim araştıracak, burası Türkiye anlayışları, artık terk edilmelidir. İşte o zaman top
lumumuza huzur, sistemimize istikrar ve işlerlik gelir; demokrasimiz derinlik kazanır. 

Ülkenin her yerinden temiz topluma giden yolların açılması konusunda seslerin ve demokra
tik taleplerin yükselmeye başladığı bir süreçte, dilerim, Sait Halim Paşa Yalısında meydan gelen 
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yangının araştırılması, temiz topluma giden yolların ilk taşı olur. 20 nci Dönem, böylesine büyük 
ve toplumsal sorunların çözüldüğü, harçların yerine konulduğu bir sorumluluk dönemi olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Sait Halim Paşa Yalısı yangınının araştırıl
masına ilişkin önergeyi desteklediğimizi bir kez daha belirtiyor; Grubum ve şahsım adına, hepini
zi engin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ketenci. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kahraman Emmioğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. , 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, iftar için ara verseydik! 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... İftara daha 20 dakika var... 
RP GRUBU ADINA KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan değerli millet

vekilleri; hepinizi, hürmetle selamlıyorum. Şu, aziz mübarek günde artık, sabırların taştığı nokta
ya, iftarın olacağı noktaya gelme durumunda, ben, sizlere fazla çile çektirmek istemiyorum; çok kı
sa olarak meseleleri hemen vazederek bitirmek istiyorum. 20 dakikamı da kullanmayacağım. 

Sayın Başkanvekili, seçildiğiniz için sizi de kutluyorum. Meclisimizin 20 inci Yasama Döne
minin ülkemize hayırlı hizmetler vermesini de Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 

Sait Halim Paşa Yalısı, bizim çok kıymetli bir incimiz, Boğaz'daki bir inciydi ve de tarihî bir 
yerimizdi ve üst katı yandı. Niye yandı -demin Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi- bir ihmaller zin
cirinin sonunda yandı. Bu ihmaller zincirinin müsebbibi kimdi; Başbakanlıktı. Öyle, topu, bilaha-
ra Emek İnşaata, şuna buna atmak değil... Bunun esas müsebbibi, Başbakanlıktır. Keşke, bu saray, 
Başbakanlığa değil de Saraylar Dairesine verilseydi. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-Türkiye Büylük Millet Meclisine. 
KAHRAMAN EMMİOĞLU(Dcvamla) - Evet, Büyük Millet Meclisine bağlı Saraylar Daire

sine verilseydi. 
Ben, bu ihmalleri sıralamakla yetineceğim: 
1.11 Aralık 1992 tarihinde TURBAN idarecilerinden* yalının yangın güvenliğini kontrol et

mek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yetkililerine gerekli izin verilmemiştir. 
2. 1991 yılında yangın güvenliğiyle ilgili bir firmayla sözleşme yapılmış ve bu, 1994 yılı so

nuna kadar devam etmesine rağmen, 1995'te yenilenmemiştir. 

3. TURBAN'dan Başbakanlığa devredildikten sonra yangın güvenlik firması, tespit ettiği 
önemli eksikliklere ve ikazlara, maalesef ve maalesef bir muhatap bulamamıştır; Başbakanlıkla bu
nunla ilgilenen kimse olmamıştır. Yani, Sayın Başbakanımız, her%konuda olduğu gibi burada da da
ğınıklığını göstermiş ve tarihî yalı almanın mesuliyetini taşıyacak ciddî bir organizasyon kurdur-
mamıştır. 

4. Yangının çıktığı çatıdaki yangın dedektörü... 
Arkadaşlar, çatıda yangın dedektörü vardı, ancak, ne yazık ki, bozulmuştu; fakat, bu bozuklu

ğun giderilmesi için yangın güvenlik firmasının devamlı ikazlarına rağmen, bu, yenilenmemiş ve
yahut da tamir edilmemişti ve yangın çatıdan başlamıştı. Eğer, bu dedektör olmuş olsaydı, muhte
melen bu yangın yerinde söndürülecekti. 

5. Tarihî ve yangın riski yüksek binaların en yakın itfaiye istasyonuyla doğrudan telefon bağ
lantısı olması gerekiyor; burada da var; ancak, ne yazık ki bu çalışmıyor. Devamlı şekilde, itfaiye 
idarecilerinin ikazlarına rağmen, çalışır hale getirilmemiştir ve yangın ihbarı maalesef ve maalesef 
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bu telefonla olamadığından; ancak, dışarıdan bir ihbarla oluyor ve itfaiye geliyor. İtfaiye, haber al
dıktan 5 dakika sonra, yangını söndürmek üzere faaliyete geçiyor; ama, nedense, içeriye ancak ya
rım saat sonra alınabiliyor. 

6. Restorasyon çalışmalarında, işçilerin başında sürekli olarak güvenlik elemanının bulundu
rulması lazım ve sigara içmeye de katiyetle müsaade edilmemeli. Bu iki kaideye de, maalesef ri
ayet edilmemiştir. 

7. Restorasyon için, ne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan ne de Boğaziçi İmar 
Müdürlüğünden gerekli izin alınmamıştır. Alınmadı diye, benim gariban müdürüme şimdi dava 
açılıyor; olmaz öyle şey! Ne olacaktı; izin alınana kadar, bu tamir, bakım yapılmayacaktı. Ama, ne 
oluyor; benim müdürümden illa gelip, restorasyonu durdurması isteniyor. Şimdi size soruyorum: 
Başbakanlığa bağlı bir binanın restorasyonunu, benim, Boğaziçi İmar Müdürlüğüm nasıl durdura
cak; giremiyor içeri, durduramadı, mümkün değil... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Geçen sene giremedi içeriye... 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Bu ihmaller, esas olarak, Başbakanlıktaki ilgili yet

kililerindir ve bunlara tatmin edici bir cevap vermek durumundadırlar. 

Arkadaşlar, TURBAN'a geliyorum. TURBAN'ın, bugün, 4 adet marinası, 5 işletmesi, 4 oteli, 
6 seyahat acentesi kalmış; ama, bu müesseseler, kabul etmek gerekiyor ki, fevkalade, istismara açık 
müesseselerdir ve partililer buraları kullanırlar ve para konusunda da bu gibi müesseseler, tıpkı 
geçmişte İSKİ'de olduğu gibi, para alım damarı olarak kullanırlar, bunun önlenmesi gerek, bunun 
önlenmesi ne ile olur; buranın çoktan özelleştirilmesi lazımdı; ama, ne yazık ki, bu özelleştirilme
yi göremiyoruz. 1989 senesinde özelleştirmenin kapsamına alınmasına rağmen, nedense, bu gibi 
yerleri, yağma Hasanın böreği şeklinde kullanmak, bizlerin, galiba çok hoşuna gidiyor ki, burayı 
bir türlü özelleştirmemişiz. Özelleştirmeyince de ne olmuş; Özelleştirme İdaresinde ciddî bakım ve 
tamir yapılamıyor, dolayısıyla da ne onduruluyor ne öldürülüyor. Böyle olunca da, müessese, bir 
taraftan zarar ediyor, bir taraftan da gelsin ağamlar orada ağırlansınlar ve gitsin paralar... Bu, tabi
atıyla oradaki genel müdür arkadaşımız için de çok zordur; onu da ifade etmek istiyorum. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - O da işin içinde... 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Şimdi, TURBAN eski Genel Müdürüne gelince; 
medyaya inanmak artık ahmaklık olmuştur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ancak, med
yada bahsolunan mülklerinizle ve diğer söylentilerle ilgili bilgileri ve kaynaklarını Yüce Meclisi
mize sunmanızda fayda mütalaa ediyoruz. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Elbette, her duyulan, her ihbar mektubu getirilen mevzularda 
hem müesseselerimizi hem bürokrasimizi hem de Yüce Meclisimizi çokça işgal edecek bu gibi 
araştırmalara girmek de iyi değildir. Bu sebeple buraya gelenlerin çok ciddî tetkikten sonra gelme
si iyi olur diyoruz. Grubumuz, bu konuda Meclis araştırması açılmasına, Başbakanlığın ihmalleriy-
le TURBAN'da özelleştirmenin neden geciktiğini öğrenmek, şu anda, milletvekili olarak bu salon
da bulunan TURBAN eski Genel Müdürünün kamuoyunda örselenmiş itibarını yeniden iade etmek 
maksadıyla evet demektedir. 

Saygılarımı sunarım efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Emmioğlu. 
Sayın milletvekilleri, saat 18.00'e kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.20 

© ~ - ' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYE: Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak 
Divan teşekkül'etmediği için, 18.10'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.01 

UÇUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 18.10 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
• 1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında 

meydana gelen yangının nedenlerini Ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını 
araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (Devam) 

BAŞKAN T- Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Birleşime ara vermeden önce, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait 
Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangın nedenlerini ve TURBAN eski Genel Müdürüyle ilgi
li yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü 
maddeleri uyannca Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlamıştık; 
şimdi, bu öngörüşmeye devam edeceğiz. 

Hükümet yerini aldı. 
Şimdi, söz sırası, DSP Grubu adına, Sayın Hikmet Uluğbay'da. Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, yeniden seçildiğiniz 

göreviniz için size başarılar dilerim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Sait Halim Paşa Yalısındaki yangı

nın çıkış nedenlerinin belirlenmesi ve ayrıca, TURBAN Genel Müdürlüğünde, 1992 yılından son
ra yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük savlarının incelenmesi için Meclis araştırması 
açılması istemiyle verilmiş bulunan önerge üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anımsanacağı üzere Sait Halim Paşa Yalısında çıkan 
yangınla ilgili saylar, 19 uncu Dönem çalışmaları sırasında da gündeme gelmiş ve Meclis, araştır
ma açılmasına 20 Kasım 1995 tarihindeki 36 ncı Birleşiminin ikinci Oturumunda karar vermiştir; 
ancak, söz konusu Meclis araştırması, erken seçim ortamında komisyon kurulamadığından tamam
lanamamıştır. 

Sait Halim Paşa Yalısındaki bakım ve onarım işlemlerinde yolsuzluk olduğu, Yalıdaki tarihî 
eserlerin çalındığı savları, kamuoyunda uzun süreden beri tartışılmakta olmasına rağmen, ilgililer
ce, kamuoyunu doyurucu yanıtlar, bugüne değin verilememiştir. 

Aynı şekilde, yangının çıkış şekli, itfaiyeye haber vermedeki gecikme gibi konularda ilgilile
rin çelişkili açıklamaları da, kamuoyunda ciddî şüpheler uyandırmıştır. 

Kamuoyunun zihninde, bu olayla ilgili olarak belirmiş bulunan şüpheleri en kısa sürede aydın
lığa kavuşturmak, milletin vekillerinin önde gelen görevlerindendir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemiz, tarihî eserler varlığı bakımından dünyanın en zengin 
ülkelerinden birisidir. Bu zenginlikler, bizlere, bizden önceki kuşaklar tarafından özenle korunarak 
ulaştırılmıştır. Bizim kuşaklarımızın, gelecek kuşaklara karşı, bu kültür zenginliklerini en iyi şekil
de koruyarak ve kendi döneminin eserleriyle de zenginleştirerek aktarma yükümlülüğü vardır. 

Ülkemizin bu zengin kültürel varlıklarının gözetim, bakım ve denetimi, Kültür Bakanlığı, Va
kıflar Genel Müdürlüğü, Millî Saraylar İdaresi, belediyeler, özel idareler ve hatta özel kişiler ve ku
ruluşlar arasında dağılmış bulunmaktadır. Kültür varlıklarının farklı ellerde bulunması, korumaya 
ilişkin ulusal, ortak kuralların konulmasını gerekli kılmakta ve bu kuralların etkili bir biçimde uy
gulanıp uygulanmadığının da düzenli bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir. Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma hakkındaki 2863 sayılı Kanun, bu alanda bazı kurallar getirmiş ise de, kültür 
ve sanat eserleri kaçakçılığının önlenememesi ve Sait Halim Paşa Yalısıyla ilgili savlar, bu alanda, 
ülkemizde ciddî ve endişe verici boşlukların bulunduğunu göstermektedir. Bu boşlukların devamı, 
kültürel varlıklarımızı yok olma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Sait Halim Paşa Yalısı yan
gını, Yalının bakım ve onarımına ilişkin yolsuzluk savları ve bu Yalıdan eser çalındığı söylentile
ri, bizim kuşağımızın, emanete sahip çıkma yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız kaldığının 
somut bir örneğidir. 

Görüşmekte olduğumuz Meclis araştırması önergesinin kabul edilerek, bir komisyon oluştu
rulması, bizlere, zengin tarih mirasımızı korumadaki noksanlıklarımızı sağlıklı bir bir biçimde be
lirleme ve gerekli önlemleri daha fazla gecikmeden alabilme ve ayrıca, bu konuda tutarlı bir dev
let politikasını yeniden oluşturma olanağını verecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma önergesinin üzerinde durduğu diğer bir husus 
da, Sait Halim Paşa Yalısının bağlı bulunduğu Başbakanlık TURBAN Genel Müdürlüğündeki yol
suzluk savlarıdır. Önergede, TURBAN eski Genel Müdürünün, tasarrufunda bulunan kamu kay
naklarını ve personelini, politik amaçla kullandığı ileri sürülmektedir. Hakkında bu savlar ileri sü
rülen eski kamu görevlisi, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesidir. Birey için en kutsal 
haklardan birisi de, aklanabilme hakkıdır. Bu hakkın bireylerden esirgenmemesi gerekir. Diğer ta
raftan, milletvekilleri olarak, hepimize, birlikte ve ayrı ayrı olarak düşen bir yükümlülük de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını korumaktır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; bu saygınlığı, Meclis olarak yaptığımız çalışmalar, ülke çıkarla

rını korumada sergilediğimiz kararlılık ve ülke sorunlarına ürettiğimiz çözümler yanında; milletve
kili olarak, bugünkü davranışlarımızla ilgili olduğu kadar, dünümüzün hesabını da alnıaçık olarak 
verebilmemizle sağlayabiliriz. Bu, bizlerin, milletten vekâlet alan kişiler olarak, millete karşı en 
önde gelen yükümlülüğümüzdür. Bu nedenle, araştırma önergesinin kabulü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir üyesine, dününün hesabını da kamuoyu önünde verebilme olanağını sağlayacaktır. 

Bu anlayışla, Demokratik Sol Parti olarak, önergeye olumlu oy vereceğimizi belirtiyor ve he
pinize saygılar sunuyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uluğbay. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yücel; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. ı 

DYP GRUBU ADINA MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya ve arkadaşlarının, 1995 yılının son 
günlerinde Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen bir yangın ve anılan bu Yalının, daha önce 
kullanımında bulunduğu TURBAN Genel Müdürlüğündeki birtakım işlemlerin yolsuzluğa dünüş1 

tüğü konusundaki iddiasına ilişkin Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek amacıy
la söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, bugün tartışmaya başladığımız, öngörüşmelerini yaptığımız, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin bu önerge kapsamındaki konular, geçen dönem, 19 uncu Dönem Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda 20 Kasım 1995 günü görüşülmüştü. Bir rastlantı sonucu, o görüşmeler sıra
sında da, Doğru Yol Partisinin görüşlerini dile getirmeye çalışmıştım. O görüşmeler sırasında, özel
likle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yüce çatısı altında -herhangi bir biçimde, taşıdığı sıfat ne 
olursa olsun- kamu görevi yapmış herkesin, eğer bir usulsüzlük ya da yolsuzluk varsa, hesap ver
mesinin doğal ve kaçınılmaz olduğunu, o amaçla bizlerin de, bu araştırmanın yapılması doğrultu
sunda oy vereceğimiz söylemiştim; nitekim, öyle de oldu. 

Ancak, alman birerken seçim kararı, bu konunun araştırılmasına ilişkin bir komisyonun -ku
rulmuş olmasına rağmen- çalışmalarını engelledi. Şimdi tartışmış olduğumuz önergede de belirtil
diği gibi, bilinen hukukî deyimiyle, o araştırmaya ilişkin görüşmeler sonucu alınan kararlar kadük 
oldu. 

Şimdi, tekrar, kaldığımız yerden başlıyoruz; ancak, bu başlangıç sırasında, sanıyorum bir ye
niliğimiz daha var. Belki, metodik olarak, konuyu iki ana başlık altında ayırmak ve ona göre tartış
mak yararlı olacaktır: 

Bunlardan bir tanesi, Sait Halim Paşa yangınında kusur, ağır ihmal ya da bilerek yangına yol 
açma eylemi söz konusu mudur, değil midir; bunun araştırılması. 

İkincisi, verilen önergede çok açık olmamakla -herhangi bir maddî kanıt olduğu konusunda 
ciddî kuşkular uyandırabilecek- burada söylenegelen birtakım ihbar mektuplarıyla ortaya konulma
ya çalışılan, TURBAN yönetiminin -şimdi aramızda milletvekili olarak bu sıraları paylaşan bir ar
kadaşımızın yönetimde bulunduğu dönemde- uygulamaları ye genel anlamda tasarruflarıyla ilgili 
bir yolsuzluk olup olmadığıdır. Biz, bu iki konu üzerinde, olayları açıklamaya ve görüşlerimizi ak
tarmaya devam edeceğiz. 

Burada önerge konusu yapılan eylemin, yani, Sait Halim Paşa Yalısının yanması eyleminin or
taya çıkması sırasında, sanıyorum birtakım çelişkiler var; ancak, bu çelişkiler ne olursa olsunlar, 
sonuçta, bu yangın olayının bitiminin ardından, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan bir 
adlî soruşturma ve bu adlî soruşturmaya bağlı olarak da, açılan bir kamu davası söz konusudur. Bu. 
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kamu davası, şu anda Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre açılmış ve yürütülmekte olan 
bir davadır. Bu dava nedeniyle, burada söyleyeceğimiz sözlerin, Türkiye'de kurumlar ve o kurum
ları oluşturan kurallar arasında bir denge kurulması açısından hepimize, burada söz alan ya da bu
rada söz alanlara yönelik eleştirilerde bulunan bütün arkadaşlarımıza da belli ölçüde bir sorumlu
luk getirdiği bilinciyle davranılması gerektiği açısından hareketle ve hep o ilkelere bağlı olarak ye
rine getirilecektir. 

Yangın, zannediyorum bu topraklar üzerinde yaşayan hiçbir kimsenin arzulamadığı bir biçim
de çıkmış İstanbul Boğazı kıyısında yer alan ve tarihimizde 19 uncu Yüzyılın sonlarında birtakım 
acı dönemlere sahne olması açısından da çok hayırla anılmayan değerli bir tarihsel yapının yok ol
masına neden olmuştur. 

Yangının ortaya çıkışı sırasında ne benden önce söz alan İstanbul Milletvekili değerli arkada
şım Sayın Dumankaya'nın ne de Gaziantep Milletvekili Sayın Emmioğlu'nun belirttikleri gibi, yan
gın ihbarı sırasında bir kasıt ya da kasta dayalı olarak bir geç bilgilendirme söz konusu değildir. 
Gerçekten, anılan yalı ile hemen bunun yaklaşık 750 metre ilerisinde bulunan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye grubuna bağlı İstinye İtfaiye Müfrezesi arasında doğrudan bağlı bir hat söz ko
nusudur; ancak, bu hattın yangın sırasında itfaiyeye haber verilmek amacıyla kullanılmak istenil
diği sırada çalışmadığı anlaşılmış ve bunun zamanında kontrolünü ve denetimini yapmayan görev
lilere ilişkin olarak da Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında, hak
larında kamu davası açılması gerektiği de ortaya çıkmıştır. 

Yangının, o civarda oturanlar ve olayla ilgisi bulunmayan kişilerce İstinye İtfaiyesine ihbar 
edildiği konusundaki açıklamalar ise, gerçeği ifade etmemektedir; çünkü, yangının hemen başında, 
Sait Halim Paşa Yalısında korumayla görevlendirilen emniyet mensupları, ellerindeki telsizler ara
cığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Telsiz Komuta Merkezini aramışlar ve itfaiye, saat 12.00 
sularında yangına müdahelc etmiştir. 

Yangının, o gün -hava raporlarının incelenmesinden de çok açıklıkla anlaşılacağı gibi- çok sert 
esen lodos rüzgârı'nedeniyle kısa sürede yayıldığı ve binanın -yapısal olarak- ahşap yapı malzeme
sinden yapılması nedeniyle de kısa sürede kontroldan çıktığı anlaşılmaktadır* Ancak -biraz evvel, 
burada değinildi sanıyorum- sadece Sait Halim Paşa Yalısında değil, kamunun kullanımına açık, 
çok sayıda insanın kullanımında bulunan bütün binalarda, hepimizin, alınmasında öncülük etmesi 
gereken bir önlem eksikliği de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu eksiklik, itfaiyenin müdahalesi sı
rasında, yalıda bulunan yangın vanalarıyla itfaiye hortumlarının bir türlü uyum sağlayamaması ne
deniyle, suyla müdahalede bir gecikmeye neden olunmasından kaynaklanıyor. 

Belki bu yangın, bütün saraylarımızı, geçmişten -bizden sonraki kuşaklara iyi saklayarak- sa
dece emanet almış olduğumuz bu yapıları korumak ve bütün hazırlıkların, alınmış önlemlerin göz
den geçirilmesi açısından çok önemli bir örneği teşkil etmektedir. Hele, bugün için, ülkemizin eriş
miş olduğu bu teknolojik düzeyde, bu türden yangınların, böylesine basit ve küçük bir ihmalden 
kaynaklanan nedenlerle gelişmesi de, hepimizin alması gereken derslerin başında yer almaktadır. 

Yangınla ilgili, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığının almış olduğu bu karar ve açılan kamu dava
sına ilişkin iddianame, 22 Kasım 1995 günü düzenlenen bir bilirkişi raporuna da dayandırılmakta
dır. Şimdi, sanıyorum, yangının ortaya çıkışıyla bu binaya ruhsatsız müdahale edildiği, ruhsatsız 
müdahale edilmesi nedeniyle de, yetkisiz, bu konuda yetkinliğini ispatlanmamış birtakım kişi ya da 
kuruluşların bu onarım işini üstlendikleri ve aslında, yapılması gerekenin onarım değil, Yalıdaki ta
rihî değeri çok önemli ve büyük birtakım eserlerin, bu Yalının dışarısına yasadışı yollarla çıkarıl
ması konusunda bir iddiaya dayandırılmaktadır. 

Sait Halim Paşa Yalısı, tarihimizdeki ö çok fazla hayırla anılmayan örneğine dayalı olarak, 
gerçekten, yandığı tarihe kadar, üzerinde çok fazla önemle durularak, iyi saklanması gereken bir 
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yöntemle korunmamış, dönem dönem, amacım aşan birtakım tasarruflarla da değerlendirilmek is
tenmiştir. Örneğin, 1980'H yılların başlarında ya da 1970'li yılların sonlarında, bir yabancı kurulu
şun İşlettiği kumarhane olarak kullanılmış; ancak, o fonksiyon ile yalının bizce arzu edilen fonsi-
yonları arasındaki çelişki nedeniyle, sanıyorum, yaklaşık iki yıllık bir kullanımdan sonra, Yalı, bu 
amaçla kullanıma son verilerek, kapatılmıştır. 

Yalının, Yüksek Planlama Kurulunun 4 Kasım 1994 gün ve 94/T-77 sayılı kararla, daha önce
den kullanıldığı TURBAN Genel Müdürlüğünden alınarak Başbakanlığa devredildiğine ilişkin eli
mizde bir belge vardır. Biraz evvel, burada, Sayın Dumankaya tarafından da dile getirildiği için, 
anılan bu karara dayalı olarak Başbakanlığa devredilen bu Yalının, devir işlemi sırasında tutulmuş, 
tarihî değer taşıyan veya tarihî değer taşımadığı halde bu Yalıda kullanılan, ama değer ifade eden 
420 parça eşyanın, bir tutanakla, tek tek, ayrı ayrı özellikleri ve değerler sayılarak, bu konuda uz
manlığı herkes tarafından kabul edilebilecek İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ile Müzeler ve Es
ki Eserler Genel Müdürlüğünün uzmanları tarafından, bir incelemeden geçirilerek devredildiğine 
ilişkin bir tutanak elimizde bulunmaktadır. 

MUSTAFA R. TAŞAR (Gaziantep) - Nereye devredilmiş? 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Komşu yalıya!.. , 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL(Devamla) - Biraz evvel değinmeye çalıştım, TURBAN Ge

nel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına devredilmiş; Başbakanın, Başba
kanlığın kullanımına bırakılmış/. 

Biraz evvel Sayın Dumankaya buraya çok sayıda dosyayla çıktı. Ben o kadar fazla hazırlana
madım, tek bir dosyayla geldim; ama, bu 420 parça eşyanın ne olduklarına ilişkin bir tutanağı, ken
dilerine burada terk edeceğim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bende var onlar... 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - Terk edeceğim; burada diyorum. Burada, baş

ka... • '. • 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Vermediniz; ben buldum onları. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin Sayın Dumankaya... Rica ediyorum... 

MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - Şimdi, ben, bunu size vereceğim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Taa o zaman verecektiniz!.. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - Şimdi, özellikle, Türkiye'de 20 nci Dönem Bü

yük Millet Meclisinin değerli üyelerinin daha farklı bir görünüm sergileyecekleri konusunda, ka
muoyunda yerleşmiş bir izlenim var. Bu izlenimi güçlendirmek hepimizin elinde. O yüzden, Baş
bakanlığa bağlı, KİT sayılabilecek TURBAN Genel Müdürlüğü ile Yüksek Planlama Kurulu kara
rıyla Başbakanlığın kullanımına bırakılan, bir.yalıyla ilgili olarak, kendi aralarındaki eşya devrinin, 
uzmanlar tarafından onaylanıp, bir tutanağa; yani, devletin arşivlerine girebilecek bir belgeye bağ
lanmış olmasını, ben, Türkiye'de, bu amaçla, bu gibi konularda uygulanabilir bir titizlik olarak gö
rüyor ve burada bir usulsüzlük ve yolsuzluk nereden çıkartılıyor anlamakta zorluk çekiyorum. 

Ardından, buradaki konuşmalar sırasında, Başbakanlığa TURBAN tarafından devredilmeden 
önce, yani, Sait Halim Paşa Yalısı, eski adıyla Turizm Bankasında iken ve Turizm Bankasının Tür
kiye Kalkınma Bankasıyla birleştirilmesinden sonra Türkiye Kalkınma Bankasının tasarrufunday-
ken TURBAN'a devir ve teslim sırasında bu eşyaların kaybolduğu ve tarihî değer taşıyan birtakım 
eşyaların da burada bulunmadığına ilişkin iddialar öne sürüldü. Bu dosyada, anılan yalının TUR
BAN Genel Müdürlüğüne teslimi sırasında yapılan bir tutanak ve incelemeyle, yine, TURBAN'dan 
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Başbakanlığa devri sırasında yapılan incelemenin, birebir ölçüde, sayılan bütün eşyaların aynısı ol
duğunun kanıtlandığı bir belgenin de bulunduğunu söylemek istiyorum. 

Burada da sanıyorum ciddî bir çelişki, belki çelişki değil de yanılgı söz konusu; yani, TUR-
BAN'da iken, TURBAN'a devir sırasında ve TURBAN'dan Başbakanlığa devir sırasında söz konu
su edilen eşyaların tümü uzmanlar tarafından, sadece TURBAN'ın görevlileri tarafından değil, uz
manlar tarafından incelenmiş ve bir tutanağa bağlanmıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Uzaktan dolaşma, özüne gel. 

MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - Ben, özünü dilim döndüğünce anlatmaya çalı
şıyorum; ama, yetersiz kalıyorsam özür dilerim; çünkü, burada, eşyaların alınmadığını... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çok iyi anlatırsın! 

MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - . . . ve bu yangının kasıtlı çıkartılmadığını anlat
maya çalışıyorum. 

Şimdi, burada bir başka iddia daha var. Eşyaların tarihî değerini koruyan ve devir sırasında uz
manların onayladıkları tutanaklarla da aktarılan nitelikte eşyalar olduğu konusunda, eğer, devletin 
elindeki, uzmanların imzalarını taşıyan belgelere inanırsak -ki, bunun dışında başka bir yol olma
dığını düşünüyorum- o zaman bir sorun yoktur. 

Şimdi, gelelim, asıl bu yalıdaki onarımın yetkisiz, ehil olmayan bir kuruluş tarafından, beledi
yeden ruhsat alınmadan yaptırıldığı konusundaki iddiaya. Sanıyorum, burada bir yanlış anlama var; 
çünkü, Kültür Bakanlığının o günkü adıylaİstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kurulunun 10 Ağustos 1995 tarihinde, ve 370 sayılı toplantısında almış olduğu bir karar var. 
O karar, yine, 10 Ağustos 1995 günü 7/617 sayılı kararla açıklanmış ve deniliyor ki: "İstanbul İli 
Sarıyer İlçesi Yeniköy Mahallesinin şu numaralı parselinde bulunan Sait Halim Paşa Yalısıyla il
gili olarak 28 Şubat 1995 tarihli başvuruda belirtilen çatı onarımı, dış cephe boyası, kalorifer tesi
satı, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve ufak çaplı onarımların yapılabilmesi için güncelleşmiş rölöve-
nin kurula iletilmesine, belirtilen işlerin yerlerini, özelliklerini ve nasıl yapılacaklarını anlatan ay
rıntılı çizimlerin malzeme yapım ve analiz raporlarıyla birlikte kurula gönderilmesine, bunun için 
gerekli dış cepheye zarar vermeyecek iskelenin kurulabileceğine, daha uzun işlem için gerekecek 
şantiye binasının kurulca yerinde yapılacak incelemeden sonra yerinin tespit edileceğine karar ve
rildi." Gerçekten, yangının çıktığı gün o binada yapılan işlem, binanın etrafına bir iskele kurulma
sıdır ve bu iskelenin kurulmasıyla ilgili izin alınmış ve sadece boyalar kazınmaya başlanmıştır. 

Şimdi, hem açılan davanın iddianamesinde hem de cumhuriyet savcılığının yapmış olduğu so
ruşturmanın raporunda belirtilen bir hususa da dikkatinizi çekmek istiyorum: Yangının başladığı 
yerle bu işlem nedeniyle Sait Halim Paşa Yalısı içerisinde çalışan işçilerin tamamen zıt yönlerde 
bulundukları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size ek süre veriyorum, Sayın Halit Dumankaya'ya da vermiştim; buyurun. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - Yangın çıktığı sırada orada görevli işçilerle 

yangının çıkış mahalli arasında tam anlamıyla zıt yönler oluştuğuna ilişkin bir bilgi vardır. Yani, 
ruhsatsız, yeterli önlemler alınmadan burada bir çalışma yapılarak yangına neden olunduğu konu
sundaki iddia da -doğru değildir demiyorum, ama- en azından insaf ölçüleriyle pek bağdaşır nite
likte değildir. 

Yine, yönetimin ihmali konusunda öne sürülen bir başka iddia ise, Yalının, daha önce sigorta
lı olmasına karşın, Başbakanlığa devredilmesinden sonra, bu sigorta işleminin bir ihmal sonucu, 
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yaptırılmadığına ilişkindir. Burada da bir eksik bilgi vardır. Yalı, Başbakanlığa devredilmeden ön
ce, KİT niteliğinde bir kuruluş olan TURBAN'ın tasarrufunda bulunduğu için, TURBAN, bu Yalı
nın sigortalanmasını kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmiş; ancak, bir kamu malı olması ne
deniyle, Başbakanlığa devredildikten sonra, 1995 yılında, yine Yüce Mecliste kabul edilen Bütçe 
Kanununun 340 sayılı faslının "Tarifeye Bağlı Ödemeler" ayrıntı kodu altında açıklanan "B) sigor
ta giderleri: Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin ödenen sigorta giderleri dışında 
devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır" biçimindeki bir uygulama nedeniyle sigorta edileme
miştir. Ancak, hepimizin kabul etmesi ve bilmesi gereken bir gerçek var ki, o da, bu onarım işlemi 
sırasında herhangi bir kuruluşun değil, sonuçta bu konudaki yetkinliği hepimiz tarafından kabul 
edilebilecek EMEK İnşaatın; yani kamuya ait bir inşaat şirketinin bu amaçla seçilmesidir. Bu ona
rım işlemi sırasında, yine Ankara 11 inci Noterliğinin 33023 sayılı ve 10Temmuz 1995 tarihli söz
leşmesiyle, bu onarım sırasındaki hizmetlerin tamamlanması için bir sigortalama zorunluluğu da 
getirilmiştir. Yani, daha önceden, kaynağı çok fazla belli olmayan, kaynağı konusunda kuşkular 
doğan, birtakım ihbar mektuplarına dayalı olarak, bu Yalının kasıtlı olarak yakıldığı konusundaki 
iddialar, bu incelemenin ışığı altında, görülmektedir ki, doğru değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi söyler misiniz lütfen. 
Buyurun efendim. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - O nedenle, Sait Halim Paşa Yalısında, ne ida

renin ne de oradaki görevlilerin bir yangına yol açarak, oradaki tarihî eserlerin yok oluşunu örtmek 
anlamına gelebilecek yangın çıkarmaları gibi bir eylem söz konusu değildir. 

Tabiî, bu anlattıklarımı kanıtlamak için size bir belgeden de söz etmek istiyorum. 

12 Kasım 1995 tarihinde, Ycniköy Sait Halim Paşa Yalısında yangından kurtarılan ve yukarı
da dökümlerini sunduğumuz inceleme konumuz: 

a) Tarihî değeri haiz taşınır mobilya, yağlıboya tablo, suluboya resim, heykel, hat levha ve çi
ni eserlerin tümünün orijinal olduğu, 

b) Asıllarıyla değiştirilmiş sahte eser olmadığı, 
c) Mevcut envanterlere dayanarak ve yangından kurtarılan eserler üzerindeki incelememiz so

nucu tarafımızdan tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. 22 Kasım 1995. 

Saygılarımızla 

Prof. Dinçcr Erimez Dr. Ayla Yılmaz 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Kültür Bakanlığı Galeri Müdürü 

Dr. Filiz Çağman 
Topkapı Sarayı Müzesi Uzmanı 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) - Burada, Meclis araştırması.açılması konusun

da karar verebilirsiniz; ama, inanınız ki, orada görev yapan bütün kamu görevlileri, en az bu konu-
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yu gündeme getiren, belki beş yıldır bunun dışında politaka yapmayan Sayın Halit Dumankaya öl
çüsünde, oradaki eserlerin korunması konusunda duyarlıdırlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Dumankaya; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
Sayın Dumankaya, sizden sonra, bir de sataşmadan dolayı söz talebi var; onun için, rica edi

yorum... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum ve üzülüyorum; koskoca bir Doğru Yol Partisi, burada bir bakan oturtamıyor. 
Oraya, seçtiği Sayın Meclis Başkanı Doğru Yolcu -son Doğru Yolcu- ve bu olayı müdafaa eden de 
Doğru Yolcu değil. (DYP sıralarından gürültüler) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Ayıp oluyor... Konuya gel, konuya... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Doğru Yol konuşma

cısı dedi ki: "Biz ruhsat aldık." Bakınız, elimde, İstanbul Belediye Başkanlığının bir yazısı var: 
"Yalıda -kısaca okuyorum- istenilen çatı onarımı, dış cephe boyası, kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat, 
elektrik tesisatı ve ufak çaplı onarımın yapılabilmesi için, güncelleştirilmiş rölövcnin kurulumuza 
mutlaka verilmesi... Yalının restoresi için Başkanlığımız tarafından hiçbir kişiye ya da kuruma iz
ne dair bir ruhsat verilmemiştir." İstanbul Belediye Başkanlığı bu yazıyı yazıyor. 

Şimdi, isterseniz bu yazıyı size veririm. Acaba, bu belge mi yanlış söylüyor, Sayın Bahattin 
Bey mi yanlış söylüyor onu bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek istiyorum: Ben, hiç kimseyi suçlamak istemiyorum; 
ama, Anavatan Partisinin verdiği dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği konusuna değinmek 
istiyorum; bu, çok önemli bir konudur. Önce, bürokratken yapacaksın yapacaksın, ondan sonra, ge
leceksin bu çatı altına, dokunulmazlık zırhına bürüneceksin. İşte, bizim verdiğimiz bu önergenin, 
milletvekilliğinin dokunulmazlığının sınırlandırılmasının ne kadar önemli olduğunu burada belirt
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bahattin Yücel, sadece Yalıya değindi -yine de teşekkür ediyo
rum- TURBAN'daki yolsuzluklara hiç değinemedi; isterdim ki, onlara da değinsin. 

Değerli arkadaşlarım, size bir belge sunmak istiyorum. TURBAN'da, kişilerin üzerinde yüklü 
avanslar vardı; bu avanslar, dönem sonunda, sahte faturalarla, naylon faturalarla kapatılıyordu. Bir 
naylon fatura gönderildi bana; işte bu naylon faturada, TURBAN'ın eski Sayın Genel Müdürü, ye
ni milletvekilinin "uygundur" imzası vardır. Hiç acele etmedim; bunu, hemen Maliye Bakanlığına 
sordum; sizde böyle bir fatura var mıdır, inceleyin diye. Maliye Bakanlığı "hayır, bu kişinin def
terlerini inceledik; bizde böyle bir fatura yok" diye cevap yazdı. Basın toplantısında ve KİT Ko
misyonunda bunu anlattım. 

Değerli arkadaşlarım, ondan sonra, bu naylon fatura, bir başka faturayla değiştirildi. Bir sene 
sonra olduğu için, aynı kişiden, Ertem Mühendislikten, 1994 yılma ait fatura alındı; "1994" tarihi
nin sonundaki "4" rakamı silindi "3" yapıldı. Bu faturanın altında, Ahmet Dündar ve Satınalma Mü
dürünün "uygundur" imzası var. Bu fatura da geldi bana; bunu da açıkladım. 

Yetmedi, değerli arkadaşlarım, üçüncü bîr fatura daha var; bu sahte fatura, üçüncü faturayla 
değiştiriliyor. Bakınız, dikkatinizi çekmek istiyorum; burayı denetleyen Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu da denetleme yaptığını söylüyor ve ilgili birimin Teftiş Kurulu Başkanlığı da de
netlemesini yapıyor. Bir başka sahte fatura daha konuldu bunların yerine. 

- 251 -



T.B.M.M. B : 1 2 13 .2 .1996 0 : 3 
Bakınız, 21 numaralı faturanın tarihi, 28.2.1994. Şimdi, 22 numaralı faturanın tarihine baka

lım; 2,2.1994. Demek ki, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 22 numaralı fatura daha önce kesiliyor, 
bu, daha sonra kesiliyor. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Bu kadar olur!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben, bunun için savcılığa suç duyurusunda bulundum. 
Savcı "doğrusun" dedi, fezleke düzenledi ve Adalet Bakanlığı kanalıyla, tabiî, Sayın Genel Müdür 
için bağlı olduğu bakanlıktan müsaade istedi. • • • 

Değerli arkadaşlarım, bu kuruluş dördüncü aydan beri Sayın Başbakana bağlıydı; Başbakan bu 
izni vermedi. Ne yaptı; bu kuruluşun başındaki şahıs, İsparta'dan milletvekili adayı oldu, önseçime 
girdi. Başbakana dedi ki "önseçim yap, ben, bu işi kotanrım" çünkü, TURBAN'ırî elemanları çalı
şır. Şehir içinden gelen oylarla ikinci sıraya girdi; ama, şehir dışindan gelen oylarla dördüncü sıra
ya oturdu. Daha sonra dördüncü sırada seçilemez diye, hemen listeden Ertekin Durütürk gibi bir 
mühendis çıkarıldı ve bu kişi üçüncü sıraya getirildi. 

DEMİR BERBEROĞLU (Eskişehir) - Ne alakası var? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Dinle kardeşim, dinle... 

DEMİR BERBEROĞLU (Eskişehir) - Dinliyoruz, dinliyoruz. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, ne oldu; seçimde ne yapıldı değerli arkadaşla
rım... , 

DEMİR BERBEROĞLU (Eskişehir)-TURBAN meselesiyle ilgili konuş. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, seçimde TURBAN'ın bütün imkânları kulla
nıldı. Beldibi Otelinde 500 tane TURBAN'lı insan yatırıldı, otelde kaldı. Ne ilgisi var şimdi anla
dın mı... Benim TURBAN'ım devletin parasını oraya harcadı... Şimdi, dokunulmazlık zırhına bü: 

rijndü, buraya geldi, kurtulacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu, çok önemli bir olaydır. 500 kişi Beldibi Otelinde yedi, içti, otobüs
lerle gitti, geldi ve seçime çalıştı; parasını, devlet, TURBAN tesisleri ödedi. Komisyon kurulduğu 
zaman, onun ne işi var burada dediği zaman bunu göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, elimde şu belgeler var, şu da Meclisin gündemidir; bunda da 
soru önergelerim var. Nedir bu; şudur: TURBAN'da parasız kalanların -bir kısmının, çok azının-
listesidir. Ben de, kimler kaldı diye yazılı soru olarak Başbakana soruyorum; fakat, cevap veremi
yorlar. Bu sene sorularımı yeniledim; yine cevap veremeyecekler; çünkü, bende olan listeyle veri
lecek liste birbirini tutmayacaktır; onun için korktular, vermiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, burada, şunu belirtmek istiyorum: Şunların birçoğu, yapılmadan parala
rı alınan işlerin belgeleridir; bunlar içerisinde, TURBAN'la ilgili olanlar da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, İstinyc tesislerinde, mahkeme kararıyla tespit yaptırdım. Mahkeme ka
rarıyla yaptırdığım tespitleri, kısaca, size özetleyeyim; önce sonucunu söyleyeyim: Bakınız, 11 
milyar 820 milyonluk iş yapıldı, parasını TURBAN ödedi; bilirkişi, herşeyi TURBAN'ın lehine de
ğerlendirdi; 3 tane üniversiteden bilirkişi ne buldu biliyor musunuz; 5,5 milyar lira. 7 milyar 214 
milyonluk işin, ancak 4 milyar 618 milyon liralık olduğu tespit ediliyor; 3 milyar 834 milyon lira 
fazla ödeme yapılıyor değerli arkadaşlarım. 

Bunları belirtirken, elbette ki, buraya gelen kişilerin, bu çatı altında olan kişilerin dürüst olma
sı lazım; burayı kirlilikten temizlememiz lazımdır. Öyle, bürokratken yapacaksın yapacaksın, on
dan sonra gelip dokunulmazlık zırhına bürüneceksin; böyle şey olmaz. •• 

- . ' . » . • ' ' 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, şunu söylemek istiyorum: Eğer, bir kişi ticarette dürüst ise siya

sette de dürüst olur. Aksini söylüyorum; siyasette dürüst ise ticarette de dürüst olur. Bakınız, her
kesin serveti, ödediği vergiyle mütenasip olur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, fazla zaman veremiyorum, bir dakika veriyorum; lütfen, son 
cümlenizi söyleyin. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, 5 dakika verdiniz... 
BAŞKAN - Hayır efendim, demin size 3 dakika verdim... Rica ediyorum efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Demin 5 dakika verdiniz.. 
BAŞKAN - Efendim, vermedim 5 dakika. Arkadaşlarımız görüyor... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bunu burada kısaca kesmek is

tiyorum, Sayın Başkan, biraz daha ilerlerse, mahkemeye verir, ceza alır, onun için ısrar etmiyorum. 
Bu araştırmanın açılması lazımdır; detaylı bir şekilde incelenmesi lazımdır. Eğer, bu kişi, bu 

kişiler, yandaşları, olaki yapmamış olabilirler, temizlenmeleri lazım, eğer yapmışlarsa da Yüce Di
vana gidip hesabını vermeleri lazım ki, bu Meclise güveni sağlayalım. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum; olumlu oy vereceğinize inanıyorum; sağolun. 
(ANAP, DSP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Sayın Dumankaya, Hükümet sırasında oturan arkadaşımız Adalet Bakanıdır. Bu konu, Meclis 

araştırması konusu Adalet Bakanını ilgilendirdiği için, Hükümet üyesi olarak o oturmuştur oraya. 
Bundan daha doğal bir şey yok ki... 

Benim sağcı veya solcu olduğum da sizi ilgilendirmez. Sizin partide dört eğilim olduğunu söy
lüyorsunuz. Sağcı veya solcu olmak önemli değil, insan olmak önemli... (DYP, ANAP, DSP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu önergenin sonucu alınıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Sürenin uzatılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın konuşma

sında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Bilgin, sataşmadan dolayı söz istemiştir; buyurun efendim. 

ÖMER BİLGİN (İsparta) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. Sayın Başkan, sizi de, seçildiğiniz için kutluyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Dumankaya, 62 milyon Türk halkı önünde, beş yıldır, sadece 
TURBAN'la siyaset yapmaktadır. Sayın Dumankaya KİT Komisyonu üyesidir; beş yıldır TUR-
BAN'ı denetler. TURBAN, kendi müfettişlerince denetlenir, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunca denetlenir, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu tarafından denetlenir. Sa
yın Dumankaya alt komisyonda hiç konuşmaz; çünkü alt komisyonda televizyon yoktur; ancak üst 
komisyona geldi mi veryansın eder. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bilgin, siz, lütfen, sataşma konularına bağlı olarak konuşun; yeni bir sataş
maya yer vermemenizi rica ediyorum. 

ÖMER BİLGİN (Devamla) - Peki. Ben kısa ve öz olarak söyleyeceğim. Sayın Dumankaya, 
TURBAN'la ilgili olarak, biraz önce "sahte fatura, naylon fatura var" dedi. Bu naylon faturayı ben 
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görmemiştim, bana kendisi televizyonlarda gösterdi. Bence, Sayın Dumankaya, bu faturayı önce 
TURBAN Genel Müdürü olarak bana getirmeliydi; ben, o faturayla ilgili olarak bir inceleme yap
malıydım veya yaptırmalıydım. Daha sonra, bu faturayla ilgili olarak biz inceleme yaptırdık. Sayın 
Dumankaya o incelemeye inanmadı; KİT Komisyonuna geldik, ona inanmadı, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna inanmadı, Teftiş Kurullarına inanmadı; en son savcılığa verdi; Ankara 
Savcılığının bu konuyla ilgili takipsizlik kararı burada. 

İkincisi -ben, bunlar unutulur diye hemen suçlamalara cevap veriyorum- ben, İstinye'deki ara
zilerle ilgili olarak Sayın Dumankaya'nın ihbarını aldım; derhal hukuk büromuza talimat verdim ve 
mahkeme kararıyla -tespiti isteyen benim- tespit istedim; benim tespit istediğimi Dumankaya du
yunca, kendisince de ayrıca bir tespit istedi... 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Sataşmaya mı cevap veriyorsunuz, savunma mı yapıyorsu
nuz?! 

BAŞKAN - Elbette efendim; kendisine sataşıldı, o konuya cevap verecek. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Bu konuyla ilgili... Sataşmayla ilgili efendim. 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Sataşmaya cevap değil bu. 
BAŞKAN - Rica ediyorum... Siz müdahale etmeyin... Yani, arkadaşımıza, her türlü lafı söy

ledi. Siz de milletvekilisiniz, size de bu kadar sataşılsa, çıkarsınız en ayrıntılı şekilde kendinizi sa
vunursunuz. Savunma hakkı, kutsal bir haktır. Müdahale etmeyin... 

Buyurun efendim. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Sayın Dumankaya'nın ilgili mahkemeye yaptığı müracaattan 

sonra, bilirkişi incelemesi yapıldı. Sayın Dumankaya'nın müracaatı, bilirkişiye, "burada hiçbir şey 
yapılmadan para ödendi; yani, faturalar naylon, hiçbir iş yapılmadı" şeklindeydi. Fakat, bilirkişiler
le geldi, gördü -yerleri kazdılar, santim santim ölçtüler- baktı ki, hepsi yerli yerinde -ona diyeceği 
yok- derhal mahkemeye gitti, ek bir dilekçe verdi; efendim, filan yerde bir yer daha var, arıtma te
sisi orası... Orası da incelendi, orası da tespit edildi. Yalnız, sayın bilirkişiler diyor ki, toprak haf
riyatı 170 metreküp değil, 160 metreküp... Efendim, toprak hafriyatı 60 metreküp değil, 55 metre
küp... Ben de, Sayın Dumankaya'ya dedim ki "Bakın, Sayın Dumankaya, bu bir tartışma meselesi
dir; siz, naylon fatura dediniz, iş yok dediniz; ama, neticede işin olduğunu gördünüz. Şimdi de di
yorsunuz ki; '55 metreküp, 60 metreküp; 170 metreküp, 160 metreküp...' Bana vaktiyle onu desey
diniz, onun tartışmasını yapardık biz." 

Değerli milletvekilleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından Sayın Dumankaya 
tatmin olamadı, biz tatmin edemedik, müfettişlerimiz tatmin edemedi. KİT Komisyonu tarafından, 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna havale edildik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, biraz kısa kesip, sözünüzü tamamlar mısınız... 

ÖMER BİLGİN (Devamla)-Peki... 

...Başbakanlık Teftiş Kurulu, bizimle ilgili, hiçbir şeyin olmadığına karar verdi. 

Sayın Dumankaya dedi ki, Yüksek Denetleme... 

MUSTAFA R. TAŞAR (Gaziantep) - O zamanki Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı şimdi 
milletvekili ve o zaman da, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesiydi; kimi kime kontrol ettiri
yorsun!.. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, lütfen müdahale etmeyelim efendim. 

- 2 5 4 -



T.B.M.M. B : 1 2 13 .2 .1996 0 : 3 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna inanmıyoruz... Baş

bakanlık Teftiş Kuruluna inanmıyoruz... Sayın Pumankaya, KİT Komisyonu üyesi... Benim, Yüce 
Meclisten bir ricam var: Yüce Meclise diyorum ki, gelin, bu devlet bizim; bürokratları, devletle ça
lışanları bu kadar tahrip etmeyelim. Memleketin hâkimlerine, savcılarına, Yüksek Denetleme Ku
rulu üyelerine, teftiş kurullarına inanalım. 

Sayın Dumankaya bunları neden yaptı biliyor musunuz; Sayın Dumankaya'nın milletvekili 
olarak dokunulmazlığı vardı... Dokunulmazlığı olmasaydı bunları zerre kadar yapamazdı. Yüce 
Meclise diyorum ki, artık, bu dokunulmazlık zırnı bize fazla geliyor, kalksın; bu bir. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Önce bürokratlardan kalksın. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - İkincisi; bu konuda kurulacak olan Meclis araştırma komisyo

nu, bu konuyu en ince tefferruatma kadar araştırsın. Ben bu konunun araştırılmasından yanayım ve 
bu konunun araştırılmasını istiyorum. (DYP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, Sayın Dumankaya'nın bize hep söylediği bir şey vardır: Yetim hakkı... Yetim hakkı... 
Yetim hakkı... Sayın Dumankaya, yetim hakkını biliyor, ben de biliyorum; elhamdülillah hepimiz 
biliyoruz. Elimde bir belge var, bu Danıştay kararı. Danıştay, kararında diyor ki "Sayın Dumanka
ya...(ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KABİL (Rize) - Sataşma var Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Müdahale etmeyin söylesin, söylesin...Bırakın. 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Cevap verecek şimdi. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, sataşmaya meydan vermeyin. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Peki efendim... Peki efendim... 
MUSTAFA R. TAŞAR (Gaziantep) - Ne alakası var. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Tamam efendim...Tamam efendim... 
1989 yılında, Vakıflar, bir yeri ihaleye çıkarıyor; Vakıfların bir inşaat şirketi var, Vakıflar İn

şaat. Devletin inşaat şirketi. Buraya, yüzde 35'le talip çıkıyor. 
MUSTAFA R. TAŞAR (Gaziantep) - Onu da bir araştırma önergesi olarak ver, kabul edelim. 

Bununla ne alakası var... 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Vereceğim... Vereceğim. 
Başka firma, yüzde 50 ile teklif veriyor, başka bir firma da, yüzde 55'le teklif veriyor; Vakıf 

İnşaat yüzde 50 ile teklif veriyor. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 
ÖMER BİLGİN (Devamla) -...Sayın Dumankaya'ya yüzde 35'le bu veriliyor.Burada, bugün

kü rakamlarla, Vakıfların 1,5 trilyon lira kaybı var. Mahkeme kararı elimdedir... 
Sayın Dumankaya diyecek ki; kamyon yokuşa tırmandı, ben giderken kamyondan biraz kar

puz attım, kamyoncu karpuzları attırmasaydı!.. Bu, bu kadar kolay değil... 
Bu dokunulmazlık kalkacak, bu araştırmalar yapılacak. 
Sayın Dumankaya, artık, ben, didişmeden, kavgadan yana değilim. Bundan sonra, bu kürsü

den bana küfür de etseniz, size fazla cevap vermeyeceğim. Ben sizi tanıyorum; bunu da kesinlikle 
söylüyorum. 

Sayın Dumankaya'ya defalarca rica ettim, dosyaları gönderdim "gelin neresini inceleyecekse-
niz inceleyin; hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Bize gelin, biz size gelelim" dedim. Dumankaya hep
sinden kaçtı. Sayın Dumankaya'dan tekrar rica ediyorum... 
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BAŞKAN - Efendim, lütfen, son cümlenizi söyleyin, çok uzattınız... Rica ediyorum son cüm

lenizi söyleyin... 

ÖMER BİLGİN (Devamla) - Bu konunun Yüce Meclis tarafından araştırılmasını istiyorum; 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. ' / 

Hayırlı akşamlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilgin. 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İsparta Milletvekili Ömer Bilgin 'in konuşma
sında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sataşma nedeniyle söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Nerede sataşma var?.. Hangi konuda sataşma oldu? (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA R. TAŞAR (Gaziantep) - Dinlemedin mi?.. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

• ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Bırakın konuşsun... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dinle... 

MUSTAFA R. TAŞAR (Gaziantep) - Danıştay kararından bahsetti, dinlemedin mi?.. 
BAŞKAN - Grup Başkanvekilisiniz... Bir dakika... Kendisi söylesin... Sataşma konusu ne, an-

layaynr» ben canım... Beri takdir etmeyecek miyim... Siz mi takdir edeceksiniz... 
Evet, buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Vakıflar konusuyla ilgili bana sataştı, "Arsayı ucuza al

dı" dedi. Sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, 5 dakika da size söz vereyim. Yeni bir sataşmaya yer vermemek üzere, bu

yurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Genel Kurulda, Başkan ve milletvekillerine hitap edilir; onu 
hatırlatayım size. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, burada konuşan kişi, kendi re
zaletlerini kapatmak için... 

BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum, temiz bir dille konuşun. Bakın, temiz bir dille konuşmaz
sanız sözünüzü keseceğim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şunu hemen belirtmek istiyorum: Dört senedir burada 
milletvekilliği yapıyorum. Onun dediği gibi, sadece TURBAN konusu değil, yarın Petrol Ofisi ko
nusu gelecek, öbür gün Toprak Mahsulleri Ofisi, öbür gün özelleştirme konusu gelecek... Gece de
meden, gündüz.demeden çalışıyorum. Sayın Ömer Bilgin ile benim hiçbir alıp vereceğim yoktur, 
kendisini KİT Komisyonunda tanıdım. Şimdi, iddia ettiği şey şudur: Ben, vergi yüzsüzleriyle uğ
raşırken, Sayın Emin Çölaşan'a bir yazı yazdırdılar "Bir vakıf olayı daha" diye. 

Değerli arkadaşlarım, olayı haber aldığım zaman, hemen, yolsuzluklardan sorumlu Devlet es
ki Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'a, o gün, bir saat dahi geçmeden "yazarın böyle bir iddiası vardır; 
inceleyin, araştırma açın, soruşturma açın" dedim ve yazıyı da faksladım. Ben beklerdim ki, şim
di, Tansu Çiller'in demesi lazımdı ki, "biz muhalefette kaldık, yolsuzluklarımızı inceleyin." Biz de 
öyle demiştik, incelendi, adı geçen yazara da yazdım, dedim ki "senin iddian böyle böyledir, bel-
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geleri gönderdim; eğer, on güne kadar sütununda cevap vermezsen seni mahkemeye vereceğim" 
Mahkemeye verdim ve onun mahkûm ettirdim; ama, memurları mahkemeye verdiler; o zaman mo
da idi... 

Değerli arkadaşlarım, memurların hepsi beraat ettiler. Benim, birinci ihaleden haberim yoktu; 
ikinci ihaleye girdim haddi lâyık değil, üçüncü ihaleye girdim ve size o dosyayı getirip, o konu üze
rinde gündemdışı konuşacağım. 

Yapılan işte ihaleye fesat karıştırılmadığından, ilgili memurlar beraat etmiştir; ama, ne yapıl
mıştır; DYP Propaganda İşleri Başkanlığı basına bir bildiri fakslıyor, "Dumankaya'nın kirli çama
şırları" diye bunlar basında çıkıyor. DYP Propaganda İşleri Başkanı Hasan Peker'e soruyorum "ha
berim yok", soruyorum İsmail Karakuyu'ya "haberim yok" deniliyor. Doğru Yol Partisine 2 mil
yarlık dava açtım. Yüzü ak olmayan kişi burada böyle konuşamaz. 

Benim size bir teklifim var değerli arkadaşlarım: Ben, milletvekilliğini çok zor kazandım. Bu 
seçimde de öyle; beni beşinci sıraya koydular. Bakınız, eğer, TURBAN'la ilgili, Sait Halim Paşa 
Yalısıyla ilgili bu söylediklerim, komisyon araştırırken doğru çıkmazsa, huzurunuzda söz veriyo
rum, ben milletvekilliğinden istifa edeceğim. (Alkışlar) 

Ben, Sayın TURBAN eski Genel Müdürü ve şu andaki milletvekilinden de oy sözü istiyorum. 
Buraya çıkıp demesi lazım ki, eğer, TURBAN'da yolsuzluk varsa, ben de, Yüce Divana gitmeyi 
beklemeden istifa ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Bu çatı altında, bu yolsuzluklar
la otufamayacaktır ve yine huzurunuzda söz veriyorum ki, eğer, Yüce Heyetiniz komisyon kurul
masına karar verirse, Yüce Divana gidecektir, bunu, Başbakan da koruyamayacaktır, onu koruyan
lar da gidecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, vakıf arazisiyle ilgili sataşmaya cevap vermediniz... Onun için 
çıktınız... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben, deminden beri ona cevap verdim; ama, siz dinle
miyorsunuz... 

BAŞKAN - Peki efendim... Tamam... Bitirdiniz... 

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

A) ÖNGÖRÜSMELER (Devam) 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında 

meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını 
araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunu oylarınıza sunuyorum: Meclis araştır
ması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açılması kabul edilmiştir. (ANAP, RP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

Meclis araştırma komisyonunun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 
başlamak üzere, bir ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul 
edilmiştir. 

- 257 -



T.R.M.M. B:12 13.2.1996 0 : 3 
Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışması hususunu oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, bugünkü çalışma süremiz bitmiştir. 
Gündemde yer alan işleri sırasıyla görüşmek için, 14 Şubat 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.13 

'• ® r " — ~ '. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
12 'NCİ BİRLEŞİM 1 3 . 2 . 1 9 9 6 SALI Saat : 15.00 

• ı • • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.—Meclis Araştırması önergeleri. , 

• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

. 4 " '-, 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tcpe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tepe cinayetinin, açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vç 103 üncü maddeleri uyarınca- bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 
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4. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve •usulsüzlü!; iddiai!armı araştırmak ve• ata
ması' gereken-tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103- üncü maddelerii uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına- ilişkin önergesi (10/5) 

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

6. —i Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün Î02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

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

9 .— 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) , 

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

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

12. — 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) 

13. — 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) 
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14. — 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) 

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

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

6  
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KAMUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE' 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




