Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, raporunu TBMMBaşkanlığı'na

sundu

Komisyon, 25 eski bakan hakkında
Meclis soruşturması açılmasını önerdi
O

Komisyon 'un hakkında soruşturma açılmasını önerdiği bakanlar arasında eski Başbakanlar

O

Komisyon ayrıca, 16 ayrı konuda da meclis araştırması açılması gerektiği görüşünü bildirdi.

O

Komisyon açıklamasında

Ecevit ve Yılmaz da bulunuyor.
"Bu çalışmayla, TBMM yolsuzlukla mücadele konusunda tarihi bir

görev yapmıştır " denildi.
T B M M Yolsuzlukları Araştırma
Komisyonu, aralarında eski başbakanlar
Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz'ın da
bulunduğu 25 eski bakan hakkında Mec
lis soruşturması açılmasını önerdi.
Komisyon, 16 ayrı konuda da Meclis
Araştırması açılması gerektiği görüşünü
bildirdi.
Çalışma süresi 19 Haziran tarihinde
dolan Yolsuzlukları Araştırma Komis
yonu, nihai raporunu ve eklerini 23 Temmuz'da TBMM Başkanlığı'na sundu.
Komisyon, aldığı kararları ve raporun
sonuç bölümünü bir basın duyurusuyla
kamuoyuna açıkladı. Açıklamada, "Bu
çalışmayla,
TBMM
yolsuzlukla
mücadele konusunda tarihi bir görev
yapmıştır" denildi.
Komisyondan yapılan açıklamaya
göre, raporda
görevleri
sırasında
yasalara aykırı işlemleri dolayısıyla hak
larında Meclis Soruşturması açılması is
tenen eski başbakan ve bakanlar ile
soruşturma konulan şöyle:
" 1 - Karadeniz sahil yolu ihalesin
de işleri ihale öncesi paylaştırmak.fiyatlan ayarlamak ve rekabete meydan ver
meyerek, devleti zarara uğratarak fir
malara menfaat sağladığı gerekçesiyle
Türk Ceza Kanununun 205 maddesine
uyan fiili nedeniyle Yaşar Topçu hak
kında Meclis Soruşturması açılması;
2Türkbank ihalesinde Devlet
hesabına yapılan alım satıma fesat karış
tırma nedeniyle Türk Ceza Kanununun
205. maddesine uyan fiilleri nedeniyle
Mesut Yılmaz ve Güneş Taner hak
larında Meclis Soruşturması açılması;
32002-2003 yıllarında yurt
dışında yapılan tanıtma fuarlarında kul
lanılan stant-konsrüksiyon ve reklam
kampanyası ihaleleri ile dia pozitif film
TBMM

BÜLTEN!

e

ve fotoğraf üretim projesi ile Kiask
ihalesinde yapılan yolsuzluklara ilişkin
Mustafa Taşar Hakkında TCK'nun 240.
maddesine uyan görevi kötüye kullanma
fiilinden Meclis Soruşturması açılması;
4Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
yaptığı dönemlerdeki uygulamaları ile
vurgun operasyonu çerçevesinde komis
yona intikal eden ek delillerle birlikte
Koray Aydın hakkında TCK'nun 240 ve
366. maddelerine uyan görevi kötüye
kullanma fiilleri nedeniyle
Meclis
Soruşturması açılması;
5Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü ihalelerin
de keşif artışları ile ilgili olarak Koray
Aydın ve A b d ü l k a d i r Akçan haklarında
TCK'nun 240. maddesine uyan görevi
kötüye kullanma ve ihaleye fesat karış

tırma fiilleri nedeniyle Meclis Soruştur
ması açılması;
6Enerji Bakanlığı Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü ihalelerinde keşif
artışları ile ilgili olarak C u m h u r l'ıs ü m e r ve Zeki Ç a k a n haklarında
TCK'nun 240. maddesine uyan görevi
kötüye kullanma fiilleri nedeniyle Mec
lis Soruşturması açılması;
7Bakanlığı döneminde Trona
madeninin işletilmesine ilişkin Devlet
hesabına yapılan alım ve satıma fesat
karıştırılması suretiyle kamu zararına
neden olmaktan dolayı TCK'nun 205.
maddesinden Rüştü Kazım Yücelen
hakkında Meclis Soruşturması açılması;
8Bazı bankalara yönelik olarak
gerekli tedbirlerin zamanında
alın
maması sonucu kamu zararına sebep

Araştırma dört ayda
tamamlandı
Yolsuzluklukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla. Ak Parti Grup Başkanvekili
Salih Kapusuz ve 24 milletvekilinin 8 Aralık 2002 tarihinde verdikleri önergenin
7 Ocak 2003 günü Genel Kurul'da kabul edilmesiyle oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun üyeleri yine Genel Kurul'da 28 Ocak'ta belirlendi. 19 Şubat'ta görev
dağılımı yapan Komisyon şu üyelerden oluştu:
Başkan: Azmi Ateş (AK Parti-lstanbul), Başkanvekili: H a m z a Albayı ak (Ak
Parti-Amasya), Sözcü: Nimet Ç u b u k ç u (Ak Parti-lstanbul), Katip Üye: Fahrettin
Poyraz (Ak Parti-Bilecik), Üyeler: Ali Küçükaydın (Ak Parti-Adana). Yüksel
Çorbacıoğlu (CHP- Artvin), Atilla Koç (Ak Parti-Aydın). Halide Incekara (Ak
Parti-lstanbul). Ahmet Güryüz Ketenci (CHP-lstanbul). Kemal Kılıçdaroğlu
(CHP-lstanbul), Fazıl K a r a m a n (Ak Parti-lzmir) ve M a h m u t Yıldız (CHPŞanlıurfa).
Üç aylık çalışma süresinin sonunda 13 Mayıs'ta Genel KuruPdan bir ay ek
süre alan Araştırma Komisyonu bu sürenin sonunda ilk raporunu 4 T e m m u z d a
TBMM Başkanı Bülent Arınç'a sundu. Araştırma Komisyonu ekleriyle birlikte
1100 sayfalık nihai raporunu ise 23 Temmuz'da TBMM Başkanlığına iletti.

